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؟ تسیک یلع 

باتک تاصخشم 

.1374 هللالضف - ، یناپمک ، هسانشرس : 
. یناپمک هللالضف  تسیک /؟ یلع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 2 تساریو  : ] تساریو تیعضو 
.1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

466 ص. د ، يرهاظ :  تاصخشم 
تسیب پاچ  لایر :  40000 مهدزون ؛ ) پاچ   ) لایر 18000 مهدفه ؛ ) پاچ   ) لایر 10000 مهد ؛ ) پاچ   ) لایر  500 لایر ؛   500 کباش : 

( مود تسیب و  پاچ   ) لایر  50000 مکی 964-440-076-3 ؛ :  و 
.؟ 13 مهد : پاچ  تشاددای : 

.1374 مهدفه : پاچ  تشاددای : 
.1380: مهدزون پاچ  تشاددای : 

.1386 مکی : تسیب و  پاچ  تشاددای : 
.1387 مود : تسیب و  پاچ  تشاددای : 

.463 [ - 462 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
40 ق. ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

BP37/35/ك8ع8 1363 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/951 ییوید :  يدنب  هدر 

م3293-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
imamalinet.net

1 ص :

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
سدق  رئاط  يا  نک  هار  هقردب  متمه 
مرفس ون  نم  دصقم و  هر  تسا  زارد  هک 

رهاظم رد  ار  یلازی  تردق ال  تایلجت  دیناشوپب و  شنیرفآ  نوزوم  مادنا  رب  ار  یتسه  توسک  هک  تسا  ازس  ار  يدنوادخ  شیاتـس  ساپس و 
. دینادرگ نایامن  تعیبط  راثآ  و 

ياهتنا یب  نابایب  رد  ماهوا  لوقع و  دنمـس  دناشفا و  رپ  ناریط  زا  شتوربج  نایاپ  یب  ياضف  رد  لایخ  زاورپ  دـنلب  زابهاش  هک  یناشن  یب  نآ 
تاعامتجا ماظن  تشاذگ و  هار  ارف  نازورف  غارچ  لاثم  رب  قیالخ  داشرا  روظنمب  ار  ینامسآ  عیارـش  نایداه  دنام ، زاب  ود  کت و  زا  شتیدبا 

. تشاد ررقم  نانآ  نیناوق  دایقنا  ماکحا و  لاثتما  رد  ار  يرشب 
. تقیقح دیحوت و  هقیرط  نایامنهار  دنتیرشب و  ملاع  نایبرم  هک  تسا  اور  ار  تیالو  نامدود  تلاسر و  نادناخ  دودعم ، ان  دورد 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشون یتیـصخش  یناگدنز  خیرات  لاح و  حرـش  رد  درذگیم  یمارگ  ناگدننک  هعلاطم  كرابم  رظن  زا  هک  باتک  نیا  تاحفـص  دـعب -  اما 
رپ هحفـص  رد  ار  يریوصت  نینچ  عادبا  عنـص و  ملق  هتـشگن و  تبث  لئاضف  همه  نیا  اب  یـسک  مان  راگزور  رتفد  رد  کش  الب  هک  تسا  هدش 

 . تسا هدرکن  یشاقن  یتیگ  راگن  گنر و 
ریما ترضح  هیلاع  تافـص  لاح و  حرـش  یناگدنز و  خیرات  هرابرد  یفاک  تاقیقحت  هدیـسر و  عبطب  درومنیا  رد  يددعتم  تافیلأت  هچ  رگا 

ترـضح نآ  یفرعم  روظنم  هب  میظنت و  يراکتبا  هداس و  روط  هب  باتک  نیا  بلاطم  یلو  تسا  هدـمآ  لمعب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملا 
. تسا هدش  هتفرگ  رظن  دم  نآ  نتشون  رد  ریز  تاکن  هتفای و  شراگن 

تارابع سونأم و  ریغ  تاغل  ندرب  راکب  زا  هدوب و  اـسر  اویـش و  لاـح  نیع  رد  ناور و  هداـس و  کبـس  هب  باـتک  تاراـبع  تـالمج و   - 1
. تسا هدش  يراددوخ  قلغم  هدیچیپ و 

هک یفیعـض  رابخا  ساسا و  یب  نانخـس  رکذ  زا  هدمآ و  رد  ریرحت  هتـشرب  تقیقح  يور  زا  يزرو  ضرغ  بصعت و  نودـب  نآ  بلاطم   - 2
. تسا هدش  رظنفرص  دریذپیمن  ار  اهنآ  يزورما  مولع 

يارب يراددوخ و  ابیرقت  عیـشت  بتک  هب  هعجارم  زا  تاساسحا  بصعت و  لاـمعا  نودـب  باـنج  نآ  لـصف  ـالب  تفـالخ  تاـبثا  هراـبرد   - 3
. تسا هدش  دانتسا  تعامج  تنس و  لها  هربتعم  بتک  تاجردنم  هب  ياهناهب  رذع و  هنوگ  ره  هار  نتخاس  دودسم 

زا هک  زین  یلوصا  یلقع و  لیلد  ود  دـشابیم  هماـع  لوبق  دروم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تماـما  هراـبرد  یثیداـحا  تاـیآ و  رکذ  زا  هوـالع   - 4
. تسا هدیدرگ  رکذ  هدشن  اهنآب  یهجوت  نادنچ  رگید  بتک  رد  هدوب و  هدنراگن  تالالدتسا 

رد اـهنآ  رداـصم  دانـسا و  جارختـسا و  هماـع  هربـتعم  بتک  زا  تسا  هدوـب  تیمها  موزل و  دروـم  هعیـش  دـیاقع  تاـبثا  رد  هک  یبلاـطم   - 5
. تسا هدش  يروآدای  اهیقرواپ 

یلع نانمؤم  ریما  نایقتم و  يالوم  حوتف  رپ  حور  زا  دادمتـسا  یهلا و  لازی  فاطلا ال  هب  يراودیما  ءاکتا و  اب  الاب و  تاکن  نتفرگ  رظن  رد  اب 
: دیامنیم میظنت  ریز  حرشب  ار  باتک  بلاطم  مالسلا  هیلع 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  ترضحنآ  یناگدنز  مکی -  شخب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  مود -  شخب 

ع )  ) یلع تفالخ  نارود  موس -  شخب 
ع )  ) یلع قالخا  مراکم  تیصخش و  مراهچ -  شخب 

ع )  ) یلع لصف  الب  تفالخ  تابثا  مجنپ -  شخب 
مشش -  شخب 

ع )  ) یلع دالوا  باحصا و 
ع )  ) یلع نانخس  زا  متفه -  شخب 

هعلاـطم لابقتـسا  نسح  نوزفا و  زور  هجوـت  رثا  رد  هدـیدرگ و  ماـجنا  لاس 1337  رد  باـتک  نیا  لوا  پاـچ  هک  تسا  رکذـتب  مزـال  اـنمض 
وحنب نآ  تاملک  فورح و  زا  یـضعب  تسفا ، ررکم  ياهپاچ  رثا  رد  نوچ  تسا و  هدش  عبط  دـیدجت  هبترم  نونک 9  ات  یمارگ  ناگدننک 

زا شیپ  هک  تسناد  مزال  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  هدـنراگن  اذـل  دوب  هدومن  ادـیپ  ددـجم  ینیچ  فورحب  جاـیتحا  هدوبن و  اـناوخ  بولطم 
روظنم نآ  رد  هربتعم  ذـخآم  عبانم و  هب  هعجارم  اب  ار  ياهدـنزرا  بلاج و  بلاطم  هدومن و  رظن  دـیدجت  باتک  تاجردـنم  رد  ینیچ  فورح 

هتـشاد و یـسوسحم  توافت  نیـشیپ  ياهپاچ  اب  افیک  امک و  نآ  مهد  پاچ  هکیروطب  دـهد  یتارییغت  باتک  شراـگن  کبـس  رد  دـیامن و 
تیـصخش راختفارپ و  یناگدنز  خیرات  لاح و  حرـشب  تیالو  هاش  ترـضح  نادنمهقالع  نارادتـسود و  ات  ددرگ  ربارب  نیدـنچ  نآ  تیبلاج 

ار هجردنم  بلاطم  باتک  یلـصا  تاعوضوم  ظفح  اب  ور  نیا  زا  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  یئانـشآ  خـیرات  درم  دار  نآ  درفب  رـصحنم  زاتمم و 
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یفرعم و رد  یکدنا  دناوتب  دیاش  ات  دیامنیم  میدقت  تریصب  قوذ و  نابحاص  هب  رضاح  باتک  تروص  هب  ار  هجیتن  هدومن و  لیدعت  حرج و 
ریذپ ناکما  وا  قلاخ  زج  سک  چیه  رب  يو  لماک  یئاسانـش  هچ  رگا  دیامن  لصاح  یقیفوت  تقلخ  هبوجعا  راکهاش و  هناگی  نآ  ندـناسانش 

 : دومرف ترضح  نآب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هکنانچ  دشابیمن 
. يریغ هللا و  ریغ  کتفرعم  قح  کفرع  ام 

ناگدننک هعلاطم  يارب  باتک  نیا  هعلاطم  هک  تسا  دـیما  کلذ  عم  تخانـشن  يرگید  سک  نم  ادـخ و  زج  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  ارت  ینعی 
: اریز دیامن  نایب  ار  رازه  زا  یکی  رایسب و  زا  یکدنا  زاب  دشاب  هدماین  ریرقت  هدهع  زا  لماک  روطب  هچنانچ  هدوبن و  هدافتسا  زا  یلاخ  مرتحم 

دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
دیشچ  دیاب  یگنشت  ردقب  مه 

. نالکتلا هیلع  قیفوتلا و  هللا  نم 
یناپمک هللا  لضف 

لوالا 1399 عیبر  دنفسا 1357 - 

ص)  ) ربمغیپ نامز  رد  مکی : شخب 

هراشا

. بسن بسح و  تدالو و   - 1
. هیلوا تیبرت   - 2

. تثعب ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع   - 3
. ترجه رد  مالسلا  هیلع  یلع  شقن   - 4
. مالسلا هیلع  یلع  یماظن  تامدخ   - 5

ترضحنآ تماما  رب  صن   - 6
دلوملا اهدیلو و  باط  تباط و  ۀمیرک  بایثلا  ةرهاط  ءاضیب  دجسملا  هئانف و  ثیح  تیبلا  هما و  هل  الا  مرح  یف  هتدلو 

يریمح ) دیس  )
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2 ص :

بسن بسح و  تدالو و   - 1

تسا  رظن  لها  هگاشامت  زورما  هبعک 
تسا  رگهولج  ادخ  رون  قح  هدرپارس  زک 

تسوا  رد  هک  یئامن  هلبق  نورب  هلبق  زا  دمآ 
تسا  رظن  بحاص  مدرم  لد  روظنم  هچنآ 
میسن  دروآ  لگ  يوب  نمچ  فرط  زا  رگم 
تسا  رحس  میسن  وچ  ناشفا  هیلاغ  اضف  هک 

دوشگب  نیگشم  هفان  مرح  يوهآ  رگم 
تسا  رتگشم  همه  قافآ  رد  هدنکارپ  هک 

تسیرگد  طاسب  مزب و  فعش  ار ز  ناقشاع 
تسا  رگد  طاشن  ودج  فرط و  ار ز  نافراع 

یئوگ  بکاوک  هدنزورف  ار ز  نامسآ 
تسا  رصب  زا  ناور  هرهچ  رب  هک  تسا  قوش  کشا 

ریش  نوچ  داز  تسا  تنب  همطاف  يرسپ 
تسا  رن  ریش  نآ  زا  هشیدنا  همه  ار  ناهب  ور 
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3 ص :
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4 ص :
دوجو  نوناک  هدنزورف  عمش  نآ  دمآ 

تسا  روهلعش  اج  همه  رد  شخر  قشع  شتاک 
دیسر  هدژم  مرح  ار ز  ناهج  ناهاوخ  داد 
تسا  رگداد  هش  دوعسم  بکوم  نایع  هک 

زورب  دیشروخ  وچ  هدنزورف  هک  یلامج  هچ 
تسا  رمق  نوچ  بشب  هدنشخرد  هک  ینیبج  هچ 

موجن  رتنوزف ز  ملع  کلف ، رترب ز  ردق 
تسا  رمش  یب  شمرک  دوجو و  دحیب  شتمعن 

اضق  نامرف  طخ  رب  دهن  میلست  رس 
تسا  ردق  شعاطم  نامرف  هدنب  دوخ  هکنآ 

وا  زج  تفالخ  گنر  وا  هتسیاش  تسیک 
تسا  رتهتسیاش  رتاناد و  رترب و  همه  زک 
يوق  تشگ  یلع  يوزاب  مالسا ز  تشپ 

تسا  رو  راب  یلع  ریشمش  دیحوت ز  لخن 
دورف  دروآ  یگدنب  یپ  بارحم  هب  رس 

تسا  رذح  ار  ادخ  ریش  افج  ریشمش  یک ز 
هنب  تاجاح  هلبق  نآ  رب  هرهچ  بدا  ز 

تسا (1)  رد  كاخ  نآ  رب  ههبج  ادگ  وچ  ار  ناهش  هک 
نورد رد  ياهقباسیب  بیجع و  زرطب  لیفلا (2)  ماع  مایـس  لاس  رد  بجر  هعمج 13  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تدالو  نیخروم  هتـشوب  انب 

: دیوگ رین  مالسالا  ۀجح  دنمشناد  ققحم  تسویپ ، عوقوب  ادخ  هناخ  ینعی  هبعک 

اسر . مساق  رتکد  ناوید  زا  ( 1 - ) 1
هکمب هبعک  ندرک  ناریو  يارب  ههربا  یهدنامرف  تحت  دنروهشم  لیف  باحصاب  هک  راوس  لیف  باحـصاب  هک  راوس  لیف  ياهیـشبح  ( 2 - ) 2

: دیامرف میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دیـسر  تکالهب  هک  دوب  رفن  نیرخآ  زین  ههربا  دوخ  دومن و  كاله  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هک  دـندوب  هدـمآ 
مرکا یبن  تدالو  دنتشاذگ و  لیفلا  ماع  ار  شمان  هدرمش و  كرابم  ار  لاس  نآ  زاجح  بارعا  لیفلا )؟ باحـصاب  کبر  لعف  فیک  رت  ملأ  )

هک روبزم  لاس  رد  یلو  دوب  نیملسم  خیرات  أدبم  لیفلا  ماع  يرجه  لاس 18  ات  ینعی  هعقاونآ  زا  سپ  لاس  ات 71  تسا  هدوب  لاسنامه  رد  زین 
تفرگ . رارق  ناناملسم  خیرات  أدبم  يوبن  ترجه  لاس  رظنفرص و  لیفلا  ماع  زا  ریما  ترضح  یئامنهرب  دوب  رمع  تفالخ  لاس  نیمشش 
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تست  هناشاک  هبعک  میرح  هکنآ  يا 
تست  هنادکی  رهوگ  فدص  احطب 
بجع  هچ  دمآ  هبعکب  وت  دلوم  رگ 

تست هناخ  دوخ  هناخ  لیلخ  لجن  يا 
هیلع یلع  نیا  رب  انب  دوب  مشاه  نب  دسا  رتخد  همطاف  مه  شردام  فانم و  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  دـنزرف  بلاط  وبا  ترـضحنآ  ردـپ 

تسا (1)  بسن  یمشاه  فرط  ود  ره  زا  مالسلا 
ردام تسا  هدوب  مأوت  يونعم  بیجع و  تالوحت  اب  هکلب  دوبن  يداع  روطب  یگداسب و  ناکدوک  ریاس  تدالو  دننام  كدوک  نیا  تدالو  اما 

نیا عضو  هک  دومنیم  اضاقت  هدرک و  تاجانم  ادخ  هاگردب  هتـسویپ  درکیم و  یگدـنز  میهاربا  فینح  نید  اب  هدوب و  تسرپ  ادـخ  لفط  نیا 
ماهلا يوب  یلعا  توکلم  زا  یئوگ  دـیدیم و  یهلا  رون  رد  قرغتـسم  ار  دوخ  دوب  لماح  كدوک  نیاب  ات  اریز  دـنادرگ  ناـسآ  وا  رب  ار  لـمح 

. دراد رایسب  قرف  دیلاوم  ریاس  اب  لفط  نیا  هک  دوب  هدش 
رد يزعلا  دبع  زا  یهورگ  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  اب  نم  تفگ  هک  دـناهدرک  تیاور  بنعق  نب  دـیزی  زا  يروباشین  لاتف  قودـص و  خـیش 

تفگ دمآ و  تشاد  ضاخم  درد  دوب و  نتسبآ  واب  هام  هن  هکیلاح  رد  نینمؤملا  ریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  هک  میدوب  هتسشن  ادخ  هناخ  رانک 
هک تسوا  منکیم و  قیدصت  ار  لیلخ  میهاربا  مدج  نخـس  مراد و  نامیا  دناهدمآ  وت  بناج  زا  اهباتک  نالوسر و  زا  هچنادب  وتب و  نم  ایادخ 

، نادرگ ناسآ  نم  رب  ار  وا  تدالو  تسا  نم  مکـش  رد  هک  يدولوم  قحب  هتخاس و  ار  هناخ  نیا  هکنآ  قحب  تسا  هداهن  انب  ار  قیتع  تیب  نیا 
دوخ مشچب  ام  دیوگ  بنعق  نب  دیزی 

رفعج . لیقع ، بلاط ، زا  دنترابع  بیترت  هب  هک  دوب  مه  رگید  رسپ  هس  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  تدالو  زا  شیپ  بلاطوبا  ( 3 - ) 1
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نوچ دـمآ  رب  مهب  راوید  دـیدرگ و  ناهنپ  ام  مشچ  زا  تفر و  هناخ  نوردـب  همطاـف  تفاکـش و  راجتـسم )  ) تشپ زا  هبعک  هناـخ  هک  میدـید 
زور راهچ  زا  سپ  همطاف  تسا و  لج  زع و  يادـخ  رما  زا  راـک  نیا  هک  میتسناد  اذـل  دـشن  هدوشگ  مینک  زاـب  ار  هناـخ  برد  لـفق  میتساوخ 

هیـسآ اریز  مراد  يرترب  هتـشذگ  ياـهنز  همه  رب  نم  تفگ  تشاد  تسد  يور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکیلاـح  رد  دـمآ و  نوریب 
دوخ تسدب  ار  کشخ  لخن  نارمع  رتخد  میرم  دوبن و  بوخ  يراچان  يور  زا  زج  ادـخ  شتـسرپ  هک  اجنآ  رد  دـیتسرپ  یناهنپ  هب  ار  ادـخ 

اجنیا وش  نوریب  اجنیا  زا  هک  دیـسر  ادن  تفرگ  ضاخم  درد  ار  وا  سدقملا  تیب  رد  هکیماگنه  و   ) دروخ دـیچ و  هزات  يامرخ  زا  ات  دـینابنج 
نوریب متـساوخ  نوچ  مدروخ و  اهنآ  گرب  راب و  یتشهب و  ياههویم  زا  مدش و  ادـخ  هناخ  لخاد  نم  و  تسین ) هاگـشیاز  تسا و  هاگتدابع 

متفرگ و دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  نم  دـیامرف  یلعالا  یلع  دـنوادخ  تسا و  یلع  وا  هک  راذـگب  یلع  ار  وا  مان  همطاف  يا  درک  ادـن  یفتاـه  میآ 
ماهناخ ماب  رد  هک  تسوا  دنکـشیم و  نم  هناخ  زا  ار  اهتب  هک  تسوا  مدینادرگ و  هاگآ  دوخ  ملع  ضماغب  ار  وا  مدرک و  شبیدأت  دوخ  بداب 

دراد و نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  رب  ياو  درب و  شنامرف  دراد و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  رب  اشوخ  دیامن  دیجمت  سیدقت و  ارم  دیوگ و  ناذا 
 (1) دنک . شینامرفان 

رشب دارفا  مومع  زا  يدحا  رب  تسا  هدش  لصاح  هبعک  نوردنا  رد  تدالو  رثا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  يدرفب  رصحنم  راختفا  نینچ  و 
نبا هکنانچ  دنراد  فارتعا  رارقا و  نادب  زین  تنس  لها  هک  تسا  یتقیقح  نخس  نیا  تسا و  هدماین  تسدب  هدنیآ  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ 

: دیوگ همهملا  لوصف  رد  یکلام  غابص 
 (2) هتمرکتل . اراهظا  هتبترمل و  ءالعا  هل و  الالجا  اهب  یلاعت  هللا  هصخ  ۀلیضف  یه  هاوس و  دحا  هلبق  مارحلا  تیبلا  یف  دلوی  مل  و 

وا و دوخ  رگم  تفاین  تدالو  هبعک  هناخ  رد  يدحا  ترضحنآ  زا  شیپ  ینعی 

 19  . همغلا ص فشک  دلج 35 ص 8 -  راونالا  راحب  دلج 1 ص 76 -  نیظعاولا  ۀضور  ثیدح 9 -  سلجم 27  قودص  یلاما  ( 4 - ) 1
 14  . همهملا ص لوصف  ( 5 - ) 2

بسن بسح و  تدالو و   - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :
. دنیامن میرکت  لیلجت و  وا  زا  دنسانشب و  ار  وا  دنلب  هبترم  مدرم  ات  هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یتلیضف  نیا 
دوخ هنیسب  تفرگ  شردام  زا  ار  لفط  بلاطوبا  نوچ  هک  تسا  هدش  هتشون  نینچ  یلعب  ترضحنآ  هیمست  هجو  دروم  رد  راحب  مهن  دلج  رد 

. دومن تاجانم  نینچ  یلاعت  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دمآ و  حطبا  يوسب  هتفرگ و  ار  همطاف  تسد  دنابسچ و 
یجدلا  قسغلا  اذه  بر  ای 
ءیضملا  جلتبملا  رمقلا  و 

یضقملا  کمکح  نم  انل  نیب 
یبصلا (1)  اذ  مسا  یف  يرت  اذام 

: درک ادن  یفتاه 
یکزلا  دلولاب  امتصصخ 

یضرلا  بجتنملا  رهاطلا  و 
یلع  خماش  نم  همساف 

یلعلا (2)  نم  قتشا  یلع 
هملک ظفل و  دـنچ  رییغت  اب  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  دـناهدرک و  هراشا  بلطم  نیمهب  دوخ  بتک  رد  زین  تنـس  لها  گرزب  ياملع 

. تفگ ار  تیب  ود  نیا  تساخرب و  یئادن  بلاطوبا  ياضاقت  خساپ  رد  هک  دسیونیم  نینچ  بلاطلا  ۀیافک  رد 
یبنلا  یفطصملا  تیب  لها  ای 

یکزلا  دلولاب  متصصخ 
یلعلا  خماش  نم  همسا  نا 
یلعلا (3)  نم  قتشا  یلع 

مان دوش ) هتشاذگ  یلع  وا  مان  یبیغ  يادن  هلیسوب  هکنیا  زا  شیپ   ) لمح عضو  زا  سپ  دسا  تنب  همطاف  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  و 
رد ترـضحنآ  تهج  نیمهب  ةردیح و  هناف  هذخ  تفگ  دادـیم  دوخ  رهوش  تسدـب  هدرک  قادـنق  ار  وا  هکیماگنه  داهن و  ردـیح  ار  كدوک 

دومرف : دوهی  فورعم  ناولهپ  بحرمب  ربیخ  هوزغ 

هچ ار  كدوک  نیا  مسا  هک  نک  راکـشآ  ام  يارب  دوخ  یـضقم  مکح  زا  هدـنهد  رون  هاـم  کـیرات و  بش  بحاـص  راـگدرورپ  يا  ( 6 - ) 1
میراذگب .

مان زا  یلع  تسا و  یلع  وا  مان  سپ  هدیدنـسپ  هدـیزگرب و  هزیکاـپ و  دـنزرفب  دـیتفای  صاـصتخا  همطاـف ) بلاـطوبا و   ) رفن ود  امـش  ( 7 - ) 2
تسا . هدش  قتشم  یلعالا  یلع  دنوادخ 

 406  . بلاطلا ص ۀیافک  باب 56 ص 255 -  ةدوملا  عیبانی  ( 8 - ) 3
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ةردیح  یما  ینتمس  يذلا  انا 

ةروسق (1)  ثیل  ماجا و  ماغرض 
یضترم هللا و  دسا  ردیح و  شروهشم  باقلا  زا  دیدرگ و  قالطا  وا  رب  باقلا  ریاس  وزج  ردیح  مان  دش  هتشاذگ  یلع  ترضحنآ  مان  نوچ  و 

. تسا بارتوبا  نسحلا و  وبا  بانجنآ  هینک  هدوب و  هللا  لوسر  وخا  نینمؤملا و  ریما  و 
يارب هدوب و  دـحوم  تیلهاج  رد  اهنآ  هک  دوشیم  مولعم  هتـشذگ  تایاور  زا  زین  بلاـطوبا  همطاـف و  ندروآ  مالـسا  یتسرپ و  ادـخ  نینچمه 

زا هدوب و  ردام  هلزنمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يارب  دسا  تنب  همطاف  دناهدومن ، هثاغتسا  ادخ  هاگردب  دوخ  دنزرف  مان  نییعت 
نهاریپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  شتافو  ماگنه  دومن و  ترجاهم  هنیدمب  دروآ و  نامیا  ترضحنآ  هب  هک  تسا  یهورگ  نیلوا 

نیقلت ار  وا  ددرگ و  هدوسآ  ربق  راشف  زا  يو  ات  تفرگ  رارق  وا  ربق  رد  دوخ  دناوخ و  زامن  شاهزانجب  داد و  صاصتخا  وا  نفک  يارب  ار  دوخ 
 (2) دومن . اعد  دومرف و 

دوب شیرق  سیئر  خیـش و  نوچ  هدروآ و  نامیا  ودب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  زا  سپ  هدوب و  دـحوم  مه  بلاطوبا  و 
هک نادرگ  هاگآ  ارم  ادخلوسر  هداز  ومع  يا  تفگ  سابع  نباب  يدرم  تسا  قودـص  یلاما  رد  دومنیم ، یفخم  ۀحلـصم  ار  دوخ  نامیا  اذـل 

: تفگیم هکیلاح  رد  دوبن  ناملسم  هنوگچ  تفگ  دوب ؟ ناملسم  بلاطوبا  ایآ 
بذکم  اننبا ال  نا  اوملع  دق  و 

لطاب الا  لوقب  أبعی  انیدل و ال 
ءانتعا هدوهیب  نانخـسب  تسین و  بیذـکت  دروم  ام  دزن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   ) اـم دـنزرف  هک  دنتـسناد  هکم  نیکرـشم  ینعی 

لثم  دنکیمن 

دشاب . نکفا  هجنپ  دنمروز و  هک  يریش  نانچ  ماهشیب  ریش  داهن ، ردیح  ارم  مان  مردام  هک  مسکنآ  نم  ( 9 - ) 1
 14  . ثیدح سلجم 51  قودص  یلاما  خیرات -  باوبا  دلج 2  یفاک  لوصا  يرولا -  مالعا  ( 10 - ) 2
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، داد اهنآب  باوث  ود  دنوادخ  دندوب و  كرشم  ارهاظ  دنتشادیمهگن و  یفخم  لد  رد  ار  دوخ  نامیا  هک  تسا  فهک  باحـصا  لثم  بلاطوبا 
دـندوب و كرـشم  ارهاـظ  دنتـشاد و  ناـمیا  لد  رد  هک  تسا  فهک  باحـصا  لـثم  بلاـطوبالثم  دومرف  مه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

 (1) داد . اهنآب  هیقت ) يارب  یکی  نامیا و  يارب  یکی   ) شاداپ ود  دنوادخ 
نشور و ـالماک  اـهنآ  نومـضم  زا  يو  مالـسا  هک  تـسا  هدـنام  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  حدـم  رد  بلاـطوبا  زا  يداـیز  راعـشا 

: دیوگ هدومن و  باطخ  ترضحنآ  هب  هکنانچ  تسادیوه 
یحصان  کنا  تملع  ینتوعد و  و 

انیما  لبق  تنک  تقدص و  دقل  و 
هنا  ۀلاحم  انید ال  ترکذ  و 

انید (2)  ۀیربلا  نایدا  ریخ  نم 
رد دوب  رفاک  هنوگچ  دـنیوگ  غورد  دومرف  تسا  هدوب  رفاک  بلاطوبا  هک  دـننک  ناـمگ  تنـس ) لـها   ) هک دـندرک  ضرع  قداـص  ترـضحب 

: تفگیم هکیلاح 
ادمحم  اندجو  انا  اوملعت  ملأ 

بتکلا (3)  لوا  یف  طخ  یسومک  ایبن 
: دیوگ بلاطوبا  هرابرد  ةدوملا  عیبانی  باتک  بحاص  یخلب  نامیلس  خیش 

شیرق خیـش  ةریثک و  اتایبا  هبقانم  یف  دشنملا  هتلاسرب و  فرتعملا  هتوبنب و  رقملا  هیبرم و  هلیفک و  ابح و  دـشا  هبحم  هنیعم و  یبنلا و  یماح  و 
 (4) بلاطوبا .

تشاد و تسود  رایـسب  ار  وا  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  کـمک  یماـح و  دوب  شیرق  گرزب  سیئر و  هک  بلاـطوبا  ینعی 
هرابرد . ) تسا هدورـس  يدایز  راعـشا  وا  بقاـنم  رد  تشاد و  فارتعا  شتلاـسرب  رارقا و  شتوبنب  دوب و  ترـضحنآ  یبرم  تشیعم و  لـیفک 

ینید بتک  رد  يدایز  بلاطم  بلاطوبا  نامیا  تابثا 

دلج 1 ص 139  نیظعاولا  ۀضور  ثیدح 12 و 13 -  سلجم 89  قودص  یلاما  ( 11 - ) 1
شیپ نیا  زا  وت  ینم و  هاوخ  ریخ  وت  اـنیقی  هک  متـسناد  نم  يدرک و  توعد  دوـخ ) نیدـب   ) ارم دـلج 35 ص 124 -  راونالا  راحب  ( 12 - ) 2

تسا . نایدا  نیرتهب  نآ  هک  یتشاد  هضرع  مدرمب  ار  ینید  يدوب و  نیما  وگتسار و 
ياهباتک رد  هک  میتفای  يربمغیپ  هب  یـسوم  دننام  ار  ص )  ) دمحم ام  هک  دیتسنادن  ایآ  خـیراتلا -  باوبا  باب  دلج 2  یفاک  لوصا  ( 13 - ) 3

تسا . هدش  هتشون  شمان  هتشذگ 
 152  . باب 52 ص ةدوملا  عیبانی  ( 14 - ) 4
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( . تسا هدمآ  رد  فیلأت  هتشرب  شیرق  نمؤم  بلاطوبا  باتک  دننام  زین  یلقتسم  ياهباتک  هدش و  هتشون 

راعـشا درومنیا  رد  مجع  برع و  يارعـش  دیـشخب و  ياهزات  هولج  ار  مشاه  ینب  رخافم  هبعک  نوردـنا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تدـالو  يراـب 
. ددرگیم هراشا  الیذ  يریمح  دیس  زا  تیب  دنچب  لصف  نیا  همتاخ  رد  هک  دناهدورس  يدایز 

هما  هلالا  مرح  یف  هتدلو 
دجسملا  هئانف و  ثیح  تیبلا  و 

ۀمیرک  بایثلا  ةرهاط  ءاضیب 
دلوملا  اهدیلو و  باط  تباط و 
اهموجن  سوحن  تباغ  ۀلیل  یف 

دعسالا  رینملا  رمقلا  عم  تدب  و 
هلثم  لباوقلا  قرخ  یف  فل  ام 
دمحم (1)  یبنلا  ۀنما  نبا  الا 

. دوب وا  هناتسآ  مارحلا  دجسم  تیب و  هکیلاح  رد  دیئاز  ادخ  مرح  رد  ار  وا  شردام 
. دوب هزیکاپ  زین  تدالو  لحم  وا و  دولوم  دوب و  هزیکاپ  دوخ  تشاد و  ربب  هزیکاپ  ياهسابل  هک  ینارون  ردام  نآ 

 . دوب هدمآ  دیدپ  هام  هارمهب  هراتس  نیرتدیعس  هدوب و  ادیپان  شسوحنم  ياههراتس  هک  یبش  رد 
ربمغیپ دمحم  هنمآ  رـسپ  زجب  هدماین ) ایندـب  وا  دـننام  يدولوم  زگره  ینعی   ) دـناهدنیاشوپن سابل  وا  دـننام  ار  يدولوم  چـیه  ایند )  ) ياههلباق

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ترضحنآ هیلوا  تیبرت  - - 2

 81  . دلج 1 ص نیظعاولا  ۀضور  ( 15 - ) 1
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هردص و یلا  ینمـضی  دـیلو ، انا  هرجح و  یف  ینعـض  و  ۀصیـصخلا ، ۀـلزنملا  ۀـبیرقلا و  ۀـبارقلاب  ص )  ) هللا لوسر  نم  یعـضوم  متملع  دـق  و 

... هشارف یف  ینفنکی 
هعصاق ) هبطخ  هغالبلا -  جهن  )

اب ار  اـهنآ  هدومن و  یفاو  تقد  دوخ  نادـنزرف  تیبرت  رد  وا  دوب ، مرتحم  گرزب و  رایـسب  شیرق  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ردـپ  بلاـطوبا 
. دادیم میلعت  اهنآب  برع  مسرب  ار  يزادنا  ریت  یتشک و  يراوس و  نونف  یکدوک  زا  دروآیم و  راب  تلیضف  اب  يوقت و 

دوـخ دـج  تلاـفک  تحت  باـنجنآ  اذـل  دوـب  هدـش  مورحم  ردـپ  نتـشاد  زا  یکدوـک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  نوـچ 
. دومن گرزب  دوخ  تفوطع  رپ  نماد  رد  ار  دوخ  هداز  ردارب  بلاطوبا  شدنزرف  بلطملادبع  توف  زا  سپ  دوب و  هتفرگ  رارق  بلطملادبع 

يزوسلد نابرهم  يردام  دننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يارب  زین  بلاطوبا  هجوز  مالـسلا و  هیلع  یلع  ردام  دـسا  تنب  همطاف 
دوب و ملأتم  رثأـتم و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننام  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همطاـف  توف  ماـگنه  رد  هکیروطب  تشاد  لـماک 

. دیناشوپ يو  رب  ار  دوخ  نهاریپ  درازگ و  زامن  وا  هزانج  رب  اصخش 
رد دوخ  يومع  ياهیراکادـف  زا  ینادردـق  رکـشت و  روظنمب  مارتحا و  ساپب  دـش  گرزب  بلاطوبا  دوخ  يومع  هناـخ  رد  یمارگ  یبن  نوچ 

زا يوحنب  هک  دوب  ددص 
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. دشاب هدومن  دوخ  نابرهم  يومعب  یتدعاسم  کمک و  یسانشقح  هفیظوب  انب  ءاحنا و 

بلاطوبا نوچ  دش و  رادیدپ  هکم  رد  یمیظع  یطحق  دوب  هدش  دوخ  یناگدـنز  لاس  نیمـشش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  عقومنآ  رد  اقافتا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اذـل  دوبن  لاکـشا  زا  یلاخ  یطحق  لاس  رد  تیعمج  رپ  هداوناخ  کـی  هنیزه  هرادا  هدوب و  دـنملایع  درم 
هتفرگ بلاطوبا  شردپ  زا  شاعم  لفکت  تهج  دوب  یگلاس  شش  نس  رد  هدینارذگ و  ار  یکدوک  عاضر و  نارود  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
دوـخ مع  هاـنپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  بیترت  ناـمهب  داد و  رارق  دوـخ  تموـمیق  تـیبرت و  تـحت  ار  وا  هناـهب  نیدـب  و 
. دندوب ینابرهم  ردام  ردپ و  هلزنمب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  زین  هجیدخ  شاهجوز  ربمغیپ و  درکیم  یگدنز  همطاف  يو  هجوز  بلاطوبا و 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  یطحق  هکم  رد  یلاس  هک  دنـسیونیم  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  همهملا و  لوصف  رد  غابـص  نبا 
موق و لاحناشیرپ و  تسا و  دـنملایع  بلاـطوبا  تردارب  هک  دومرف  دوب  رادـلام  رگناوت و  هک  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  دوخ  معب  ملـس  هلآ و 
وا نارـسپ  زا  یکی  ام  زا  کی  ره  میرادرب و  وا  شود  زا  يراب  میورب و  وا  دزنب  ایب  تسا  رتراوازـس  همه  زا  تدعاسم  کمک و  يارب  شیوخ 

میرک لضف  نیا  ادخب  یلب  تفگ  سابع  مینادرگ ، ناسآ  لهـس و  بلاطوبا  رب  ار  یگدـنز  روما  میربب و  دوخ  هناخب  شـشاعم  نیمأت  يارب  ار 
تیاور رد   ) ار لیقع  بلاط و  تفگ  بلاطوبا  دـنتخاس  هاگآ  دوخ  میمـصت  زا  ار  وا  دـندرک و  تاقالم  ار  بلاـطوبا  سپ  تسا  محر  هلـصو 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  یبن  ار و  بلاط  هزمح  درب و  ار  رفعج  سابع  دـینکب ، دـیهاوخیم  هچ  ره  دـیراذگب و  نم  يارب  ار ) لیقع  تفگ  رگید 
 (1) درب . دوخ  هارمهب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زین  ملس  هلآ و 

تـسا هدوـبن  ساـیق  لـباق  نیریاـس  اـب  بلاـطوبا  دـالوا  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  نآ  رکذـت  هک  ياهتکن 
عوضوم تبارق و  ناونع  رب  هوالع  درب  دوخ  هناخب  شردپ  دزن  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکیماگنه 

 118  . دلج 35 ص راونالا  راحب  همهملا ص 15 -  لوصف  ( 16 - ) 1
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وحم اـیرد  رد  هک  دوب  ياهرطق  اـی  تسویپ و  دیـشروخب  دوب  ياهرذ  یئوگ  هک  دوب  رارقرب  ودـنآ  نیب  يدـیدش  يوق و  هبذاـج  کـی  لـفکت ،

. اریز تشاد  ار  قایتشا  لامک  رفاو و  لیم  دوب  هدروآ  لمعب  یمارگ  لوسر  هک  یباختنا  نسح  نیاب  دیدرگ و 
دسانش  ربمغیپ  ردق  ار  یلع 

دسانش رگرز  رهگ  ردق  یلب 
بتکم رد  دوخ  هدـش و  لزان  وا  نأـش  رد  يوقلا (1)  دـیدش  هملع  هیآ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دـننام  یملعم  یبرم و  هتبلا 

. دراد مزال  یلع  نوچ  مه  یملعتم  درگاش و  تسا  هدش  تیبرت  بیدأت و  یبیدأت ) نسحاف  یبر  ینبدا  دیامرف  هکنانچ   ) یبوبر
نآ مکحم  هتـشر  هک  تشاد  ربـمغیپ  هب  يریظن  یب  هقـالع  تفلا و  کـی  هدوب و  يدـمحم  فطاوع  مرگ  رـس  یکدوک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دوبن نتخیسگ  لباق  هجوچیهب 
تفرگیم رارق  ترضحنآ  میقتسم  بیدأت  تیبرت و  تحت  تفریم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لابند  تفـص  هیاس  مالـسلا  هیلع  یلع 

. تفرگ ارف  ار  وا  تاداع  قالخا و  تانکس و  تاکرح و  مامت  یتدم  كدنا  رد  هکیروطب  دوب  وا  تاداع  دیاقع و  وریپ  نوئش  مامت  رد  و 
اب تیلوفط  نارود  دـهدیم ، ماجنا  ار  یلامعا  دوخ  نس  ياضتقاب  هلحرم  ره  رد  ناسنا  دوشیم و  میـسقت  هلحرم  دـنچب  یمدآ  یناگدـنز  هرود 
زا هتفرن و  هناکدوک  ياهیزاب  لابند  زگره  لافطا  مومع  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دراد  همزالم  یـصاخ  تاکرح  لامعاب و  لاغتـشا 

لماکت کی  رگـشیامن  تیلوفط  يادـتبا  زا  شرادرک  راتفر و  دوب و  تمظع  رکف  رد  یکدوک  نامه  زا  هکلب  تسجیم  زارتحا  یلاـمعا  نینچ 
. دوب یئادخ  تمظع  کی  هنومن  يونعم و 

یلو دومن  تعجارم  شردپ  لزنم  هب  هاگنآ  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلافک  تحت  یگلاس  تشه  نس  ات  مالـسلا  هیلع  یلع 
رثکا تشاد و  يرهاظ  یتافیرـشت  تروص  کی  هکلب  هدـشن و  عناـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تبحاـصم  زا  ار  وا  تشگزاـب  نیا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تاقوا 

 5  . هیآ مجن  هروس  ( 17 - ) 1
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لئاضف تخاسیم و  سکعنم  یلع  لد  رد  دوب  هتشابنا  شبلق  يایاوز  رد  هک  ار  بلاطوبا  ياهتبحم  اهینابرهم و  زین  ترـضحنآ  دشیم  يرپس 

نـس ات  مالـسلا  هیلع  یلع  تیلوفط  مایا  یکدوک و  نارود  بیترت  نیدب  دادیم و  رارق  وا  تیبرت  قشمرـس  ار  دوخ  یناسفن  تاکلم  یقالخا و 
یتامدـقم تیبرت  میلعت و  نیمه  دـیدرگ و  رازگرب  ترـضحنآ  تیامح  هاـنپ و  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب   ) یگلاـس هد 

يزابناج و هدامآ  رمع  نایاپ  اـت  تفریذـپ و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  توعد  همه  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـش  بجوم 
. دیدرگ تقیقح  قح و  هار  رد  يراکادف 

تثعب ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع   - 3
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یملح ) ناوا  تغلب  ام  اریغص  الفط  مالسالا  یلا  مکتقبس 

مالسلا ) هیلع  یلع  )
یلع یناگدـنزب  مالک  هلابند  ات  ددرگ  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تثعب  هب  ياهمـش  تسا  مزال  لصف  نیا  عورـش  زا  شیپ 

. دوش هدیشک  دراد  ياهظحالم  لباق  مهس  مهم  رما  نیا  رد  هک  مالسلا  هیلع 
دوب و لوغشم  تدابع  رکفتب و  دارفنا  روطب  هتفرگ و  هرانک  زورنآ  دیلپ  عامتجا  زا  ابلاغ  یناوج  نارود  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

ياوزنا تدابع و  لحم  هک  ارح  هوک  رد  دیسر  یگلاس  لهچ  هب  نوچ  درکیم ، هعلاطم  دوجو  رارسا  تعیبط و  یلک  نیناوق  تقلخ و  ماظن  رد 
، دـیدرگ هدوشگ  وا  رطاـخ  رب  ياهچیرد  شنیرفآ  رارـسا  تقلخ و  نومک  زا  هتخاـس و  نشور  ار  وا  ریمـض  تیدـبا  عاعـش  زا  يوترپ  دوب  وا 

يوب دـیدیم  هچنآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  . دـش رومأم  مدرم  تیادـه  داشرا و  يارب  تشگ و  ایوگ  تقیقح  ياشفاب  شنابز 
يامیس یلو  دوب  هدیشک  یشوماخب  نابز  لاح  نیع  رد  تشاد و  یشورخ  لد  رد  درکیم ، تقیقح  يوجتسج  دوب  اج  ره  دینـشیم و  تقیقح 

: هک دوب  بلطم  نیا  يایوگ  شیتوکلم 
تسیچ  منادن  لد  هتسخ  نم  نوردنا  رد 

تسا اغوغ  رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و  نم  هک 
لاونم نیدب  هک  يدنچ  . درکیم يرای  دادیم و  يرادلد  ار  يو  زین  هجیدخ  تشاد  ناهنپ  وا  ریغ  زا  تفگیم و  هجیدـخب  دوخ  زار  یهاگ  رگم 

هوک رد  يزور  تشذگ 
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16 ص :
( ! ناوخب دمحم  يا   ) هک دینش  يزاوآ  ارح 

: دش هتفگ  مناوخب ؟ هچ 
 (1) ملعی ... مل  ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب ، ملع  يذلا  مرکالا ، کبر  ارقا و  قلع ، نم  ناسنالا  قلخ  قلخ ، يذلا  کبر  مساب  ارقا 

، تسا نیمرکالا  مرکا  هک  تراگدرورپ  مانب  ناوخب  . درک قلخ  هتـسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  دـیرفآ ، ار ) تاـنئاک   ) هک تراـگدرورپ  ماـنب  ناوخب 
. داد دای  تسنادیمن  هک  ار  هچنآ  ناسناب  تخومآ و  نتشون  ملق  هلیسوب  هک  یئادخ  نانچ 

رون نآ  هولج  تسیرگنیم  فرط  رهب  دش  جراخ  هوک  زا  دیزرل و  دوخ  رب  تفرگ  ندـیبات  يو  رطاخ  تحاس  رب  بیغ  ملاع  زا  یهلا  رون  نوچ 
ناشوپب ارم  تفگ  ار  هجیدـخ  دوب  هداـتفا  شکراـبم  مادـنا  رب  هزرل  هکیلاـح  رد  دـمآ و  هناـخب  برطـضم  هدز و  تریح  درکیم ، هدـهاشم  ار 

. دوب هدش  لزان  وا  رب  تایآ  نیا  دمآ  دوخب  نوچ  دوبر  باوخ  ار  وا  لاحنآ  رد  دیناشوپ و  ار  وا  اروف  هجیدخ 
 (2) ربصاف . کبرل  و  رثکتست ، ننمت  و ال  رجهاف ، زجرلا  و  رهطف ، کبایث  و  ربکف ، کبر  و  رذناف ، مق  رثدملا ، اهیا  ای 

و نک ، دای  یگرزب  هب  ار  تراگدرورپ  و  ناسرتب ، ار ) مدرم  شوکب و  تلاسر  فئاظو  ماجنا  رد  و   ) زیخرب ياهدـیچیپ ، دوخ  رب  هماج  هک  يا 
يارب و  راذـگم ، تـنم  یـسک  رب  يرامــش  داـیز  ارنآ  هـک  دوـخ  ياـطع  رد  و  ریگهراـنک ، يدـیلپ  يدـب و  زا  و  راد ، هزیکاـپ  ار  دوـخ  هماـج 

. شاب ابیکش  تلاسر ) غیلبت  تامحز  ربارب  رد   ) تراگدرورپ
تاسدقم مامت  هدوب و  فلاخم  للم  ریاس  برع و  موق  يداقتعا  ینابم  مامت  اب  توعد  نیا  اریز  دوبن  نکمم  یناسآب  یتوعد  نینچ  راشتنا  اما 

رب تفلاـخم  مچرپ  دینـش  یـسک  ره  کـیدزن  رود و  زا  اذـل  دومنیم  ریقحت  ار  برع  داژن  اـصوصخم  اـیند  مدرم  يرکف  ینید و  یعاـمتجا و 
. دندمآ رد  ءازهتسا  نعط و  ماقم  رد  زین  وا  ناکیدزن  ءابرقا و  یتح  تشارفا 

 5  . یلا تایآ 1  قلع  هروس  ( 18 - ) 1
 7  . یلا تایآ 1  رثدم  هروس  ( 19 - ) 2
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17 ص :
دزیا هاگردب  یمظع  تبهوم  نیا  هنارکـشب  هتفرگ و  ارف  ار  ترـضحنآ  كرابم  دوجو  ياپارـس  یهلا  هبذج  تریح و  هک  تدم  نیا  مامت  رد 
تثعب زا  هک  لوا  هظحل  نامه  زا  درکیم و  هراظن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـبیز  تشرد و  نامـشچ  دومنیم  شیاتـس  يرازگـساپس و  لاـعتم 
نادرم زا  تسا  یسک  نیلوا  دش و  ربمغیپ  عیطم  هدیورگ و  مالـس  اب  دوب  هلاس  هد  هکنیا  اب  دیدرگ  هاگآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

رد يربط  نیدلا  بحم  هکنانچ  دشابیم  تنـس  لها  نیثدحم  نیخروم و  مامت  قیدصت  دروم  بلطم  نیا  تسا و  هدـیورگ  ترـضحنآ  هب  هک 
: تفگ هک  دسیونیم  رمع  لوق  زا  یبقعلا  رئاخذ 

تنا انامیا و  نینمؤملا  لوا  تنا  یلع  ای  لاقف  بلاطیبا  نب  یلع  بکنم  ص )  ) هللا لوسر  برـض  ذا  ۀـعامج  رکبوبا و  ةدـیبع و  وبا  انا و  تنک 
 (1) یسوم . نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  امالسا و  نیملسملا  لوا 

وت یلع  ای  دومرف  دز و  بلاطیبا  نب  یلع  هناشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدوب  رگید  یهورگ  رکبوبا و  ةدیبع و  وبا  اب  نم 
نمب وت  تبـسن  ماقم و  يدرک و  رایتخا  مالـسا  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  نیملـسم  زا  وت  يدروآ و  نامیا  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  نینمؤم ، زا 

. یسومب تسا  نوراه  تلزنم  ماقم و  دننام 
 (2) اثالثلا .  موی  یلع  ملسا  نینثالا و  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  هک  دناهتشون  نینچمه 

.و دروآ مالسا  دعب ) زورکی   ) هبنش هس  زور  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  ثوعبم  توبنب  هبنشود  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ینعی 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  ةدوملا  عیبانی  باب 12  رد  یخلب  نامیلس 

ةداهش  عفرت  مل  هنا  کلذ  نینس و  عبس  یلع  یلع  یلع و  ۀکئالملا  تلص 

 125  . غابص ص نبا  همهملا  لوصف  یبقعلا ص 58 -  رئاخذ  ( 20 - ) 1
خیرات .  بتک  ریاس  دلج 1 ص 245 و  ماشه  نبا  هریس  ةدوملا ص 60 -  عیبانی  یبقعلا ص 59 -  رئاخذ  ( 21 - ) 2
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18 ص :
 (1) یلع . نم  ینم و  الا  ءامسلا  یلا  هللا  الا  هلا  نا ال 

تساخن رب  نامسآ  رب  ادخ  یگناگی  رب  تداهـش  هبیط  هملک  تدمنیا  رد  هک  اریز  دنداتـسرف  دورد  یلع  نم و  رب  ناگتـشرف  لاس  تفه  ینعی 
. یلع نم و  زا  رگم 

هدومن و هراشا  مالسا  رد  شیوخ  تقبسب  تسا  هداتسرف  وا  هرخافم  خساپ  رد  هیواعمب  هک  يراعـشا  نمـض  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوخ 
: دیامرف

الفط  مالسالا  یلا  مکتقبس 
یملح (2)  نا  وا  تغلب  ام  اریغص 

هک مه  يزور  رد  نیا  رب  هوالع  . مدوب هدیسرن  غولب  دحب  هدوب و  یکچوک  لفط  هکیلاح  رد  متفرگ  تقبس  ندروآ  مالـسا  يارب  امـش  همه  رب 
دومرف توعد  مالـسا  نیدب  امـسر  ار  اهنآ  هدومن و  عمج  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  یهلا  نامرفب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  تفگن و  تبثم  خساپ  ترضحنآ  توعدب  دوب  هلاس  هد  كدوک  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  يدحا 
رما نایرج  دومرف و  یفرعم  سلجم  نیرضاحب  دوخ  نیشناج  یـصو و  ناونعب  ار  وا  تفریذپ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  سلجم  نامه  رد 

. تسا هدوب  ریز  حرشب 
هناخ رد  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدرگ  لزان   (3) نیبرقالا ) کتریشع  رذنا  و   ) هفیرش هیآ  نوچ 

( دـهد ناشن  اهنآب  ياهزجعم  شیوخ  يوعد  قدـص  دروم  رد  هکنیا  يارب  و   ) دوب رفن  لـهچ  دودـح  رد  اـهنآ  دادـعت  دروآ و  درگ  بلاـطوبا 
دنچ اهنآ  زا  یضعب  هکیتروص  رد  دندومن  مهارف  ریش  ولیک  هس  مدنگ و  ریس  هد  اب  ار  يدنفـسوگ  نار  کی  نانآ  ماعطا  يارب  دومرف  روتـسد 

 . دندروخیم هدعو  کی  رد  ار  كاروخ  نآ  ربارب 
دیروخب  ) هللا مسب  اولک  دومرف  ترضح  تسا  هتخاسن  هدامآ  مه  ار  رفن  کی  ياذغ  دمحم  دنتفگ  دندیدنخ و  نیوعدم  دش  هدامآ  اذغ  نوچ 

هکنآ زا  سپ  يادخ ) مانب 

ثیدح 2  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  باب 12 ص 61 -  ةدوملا  عیبانی  ( 22 - ) 1
 16  . همهملا ص لوصف  ( 23 - ) 2

 214  . هیآ ءارعشلا  هروس  ( 24 - ) 3
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19 ص :
( ! دومن روحسم  ار  امش  اذغ  نیا  اب  دمحم   ) لجرلا هب  مکرحس  ام  اذه  تفگ  بهلوبا   ! دندش ریس  یگمه  دندروخ  اذغ  نآ  زا 

: دومرف تامدقم  دیهمت  زا  سپ  تساوخ و  اپب  ترضح  هاگنآ 
، نیتملک یلا  مکوعدا  انا  و  نیبرقـالا ) کتریـشع  رذـنا  و   ) لاـقف ۀـصاخ  مکیلا  ینثعب  ۀـفاک و  قلخلا  یلا  ینثعب  هللا  نا  بلطملا  دـبع  ینب  اـی 

نم امهب  نوجنت  ۀـنجلا و  نولخدـت  و  ممالا ، امهب  مکل  داقنت  مجعلا و  برعلا و  اـمهب  نوکلمت  نازیملا ، یف  نیتلیقث  ناـسللا و  یلع  نیتفیفخ 
يریزو و ییصو و  یخا و  نکی  هب  مایقلا  یلع  هیلع و  ینرزاوی  رمالا و  اذه  یلا  ینبیجی  نمف  هللا ، لوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  : رانلا

. يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و 
تسا هدومرف  نمب ) امش  هرابرد  و   ) هداتسرف امـش  يوسب  هژیوب  هدومرف و  ثوعبم  نامدرم  همه  يوسب  ارم  دنوادخ  بلطملا  دبع  نادنزرف  يا 
لامعا يوزارت  رد  کبـس و  نابز  رب  اهنآ  نتفگ  هک  منکیم  توعد  هملک  ودـب  ار  امـش  نم  و  ناـسرتب ) ار  دوخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ   ) هک

ودنآ هلیـسوب  تمایق ) رد   ) دنوش و امـش  رادربنامرف  اهتلم  همه  دیوشیم و  مجع  برع و  ياورنامرف  هملک  ودنآب  رارقا  هلیـسوب  تسا ، نیگنس 
وا زج  شتـسرپ  راوازـس  دوبعم  هک   ) ادخ یگناگی  هب  تداهـش  زا ) دنترابع  اهنآ  و   ) دیباییم یئاهر  خزود  شتآ  زا  دـیوشیم و  تشهب  دراو 

متلاسر ماجنا  رد  ارم  دـنک و  تباجا  ارم  توعد  نیا  همه ) زا  شیپ   ) امـش زا  سک  ره  سپ  متـسه  وا  هداتـسرف  لوسر و  نم  هکنیا  و  تسین )
. دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  نم  نیشناج  نم و  ثراو  ریزو و  یصو و  ردارب و  وا  دزیخ  اپب  دنک و  يرای 
 . دوب هلاسهد  غلاب و  ان  هک  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  دادن  یتبثم  خساپ  سکچیه  گرزب  نادناخ  نآ  زا 

یتوـکلم راـسخرب  دوـخ  نـیب  تـقیقح  نامـشچ  اـب  هـک  مالــسلا  هـیلع  یلع  درکیم  هباـطخ  داریا  سلجمنآ  رد  مرکا  یبـن  هکیماـگنه  يرآ 
: تفگ دوشگ و  نیتداهش  راهظاب  بل  تساخ و  اپب  درکیم  عامتسا  ار  وا  مالک  ناج  شوگ  اب  هدش و  هریخ  ترضحنآ 
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20 ص :
. مزیخیم رب  تیرایب  لد  ناج و  زا  منکیم و  تباجا  ار  تتوعد  . هلوسر هدبع و  کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا 

نیا يوگباوج  راـب  هس  ره  رد  یلو  دومرف  رارکت  ار  دوخ  فرح  هبترم  هس  اـت  نیـشنب و  یلع  اـی  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
تسا و نم  هفیلخ  ییصو و  ردارب و  امـش  نایم  رد  نیا  دومرف  تعامج  نادب  ربمغیپ  هاگنآ  دوبن  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  يرگید  سک  توعد 

نم هفیلخ  نم و  ثراو  ریزو و  ردارب و  وت   ) يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  یخا و  تنا  : دومرف یلع  دوخب  هک  تسا  ذخآم  یضعب  رد 
دندرک و رازگرب  هدنخب  هدومن و  هرخـسم  ار  ربمغیپ  توبن  تثعب و  عوضوم  دنتـساخرب و  ياج  زا  بلطملا  دبع  نادنزرف  یتسه ) نم  زا  سپ 
هیآ و مکحب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ار  زورنآ  . یـشاب ترـسپ  هداز و  ردارب  عبات  دیاب  وت  نیا  زا  دعب  تفگ  بلاطوباب  بهلوبا 

 (1) دنیوگ . راذنالا  موی  دومرف  توعد  هناگی  يادخ  شتسرپ  هب  ار  بلطملا  دبع  نادناخ  نیبرقالا  کتریشع  رذنا 
دنهد هولج  تیمها  یب  نآ  زا  شیپ  نینچمه  راذنالا و  موی  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ندروآ  نامیا  عوضوم  هکنیا  يارب  تنـس  لها  زا  یخرب 

اما دـناهدروآ  نامیا  وا  زا  سپ  نیریاس  رکبوبا و  هتـشاد و  تقبـس  همه  رب  ههجو  هللا  مرک  یلع  ناـمیا  مالـسا و  هک  تسا  تسرد  دـنیوگیم 
هکلب هدوبن  قطنم  لقع و  يور  زا  وا  نامیا  اذل  تسا  هتشادن  هدهعب  مه  یفیلکت  هدوب و  یغلابان  كدوک  عقومنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 

یلص ربمغیپ  هب  هدیجنس  هدیمهف و  هدوب و  لماکت  رد  لقع  نس و  رظن  زا  نارگید  رمع و  رکبوبا و  هکیتروص  رد  تسا  هناکدوک  دیلقت  کی 
! دراد يرترب  هناکدوک  يدیلقت  نامیا  رب  قیقحت  لقع و  يور  زا  نامیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دندوب و  هدروآ  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

نینچ هکنانآ  تسا و  قرافلا  عم  سایق  نویقطنم  حالطـصاب  نارگید  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندومن  سایق  هک  میئوگیم  لاکـشا  نیا  خـساپ  رد 
دناهدیشک شیپ  ار  یتالاکشا 

دلج 1 لیزنتلا  دهاوش  باب 51 ص 205 -  بلاطلا  ۀیافک  لصف 7 -  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  دلج 2 ص 217 -  يربط  خیرات  ( 25 - ) 1
رگید . بتک  يزار و  رخف  ریسفت  دلج 1 ص 216 -  ءادفلا  یبا  خیرات  ةدوملا ص 105 -  عیبانی  ص 421 - 
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، هیلقع روما  رد  هن  تسا  هیعرـش  ماکحا  رد  نس  رظن  زا  غولب  الوا  دـناهتفرگ  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  يولوم  لوقب  هک  تسا  تهجنیا  زا 

الاب نینس  رد  یمدآ  لقع  هزیمم و  هوق  ینوزف  ایناث  یعرش  فیلاکت  زا  هن  تسا  یلقع  روما  زا  تلاسر  قیدصت  وا و  یگناگی  ادخب و  نامیا  و 
رسب یگلاس  هاجنپ  ای  لهچ  نینـس  رد  هک  دشاب  يرگید  زا  رتيوق  شقطنم  لقع و  رمع  هیلوا  ياهلاس  رد  یـسک  هک  اسب  هچ  درادن و  تیلک 

هکیلاح رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هکنانچ  دشاب  هللا  بناج  نم  دیؤم  هدوب و  یسدق  حور  ياراد  یـسک  نینچ  هک  اصوصخم  دربیم و 
: دومرف دوب  دازون  لفط 

 (1) ایبن . ینلعج  باتکلا و  یناتا  هللا  دبع  ینا 
نآرق رد  دنوادخ  زین  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  هرابرد  و  تسا ) هداد  رارق  ربمغیپ  ارم  هداد و  ینامـسآ  باتک  نمب  هک  میادخ  هدـنب  نم  )

: دیامرف میرک 
ایبص (2)  مکحلا  هانیتا  ةوقب و  باتکلا  ذخ  ییحی  ای 

( . میداد توبن  مکح  یکدوک  رد  ار  ییحی  ام  یهلا و  يورین  هب  ار  ۀیروت  باتک  ریگب  ییحی  يا  )
: دیوگ هدرک و  هراشا  بلطم  نیدب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  حدم  رد  يریمح  دیس 

الفط  مکحلا  يدهلا و  یتوا  دق  و 
ایبص هیتوا  موی  ییحیک 

مدرم تیادـه  تیالو و  مکح  دوب  لفط  هکیلاح  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـش  هداد  توبن  مکح  یکدوک  رد  ییحی  هب  هکناـنچمه  ینعی 
فسوی ترضح  تئارب  یکاپ و  رب  هک  يدهاش  نآ   (3) اهلها . نم  دهاش  دهش  :و  دیامرف میرک  نآرق  فسوی  ناتـساد  رد  نینچمه  . دش هداد 

. تسا هدوب  اخیلز  ناسک  زا  یلاسدرخ  لفط  نیرسفم  لقنب  انب  داد  تداهش  مالسلا  هیلع 
نارگید نامیا  هکیتروص  رد  تفرگیم  همـشچرس  ترطف  زا  وا  ناـمیا  اریز  تسا  هدوبن  نارگید  ناـمیا  دـننام  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمیا  اـثلاث 

هدوب قدص  يور  زا  مه  رگا  )

 30  . هیآ میرم  هروس  ( 26 - ) 1
 12  . هیآ میرم  هروس  ( 27 - ) 2

 26  . هیآ فسوی  هروس  ( 28 - ) 3
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دوب دـحوم  ةرطف  يوبن  تثعب  زا  شیپ  هدـشن و  رفاـک  ادـخب  ینیعلا  ۀـفرط  ترـضحنآ  تسا و  هدوب  ناـمیاب  رفک  زا  دـشابن ) نیب  رد  یقاـفن  و 

تدالو دیحوت  ترطف  رب  نم   (1) ةرجهلا . نامیالا و  یلا  تقبـس  ةرطفلا و  یلع  تدلو  یناف  : دیامرف هغالبلا  جـهن  رد  بانجنآ  دوخ  هکنانچ 
متفرگ ). تقبس  نارگید  رب  ادخ  لوسر  اب  ترجه  نامیاب و  متفای و 

 : دیامرف دعس  نب  رمع  نایرگشلب  شردپ  دوجوب  هرخافم  نمض  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 
یبا  و  یما ، ءارهزلا  مطاف 
نینح  ردب و  رفکلا  مصاق 

اعفای  امالغ  هللا  دبع 
نینثولا نودبعی  شیرق  و 

دوب یسرون  كدوک  هکیلاح  رد  درک  شتسرپ  ار  ادخ  وا  نینح  ردب و  ياهگنج  رد  تسا  رفک  هدننکـش  مردپ  تسا و  نم  ردام  ارهز  همطاف 
. دندیتسرپیم ار  يزع  تال و  تب  ود  شیرق  و 

دننکیم لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  يربط ) نیدلا  بحم  دیدحلا و  یبا  نبا  دننام   ) نارگید یجنگ و  فسوی  نب  دمحم 
: دومرف هک 

 (2) نوقیدصلا . مهف  نوعرف  لآ  نمؤم  نیسای و  بحاص  بلاطیبا و  نب  یلع  نیع ، ۀفرط  هللااب  اوکرشی  مل  ۀثالث  ممالا  قابس 
نیسای بحاص  بلاطیبا و  نب  یلع  اهنآ  دندشن و  كرشم  دنوادخب  ندزمهب  مشچ  کی  هک  دنرفن  هس  اهتما  رد  نامیاب  ناگدنریگ  تقبس 

. دننایوگتسار ناشنامیا  رد  هک  دنانوعرف  لآ  نمؤم  و 
: دیامرف ترضحنآ  هرابرد  دنوادخ  اریز  دشابیمن  ارچ  نوچ و  هنوگچیه  ياج  هدوب و  تجح  ام  يارب  ربمغیپ  لعف  لوق و  اعبار 

 (3) یحوی . یحو  الا  وه  نا  يوهلا ، نع  قطنی  ام  و 

هغالبلا . جهن  ( 29 - ) 1
 123  . باب 24 ص بلاطلا  ۀیافک  ( 30 - ) 2

 4  . هیآ 3 و مجن  هروس  ( 31 - ) 3
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يور زا  یلع  نامیا  رگا  نیا  ربانب   . تسا لزنم  یحو  ام  بناج  زا  دیوگیم  هچ  ره  هکلب  دیوگیمن  نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  ربمغیپ  ینعی 
یفرح نینچ  اهنت  هن  هکیتروص  رد  ياهدیـسرن  فیلکت  غولب و  دـحب  یکدوک و  زونه  وت  یلع  ای  دومرفیم  واب  مرکا  یبن  دوب  هناکدوک  دـیلقت 

سپ دومن ، هدزـشوگ  نیرـضاح  موـمعب  احیرـص  زین  ار  وا  تفـالخ  تیاـصو و  تثارو و  لاـحنامه  رد  تفریذـپ و  ار  شناـمیا  هکلب  دزن  ار 
. ار یلع  هن  دناهتخانش و  ار  ربمغیپ  هن  عقاو  رد  دناهدروآ  شیپ  یلع  نامیا  تقبس  هرابرد  ار  یتالاکشا  نینچ  هکنانآ 

لقن هب  هکناـنچ  تسا  هدوـمرف  لـیلجت  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  دـنادیم و  همه  زا  رتـهب  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمیا  شزرا  نـینچمه 
روبع اهنآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دندرکیم  هرخافم  برع  مسرب  هبیش  بلطملا و  دبع  نب  سابع  هکیماگنه  هصاخ  هماع و  نیرـسفم  نیخروم و 

تسیچ ؟ يارب  امش  تاهابم  رخف و  دیسرپ  دومرف و 
تـسا نم  دزن  رد  نآ  ياهدیلک  متـسه و  تیب  مداخ  نم  تفگ  هبیـش  متـسه ، نآ  رـشابم  مراد و  هدهعب  ار  نایجاح  هیاقـس  نم  تفگ  سابع 

نوـچ ماهدـناوخ  زاـمن  هلبق  نیاـب  هدروآ و  ناـمیا  امـش  زا  شیپ  اهتدـم  نم  اریز  تسا  نم  نآ  زا  تاـهابم  رخف و  دوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
ریز هیآ  لیئربج  عقومنیا  رد  دـنک  مکح  اهنآ  نایم  رد  ات  دـندرب  ربمغیپ  شیپ  يرواد  تفریمن  يرگید  فرح  رب  ریز  نت  هس  نآ  زا  کیچیه 

 (1) دروآ . ار 
 (2) رخالا ... مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  ةرامع  جاحلا و  ۀیاقس  متلعجأ 

هک یسک  لمع  دننام  دراد  هدهعب  ار  مارحلا  دجـسم  يرادهگن  ترامع و  ای  هداد و  بآ  ار  جاجح  هک  ار  یـسک  لمع  دیداد  رارق  امـش  ایآ 
تسا ؟ هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادخب و 

ادخب داد و  تبثم  باوج  ربمغیپ  توعدب  هک  یسک  لوا  نیخروم  مومع  قیدصتب 

ریاس یمق ص 260 و  ریـسفت  ص 93 -  باب 22  ةدوملا  عیباـنی  ص 248 -  دلج 1  لیزنتلا  دـهاوش  همهملا ص 123 -  لوـصف  ( 32 - ) 1
بتک .

 19  . هیآ هبوت  هروس  ( 33 - ) 2
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هدومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عقوم  نامه  رد  ینـس  هعیـش و  ناسیون  خیرات  لقن  هب  زاب  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دروآ  نامیا 

زا دیاب  تسین  تنس  لها  لوبق  دروم  بلطم  نیا  ارچ  لاح  دوب  دهاوخ  نم  نیشناج  نم  زا  سپ  دریذپب  ارم  توعد  هک  یسک  نیلوا  : هک تسا 
. دروآ میهاوخ  لمعب  نآ  نوماریپ  رد  یلصفم  ثحب  مجنپ  شخب  رد  ام  دیسرپ و  اهنآ  دوخ 

اهنت ترضحنآ  اریز  درمش  سایق  لباق  ناوتیمن  نارگید  مالـسا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  مالـسا و  هک  تسنیا  هجوت  لباق  مهم و  بلطم 
دشر و ناوا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هکلب  دوب  هدرواین  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  تلعب  ای  رما و  رهاظب 

تقیقح رهظم  هک  ربمغیپ  هب  تبـسن  اذل  درکیم  شومارف  ار  زیچ  همه  نآ ، ربارب  رد  دوب و  تقیقح  هبذج  هتفیـش  یکدوک  نامز  زا  یتح  غولب 
. دیناسر یئاهن  هلحرمب  ار  یگتشذگ  دوخ  زا  يزابناج و  وا  نید  هعاشا  جیورت و  يارب  هتشگ و  ضحم  یناف  دوب 

ياهیراکادف تامدخ و  تشادن و  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتراکادـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تفگ  ناوتیم  تأرجب 
دومنیم ربمغیپ  رپس  ار  دوخ  ناج  جنرغب  لکشم و  فقاوم  مامت  رد  دنک  راکنا  دناوتیمن  یسک  مالـسا  يالتعا  هار  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

. تفریذپیم لد  ناج و  زا  ار  يراکادف  نیا  و 
لاس ات  دندیـشوکیم  وا  رازآ  تیذا و  رد  هفلتخم  نیوانعب  هدـش و  هجاوم  شیرق  ياهتفلاخم  اب  زور  ره  مرکا  ربمغیپ  مالـسا  عولط  يادـتبا  زا 

ماـمت رد  تسا  هدوبن  ناـما  رد  بهل  وبا  دـننام  دوـخ  کـیدزن  ماوـقا  راـشف  زا  یتـح  شیرق  رازآ  نعط و  زا  ینآ  دوـب  هکم  رد  هک  تثعب   13
هکم ناتسرپ  تب  تیذا  هجنکـش و  زا  نیکرـشم و  رازآ  دنزگ و  زا  ار  وا  تفریم و  هار  ربمغیپ  لابند  تفـص  هیاس  مالـسلا  هیلع  یلع  تدمنیا 

. دوبن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ءاذیا  رازآ و  تأرج  ار  یسک  دوب  ترضحنآ  هارمه  ات  تشادیم و  رود 
لوسر هکنیا  ات  درکن  هقیاـضم  يراکادـف  هنوگچیه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگیم  تروص  اراکـشآ  اـفخ و  رد  هک  توعد  تدـم  لوط  رد 

تب كرت  ادخ و  يوسب  انلع  ار  مدرم  هدش و  رتخسار  دوخ  توعد  رد  زورب  زور  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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رب شیرق  زا  نت  دـنچ  ندروآ  مالـسا  دوـمن  ناملـسم  هدرک و  تیادـه  ار  شیرق  درم  نز و  زا  ياهدـع  هجیتـن  رد  درکیم و  توـعد  یتـسرپ 

. دندمآ رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رازآ  تیذا و  ددص  رد  رتشیب  دمآ و  نارگ  نیریاس 
شیوخ يومع  باطخ (1) و  نب  رمع  صاع و  ورمع  نایفسوبا و  قیرش و  نب  سنحا  لهجوبا و  ترضحنآ  نیفلاخم  نانمـشد و  نیرتگرزب 

ات بلاطوبا  یلو  دراذگب  شیرق  رایتخا  ار  وا  هتشادرب و  ربمغیپ  تیامح  زا  تسد  هک  دندش  راتساوخ  بلاطوبا  زا  ۀحارص  دناهدوب و  بهلوبا 
. دومنیم مهارف  وا  هدیقع  هعاشا  هراب  رد  ار  همزال  تالیهست  هدرک و  تیامح  ار  ربمغیپ  دوب  هدنز 

یفخم هوک ) هرد   ) بلاطیبا بعش  رد  لاس  هس  شیوخ  نارای  ناشیوخ و  زا  ياهدع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  راشف  رثا  رد 
. دنیامن تدابع  ار  ادخ  اراکشآ  هدرک و  رهاظ  ار  دوخ  هک  دناهتشادن  ارنآ  يارای  هدش و 

دنتشاد یقالخا  یحور و  سناجت  مه  اب  نانچ  رفن  ود  نیا  الصا  دوب و  ربمغیپ  هارمه  مالسلا  هیلع  یلع  لکشم  تخس و  لحارم  نیا  هیلک  رد 
. دوب کیکفت  لباق  ریغ  مه  زا  اهنآ  یگدنز  هک 

لاح رد  ابیرقت  هدرکن و  یتفرـشیپ  نادنچ  لاس  هدزیـس  تدم  رد  هدـش و  وربور  تالکـشم  عناوم و  نیا  اب  هکم  رد  مالـسا  نید  روهظ  نوچ 
ندیـشیدنا و نیمه  دومن و  ادـیپ  مالـسا  هزات  لاهن  ومن  دـشر و  يارب  یبساـنم  طـیحم  درک و  ياهشیدـنا  یتسیاـب  راـچان  دوب  دوکر  هفقو و 

هداد نآ  هراـبرد  همزـال  تاحیـضوت  یتآ  لـصف  رد  هک  دـیدرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ترجه  هب  رجنم  لـح  هار  يوجتـسج 
. دش دهاوخ 

ترجه رد  مالسلا  هیلع  یلع  شقن   - 4

دوب . ریگتخس  نیملسم  مرکا و  ربمغیپ  هب  تبسن  دوش  ناملسم  هکنیا  زا  شیپ  رمع  هک  تسا  هدمآ  دلج 4 ص 53  ۀباغلا  دسا  رد  ( 34 - ) 1
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رکملا نم  میرکلا  لوطلا  وذ  هاجنف  هب  اورکم  ذا  قلخلا  هلا  لوسر  رجحلاب  قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  یصحلا و  ءیطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 

مالسلا ) هیلع  یلع  )
يارب برع  لیابق  هک  یعقاوم  رد  دوب ، رهـش  نآ  رد  مالـسا  راشتنا  دوب  هدرک  هدامآ  هنیدـمب  ربمغیپ  ترجه  يارب  ار  هنیمز  هک  یللع  زا  یکی 

دوخ مادـقا  نیا  زا  اقافتا  دومنیم و  توعد  مالـسا  نیدـب  ار  اهنآ  هدرک و  تاقالم  اهنآ  اـب  ربمغیپ  دـندمآیم  هکمب  هنیدـم  زا  هریغ  تراـجت و 
هللا یلـص  ربمغیپ  دـندوب  هدـمآ  هکمب  هنیدـم  زا  هک  سوا  هلیبق  زا  ياهدـع  بلاطوبا  توف  زا  سپ  هکنانچ  دروآیم  تسدـب  زین  یبولطم  هجیتن 

نیدب ار  رهـش  نآ  مدرم  هنیدـمب  تعجارم  زا  سپ  دـندیوریگ و  مالـسا  نیدـب  مه  اهنآ  زا  رفن  شـش  هدرک و  تاقالم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
. دندومن توعد  دیدج 

اب هنیدم  رد  مالسا  نید  نیا  ربانب  دندش  فرشم  مالسا  نیدب  هدمآ و  هکمب  هنیدم  زا  درم  نز و  رفن  داتفه  زا  زواجتم  یهورگ  یتدم  زا  سپ 
هکم زا  رتبسانم  مالسا  راشتنا  يارب  اذل  دوب  نوصم  اهنآ  تیذا  ءاذیا و  زا  شیرق و  ءوس  ضارغا  زا  هنیدم  طیحم  نوچ  تفرـشیپ و  تعرس 

رد زین  اهنآ  دنیامن و  ترجاهم  هنیدـمب  هکم  نیکرـشم  رـش  زا  یئاهر  يارب  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناوریپ  زا  ياهدـعب  ربمغیپ  دیـسریم و  رظنب 
. دمآ لمعب  یئاریذپ  هکم  نیرجاهم  زا  یمرگلد  لامک  اب  رهش  نآ  یلاها  فرط  زا  هدش و  راپسهر  هنیدم  يوسب  یناهنپ  راکشآ و 
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لمع نیا  دوب  یهلا  ریفس  رومأم و  نوچ  یلو  تشاد  لیامت  هنیدمب  تمیزع  يارب  ابلق  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  یفرط  زا 
دوخب دوخ  هک  داد  يور  ياهثداح  عقومنیا  رد  اما  دهد  رییغت  ار  دوخ  تیرومأم  لحم  هداد و  ماجنا  تسناوتیمن  ادخ  هدارا  هزاجا و  نودب  ار 

. تسناد ترجاهم  نیا  یلصا  تلع  ارنآ  ناوتیم  دومن و  باجیا  هنیدمب  ار  ربمغیپ  ترجه 
هاگآ اجنادب  نیملسم  زا  ياهدع  ترجاهم  زا  نینچمه  روبزم و  رهش  رد  نآ  عیرـس  تفرـشیپ  هنیدم و  رد  مالـسا  نید  راشتنا  زا  شیرق  نوچ 
ندرب نیب  زا  يارب  نیا  رب  انب  دروآ  مهارف  ار  نانآ  تمحازم  بابسا  ادعب  دریگب و  توق  رهش  نآ  رد  مالـسا  نید  هک  دنتـشاد  ارنآ  میب  دندش 
يارب دننک و  هرـسکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  ار  راک  دـنتفرگ  میمـصت  درکیم  دـیدهت  ار  اهنآ  هدـنیآ  هک  یلامتحا  تارطخ  هنوگ  ره 

. دنشاب هدوسآ  نمیا و  يو  بناج  زا  هشیمه 
تفریم نیب  زا  يدودعم  هدع  هلیـسوب  رگا  دوب و  بلطملا  دبع  نادناخ  زا  ربمغیپ  اریز  دوبن  رودقم  یناسآ  یگداسب و  مه  راک  نیا  ماجنا  اما 

سپ دندرکیم  مایق  وا  یهاوخنوخب  مشاهینب  متح  روطب  دندربیمن و  ردب  یمشاه  ناناوج  ریشمش  مد  زا  ملاس  ناج  هدع  نآ  هک  دوب  ملـسم 
تسیچ ؟ فیلکت 

مالعا بیترت  نیدب  نمجنا  میمصت  اروش و  هجیتن  دایز  ثحب  روش و  زا  سپ  دنداد و  ینویسمک  لیکـشت  هدش و  عمج  افخ  رد  شیرق  نارس 
هلمح ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هناخب  هنابـش  قافتالاب  هدع  نیا  دوش و  باختنا  نز  ریـشمش  نامرهق  رفن  کی  هلیبق  ره  زا  هک  دـش 

دنهاوخن ار  برع  لیابق  مامت  اب  هلباقم  تردـق  یئاهنت  هب  مشاهینب  نوچ  دـنناسر و  لتقب  ناـیرع  ياهریـشمش  اـب  شرتسب  رد  ار  وا  هدومن و 
. تفر دهاوخ  ردهب  هدش و  ثول  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نوخ  هجیتن  رد  تشاد 

حرط و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندرب  نیب  زا  يارب  یناهنپ  رد  هک  دوب  يریذـپان  للخ  یعطق و  میمـصت  کی  یناطیـش  هشقن  نیا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوجوب  ار  دوخ  لامج  زا  يوترپ  ارح  راغ  رد  هک  یئادـخ  ناـمه  لاـعتم  دـنوادخ  یلو  دـیدرگ  ذاـختا 

دینادرگ هاگآ  شیرق  میمصت  نیا  زا  ار  ربمغیپ  يوج  تقیقح  نشور و  لد  زاب  دوب  هدرک  قرغتسم  تمظع  تریح و  رون  رد  ار  وا  هتخادنا و 
زا هنابش  هک  داد  هزاجا  و 
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 (1) دیامن . ترجه  هنیدم  يوسب  هکم 

، دنامن بحاص  نودب  وا  رتسب  هناخ و  دنـشابن و  ربخ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  زا  شیرق  رافک  ات  دوب  مزال  يریبدـت  اما 
دزاس ؟ شیرق  نیمجاهم  ریشمش  همعط  ار  دوخ  دباوخب و  باوختخر  نآ  رد  ربمغیپ  ضوعب  هک  تسا  یسک  هچ  الاح 

طقف طقف و  لد  ریـش  نامرهق  نیا  تسا  وا  یمان  مان  یفرعم  يارب  تامدقم  نیا  رکذ  دنکیم و  یئامن  دوخ  هثداح  نیا  نامرهق  هک  تسا  اجنیا 
. دید دهاوخن  مه  دبا  ات  هدیدن و  هتشذگ  رد  ار  شریظن  راگزور  مشچ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع 

روتسد یلع  ای  دومرف  دروآ و  يو  يوسب  ور  دوب  هاگآ  وا  صالخا  نامیا و  نازیمب  تخانشیم و  ار  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یتسیاـب تسین و  یلومعم  يداـع و  ترفاـسم  کـی  ترجه  نیا  اـما  منک ، ترجه  هنیدـم  يوسب  میوگ و  كرت  ار  هکم  هک  تسنیا  رب  یهلا 

لافغا يارب  دنیامن و  هتشغآ  نوخب  مرتسب  رد  ارم  بشما  دناهتفرگ  میمصت  اریز  دنـشابن  هاگآ  نآ  زا  شیرق  رافک  ات  دشاب  يرـس  هنامرحم و 
یناهنپ هب  نم  ات  یباوخب  نم  رتسب  رد  هک  تسا  یهلا  نامرف  دـننکن ، بیقعت  ارم  اهنآ  ات  دـشابن  یلاخ  نم  باوختخر  هناخ و  تسا  مزال  اهنآ 

. منک ترجاهم 
درک و تباـجا  ار  وا  توـعد  لد  ناـج و  اـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـک  دوـب  هدـشن  ماـمت  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخــس  زوـنه 

. مرازگساپس دنسرخ و  رایسب  رما  نیا  يارجا  رد  هللا و  لوسر  ای  منکیم  تعاطا  : تفگ
ریز ارم  باوختخر  هتخیر و  نم  هناخ  هنابـش  شیرق  لاجر  اریز  تسا  هدـش  هتـشاذگ  وت  هدـهعب  یکانرطخ  رایـسب  راک  یلع  ای  دومرف  ربمغیپ 

! یباوخب رتسب  نآ  رد  یهاوخیم  وت  هکیلاح  رد  تفرگ  دنهاوخ  هنهرب  ياهریشمش 
تخاـسیم مسجم  مالـسلا  هیلع  یلع  رظن  رد  ار  رطخ  رما  نـیا  تـیمها  هدوـمن و  رطخ  مـالعا  هـچ  ره  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

هچ تسه ؟ مه  يرگید  زیچ  ندش  هتشک  گرم و  زا  ریغ  رگم  هللا  لوسر  ای  تفگ  هرخالاب  ات  تشگیم  رتشیب  وا  يدنسرخ 

كوجرخی .. وا  كولتقی  وا  كوتبثیل  اورفک  نیذلا  کب  رکمی  ذا  :و  تسا بلطم  نیاب  هراشا  لافنا  هروس  هیآ 30  ( 35 - ) 1
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مشاب ؟ هدرک  وت  يادف  وت  نید  هعاشا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  یهلا  روتسدب  نم  هک  نیا  زا  رتالاب  یتداعس 

درک هدـهاشم  تقیقح  قـح و  هار  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یناـشفناج  هجهل و  تحارـص  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ 
مزعب درک و  عادو  ار  وا  تخاـس و  هسوـب  قرغ  ار  یلع  يور  رـس و  تفوـطع  تقر و  لاـح  ناـمه  اـب  دـیدرگ و  بآ  رپ  شکراـبم  نامـشچ 

 (1) دومن . كرت  ار  هکم  ترجاهم 
ترضحنآ شارف  رد  دیشوپ و  درکیم  نت  هب  باوخ  عقوم  رد  هک  ار  ربمغیپ  صوصخم  هماج  دوب  ياهلاس  ناوج 23  هک  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

. دیدرگ يرطخ  رپ  هثداح  عوقو  رظتنم  هدیشک و  زارد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتسب  رد  هنابش  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دناهتـشون  نارگید  بلاطلا و  ۀیافک  همهملا و  لوصف  بحاص 

زا رتینالوط  ار  امـش  زا  یکی  رمع  مدـینادرگ و  رگیدـکی  ردارب  ار  امـش  نم  دومرف  لیئاکیم  لـیئربج و  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  تفرگ  رارق 
ای میراتخم  رما  نیا  رد  اراگدرورپ  دـندرک  ضرع  دـشخب  يرگیدـب  ار  رمع  يدایز  هک  تسا  رـضاح  امـش  زا  کیمادـک  مداد  رارق  يرگید 

نایم نم  هک  دومرف  یلاعت  دنوادخ  دشخب ، يرگیدب  ار  يدایز  رمع  هک  دشن  رـضاح  ودنآ  زا  کچیه  دیراتخم  هکلب  دومرف  دنوادخ  روبجم 
دوخ ناج  هنوگچ ) وا  هک  دیرگنب  و   ) تسا هدیباوخ  ربمغیپ  شارف  رد  وا  مدرک و  رارقرب  يردارب  توخا و  ربمغیپ  دـمحم  و  دوخ ، یلو  یلع 

. دیراد ظوفحم  شنانمشد  رش  زا  ار  وا  دیوش و  لزان  نیمزب  تسا  هداد  حیجرت  شیوخ  تایح  رب  اریو  یگدنز  هدرک و  ردارب  يادف  ار 
ای خب  خب  : تفگیم لیئربج  وا و  ياپ  نیئاپ  رد  لیئاکیم  داتسیا و  شرـس  يالاب  رد  لیئربج  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هتـشرف  ودنآ  سپ 

ناگتـشرفب وت  دوجوب  یلاعت  دنوادخ  هک  وت  دـننام  تسیک  بلاطوبا  رـسپ  يا  هب  هب   ) ۀـکئالملا کب  هللا  یهاب  دـق  کلثم و  نم  بلاطیبا  نبا 
 (2) دیامنیم ) تاهابم 

دوب . تثعب  لاس 13  لوالا  عیبر  رد  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  جورخ  ( .. 36 - ) 1
ریسفت همغلا ص 91 -  فـشک  باب 21 ص 92 -  ةدوملا  عیباـنی  بلاطلا ص 239 -  ۀـیافک  غابـص ص 33 -  نبا  همهملا  لوصف  ( 37 - ) 2

رگید . بتک  يزار و  رخف  یبلعث و 
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بـش رـس  زا  دندوب  هدمآ  درگ  مه  رود  ةودـنلا  راد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  شیرق  نایوجگنج  يراب 

. دندومن هرصاحم  ار  مرکا  لوسر  هناخ  نارب  نایرع و  ياهریشمش  اب  هدرک و  كرت  ار  اجنآ 
دورو ضحمب  دنروآ ، رد  ءارجا  هلحرمب  ار  دوخ  موش  میمصت  دنتساوخ  دوب  امرفمکح  هکم  رهش  رب  یشوماخ  توکـس و  هک  مد  هدیپس  رد 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  شیرق  لاجر  نوچ  دیهاوخیم ؟ هچ  دیتسیک و  دز  گناب  تشادرب و  دوخ  نیلاب  زا  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ ، لخادب 
تسا ؟ اجک  دمحم  دنتفگ  دنتسکش و  ار  توکس  هرخالاب  دندش و  کشخ  اپ  ات  رس  تشحو  تریح و  زا  دندید 

. دیهاوخیم زاب  نم  زا  هک  دیدوب  هدرپسن  نمب  ار  وا  مه  امش  مدوبن و  وا  نابهگن  نم  : دومرف مامت  يدرسنوخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع 
! میزاس روهطوغ  شنوخ  رد  وا  ياجب  ار  یلع  تسبوخ  تسا و  یلع  نیمه  دمحم  هانپ  تشپ و  تفگ  نامجاهم  زا  یکی 

میرحب اپ  هک  امش  یخاتسگ  نیا  يارب  الا  هدادن و  هلمح  هزاجا  نمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  سوسفا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
یموق اهامـش  هک  دـیوش  رود  دومرف  تخاس و  هدـنکارپ  ار  اهنآ  هرخالاب  مدـینارذگیم و  ریـشمش  مد  زا  ار  امـش  دیاهتـشاذگ  بانجنآ  هناـخ 

. دنام دیهاوخ  بیصن  یب  يراگتسر  تداعس و  زا  دیهارمگ و 
رکبوبا اب  مرکا  لوسر  هک  روث  راغ  بل  ات  هتخادرپ و  وا  بیقعت  هب  دـنتفای  یهاگآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  زا  هک  شیرق 

. دینادرگ مورحم  واب  نتفای  تسد  زا  ار  شیرق  هدرک و  ظفح  دوخ  هانپ  رد  ار  ترضحنآ  دنوادخ  یلو  دنتفر  شیپ  دندوب  نآ  لخاد 
يوق لد  نآ  اب  تعاجش و  تماهش و  نآ  اب  هلاس  ناوج 23  کی  تسا ، فیصوت  لباق  ریغ  مالسلا  هیلع  یلع  يراکادف  ترجه  عوضوم  رد 
دوـخ هکناـنچ  دـیدرگ  ربـمغیپ  ناـج  رپـس  تخادـنا و  یمتح  گرم  رطخ و  ضرعم  رد  ار  دوـخ  مالـسا  نـید  هعاـشا  يارب  وـج  تـقیقح  و 

: دیامرف ترضحنآ 
یصحلا  ءیطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 

رجحلاب  قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  و 
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هب  اورکم  ذا  قلخلا  هلا  لوسر 

رکملا (1)  نم  میرکلا  لوطلا  وذ  هاجنف 
. تسا هدومن  فاوط  لیعمسا  رجح  هبعکب و  هک  ار  یسک  هداهن و  نیمز  رب  اپ  هک  ار  یسک  نیرتهب  متشادهگن  دوخ  ناج  اب 

رکم زا  ار  وا  میرک  لضف و  بحاص  دنوادخ  سپ  دنناسر ) لتقب  ار  وا  هک   ) دندومن هلیح  وا  هرابرد  شیرق )  ) هکینامز ار  قلخ  يادخ  لوسر 
. داد تاجن  نانمشد ) )

دروم مالسلا  هیلع  یلع  هلیـسونیدب  لزان و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رب  ریز  هفیرـش  هیآ  یناشفناج  يراکادف و  نیا  شاداپب 
: تفرگ رارق  یلاعت  دنوادخ  ریدقت 

 (2) هللا . تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و 
طقف یسک  نینچ  هصاخ  هماع و  نیخروم  نیرسفم و  لقنب  انب  و  دشورفیم ) ار  دوخ  ناج  ادخ  يدونشخ  یپ  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  زا  (و 

 (3) دوب . مالسلا  هیلع  یلع 
روما لصف  لح و  ترضحنآ  بایغ  رد  هکلب  دوبن  ربمغیپ  رتسب  رد  وا  ندیباوخب  رصحنم  ترجه  عوضوم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهیراکادف 

ماـجنا مالـسلا  هیلع  یلع  تسدـب  دـندوب  هدرپس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  مدرم  هک  یتاـناما  هیدأـت  نینچمه  هکم و  ناناملـسم 
. دیدرگ

ندیـسر زا  سپ  هک  دومرف  فقوت  ابق  رد  ترـضحنآ  یـضعب  لقنب  انب   ) هنیدمب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دورو  زا  سپ  زور  دـنچ 
هتشادرب و ار  نیملسم  يافعض  رگید و  نز  ود  ربمغیپ و  رتخد  دوخ و  ردام  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دنوش ) هنیدم  دراو  مه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 

شیاپ یئامیپ  هار  رثا  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هنیدـمب  دورو  زا  سپ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار 
. تسیرگ شرادید  قوش  زا  هدیشک و  شوغآ  رد  دوب  هدش  حورجم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مزالم  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  زین  هنیدم  رد 

 46  . دلج 36 ص راونالا  راحب  ( 38 - ) 1
 207  . هیآ هرقب  هروس  ( 39 - ) 2

بتک یمق ص 61 و  ریـسفت  بلاطلا ص 239 -  ۀـیافک  لصف 9 -  باب 2  دلج 1  دـیفم  داشرا  دلج 1 ص 96 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 40 - ) 3
رگید .
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32 ص :
 (1) دناوخ . دوخ  ردارب  زین  ار  یلع  ترضحنآ  دش  هتسب  توخا  نامیپ  راصنا  نیرجاهم و  هباحص و  نایم  هک  يرجه  مکی  لاس  رد  دوب و 

: دومرف درک و  جیوزت  يوب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هناگی  زین  يرجه  مود  لاس  رد 
هللا لوسر  ای  اهتیضر  دق  یلع  لاقف  ۀضف ، لاقثم  ۀئامعبرا  یلع  اهکتجوز  دق  ینا  ۀمطاف و  کجوزا  نا  ینرما  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  یلع  ای 

 (2) ارکش . ادجاس هللا  رخ  ایلع  نا  مث  میرکلا  هلوسر  میظعلا و  هللا  نع  کلذب  تیضر  و 
جیوزت وتب  هرقن  لاقثم  دـص  راهچ  رب  ار  وا  نم  منک و  جـیوزت  وتب  ار  همطاـف  هک  تسا  هداد  روتـسد  نمب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  یلع  اـی 

سپـس مدش  دنـسرخ  شیمارگ  لوسر  میظع و  دنوادخ  فطل )  ) زا ببـس  نادب  ادـخ و  لوسر  يا  ار  وا  مدیدنـسپ  درک  ضرع  یلع  مدرک ،
. داتفا هدجسب  ادخ  هاگردب  تبهوم ) نیا  زا   ) يرازگساپس يارب  یلع 

دوخ نیفلاخم  نانمشد و  اب  گنج  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دش و  رداص  ادخ  بناج  زا  نیکرشم  اب  لاتق  نامرف  لاس  نیمه  رد  و 
دوشیم هدوشگ  ترضحنآ  یناگدنز  خیرات  رد  ياهزات  لصف  سپ  نیا  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  اهنآ  رد  يزوریپ  لماع  هک  دیدرگ 

. دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  دعب  تاحفص  رد  دیمان و  يو  یماظن  تامدخ  ارنآ  ناوتیم  هک 

مالسلا هیلع  یلع  یماظن  تامدخ   - 5

هراشا

 22  . همهملا ص لوصف  ( 41 - ) 1
 176  . ةدوملا ص عیبانی  ( 42 - ) 2
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33 ص :
هماسح  ول ال  مالسالا  امنا  الأ 

رفاح ۀمالق  وا  زنع  ۀطفعک 
دیدحلا ) یبا  نبا  )

تیاده رد  دوب  لالدتسا  قطنمب و  یکتم  هک  ترـضحنآ  حیاصن  ظعاوم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  توعد  لاس  هدراهچ  لوط  رد  نوچ 
لاس تدم 9  ات  ترجه  مود  لاس  زا  دیدرگ و  لزان  دنچ  یتایآ  تروصب  داهج  نامرف  اذل  دشن  عقاو  رثؤم  برع  تسرپ  تب  هارمگ و  لیابق 

زا یضعب  رد  هک  تسا  هدومن  ناتسبرع  ياهیدوهی  نیکرشم و  رافک و  اب  لاتق  گنج و  داتشه  دودح  رد  دوب  تایح  دیق  رد  مرکا  ربمغیپ  هک 
. دنیوگ تاوزغ  ار  اهنآ  هتشاد و  روضح  اصخش  ترضحنآ  دوخ  اهنآ 

وا شریظن  یب  تعاجش  تداشر و  زاربا  رثا  رد  دنامن و  هدیشوپ  يدحا  رب  اهگنج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادف و 
هدرک و تکرـش  اهگنج  مامت  رد  دوب  هدنام  هنیدم  رد  ربمغیپ  روتـسدب  هک  كوبت  گنج  زج  دـندیمانیم و  برعلا  لاتق  تاوزغلا و  مغیـض  ار 

. تسا هدوب  وا  تسد  رد  هشیمه  يزوریپ  حتف و  مچرپ 
لاـطبا و زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومن و  مالـسا  نانمـشد  نیکرـشم و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یمهم  روهـشم و  تاوزغ  زا 
و قدنخ )  ) بازحا هوزغ  ریـضن و  ینب  هوزغ  دـحاو و  ردـب  هوزغ  ناوتیم  تسا  هتخاس  دوخ  ریـشمش  همعط  اهگنج  نآ  رد  ار  برع  نانامرهق 

. درب مان  ار  فئاط  نینح و  گنج  هکم و  حتف  ربیخ و  هوزغ 
فرص اهگنج  عوقو  للع  حیـضوت و  زا  اذل  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  یماظن  تامدخ  اهیراکادف و  حرـش  لصف  نیا  نیـشون  زا  دوصقم  نوچ 

اریز میئامنیم  هراشا  رازراک  ياههنحص  رد  برع  ناروآ  گنج  لاطبا و  اب  ترضحنآ  تازرابمب  طقف  هدرک و  رظن 
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34 ص :
يارب مهم  هوزغ  دنچ  حرـش  دـشابیم و  فطل  یب  صقان و  گنج  ياهنادـیم  رد  وا  روضحب  هراشا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یلع  یناگدـنز  حرش 

. دشابیم يرورض  مزال و  بانجنآ  يوزاب  يورین  ندناسانش 

: ردب هوزغ 

هک دوب  یگنج  نیلوا  ردـب  هوزغ  یلو  دوب  هتفرگ  رد  نیفلاـخم  ناناملـسم و  ناـیم  هیرـس )  ) یکچوک ياـهگنج  ردـب  هوزغ  زا  شیپ  هچ  رگا 
رد دـنوادخ  هکنانچ  دنتـشاد  هارکا  نانآ  اب  هلباقم  يارب  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  نیکرـشم  سرت  دـندش و  شیاـمزآ  گـنجنآ  رد  ناملـسم 

: دیامرف میرک  نآرق 
نوهراکل (1)  نینمؤملا  نم  اقیرف  نا  قحلاب و  کتیب  نم  کبر  کجرخا  امک 

( دنتـشاد هارکا  رافک  اب  هلباقم  زا  نینمؤم  زا  یهورگ  دروآ و  نوریب  نیکرـشم  اب  گنج  يارب  قحب  تاهناخ  زا  ارت  تراگدرورپ  هکنانچمه  )
نایفـسوبا یهدنامرفب  نیملـسم  ندرب  نیب  زا  يارب  یکدی  نابـسا  لماک و  گرب  زاس و  اب  هدوب و  رفن  رازه  دودـح  رد  نیکرـشم  دادـعت  اریز 

دنچ رتش و  داتفه  زا  شیب  دـندوب و  گرب  زاـس و  دـقاف  مه  اـهنآ  رثکا  هدوب و  رفن  ناناملـسم 313  هدع  هکیتروص  رد  دندوب  هدرک  تکرح 
مان هب  هنیدـم  هکم و  نایم  یلحم  رد  هورگ  ود  نیا  يرجه  مود  لاس  ناضمر  كراـبم  هاـم  زور 17  رد  هرخالاب  دنتـشادن  هارمه  بسا  سأر 

ردبب هللا  مکرصن  دقل  :و  دیامرف هکنانچ  دومن  يرای  ناگتشرف  هلیسوب  ار  نینمؤم  دنوادخ  دنتفرگ و  رارق  مه  ربارب  رد  تسا ) یهاچ  مان   ) ردب
نب دیلو  هبیش و  هبتع و   ) نیکرشم زا  نت  هس  ادتبا  دیدوب ) ناوتان  نوبز و  هکیلاح  رد  دومن  ترـصن  ردب  رد  ار  امـش  دنوادخ  ۀلذا (2)  متنا  و 
نب ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و  دوخ  يومع  داتـسرف و  اهنآ  هزرابمب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مرکا  ربمغیپ  دنتـساوخ  زرابم  هدمآ و  نادـیمب  هبتع )
يو دوب  وا  زرابم  هک  دیلو  اب  دروخرب  ضحمب  مالسلا  هیلع  یلع  دنگنجب  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هارمهب  هک  داد  روتسد  زین  ار  بلطملا  دبع 

سرت دندش  هتشک  نت  هس  نآ  نوچ  تفاتش  اهنآ  يوسب  شناهارمه  نازرابم  نتشک  يارب  سپس  دیناسر و  لتقب  ار 

هیآ 5  لافنا  هکرابم  هروس  ( 43 - ) 1
 123  . هیآ نارمع  لآ  هروس  ( 44 - ) 2
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35 ص :
مالـسلا هیلع  یلع  ریـشمشب  ناـشرثکا  هک  دـندمآ  نادـیمب  يرگید  نازراـبم  هاـگنآ  تفرگ ، رارق  نیکرـشم  لد  رد  ناناملـسم  زا  یتـشهد  و 

زا نت  داـتفه  زا  زواـجتم  هکیروطب  داد  همتاـخ  ناناملـسم  يزوریپ  هب  ار  ردـب  گـنج  ترـضحنآ  ياـهتداشر  دـنتفگ و  دوردـب  ار  یگدـنز 
نداد اب  دندوب و  ءارـسا  وزج  مه  بلاطیبا  نب  لیقع  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  هک  دـندیدرگ  ریـسا  زین  نت  داتفه  لوتقم و  شیرق  نیکرـشم 

مه هـیقب  هدوب (1) و  یلع  ریـشمشب  نیکرـشم  ناگدـش  هتـشک  مین  زا  شیب  نیخروم  لقن  هب  انب  دـندرک و  رایتخا  مالـسا  هدـش و  دازآ  هیدـف 
نب صاع  ترـضحنآ  تسدب  شیرق  سانـشرس  ناگدش  هتـشک  هلمج  زا  دندوب و  هدیـسر  لتقب  ترـصن  ناگتـشرف  نیملـسم و  ریاس  هلیـسوب 

 (2) دندوب . هحلط ) يومع   ) نامثع نب  ریمع  و  ۀیواعم ) ردارب   ) نایفسیبا نب  ۀلظنح  دیعس و 
مالـسلا هیلع  یلع  یمان  مان  دندرک و  تعجارم  هنیدمب  هناحتاف  نیملـسم  تفای و  همتاخ  نیکرـشم  تسکـش  نیملـسم و  عفنب  گنج  هرخالاب 

نهذ هشیدنا و  رد  یتح  ار  وا  اب  هلباقم  هک  دوبن  نآ  يارای  تأرج و  ار  یـسک  تشگ و  هزاوآ  دنلب  برع  نایم  رد  يریظن  یب  عاجـش  ناونعب 
. دزاس مسجم  دوخ 

: دحا هوزغ 

رد يرجه  میـس  لاس  لاوش  هام  رد  دحا  هوزغ  هتفرگ و  رارق  هنیدم  يرتمولیک  شـش  رد  ابیرقت  هک  تسا  يروهـشم  گرزب و  هوک  مان  دـحا 
. تسا هدیدرگ  عقاو  روبزم  هوک  هنماد 

هدامآ يرگید  گنج  يارب  ار  هنیمز  دوب  هدش  اهنآ  لاجر  زا  ياهدع  نتفر  تسد  زا  يزیر و  وربآ  بجوم  هک  ردب  هوزغ  رد  شیرق  تسکش 
ار هکم  مدرم  یئوجماقتنا ، يارب  هدوب و  رادازع  هکم  رد  هیما  نب  ناوفـص  لهج و  یبا  نب  ۀمرکع  دننام  ناگدش  هتـشک  هداوناخ  اریز  درکیم 

يارب هدومن و  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  دوب  شیرق  رافک  سأر  رد  هک  برح  نب  نایفسوبا  دندرکیم ، صیرحت  نیملسم  هلتاقم  هلباقم و  يارب 
نانآ رایتخا  رد  ار  دوخ  یصخش  لاوما  یتح  تخاسیم و  هدامآ  گنجب  ار  اهنآ  دوخ  تیثیح  هداعا 

تسا . هدومن  تبث  دناهدش  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  تسدب  هک  ار  رفن  یماسا 36  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش  ( 45 - ) 1
رگید . بتک  يرولا و  مالعا  همغلا ص 53 -  فشک  لصف 18 -  باب 2  دیفم  داشرا  ( 46 - ) 2
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36 ص :
 (1) دنناسرب . یگنج  فراصمب  هک  تشاذگ 

اب دندرکیم  توعد  شیوخ  ناگدـش  هتـشک  یهاوخنوخب  ار  مدرم  نانز  فد  رگید  نز  دـنچ  یهارمهب  زین  نایفـسوبا  نز  هبتع و  رتخد  دـنه 
. تفرگ شیپ  رد  دوخ  یهدنامرف  تحت  هدع  اب  ار  هنیدم  هار  هدومن و  زیهجت  ار  هدایپ  راوس و  رازهجنپ  دودح  رد  نایفسوبا  بیترت  نیا 

هک دندومن  راهظا  یهورگ  داهن  نایم  رد  اهنآ  اب  ار  بلطم  هدرک و  يروآ  عمج  ار  باحصا  اروف  دش  علطم  هیـضق  نیا  زا  مرکا  لوسر  نوچ 
هرخالاب تخادرپ  هلمحب  تفر و  نوریب  رهـش  زا  دـیاب  هک  دوب  نیا  رب  هدـیقع  ار  یـضعب  یلو  تفرگ  یعفادـت  تلاح  هدـنام و  رهـش  رد  دـیاب 

اب هلباقم  هدامآ  رفن  دصتفه  دودح  رد  ياهدع  اب  دیشوپ و  گنج  سابل  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  دندش و  گنج  هدامآ  نیملـسم 
نوچ دوب  وا  هدـهعب  يرادـمچرپ  اهگنج  هیلک  رد  هکنانچمه  دومرف  نییعت  يرادـمچرپ  تمـسب  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیدرگ و  نمـشد 
هاجنپ دودح  رد   ) ار ياهدع  دشابن  لفاغ  نمشد  يرس  تشپ  یناهگان و  هلمح  زا  هکنیا  يارب  دیسر  دحاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

زین ربمغیپ  ینیب  شیپ  نیا  تشامگ و  دیـسریم  رظنب  بساـنم  راـک  نیا  يارب  هک  یفاکـش  هناـهد  رب  ریبج  نب  هللا  دـبع  یهدـنامرف  تحت  رفن )
رد زا  سپ  هک  دوب  هتشاذگ  اهنآ  نیمک  رد  هللا  دبع  هدع  ربارب  راهچ  ابیرقت  یعمج  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  مه  نایفسوبا  اریز  دوب  حیحص  الماک 

. دیامن هلمح  نیملسمب  رس  تشپ  زا  مهب  رگشل  ود  نتخیوآ 
درم ۀحلط  یبا  نب  ۀحلط  مانب  نایفسیبا  رادمچرپ  دندش و  هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدب  شیرق  نازرابم  رتشیب  دش و  عورـش  گنج  يراب 

هک دز  وا  هلک  رب  یتبرض  نانچ  ترضحنآ  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هزرابمب  دنتفگیم  نایرگـشل ) چوق   ) ۀبیتکلا شبک  ار  وا  دوب و  يدنمورین 
اب زین  هزمح  دش و  هتشک  زین  وا  تفرگ و  تسدب  ار  مچرپ  هحلط  ردارب  سپـس  دیـسر  تکالهب  دز و  هرعن  داتفا و  نوریب  هقدح  زا  شنامـشچ 

نایرگـشل رد  یـشحاف  تسکـش  شیرق  نایوجگنج  ندش  هتـشک  رثا  رد  تخاسیم و  دوخ  ریـشمش  همعط  ار  شیرق  نازرابم  تداشر  لامک 
هکنیا اب  نیملسم  دش و  رادومن  نمشد 
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رارف لاح  رد  نیکرشم  تفرگ ، ندیزو  مالسا  مچرپ  رب  يزوریپ  حتف و  میـسن  هتـشگ و  طلـسم  اهنآ  رب  دندوب  اهنآ  زا  رتمک  یلیخ  ناشدادعت 

. دندیدرگ اهنآ  لاوما  يروآ  عمج  لوغشم  زین  ياهدع  هتفاتش  نمشد  بقاعت  هب  نیملسم  زا  یهورگ  دندوب و 
دبع نامرف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روتسد  فالخ  رب  هدرک و  یطابضنا  یب  دندوب  هدش  هتشامگ  هرد  هناهد  رب  هک  یناسک  عقومنیا  رد 

ار دوخ  ینابهگن  تسپ  درادن  یموزل  روبزم  لحم  رد  نانآ  ندنام  هدوب و  یمتح  الماک  نیملـسم  حتف  هکنیا  نامگب  دندومن و  یچیپرـس  هللا 
. دندنامن یقاب  دوخ  لحم  رد  اهنآ  زا  رفن  دنچ  زا  شیب  هدرک و  كرت 

رـس تشپ  زا  هدرب و  نیب  زا  ار  زیچاـن  هدـع  نآ  تفرگ و  شیپ  ار  هناـهد  هار  دوـخ  ناراوـس  اـب  دوـب  یتـصرف  نینچ  رظتنم  هـک  دـیلونب  دـلاخ 
تالمح نیملسم  رب  فرط  ود  زا  هدرک و  تعجارم  اددجم  دندینش  ار  دلاخ  يادص  ههبج  تشپ  زا  هک  شیرق  نایرارف  دومن  هلمح  نیملسمب 
يراوتم هجیتن  رد  هداد و  يور  اهنآب  یتسکـش  دندرکیم  گنج  هدنکارپ  هقرفت و  تلاحب  هدوب و  مک  نیملـسم  دادـعت  نوچ  دـندرب و  یتخس 

رد شاهنیـس  زا  هیواعم ) ردام   ) دنه روتـسدب  ار  شرگج  دیـسر و  تداهـش  هعیفر  هجردب  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  گنج  نیا  رد  دـندیدرگ 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  دش  روهـشم  راوخ  رگج  دنه  هب  زورنآ  زا  دیوج و  هتفرگ و  ناهد  رد  ارنآ  زا  يرادقم  مه  هنوعلم  نآ  دندروآ و 

ترـضحنآ بقارم  یـسک  رگید  رفن  ود  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  ریغب  تسکـش و  شکرابم  نادند  دید و  همدص  یناشیپ  هیحان  زا  هلآ  هیلع و 
. دوبن

ار دوخ  تخاسیم و  هدـنکارپ  دـندروآیم  هلمح  ربمغیپ  هب  هک  فرط  ره  زا  ار  نیکرـشم  هورگ  دوخ  هناردـیح  تـالمح  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دروآیم رد  شدرگب  بانجنآ  دوجو  عمش  رودب  راو  هناورپ 

هک لیئربج  يادن  اب  نآ  یئالط  روطـس  هک  دوشگ  وا  یناگدنز  خـیرات  رد  یناشخرد  هحفـص  دـحا  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادـف 
 (1) دیدرگ .  نیزم  یلع  الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیس  .ال  تفگیم

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  فارطا  زا  نامدرم  دحا  هوزغ  رد  نوچ  دومرف  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  زا  زین  وا  همرکع  زا  دیفم  خیش 
نآ رب  ارم  دندش  هدنکارپ  هلآ 
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وا متشگرب و  هبترمکی  هک  مدزیم  ریشمش  وا  يور  شیپ  مدوب  هدیدن  دوخ  رد  ار  تلاحنآ  ریظن  زگره  هک  تفرگ  ارف  یبات  یب  نانچ  ترضح 

مدرک نامگ  مدیدن و  ار  وا  مه  ناگدش  هتشک  نایم  رد  دنکیمن و  رارف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفگ  دوخ  اب  مدیدن  ار 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  عافد  يارب  ریشمش  نیا  اب  متفگ  دوخ  اب  هتسکش و  ار  ریشمش  مالغ  سپ  تسا  هتفر  الاب  نامـسآب  ام  نایم  زا  هک 
مدید هاگان  هک  دـندرک  زاب  هار  هتخیرگ و  نم  ریـشمش  ولج  زا  اهنآ  مدرک  هلمح  تعامج  نآ  رب  موش و  هتـشک  ات  منکیم  لاتق  ردـقنآ  هلآ  و 

تسیرگن و نم  يوسب  درک و  زاـب  ار  شکراـبم  نامـشچ  مداتـسیا  شرـس  يـالاب  تسا  هداـتفا  نیمزب  شوـهیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
دندرک ؟ هچ  مدرم  یلع  يا  : دومرف

نمشد نایرگـشل  زا  یعمج  دید  درک و  هاگن  ربمغیپ  دنتـشاذگ  او  ارت  هدرک و  تشپ  نمـشدب  دندش و  رفاک  اهنآ  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع 
هدرک و رارف  اهنآ  ات  مدز  ریـشمش  تسار  پچ و  زا  هدرک  هلمح  اهنادب  نم  نادرگ  رود  نم  زا  ار  اهنیا  یلع  ای  دومرف  نمب  دنیآیم  وا  يوسب 
راقفلاوذ و الا  فیس  ال   : دنکیم ادن  ناوضر  مانب  ياهتشرف  هک  يونشیمن  نامسآ  رد  ار  دوخ  حدم  ایآ  یلع  ای  دومرف  ربمغیپ   . دندش رام  رات و 

 (1) مدرک . يرازگساپس  تمعن  نیا  رب  ار  ناحبس  دنوادخ  متخیر و  يداش  گشا  نم  یلع ؟ الا  یتف  ال 
هار هدیشوپ و  مشچ  هنیدم  زا  نیکرشم  هک  دش  بجوم  دندوب  هدنام  مدق  تباث  هک  رگید  رفن  دنچ  مالسلا و  هیلع  یلع  يرادیاپ  تماقتـسا و 

تشادـن و رود  رظن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب  حورجم  تدـشب  دوخ  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  . دـنتفرگ شیپ  رد  ار  هکم 
رب ادخ  بضغ  دومرف  تسش  ار  دوخ  يور  تسد و  ادخ  لوسر  نوچ  درک و  هیهت  یبآ  دوخ  رپس  اب  ترـضحنآ  يور  تسد و  نتـسش  يارب 

 (2) دندرک . نینوخ  ار  دوخ  ربمغیپ  راسخر  هک  یموق  نآ 
راختفا هک  گنج  نیا  یمان  نامرهق  اهنت  دـندوب و  هدرک  رارف  زین  هیقب  لوتقم و  رفن  داتفه  نیملـسم  هورگ  زا  تسـشن و  ورف  گـنج  ياـغوغ 

ندب هب  نکفا  درم  مخز  نیدنچ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  هدروآ  تسدب  ریظن  یب  يراکادف  نیا  هیاس  رد  ار  توتف 
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رد اهریـشمش  ياج  اهمخز و  ترثک  دروآ  رد  اپ  زا  ار  یمان  زرابم  کی  دوب  رداق  ياهنت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دوب  هدرک  تباصا  شکرابم 

یلو تسا  هدنام  هدنز  زونه  هنوگچ  نوخب  هتـشغآ  نت  اب  هلاس  ناوج 26  کی  هک  دوب  هتخادنا  تریح  بجعت و  هب  ار  همه  ترـضحنآ  ندب 
اهیتخـس و همهنآ  هک  تشاد  دوجو  رادـمخز  رکیپ  نآ  رد  ضحم  صلاخ و  نامیا  کی  يوق و  گرزب و  حور  کی  هک  دنتـسنادیمن  اهنآ 

. دومنیم لمحت  يدنسرخ  تیاضر و  لامک  اب  ار  تامیالمان 
ترضحنآ تشاد  تسد  رد  شردپ  تروص  نتسش  يارب  هک  یبآ  فرظ  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دومرف و  تعجارم  هنیدمب  مرکا  یبن 

اذـه يذـخ  دومرف  داد و  همطافب  ار  راقفلاوذ  دیـسر و  هدوب  دولآ  نوخ  وزاب  ات  شتـسد  هکیلاـح  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  درک  لابقتـسا  ار 
: دومرف سپس  دومن  قیدصت  ارم  تعاجش ) نامیا و   ) زورما هک  ریگب  ار  ریشمش  نیا  مویلا -  ینقدص  دقف  فیسلا 

میمذ  ریغ  فیسلا  كاه  مطافأ 
میلمب  دیدعرب و ال  تسلف 

دمحا  رصن  یف  ترذعا  دقل  يرمعل 
میلع  دابعلاب  بر  ۀعاط  و 

هناف  هنع  موقلا  ءامد  یطیمأ 
میمح سأک  رادلا  دبع  لا  یقس 

هک ماهدرکن  یهاتوک  ماهفیظو  ماجنا  رد   ) متـسین هدننک  تمالم  نازرل و  وسرت و  نم  تسین و  هدـیهوکن  هک  ار  ریـشمش  نیا  ریگب  همطاف  يا 
، مدومن شـشوک  تسا  اناد  ناگدـنب  لاـمعاب  هک  يراـگدرورپ  تعاـط  ربمغیپ و  يراـی  رد  دـنگوس  مدوخ  ناـجب  منک - ) تمـالم  ار  دوخ 

 . دیناروخ شیرق ) نارادمچرپ   ) رادلا دبع  نادناخب  ار  گرم  ماج  ریشمش  نیا  هک  نک  كاپ  ریشمش  نیا  زا  ار  نامدرم  ياهنوخ 
. دومرف مالسلا  اهیلع  همطافب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

. شیرق دیدانص  هفیسب  هللا  لتق  دق  هیلع و  ام  کلعب  يدا  دقف  ۀمطاف  ای  هیذخ 
 (1) تخاس . دوبان  ار  شیرق  ناگرزب  وا  ریشمش  هلیسوب  دنوادخ  دومن و  ءادا  ار  دوخ  نید  زورما  ترهوش  هک  ار  ریشمش  ریگب  همطاف  يا 
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هللا یلص  ربمغیپ  یماظن  روتسد  يارجا  رد  تقد  مدع  کچوک و  یطابـضنا  یب  کی  هجیتن  رد  دیـسر  نیملـسمب  گنج  نیا  رد  هک  یتسکش 

عوضوم نیاب  زین  هفیرش  هیآ  تفرگ و  رارق  تربع  دروم  نانآ  يارب  اهدعب  هک  داد  اهنآ  تسدب  یخلت  هبرجت  لاح  نیع  رد  دوب و  هلآ  هیلع و 
: دیامرف هراشا 

دیری نم  مکنم  نوبحت  ام  مکیرا  ام  دـعب  نم  متیـصع  رمالا و  یف  متعزانت  متلـشف و  اذا  یتح  هنذاب  مهنوسحت  ذا  هدـعو  هللا  مکقدـص  دـقل  و 
(1) نینمؤملا . یلع  لضف  وذ  هللا  مکنع و  یفع  دقل  مکیلتبیل و  مهنع  مکفرص  مث  ةرخالا  دیری  نم  مکنم  ایندلا و 

: ریضن ینب  هوزغ 

هدـش و لاحـشوخ  دـماشیپ  نیا  زا  هظیرق  ینب  ریـضن و  ینب  دوهی  فیاوط  دـننام  هنیدـم  یلحم  نینکاس  زا  یـضعب  دـحا  هوزغ  ناـیاپ  زا  سپ 
. دندومن دهع  ضقن  دندوب  هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اب  ضرعت  مدع  نامیپ  ای  یتسود و  نامیپ  هک  مه  لیابق  زا  یضعب 

شیرق عفدـب  سپـس  دومن و  رارقرب  هنیدـم  رد  ار  لماک  تینما  ذوفن و  تسا  مزال  شیرق  اب  گنج  زا  شیپ  هک  دیـسریم  رظنب  نینچ  نیا  ربانب 
اهنآ هرصاحم  يارب  هدش و  ریضن  ینب  اب  لاتق  هدامآ  نیملـسم  دوب  قدنخ  دحا و  هوزغ  نایم  هلـصاف  هک  يرجه  مراهچ  لاس  رد  اذل  تخادرپ 

. دندش نوریب  هنیدم  زا  روبزم  لاس  لوالا  عیبر  رد 
هک دنتـسب  نامیپ  دومن و  میلـست  هب  روبجم  ار  اهنآ  دوخ  هژیو  تعاجـش  تداشر و  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  یمازعا  نوتـس  نیا  هدنامرف 

 (2) دنور . ماشب  هدش و  جراخ  هنیدم  هموح  زا  زین  اهنآ  درذگ و  رد  نانآ  نوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
راـب رتش  نآ  رب  زین  ار  دوخ  لاوما  دـنربب و  رتش  کـی  رفن  هس  ره  هک  داد  روتـسد  هتفریذـپ و  ار  طرـش  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دیدرگ نیملسم  بیصن  اهنآ  یعارز  یضارا  لاوما و  هنیدم  زا  ریضن  ینب  جورخ  زا  سپ  دنهن ،

دعب . ياههیآ  هیآ 152 و  نارمع  لآ  هروس  ( 52 - ) 1
يربط . خیرات  ( 53 - ) 2

: ریضن ینب  www.Ghaemiyeh.comهوزغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :
لاـمک اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هدوب و  بیـسانم  رایـسب  نیملـسم  تیعقوم  میکحت  يارب  داد  يور  دـحا  هوزغ  زا  سپ  هک  هعقاو  نیا 

نانمشد هدوزفا و  دوخ  رادتقا  ورملق و  تعـسو  رب  دیامن و  ناربج  ار  هتفر  تسد  زا  ذوفن  یمک  تدم  رد  تسناوت  ریبدت  تراهم و  تردق و 
. دزاس بوکنم  ار  نید 

: قدنخ ای  بازحأ  هوزغ 

یلص مرکا  ربمغیپ  هب  تبسن  اصوصخم  نیملسمب و  تبسن  ار  اهنآ  هنیدم  فارطا  زا  هظیرق  ینب  ریضن و  ینب  دننام  دوهی  لیابق  یـضعب  جارخا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هیلع  ار  دوـخ  یگداـمآ  هتفر و  هکمب  روـبزم  لـیابق  ياـسؤر  زا  نت  دـنچ  تخاـس و  نیگمـشخ  هلآ  هیلع و  هللا 

هجیتن رد  هدومن  لابقتسا  نانآ  داهنشیپ  زا  هدرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  شیرق  ناگرزب  دنتشاد  مالعا  شیرق  اب  یهارمه  کمک و  روظنمب 
یهدـنامرفب رفن  رازه  هد  دادـعت  اـب  هدرک و  یموـمع  جیـسب  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  دوـهی  فـیاوط  یتسدـمهب  هکم  تسرپ  تب  لـیابق  هیلک 

. دندش هنیدم  هجوتم  مالسا  لاهنون  نتخاس  نک  هشیر  يارب  دوهی  زا  یهورگ  يرایتسد  نایفسوبا و 
روش ثحب و  هب  مجاـهم  هدـع  نیا  لـباقم  رد  عاـفد  يارب  درک و  عـمج  ار  نیملـسم  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  ربـخ  نیا  نوـچ 

نآ زا  نمشد  روبع  ات  دنروآ  دوجوب  اجنآ  رد  یعونصم  عناوم  دننکب و  قدنخ  ار  هنیدم  فارطا  هک  دومن  داهنشیپ  یسراف  ناملس  تخادرپ ،
لوغـشم نیملـسم  دنوش ، هدامآ  قدنخ  رفح  يارب  اروف  دومرف  روتـسد  تفریذپ و  ار  ناملـس  داهنـشیپ  مرکا  لوسر  دشاب  نکمم  ان  تخس و 

هاپـس ندیـسر  زا  شیپ  تشاد  لاغتـشا  قدنخ  رفحب  رگید  نیملـسم  دننام  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوخ  هدش  قدـنخ  رفح 
عافد هلیسو  عون  نیا  اریز  دندش  بجعتم  نآ  هدهاشم  زا  دندیـسر  قدنخ  کیدزن  نیکرـشم  هکیماگنه  دش و  هدامآ  هدنک و  قدنخ  مجاهم 

تسین و برع  هلیح  نیا  دنگوس  ادـخب  اهدـیکت ، برعلا  تناک  ام  ةدـیکمل  هذـه  نا  هللا  و   : دـنتفگ تهجنیدـب  تشادـن  هقباس  ناتـسبرع  رد 
 (1) ددنبن . راکب  ياهلیح  نینچ  برع 
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قدـنخ نیفرط  رد  هاپـس  ود  نیا  زور  دـنچ  دـندوب ، هدز  ودرا  قدـنخ  فرطنآ  رد  دوب  رفن  رازه  هس  دودـح  رد  ناشدادـعت  هک  مه  نیملـسم 

ياج نیرتگنت  زا  هدیناهج و  بسا  رگید  رفن  دـنچ  اب  دودـبع  نب  ورمع  هرخالاب  دـنتخادنایم  ریت  گنـس و  مهب  یهاگ  دـندوب و  مه  يوربور 
. دندیناسر نآ  رگید  فرطب  ار  دوخ  قدنخ 

زا اهضبن  دـش  زادـنا  نینط  نیملـسم  هاـگودرا  ياـضف  رد  ورمع  زیگنا  بعر  نشخ و  يادـص  یتقو  تساوخ ، زراـبم  دورو  ضحمب  ورمع 
ارچ ؟ ! تفرگ ندیرپ  همه  هرهچ  زا  گنر  داتسیا و  تکرح 

نامرهق وا  تشادن ، يدننام  ریظن و  ناتسبرع  مامت  رد  دوب و  برع  یمان  ناعاجش  زا  لیلی و  سراف  وا  دنتخانـشیم ، همه  ار  ورمع  هکنیا  يارب 
! دشیم هدرمش  لباقم  رفن  رازه  اب  یئاهنت  هب  دوب و  هدیدگنج  هدیزرو و  لاسنهک و 
. تخاس شعترم  ار  نیملسم  شوگ  هدرپ  مود  راب  يارب  ورمع  زرابم  نم  له  دایرف 

دوجو راهظا  ملکت و  تارج  ار  یـسک  دوب و  امرفمکح  هنیدـم  رگـشل  مامت  رب  تشحو  سرت و  اـب  ماوت  تریح  توکـس و  کـی  عقومنیا  رد 
درادن ؟ دوجو  تشهب  بلطواد  امش  نایم  رد  ایآ  دوریم  تشهب  هب  دوش  هتشک  ام  زا  سک  ره  دیئوگیم  امش  تفگیم  ورمع  دوبن 

؟ دراد رب  مالـسا  تلم  رـس  زا  ار  تسرپ  تب  نیا  رـش  هک  تسیک  دومرف  تسکـش و  ار  توکـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هرخـالاب 
لمات دومرف  ربمغیپ  هللا  لوسر  ای  نم  درک  ضرع  تساوخ و  اپب  مالـسلا  هیلع  یلع  دماین  رب  یئادص  یـسک  زا  دوب و  سبح  هنیـس  رد  اهسفن 

یلع زاـب  دومرف  رارکت  ار  دوخ  لاؤس  مرکا  یبـن  دوبن  برع  ناـمرهق  نیا  فیرح  سکچیه  یلو  دوش  ادـیپ  مه  يرگید  بلطواد  دـیاش  نک 
لوسر مبلاطیبا ، نب  یلع  مه  نم  درک  ضرع  تسا  دودبع  نب  ورمع  نیا  یلع  ای  دومرف  ربمغیپ  دیدرگ  توعد  نیا  يوگخـساپ  مالـسلا  هیلع 

تفگ راب  تقر  تلاح  اب  دومن و  دنلب  رس  سپـس  دشاب  ترادهگن  ادخ  هک  ورب  دومرف  تسب و  وا  رمک  رب  ریـشمش  یلع و  رـس  رب  همامع  ادخ 
. راذگم اهنت  راز  راک  نادیم  رد  ارم  مع  رسپ  ایادخ 

: دیبلطیم هزرابمب  ار  نیملسم  دناوخیم و  زجر  ورمع 
زرابم  نم  له  مکعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقل  و 
زجانملا  لطبلا  فقوم  عجشملا  نبج  ذا  تفقو  و 
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زهازهلا  وحن  اعرستم  لزا  مل  ینا  کلذک  و 

زئارغلا (1)  ریخ  نم  دوجلا  یتفلا و  یف  ۀعاجشلا  نا 
باوج درک و  ورمع  گنهآ  تعرـسب  دنک  نتـسج  نیمک  زا  دوخ  دیـص  يارب  هک  ینیگمـشخ  ریـش  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 

: داد نینچ  یملع  بدا  يور  زا  ار  وا  زجر 
زجاع  ریغ  کتوص  بیجم  كاتا  دقف  نلجعت  ال 

زئاف  لک  یجنم  قدصلا  ةریصب و  ۀینوذ و 
زئانجلا  ۀحئان  کیلع  میقا  نا  وجرال  ینا 

زهازهلا (2)  دعب  اهرکذ  یقبی  ءالجن  ۀبرض  نم 
یـسک وت  زج  اـیآ  تفگ  تسیرگن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تراـقح  هدـید  اـب  تسنادـیم  برع  زربـم  یماـن و  ناعجـش  زا  ار  دوخ  هک  ورمع 

لاح رد  ياهتـسکش  رپ  لاب و  غرم  نوچ  دوخ  هجنپ  رد  ارت  مهاوخیمن  مدوب  تسود  انـشآ و  بلاـطوبا  تردـپ  اـب  نم  دوبن ؟ تشهب  بلطواد 
متسه ؟ برع  دنمورین  نامرهق  لیلی و  سراف  دودبع  نب  ورمع  نم  هک  ینادیمن  رگم  منیب  عزن 

اب گنج  زا  درگرب و  ياهدمآ  هک  هار  نیمه  زا  يریذـپن  مه  رگا  منکیم و  توعد  مالـسا  دـیحوتب و  ءادـتبا  ارت  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
. رذگ رد  ربمغیپ 

مرادیمن و رب  تسد  یتسرپ ) تب   ) دوخ دادجا  ءابآ و  شور  زا  نم  تفگ  ورمع 

نم نینچنیا  .و  دنسرتیم اجنآ  عاجش  مدرم  هکیئاج  رد  مداتسیا  هنانامرهق  تفرگ و  میولگ  مدیبلط  زرابم  مداد و  ادن  امـش  هب  سب  زا  ( 55 - ) 1
تسا . اههزیرغ  نیرتهب  زا  ناوج  رد  دوجو  تعاجش  اریز  موریم  تعرس  اب  اههنتف  اهالب و  يوسب  هشیمه 

ياراد هکلب  تسین  زجاع  وت  اب  هزرابم  يارب  هک  وت  زاوآ  يوگباوج  وت  يوسب  دمآ  اریز  نکم  هلجع  گنج  راک  رد  دایز  ورمع  يا  ( 56 - ) 2
هزانج رب  ار  ارـس  هحون  نانز  هک  مراودیما  نم  تسا ، راگتـسر  ره  هدنهد  تاجن  یتسار  قدص و  تسا و  قح  هار  رد  تریـصب  تین و  نسح 

دنامب . یقاب  اههکرعم  زا  دعب  نآ  دای  هک  ياهدنفاکش  تبرض  زا  مناشنب  وت 
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مه اب  وش  هداـیپ  بسا  زا  تروصنیا  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  موشیم ، عقاو  شیرق  ناـنز  ءازهتـسا  دروم  مدرگ  رب  گـنج  نودـب  مه  رگا 

. مشاب هتشک  ادخ  هار  رد  ارت  مراد  تسود  نم  هک  میگنجب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  داتسیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  نوچ  درک و  یپ  ار  دوخ  بسا  دش و  هدایپ  بسا  زا  تفـشآ و  رب  ورمع 
هیلع یلع  دوب  نیمه  زین  رما  تقیقح  تسا ). هتـساخرب  هزراـبمب  رفک  یماـمت  اـب  ناـمیا  یماـمت  . ) هلک كرـشلا  یلا  هلک  ناـمیالا  زرب  : دومرف

هدنیامن زین  ورمع  دنامیمن ، ناناملـسم  زا  يدحا  مالـسا و  زا  یمان  دوبن  یلع  زورنآ  رد  رگا  دوب و  نامیا  لک  هکلب  ضحم و  نامیا  مالـسلا 
. تفریم رامشب  شیرق  غارچ  مشچ و  دوب و  رفک  كرش و 

یبوخب ار  اهنآ  دنتـسناوتن  نیمـصاختم  ياهورین  دـش و  دـنلب  اهنآ  فارطا  رد  يرابغ  درگ و  هک  دـنداتفا  رد  مهب  نانچ  زرابم  ودـنآ  هرخالاب 
شکرابم رسب  درک و  همین  ود  ار  ترضحنآ  رپس  هک  دز  یلع  رب  يریشمش  ورمع  دش  لدب  در و  تبرض  ود  راد  ریگ و  نیا  رد  دننک  هدهاشم 

دوخ دنکفا و  تکاله  كاخب  ار  وا  هک  دروآ  دورف  ورمع  هب  یتبرض  نانچ  دوخ  يدنمورین  یکباچ و  اب  ترضحنآ  یلو  دیناسر  بیسآ  مه 
مه شیرق  تسکش  وا  ندش  هتشک  اب  هدیسر و  لتقب  ورمع  هک  دش  مولعم  ار  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  ریبکت  يادص  زا  دروآ ، رب  ریبکت  گناب 

: دیوگ نینچ  دنچ  یتایبا  نمض  درومنیا  رد  ورمع  رهاوخ  هکنانچ  دوب  دهاوخ  یمتح 
الواصت  رکملا  قیض  یف  نادسا 

لساب  میرک  وفک  امهالک  و 
هلثمب  ترفظ  امف  یلع  بهذاف 

لماحت  هیف  سیل  دیدس  لوق 
سراف  لتقم  دعب  شیرق  تلذ 

لماش يزخ  اهکلهم و  لذلاف 
ورب یلع  يا  . دندوب يریلد  راوگرزب و  نایاتمه  ود  ره  دـندش و  روهلمح  رگیدـکیب  هکرعم  يانگنت  رد  هک  دـندوب  روالد  ریـش  ود  اهنآ  ینعی 

. تسین قارغا  فلکت و  نآ  رد  تسرد و  مکحم و  تسا  ینخس  نم ) ياعدا  نیا   ) يدوب و هتشگن  هریچ  وا  دننام  یسکب  نونک  ات  هک 
ار شیرق  يراوخ ، نیا  دش و  راوخ  يراوس  نینچ  ندش  هتشک  زا  سپ  شیرق 
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هللا یلـص  ادخ  لوسر  دروآ  ربمغیپ  روضحب  ار  ورمع  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  . دوب دـهاوخ  نانآ  همه  لماش  یئاوسر  نیا  هدرک و  دوبان 

. دومرف ملس  هلآ و  هیلع و 
. نیلقثلا ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرض 

: دومرف هک  دناهتشون  یضعب  و 
. ۀمایقلا موی  یلا  یتما  لمع  نم  لضفا  دودبع  نب  ورمعل  یلع  ۀبرضل 

شاداپ زا  ای  تسا و  رترب  سنا  نج و  تدابع  شاداپ  زا  دز  ورمع  رب  قدنخ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يریـشمش  شاداپ  شزرا و  ینعی 
 (1) تسا . رتهب  تمایق  زور  ات  نم  تما  لمع 

زورنآ رد  رگا  دیشخب و  یئاهر  نیکرشم  رش  زا  ار  داینب  ون  مالسا  دیـشک و  نوخ  كاخب و  ار  ورمع  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  اریز 
دزادنارب خـیرات  هحفـص  زا  ار  مالـسا  مان  تفگیم  شدوخ  هکنانچ  هدومن و  رام  رات و  ار  نیملـسم  هک  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  ورمع  دوبن  یلع 

رگید نت  دنچ  ۀمرکع و  نتخیرگ  لتق و  بجوم  هک  تسا  یهللا  فیـس  تبرـض  نامه  ورگ  رد  تمایق  زور  ات  یمالـسا  تما  لمع  نیاربانب 
نیکرـشم نایم  رد  ساره  تشهد و  شناهارمه  رارف  ورمع و  ندش  هتـشک  اب  دندوب و  هتـشذگ  قدـنخ  يوسنیدـب  ورمع  هارمه  هک  دـیدرگ 

تخادنا تشحوب  ار  شیرق  تساخرب و  ادخ  رماب  زین  نیگمهس  تخـس و  نافوط  نیا  رب  هوالع  دومن و  لزلزتم  یلکب  ار  اهنآ  هیحور  داتفا و 
. دومن چوک  هکم  يوسب  هنیدم  رانک  زا  دوخ  هدع  اب  هنابش  هدرمشن و  زئاج  ار  گنرد  نایفسوبا  هجیتن  رد 

: دیوگ دوخ  هیئاه  هدیصق  رد  يرزا  خیش  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمشب  ورمع  ندش  هتشک  هرابرد 
تامرکم  توح  ۀبرض  اهل  ای 

اهالقث  اهرجا  لقث  نزی  مل 
یلاعملا  يدحا  هالع  نم  هذه 

اهاوس ام  سقف  هذه  یلع  و 
اب سنا ) نج و   ) نیلقث رجا  دراد و  رب  رد  ار  اهیگرزب  اهیئابیز و  هک  یتبرض  هچ 
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. ار وا  ياهراک  ریاس  نک  سایق  نیا  رب  تسوا و  هیلاع  تاماقم  زا  هنومن  کی  راکهاش  نیا  . دنک ربارب  دناوتن  نآ  رجا 

يراـکمه نیکرـشم  اـب  هدرک و  دـهع  ضقن  هک  ار  هظیرق  ینب  هفیاـط  یلامـشوگ  هیبنت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  قدـنخ  هوزغ  زا  سپ 
تسدمه شیرق  اب  هدرک  دهع  ضقن  یلو  دندوب  هتسب  نیملـسم  اب  ضرعت  مدع  نامیپ  رهاظ  رد  روبزم  هفیاط  اریز  تسناد  مزال  دندوب  هدومن 

دروخ دز و  هرـصاحم و  زور  زا 25  سپ  . داتـسرف اهنآ  گنجب  ياهدع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندوب  هدش 
نیب زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدب  مه  هظیرق  ینب  هفیاط  بیترت  نیدـب  داتفا  نیملـسم  تسدـب  ناشلاوما  ریـسا و  ناشنانز  لوتقم و  اهنآ  نادرم 

. دندش هدوسآ  هنیدم  فارطا  دوهی  رش  زا  نیملسم  تفر و 

: ربیخ هوزغ 

. تسا مکحم  راصح  هعلق و  يانعمب  یناربع و  تسا  یتغل  ربیخ 
لحم نآ  تهجنیدب  دندرکیم و  یگدنز  مکحم  هعلق  دنچ  رد  نآ  نینکاس  هک  دوب  نیـشن  دوهی  یناتـسهد  هنیدم  لامـش  يرتمولیک  رد 120 

نآ رد  مکحم  هعلق  تفه  دوب و  يراـج  ياههمـشچ  روراـب و  ياهناتـسلخن  یتعارز و  ياـهنیمز  ياراد  روبزم  ناتـسهد  دـنتفگیم ، ربیخ  ار 
. دوب صومق  معان و  هعلق  هعبس  عالق  نیرتروهشم  زا  دشیم ، هدیمان  یصوصخم  مانب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تشاد  دوجو 

راهچ یضعب  رازه (2) و  هد  یخرب  رازه (1) و  تسیب  ارنآ  یضعب  تسا  هدش  هتشون  فلتخم  ناسیون  خیرات  تیاورب  انب  ربیخ  نینکاس  دادعت 
رازهکی و دودح  رد  نیملسم  هدع  اریز  دناهدوب  نیملـسم  زا  رتشیب  بتارمب  اهيدوهی  هک  تسنیا  تسا  زرحم  ملـسم و  هچنآ  دناهتـشون  رازه 

. دوب رفن  دصشش  رازهکی و  یلوقب  ای  دصراهچ و 
یئامیپهار زور  هس  اـی  ود  زا  سپ  دـندرک و  تکرح  ربیخ  فرطب  نیملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  روتـسدب  يرجه  متفه  لاـس  رد 

. دندومن لصاح  سامت  نمشد  اب  بیترت  نیا  اب  دندز و  ودرا  روبزم  عالق  رانک  رد  هدیسر و  ربیخ  یلاوحب 

یبوقعی . خیرات  ( 58 - ) 1
یبلح . هریس  ( 59 - ) 2
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47 ص :
. دندرک هدهاشم  ربیخ  یکیدزن  رد  ار  نیملسم  دنتساخرب  باوخ  زا  ربیخ  عالق  یلاها  هک  نادادماب 

هدع اب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـسب ، مکحم  ار  اهنآ  برد  هدش و  عالق  لخاد  مالـسا  رگـشل  هدهاشم  ضحمب  ربیخ  نینکاس 
داد و رمع  تسدـب  رگید  زور  رکبوبا و  تسدـب  ار  مچرپ  اـهزور  زا  یکی  رد  تخادرپ  دوهی  هرـصاحمب  اـههعلق  تشپ  زور  تدم 25  دوخ 

اـصوصخم دوهی  نایوجگنج  ندـید  زا  هکلب  دـندربن  شیپ  زا  يراک  اهنت  هن  اهنآ  یلو  دـینادرگ  رومأم  ربیخ  ياههعلق  ندوشگ  يارب  ار  اهنآ 
 (1) دندرک . رارف  هدش و  كانمیب  يربیخ  بحرم 

: دیوگیم نیخیش  رارف  دروم  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
امدقت  نیذللا  سنا  سنا ال  نا  و 

بوح (2)  املع  دقرفلا  امهرف و  و 
. منکیمن شومارف  تسا  هانگ  گنج  زا  ندرک  رارف  دنتسنادیم  هکنیا  اب  ار  رفن  ودنآ  نتخیرگ  منک  شومارف  ار  هچ  ره  ینعی 

نوچ دنتـشگیم  رب  هدـنام و  زجاـع  دوهی  ناـیوجگنج  عاـفد  لـباقم  رد  یلو  دـندرکیم  تمیزع  ربیخ  عـالق  حـتف  يارب  زین  رگید  ناهدـنامرف 
: دومرف ربمغیپ  دندرکیم  فیعض  ار  نیملسم  هیحور  هتشگرب و  هجیتن  ذخا  نودب  اههعلق  ندوشگ  يارب  یمازعا  نارادرس 

 (3) هیدی . یلع  هللا  حتفی  یتح  عجری  رارف ال  ریغ  ارارک  هلوسر  هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطع  ال 
هک تسا  یـسک  وا  دراد  تسود  ار  ادخ  ربمغیپ  ادخ و  زین  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  شربمغیپ  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرمب  ار  مچرپ  ادرف 

شیامرف نیا  زا  . دیاشگب ار ) ربیخ  ياههعلق   ) وا تسدب  دنوادخ  ات  ددرگن  رب  گنج  ههبج  زا  دـنکن  رارف  زگره  تسا و  هدـننک  هلمح  هشیمه 
تسا یسک  هچ  نیا  تفرگ ، ارف  تریح  بجعت و  ار  همه  ربمغیپ 

رگید . بتک  يربط و  خیرات  لصف 16 -  مود  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 60 - ) 1
ربیخ . حتف  رد  یلوا  هدیصق  تایولعلا  عبسلا  دئاصقلا  ( 61 - ) 2

دسا ةدوملا ص 48 -  عیبانی  بلاطلا ص 98  ۀیافک  یبقعلا ص 72 -  رئاخذ  غابـص ص 21 -  نبا  همهملا  لوصف  دیفم -  داشرا  ( 62 - ) 3
 28  . دلج 4 ص ۀباغلا 
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48 ص :
دش ؟ دهاوخ  زوریپ  ادرف  هک 

هک درکیمن  نامگ  سکچیه  دنتـسنادیم و  دوخ  نآ  زا  ار  راختفا  نیا  مه  اهیـضعب  درکیم و  ریبعت  ار  ترـضح  نآ  مالک  يوحنب  یـسک  ره 
لایخ روصت و  نیا  رد  دنتشاد و  قح  اهنآ  دیاش  ! تسا هدز  وا  نویامه  مانب  رفولین  خرچ  ار  راختفا  هکس  نیا  تسا و  یلع  طقف  ربمغیپ  روظنم 
یلع ياناوت  ياههجنپ  اب  جنرغب  هدیچیپ و  هرگ  نیا  هک  درکیمن  لایخ  یـسک  دوب و  التبم  مشچ  دردب  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  دـندوب  روذـعم 

. دش دهاوخ  هدوشگ 
تساجک ؟ یلع  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر  ارف  دوعوم  زور  نوچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامرف  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  رداچب  نیملـسم  زا  یکی  دینک  شراضحا  دومرف  . دراد درد  مشچ  دندرک  ضرع 
. دومن غالبا  يوب  ار 

درد مشچ  دنکیم و  درد  مرس  درک  ضرع  دومن ، یسرپلاوحا  وا  زا  مرکا  یبن  تفاتش ، ترضحنآ  تمدخ  دش و  دنلب  اروف  مالـسلا  هیلع  یلع 
دش و فرطرب  وا  ياهدرد  اروف  هک  دیلام  يو  نامشچ  رب  شکرابم  ناهد  بآ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  ربمغیپ  منیبیمن ، تسرد  هک  مراد 

 (1) دیدرگن . درد  مشچ  درد و  رس  راچد  رمع  رخآ  ات 
: دیوگ درومنیا  رد  يراصنا  تباث  نب  ناسح 

یغتبی  نیعلا  دمرا  یلع  ناک  و 
ایوادم  سحی  مل  املف  ءاود 

ۀلفتب  هنم  هللا  لوسر  هافش 
ایقار  كروب  ایقرم و  كروبف 

امراص  مویلا  ۀیارلا  یطعاس  لاق  و 
ایلاوم  لوسرلل  ابحم  ایمک 
هبحی  هلالا  یهلا و  بحی 

ایباوالا  نوصحلا  هللا  حتفی  هب 

ماجنا زا  رظن  فرص  هک  تسناد  دیاب  یلو  دشاب  لکشم  رما  نیا  لوبق  اهیضعب  يارب  دیاش  رگید -  بتک  یبقعلا ص 73 و  رئاخذ  ( 63 - ) 1
رد دـننکیم  هجلاـعم  ءاود  نودـب  ار  اـهیرامیب  بـلغا  یمدآ  حور  رد  هـتفهن  ياـهورین  زا  هدافتـسا  اـب  هـک  تـسا  هدـش  تباـث  هزورما  هزجعم 

تسا . رتراوازس  سک  همه  زا  ربمغیپ  یحور  ذوفن  لامعا  يارب  تروصنیا 
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49 ص :
اهلک  ۀیربلا  نوداهب  یفصاف 

ایخاوملا ریزولا  هامس  ایلع و 
 . دروایمن تسدب  يزیچ  تسجیم و  نآ  يدوبهب  يارب  یئوراد  تشاد و  درد  مشچ  زورنآ  رد  یلع  ینعی 

زورما دومرف  .و  داد يدوبهب  هکنآ  داب  هتـسجخ  تفای و  يدوبهب  هکنآ  داب  هدـنخرف  سپ  دیـشخب  افـش  دوخ  ناهد  بآ  اـب  ار  وا  ادـخ  لوسر 
. تسا لوسر  رادتسود  هک  یعاجش  روالد  هب  مهدیم  ار  مچرپ 

. دیاشگیم ار  مکحم  ياههعلق  دنوادخ  وا  هلیسوب  دراد و  تسود  ار  وا  مه  ادخ  دراد و  تسود  ارم  يادخ  وا 
. دیمان دوخ  ردارب  ریزو و  ار  وا  دیزگ و  رب  ار  یلع  مدرم  مامت  نایم  زا  راکنیا  يارب  سپ 

شیپ زا  يراک  ام  ناهدـنامرف  یلع  ای   : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفای  يدوبهب  مالـسلا  هیلع  یلع  مشچ  هکنآ  زا  سپ  يراـب 
. تفرگ دهاوخن  ماجنا  وت  ياناوت  تسدب  زج  ریطخ  رما  نیا  تسا و  هدشن  هدوشگ  ربیخ  ياههعلق  زونه  دناهدربن و 

مگنجب ؟ اهنآ  اب  هزادنا  هچ  ات  تفگ  دومن و  رما  لاثتما  مالسلا  هیلع  یلع 
. دنهد تداهش  نم  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  هکیعقوم  ات  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

رب ار  مچرپ  دیسر  ربیخ  هعلق  راوید  تشپ  ات  تفر  شیپ  دوریم  یئانتعا  یب  اب  دوخ  راکش  فرطب  هک  عبط  دنلب  يریش  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع 
تدشب گنج  دنتخیر و  نوریب  ربیخ  ریلد  نایوجگنج  زا  یعمج  عقومنیا  رد  دومن ، هدامآ  راصح  ریخـست  يارب  ار  دوخ  هدع  دیبوک و  نیمز 

هیلع یلع  دـندش  هعلق  لـخاد  هدرک و  رارف  دوهی  هکیروـطب  تخیوآ  مه  رد  ار  اـهنآ  هناردـیح  هلمح  دـنچ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگ ، رد 
مالسلا هیلع  یلع  دورو  زا  تساوخ  دوب  ثراح  مانب  روهشم و  ناعاجـش  زا  هک  هعلق  سیئر  دوش  هعلق  دراو  تساوخ  اهنآ  لابندب  زین  مالـسلا 

هک هعلق  نایوجگنج  نیرتعاجـش  نیرتیمان و  تقو  نیا  رد  تفگ ، دوردـب  ار  ناهج  ترـضحنآ  ریـشمش  برـضب  یلو  دـنک  تعنامم  هعلقب 
نوریب شردارب  یهاوخنوخب  دوب  ثراح  ردارب  فورعم و  يربیخ  بحرمب 
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50 ص :
. تفاتش

هالک دوب  هتسب  دوخ  رس  رب  هک  همامع  دنچ  رب  هوالع  دوب و  هتخیوآ  رمک  رب  ریـشمش  ود  هدیـشوپ و  هرز  ود  اریز  دوب  یبیجع  ناولهپ  بحرم 
يو قرفب  ریـشمش  تباصا  زا  هک  دوب  هتـشاذگ  دوخ  هالک  هلیم  رب  دوب  هیبش  بایـسآ  گنـسب  هک  مه  ار  یگنـس  هتـشاذگ و  رـس  رب  يدـالوف 

. دنک يریگولج 
اب هک  دروآ  دورف  بحرم  قرف  رب  يریـشمش  نانچ  مالـسا  نامرهق  دـنمورین  تسد  دـش و  لدـب  در و  تبرـض  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب 

هالک هدـیدرگ و  مین  ود  رپس  هجیتن  رد  تفاکـش و  تافیرـشت  ریاس  ایـسآ و  گنـس  يدـالوف و  هـالک  اـب  ار  شاهمجمج  رپس  نتـشاد  دوجو 
نوخ كاخب و  دش و  نیمز  رب  شقن  بحرم  تفاکشب ، نیکف  ات  ار  شاهلک  یلع  راقفلاوذ  دش و  هدیرد  همامع  تسکشب و  گنس  يدالوف و 

. دندش نیگمغ  هدروخ و  تسکش  یلکب  دوهی  دش و  دنلب  نیملسم  زا  ریبکت  يادص  دیطلغ و 
تعاجش رد  زین  وا  دوب ، قباس  لوتقم  ود  موس  ردارب  رسای  صخـش  نیا  تخات و  نوریب  هعلق  زا  يرگید  عاجـش  بحرم  ندش  هتـشک  زا  سپ 

هعلق رد  دوهی  دش  هتـشک  هداتفا و  كاخب  ترـضحنآ  تبرـضکی  رثا  رد  یلو  تخات  یلع  رب  گنردیب  تشادن  دوخ  ناردارب  زا  یمک  تسد 
 . دندرب هانپ  هعلق  نوردب  دوخ  دنتسب و  ار 

معان و ياههعلق  بیترت  نیدـب  درک و  شباترپ  رتم  دـنچ  دـنک و  دوخ  ياـج  زا  ار  هعلق  رد  دوخ  هداـعلا  قراـخ  يورین  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دیدرگ حتف  مالسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسدب  دوب  ربیخ  ياههعلق  نیرتمکحم  هک  صومق 

رپس ارنآ  مدنک  ار  ربیخ  برد  نوچ  تفگیم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  یلدج  هللا  دبع  زا  دـیفم  خـیش 
هدنک هعلق  رود  هک  یقدنخ  يور  ار  رد  نآ  داد  تسکـش  دومن و  راوخ  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  مدـیگنج  دوهی  اب  مداد و  رارق  شیوخ 

نیملسم زا  رفن  داتفه  ربیخ  زا  نتـشگرب  عقوم  متخادنا و  قدنخ  نایم  رد  ارنآ  سپـس  دننک و  روبع  نآ  يور  زا  نیملـسم  ات  متـشاذگ  دندوب 
: دیوگ رعاش  هراب  نیا  رد  دنراد و  رب  شیاج  زا  ارنآ  دنتسناوتن 

ربیخب  جاترلا  لمح  ءرما  نا 
دیؤمل  ةردقب  دوهیلا  موی 

اهصومق  باب  جاتر  جاترلا  لمح 
دشح  ربیخ  لها  نوملسملا و  و 
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51 ص :
هدر  فلکت  دقل  هب و  یمرف 

ۀقشم  فلکت و  دعب  هودرددشتی  هل  مهلک  نوعبس 
اوددرا (1)  ضعبل  مهضعب  لاقم  و 

. تشادرب ادخ ) بناج  زا   ) هدش دییأت  يورین  اب  درکیم  گنج  دوهی  اب  هک  يزور  رد  ار  ربیخ  گرزب  رد  مالسلا ) هیلع  یلع   ) درمنآ ینعی 
. دندوب هدش  عمج  ربیخ  لها  نیملسم و  هکیلاح  رد  تشادرب  دوب  صومق  هوک  ربارب  هک  ار  يرد  ینعی  گرزب  رد  نآ 

زا سپ  رفن ) داتفه  نآ   ) دنتخادنا و تقـشمب  ار  دوخ  دندوب  دنمورین  یگمه  هک  رفن  داتفه  نآ  ندینادرگ  زاب  يارب  درک و  باترپ  ار  رد  نآ 
. دندینادرگ رب  دوخ  ياجب  ار  رد  نآ  دینادرگرب  هک  رگیدکیب  نتفگ  تقشم و  جنر و 

تسد اب  نآ  نتفرگ  هعلق و  رد  ندنک  اصوصخم  دوهی و  یمان  ناعاجش  نتـشک  عالق و  حتف  ربیخ و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تادهاجم 
هتفگ روبزم  عیاقو  هراب  رد  يرایـسب  دیاصق  تسا و  هدشن  هدید  يدـحا  زا  اهنآ  ریظن  هک  دوشیم  بوسحم  بانجنآ  هداعلا  قراخ  ياهراک  زا 

: دیوگ دوخ  دیاصق  نمض  رد  دیدحلا  یبا  نبا  . تسا هدش  هتشون  و 
اهزه  نع  يذلا  بابلا  علاق  ای 

عبرا (2)  نوعبرا و  فکا  تزجع 
. دوب زجاع  نآ  نداد  تکرح  زا  رفن  راهچ  لهچ و  ياهتسد  هک  يرد  هدننک  يا 

دیدرگ و میلـست  زین  كدف  دومن  هحلاصم  اهنآ  اب  دوهی  تساوخ  ردـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفای و  نایاپ  ربیخ  گنج  نوچ 
یلص ربمغیپ  هب  نآ  نینکاس  تیاضرب  حلـص  عقوم  رد  كدف  نوچ  نیا  ربانب  دنداتـسرف  ربمغیپ  هب  ار  دوخ  یئاراد  فصن  نآ  نکاس  نایدوهی 

. دوب نیملسم  مومعب  طوبرم  ربیخ  یضارا  یلو  تشاد  قلعت  ترضحنآ  دوخب  هدش  راذگاو  هلآ  هیلع و  هللا 
بیترت نیدـب  دـندیدرگ و  عیطم  زین  اهنآ  دـش و  هداد  یلامـشوگ  دـندوب  هدـش  یغای  هک  دوهی  لیابق  زا  یـضعب  هب  ربیخ  زا  تشگزاب  ماگنه 

. تفرگ رارق  شیاسآ  نما و  رد  هنیدم  رهش  هدش و  هدوسآ  دوهی  تیدض  زا  نیملسم 
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: هکم حتف 

مرکا ربمغیپ  دوب  هدش  دایز  زین  دادعت  رظن  زا  هدیزرو و  گرزب  کچوک و  ددعتم  ياهگنج  زا  سپ  مالسا  هاپـس  هک  يرجه  متـشه  لاس  رد 
هدرک ترجه  اجنآ  زا  هنابش  شیرق  هئطوت  رثا  رد  هک  ار  دوخ  دلوم  رهش و  هتفر و  هکم  يوسب  هک  تسناد  مزال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دنک فرصت  دوب 
نیا زا  اـهنت  هن  هدرک و  توعد  یتسرپ  ادـخ  دـیحوتب و  ار  شیرق  نیکرـشم  هکم  رهـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاـس  هدزیـس  تدـم 

هکیروطب هنیدمب  ترجه  زا  سپ  دـندوب  هدروآ  لمعب  ار  شـشوک  تیاهن  مه  وا  رازآ  ءاذـیا و  رد  هکلب  دوب  هدـشن  لصاح  ياهجیتن  توعد 
. دندوب دروخ  دز و  هزرابم و  لاح  رد  نیملسم  اب  امئاد  هکم  نیکرشم  تشذگ 

تلوص و اب  هک  تسا  هدیسر  نآ  عقوم  نونکا  دندوب  هدروآ  ور  هنیدمب  هدرک و  رارف  هکم  زا  هنابش  ینوبز  سرت و  لاحب  هک  رجاهم  نیملسم 
 . دنوش هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باکر  رد  تمظع 

يزوریپ حتفب و  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلو  دـندوب  كانمیب  دوخ  راک  لآم  زاو  هتفر  ورف  هشیدـنا  رد  نیملـسم  زا  یـضعب 
: درکیم طابنتسا  هیآ  نیا  زا  دوب  هدومرف  واب  دنوادخ  هک  ار  یحتف  هدعو  اریز  دادیم  تراشب 

 (1) نینما . هللا  ءاش  نا  مارحلا  دجسملا  نلخدتل  قحلاب  ایؤرلا  هلوسر  هللا  قدص  دقل 
. تشاد تلالد  رهش  نآ  مدرم  ندروآ  مالسا  هکم و  حتفب  دوب  هدش  لزان  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  زین  رصن  هروس  نینچمه 

يزیرنوخ گنج و  نودب  تسا  عقاو  رهـش  نآ  رد  هک  ادخ  هناخ  مارتحاب  هکم  حـتف  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلـصا  فدـه 
نیا اداـبم  هک  تشادیم  ناـهنپ  نیملـسم  زا  ار  نآ  ناـمز  هکم و  يوسب  تکرح  دروـم  رد  ار  دوـخ  هشیدـنا  ءادـتبا  تهجنیدـب  دوـش  ماـجنا 

دوخ راد  زار  نیما و  هک  ار  یسک  اهنت  دسرب و  شیرق  عالطاب  عوضوم 
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زا یکی  . دینادرگ هاگآ  بلطم  نیا  زا  زین  ار  باحـصا  زا  رفن  دنچ  یتدم  زا  سپ  یلو  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  درکیم  تروشم  وا  اب  هتـسناد و 

داتـسرف و هکمب  ینز  هلیـسوب  ارنآ  هتـشون و  ياهمان  دوب  هدـش  ربخ  اب  ربمغیپ  دوصقم  زا  هتـشاد و  یماوقا  هکم  رد  هک  بطاح  مانب  نیرجاـهم 
. دومن هاگآ  ربمغیپ  میمصت  زا  ار  شیرق 

همان دادرتسا  يارب  ریبز  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضحنآ  تخاس و  هاـگآ  ارجاـم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یلاـعت  دـنوادخ 
 (1) دنتفرگ . زاب  ار  همان  هدیسر و  واب  هار  رد  اهنآ  داتسرف و  نز  نآ  يوسب 

رب غلاب  هدـش و  لیکـشت  راصنا  رجاهم و  زا  هک  دوخ  نایهاپـس  اـب  يرجه  متـشه  لاـس  ناـضمر  لـئاوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . دیدرگ جراخ  هنیدم  زا  هکم  حتف  دصقب  دندوب  رفن  رازه  هدزاود 

زهجم لماک  گرب  زاس و  اب  هک  مالسا  نایهاپس  ترثک  زا  شیرق  ندیناسرت  يارب  بلطملا  دبع  نب  سابع  دیـسر  هکم  ياهیکیدزن  هب  نوچ 
نوریب هکم  زا  عالطا  بسک  يارب  نایفـسوبا  تهجنیدب  دندوب  هاگآ  شیب  مک و  ربمغیپ  ندمآ  زا  زین  هکم  یلاها  تفاتـش  هکم  يوسب  دندوب 

. دیسر سابعب  هار  رد  دمآ و 
میخو بقاوع  زا  ار  وا  درک و  لقن  نایفـسوباب  ار  اهنآ  يروشحلـس  حور  يوق و  نامیا  اـصوصخم  نیملـسم  ترثک  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع 

. دوش میلست  هدیسر و  تمدخب  هک  دومن  شعناق  تشاد و  رذح  رب  مالسا  نایهاپس  ربارب  رد  تمواقم 
دوب هدش  ریحتم  نآ  تکوش  تردق و  زا  هکیلاح  رد  هاپس  يایرد  نایم  زا  سابع  تیامحب  تفریذپ و  يراچان  رارطـضا و  يور  زا  نایفـسوبا 

. دروآ مالسا  وگتفگ  رصتخم  زا  سپ  دیسر و  ربمغیپ  تمدخب  هتشذگ و 
میلـست رـس  تمظع  تردـق و  نآ  ربارب  رد  نونکا  درکیم  زیهجت  کیرحت و  ترـضحنآ  هیلع  ار  شیرق  رافک  لاـس  تدم 21  هک  نایفـسوبا 

دراد ار  هتشذگ  زا  ششخب  وفع و  راظتنا  درگنیم و  طبضنم  مظنم و  هاپس  نآب  یتفگش  باجعا و  هدید  اب  هدروآ و  دورف 

يرولا . مالعا  دیفم -  داشرا  دلج 2 ص 398 -  ماشه  نبا  هریس  يربط -  خیرات  ( 67 - ) 1
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مالـسا هک  یناـسک  يارب  اـت  داتـسرف  هکمب  ار  نایفـسوبا  دوـب (1)  نیملاـعلل  ۀـمحر  مـیظع و  قـلخ  ياراد  مـیرک  نآرق  صنب  مرکا  ربـمغیپ  .

. دریگب ناما  دناهدروآ 
تنوشخ اب  هکم  یلاها  اب  تسا  نکمم  وا  هک  رظن  نیا  زا   ) دوب هدابع  نب  دعس  تسد  رد  ءادتبا  هک  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
توهبم هریخ و  ار  هدـننیب  ره  مشچ  اهنآ  لالج  هاج و  هکیلاح  رد  نیملـسم  هاپـس  اب  داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدـب  دـنک ) راـتفر  لادـج  و 

: تفگ داتسیا و  هبعک  برد  لباقم  رد  دش و  هکم  دراو  درکیم 
... هدبع رصن  هدعو و  قدص  هدحو  هدحو  هللا  الا  هلا  ال 

اب دوب  هداتـسیا  هبعک  زارف  رب  هک  لالب  ناذا  گـناب  دـیدرگ و  ارجا  هکم  رد  اـنلع  یتسرپ  ادـخ  دـیحوت و  رئاعـش  هک  دوب  يزور  نیلوا  زورنآ 
ترـضحنآ سپـس  دندناوخ  زامن  هدرک و  ءادتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  نیملـسم  دش و  زادنانینط  هکم  ياضف  رد  نیـشنلد  گنهآ 

هچ دوخ  قح  رد  نونظت ؟ اذام  نولوقت و  اذام  : دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  دـندوب  وا  بناـج  زا  ماـقتنا  تبوقع و  رظتنم  هک  ار  هکم  لـها 
دیراد ؟ نامگ  هچ  دیئوگیم و 

هداز ردارب  میرک و  يردارب  میراد  کین  نامگ  میئوگ و  ریخب  نخس  تردق ، دق  میرک و  خا  نبا  میرک و  خا  اریخ  نظن  اریخ و  لوقن  : دنتفگ
. ياهتفای تردق  ام  رب  یمیرک و 

. مویلا مکیلع  بیرثت  تفگ ال  فسوی  مردارب  هک  میوگنآ  نم  دومرف  داد و  يور  یتقر  نانآ  مالک  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
دیدازآ (2)  همه  هک  دیورب  ءاقلطلا -  متناف  اوبهذا  : دومرف هاگنآ 

. دنداد ياج  دوخ  لد  رد  ار  ترضحنآ  تبحم  رایتخا  یب  همه  دیشخب و  وکین  ریثأت  هکم  یلاها  هیحور  رد  یمومع  وفع  نیا 
تب و هچ  ره  درب و  هبعک  لخادب  دوخ  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنتسکش و  ار  اهتب  مامت  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هاگنآ 

نایم زا  دوب  یتسرپ  تب  راثآ 

هیآ 4 . ) هروس ن   ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  هیآ 107 ) ءایبنا  هروس   ) نیملاعلل ۀمحر  الا  كانلسرا  ام  و  ( 68 - ) 1
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. دنتخیر نوریب  هتسکش و  مه  رد  ار  اهنآ  هدرب و 

دنک و هدهاشم  مدرم  نیب  رد  ار  رفک  كرش و  رهاظم  دوبن  رضاح  هجوچیهب  هک  تسوا  ینکش  تب  مالسلا  هیلع  یلع  هیلاع  تافـص  هلمج  زا 
راوگرزب نآ  شود  رب  ياپ  مرکا  ربمغیپ  روتـسدب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هدش  بصن  هبعک  زارف  رب  لبه  دننام  گرزب  ياهتب  زا  یـضعب  نوچ 

. دینادرگ كاپ  یتسرپ  تب  ثول  زا  ار  هبعک  سدقم  تحاس  تخاس و  نوگنرس  ار  اهنآ  هداهن و 

: فئاط نینح و  هوزغ 

رد يدنچ  زین  مرکا  یبن  دندومن  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  هدیورگ و  مالسا  نیدب  هتـسد  هتـسد  رهـش  نآ  مدرم  هکم  حتف  زا  سپ 
هنیدـمب هک  تفرگ  میمـصت  دوخ  حـتاف  هاپـس  اـب  طابـضنا  تینما و  يرارقرب  زا  سپ  تخاـس و  بترم  ار  رهـشنآ  روما  هدرک و  فـقوت  هکم 
نایهاپـس ترثک  هکیروطب  دومن  قحلم  دوخ  هاپـس  هب  مه  ار  هکم  ناملـسم  هزاـت  یلاـها  زا  رفن  رازه  ود  تعجارم  نیا  رد  دـیامن و  تعجارم 
دنتسنادن اهنآ  یلو  دش  میهاوخن  بولغم  زگره  نایهاپس  ترثک  نیا  اب  ام  تفگ  رکبوبا  تشاداو و  یتفگش  باجعاب و  ار  نیملـسم  مالـسا ،

نمشد اب  دروخرب  عقوم  هکنانچ  تسوا  زا  نتـساوخ  يرای  ادخ و  رب  لکوت  تسا  هجوت  دروم  هچنآ  تسین  مهم  نادنچ  نایهاپـس  ترثک  هک 
نمیا ما  نب  نمیا  مه  یکی  مشاـه و  ینب  زا  رفن  طقف 9  دندرک و  رارف  رکبوبا  هلمج  زا  نیملـسم  همه  هک  تشذگن  يزیچ  دحا  هوزغ  دـننام 

هلمح نمشدب  اددجم  دنتشگزاب و  ناگتخیرگ  دومرف و  ترصن  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنیا  ات  دنام  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فارطا  رد 
: دیامرف میرک  نآرق  رد  دنوادخ  درومنیا  رد  دندیدرگ  زوریپ  هدرب و 

 (1) ائیش .... مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  ةریثک و  نطاوم  یف  هللا  مکرصن  دقل 
. تسا هدوب  ریز  رارقب  رما  نایرج  و 

رگیدکی اب  دندوب  هدرواین  مالـسا  هک  فیقث  نزاوه و  هلیبق  ود  دومن  هنیدمب  تعجارم  دصق  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
هلباقم رکفب  هدش و  تسدمه 
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. دنداتفا نیملسم  اب 

رد دـنکیم  تعجارم  هنیدـمب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دندینـش  هک  فوع  نب  کـلام  یهدـنامرفب  روبزم  هلیبـق  ود  ناـیوجگنج 
. دندش نیملسم  روبع  دصرتم  هتسشن و  نیمکب  نینح  يداو  ياههگنت  رد  دوب  نیملسم  هاپس  زا  رتشیب  ناشدادعت  هکیلاح 

همین زا  بش  نوچ  دیدرگ و  ریگلفاغ  دـش و  هاگنیمک  دراو  دوب  تکرح  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  تحت  هک  مالـسا  هاپـس  هعیلط  هورگ 
دـنداتفا و هقرفتب  ینیـشن  بقع  لاح  رد  هدـش و  هدز  تشحو  نمـشد  هاپـسب  یناـهگان  دروخرب  زا  روبزم  هورگ  دوب  کـیرات  اوه  هتـشذگ و 

دنداهن رارفب  ور  دنتـشگ و  دنـسرخ  دماشیپ  نیا  زا  دندوب  هدش  ناملـسم  هزات  ناج  سرت  زا  هک  شناتـسدمه  نایفـسوبا و  دننام  مه  ياهدع 
نیا رد  دـندرکیم  تبقارم  ار  ترـضحنآ  هدـنام و  یقاب  ربمغیپ  فارطا  رد  مشاـه  ینب  زا  رفن  طقف 9  دنتخیرگب و  دـحا  هوزغ  دـننام  زین  هیقب 

زا اهنآ  نتشک  نمض  درکیم و  هلمح  نانمشد  رب  ربمغیپ  ولج  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  رازراک  هنحـص  درفب  رـصحنم  نامرهق  زین  گنج 
رطاخب زین  ربمغیپ  فارطا  رد  مشاهینب  زا  رفن  دنچ  ندنام  یقاب  هک  دسیونیم  دیفم  خیـش  . دومنیم تعنامم  ترـضحنآ  هب  نانآ  ندش  کیدزن 
ندـنام تباـث  رطاـخب  مه  نمـشدب  ناـنآ  يزوریپ  نتخیرگ و  زا  سپ  نیملـسم  نتـشگرب  نـینچمه  دوـب و  مالـسلا  هـیلع  یلع  ندـنام  یقاـب 

 (1) دوب . ترضحنآ 
عامتجاب ار  راصنا  رجاهم و  دومرف  تشاد  يدنلب  اسر و  يادص  هک  بلطملا  دـبع  نب  سابع  دوخ  يومعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

درک هفاضا  دومن و  توعد  عامتجا  شمارآب و  ار  اهنآ  دنلب  يادص  اب  سابع  امن ، يریگولج  نایهاپـس  یگدـنکارپ  هقرفت و  زا  نک و  توعد 
نوچ هدش و  عمج  مک  مک  نایرارف  اذل  دشابیم  تمالس  ربمغیپ  هک 

ناک نیذـلا  رفنلا  الا  سانلا  ۀـفاک  مازهنا  دـنع  هللا  لوسر  عم  تبث  مالـسلا  هیلع  هنا  کلذ  لصف 40:و  باب 2  دلج 1  دـیفم  داشرا  ( 71 - ) 1
ینعی . ) ودـعلا ءاـقل  یف  مهعجـشت  برحلا و  یلا  نیملـسملا  عوجر  ناـک  ص )  ) یبنلا عم  هربص  ماـقملا و  کـلذ  هماـقمب  نا  .و  هتوبثب مهتوبث 

تشگیمرب . ) یسک  نایرارف  زا  هن  دنامیم و  مشاهینب  هن  دنامیمن  تباث  یلع  رگا  لاحم  ضرفب 
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57 ص :
لورج وبا  نینچمه  نزاوه و  هلیبق  سیئر  فوع  نب  کلام  مالسلا  هیلع  یلع  دندروآ ، دراو  نمشد  رب  یتخس  هلمح  دوب  هدش  نشور  زین  اوه 

هدیشاپ و مه  زا  نمـشد  فوفـص  هلیبق  رادمچرپ  سیئر و  ندش  هتـشک  اب  دروآ و  رد  اپ  زا  ریـشمش  برـضب  دوب  هفیاط  نآ  رادمچرپ  هک  ار 
 (1) دندومن . ریسا  مه  ار  یهورگ  هتشک و  ار  یهورگ  هدرک  بیقعت  ار  اهنآ  نیملسم  دندرک  رارف 

بناج زا  هک  ثراح  نب  نایفـسوبا  دوب و  نکاـس  فئاـط  رد  فیقث  هلیبق  اریز  دـندش  فئاـط  هجوتم  نیملـسم  نینح  گـنج  همتاـخ  زا  سپ 
فئاطب یهاپـس  اب  ترـضحنآ  دوخ  اذـل  دوب  هدومن  تعجارم  هدروخ و  تسکـش  دوب  هدـش  مازعا  فئاطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. دیماجنا لوطب  زور  تسیب  زا  زواجتم  هرصاحم  نیا  دومن و  هرصاحم  ار  اجنآ  هتفر و 
نیا رد  ترـضحنآ  دوـمن و  مازعا  فئاـط  فارطا  ياـهتب  نتـسکش  يارب  یهورگ  اـب  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

يورـشیپ هب  هدرک و  مین  ود  ریـشمش  اب  دوب  هدش  وا  تکرح  عنام  هار  رـس  رد  هدوب و  معثخ  هلیبق  ناعاجـش  زا  هک  ار  یمان  باهـش  تیرومأم 
نیملـسم اب  هزرابم  يارب  هتـشاد و  مان  نالیغ  نب  عفان  هک  ار  هفیاـطنآ  ناـمرهق  نینچمه  تسکـش ، مه  رد  ار  اـهتب  ماـمت  اـت  داد  همادا  دوخ 

هدروآ و مالـسا  ریـشمش  سرت  زا  یهورگ  دومن ، راـم  راـت و  ار  نیکرـشم  هتخاـس و  ریـشمش  همعط  دوـب  هدـمآ  نوریب  رگید  هدـع  یهارمهب 
همتاـخ زین  فیقث  نزاوه و  هلیبـق  ود  گـنج  تشگرب و  ربـمغیپ  تمدـخب  يزوریف  مچرپ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش  يراوتم  مه  یهورگ 

. تفای
نایغط و تردق  ار  یسک  ناتسبرع  لخاد  رد  گنج  نیا  زا  سپ  اریز  دوشیم  بوسحم  بارعا  اب  مالسا  یلخاد  گنج  نیرخآ  فئاط  گنج 

دوب هدمآ  رد  ترـضحنآ  رادتقا  ذوفن و  ورملق  رد  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  مامت  هدوبن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ربارب  رد  يرگیغای 
هوزغ نایرج  میمـصت  نیا  تامدـقم  دـنیامن ، توعد  مالـسا  نیدـب  ار  یجراخ  ياهروشک  هک  دوب  مزال  یهلا  نید  هعاشا  طسب و  يارب  اذـل 

رد ترضحنآ  روتسدب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  دوب و  ربمغیپ  یگنج  رفس  نیرخآ  هک  تسا  كوبت 

 38  . لصف باب  دلج 1  دیفم  داشرا  يرولا -  مالعا  ماشه -  نبا  هریس  ( 72 - ) 1
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58 ص :
. دوشیم رظن  فرص  نآ  رکذ  زا  اذل  تشادن  روضح  روبزم  هوزغ 

نآ تفرشیپ  ببس  مالسا و  مچرپ  يالتعا  بجوم  هک  مرکا  ربمغیپ  تایح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یماظن  تامدخ  زا  يرصتخم  حرش  دوب  نیا 
 . تشگیمن مئاق  مالسا  دوبن  یلع  ریشمش  رگا  : دومرف ربمغیپ  دیدرگ و 
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59 ص :
مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 
ایدانم  یبنلاب  عمسا  مخب و 
یننا  یلع و  ای  مق  هل  لاقف 

ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 
تباث ) نب  ناسح  )

نیملـسم دادعت  دیدرگ ، هکم  مزاع  جح  کسانم  يادا  روظنمب  تکرح و  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يرجه  مهد  لاس  رد 
ماجنا رد  هدوب و  ربمغیپ  باکر  رد  رفن  رازه  دنچ  رب  غلاب  يدایز  هدع  املسم  یلو  دناهتشون  فلتخم  دندوب  ربمغیپ  هارمه  رفس  نیا  رد  هک  ار 

زا تعجارم  جح و  مسارم  ماجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  . دنتـشاد تکرـش  تسا  روهـشم  عادولا  ۀجح  هب  هک  جح  نیا  مسارم 
یحو شترـضحب  دنوادخ  بناج  زا  یمهم  رما  اریز  دندومرف  فقوت  مخ  ریدغ  مانب  ینیمزرـس  رد  هجحیذ  مهدجه  زور  هنیدـم  يوسب  هکم 

ریز هفیرـش  هیآ  نومـضم  دافمب و  انب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تیالو و  نآ  دیامن و  غالبا  ارنآ  مدرم  مومعب  یتسیاب  هک  دوب  هدش 
: دوب نآ  غیلبت  رومأم  ادخ  لوسر 

 (1) سانلا . نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 
میب  ) ياهدـیناسرن و ار  وا  تلاسر  ینکن  ار ) راک  نیا   ) رگا ناسرب و  مدرمب )  ) هدـش لزان  وتب  تراگدرورپ  بناـج  زا  هک  ار  هچنآ  ربمغیپ  يا 

 . درادیمهگن مدرم  رش )  ) زا ارت  دنوادخ  هک ) رادم 

 67  . هیآ هدئام  هروس  ( 73 - ) 1
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60 ص :
ناگتفر ولج  دنسرب و  ناگدنام  بقع  ات  دندش  رظتنم  دنیامن و  عامتجا  اجنآ  رد  جاجح  همه  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

. دندرگ زاب  زین 
تسا ؟ ربخ  هچ  رگم 

یب نابایب  طسو  رد  اسرف و  تقاط  يامرگ  نیا  رد  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  هچ  دیسرپیم  يرگید  زا  یـسک  ره 
رد هدـیچیپ و  نمادـب  ار  دوخ  ياـپ  اهیـضعب  هک  دوب  نازوس  مرگ و  يردـقب  نیمز  تسا ؟ هدومرف  عمجت  هب  رما  هتـشادهگن و  فلع  بآ و 

زاهج زا  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  جاجح  عامتجا  زا  سپ  دیـسر و  نایاپب  راظتنا  هرخالاب   . دـندوب هتـسشن  اـهرتش  هیاـس 
هیلع یلع  دنونـشب و  ار  شیادـص  دـننیبب و  ار  وا  همه  ات  دتـسیاب  یعفترم  لـحم  رد  هک  تفر  نآ  يـالاب  دوخ  دـنداد و  بیترت  يربنم  نارتش 

: دومرف دوخ  ترتع  نآرق و  هرابرد  هیصوت  هبطخ و  داریا  زا  سپ  تشادهگن و  دوخ  تسار  فرط  زین  ار  مالسلا 
نم رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هالوم ، یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : لاـق یلب ، اولاـق  مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاـب  یلوا  تسلأ 

 (1) هلذخ . نم  لذخا  هرصن و 
نم دومرف  یلب ، دندرک  ضرع  مهسفنا ) نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  هفیرـش  هیآب  هراشا  ( ؟ متـسین فرـصتب  یلوا  ناشدوخ  زا  نینمؤمب  نم  ایآ 
دنک ترـصن  ار  وا  هک  ره  رادب  نمـشد  ار  شنمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  ایادـخ  تسوا ، يالوم  مه  یلع  نیا  متـسه  هک  ره  يالوم 

. رادب شنوبز  راوخ و  دراذگ  او  ار  وا  هک  ره  نک و  شکمک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  همیخ  ربارب  رد  ياهمیخ  لخاد  هک  ترـضحنآ  تمدخ  هتـسدب  هتـسد  نیملـسم  هک  دومرف  روتـسد  نآ  زا  سپ  و 

تمدخ هک  یسک  لوا  دننک و  مالس  وا  رب  تراما  ناونعب  دنیوگ و  کیربت  واب  ار  ادخ  لوسر  ینیشناج  تیالو و  ماقم  هدیسر و  دوب  هتـسشن 
: درک ضرع  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  تفگ  کیربت  واب  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع 

لوصف دلج 1 ص 190 -  لیزنتلا  دهاوش  یلزاغم ص 24 -  نبا  بقانم  رابخالا -  یناعم  زا  لـقن  دلج 37 ص 123  راونالا  راحب  ( 74 - ) 1
نیقیرف . بتک  ریاس  همهملا ص 27 و 
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61 ص :
. ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  یلع  ای  کل  خب  خب 

مرکا ربمغیپ  بیترت  نیدـب  (1) و  يدـش . ياهنمؤم  نز  نمؤـم و  درم  ره  ياورناـمرف  نم و  ياورناـمرف  ریما و  وـت  رگید  زورما  یلع  يا  هب  هب 
. دنناسرب نیبئاغب  نیرضاح  ار  بلطم  نیا  هک  داد  روتسد  هدومن و  بوصنم  دوخ  ینیشناجب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شندش بوصنم  مالسلا و  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  دروم  رد  ات  تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تباث  نب  ناسح 
: تفگ نینچ  تصخر  بسک  زا  سپ  دیوگ و  ياهدیصق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ینیشناجب  مخ  ریدغ  رد 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 
ایدانم  یبنلاب  عمسا  مخب و 

مکیلو ؟ مکیلوم و  نمف  لاق  و 
ایداعتلا  كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع  مویلا  کل  انم  ندجت  نل  و 

یننا  یلع و  ای  مق  هل  لاقف 
ایداه  اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف 
ایلاوم  قدص  راصنا  هل  اونوکف 

هیلو  لا  مهللا و  اعد  كانه 
ایداعم (2)  ایلع  يداع  يذلل  نک  و 

رایتخا بحاص  اورنامرف و  دومرف  و  دندینش ) یگمه  هک   ) دومرف ادن  یئاسر  يادص  هچ  اب  دز و  ادص  ناشربمغیپ  ار  نیملـسم  مخ  ریدغ  زور 
: هک دندرک  ضرع  فالتخا  راهظا  نودب  یگمه  تسیک ؟ امش 

یلعب سپ  . یباییمن تدوخ  يارب  ینامرفان  تفلاخم و  زگره  ام  زا  زورما  یئام و  رایتخا  بحاص  وت  تسام و  ياورنامرف  ـالوم و  وت  يادـخ 
زیخرب یلع  ای  دومرف 

رگید . بتک  یلزاغم ص 19 و  نبا  بقانم  دلج 1 ص 4 و 156 -  ریدغلا  لصف 50 -  مود  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 75 - ) 1
رگید . بتک  دیفم و  داشرا  دلج 1 ص 161 -  یسربط  جاجتحا  دلج 1 ص 103 -  نیظعاولا  ۀضور  ( 76 - ) 2
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62 ص :
. مدیزگرب مدوخ  زا  دعب  مدرم )  ) تیاده تماما و  يارب  ارت  نم  هک 

نارای و وا  يارب  امـش  سپ  تسوا  رایتخا  بحاص  یلع  نیا  متـسه  فرـصتب ) یلوا   ) الوم واب  نم  هک  ار  سک  ره  دومرف  نیملـسمب ) هاـگنآ  )
. دیشاب هدوب  نیتسار  ناتسود 

. شاب نمشد  دنک  ینمشد  یلع  اب  هک  یسک  اب  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ایادخ  هک  درک  اعد  اجنآ  و 
. یشاب سدقلا  حورب  دیؤم  هشیمه  ینکیم  يرای  تنابزب  ار  ام  ات  ناسح  يا  دومرف  مرکا  لوسر 

اریز تسا  هتـشاذگن  یقاـب  یـسک  يارب  ار  یماـهبا  راـکنا و  ياـج  هنوگچیه  هک  تسا  حـضاو  نیقیرف  يارب  يدـحب  ربخ  نیا  رتاوت  توبث و 
ام غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) غیلبت هیآ  هک  دناهتشون  تاملک  ظافلا و  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  دوخ  ياهباتک  رد  زین  تنس  لها  نیرسفم  نیخروم و 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ  رد  هجحیذ  مهدجیه  زور  رد  خـلا ) . .. کبر نم  کیلا  لزنا 
نیا رد  نانآ  زا  یضعب  دراد  هفلتخم  یناعم  یلوم  هملک  نوچ  یلو  هالوم (1)  یلعف  هالوم  تنک  نم  هک  تسا  هدومرف  هبطخ  داریا  نمض  هلآ 

ترـضحنآ ینعی  تسا  رـصان  تسود و  ینعمب  هکلب  تسین  فرـصتب  یلوا  ینعمب  یلوـم  ثیدـح  نیا  رد  هک  دـناهتفگ  هـتفر و  هرفط  دروـم 
يارب ینعم  دـنچ  هکنآ  زا  سپ  همهملا  لوـصف  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  هکناـنچ  تسوا  تسود  زین  یلع  متـسه  سک  ره  تسود  نم  دوـمرف 

: دیوگیم دسیونیم  یلوم  هملک 
 (2) کلذک . نوکی  ایلع  ناف  هقیدص  وا  همیمح  وا  هرصان  تنک  نم  ثیدحلا  ینعم  نوکیف 

تسود دنواشیوخ و  رصان و  نم  هک  یسک  ره  هک  دشاب  نینچ  ثیدح  ینعم  سپ 

نبا هغالبلا  جهن  حرش   - 27 یلزاغم ص 16 -  نبا  بقانم  دلج 1 ص 190 -  لیزنتلا  دهاوش  غابص ص 25 -  نبا  همهملا  لوصف  ( 77 - ) 1
رگید . بتک  ریسافت و  يزار و  رخف  ریبک  ریسفت  ةدوملا ص 37 -  عیبانی  یبقعلا ص 67 -  رئاخذ  دلج 1 ص 362 -  دیدحلا  یبا 
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63 ص :
! تسا نینچ  وا ) يارب   ) زین یلع  متسه  وا 

بتک رد  هک  ياهفلتخم  یناعم  ءادتبا  تسا  هتشاد  زاب  قیاقح  هدهاشم  زا  ار  اهنآ  هشیدنا  لقع و  هدید  بصعت  هدرپ  هک  نایاقآ  نیا  خساپ  رد 
. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رظن  روظنم  اهنآ  زا  کیمادک  مینیبب  ات  میراگنیم  الیذ  تسا  هدش  دیق  یلوم  هملک  يارب  تغل 

، داماد کیرـش ، مسقمه ، نامیپ و  مه  هیاسمه ، هدننک ، دازآ  هدش ، دازآ  هدنب ، ینعمب  رایتخا ، بحاص  فرـصتب و  یلوا  ینعمب  یلوم  هملک 
هروس رد  هکنانچ  تسا  هتفر  راکب  زین  میرک  نآرق  رد  یناعم  نیا  زا  یضعب  . تسا هدمآ  رـصان  بحم و  هدرورپ ، تمعن  دنواشیوخ ، مع ، نبا 

: تسا هدمآ  دنواشیوخ  ینعمب  یلوم  ناخد 
. هدوب تسود  ینعمب  یلوم  هملک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  رد  .و  ائیش یلوم  نع  یلوم  ینغی  موی ال 

: دیامرف دنوادخ  هکنانچ  هدمآ  دهع  مه  ینعمب  ءاسن  هروس  رد  .و  مهل یلوم  نیرفاکلا ال  نا  و 
: تسا هدمآ  هدرک  دازآ  ینعمب  بازحا  هروس  رد  .و  یلاوم انلعج  لکل  و 
 (1) مکئاقتع )  ) مکیلاوم نیدلا و  یف  مکناوخاف  مهءابآ  اوملعت  مل  ناف 

اب دوبن و  یـسک  هدرورپ  تمعن  هدرک و  دازآ  هدـنب و  ترـضحنآ  اریز  دـنکیمن  قدـص  مرکا  ربمغیپ  هراـبرد  یناـعم  نیا  زا  یـضعب  یفرط  زا 
هک تفریم  رامشب  هیرخس  یعون  اهنآ  نتفگ  هکلب  تشادن  شرافس  هیـصوتب و  جایتحا  مه  تاملکنآ  زا  یخرب  دوب  هدشن  مسقمه  زین  یـسک 
مه یلع  متـسه  سک  ره  يومع  رـسپ  نم  دیوگب  دنک و  عمج  ار  مدرم  نابایب  طسو  امرگ  تدـش  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

یلوم هملک  ندرب  راکب  زین  ماقم  لاح و  نئارق  نینچمه  ... اذکه تسوا و  هیاسمه  مه  یلع  متسه  هک  ره  هیاسمه  نم  ای  تسوا ، يومع  رسپ 
هک دیدهت  تدش و  نآ  اب  غیلبت  هیآ  دافم  لولدم و  اریز  دنکیمن  ءاضتقا  تسا  تنس  لها  لاجر  رثکا  زیواتسد  هک  رـصان  تسود و  ینعمب  ار 

هک دناسریم  ياهدادن  ماجنا  ار  تلاسر  فئاظو  هکنیا  لثم  يرواین  اجب  ار  راک  نیا  رگا  دیامرفیم 
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64 ص :
دنک عمج  شیپ  سپ و  زا  ار  مدرم  هدومن و  فقوت  نازوس  مرگ و  نابایب  نآ  رد  ربمغیپ  هک  تسا  اهفرح  نیا  زا  رتالاب  رتمهم و  یلیخ  بلطم 
دیاب مدرم  ضوعب  تروصنیا  رد  دوب  نیا  شدوصقم  رگا  هزات  تسوا ، رصان  تسود و  مه  یلع  متسه  هک  ره  رـصان  تسود و  نم  دیوگب  و 
یلع يوسب  مدرم  یتـسود  بلج  روظنم  رگا  و  مدرم ، هن  شاـب  وا  رـصان  بحم و  مه  وت  متـسه  هک  ره  رـصان  بحم و  نم  هک  تفگیم  یلعب 
تنک نم  : هلمج نومضم  زا  نانخـس  نیا  یلو  دشاب  هتـشاد  تسود  مه  ار  یلع  دراد  تسود  ارم  هک  ره  تفگیم  دیاب  مه  تروصنیا  رد  دوب 

رـش زا  ارت  نم  هک  دنک  هفاضا  دنوادخ  ات  تشادن  یتشحو  سرت و  بلطم  نیا  نتفگ  اهنیا  زا  هتـشذگ  دیآیمن  تسدب  هالوم  یلع  اذهف  هالوم 
. مرادیمهگن قفانم )  ) مدرم

ملع فالخ  رب  لطاب و  هنیرق  دوجو  نودـب  رـصان  بحم و  ینعمب  نآ  یناعم  ماـمت  ناـیم  زا  یلوم  هملک  صـصخم  ـالب  صیـصخت  یفرط  زا 
تنس لها  هدیقع  مغریلع  صیصخت  نیا  دنامیم و  یقاب  رایتخا ) بحاص  فرـصتب و  یلوا   ) طقف یلوم  یناعم  مامت  زا  هجیتن  رد  تسا  لوصا 

. ددرگیم هراشا  اهنادب  الیذ  هک  دراد  دوجو  يراکشآ  نئارق  درومنیا  رد  هکلب  تسین  صصخم  الب 
رد ینکن  غالبا  مدرمب  ار  رما  نیا  رگا  دـیامرفیم  دـیدهت  دـیکأت و  اب  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  اعدا  نیا  لیلد  بلطم  تیمها  تمظع و  ـالوا 

هیعرـش ماکحا  زا  یمکح  لعج  هراـبرد  هیآ  نومـضم  هک  دـناسریم  دـکؤم  باـطخ  نیا  ياهدرکن و  تلاـسر  رظن  زا  یغیلبت  هنوگچیه  عقاو 
زا نیملسم  همه  ات  دشاب  رایتخا  بحاص  تیالو و  ینعمب  یلوم  دیاب  تروصنیا  رد  تسا ، تلاسر  ماقم  ولت  یلات  هک  تسا  يرما  هکلب  هدوبن 
رد هیآ  نیا  هک  اصوصخم  درک  دهاوخ  لاغـشا  ار  وا  دنـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  یـسک  هچ  هک  دـننادب  دـندرگ و  هاگآ  نآ 

ندیـسر زا  سپ  اریز  دنک  غالبا  نانآ  همهب  ارنآ  دـنوش  قرفتم  جاجح  هکنیا  زا  شیپ  ربمغیپ  ات  تسا  هدـش  لزان  هفحج  یکیدزن  مخ  ریدـغ 
نیا هتبلا  دشیمن و  ریذپ  ناکما  لحم  کی  رد  نانآ  همه  عامتجا  رگید  دندشیم و  راپـسهر  دوخ  نطوب  فلتخم  ياههار  زا  نیملـسم  هفحجب 

ترـضحنآ نوچ  دوب و  هدیدرگن  نییعت  نآ  غالبا  قیقد  نامز  یلو  دوب  هدش  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  شیپ  زور  دـنچ  زا  نامرف 
ماوقا ندش  هتشک  تلعب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  نیملسم  زا  یهورگ  تفلاخم 
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65 ص :
یلاعت دنوادخ  تهجنیدب  دنورن  ینامرف  نینچ  راب  ریز  مدرم  هک  تشاد  میب  وا  ینیـشناج  غالبا  زا  اذل  تسنادیم  يو  تسدب  اهگنج  رد  اهنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  كرابم  رطاـخ  ناـنیمطا  يارب  دومن و  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  غـالبا  فقوتب و  رومأـم  مخ  ریدـغ  رد  ار  وا 
. درادیمهگن مدرم  رش  زا  ارت  ادخ  سرتم  هک  دومرف  هفاضا 

: دیوگب هکنیا  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایناث 
مکسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلأ  ای  مهسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  : دومرف هالوم  تنک  نم 

یلوم هملکب  هک  ياهنیرق  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : دومرف هاگنآ  یلب  دنتفگ  همه  متسین ؟ فرـصتب  یلوا  امـش  دوخ  زا  امـشب  نم  ایآ 
تیولوا نامه  یلوم  زا  دوصقم  هک  دناسریم  مالک  قایس  تسا و  نشور  الماک  لوا  هلمج  زا  دهدیم  رایتخا  بحاص  فرـصتب و  یلوا  ینعم 

. تشاد دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ادعب  ار  یتیولوا  نینچ  هتشاد و  نیملسمب  تبسن  ربمغیپ  هک  تسا 
هراشا نیشیپ  تاحفص  رد  هکنانچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  دروم  رد  یهلا  روتـسد  غالبا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اثلاث 

زا دوصقم  هچنانچ  دینک و  مالـس  نینمؤم  تراما  ناونعب  مالـسلا  هیلع  یلعب  ینعی   . نینمؤملا (1) ةرماب  هیلع  اوملس  : دومرف نیملـسمب  دیدرگ 
درم ره  يالوم  نم و  يالوم  تفگ  مالسلا  هیلع  یلعب  هک  زین  رمع  نخـس  دینک و  مالـس  یتسود  ناونعب  دومرفیم  دوب  رـصان  تسود و  یلوم 

. دناسریم ار  ترضحنآ  تراما  تیالو و  يدش  هنمؤم  نز  نمؤم و 
یلص ربمغیپ  ياعد  یهلا و  نامرف  غالبا  زا  سپ  هک  تسا  هدش  هتشون  زین  ننست  روهـشم  ربتعم و  بتک  بلغا  رد  هعیـش  بتک  رب  هوالع  اعبار 

درک ضرع  هک  هلآ  هیلع و  هللا 
هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و 

: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 
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66 ص :
 (1) انید . مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

بجوم هک  تسا  ملسم  .و  دشاب مالسا  امش  نید  هک  مدیدنسپ  مدومن و  مامتا  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  ینعی 
: دومرف ربمغیپ  هکنانچ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  تمعن  مامتا  نید و  لامکا 

 (2) يدعب . بلاطیبا  نب  یلع  ۀیالو  یتلاسرب و  برلا  یضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ! ربکا هللا 
نم ). زا  سپ  یلع  تیالو  نم و  تلاسرب  راگدرورپ  ياضر  تمعن و  مامتا  نید و  ندش  لماک  رب  ربکا  هللا  )

: دیامرف دنوادخ  تسا  تمعن  مامتا  نید و  لامک  اب  طوبرم  هک  روبزم  هیآ  زا  شیپ  اسماخ 
. نوشخا مهوشخت و  الف  مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا 

اریز دیسرتب  نم  زا  دیـسرتن و  اهنآ  زا  سپ ، دندش  دیما  ان  زورما  دندوب  امـش  نید  نتفر  نیب  زا  راظتنا  رد  هشیمه  هک  نیکرـشم  رافک و  ینعی 
تفر و دـهاوخ  نایم  زا  زین  شنید  وا  تلحر  زا  سپ  اذـل  دنیـشن  شیاجب  هک  درادـن  روکذ  دالوا  ربمغیپ  نوچ  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  نانآ 
زا یلاعت  يادخ  نامرفب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  زورنآ  رد  یلو  تشاد  دـهاوخن  دوجو  دـنک  يربهر  ار  نید  نیا  وا  زا  سپ  دـناوتب  هک  یـسک 

یمئاد و نید  نیا  هک  دنتـسناد  دـیدرگ و  هابت  لـطاب و  نیکرـشم  رادـنپ  لاـیخ و  نیا  دـیدرگ  بوصنم  يو  ینیـشناجب  ادـخ  لوسر  بناـج 
اهیا ای   ) غیلبت هیآ  اب  هدوب و  هدـئام  هروس  موس  هیآ  تسا  تمعن  ماـمتا  نید و  لاـمک  اـب  طوبرم  هک  نآ  هلاـبند  هیآ و  نیا  تسا و  یگـشیمه 

زا دوصقم  هک  میریگیم  هجیتن  اجنیا  زا  دنراد و  طابترا  مه  اب  يوحنب  تسا  هروس  نامه  هیآ 67  هک  کبر )... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا 
یلع ینیشناج  تیالو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالک  رد  یلوم 

دلج 1  ریدغلا  یعفاش -  یلزاغم  نبا  بقانم  دلج 1 ص 193 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 81 - ) 1
 157  . دلج 1 ص لیزنتلا  دهاوش  دلج 37 ص 156 -  راونالا  راحب  ( 82 - ) 2
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67 ص :
 (1) رصان . بحم و  ینعمب  هن  دوب  مالسلا  هیلع 

نیا عورف  زا  رگید  یناعم  تسنآ و  یقیقح  ینعم  فرـصتب ) یلوا   ) طقف دـنراد  تلالد  یلوم  هملک  يارب  هک  هفلتخم  یناعم  مامت  زا  اـسداس 
نیا رب  انب  دشابیم  زاجم  رب  مدقم  تقیقح  لوصا  ملع  رظن  زا  دناهنیرقب و  جاتحم  رگید و  دیق  هفاضاب  دنمزاین  هک  دنشابیم  زاجم  هدوب و  ینعم 

. تسا فرصتب  یلوا  رایتخا و  بحاص  ینعمب  ثیدح  نیا  رد  الوم  هملک 
هدومن و یجالح  الماک  ار  یلوم  ینعم  دورـس و  ياهدیـصق  تباث  نب  ناسح  مسارم  نیا  ماـجنا  زا  سپ  دـیدرگ  هراـشا  ـالبق  هکناـنچ  اـعباس 

: دیوگ هک  اجنآ  دنامن  یقاب  نیضرغم  يارب  داریا  لاکشا و  ياج  اهدعب  هک  داد  حیضوت 
یننا  یلع و  ای  مق  هل  لاقف 

ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 
. یشاب هدننک  تیاده  ماما و  تما ) يارب   ) دوخ زا  دعب  ارت  مدیدنسپ  نم  هک  زیخرب  یلع  ای  دومرف  هک  دیوگیم  ربمغیپ  لوق  زا  تیب  نیا  رد 

تسود یلع  متفگ  تسا  يداه  ماما و  یلع  متفگ  یک  نم  دومرفیم  درکیم و  ضارتعا  ناسحب  ربمغیپ  دوب  رـصان  تسود و  ینعمب  الوم  رگا 
هدیصق یشاب و  سدقلا  حورب  دیؤم  هشیمه  دومرف  هکلب  درکن  ضارتعا  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مینیبیم  یلو  تسا  رصان  و 

. تسا هدش  دیق  تنس  لها  ربتعم  بتک  رد  دناهدورس  درومنیا  رد  هک  نارگید  راعشا  ناسح و 
فارتعا احیرـص  هدومن و  رارقا  بلطم  تیمهاب  راچان  دناهدوب  فصنم  يدـح  ات  هدرک و  ریگ  تسب  نب  رد  هک  تنـس  لها  ءاملع  زا  یـضعب 

رد يزوج  نبا  طبـس  هکناـنچ  دومن  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  تیـالوب و  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زورنآ  رد  هک  دـناهدرک 
: دسیونیم مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  هنیرقب  فرصتب  یلوا  يانعم  باختنا  یلوم و  هملک  یناعم  حرش  زا  سپ  هرکذت 

 (2) هتعاط . لوبق  هتماما و  تابثا  یف  حیرص  صن  اذه  و 
. دشابیم وا  تعاط  لوبق  یلع و  تماما  تابثا  رد  حیرص  صن  دوخ  نیا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  مود : شخب 

هراشا

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر   - 1
. هفیقس ياغوغ   - 2

. رکبوبا تفالخ   - 3
. رمع يرفن  شش  ياروش   - 4

( . ع  ) یلع دوجوب  افلخ  يدنمزاین   - 5

دوش . هعجارم  نازیملا  ریسفت  دلجب 5  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 83 - ) 1
 20  . مود ص باب  میدق  پاچ  يزوج  نبا  هرکذت  ( 84 - ) 2
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. مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 

هیآ 144) نارمع  لآ  هروس  )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر   - 1

روتسد درک و  زیهجت  دیز  نب  ۀماسا  یهدنامرفب  يرگشل  هنیدمب  عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رب ناهج  نیا  زا  تخر  يدوزب  هک  دوب  هدـش  مولعم  شترـضح  رب  نوچ  دـننک و  تکرح  ماش  يوسب  نید  نانمـشد  اـب  گـنج  يارب  هک  داد 
ارنآ هک  مالسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  تفالخ و  رما  رد  يو  تلحر  زا  سپ  هکنیا  يارب  تفاتـش  دهاوخ  شیوخ  راگدرورپ  تاقالمب  هتـسب و 

زا راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  دومرف  روتـسد  دوشن  ینکـش  راک  تفلاخم و  اهیـضعب  هیحان  زا  دوب  هدیناسر  نیملـسم  عالطاب  مخ  ریدغ  رد 
یلو دنشاب  هتـشادن  روضح  هنیدم  رد  ترـضحنآ  تلحر  عقوم  رد  ات  دنورب  ماش  يوسب  هماسا  رگـشل  اب  زین  هدیبع  وبا  رمع و  رکبوبا و  هلمج 

. دنتسویپن هماسا  رگشلب  هدیزرو و  فلخت  روتسد  نیا  زا  اهنآ  دناهتشون  نیخروم  هکیروطب 
دنتفریم وا  تدایعب  نیملسم  دیدرگ و  يرتسب  هشیاع  لزنم  رد  مه  دعب  هملـسلا و  ما  لزنم  رد  ءادتبا  دش و  رامیب  ترـضحنآ  اهزور  نامه  رد 
هیـصوت ناـنآب  شیوخ  نادـناخ  ترتـع و  هراـبرد  اـصوصخم  دومرفیم و  تحیـصن  ار  اـهنآ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  و 

. دومنیم
ارچ هک  تساوخ  حیضوت  اهنآ  زا  داتفا و  رمع  رکبوباب و  شمشچ  دوب  هتفر  دجـسمب  زامن  يادا  يارب  يرامیب  لاح  اب  هک  اهزور  زا  یکی  رد 

تفگ رکبوبا  دیتفرن ؟ هماسا  اب 
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زا ار  امـش  لاح  متـشادن  تسود  هک  متفرن  نیا  يارب  نم  تفگ  زین  رمع  ! موش ربخاـب  امـش  لاـح  زا  هک  متـشگرب  مدوب  هماـسا  رگـشل  رد  نم 

دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ! مشاب امـش  لاح  نارگن  کـیدزن  زا  دوخ  متـساوخ  مسرپب  دـنیآیم  نوریب  هنیدـم  زا  هک  یناراوس 
 . (1) دنتفرن ) اهنآ  یلو   ) درک رارکت  هبترم  هس  ار  دوخ  شیامرف  دیدنویپب و  هماسا  رگشلب 

دندوب شتمدخ  رد  هباحص  زا  یعمج  هک  يزور  دندوب  نارگن  وا  لاح  عضو  زا  زین  نیملـسم  دشیم و  رتتخـس  زورب  زور  ترـضح  يرامیب 
نایذـه درم  نیا  تفگ  رمع  دـیوشن  هارمگ  زگره  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  يذـغاک  تاود و  دومرف 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دش و  دـنلب  راضح  يوهایه  هاگنآ  !! تسا یفاک  ام  يارب  ادـخ  باتک  تسین  دوخ  لاحب  دـیوگیم و 
 . دینک (2) لادج  نم  روضح  رد  هک  تسین  راوازس  دیور و  نوریب  نم  شیپ  زا  دیزیخرب و 

دـسیونب یبلطم  دـهاوخیم  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم  رد  اددـجم  مخ  ریدـغ  نایرج  دـییأت  رد  ترـضحنآ  هک  تسنادـیم  رمع  املـسم 
دیوگیم هدومن و  فارتعا  رما  نیاب  دوخ  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  هک  یثیدـح  رد  اریز  دومن  تعنامم  ذـغاک  تاود و  ندروآ  زا  تهجنیدـب 

 . مدز (3) مهب  تحلصم  تیاعر  يارب  اما  دنک  لیجست  ار  یلع  تفالخ  دهاوخیم  ربمغیپ  هک  مدیمهف  نم 
نوصم یهلا  تمـصع  اب  ترـضحنآ  هکیتروص  رد  یهدیم  نایذـه  تبـسن  ربمغیپ  هب  هنوگچ  الوا  هک  دندیـسرپیم  رمع  زا  دـیاب  لاحنآ  رد 

زا وت  ایناث  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  :و  دیامرف میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنانچ  تسا  هللا  بناج  نم  دـیوگ  هچ  ره  هدوب و 
وا هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  رمع  نخـس  نیمه  زا  و  يدش ؟ تاود  ذـغاک و  ندروآ  عنام  هک  یتسناد  ربمغیپ  زا  رتهب  ار  مدرم  تحلـصم  اجک 

بطق هکنانچ  تسا  هدیزرویم  تفلاخم  يو  روتسد  اب  هتشادن و  ربمغیپ  يونعم  سدق و  ماقمب  یتسرد  حیحص و  تفرعم 

يرولا . مالعا  لصف 52 -  مود  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 85 - ) 1
 133  . دلج 1 ص دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دلج 2 ص 436 -  يربط  خیرات  دلج 5 ص 227 -  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  ( 86 - ) 2

 134  . دلج 1 ص دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 87 - ) 3
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امنهار یب  ار  هار  هک  تسا  ملـسم  رما  نیا  دـیوگ  بویغلا  فشک  باتک  رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  رباـکا  زا  هک  يزاریـش  یعفاـش  نیدـلا 

نیا تسین  یجایتحا  اـمنهارب  تسه  اـم  ناـیم  رد  نآرق  نوچ  هتفگ  هک  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  مـالک  زا  میئاـمنیم  بجعت  دومیپ و  ناوتن 
لباق ریغ  فرح  نیا  هک  تسا  یهیدب  دشابیمن  بیبطب  یجایتحا  تسه  تسد  رد  بط  بتک  نوچ  دیوگ  هک  دنام  سکنآ  مالک  دننام  مالک 

ملع نآـب  ملاـع  هک  یبیبطب  دـیامن  عوجر  دـیاب  اـعطق  دروآ و  رد  رـس  دـناوتن  هیبط  بتک  زا  سک  ره  هکنآ  هچ  تسا  ضحم  ياـطخ  لوبق و 
. تسا

ملعب ملاع  هکیناسک  نآب  دـیامن  عوجر  دـیاب  راـچان  دـنک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دوخ  رکفب  دـناوتن  سک  ره  هک  میرک  نآرق  تسا  مسق  نیمه 
: دیامرفیم هیآ 83 ) هرقب  هروس   ) نآرق رد  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دنانآرق ،

هیآ رد  دنوادخ  هکنانچ  تسا  ملع  لها  هنیـس  یقیقح  باتک  .و  مهنم هنوطبنتـسی  نیذلا  هملعل  مهنم  رمالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هودر  ولو 
باتک انا  : دومرف ههجو  هللا  مرک  یلع  ترـضح  تهج  نیمهب  ملعلا  اوتوا  نیذلا  رودـص  یف  تانیب  تایآ  وه  لب  : دـیامرف توبکنع  هروس   48

 . تسا (1) تماص  باتک  نآرق  نیا  متسه و  ادخ  قطان  باتک  نم  ینعی  تماصلا  وه  اذه  قطانلا و  هللا 
لاس نامه  لوالاعیبر  رد 12  یلوقب  يرجه و  لاس 11  رفص  هام  رخاوا  رد  تفای و  تدش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ضرم  يراب 
دسج مشاهینب  زا  دنچ  ینت  سابع و  یهارمهب  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف ، لاحترا  ءاقب  رادب  یگلاس  نس 63  رد  تدهاجم  رمع  کی  زا  سپ 

. دنتخاس نوفدم  دوب  هدومرف  تلحر  هک  یلحم  نامه  رد  نیفکت  زا  سپ  هداد و  لسغ  ار  ترضحنآ 

هفیقس ياغوغ   - 2

هراشا

 667  . رواشیپ ص ياهبش  باتک  زا  لقن  ( 88 - ) 1
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. برقا یبنلاب و  یلوا  كریغف  مهمیصخ  تججح  یبرقلاب  تنک  نا  بیغ و  نوریشملا  اذهب و  فیکف  مهروما  تکلم  يروشلاب  تنک  ناف 

رجاهم راصنا و  نیملسم  زا  دنچ  ینت  دندوب  ربمغیپ  رهطم  دسج  نفد  لسغ و  لوغشم  مشاهینب  زا  نت  دنچ  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  ینیح  رد 
ریـسم زورنآ  زا  هک  لحم  نیا  دـیاش  دـندرک ، عامتجا  دوب  هدـعاس  ینب  هداوناخب  قلعتم  هک  یغاـب  ناـبیاس  رد  هنیدـم  ياـههلحم  زا  یکی  رد 

. تسا هتشادن  یتیمها  نادنچ  عقوم  نآ  ات  دومن  ضوع  ار  نیملسم  هعماج  خیرات 
يوسب ور  اهنآ  قافتاب  هتشادرب و  ار  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  فارـشا  زا  رفن  دنچ  هدابع و  نب  دعـس  دوب  راصنا  يابطخ  زا  هک  سیق  نب  تباث 

مامت نیرجاهم  عفنب  فالتخا  نیا  داتفا و  فالتخا  هفیلخ  باـختنا  عوضوم  رد  روبزم  هفئاـط  ود  ناـیم  اـجنآ  رد  داـهن و  هدـعاس  ینب  هفیقس 
. دیدرگ

هاگآ عوضوم  نیا  زا  ار  وا  دـیناسر و  رکبوباـب  ار  دوخ  اروف  مه  رمع  داد و  ربخ  رمعب  ار  راـصنا  عاـمتجا  نیرجاـهم  زا  یکی  رگید  فرط  زا 
زا يرگید  هدـع  اب  نت  هس  نیا  هرخـالاب  دـنزاس و  ربخاـب  ناـیرج  نیا  زا  زین  ار  وا  اـت  داتـسرف  هدـیبع  وبا  شیپ  ار  رفن  دـنچ  زین  رکبوبا  دومن ،

نب دعس  راصنا  هورگ  هکیلاح  رد  هتفاتش و  هفیقس  هب  نیرجاهم 
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 (1) دندش . دراو  اهنآ  رب  دندوتسیم  تیلهاج  مسرب  ار  هدابع 

. میسرب بلطم  لصاب  ات  میهد  حیضوت  حرش و  تسا  تنس  لها  یلصا  زیواتسد  هک  ار  هفیقس  عامتجا  نایرج  تسبوخ 
. دربمان ار  ریز  صاخشا  ناوتیم  دنتشاد  روضح  عامتجا  نیا  رد  هک  سانشرس  روهشم و  لاجر  زا 

رشب تباث ، نب  ناسح  ماشه ، نب  ثراح  نافع ، نب  نامثع  سیق ، نب  تباث  هدابع ، نب  دعس  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  هدیبع ، وبا  رمع ، رکبوبا ،
ار نیرجاهم  هورگ  تساـخ و  اـپب  سیق  نب  تباـث  هدـع  نیا  روضح  زا  سپ  . ریـضخ نب  دیـسا  هبعـش ، نب  ةریغم  رذـنم ، نب  باـبح  دعـس ، نب 

: تفگ هتخاس و  بطاخم 
مینک و باختنا  دوخ  يارب  ياهفیلخ  هک  تسام  يارب  هتبلا  تسا و  هتفر  ام  نایم  زا  دوب  ادخ  تمحر  ناربمغیپ و  نیرتهب  هک  ام  ربمغیپ  نونکا 

هکنانچ دنـشابیم  نیرجاهم  رب  مدـقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يرازگتمدـخ  تهج  زا  راـصنا  اریز  دـشاب  راـصنا  زا  دـیاب  مه  هفیلخ  نیا 
نآ ات  دـیدمآ  رب  وا  رازآ  ءاذـیا و  ددـص  رد  دـیدید  ار  وا  تامارک  تازجعم و  هکنیا  اب  نیرجاـهم  امـش  هدوب و  هکم  رد  ءادـتبا  ترـضحنآ 

یمارگ ار  شمدـقم  هدوـمن و  تیاـمح  وا  زا  راـصنا  هورگ  اـم  هنیدـمب ، دورو  ضحم  هب  دـیامن و  ترجاـهم  هـک  دـیدرگ  روـبجم  راوـگرزب 
ام لالدتسا  نیا  لباقم  رد  امش  رگا  دشابیم ، قطان  دیجم  نآرق  میتشاذگ  نیرجاهم  رایتخا  رد  ار  نامدوخ  هناخ  رهـش و  هکنیا  رد  میدرمش و 

هتخیـسگ ام  تدحو  داحتا و  هتـشر  هک  دیوشن  رـضاح  دیروآ و  دورف  رـس  ام  ياهيراکادف  لئاضف و  نیا  رب  الا  دیئوگ و  زاب  دیراد  یتجح 
. دوش

بیطخ یئوگباوجب  دوخ  دـش و  عنام  رکبوبا  یلو  دـهدب  ار  وا  باوج  ات  تساخ  اپب  دوب  هتفـشآ  رب  تخـس  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  هک  رمع 
: تفگ نینچ  تخادرپ و  راصنا 

لئاضف رب  زین  یکدنا  یلو  میراد  لوبق  ار  امـش  تاراهظا  زین  ام  تسا و  تقیقح  نیع  یتفگ  هک  هچ  ره  دنک  تمحر  ارت  ادخ  سیق  رـسپ  يا 
ام دیداد  هانپ  ار  ام  امش  رگا  دیرآ ، دایب  تسا  هتفگ  ام  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ار  ینانخـس  دیراد و  شوگ  نیرجاهم 

رهشب هدیشک و  تسد  دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  ادخ  نید  ربمغیپ و  رطاخب  زین 

دوش . هعجارم  دلج 1 ص 142  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشب  ( - 89 - ) 1
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: تسا هدش  لزان  ام  هرابرد  مه  هیآ  نیا  هتخاس و  دنلب  رس  ار  ام  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  میدومن ، ترجاهم  امش 

. نوقداصلا مه  کئلوا  هلوسر  هللا و  نورصنی  اناوضر و  هللا و  نم  الضف  نوغتبی  مهلاوما  مهراید و  نم  اوجرخا  نیذلا  نیرجاهملا  ءارقفلل 
کمک ار  شلوسر  ادخ و  هدش و  جارخا  ادـخ  ياضر  لضف و  ندروآ  تسدـب  رطاخب  دوخ  لام  ناکم و  زا  هک  رجاهم  نانیکـسم  نیا  ینعی 

زا ریغب  مه  برع  نیا  زا  هتشذگ  دیشاب و  ام  عبات  مه  امـش  هک  تسا  هدومرف  ردقم  نینچ  زین  دنوادخ  نیا  ربانب  دننایوگتـسار ، ناشیا  دندرک 
تـسا هدومرف  هدرک و  رما  شیرق  تعاـطاب  ار  همه  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـخ  دـهنیمن و  ندرگ  يرگید  سکب  شیرق 

دوـخ يارب  ار  تفـالخ  مرادـن و  یـضرغ  دوـصقم و  منکیم  توـعد  شیرق  زا  تعاـطاب  ار  امـش  هکیلاـح  رد  نم  شیرق (1) و  نم  ۀـمئالا  :
. دینک تعیب  نت  ود  نیا  زا  یکی  اب  امش  دنرضاح و  ةدیبعوبا  ورمع  کنیا  منکیم و  تبحص  نیملسم  یلک  تحلصمب  هکلب  مهاوخیمن 

رفن ود  نآب  تعیب  هرابرد  رکبوبا  رظن  اب  ایآ  : تفگ هتخاس و  بطاـخم  ار  نیرجاـهم  مود  راـب  يارب  دینـشب  نانخـس  نیا  نوچ  سیق  نب  تباـث 
دینکیم ؟ باختنا  تفالخ  يارب  ار  رکبوبا  دوخ  طقف  ای  دیقفاوم  هدیبع ) وبا  ورمع  )

. میراد لوبق  ام  دشاب  هتشاد  يرظن  ره  دیوگب و  قیدص  رکبوبا  هچ  ره  دنتفگ  ادصکی  نیرجاهم 
هفیلخ نیملسم  يارب  ار  رکبوبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیئوگیم  امـش  : تفگ هدرک و  هدافتـسا  نانآ  راتفگ  نیا  زا  سیق  نب  تباث 

روتـسد زا  رـس  یعرـش  زوجم  هچب  رکبوبا  تروصنیا  رد  تسا  هداتـسرف  دجـسمب  زامن  يادا  تهج  دوخ  يرامیب  ياهزور  رد  ار  وا  هدرک و 
تسا هدرکن  نییعت  ياهفیلخ  ربمغیپ  رگا  و  دنکیم ؟ راذگاو  هدیبع  وبا  ورمعب  ار  تفالخ  دنسم  هدیچیپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

دیرادیم ؟ اور  ترضحنادب  غورد  تبسن  ارچ 

درادن . رکبوبا  تفالخب  یطبر  تسا  ماما  هدزاود  تماما  دروم  رد  ثیدح  ( 90 - ) 1
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شیب زا  شیب  وا  نانخس  زا  زین  راصنا  تفرن و  نیرجاهم  فرح  راب  ریز  داد و  رکبوباب  ینکـش  نادند  خساپ  هملک  دنچ  نیا  اب  سیق  نب  تباث 

. دندرک يراشفاپ  رارصا و  دوخ  هدیقع  دروم  رد  هدمآ و  ناجیهب 
فیـصوتب و جایتحا  تسا و  نشور  همه  يارب  راصنا  تامدـخ  : تفگ تساـخ و  اـپب  دوب  راـصنا  هفیاـط  زا  هک  رذـنم  نب  باـبح  لاـحنیا  رد 
زا يریما  ام و  زا  يریما   ) ریما مکنم  ریما و  انم  تروصنیا  رد  مینکن  نانآ  زا  يوریپ  زین  ام  دنرادن  لوبق  ار  ام  نیرجاهم  رگا  درادن و  حیـضوت 

تسا و قطنم  یب  لوقعم و  ان  تموکح  کی  نید و  کی  رد  ریما  ود  دوجو  هک  دز  گناب  جرزخ ) هفیاط  سیئر   ) هدابع نب  دعس  دشاب ) امش 
یلمع هدابع  نب  دعس  تراما  هکنیا  يارب  دعـس  نبرـشب  اصوصخم  سوا  هلیبق  دش و  رهاظ  جرزخ ) سوا و   ) راصنا هلیبق  ود  فالتخا  اجنیا  زا 
هـضبق يوسب  اهتـسد  تفرگ و  الاب  ادـص  رـس و  هجیتن  رد  دـندشن  میلـست  يدوزب  مه  جرزخ  هفیاط  یلو  دـندرک  تقفاوم  نیرجاهم  اب  دوشن 

. دومن هطبار  عطق  جرزخ  اب  دوب  سوا  هفیاط  سیئر  هک  مه  ریضخ  نب  دیسا  دوش  اپ  رب  یگرزب  هنتف  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دش و  زارد  ریشمش 
دندرک تقفاوم  ریضخ  نب  دیسا  دعس و  نب  رشب  هک  هنوگنامه  تفگ  هتخاس و  بطاخم  ار  اهنآ  درک و  هدافتـسا  راصنا  فالتخا  نیا  زا  رمع 
الـصا ریما  ود  باختنا  دروم  رد  زین  رذـنم  نب  بابح  نخـس  دـننک و  لاثتما  برع  هفلتخم  لئابق  ات  دـشاب  شیرق  رد  طـقف  دـیاب  تفـالخ  رما 
هدشن داجیا  بوشآ  هنتف و  ات  دینک  نیرجاهم  زا  تعاطا  امـش  همه  تسبوخ  سپ  تشاد  دهاوخن  ياهجیتن  داسف  هنتف و  زج  تسین و  حـیحص 

. دنیامیپب ار  داحتا  تدحو و  هار  مه  نیملسم  و 
رتنیگنس ار  نیرجاهم  يوزارت  هفک  هتخاس و  لزلزتم  ار  راصنا  هیحور  ياهزادنا  ات  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  فالتخا  رمع و  نانخس  هکنیا  اب 

. دنوشن عقاو  رمع  نانخس  ریثأت  تحت  هک  دنداد  زردنا  ار  راصنا  دنتساخ و  اپب  راصنا  زا  ياهدع  فصولا  عم  دوب  هدرک 
هتفرگ و ار  رکبوبا  تسد  درک و  تحیصن  هتخاس و  بطاخم  ءاجرلا  فوخلا و  نیب  ار  راصنا  تفگ  نخس  نیرجاهم  تلیضف  زا  اددجم  رمع 

ادخ و ياضر  دیریگب و  تقبس  صخش  نیاب  تعیب  يارب  ادخ  لوسر  رارسا  بحاص  راغ و  رای  تسنیا  مدرم  يا  تفگ 
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 . (1) دیروآ !! تسدب  ار  لوسر 

رد . تسین هتسیاش  وا  راتفگ  اب  تفلاخم  تفگ و  نخس  فاصنا  يور  زا  رمع  دنتفگ  دوخ  موقب  هدش و  هدیقعمه  رمع  اب  زین  راصنا  زا  ياهدع 
نیرجاهم اب  موق  رتشیب  اریز  تسا  هدنکفا  هیاس  نیرجاهم  قرف  رب  هدرک و  زاورپ  اهنآ  رس  يالاب  زا  لابقا  ریاط  هک  دندرک  نیقی  راصنا  لاحنیا 

. دندوب هتشگ  گنهامه  تعیب  رما  رد 

: راک نایاپ 

تـسد دنتـسه  یـضار  وت  تفالخب  ناناملـسم  هک  الاح  تفگ  تفرگ و  ار  رکبوبا  تسد  تساخ و  اپب  دیدن و  زئاج  ار  گنرد  رمع  هرخالاب 
مغریلع مه  سوا  هلیبـق  درک  تعیب  رکبوبا  اـب  دومن و  یتسدـشیپ  رمع  یلو  درک  رمعب  یفراـعت  مه  رکبوبا  منک ، تعیب  اـت  هدـب  نمب  ار  دوـخ 

 . تفای (2) همتاخ  رکبوبا  عفنب  هیضق  بیترت  نیدب  دندومن و  تعیب  رکبوبا  اب  هدرک و  يراکمه  رمع  اب  جرزخ  هفیاط 
لیکشت بیترت  نیدب  دننادیم  خیرات  ریس  اروش و  هجیتن  ار  رکبوبا  تفالخ  هدرک و  هیکت  نآ  رب  ننـست  ناوریپ  هک  تما  عامجا  نآ  نیا  رب  انب 

ۀمیزخ رامع و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  دننام  ربمغیپ  باحـصا  زا  ياهدع  مشاه و  ینب  جرزخ و  هفیاط  هنیدم  رد  هک  یئاروش  ینعی  تفای 
ریاس نیملسم  دنتشادن و  تلاخد  نآ  رد  نارگید  يراصنا و  بویا  وبا  فینح و  نب  نامثع  فینح و  نب  لهـس  و  نیتداهـشلا ) وذ   ) تباث نب 

. دندوب ربخ  یب  نآ  زا  یلکب  ناتسبرع  ياههیداب  نارجن و  نمی و  هکم و  دننام  زین  طاقن 
مدرم رازاب  هچوک و  رد  ناـنچمه  زین  هفیقـس  زا  جورخ  زا  سپ  درکیم و  توعد  رکبوبا  اـب  تعیب  يارب  ار  مدرم  تفرگیمن و  مارآ  یمد  رمع 

رکبوبا اب  ات  داتسرفیم  دجسمب  ار 

رد هن  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  ار  ادخ  ياضر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشذگ  مخ  ریدغ  نایرج  رد  هکنانچ  ( 91 - ) 1
هلصاف يدعب و  بلاطیبا  نب  یلع  ۀیالو  یتلاسرب و  برلا  یضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  : دومرف هک  اجنآ  رکبوبا  تفالخ 

دندرک ! شومارف  دوز  هچ  هفیقس  باحصا  اما  دوبن  زور  داتفه  زا  شیب  هفیقس  زور  ات  ریدغ  زور  ینامز 
نآ . ریغ  يربط و  خیرات  ( 92 - ) 2
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. دندرکیم تعیب  وا  اب  هداهن و  رکبوبا  يوسب  ور  هتسد  هتسد  مه  ربخ  یب  مدرم  دنیامن  تعیب 

امش رتهب  هن  متسه  امش  رتهم  نم  هکلب  تسین  امش  رب  نم  تلیضف  لیلد  امش  رب  نم  تفالخ  مدرم  يا  : تفگ تفر و  ربنمب  دجـسم  رد  رکبوبا 
زا نم  هک  دـیدرک  هظحالم  رگا  منکیم  راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  قبط  مهاوخیم و  کمک  تروشم و  امـش  زا  يراک  ره  رد 

نابیتشپ مدرک  راتفر  فاصنا  تلادعب و  مه  رگا  دینک و  تعیب  يرگید  اب  هتفرگ و  هرانک  نم  زا  دیناوتیم  امش  متشگ  فرحنم  فاصنا  قیرط 
. دیشاب نم 

ندـیچ زا  زگره  دـشابیم و  رارقرب  لولعم  تلع و  نیب  زین  تیخنـس  تهابـش و  دروآیم و  دوجوب  ار  یلولعم  یتلع  ره  تیلع  تباث  هدـعاقب  انب 
: اریز دیآیمن  تسدب  حیحص  هجیتن  طلغ  تامدقم 

جک  رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ 
جک راوید  دوریم  ایرث  ات 

هک یئاـهیراتفرگ  دـننام  يدـعب  ثداوح  تاـقافتا و  تأرجب  ناوتیم  هک  دروآ  دراو  مالـسا  رکیپ  رب  یتبرـض  زین  هفیقـس  ياولب  تهج  نیمهب 
لولعم دولوم و  ارنآ  ریظن  ثداوح  ریاس  تیب و  لها  تراسا  البرک و  هیضق  دیدرگ و  وا  تداهشب  رجنم  هداد و  يور  مالسلا  هیلع  یلع  يارب 

: دیوگ زین  مالسالا  ۀجح  . تسناد هفیقس  تبرض  نامه 
دنکف  اروش  تعیب  حرط  هکنآ 

دنکف اروشاع  حرط  اجنامه  دوخ 
: دیامرف رگید  ياج  رد  زاب 

دش  ریسا  ارهز  رتخد  زور  هچ  یناد 
. دش ریما  انم  تعیب  حرط  هک  يزور 
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. ریطلا یلا  یقری  لیسلا و ال  ینع  ردحنی  یحرلا ، نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  ۀفاحق و  یبا  نبا  اهصمقت  دقل  هللا  اما و 

هیقشقش ) هبطخ  هغالبلا  جهن  )
هک نک  هلجع  یلع  اـی  تفگ  دـش و  دراو  یـسک  هک  دوب  هدـشن  غراـف  مرکا  ربمغیپ  رهطم  دـسج  نیفکت  لـسغ و  زا  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع 

هنوگچ تعاـمج  نیا  ! هللا ناحبـس  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  . دنتـسه هفیلخ  باـختنا  لوغـشم  هدـش و  عمج  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  نیملـسم 
هدرکن مامت  ار  دوخ  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  زونه  دنتسه ؟ هاج  بح  تسایر و  رکف  رد  هدشن  نفد  ربمغیپ  هزانج  زونه  هک  دنشابیم  ناملسم 
رکبوبا رب  تفالخ  راک  هرخالاب  دیشک و  عازنب  راصنا  رجاهم و  راک  ءادتبا  تفای ، همتاخ  تفالخ  رما  تفگ  دیسر و  يرگید  صخش  هک  دوب 

. دندرک تعیب  يو  اب  مدرم  مامت  جرزخ  هفیاط  زا  يدودعم  زج  تفرگ و  رارق 
هک دندوب  یعدـم  زین  اهنآ  دوب  شیرق  نادـناخ  رد  توبن  نوچ  درک  ضرع  دوب ؟ هچ  دوخ  تیناقح  رب  راصنا  لیلد  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
. دنتسنادیم تجح  نیرجاهم  ریاس  ربمغیپ و  زا  تیامح  دروم  رد  ار  دوخ  ياهیراکادف  تامدخ و  انمض  دشاب  راصنا  نآ  زا  دیاب  مه  تماما 

دنهدب ؟ راصناب  یعنقم  باوج  دنتسناوتن  نیرجاهم  ارچ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
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تسا ؟ هنوگچ  راصنا  هدننک  عناق  باوج  درک  ضرع 

هک دومرفیم  هدرک و  باطخ  ار  نیرجاهم  دایز  تاعفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دندرک  شومارف  راصنا  رگم  : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
اهنآ رگا  تسا و  هدرپس  نیرجاهمب  ار  راـصنا  هک  تسنیا  لـیلد  ربمغیپ  شیاـمرف  نیا  دـیرذگ ، رد  اـهنآ  نادـب  زا  دـیرادب و  زیزع  ار  راـصنا 

. دومرفیم هیصوت  اهنآب  ار  نیرجاهم  ربمغیپ  هکلب  دنتفرگیمن  رارق  تیصو  دروم  دندوب  تفالخ  هتسیاش 
دندرک ؟ لالدتسا  وحن  هچ  هب  نیرجاهم  : دومرف هاگنآ 

. میرتکیدزن راصنا  زا  تفالخ  راکب  میئادخ و  لوسر  هرجش  زا  ام  هک  دوب  نیا  اهنآ  مالک  هصالخ  دنتفگ و  رایسب  نخس  درک  ضرع 
، متسه هرجش  نآ  هرمث  نم  دنیادخ  لوسر  هرجـش  زا  اهنآ  رگا  دنتـسین  تباث  ناشدوخ  فرح  يور  نیرجاهم  ارچ  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 

. مرتکیدزن همه  زا  ربمغیپ  هب  تهج  ره  زا  هک  نم  دشاب  تفالخ  لیلد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یکیدزن  هچنانچ 
تالالدتـساب نداد  خساپ  يارب  وا  دوخ  شیامرف  نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم  رد  يوبن  ثیداحا  رابخا و  نآرق و  تایآ  رب  هوالع 

 . دسریم (1) رظنب  یفاک  دندوب  هدش  عمج  هفیقس  رد  هک  راصنا  نیرجاهم و 
تیبثت زونه  يو  تفالخ  نطاب  رد  یلو  دش  هفیلخ  رکبوبا  هک  دوب  هدشن  هدرپس  كاخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هزانج  زونه  ریدـقت  رهب 

دبع نب  سابع  تسبوخ  تفگ  رکبوباب  رمع  دـندوب ، هدرکن  تعیب  وا  اب  مشاـهینب  اـصوصخم  نارگید  راـصنا و  زا  یهورگ  اریز  دوب  هدـشن 
هیلع یلع  زا  دوش و  لـیامتم  وت  يوسب  اـت  ینک  عیمطت  هدـعوب  ار  وا  هدرک و  تاـقالم  تسا  مشاـهینب  گرزب  ربـمغیپ و  مع  هک  ار  بلطملا 

داد و یمکحم  خـساپ  ساـبع  یلو  دوـمن  هضرع  ار  دوـخ  رطاـخ  تاـنونکم  دوـمن و  تاـقالم  ار  ساـبع  اروـف  رکبوـبا  ددرگ ، ادـج  مالـسلا 
ربمغیپ اریز  ياهدرب  ار  ام  قح  تروصنیا  رد  ياهدرک  بوسنم  ترضحنادب  ار  دوخ  وت  هدش و  وت  تفالخ  بجوم  ربمغیپ  دوجو  رگا  : تفگ

دش . دهاوخ  یلصفم  ثحب  ءاروش  نیا  تلاصا  مدع  نالطب و  دروم  رد  باتک  مجنپ  شخب  رد  ( 93 - ) 1
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همه رب  مدقم  هدوب و  نیملسم  وزج  هک  ام  ياهدش  هفیلخ  نیملـسم  هلیـسوب  رگا  میرتکیدزن و  همه  زا  واب  ام  تسام و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لام زا  رگا  ياهدرک و  کلمت  ارنآ  ارچ  وت  تسا  ام  لام  زا  رگا  یهدیم  هدـعو  نمب  هک  ار  هچنآ  میاهدادـن و  وتب  ياهزاجا  نینچ  میتسه  اهنآ 

. يرادن مدرم  لاوما  رد  ار  یقح  وچمه  وت  تسا  نینمؤم  لام  رگا  تسین و  يزاین  نادب  ار  ام  یهدن و  هک  رتهب  تسا  تدوخ 
مدرم هفیقس  باحصا  هک  دیدیم  تسنادیم و  یبوخب  ار  ایاضق  عوقو  للع  دوب و  هاگآ  ریصب و  اهيزاس  هنحص  نیا  مامت  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

باحـصا مشاهینب و  هب  ار  بلطم  نیا  هکنیا  يارب  دشابیمن و  هدامآ  قح  فرح  ندینـش  يارب  ناشـشوگ  هک  دـناهتفیرف  نینچ  ار  حولهداس 
دنچ زج  یلو  دومن  توعد  دوخ  تعیب  يارب  ار  اهنآ  هتفر و  مدرم  ياههناخ  تشپ  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  قافتاب  دنک  نشور  دوخ 

 . تفگن (1) خساپ  ار  وا  توعد  یسک  دودعم  رفن 
درک و توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  اـهنآ  هدومرف و  روبع  نیملـسم  لزاـنم  رب  یلاوـتم  بش  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دناهتـشون  نیخروـم  بلغا 

جنکب دینـشن  اهنآ  زا  یتبثم  خساپ  ترـضحنآ  نوچ  دنتفاترب و  يو  زا  يور  بلغا  یلو  دومن  تجح  مامتا  هدرمـش و  اهنآ  رب  ار  دوخ  قوقح 
. درب هانپ  دوخ  لزنم 

تحلـصم نیا  ربانب  دـشابیمن  تباث  رقتـسم و  وت  تفالخ  تخت  ياههیاپ  يریگن  تعیب  یلع  زا  ات  : تفگیم رکبوباب  امئاد  رمع  رگید  فرط  زا 
. دنیامن تعیب  وتب  یلع  زا  يوریپ  هب  زین  مشاهینب  ریاس  ات  يریگب  تعیب  يو  زا  یئامن و  راضحا  ار  وا  هک  تسنیا 

برد هتفاتش و  مالـسلا  هیلع  یلع  يارـس  هب  رمع  دوخ  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  هلمج  زا  رفن  دنچ  قافتاب  دیلو  نب  دلاخ  داد  روتـسد  رکبوبا 
شناهارمه دلاخ و  درکن و  لوبق  مالسلا  هیلع  یلع  دناهدمآ ، رکبوبا  اب  تعیب  روظنمب  ترـضحنآ  بلج  يارب  هک  دنداد  زاوآ  دندیبوک و  ار 

. دومرف تعنامم  لزنمب  دورو  زا  ار 
زین اهنآ  دنوش  لزنم  دراو  افنع  هک  داد  روتسد  ار  شناهارمه  دیلو  نب  دلاخ 
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82 ص :
 . دندش (1) لزنم  دراو  فنعب  دندنک و  ار  برد  زا  یمین 

ار ریبز  رـس  تشپ  زا  رفن  ود  یلو  دومن  دـیدهت  ار  اهنآ  هدیـشک  ریـشمش  اب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  رد  هک  ماوع  نب  ریبز  عقومنیا  رد 
، دـندرب رکبوبا  شیپ  ناشک  ناشک  دـندوب  هتـسب  ار  وا  ناوزاب  هکیلاح  رد  دـندومن و  هطاـحا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رود  زین  نیریاـس  هتفرگ و 
اب دـنروآ و  اـجنیاب  بیترت  نیا  اـب  ارم  هک  ياهداد  تسا  يروتـسد  هچ  نیا  هفاـحق  وبا  رـسپ  يا  دومرف  دیـسر  رکبوبا  شیپ  ترـضحنآ  نوچ 

ياهدرک ؟ شومارف  ار  راوگرزب  نآ  تاروتسد  رگم  دننک  راتفر  هنوگنیا  ربمغیپ  نادناخ 
! ینک تعیب  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب  هک  میدروآ  اجنیدب  ارت  تفگ  رمع  دیوگ  خساپ  رکبوبا  هکنیا  زا  شیپ 

راصنا هورگب  امش  هبلغ  تیقفوم و  زمر  هک  دیئوگب  نمب  لوا  سپ  تسا  رتهب  دیئوگب  نخس  لالدتسا  قطنم و  اب  رگا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
دیدرک ؟ باجم  عناق و  ار  اهنآ  یقطنم  هچب  هدوب و  هچ  هفیقس  رد 

نوریب رگا  هک  دومن  دیدهت  ار  هناخ  نینکاس  دـنروایب و  مزیه  هناخ  برد  ندز  شتآ  يارب  داد  روتـسد  رمع  هک  دناهتـشون  یـضعب  ( 95 - ) 1
ات یلب  تفگ  ینازوسب ؟ ار  ام  هناخ  هک  ياهدمآ  باطخ  رـسپ  يا  دومرف  دمآ و  هناخ  رد  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  منزیم  شتآ  ار  هناخ  دـییابن 

میس ص 63 ) ءزج  دیرفلا  دقع   ) دننک تعیب  ربمغیپ  هفیلخ  اب  دنیآ و  نوریب 
: دیوگ رمع  دیجمت  حدم و  رد  درومنیا  رد  يرصم  میهاربا  ظفاح 

رمع  اهلاق  یلعل  ۀملک  و 
اهیقلمب  مظعا  اهعماسب  مرکا 

اهب  کیلع  یقبا  کتیب ال  تقرح 
اهیف  یفطصملا  تنب  عیابت و  مل  نا 

اهلئاقب  صفح  یبا  ریغ  ناک  ام 
اهیماح ناندع و  سرافل  اموی 

وا ناگدننک  تیامحب  دوب و  ناندع  هلیبق  راوس  هکی  هک  یلعب  تسناوتیمن  یسک  رمع  زا  ریغ  ینعی  تسا  نینچ  راعشا  نیا  نومـضم  هصالخ  )
رواشیپ ). ياهبش  زا  لقن  0 تسا ) هناخ  نآ  رد  ربمغیپ  رتخد  هکنیا  اب  منزیم  شتآ  ار  تاهناخ  ینکن  تعیب  رگا  دیوگب 

تسنیا تسا  ملـسم  زرحم و  هچنآ   . دندش لزنم  لخاد  ماب  تشپ  زا  مه  هدع  کی  دندنک و  ار  لزنم  برد  دلاخ  روتـسدب  دنیوگ  مه  یخرب 
دناهدرب . رکبوبا  اب  تعیب  يارب  رابجا  فنعب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک 
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هک یکیدزن  تبارق و  تهجب  رتـمهم  همه  زا  راـصنا و  رب  نیرجاـهم  زاـیتما  تلعب  برع و  لـئابق  ریاـس  رب  شیرق  يرترب  لیلدـب  تـفگ  رمع 

. میراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخشب 
لئالد هکنیا  اب  میوگیم و  نخـس  امـش  دوخ  نابز  هب  منکیم و  راتفر  دیتفگ  نخـس  امـش  هک  قطنم  نیمه  اب  مه  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

تفـالخ كـالم  رگا  دـیتسج و  تقبـس  راـصنا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسرب  یکیدزن  تبارق و  تلعب  امـش  رگا  مراد ، زین  يرگید 
مع و رـسپ  اریز  مرتکیدزن  ربـمغیپ  هب  برع  ماـمت  زا  نم  هک  دـننادیم  همه  سپ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  یکیدزن  يدـنواشیوخ و 

. مشابیم شدنزرف  ود  ردپ  وا و  داماد 
! ینک تعیب  ات  میرادیمن  رب  تسد  وت  زا  زگره  تفگ  تشادن  قطنم  نیا  ربارب  رد  یئوگباوج  يارای  هک  رمع 

نخـس دنگوس  ادخب  دنادرگرب  وتب  ار ) تفالخ   ) وا هک  ینکیم  راک  وا  يارب  وت  زورما  دیاهتخاس  رگیدکی  اب  بوخ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
نیرجاهم هورگ  يا  دومرف  دومن و  مدرم  هجوتم  ار  دوخ  يور  سپس  دنک  تعیب  نم  اب  دیاب  وا  اریز  میامنیمن  تعیب  وا  اب  منکیمن و  لوبق  ارت 

لها ام  دنگوس  ادخب  دیربن  نوریب  تسا  هداد  رارق  ادخ  هک  وا  نادناخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تردق  هطلـس و  دیـسرتب و  ادـخ  زا 
نودب مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دیتفایم ، رود  قح  هار  زا  هک  دینکن  يوریپ  دوخ  سفن  زا  امـش  میقحا و  رتراوازـس و  امـش  زا  ماقم  نیاب  تعیب 

 . دومن (1) تعیب  راچان  تقونآ  دومرف و  تلحر  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ات  دش  هناخ  مزالم  تشگرب و  هناخب  دنک  تعیب  هکنیا 

: رکبوباب هباحص  زا  یضعب  ضارتعا 

روضح دجـسم  رد  اقفتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  مجنپ  زور  رد  هباحـص  زا  يدودعم  هدع  تفای  رارقتـسا  رکبوبا  تفالخ  نوچ 
رکبوباب باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دماحم  رکذ  ادخ و  دـمح  زا  سپ  يرافغ  رذوبا  ءادـتبا  دـنتخادرپ ، رکبوبا  تحیـصنب  دـنتفای و 

لآم لـقاع و  صخـش  دـشابیم و  لوسر  ادـخ و  یناـمرفان  بجوم  نتفرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  تفـالخ  بصنم  رکبوبا  يا  : تفگ درک و 
هک ار  ترخآ  يارس  شیدنا 
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دوخ و نایزب  زج  امش  مادقا  نیا  دیاهدینـش ، هفلاس  مما  زا  ارنآ  ریظن  مه  امـش  دشورفیمن و  ایند  رذگدوز  یگدنزب  تسا  لازی  ینادواج و ال 

نتفریذپ رد  وت  نونکا  میوگیم و  وتب  ار  نانخس  نیا  مالسا  یلک  تحلصم  رظن  زا  رکبوبا  يا  نم  دروآ و  دهاوخن  راب  يرگید  هرمث  نیملسم 
. يراتخم نآ 

ماقم نیا  زا  ار  رکبوبا  دندروآ و  نابزب  تفالخ  ماقمب  ار  وا  یگتـسیاش  مالـسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  دعـس  نب  دـلاخ  ناملـس و  رذوبا  زا  سپ 
يوه و رطاخب  دینکن و  لدبم  تافانمب  ار  نیملـسم  تسنأوم  هک  دـنتفگ  هدرک و  راصنا  نیرجاهمب و  ور  هاگنآ  دـندومن ، كانمیب  هنابـصاغ 

. دینکم يزاب  بهذم  نید و  اب  دوخ  سوه 
تـسا هدش  ماجنا  جرزخ  سوا و  هفیاط  ود  فالتخا  هجیتن  رد  رمع و  کیرحتب  وت  اب  راصنا  تعیب  هک  تفگ  رکبوباب  دعـس  نب  دـلاخ  سپس 

. تشاد دهاوخن  یشزرا  نادنچ  یتعیب  نینچ  اهنآ و  دوخ  تبغر  اضرب و  هن 
مالـسلا هیلع  یلع  تیناقح  يرترب و  فرـش و  لضف و  رد  کی  ره  هتـساخ و  اـپب  زین  رـسای  راـمع  فینح و  نب  ناـمثع  يراـصنا و  بویا  وبا 

یلع نارای  باحـصا و  نانخـس  ریثأت  تحت  رکبوبا  هکیروطب  دندش  روآ  دای  تاوزغ  رد  وا  ياهیزابناج  اهيراکادف و  زا  دـنتفگ و  اهنخس 
نونکا : داتسرف ماغیپ  حرش  نیدب  نیملـسم  يارب  تفر و  دوخ  لزنمب  دیدرگ و  جراخ  دجـسم  زا  دش و  رطاخ  هتفـشآ  ناشیرپ و  مالـسلا  هیلع 

. دینک باختنا  تفالخ  يارب  ار  يرگید  تسین  یتبغر  نم  رب  ار  امش  هک 
دومن و تبحـص  وا  اـب  دوب  كانبـضغ  هتفـشآ و  هکیلاـح  رد  تفاتـش و  يو  يارـسب  اروف  دـید  لزلزتم  ار  رکبوبا  هدارا  هشیدـنا و  نوچ  رمع 
رد هنهرب  ياهریشمش  اب  یهورگ  داد  روتسد  دریگب  مدرم  زا  ار  ثحب  هلداجم و  هنوگ  ره  يورین  هکنیا  يارب  دروآ و  دجسمب  ار  يو  اددجم 

تمـشح و مود  راـب  يارب  رمع  ریبدـت  نیا  دوش ، رکبوبا  اـب  وگتفگ  ثحب و  دراو  یـسک  هک  دـنهدن  هزاـجا  دـننک و  تکرح  رکبوـبا  نیفرط 
. دزادرپ وگتفگب  يو  اب  هک  درکن  تأرج  یسک  رگید  دومن و  رتدایز  ار  رکبوبا  هوکش 

. رکبوبا اب  مالسلا  هیلع  یلع  جاجتحا 

دوخ جاجتحا  باتک  رد  رکبوبا  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  یسربط  موحرم 
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. میئامنیم هراشا  نآ  هصالخب  الیذ  ام  هدرک و  لقن 

يرذـع دوخ  راک  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هکنیا  يارب  دـندرک  تعیب  واـب  مدرم  تفرگ و  رارق  رکبوباـب  تفـالخ  رما  هکنآ  زا  سپ 
هن دوبن و  یعمط  صرح و  یتبغر و  لیم و  رما  نیا  رد  ارم  دنگوس  ادخب  نسحلابا  ای  تفگ  درک و  تاقالم  تولخ  رد  ار  ترضحنآ  دشارتب 

! مدادیم حیجرت  نارگید  زا  راک  نیدب  ار  دوخ 
درک ؟ راداو  راک  نیدب  ارت  يزیچ  هچ  تروصنیا  رد  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

مدرم مدید  نوچ  دنکیمن و  عمج  یهارمگب  دنوادخ  ارم  تما  دومرف  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  تفگ  رکبوبا 
! مدرکیمن رما  نیا  لوبق  دنکیم  فلخت  یسک  متسنادیم  رگا  مدرک و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  زا  مه  نم  دناهدومن  عامجا 

؟ ریخ اـی  مدوب  تما  نیا  زا  زین  نم  اـیآ  دـنکن  عمج  یهارمگب  ارم  تما  دـنوادخ  تسا  هدومرف  ربمغیپ  یتفگ  هکنیا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
. یلب درک  ضرع   (1)

راصنا زا  یعمج  هدابع و  نب  دعس  دادقم و  رذوبا و  رامع و  ناملـس و  دننام  دنتـشاد  عانتما  وت  تفالخ  زا  هک  يرگید  هورگ  نینچمه  دومرف 
. دنتما زا  اهنآ  همه  یلب  درک  ضرع  هن ؟ ای  دندوب  تما  زا  ایآ  دندوب  وا  اب  هک 

دندوب ؟ فلاخم  وت  تفالخ  اب  اهنیا  هکیلاح  رد  ینادیم  دوخ  تفالخ  لیلد  ار  ربمغیپ  ثیدح  هنوگچ  سپ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
! دندرگرب نید  زا  مدرم  مشکب  رانک  ار  دوخ  رگا  هک  مدیسرت  راک و  همتاخ  زا  سپ  رگم  متشادن  ربخ  اهنآ  تفلاخم  زا  نم  تفگ  رکبوبا 

هچ دوشیم  يرما  نینچ  يدصتم  هک  یسک  منیبب  وگب  نمب  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

هک یتاملسم  لصا  يور  ینعی  هدوب  لدج  قطنمب  رکبوبا  اب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  جاجتحا  هک  تشاد  هجوت  بلطم  نیدب  دیاب  ( 97 - ) 1
یقیقح عاـمجا  ول  لاـحم و  ضرفب  عاـمجا  اروش و  ـالا  ددرگیم و  وا  تیموکحم  بجوم  لاـح  نیع  رد  هدوب و  فلاـخم  فرط  لوبق  دروـم 
شخب رد  ام  دنکیم و  ثوعبم  ادخ  ار  ربمغیپ  دوخ  هکنانچمه  دنکیم  نییعت  دنوادخ  ار  ربمغیپ  نیشناج  درادن و  ار  راک  نیا  تیحالص  دشاب 

تخادرپ . میهاوخ  ثحب  هب  الصفم  درومنیا  رد  مجنپ 

. رکبوبا اب  مالسلا  هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comجاجتحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :
دشاب ؟ هتشاد  دیاب  یتایصوصخ 

ایند و رد  دهز  نتشاد  تنس و  باتکب و  ملع  تلادع و  ندرک  راکشآ  یتریس و  کین  یـسولپاچ و  مدع  افو و  یهاوخ و  ریخ  : تفگ رکبوبا 
( . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب   ) تبارق و  مالسا ) رد   ) تقبس ملاظ و  زا  مولظم  قح  ندناتس  نآب و  تبسن  یتبغریب 

نم ؟ دوجو  رد  ای  ینیبیم  دوخ  دوجو  رد  ایآ  یتفگ  هک  ار  یتافص  نیا  رکبوبا  يا  ادخب  ارت  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
! نسحلا ابا  ای  وت  دوجو  رد  هکلب  تفگ  رکبوبا 

 . وت هکلب  درک  ضرع  وت ؟ ای  مدرک  تباجا  لوا  نم  ار  ادخ  لوسر  توعد  ایآ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
. وت هتبلا  درک  ضرع  وت ؟ ای  مدرک  غالبا  نیکرشمب  نم  ار  تئارب  هروس  ایآ  دومرف  ترضح 

. وت هتبلا  درک  ضرع  وت ؟ ای  مدرک  ترضحنآ  رپس  ار  دوخ  ناج  نم  ادخ  لوسر  ترجه  عقوم  رد  ایآ  دومرف 
درک ضرع  وت ؟ ای  مدش  نیملـسم  هیلک  وت و  يالوم  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدحب  انب  مخ  ریدغ  رد  ایآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

. وت هکلب 
يارب هتبلا  درک  ضرع  وت ؟ يارب  ای  تسا  نم  يارب  هدمآ  شلوسر  ادـخ و  تیالو  اب  هک  یتیالو  هللا )... مکیلو  امنا   ) ةوکز هیآ  رد  ایآ  دومرف 

. وت
هرابرد هکلب  تفگ  رکبوبا  وت ؟ هرابرد  ای  هدوب  نم  هرابرد  تسا  هدش  هدز  یسومب  نوراه  زا  هک  یلثم  ربمغیپ و  زا  تلزنم  ثیدح  ایآ  دومرف 

. وت
ارت ای  درب  اراصن )  ) نیکرشم هلهابم  يارب  مدنزرف  لها و  اب  ارم  هلهابم  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

 . ار امش  هکلب  درک  ضرع  تنادنزرف ؟ لها و  اب 
. وت تیب  لها  وت و  هرابرد  ای  هدش  لزان  متیب  لها  نم و  دروم  رد  ریهطت  هیآ  ایآ  دومرف 

. وت تیب  لها  وت و  يارب  هتبلا  تفگ  رکبوبا 
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لها و وت و  هکلب  درک  ضرع  وت ؟ ای  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياعد  دروم  مدـنزرف  لها و  نم و  ءاـسک  زور  رد  اـیآ  دومرف 

. تدنزرف
. وت هتبلا  تفگ  رکبوبا  وت ؟ ای  منم  اریطتسم  هرش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  : هیآ بحاص  یتا ) له  هروس  رد   ) ایآ دومرف 

. وت هکلب  درک  ضرع  نم ؟ ای  دندناوخ  درمناوج  نامسآ  زا  ار  وا  دحا  زور  رد  هک  یسکنآ  یئوت  ایآ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
ضرع نم ؟ ای  دوشگ  ار ) ربیخ  ياههعلق   ) وا هلیـسوب  دنوادخ  داد و  وا  تسدب  ار  شمچرپ  ادـخ  لوسر  ربیخ  زور  رد  هکنآ  یئوت  ایآ  دومرف 

. وت هتبلا  درک 
. وت هکلب  درک  ضرع  نم ؟ ای  يدودز  ار  مغ  دودبع  نب  ورمع  نتشک  اب  نیملسم  ادخ و  لوسر  زا  هک  يدوب  وت  ایآ  دومرف 

تـسا هدرک  جیوزت  وت  يارب  نامـسآ  رد  ار  وا  ادخ  دومرف  دیزگرب و  همطاف  شرتخد  جیوزت  يارب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  یـسکنآ  ایآ  دومرف 
. وت هکلب  تفگ  رکبوبا  وت ؟ ای  منم 

زا رتهب  ناشردپ  دنتشهب و  لها  ناناوج  دیس  ودنآ  دومرف  هک  اجنآ  ربمغیپ  هناحیر  هداون و  ود  نیسح  نسح و  ردپ  منم  ایآ  مالسلا  هیلع  یلع 
. وت هکلب  درک  ضرع  وت ؟ ای  تسا  اهنآ 

. وت ردارب  درک  ضرع  نم ؟ ردارب  ای  رایط ) رفعج   ) دنکیم زاورپ  ناگتشرف  اب  لاب  ود  هلیسوب  تشهب  رد  هک  تست  ردارب  ایآ  دومرف 
تفگ رکبوبا  وت ؟ ای  مکاضقا  یلع  دومرف  دومن و  تلالد  باطخلا  لصف  اـضق و  ملعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  منم  اـیآ  دومرف 

. وت هکلب 
رکبوبا وت ؟ ای  دنهد  مالـس  واب  نینموم  تراما  ناونعب  دومرف  روتـسد  شباحـصاب  ادخ  لوسر  هک  یـسکنآ  منم  ایآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

. وت هتبلا  تفگ 
. وت هتبلا  درک  ضرع  وت ؟ ای  مراد  تقبس  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  تبارق  رظن  زا  ایآ  دومرف 

ياهتب نتسکش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
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. ارت هکلب  درک  ضرع  ارم ؟ ای  داد  رارق  دوخ  شود  يور  ارت  هبعک  قاط 

درک ضرع  نم ؟ هرابرد  ای  یتسه  نم  ياول  بحاص  ترخآ  ایند و  رد  وت  هک  دومرف  وت  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  دومرف 
. وت هرابرد  هکلب 

؟ ارم هناخ  رد  ای  تشاذـگ  زاـب  ارت  هناـخ  رد  دجـسمب  شباحـصا  دوخ و  تیب  لـها  عیمج  هناـخ  رد  ندرک  دودـسم  عقوم  ربمغیپ  اـیآ  دومرف 
. ارت هناخ  رد  هکلب  تفگ  رکبوبا 

رکبوبا تفگیم و  نخس  دندوب  هداد  رارق  ترضحنآ  صتخم  ار  اهنآ  شلوسر  ادخ و  هک  دوخ  لئاضف  بقانم و  زا  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
نـسحلا ابا  ای  تفگ  درک و  هیرگ  رکبوبا  ياهدومن ؟ بحاصت  ار  ماـقم  نیا  هک  هداد  بیرف  ارت  زیچ  هچ  سپ  دومرف  هاـگنآ  درکیم ، قیدـصت 

هک بش  درکن  تبحـص  یـسک  اب  دمآ و  نوریب  ترـضحنآ  دزن  زا  هاگنآ  مشیدنیب ، هرابنیا  رد  ات  هدـب  تلهم  نمب  ار  زورما  يدومرف  تسار 
دینادرگرب وا  زا  ار  دوخ  يور  ربمغیپ  درک  مالس  بانجنادب  نوچ  دید و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیباوخ و  دیـسر  ارف 

دنراد تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  هک  یـسک  اب  دومرف  ماهدرواین ؟ اجب  نم  هک  ياهدومرف  يروتـسد  ایآ  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  رکبوبا 
تفگ رکبوبا  مالـسلا  هیلع  یلع  درک  باتع  ارت  هکنآ  دومرف  نآ ؟ لها  تسیک  دیـسرپ  رکبوبا  نادرگزاب ، شلهاـب  ار  قح  ياهدرک  ینمـشد 

. دیدن ار  ترضحنآ  رگید  هللا و  لوسر  ای  مدینادرگ  زاب  واب 
دوب هدـید  باوخ  رد  هچنآ  منک و  تعیب  وت  اب  ات  نک  زاب  ار  تسد  نسحلا  ابا  اـی  درک  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  دوز  حـبص 

دجسم و موریم  تفگ  دومن و  تعیب  دیشک و  نآب  ار  دوخ  تسد  رکبوبا  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  دومن ، لقن  ترـضحنادب 
وتب ارنآ  هدیشک و  رانک  ماقم  نیا  زا  ار  دوخ  منادرگیم و  هاگآ  هتـشذگ  وت  نم و  نیب  هک  ینانخـس  زا  ماهدید و  باوخ  رد  هچنآ  زا  ار  مدرم 

! منکیم میلست 
( . بوخ رایسب   ) یلب دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

هچوک رد  يو  لابند  هک  رمع  اب  درکیم  شنزرس  ار  دوخ  هدش و  نوگرگید  شگنر  هکیلاح  رد  دمآ  نوریب  ترـضحنآ  دزن  زا  رکبوبا  نوچ 
ربمغیپ ؟ هفیلخ  يا  تسا  هدش  هچ  دیسرپ  رمع  دش ، فداصم  تشگیم 
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نیا یشاب  هتـشادن  قوثو  اهنآب  يروخن و  ار  مشاهینب  رحـس  لوگ  هللا  لوسر  هفیلخ  يا  ادخب  ارت  تفگ  رمع  درک ، فیرعت  ار  ارجام  رکبوبا 

فرـصنم دوب  هتفرگ  هک  یمیمـصت  زا  ار  رکبوبا  هک  دز  اهفرح  نیا  زا  ردـقنآ  رمع  و  دـننکیم ) دایز  اهراک  نیا  زا   ) تسین اـهنآ  رحـس  یلوا 
 . دینادرگ (1) بغار  تفالخ  رماب  ار  وا  اددجم  دومن و 

: كدف بصغ 

یحیـضوت البق  تسا  مزال  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  كدـف  نتفرگ  رکبوبا  تشز  ياهراک  زا  یکی 
زیخلـصاح و ياهنیمز  ياراد  تشاد و  هلـصاف  هار  لزنم  ود  هنیدـم  ات  هک  دوب  هنیدـم  ربیخ و  نایم  ياهیرق  كدـف  . دوش هداد  كدـف  هراـبرد 

یلاعت يادخ  هتفرگ و  قنور  مالـسا  يورین  يرجه  متفه  لاس  رد  نوچ  دـندوب  نکاس  نآ  رد  دوهی  زا  ياهفیاط  هک  دوب  روراب  ياهناتـسلخن 
هک دندومن  هحلاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  كدف  یلاها  اذل  دوب  هتخادنا  دوهی  لدـب  ربیخ  حـتف  زا  سپ  ارنآ  تشحو  بعر و 

مرکا یبن  هب  هک  كدف  زا  تمـسقنآ  هجیتن  رد  دشاب  ناشدوخ  نآ  زا  شرگید  فصن  دننک و  راذـگاو  ترـضحنآ  هب  ار  كدـف  مامت  فصن 
دوب و هتفرگ  قلعت  بانجنآ  هب  یـشک  رگـشل  گنج و  نودب  اریز  دـیدرگ  ترـضحنآ  صاخ  کلم  دوب  هدـش  راذـگاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دیامرف هک  تسا  بلطم  نیا  نمضتم  هفیرش  هیآ  دافم 
 (2) ریدق . ءیش  لک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلسر  طلسی  هللا  نکل  باکرال و  لیخ و  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  و 
هرهب و امـش  و   ) هدوب امـش  ناگدایپ  ناراوس و  جنر  تمحز و  نودب  هتـشاذگاو  دوخ  ربمغیپ  رب  نارفاک  کلم  لام و  زا  دنوادخ  هچنآ  ینعی 
رب تسا ، اـناوت  يزیچ  ره  ماـجنا )  ) رب دـنوادخ  دـنک و  طلـسم  دـهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناربـمغیپ  دـنوادخ  نکل  و  دـیرادن ) نآ  رد  یبیـصن 

دوشیم میـسقت  نایرگـشل  نازابرـس و  ناـیم  ماـما  ربمغیپ و  رظن  اـب  هیقب  لوسر و  ادـخب و  قلعتم  نآ  سمخ  هک  یگنج  مئاـنغ  ریاـس  فـالخ 
: دیامرف میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ 
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 (1) لیبسلا ... نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و 

دوخ میرک  باتک  رد  دنوادخ  هکنانچ  دشابیم  لوسر  ادخ و  نآ  زا  طقف  تسا و  لافنا  دیآ  تسدب  گنج  یشک و  رگشل  نودب  هچنآ  اما  و 
: دیامرف

 (2) لوسرلل . لافنالا هللا و  لق  لافنالا  نع  کنولأسی 
: دیامرف قداص  ترضح 

هللا لوسرل  وهف  ۀـیدوالا  نوطب  ۀـبرخ و  ضرا  لک  و  مهیدـیاب ، اوطعا  موق  وا  اوحلاص ، موق  وا  باکرال ، لیخب و  هیلع  فجوی  مل  ام  لاـفنالا 
 (3) ءاشی . ثیح  هعضی  هدعب  نم  مامالل  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اب ای  و  دنشاب ، هدرک  هحلاصم  ارنآ  هک  تسا  یمدرم  لاوما  ای  دیاین ) تسدب  گنج  اب   ) دوشن هدنار  نآ  رب  رتش  بسا و  هک  تسنآ  لافنا  ینعی 
دهاوخ هار  ره  هب  هک  تسا  ماـما  نآ  زا  وا  زا  سپ  تسا و  ادـخ  ربـمغیپ  نآ  زا  اـههناخدور  هت  بارخ و  نیمز  ره  .و  دـنهدب ارنآ  دوخ  تسد 

. دناسر فرصمب 
هکلب هدومنن  تکرـش  نآ  ندروآ  تسدـب  رد  نیملـسم  زا  یـسک  اریز  سمخ  ءیف و  هیآ  هن  تسا  لاـفنا  هیآ  لومـشم  زین  كدـف  نیا  رباـنب 
کلام اصخـش  ترـضحنآ  دـندوب و  هدرک  هحلاصم  ص )  ) مرکا لوسرب  ارنآ  نایدوهی  دـیامرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هنوگنامه 

. دوب هدش  كدف 
دـش لزان  روبزم  هیآ  نوچ  هک  دنـسیونیم   (4) هقح . یبرقلا  يذ  تآ  :و  هیآ ریـسفت  لیذ  رد  یفاـک  لوصا  باـتک  ناـیبلا و  عمجم  ریـسفت  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

 41  . هیآ لافنا  هروس  ( 100 - ) 1
 1  . هیآ لافنا  هروس  ( 101 - ) 2

 3  . ثیدح لافنالا  ءیفلا و  باب  دلج 2  یفاک  لوصا  ( 102 - ) 3
 26  . هیآ ءارسا  هروس  ( 103 - ) 4
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وتب تسا ) نم  یصخش  کلم  هک   ) ار كدف  هک  هدومرف  روتسد  نمب  یلاعت  يادخ  هک  دومرف  تساوخ و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  رتخد 

یبلعث و ریـسفت  دننام  زین  تنـس  لها  بتک  رد  بلطم  نیا  متفریذپ و  یلاعت  يادخ  زا  مه  امـش و  زا  مه  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ  همطاف  . مهد
 (1) داد . همطاف  شرتخدب  ار  كدف  ربمغیپ  روبزم  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  هدش  هتشون  ةدوملا  عیبانی  لیزنتلا و  دهاوش 

يروآعمج يارب  مه  ینیلماع  دوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  فرصت  رد  كدف  دوب  تایح  دیق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  و 
همطاف لیکو  رکبوبا  مرکا  یبن  تلحر  زا  سپ  یلو  دومنیم  میـسقت  نارگید  مشاـهینب و  ءارقفب  ارنآ  تادـیاع  دوب و  هدراـمگ  نآ  لوصحم 

! ! تسا نیملسم  ءیف  كدف  تفگ  دومن و  جراخ  ربمغیپ  رتخد  فرصت  زا  ار  كدف  درک و  نوریب  اجنآ  زا  ار  مالسلا  اهیلع 
هدش بوسحم  لافنا  وزج  كدف  الوا  دش  هراشا  هکنانچ  اریز  دوب  تلادع  قح و  فالخ  رب  تهج  ره  زا  هنابـصاغ و  الماک  رکبوبا  لمع  نیا 

شرتخدـب ارنآ  ادـخ  روتـسدب  دوخ  تایح  نامز  رد  ربمغیپ  ایناث  نیملـسم  ءیف  هن  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصخش  کـلم  و 
رد تشاد و  فرـصت  نآ  رد  شردپ  نامز  زا  المع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دی  نوناق  بجومب  اثلاث  دوب  هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

. تخاس موکحم  باجم و  ار  وا  دومن  رکبوبا  اب  ربمغیپ  دجسم  رد  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  هردخم  ایلع  نآ  درومنیا  رد  هک  یجاجتحا 
تما لام   ) تسا هقدص  دنامب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن و  ثرا  ناربمغیپ  ام  : دومرف هک  ماهدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ  یلعج  ثیدح  کی  اب  رکبوبا 

( . تسا
ثرا مردپ  زا  نم  یلو  يربب  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  هدمآ  ادـخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق  یبا  رـسپ  يا  دومرف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

نم ردـپ  رب  ایآ  یئوگیم ؟ هچ  تسا  هدـش  لزان  ناربمغیپ  ثرا  دروم  رد  هک  یتاـیآ  نیا  ربارب  رد  سپ  دـنراذگیمن  ثرا  ناربمغیپ  رگا  مربن ؟
بهف : دیامرف ایرکز  دروم  رد  نینچمه  درب ) ثرا  دواد  شردپ  زا  نامیلس  دواد (2)  نامیلس  ثرو  :و  دیوگیمن نآرق  رگم  يدنبیم ؟ تمهت 

یل

 443  . دلج 1 ص لیزنتلا  دهاوش  ةدوملا ص 119 -  عیبانی  ( 104 - ) 1
 16  . هیآ لمن  هروس  ( 105 - ) 2
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ءاطع يدنزرف  نم  يارب  دوخ  تردـق  تمحر و  زا  هک  دـنکیم  ضرع  دـنوادخب  ایرکز  بوقعی (1)  لا  نم  ثری  ینثری و  اـیلو ، کندـل  نم 

موش ؟ مورحم  ردپ  ثرا  زا  نم  دیاب  یلیلد  هچب  سپ  رگید ، تایآ  نینچمه  دربب ) ثرا  بوقعی  دالوا  نم و  زا  هک  امرف 
ياهیآب ار  امـش  دـنوادخ  اـیآ   (2) یمع ؟ نـبا  یبا و  نـم  هموـمع  نآرقلا و  صوـصخب  مـلعا  مـتنا  ما  اـهنم  یبا  جرخا  ۀــیآب  هللا  مکــصخفأ 

دیرتاناد ؟ نآرق  ماع  صاخب و  مالسلا ) هیلع  یلع   ) ممع رسپ  نم و  ردپ  زا  امش  ای  تسا و  هدز  رانک  نآ  زا  ارم  ردپ  هدینادرگ و  صوصخم 
فصولا عم  دنتشادن  وا  قطنم  ربارب  رد  یخساپ  هنوگچیه  نانآ  دومن و  اوسر  حضتفم و  ار  شنایفارطا  رکبوبا و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هکنیا  اب 

تلذـم كاخب  ار  برع  لاطبا  ناشکندرگ و  ینیب  هک  يدوبن  وت  رگم  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلعب  تشگزاـب و  دوخ  لزنمب  هجیتن  ذـخا  نودـب 
تسا ؟ هدش  نآ  نیا و  سوه  يوه و  شوختسد  مه  نم  كدف  وت  توکس  نیا  رثا  رد  هک  ياهتسشن  تکاس  ارچ  نونکا  يدنالام 

تیـصوب انب  هک  ار  دوخ  توکـس  ربص و  هفـسلف  دومرف و  هیـصوت  تاـمئالمان  نیا  لـباقم  رد  يراـبدرب  ربصب و  ار  همطاـف  مالـسلا  هیلع  یلع 
ربارب رد  لمحت  ربص و  زج  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  تخاس ، هاگآ  ایاضق  مامت  زا  ار  وا  هداد و  حرش  وا  يارب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

نآ رثأت  هودنا و  تدش  دومن و  هضرع  ردپ  كاخب  ار  دوخ  رطاخ  جنر  تفر و  ورف  هودنا  مغ و  رد  هجیتن  رد  تشادن  ياهراچ  تابیـصم  نیا 
: دیوگیم هک  تسناد  ناوتیم  وا  ياهلد  درد  زا  ار  همولظم 

اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبص 
ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص 

. دندشیم لیدبت  اهبشب  دادیم  يور  اهزورب  بئاصم  نآ  رگا  هک  داد  يور  یبئاصم  نم  يارب  ینعی 
ضوع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوـب  تسیاـشان  تشز و  ردـقچ  هفیقـس  بزح  لـمع  نیا  اـتقیقح  و 

ترضحنآ ناگدنامیقاب  تیلست  ضرع 

 5  - . هیآ 4 میرم  هروس  ( 106 - ) 1
رکبوبا . اب  جاجتحا  دروم  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هبطخ  زا  یسربط  جاجتحا  ( 107 - ) 2
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ندمتم للم  رب  میلعت  تیبرت و  رثا  رد  ار  درگنابایب  برع  هک  يراکادف  تدهاجم و  رمع  کی  ساپب  دندرک و  راتفر  نینچ  نیا  شاهداوناخ  اب 

ار دوخ  ناکیدزن  هب  تبحم  مارتحا و  راـظتنا  طـقف   . یبرقلا (1) یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسأ  لـق ال  : هیآ مکحب  دـینادرگ  طلـسم  زورنآ 
. تسا هتشاد 

تبرت زج  یهاگهانپ  هک  دندروآ  رد  يراز  عرـضت و  لاحب  ار  وا  راگدای  هناگی  دندینازوس و  ار  شرتخد  هناخ  سانـشن  کمن  هقرف  نیا  یلو 
. تشادن ردپ 

زین تلاح  نامه  اب  دـش و  رامیب  روجنر و  یحور  ياهدرد  تامئالمان و  همهنیا  راشف و  رثا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نیخروم  تاـیاور  قبط 
. دومرف تلحر 

رمع يرفن  شش  ياروش   - 4

 23  . هیآ يروش  هروس  ( 108 - ) 1
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. اوراط ذا  ترط  اوفسا و  ذا  تففسا  ینکل  رئاظنلا ، هذه  یلا  نرقا  ترص  یتح  مهنم  لوالا  عم  یف  بیرلا  ضرتعا  یتم  يروشلل ، هللاایف و 

هیقشقش ) هبطخ  )
وا دوب  هدـش  لمحتم  وا  تفالخ  تیبثت  دروم  رد  رمع  هک  یتامحز  ساپب  دـش و  رامیب  روجنر و  تفالخ  هام  دـنچ  لاس و  ود  زا  سپ  رکبوبا 
رد ار  رمع  دـیبلط و  روضحب  ار  هباحـص  زا  یعمج  دومن ، عناـق  زین  ار  نیفلاـخم  درک و  هداـمآ  دوخ  زا  دـعب  رمع  تفـالخ  يارب  ار  هنیمز  زین 

رکبوبا نفد  زا  سپ  و  يرجه ) لاس 13   ) تسشن تفالخ  دنـسمب  رمع  رکبوبا  تافو  زور  رد  دومن و  بوصنم  دوخ  ینیـشناجب  اهنآ  روضح 
يرادوخ وا  تعیب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغب  تفرگ و  تعیب  اهنآ  زا  هتخاـس و  هاـگآ  دوخ  تفـالخ  زا  ار  مدرم  تفر و  دجـسمب  رمع 

. دندومن تعیب  وا  اب  هاوخان  هاوخ  نیملسم  هیقب  دوب  هدرک 
. دوب گنج  لاح  رد  مور  ناریا و  گرزب  روشک  ود  اب  امئاد  تدمنیا  رد  دیشک و  لوط  هام  شش  لاس و  هد  رمع  تفالخ 

دـیبلط و روضحب  ار  رفن  شـش  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  باـختنا  يارب  دـیدرگ  یمخز  یماـن  ؤلؤلوبا  تسدـب  دـش و  يرپس  شرمع  تدـم  نوچ 
. دومن دودحم  اهنآ  نایم  يروش  تروصب  ار  تفالخ  عوضوم 

نمحرلا دبع  ریبز ، هحلط ، مالسلا ، هیلع  یلع  زا  دندوب  ترابع  رفن  شش  نیا 
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ياضعا اجنآ  رد  هک  ياهناخ  رد  تشپ  هک  دومن  رومأم  راصنا  زا  رفن  هاجنپ  اب  ار  يراصنا  هحلطوبا  هاگنآ  . صاـقو دعـس  ناـمثع ، فوع ، نبا 

نت شـش  نآ  زا  یکی  باختناب  رفن  جـنپ  زور  هس  همتاخ  زا  سپ  رگا  دـشاب ، اهنآ  تامادـقا  رظتنم  هداتـسیا و  دـننکیم  وگتفگ  ثحب و  اروش 
تفلاخم رفن  ود  دـنهد و  قفاوم  يأر  رفن  کیب  اهنآ  زا  رفن  راـهچ  رگا  دـنزب و  ار  فلاـخم  رفن  ندرگ  درک  تفلاـخم  یکی  دـندش و  قفاوم 

هـس نآ  رظن  دندش  يواسم  فلاخم ) قفاوم و   ) فرط ود  ره  نانآ  زا  یکی  باختنا  يارب  رگا  دنریگرب و  ریـشمش  اب  ار  رفن  ود  نآ  رـس  دننک 
هـس همتاخ  زا  سپ  رگا  دـننزب و  ندرگ  تفلاخم  تروص  رد  ار  رگید  رفن  هس  هدوب و  بئاص  تساهنآ  وزج  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هک  رفن 

ياهفیلخ دوخ  يارب  نیملسم  سپس  دننزب و  ندرگ  ار  نت  شش  ره  دندرک  تفلاخم  رگیدکی  اب  همه  تفرگن و  قلعت  يزیچب  اهنآ  يأر  زور 
!!! دنیامن باختنا 

رفن شـش  نیا  زا  تلحر  عقوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک  دومن  راهظا  نینچ  ار  اروش  ءاضعا  نت  شـش  باـختنا  تلع  رمع 
نآ هکیعقوم  دننک و  باختنا  راک  نیا  يارب  دوخ  نایم  زا  ار  یکی  هک  مهدیم  رارق  اروش  تروصب  اهنآ  نایم  ار  تفالخ  مه  نم  دوب  یـضار 
رگا يدـسفم  قلخدـب و  وت  تفگ  ریبزب  دوش  روآدای  دوخ ) باسحب   ) ار اهنآ  فعـض  طاـقن  تساوخ  دـندش  رـضاح  رمع  دزن  رد  رفن  شش 

. ناطیش یهاگ  یناسنا و  یهاگ  نیا  ربانب  يرفاک  یشاب  یضاران  رگا  تشاد و  یهاوخ  نامیا  یشاب  دنسرخ 
لوزن زور  رد  هک  یفرح  نآ  تلعب  دوب  رطاخ  هدرـسفا  وت  زا  تلحر  عقوم  ترـضحنآ  ياهدومن و  هدرزآ  ار  ادـخ  لوسر  هحلط  يا  وت  اـما  و 

 . یتفگ (1) باجح  هیآ 
. تسا رتهب  وت  زا  نیگرس  هک  هللا  نامثع و  يا  وت  اما  و 

. يوش هدنامرد  نآ  هرادا  زا  دشاب  وت  اب  یهد  تسایر  رگا  یئایمن و  تفالخ  راکب  یبصعتم و  ربکتم و  درم  دعس  يا  وت  اما  و 

دنـشاب باجح  رد  ربمغیپ  نانز  زورما  هک  دراد  هدیاف  هچ  تفگ  هحلط  دش  لزان  باجح  هیآ  نوچ  هک  دیوگیم  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 109 - ) 1
نا هللا و ال  لوسر  اوذؤت  نا  مکل  ناک  اـم  :و  هک دـش  لزاـن  هفیرـش  هیآ  میروآـیم  رد  دوخ  حاـکن  دـقعب و  ار  وا  ناـنز  اـم  دورب  اـیند  زا  نوچ 

هیآ 53 ) بازحا  هروس  . ) ادبا هدعب  نم  هجاوزا  اوحکنت 
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بوخ تفالخ  يارب  يدرکیمن  حازم  وت  رگا  تفگ  درک و  مالسلا  هیلع  یلعب  ور  سپـس  . یناوتان بلقلا و  فیعـض  نمحرلا  دبع  يا  وت  اما  و 

 . دنک (1) یتدایز  همه  رب  دنجنسب  نیمز  لها  مامت  نامیا  اب  ارت  نامیا  رگا  هک  هللا  يدوب و 
: دسریم رظنب  مزال  تسا  ضقانت  لاکشا و  زا  رپ  هک  رمع  تیصو  هرابرد  يرصتخم  ثحب  يروش  نایرج  حرش  زا  شیپ 

تفالخ ماقم  دزمان  ار  دوخ  بیترت  هب  رفن  هس  نیا  دوب  هدـش  رازگرب  هدـیبع  وبا  رمع و  رکبوبا و  نایم  البق  هک  ياهنامرحم  دادرارق  قبط  ـالوا 
. دندوب هدیناسر  هفیقسب  ار  دوخ  اروف  مه  قافتاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زور  تهج  نیمهب  دنتسنادیم و 

اذل دوبن  تایح  لاح  رد  هدیبع  وبا  رمع  لتق  عقوم  رد  نوچ  یلو  دوب  هدـیبع  وبا  تبون  الاح  دـندش و  لئان  دوخ  دوصقمب  رمع  رکبوبا و  هتبلا 
نیا زا  تفالخ  يارب  دندوب  هدنز  هفیذـح ) مالغ   ) ملاس ای  هدـیبع و  وبا  رگا  هک  درک  راهظا  دومن و  روصحم  نت  شـش  نایم  ار  تفالخ  رمع 

!! دندوب رتهتسیاش  نت  شش 
بغار وت  میتسنادیم  ام  رگا  هک  تفگ  ترضحنآب  هدیبع  وبا  دندوب  هدروآ  دجـسمب  رکبوبا  تعیب  يارب  ارابجا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیعقوم 

. دناهدرک تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هتشذگ و  راک  الاح  یلو  میدرکیم  تعیب  وت  اب  رکبوبا  ياجب  یتسه  تفالخ  رما 
تبـسن ار  دوخ  عالطا  مدـع  طقف  تسنادـیم و  وا  زا  رتهتـسیاش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هدرک  تعیب  رکبوباب  هک  هدـیبع  وبا  دوخ  نیا  رباـنب 

رماب مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتهتـسیاش  ار  وا  هدومن و  فسأت  هدـیبع  وبا  هدرمب  هنوگچ  رمع  الاح  دوب  هدرک  هناهب  تفالخب  ترـضحنآ  لـیامتب 
تکرـش ربمغیپ ) رتش  ندـنامر  يارب   ) هبقع هلیل  هثداح  رد  دـندوب و  نیقفانم  وزج  ود  ره  ملاس  هدـیبع و  وبا  هکیلاـح  رد  تسنادـیم  تفـالخ 

. دندوب هدومن  فلخت  هماسا  يودراب  نتسویپ  زا  هک  دندوب  یناسک  زا  دنتشاد و 
مه وا  گرمب  تسنادیم و  رتراوازس  تفالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  مالغ  کی  یتح  هک  دوب  هدیناسر  یئاجب  ار  یفاصنا  یب  رمع  ایناث 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یثیدح  هفیقس  رد  راصنا  اب  هشقانم  لادج و  عقوم  رد  یفرط  زا  دروخیم و  ترسح 

دلج 1  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  يربط -  خیرات  خیراوتلا ص 172 -  بختنم  ( 110 - ) 1
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شیرق زا  دیاب  همئا  تفگ  راصناب  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  عفنب  ثیدح  نآ  زا  رکبوبا  دـناشیرق  زا  اهنآ  همه  هک  دوب  هدومرف  رـشع  ینثا  همئا 

دوبن ؟ شیرق  زا  هک  وا  دوب  هدرک  اروش  لخاد  دوب  راصنا  زا  هک  ار  هفیذح  مالغ  ملاس  هچ  يارب  رمع  الاح  دنشاب 
رد يروخیمن  تفالخ  راکب  هک  تفگ  احیولت  ای  احیرـصت  زین  کی  رهب  درمـش و  یفعـض  طاقن  رفن  شـش  ره  يارب  دوخ ) هدیقعب   ) رمع اثلاث 

دوبن هتـسیاش  تفالخ  رماب  زین  کـیچیه  هدوب و  یبیاـعم  ياراد  مادـک  ره  تدوخ  لوقب  هک  ار  یـصاخشا  هچ  يارب  دیـسرپ  دـیاب  تروصنیا 
يدرک ؟ توعد  يروشب  ناشدوخ  نایم  زا  هفیلخ  باختنا  يارب 

ترـضحنآ يدومن و  هدرزآ  ار  ربمغیپ  هک  تفگ  هحلطب  هاگنآ  تسناد و  اهنآ  زا  ربمغیپ  تیاضر  ار  رفن  شـش  نیا  باختنا  تلع  رمع  اعبار 
تسین ؟ ضقانت  رمع  نخس  نیا  ایآ  دوب  رطاخ  هدرسفا  وت  زا  تلحر  عقوم 

رد هک  دوب  هداد  يزایتما  واب  هک  تشاد  نارگیدب  تبسن  یتایصوصخ  تلیـضف و  هچ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نت  شـش  نیا  نایم  رد  اسماخ 
ود بحاص  ار  وا  عقاو  رد  تسا و  شریذـپ  لباق  دـشاب  اـهنآ  وزج  نمحرلا  دـبع  هک  رفن  هس  نآ  يأر  نیفلاـخم  نیقفاوم و  يواـست  تروص 

اروش يارب  ار  یناسک  اریز  دوب  هدرک  حرط  مالـسلا  هیلع  یلع  ندش  هتـشک  نامثع و  تفالخ  يارب  رمع  هک  دوب  ياهشقن  نیا  دوب  هدرک  يأر 
. دندوب فلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دوب  هدومن  باختنا 

نب نمحرلا  دبع  رما  نیدب  هجوت  اب  رمع  دوب ، هدنکفا  هیاس  نامثع  مالسلا و  هیلع  یلع  رس  يالاب  طقف  تفالخ  يامه  رفن  شـش  نیا  نایم  رد 
هسب تبـسن  دشاب  اهنآ  وزج  نمحرلا  دبع  هک  ار  يرفن  هس  نآ  دیـشخب و  زایتما  دوب  وا  داماد  مه  هتـسب و  توخا  دقع  نامثع  اب  هک  ار  فوع 

. دیامن تیامح  نامثع  زا  ات  داد  تیحجرا  رگید  رفن 
رد دوـب ، یمیمـص  تسود  نمحرلا  دـبع  اـب  انمـض  دوـبن و  قـفاوم  نادـنچ  مشاـهینب  اـب  هک  دوـب  هحلط  اروـش  نـیا  ياـضعا  زا  رگید  یکی 
اب درکیمن  یچیپرـس  نمحرلا  دـبع  روتـسد  زا  هکنیا  رب  هوالع  مه  صاقو  دعـس  درک ، دـهاوخ  تیامح  ناـمثع  زا  هک  دوب  ملـسم  تروصنیا 
وا زا  زین  رمع  هک  دوب  ریبز  دنک  تقفاوم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفریم  دیما  هک  یسک  اهنت  طقف  نایم  نیا  رد  تشاد ، لماک  تقفاوم  زین  هحلط 

هجیتن رد  دوبن و  شوخلد  نادنچ 
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. دندیسریم لتقب  دندوب  تیلقا  رد  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  مه  ریبز و  مه 

: تسا هدوب  ریز  حرشب  نآ  نایرج  اما  دوب و  هدش  حرط  رمع  ریبدتب  هک  اروش  نیا  تیهام  لیلحت  هیزجت و  دوب  نیا 
ار نخـس  هتـشر  نمحرلا  دـبع  ءادـتبا  دـنتخادرپ ، ثحب  روش و  هب  هدـش و  عمج  هشیاع  لزنم  رد  رفن  شـش  ره  رمع  لـتق  زا  زور  هس  زا  سپ 

يارب دوخ  نیب  زا  ار  یکی  رگیدـکی  تقفاوم  اب  مه  رفن  شـش  ام  تسا  مزال  دـتفین  هقرفت  نیملـسم  نایم  هکنیا  يارب  : تفگ هتفرگ و  تسدـب 
. دومن دهاوخ  مک  ار  فالتخا  هنماد  دهد  يرگیدب  ار  دوخ  يأر  هک  یسک  ره  الاح  مینک  باختنا  تفالخ 

دبعب ار  دوخ  قح  دـید  نینچ  نوچ  مه  صاقو  دعـس  داد  مالـسلا  هیلع  یلعب  ار  دوخ  يأر  زین  ریبز  درک  راذـگاو  ناـمثعب  ار  دوخ  قح  هحلط 
مالـسلا هیلع  یلع  يارب  یلو  دیدرگ  لیدبت  دنتـشاد  يأر  ود  کی  ره  هک  رفن  هسب  يروش  رفن  شـش  بیترت  نیدب  دومن و  راذـگاو  نمحرلا 

یلایخ نینچ  دوخ  رس  رد  مه  رگا  دوبن و  تفالخ  بلطواد  اصخش  نمحرلا  دبع  اریز  دنکیم  ادیپ  همتاخ  نامثع  عفنب  راک  نیا  هک  دوب  ملسم 
. دوب هداد  واب  تیامح  کمک و  هدعو  هدومن و  هرکاذم  نامثع  اب  درومنیا  رد  زین  البق  تشادن و  ارنآ  راهظا  هضرع  المع  دومنیم  ار 

ندـش هتـشک  اب  يواسم  یگتخاس  ياروش  نآ  رد  تفلاخم  اریز  دومن  رذـح  رب  تفلاخم  زا  ار  اهنآ  هدرک و  تبحـص  اددـجم  نمحرلا  دـبع 
. دوب رد  تشپ  نیبقارم  رفن  هاجنپ  ریشمشب 

ات میهد  تلاکو  نمحرلا  دبعب  مه  رفن  ود  ره  ام  تسبوخ  هک  دومن  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  یلعب  دوب  هاگآ  نمحرلا  دبع  دوصقم  زا  هک  نامثع 
تفالخ عمط  دوخ  هک  دومن  دای  دنگوس  درک و  لابقتـسا  نامثع  داهنـشیپ  زا  زین  نمحرلا  دبع  دنک ، مادـقا  دـشاب  حالـصب  نورقم  هچ  ره  وا 

. درک دهاوخن  راذگاو  يرگیدب  ودنآ  نایم  رد  زج  ار  راک  نیا  درادن و 
رظن دم  زا  رگید  راب  دوب  نشور  وا  يارب  مه  لوا  زا  هک  هنوگنامه  ار  ایاضق  مامت  درکیم  هعلاطم  نت  ودنآ  تبحص  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دومن ینأت  نانآ  خساپ  رد  دنارذگ و 
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دبع مه  وت  درادـن  يرگید  هار  ندـش  هتـشک  زج  دـنک  تفلاخم  سک  ره  رمع  تیـصو  ربارب  تسین و  زئاج  تفلاخم  یلع  ای   : تفگ ناـمثع 

. نیزگرب تیمکحب  ار  نمحرلا 
دبع هک  تسا  نشور  نم  يارب  ینکیم ؟ دـیدهت  لتقب  ارم  هدومن و  هلجع  ارچ  ددرگیم  وت  ماـکب  راـگزور  هک  لاـح  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

هکنیا طرشب  زین  نم  تسین  ياهراچ  نوچ  یلو  تفگ  دهاوخ  نخـس  تحلـصم  قح و  فالخ  رب  درک و  دهاوخ  تیاعر  ارت  بناج  نمحرلا 
زین نمحرلا  دبع  مریذپیم ، تیمکحب  ار  وا  دریگب  رظن  رد  ار  تما  تحلـصم  ادخ و  ياضر  هتفرگ و  هدـیدان  وت  اب  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  وا 

. دنک نینچ  هک  درک  دای  دنگوس 
هب رهاظت  هکنیا  يارب  هاگنآ  دـنک  مـالعا  ار  دوخ  يأر  راـصنا  رجاـهم و  روضح  رد  اـت  دومن  عمج  ربمغیپ  دجـسم  رد  ار  مدرم  نمحرلا  دـبع 

همه زورما  هک  منیبیم  نآ  رد  تحلـصم  مه  نـم  یلع  اـی  تـفگ  تـفر و  مالـسلا  هـیلع  یلع  فرطب  لوا  دـیامن  دوـخ  يرظن  یب  یفرطیب و 
! دینک تموکح  نیخیش  شور  ربمغیپ و  تنس  ادخ و  روتسد  قبط  هکنیا  طرشب  مه  امش  یلو  دننک  تعیب  وت  اب  نیملسم 

فالخ رب  ياهملک  دنراذگب  مالسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  توکلم  کلم و  مامت  هکلب  یمالسا  تفالخ  اهنت  هن  هک  تسنادیم  نمحرلا  دبع 
فالخ رب  نیخیـش  شور  نوچ  دهدیمن و  ماجنا  دـشاب  هتـشاد  تافانم  ادـخ  ياضر  اب  هک  ار  یلمع  نیرتکچوک  دـیوگیمن و  تقیقح  قح و 
! دنک دنس  ذاختا  ترضحنآ  زا  مدرم  شیپ  رد  تساوخیم  تهجنیدب  تفریذپ  دهاوخن  ار  یطرش  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب  قح 

تسا ربمغیپ  تنس  ادخ و  ياضر  نامه  هک  مدوخ  شور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تنس  یهلا و  روتـسدب  نم  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
. نارگید شورب  هن  منکیم  راتفر 

زا دیوگن و  بذکب  نخس  ترضحنآ  هک  دنتـسنادیم  دنتـشاد و  ار  نخـس  نیمه  ندینـش  راظتنا  زین  مدرم  ریاس  نامثع و  نمحرلا و  دبع  هتبلا 
. دوشن فرحنم  قح  هار 

تسا نکمم  هنوگچ  نونکا  تشاد  تیاکش  دوخ  قح  عییضت  زا  تسنادیم و  هنابصاغ  ار  رمع  رکبوبا و  تفالخ  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرط  زا 
دنک ؟ قیدصت  ار  ودنآ  شور  هک 
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يارب یلو  درک  داهنـشیپ  زین  ناـمثعب  دوـب  هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  ار  ياهلمج  ناـمه  تفر و  ناـمثع  فرطب  سپـس  نمحرلا  دـبع 

هک دوب  رـضاح  وا  دوب  وزرآ  لامک  یتح  ناسآ و  یلیخ  هلمج  نیا  رب  تبثم  خـساپ  تخانـشیمن  اپ  زا  رـس  قوش  قوذ و  طرف  زا  هک  نامثع 
. دنک ءاضما  دسیونب و  دوخ  نوخ  اب  ار  یلوق  نینچ 

 . موشن (1) فرحنم  اهنآ  شور  زا  مورن و  یهارب  نیخیش  قیرط  زج  هک  مروخیم  دنگوس  : دز گناب 
موجه دـندوب  یتصرف  نینچ  رظتنم  هک  هیماینب  هلـصافالب  تفگ و  کیربت  تفـالخب  ار  وا  داد و  ناـمثع  تسدـب  تعیب  تسد  نمحرلا  دـبع 

يراددوخ تعیب  زا  ناگرزب  ریاس  دادقم و  رسای و  رامع  دننام  رابک  هباحص  زا  یعمج  مشاهینب و  یلو  دندومن  تعیب  هتسد  هتـسد  هدروآ و 
نامثعب رمع  زا  ار  تفالخ  بیجع  یتسدرت  اب  درک و  يزاب  تراهم  لامک  اب  ار  دوخ  شقن  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  بیترت  نیدـب  دـندومن و 
مورحم دوخ  عورشم  قح  زا  موس  راب  يارب  یهاوخ  تقیقح  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیناشوپ و  لمع  هماج  ار  رمع  دوصقم  هدومن و  لقتنم 

. دیدرگ
مالسلا هیلع  یلع  لتق  روظنمب  انایحا  تفالخب و  نامثع  ندیسر  يارب  دوب  هدمآ  دوجوب  رمع  ریبدتب  هک  اهيزاسهنحـص  تامدقم و  نیا  مامت 

هلیح  ) ۀعدخ يا  ۀعدخ و  : دومرف نمحرلا  دبع  ياهگنرین  يروش و  نیا  لیکـشت  هرابرد  ترـضحنآ  تهج  نیمهب  دوب  تفلاخم  تروص  رد 
 . دوبن شیب  یگنرین  هلیح و  اروش  نیا  دش  هداد  حیضوت  حرش و  هکیروطب  اریز  دوب  نیمه  مه  رما  تقیقح  ! ؟ ) ياهلیح هچ  تسا و 

یجاجتحا دننام  جاجتحا  تروصب  ار  دوخ  بقانم  لیاضف و  يرفن  شش  ياروش  هسلج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یسربط  مالـسالا  نیما  لقنب  انب 
مالـسلا هیلع  یلع  هاگنآ  دـندرک  قیدـصت  ار  ترـضحنآ  تانایب  قافتالاب  زین  نانآ  دـیناسر و  يروش  ءاضعا  عمـسب  دوب  هدرک  رکبوبا  اب  هک 

قح دینکن و  وا  نامرف  تفلاخم  دیسرتب و  هناگی  يادخ  زا  دومرف 

شاـک درکیمن و  لوبق  تشاد  تریاـغم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تنـس  اـب  هکنیا  تلعب  ار  نیخیـش  شور  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 111 - ) 1
يو تکاله  لتق و  بجوم  شاهجیتن  هک  دروآ  راب  یئاوسر  حاضتفا و  يردـقب  شیوخ  تفالخ  رد  وا  درکیم  راتفر  اـهنآ  شورب  زین  ناـمثع 

دیدرگ .
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تفالخ رما  نیا  ربانب  دیاهدرک  تفلاخم  ار  ادخ  دینک  تفلاخم  نآ  اب  امش  رگا  هک  دینک  يوریپ  ناتربمغیپ  تنـس  زا  دینادرگرب و  شلهاب  ار 

وا اما  تسا  رتراوازـس  همه  زا  تفالخ  رماب  يو  هک  میتسناد  و  میتخانـش ، ار  وا  لضف  دنتفگ  هدرک و  هاگن  مهب  نانآ  . دـیراذگاو نآ  لهاب  ار 
رارقرب مدرم ) ناـیم   ) ار لـماک  تاواـسم  دـهدیمن و  حـیجرت  يرگیدـب  ار  سکچیه  روما ) ریاـس  لاـملا و  تیب  میـسقت  رد   ) هک تسا  يدرم 

عفن وا  دینیزگرب  تفالخب  ار  نامثع  رگا  یلو  دهدیم  رارق  ناسکی  رگید  مدرم  اب  ار  امـش  دینک  باختنا  تفالخب  ار  وا  رگا  نیا  ربانب  دزاسیم 
 . (1) دندرک ) راذگاو  نامثعب  ار  تفالخ  رما  ببس  نیمهب  و  . ) دریگیم رظن  رد  ار  امش  لیامت  و 

مالسلا هیلع  یلع  دوجوب  ءافلخ  يدنمزاین   - 5

هعجارم  210 دلج 1 ص 192 -  یسربط  جاجتحا  باتکب  يروش  باحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 112 - ) 1
دوش .
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. نسحلا وبا  اهل  نکی  مل  ۀلضعمل  هللا  یناقبا  ال 

باطخ ) نب  رمع  )
هناخ هدیـشک و  رانک  ار  دوخ  ارهاظ  هچ  رگا  دیماجنا  لوطب  لاس  بیرق 25  هک  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  تدم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

نشور مالسا و  ظفح  يارب  دیدیم  هدنامرد  زجاع و  ار  روبزم  يافلخ  هک  یسایس  یئاضق و  یملع و  ضماغ  لئاسم  رد  یلو  دوب  هدش  نیـشن 
تخاسیم و دـنمهرهب  دوخ  بئاص  يأر  زا  ار  ناگمه  دومرفیم و  یئامنهار  هداد و  رکذـت  ار  اهنآ  ياهـشزغل  اهاطخ و  ینید  قیاـقح  ندومن 

مالسا یملع  هبنج  درکیمن  تلاخد  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دنتـسجیم و  دادمتـسا  وا  زا  تالـضعم  لح  رد  اصخـش  هثالث  ءافلخ  هک  اسب  هچ 
. ددرگیم هراشا  الیذ  دروم  دنچب  هنومن  يارب  دادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  تروص  رما  تقیقحب  ءافلخ  ندوبن  انشآ  ینادان و  تلعب 

یب رمخ  تمرح  زا  نم  تفگ  راوخبارـش  درم  دننزب ، دـح  ار  وا  داد  روتـسد  رکبوبا  دوب  هدروخ  بارـش  يدرم  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد   - 1
هکیماگنه دومرف  ترـضح  داهن  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  ار  عوضوم  دـنام و  ریحتم  ددرم و  رکبوبا  مدـشیمن ، بکترم  ـالا  مدوب و  ربخ 

هن ؟ ای  هتفگ  صخش  نیاب  ار  رمخ  تمرح  امش  زا  یسک  ایآ  هک  دنک  لاؤس  اهنآ  زا  دنلب  يادص  اب  رفن  کی  دنتسه  عمج  راصنا  رجاهم و 
دـش مولعم  دادن  تداهـش  یـسک  دومن و  لمع  وحن  نیمهب  رکبوبا  دنراذگ ، او  دوخ  لاحب  ار  وا  الا  دننزب و  دح  دنداد  تداهـش  رفن  ود  رگا 

نینچ رگید  هک  نک  هبوت  دنتفگ  ار  وا  دش و  یشوپ  مشچ  يو  مرج  زا  اذل  تسا  هدوب  وگتسار  دوخ  يوعد  رد  درمنآ  هک 
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. ینکن يراک 

! يرآ تفگ  یتسه ؟ تما  نیا  ربمغیپ  نیشناج  وت  ایآ  تفگ  هدمآ و  رکبوبا  دزنب  دوهی  ياملع  زا  یکی   - 2
يادخ هک  نادرگ  هاگآ  ارم  سپ  دنشاب  تما  نیرتدنمشناد  نانآ  تما  نایم  رد  ناربمغیپ  نانیـشناج  هک  میاهدید  ةاروت  رد  ام  تفگ  يدوهی 

نیمز ؟ رد  ای  تسا  نامسآ  رد  ایآ  تسا  اجک  یلاعت 
تسه یئاج  رد  وت  لوقب  انب  تسا و  یلاخ  ادخ  دوجو  زا  نیمز  تروصنیا  رد  تفگ  يدوهی  تسا ، شرع  رب  نامسآ و  رد  وا  تفگ  رکبوبا 

! تسین یئاج  رد  و 
رد دش  رود  يو  دزن  زا  وا  نخس  زا  بجعت  لاح  رد  يدوهی  ! مشکیم ارت  هنرگو  وش  رود  نم  دزن  زا  تسا  ناقیدنز  نخـس  نیا  تفگ  رکبوبا 

خساپ رد  هچنآ  يدیـسرپ و  وت  هچنآ  يدوهی  يا  دومرف  دش و  رهاظ  وا  يور  لباقم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  درکیم ، هرخـسم  ار  مالـسا  هکیلاح 
ار وا  یناکم  هک  تسنیا  زا  رتالاب  تسین و  یناکم  اج و  وا  يارب  دیرفآ و  ار  ناکم  اج و  لج  زع و  دنوادخ  میئوگیم  ام  متسناد  نم  يدینش 

ناکم رد  هک  ار  هچنآ  ره  وا  ملع  دـشاب  هتـشاد  ناکم  اب  یکیدزن  سامت و  هک  تروصنیدـب  هن  اما  تسه  یناکم  ره  رد  وا  هکلب  دریگ  رب  رد 
ربخ امـش  دوخ  باتک  زا  متفگ  هچنآ  تحـص  دییأت  يارب  دشاب و  نوریب  وا  ریبدت  هطیح  زا  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  تسا و  هتفرگ  ارف  تسا 

. يرآ تفگ  يدوهی  يروآیم ؟ نامیا  ایآ  تسا  تسرد  هک  یتسناد  رگا  مهدیم و 
دمآ و وا  دزن  قرـشم  بناج  زا  ياهتـشرف  هاگان  دوب  هتـسشن  نارمع  نب  یـسوم  يزور  هک  دیاهدیدن  دوخ  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  ایآ  دومرف 

اجک زا  تفگ  ودب  یسوم  دمآ  وا  شیپ  برغم  يوس  زا  ياهتشرف  و  لج ، زع و  يادخ  بناج  زا  تفگ  يدمآ ؟ اجک  زا  دیسرپ  وا  زا  یـسوم 
و ماهدمآ ، لج  زع و  دنوادخ  دزن  زا  متفه  نامـسآ  زا  تفگ  دمآ و  وا  دزن  يرگید  هتـشرف  هاگنآ  لج ، زع و  دنوادخ  دزن  زا  تفگ  يدمآ ؟

نآ تسا  هزنم  تفگ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماهدـمآ ، لـج  زع و  يادـخ  بناـج  زا  متفه  نـیمز  زا  تـفگ  دـمآ و  وا  دزن  رگید  هتـشرف  سپس 
. تسین رگید  ياج  زا  رتکیدزن  اج  چیهب  تسین و  یلاخ  وا  زا  یئاج  هک  یئادخ 
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ارنآ روزب  هک  یـسک  زا  تربـمغیپ  ینیـشناجب  يرتراوازـس  وت  هک  مهد  یهاوگ  زاـب  تسا و  قح  نخـس  نیا  هک  مهد  یهاوگ  تفگ  يدوهی 

 . تسا (1) هدومن  بحاصت 
اوثبل :و  دیوگیم نآرق  فهک  باحـصا  دروم  رد  دنتفگ  هدمآ  هنیدـمب  نایدوهی  زا  یتعامج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ   - 3
یقاب تاروت ) رد   ) هکیتروص رد  دـندیباوخ ) راغ  رد  لاـس  هن  دصیـس و  فهک  باحـصا  اعـست (2)  اودادزا  نینـس و  ةأم  ثالث  مهفهک  یف 

. دنراد تفلاخم  مه  اب  ود  نیا  تسا و  هدش  دیق  لاس  دصیس  راغ  رد  اهنآ  ندنام 
لالح نمادـب  لسوت  تسد  هرخالاب  دـندنام  زجاع  یئوگخـساپ  زا  هباحـص  همه  هکلب  هفیلخ  اـهنت  هن  ناـیدوهی  داریا  لاکـشا و  نیا  ربارب  رد 

لاس تسا  ربتعم  دوهی  دزن  هچنآ  خـیرات  رظن  زا  اریز  تسین  نیب  رد  يداضت  فـالخ و  دومرف  ترـضح  دـندز  مالـسلا  هیلع  یلع  تالکـشم 
هن دصیـس و  یـسمش  لاس  دصیـس  برع و  ناسلب  نآرق  هدش و  لزان  دوهی  ناسلب  تاروت  تسا و  يرمق  لاس  برع  دزن  رد  تسا و  یـسمش 
رد دنراد  فالتخا  مه  اب  تعاس  شـش  زور و  لاس 11  ره  تسا و  زور  يرمق 354  لاس  زور و  یـسمش 365  لاس  اریز   ) تسا يرمق  لاس 

 . (3) دشابیم ) يرمق  لاس  هن  دصیس و  مه  یسمش  لاس  دصیس  دوشیم و  يرمق  لاس  ابیرقت 34  یسمش  لاس  هجیتن 33 
درک و لـمح  عضو  هاگنابـش  نز  نآ  دومن و  جـیوزت  ار  ینز  هاگحبـص  يدرم  دندیـسرپ  رکبوبا  زا  هک  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا   - 4

تسا ؟ ریذپ  ناکما  عوضوم  نیا  یتروص  هچ  رد  دندرک  بحاصت  هیثرا  ناونعب  ار  وا  یئاراد  دنزرف  ردام و  درم  دیسر و  شلجا  مه  درمنآ 
شلمح عضو  عقوم  نوچ  دوب  هدرک  رادراـب  ار  وا  ـالبق  هک  هتـشاد  يزینک  درمنآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـنام ، زجاـع  خـساپ  زا  رکبوـبا 

درم شرهوش  نوچ  درک و  لمح  عضو  نز  هاگنابش  دومن و  شجیوزت  حبص  عقوم  رد  هاگنآ  درک  دازآ  ار  وا  دش  کیدزن 

 58  . لصف مود  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 113 - ) 1
 25  . هیآ فهک  هروس  ( 114 - ) 2

راونالا . راحب  زا  لقن  خیراوتلا ص 697  بختنم  ( 115 - ) 3
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ینولیقا و تفگیم  هک  دوب  مدرم  ياهـشسرپ  ربارب  رد  اهیگدـنامرد  هنوگنیا  رثا  رد  رکبوـبا   . ) دـندرک بحاـصت  دـنزرف  رداـم و  ار  وا  ثاریم 

( . مکیف یلع  مکریخب و  تسل 
تناما میدمآ  وت  دزن  مه  اب  ود  ره  ام  هاگره  دنتفگ  واب  دندرپس و  تناماب  ینز  دزن  رد  ارنآ  هتـشاذگ و  ياهسیک  رد  رانید  دـص  درم  ود   - 5

دمآ و نز  دزن  درم  ودنآ  زا  یکی  تشذگ  ارجام  نیا  زا  یتدـم  نوچ  هدـم ، سپ  ارنآ  دـیایب  يرگید  نودـب  ام  زا  یکی  رگا  نک و  در  ار  ام 
نانآب ار  بلطم  تفر و  نز  ماوقا  دزن  درمنآ  درک  يراددوخ  تناما  نداد  زا  نز  هدـب ، ار  اـم  راـنید  دـص  تسا  هدرک  تاـفو  نم  قیفر  تفگ 

وت دزن  رد  هک  يرانید  دص  تفگ  دـمآ و  درمنآ  قیفر  لاسکی  زا  سپ  دومن ، در  ار  تناما  نزنآ  نانآ ، هیـصوت  راشف و  رثا  رد  درک و  وگزاب 
، مداد سپ  واب  ار  تناما  مه  نم  ياهدرک و  تاـفو  وت  هک  دومن  راـهظا  دـمآ و  وت  قیفر  شیپ  یتدـم  تفگ  نز  ! هد زاـب  میاهتـشاذگ  تناـماب 
یتناما و نماض  وت  تفگ  نز  نآب  رمع  دـنتفگ  زاب  واب  ار  رما  نایرج  دـندمآ و  رمع  دزن  ود  ره  دیـشک و  هعفارمب  راک  دومن و  رارـصا  درمنآ 

دنک مکح  ام  نایم  وا  ات  تسرفب  بلاطیبا  نب  یلع  شیپ  ار  ام  نکم  تواضق  ام  نایم  وت  ادخب  ارت  تفگ  نز  ! يزادرپب درم  نیاب  ار  لوپ  دـیاب 
نآب اذل  دـناهدومن  هلیح  هدرک و  ینابت  مه  اب  درم  ودـنآ  هک  تسناد  ترـضحنآ  دـندمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  اهنآ  نوچ  درک و  لوبق  رمع 
سپ ار  لوپ  دیایب  ام  زا  یکی  رگا  دـیئایب و  مه  اب  ود  ره  دـیاب  نآ  نتفرگ  يارب  هک  دـیدرکن  طرـش  رگم  تناما  ندرپس  عقوم  رد  دومرف  درم 

رگهلیح درمنآ  ! ) دیریگ زاب  ارنآ  روایب و  مه  ار  دوخ  قیفر  ورب  تسا  رضاح  ام  دزن  وت  لوپ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ ، درک  ضرع  هدم ؟
 . (1) تشگزاب ) هدنکفارس 

دومرف رمعب  تشاد  روضح  زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ! دننک شراسگنـس  داد  روتـسد  دندروآ  رمع  دزن  روجف  مرجب  ار  ياهناوید  نز   - 6
سک هس  زا  هک  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  تفگ  ترضح  تسا ؟ هدومرف  هچ  تفگ  رمع  تسا ؟ هدومرف  هچ  ادخ  لوسر  هک  ياهدینشن  رگم 

اهر ار  نز  رمع  هاگنآ  ددرگ ، رادیب  ات  هدیباوخ  صخش  زا  دوش ، غلاب  ات  لفط  زا  دبای ، زاب  ار  دوخ  لقع  ات  هناوید  زا  : تسا هدش  هتـشادرب  ملق 
دومن (2) . 

 80  - . يربط ص 79 نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  ( 116 - ) 1
 33  . همغلا ص فشک  ( 117 - ) 2
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داد روتسد  رمع  دومن و  فارتعا  نز  ياهدش ؟ روجف  بکترم  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  رمع  دندروآ ، رمع  دزن  روجف  ماهتاب  مه  ار  يراد  راب  نز  - 7

؟ دوشیم هچ  ار  نز  نیا  دیـسرپ  دوـمن و  دروـخرب  وا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندربیم  مکح  يارجا  يارب  ار  وا  هکیعقوـم  دـننک ، شراـسگنس 
؟ دننک مجر  ار  وا  هک  يداد  روتـسد  ایآ  دومرف  دینادرگرب و  رمع  دزن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ، هداد  مجر  روتـسد  رمع  دـندرک  ضرع 

یمکح هچ  تسوا  مکـش  رد  هک  یلفط  هب  تسا  نز  نیا  هرابرد  وت  مکح  نیا  دومرف  ! دومن فارتعا  روجفب  نم  دزن  شدوخ  یلب  تفگ  رمع 
روطنیمه تفگ  رمع  تسا ) هدرک  روجفب  فارتعا  تشحو  سرت و  زا   ) ياهدیناسرت ای  ياهدز و  گناب  وا  رب  وت  دـیاش  دومرف  سپـس  يراد ؟

ره اریز  تسین  دـح  دـنک  فارتعا  تمحز  الب و  زا  سپ  هک  یـسک  رب  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  يدینـشن  رگم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ! تسا
ار نز  رمع  هاگنآ  درادن ) یئاضق  شزرا  نتفرگ  رارقا  سرت  روزب و   ) دشابن يرارقا  ار  وا  دنناسرتب  ای  دنیامن  ینادنز  ای  دننک  دـنب  رد  ار  سک 

: تفگ دومن و  اهر 
دوبن یلع  رگا  دنیازب  بلاطیبا  نب  یلع  دننام  يدنزرف  هک  دـنزجاع  نانز  . رمع کلهل  یلع  الول  بلاطیبا  نب  یلع  لثم  دـلت  نا  ءاسنلا  تزجع 

 . تشگیم (1) كاله  رمع 
هام هس  نوچ  نز  نیا  دـشاب و  هاـم  دـیاب 9  هشیمه  لمح  تدـم  هکنیا  لایخب   ) رمع دوب  هدـیئاز  ههامـشش  هک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  ینز   - 8
نیا مالسلا  هیلع  یلع  دننک  مجر  ار  وا  هک  داد  روتـسد  اذل ) تسا  هدش  روجف  بکترم  البق  هک  تفرگ  هجیتن  تسا  هدرک  لمح  عضو  رتدوز 

تسین ؟ يدح  ار  وا  ارچ  هک  دیسرپ  داتسرف و  ترضحنآ  تمدخب  یسک  رمع  تسین ، يدح  نز  نیاب  دومرف  دینش و  ار  رمع  يرواد 
: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  دومرف  ع )  ) یلع

یسک يارب  لماک  لاس  ود  ار  ناشنادنزرف  دنهد  ریش  ناردام  ۀعاضرلا (2) و  متی  نا  دارا  نمل  نیلماک  نیلوح  نهدالوا  نعضری  تادلاولا  و 
دنک مامت  دهاوخب  هک 

 33  . همغلا ص فشک  ( 118 - ) 1
 233  . هیآ هرقب  هروس  ( 119 - ) 2
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زاب ریش  زا  ات  یگراوخریـش  تدم  لمح و  نارود  ارهـش (1)  نوثالث  هلاـصف  هلمح و  :و  تسا هدومرف  نینچمه  و  هرقب ) هروس  ار -  نداد  ریش 

 . رمع (2) کلهل  یلع  ول ال  : تفگ دومن و  اهر  ار  نز  رمع  وا  عاضر  هام  تسوا و 24  لمح  هامشش  تروصنیا  رد  تسا ) هام  یس  شنتفرگ 
نم زا  وـت  ینعی  ینم  ینزا  تنا   : تفگیم يو  خـساپ  رد  زین  نز  یتـسه  هیناز  وـت  تفگیم  نزب  درم  دـندروآ ، رمع  شیپ  ار  يدرم  نز و   - 9
نیا تسین و  بوخ  تواضق  رد  لـیجعت  دومرف  دوب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـننزب  دـح  ار  ود  ره  داد  روتـسد  رمع  يرتراـکانز ،

درک ؟ دیاب  هچ  سپ  دندرک  ضرع  دشابیمن ، تسرد  زین  مکح 
دیوگیم درمب  دنکیم و  رارقا  دوخ  نداد  انزب  نز  یلو  تسا  هدشن  تباث  درم  ندرک  انز  اریز  دینزب  دح  ود  ار  نز  دینک و  دازآ  ار  درم  دومرف 

انز تبـسن  درمب  هک  تسنیا  شرگید  مرج  دوش و  هدز  دـح  دـیاب  هک  هدـش  روجف  بکترم  دوخ  رارقاـب  نز  تروـصنیا  رد  يرتراـکانز ، وـت 
 . درادن (3) دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  یلیلد  هکیتروص  رد  دنکیم  مهتم  ار  وا  دهدیم و 

مکحب ات  دنراذگ  لوتقم  ردپ  رایتخا  رد  ار  لتاق  داد  روتسد  رمع  دندرب  رمع  شیپ  تیاکش  لوتقم  هداوناخ  دوب  هتشک  ار  یسک  يدرم   - 10
ناسک تشاد  تایح  زا  یقمر  نوچ  یلو  دومن  وا  گرمب  نیقی  دز و  درمنآ  رب  تخـس  تبرـض  ود  لوتقم  ردـپ  دـناسر ، لتقب  ار  وا  صاصق 

. تفای لماک  يدوبهب  هام  شش  زا  سپ  ات  دندومن  اوادم  هدرک و  يراتسرپ  وا  زا  يو 
تفگب ارجام  دروآ و  رمع  شیپ  اددجم  تفرگ و  ار  شنابیرگ  تخانـش  کین  نوچ  درک و  بجعت  دـید  رازاب  رد  ار  وا  يرور  لوتقم  ردـپ 

! دنریگرب وا  نت  زا  رس  هک  داد  روتسد  مود  راب  يارب  رمع 
ینکیم ؟ درم  نیا  رب  هک  تسا  یمکح  هچ  نیا  رمع  يا  دومرف  ترضحنآ  دومن ، هثاغتسا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لتاق 

 15  . هیآ فاقحا  هروس  ( 120 - ) 1
 356  . باب ماصخلا ص 680  ۀیافک  ( 121 - ) 2

بوشآ . رهش  نبا  بقانم  ( 122 - ) 3
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ود ار  یسک  دوشیم  ایآ  دومرف  ترضح  دوش ، هتشک  دیاب  سفنلاب  سفنلا  مکحب  تسا و  وا  رـسپ  لتاق  صخـش ، نیا  نسحلاابا  ای  تفگ  رمع 

؟ یتشکن تبرـض  ود  اب  ار  ترـسپ  لتاق  رگم  تفگ  لوتقم  ردپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دومن ، توکـس  دـنام و  ریحتم  رمع  تشک ؟ راب 
! دوش رده  مرسپ  نوخ  مشکن  ار  وا  اددجم  رگا  دش و  هدنز  وا  یلو  متشک  درک  ضرع 

وت رگا  هاگنآ  دنزب  وتب  تبرـض  ود  مه  وا  يدز  واب  هک  یتبرـض  ود  صاصقب  لوا  يوش  هدامآ  دـیاب  تروصنیا  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
! شکب ار  وا  يدنام  هدنز 

هدومن و هحلاصم  مه  اب  هاـگنآ  متـشذگ  رد  عوضوم  نیا  زا  نم  تسا و  رتتخـس  گرم  زا  صاـصق  نیا  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ  لوتقم  ردـپ 
: تفگ تشادرب و  تسد  رمع  دندرک  یتشآ 

رمع (1)  کلهل  یلع  ول ال  لاق  مث  نسحلا ، ابا  ای  ۀمحرلا  تیب  لها  متنا  دمحلا هللا 
تابثا يارب  کیچیه  تسوا و  نآ  زا  كدوک  هک  درکیم  اعدا  کی  ره  هدومن و  هعزانم  یلفط  رـس  رب  نز  ود  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد   - 11

رمع يارب  بلطم  نیا  اذل  درکیمن  ار  كدوک  نآ  يدنزرف  ياعدا  نز  ودنآ  زج  مه  يرگید  سک  تشادـن و  یهاوگ  دـهاش و  دوخ  يوعد 
دومن و تحیصن  ار  نز  ودنآ  مالسلا  هیلع  یلع  ! تساوخ یلح  هار  وا  زا  درب و  هانپ  مالسلا  هیلع  یلعب  راچان  دنکب  هچ  تسنادیمن  دوب و  مهبم 

ياهرا دومرف  دید  ار  اهنآ  يراشفاپ  ترـضحنآ  نوچ  دندوبن  رادرب  تسد  هداتـسیا و  دوخ  فرح  رـس  رب  ودنآ  یلو  دیناسرتب  یهلا  باذع  زا 
یهاوخیم ؟ هچ  يارب  ار  هرا  دنتفگ  اهنز  دیروایب ، نم  يارب 

ارت تفگ  يرگید  یلو  دومن  توکـس  نز  ود  نآ  زا  یکی  ! مهدـب ار  وا  زا  یمین  امـش  زا  کـی  رهب  منک و  مین  ود  ار  لـفط  مهاوخیم  دوـمرف 
( ینکن هرا  یهدـب و  واب  ار  هچب  هک   ) مدیـشخب نز  نآب  متـشذگ و  دوخ  مهـس  زا  نم  تسین  ياهراچ  هار  نیا  زا  ریغ  رگا  نسحلا  ابا  ای  ادـخب 
درکیم و يزوسلد  لـفط  نیا  لاـحب  وت  دـننام  مه  وا  دوـب  وا  رـسپ  رگا  نز ، نآ  رـسپ  هن  تست  رـسپ  كدوـک  نیا  ربـکا  هللا  دوـمرف  ترـضح 

فارتعا مه  رگید  نز  دیسرتیم ،

نینمؤملا . ریما  تالاوحا  خیراوتلا  خسان  ( 123 - ) 1
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 ! تسوا نآ  زا  مه  كدوک  تسا و  يرگیدنآ  اب  قح  هک  دومن 

يرواد رما  رد  یـشیاشگ  زیگنا ) تفگـش  يراکتبا و   ) يرواد نیا  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هرابرد  دش و  فرطرب  رمع  هودنا  مغ و 
 . دومن (1) اعد  دوب  هداد  وا  راکب 

. دننک راسگنس  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  وا  دندروآ و  رمع  دزن  انز  مرجب  ار  رفن  جنپ  هک  هدش  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  بقانم  رد   - 12
. دومن یگدیسر  اهنآ  لاح  عضوب و  دیاب  تسین و  یگداس  نیاب  مدرم  ناج  رب  يرواد  مکح و  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

رد هدوب و  یمذ  درم  نیا  نوچ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  هدرک  انز  ناملـسم  ینز  اب  دوب و  یحیـسم  اهنآ  زا  یکی  دنتخادرپ  قیقحتب  نوچ 
. دینزب ندرگ  ار  وا  نیا  رب  انب  هتسکش  مه  رد  ار  همذ  درکیم  یگدنز  مالسا  تموکح  هانپ 

شراسگنـس نآرق  مکحب  تسا و  نصحم (2)  درم  نیا  دومرف  ترـضح  درکیم  یگدـنز  يو  راـنک  رد  زین  شنز  دوـب و  لـهأتم  یمود  درم 
. دینک

. دینزب واب  هنایزات  دصکی  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  نز  یب  درجم و  رگید  درم 
. دننزب هنایزات  هاجنپ  زین  ار  وا  دومرف  اذل  تسا  ناگدازآ  تازاجم  فصن  هزادناب  یصاخشا  نینچ  تازاجم  دوب و  هدرب  مالغ و  مراهچ  رفن 

. دننک شدازآ  دومرف  دوب  هناوید  مجنپ  رفن 
. میدشیم اوسر  ام  دوبن  یلع  رگا  . انحضتفال یلع  الول  : تفگ رمع 

بکترم ینز  اب  رهـش  نآ  رد  دوب ، هدـمآ  هنیدـمب  يراـک  ماـجنا  يارب  دوخ  هتـشاذگ و  نمی  رد  ار  دوخ  نز  دوب  نمی  لـها  هک  يدرم   - 13
اما تسا  نصحم  وا  هچ  رگا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دننک ، شراسگنـس  داد  نامرف  رمع  دندرب ، رمع  دزن  لمع  نیا  مرجب  ار  وا  دش و  روجف 
رمع تسا ، بزع  راکانز  رفیک  دننام  وا  يازـس  تسا و  هدـنام  نمی  رد  تسین و  شهارمه  وا  نز  اریز  دـننزب  دـح  دـیاب  تسین و  مجر  وا  رب 

دشابن . ) اجنآ  رد  نآ  لح  يارب  یلع  هک  دزادناین  یلکشمب  ارم  ادخ  . ) نسحلا وبا  اهل  نکی  مل  ۀلضعمل  هللا  یناقبا  :ال  تفگ

 59  . لصف مود  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 124 - ) 1
دوشیم . هدیمان  هنصحم ) نصحم -   ) هقف حالطصا  رد  دشاب  رسمه  ياراد  هک  ینز  ای  درم  ( 125 - ) 2
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دوب اهنآ  يداـیز  هبعک و  هناـخ  ياـهرویز  زا  نخـس  باـطخ  نب  رمع  دزن  يزور  دـسیونیم  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  - 14

. دراد رویزب  زاین  هچ  هبعک  هناخ  تسا و  رتدایز  شرجا  یهد  نایرگشلب  يروایب و  نوریب  ار  اهنآ  رگا  دنتفگ  یهورگ 
تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  امش  رظن  هک  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  داتفا و  رکف  نیدب  رمع 

نایم هک  تسا  نیملسم  لاوما  یکی  دومن  تمسق  راهچ  ار  لاوما  مامت  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نآرق  دومرف  ترضح 
هکیئاج رد  ارنآ  داد  رارق  یلاعت  يادـخ  تسا و  سمخ  یکی  دـندومن و  میـسقت  نآ  نیقحتـسمب  هک  تسا  ءیف  یکی  دوشیم و  میـسقت  هثرو 

زا تشاذگ و  دوخ  لاحب  ار  هبعک  ياهرویز  داد و  رارق  نآ  یفرـصم  ياهلحم  رد  مه  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  تاقدـص  مه  یکی  داد و  رارق 
هک یئاجنامه  نکم و  زارد  اهنادب  تسد  شلوسر  ادخ و  دننام  مه  وت  دوبن  هدیـشوپ  وا  رب  یئاج  چـیه  دومرفن و  نآ  كرت  یـشومارف  يور 

 . میدشیم (1) اوسر  ام  يدوبن  وت  رگا  تفگ  دومن و  ار  هبعک  ياهرویز  كرت  ترضحنآ  روتسدب  رمع  راذگب ، یقاب  دناهتشاذگ 
یهورگ هلمج  زا  دنتفگیم  يزیچ  نیملـسم  زا  کی  ره  تخادرپیم  تروشمب  نمـشد  رب  هبلغ  يارب  رمع  هک  برع  ناریا و  گنج  رد   - 15

هدهعب ار  ههبج  یهدنامرف  رمع  دوخ  هک  دندوب  دقتعم  ياهدع  دتـسرفب و  دـنواهن  هب  هدرک  عمج  ار  ماش  نایرگـشل  هک  دوب  نیا  رب  هدـیقع  ار 
هیلع یلع  ینکیمن ؟ یئامنهار  ار  اـم  ارچ  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ  درک و  مالـسلا  هیلع  یلعب  ور  هدومنن و  اـهنآ  ءارآـب  یهجوت  رمع  یلو  دریگب 
زرم مه  هک  هقطنم  نآ  لوا  تروص  رد  اریز  تسین  حالصب  نورقم  ههبج  هب  وت  دوخ  تمیزع  ای  ماش و  نایرگشل  يروآ  عمج  دومرف  مالسلا 

دهاوخن دوجو  یهاگهانپ  نیملسم  يارب  رگید  يروخ  تسکش  وت  رگا  مود  تروص  رد  دنامیم و  یلاخ  مالـسا  رگـشل  زا  تسا  مور  روشک 
هرـصب مدرم  زا  نیزگرب و  راک  نیا  يارب  ار  برجم  هدومزآ و  راک  ناهدـنامرف  زا  یکی  نک و  رظن  فرـص  ههبجب  دوخ  نتفر  زا  اذـل  تشاد 

رمع دومن ، جیـسب  ار  مزال  يورین  اجنآ  زا  ناوتیم  تسین و  ماش  دـننام  هرـصب  تیعقوم  اریز  تسرفب  ناـشناردارب  کـمک  يارب  ار  یعمج  مه 
روتسدب

 684  . ماصخلا ص ۀیافک  ( 126 - ) 1
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 . دومرف (1) یئامنهار  ار  وا  زین  برع  مور و  گنج  رد  دش و  حتاف  دومن و  راتفر  ترضحنآ 

هنوگچ دندوب  هدیسرپ  يو  زا  هک  یهورگ  خساپ  رد  وا  اریز  دندروآ  رمع  دزن  ار  يدرم  دسیونیم  همهملا  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا   - 16
منکیم و قیدـصت  ار  يراـصن  دوهی و  مراد و  دـنیاشوخان  ار  قـح  مراد و  تسود  ار  هنتف  هکیلاـح  رد  مدرک  حبـص  : دوـب هتفگ  يدرک  حـبص 

! منکیم رارقا  هدشن  قلخ  هچنادب  ماهدروآ و  نامیا  ماهدیدن  هچنادب 
. درک وگزاب  ترضحنادب  ار  درمنآ  راتفگ  رمع  دمآ  ترضحنآ  نوچ  داتسرف و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  ار  یسک  رمع 

هک قح  زا  روظنم  و   . ۀنتف (2) مکدالوا  مکلاوما و  امنا  : دیامرف یلاعت  يادـخ  دراد  تسود  ار  هنتف  هک  هتفگ  تسار  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
قیدـصت ار  يراصن  دوهی و  نخـس  هکنیا  و   . قحلاب (3) توملا  ةرکـس  تءاج  :و  دـیامرف یلاعت  يادـخ  هک  تسا  گرم  تسوا  دـنیاشوخان 

 . ءیش (4) یلع  دوهیلا  تسیل  يراصنلا  تلاق  ءیش و  یلع  يراصنلا  تسیل  دوهیلا  تلاق  :و  دیامرف دنوادخ  هک  تسا  درومنیا  رد  دنکیم 
رارقا دنکیم  رارقا  هدشن  قلخ  هچنادـب  تسا و  هدروآ  نامیا  واب  هک  تسا  لج  زع و  دـنوادخ  شدوصقم  هدروآ  نامیا  هدـیدن  هچنادـب  اما  و 

. تسا تمایقب 
تایاور قبط   (5) دشاب ) هتشادن  روضح  نآ  لح  يارب  یلع  هک  یلکشم  زا  ادخب  مربیم  هانپ  . ) اهل یلع  ۀلـضعم ال  نم  هللااب  ذوعا  : تفگ رمع 

باتک رد  یخلب  نامیلـس  خیـش  هکنانچ  دـیدرگیم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  هتفگ  يداـیز  دراوم  رد  رمع  تنـس  لـها  ياـملع  نیخروم و 
: دسیونیم ةدوملا  عیبانی 

ةدع یف  هنع  هللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا  هنع  نوذخأی  باتکلا و  ماکحا  یف  هیلا  نوعجری  مهنع  هللا  یضر  ۀباحصلا  تناک 
یلع الول  نطاوم 

دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دیفم -  داشرا  ( 127 - ) 1
 28  . هیآ لافنا  هروس  ( 128 - ) 2

 19  . هیآ هروس ق  ( 129 - ) 3
 113  . هیآ هرقب  هروس  ( 130 - ) 4

 18  . همهملا ص لوصف  ( 131 - ) 5
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112 ص :
. رمع کلهل 

هکنانچ دندومنیم  اوتف  ذخا  ترضحنآ  زا  دندرکیم و  عوجر  واب  نآرق )  ) ادخ باتک  ماکحا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  ینعی 
 . دوب (1) هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تسا  هتفگ  هدیدع  ياهاج  رد  رمع 

زا هدز و  ترـضحنآ  نمادب  تسد  درکیم  ادـیپ  جایتحا  یئاضق  یملع و  تالکـشم  لح  يارب  هک  يدراوم  رد  شتفالخ  نامز  رد  زین  نامثع 
يافلخ يامنهار  یئاـضق  یهقف و  تالـضعم  یـسایس و  یملع و  تالکـشم  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یلک  روطب  درکیم و  دادمتـسا  يو 

يرابدرب ربص و  لامک  اب  مالسا  يرهاظ  تالیکـشت  ظفح  روظنمب  درکیم و  تیاده  ار  اهنآ  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  يارب  دوب و  هثالث 
يریگولج نامثع  شور  زا  اصوصخم  اهنآ  فالخ  لاـمعا  زا  دوش و  لـصاح  یگدـنکارپ  هقرفت و  تما  ناـیم  تساوخیمن  هدرک و  توکس 

. تشادیم رذح  رب  نآ  میخو  بقاوع  ار  اهنآ  هدرک و 
لتقب دـش و  راتفرگ  نیملـسم  تسدـب  تبقاع  دومنن و  مالـسلا  هیلع  یلع  حـیاصنب  یهجوت  وا  یلو  دومن  تلالد  تحیـصن و  ار  نامثع  اهراب 

. دیسر

 70  . باب 14 ص ةدوملا  عیبانی  ( 132 - ) 1
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113 ص :

مالسلا هیلع  یلع  تفالخ  نارود  میس : شخب 

هراشا

. نامثع لتق  للع   - 1
. تفالخب باختنا   - 2

. لمج گنج   - 3
. نیفص گنج   - 4

. نآ جیاتن  تیمکح و   - 5
. ناورهن گنج   - 6

( . ع  ) یلع تداهش   - 7
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114 ص :
. هتنطب هب  تبک  هلمع و  هیلع  زهجا  هلتف و  ثکتنا  نا  یلا  عیبرلا ، ۀتبن  لبالا  مضخ  هللا  لام  نومضخی  هیبا  ونب  هعم  ماق  و 

( هیقشقش هبطخ  )

نامثع لتق  للع   - 1

راتفر نیخیش  شور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنسب  هک  دوب  هدرک  طرش  نامثع  اب  تعیب  عقوم  رد  هکنیا  اب  فوع  نب  نمحرلا  دبع 
 (1) دومن . راتفر  نیخیش  شور  ربمغیپ و  تنس  فالخ  رب  تسشن  تفالخ  دنسم  رد  هکنآ  زا  سپ  نامثع  یلو  دنک 

زا نامثع  هک  یـسلجم  رد  نایفـسوبا  دومن و  دنـسرخ  ماقم  لام و  تهج  زا  دوب  هتفرگ  رارق  نایفـسوبا  اهنآ  سأر  رد  هک  ار  هیما  ینب  ناـمثع 
نیا دتفین و  يرگید  تسد  ات  دینک  در  رگیدمهب  يزاب  پوت  دننام  ار  تفالخ  يوگ  نیا  هک  دومن  راهظا  دوب  هداد  لیکشت  هیما  ینب  ناگرزب 

 . مرادن (2) نامیا  خزود  تشهب و  هب  زگره  نم  تسا و  يرشب  تموکح  يرادمامز و  نامه  تفالخ 
نادناخ زا  نانآ  تیحالـصب  هجوت  نودب  ار  نارادنامرف  ماکح و  دـیناسر و  فرـصمب  دوخ  نادـنواشیوخ  نایم  ار  لاملا  تیب  یئاراد  نامثع 

. دومن باختنا  نییعت و  شیوخ 

 1  . دلج دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دلج 1 ص 435 -  بهذلا  جورم  ( 133 - ) 1
 440  . دلج 1 ص بهذلا  جورم  دلج 4 ص 88 -  ۀباصالا  ( 134 - ) 2
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115 ص :
دوخب یتح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصاب  ار  اهنآ  تیاکـش  راب  نیدنچ  هدمآ و  هوتـسب  نامثع  ماکح  تسد  زا  اهناتـسرهش  مدرم 

دشن عقاو  رثؤم  يو  عرش  فالخ  هنارس و  دوخ  لامعا  كرت  رد  درکن و  وا  شور  لاح و  عضو  رد  يریثأت  اهتیاکش  نیا  یلو  دندومن  نامثع 
. دندومنن نیکمت  يو  ماکح  لامعب و  دندش و  وا  تسیاشان  ياهراک  زا  يریگولج  ددص  رد  نیملسم  اذل 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  تفرگیم  تروص  مدرم  لام  زا  همه  هک  شناشیوخ  موقب و  يو  ياهشـشخب  لذب و  نامثع و  فالخ  لامعا 
ياـهراک ماـمت  ءادـتبا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هرخـالاب  دـنتخادرپ و  تروشمب  هدـش و  عمج  مه  درگ  اذـل  دوـمن  نیگمـشخ  تخـس  ار  هلآ  و 

لزع ار  وا  دشن  عقاو  رثؤم  همان  رگا  دنراد و  زاب  دنسپان  ياهرادرک  هنوگنیا  بقاوع  زا  ار  وا  دنـسیونب و  ار  شنارادنامرف  نامثع و  هتـسیاشان 
. دنیامن

نامثع دزن  ات  دنداد  دوب  ترضحنآ  هجوت  دروم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هباحص  زا  هک  رـسای  رامع  تسدب  دنتـشون  ار  همان  نوچ 
ار دوخ  نامالغ  تخادنا و  رودب  ار  همان  یئانتعا  یب  اب  دش  ربخ  اب  همان  نومضم  زا  نامثع  نوچ  داد ، نامثع  تسدب  درب و  ار  همان  رامع  دربب 

رامع هک  دز  وا  مکـش  رب  دـگل  دـنچ  زین  نامثع  دوخ  دـندرک  بورـضم  ار  رامع  نامثع  نامالغ  دـنزاس  بورـضم  ار  رامع  هک  داد  روتـسد 
! دیدرگ راچد  قتف  ضرمب  زین  ادعب  داتفا و  شوهیب 

رذوبا عقومنیا  رد  دومن ، رو  هلعـش  نامثعب  تبـسن  ار  نیملـسم  مشخ  شتآ  تفاـی و  ساـکعنا  مالـسا  ياهرهـش  رد  يدوزب  لـمع  نیا  هزاوآ 
مدرمب ار  شنارادفرط  نامثع و  تسیاشان  حیبق و  لامعا  نیملسم  سلاجم  رد  انلع  دوب  هدش  دیعبت  ماشب  هنیدم  زا  نامثع  روتسدب  هک  يرافغ 

. دومنیم هاگآ  دوب  نیخیش ) شور  فالخ  رب  یتح  و   ) ربمغیپ تنس  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  هک  نامثع  شور  زا  ار  اهنآ  درکیم و  دزشوگ 
دـص زا  هدایز  تباث  نب  دیز  مکح و  نب  ناورمب  هکنانچ  دادیم  هیما  ینب  هب  يدایز  لاوما  نامثع  هک  دوب  نیا  ماشب  رذوبا  ندش  دیعبت  تلع  و 

نوزنکی نیذـلا  :و  دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دـنلب  زاوآـب  دینـش  ار  بلطم  نیا  یتقو  رذوبا  دومن  شـشخب  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  راـنید  رازه 
مهرشبف هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  ۀضفلا و ال  بهذلا و 
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116 ص :
. میلا باذعب 

زئاج ایآ  دیسرپ  مدرم  زا  دنتشاد  روضح  یعمج  هک  یسلجم  رد  دش و  نیگمشخ  رایسب  رذوباب  تبـسن  تفای  ربخ  ارجام  نیا  زا  نامثع  نوچ 
رابحالا بعکب  ور  رذوبا  ! درادن یلاکشا  تفگ  رابحالا  بعک  دزادرپ ؟ يرگیدب  ضرق  ناونعب  يزیچ  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  یلاو  هک  تسا 

تشاد تسد  رد  هک  یئاصع  اب  و  یهدیم )؟ دای  امب  وت  ار  ام  نید  يدوهی  نز  درم و  رسپ  يا  ( ؟ اننید انملعتأ  نیتیدوهیلا  نب  ای  : تفگ دومن و 
رد دش  هتفگ  هکنانچ  داتسرف و  ماشب  هدومن و  جارخا  هنیدم  زا  ار  وا  نامثع  تهجنیدب  تسکش  شرس  هک  دیبوک  رابحالا  بعک  رس  رب  نانچ 

رذوبا هک  تشون  نامثع  هب  ياهمان  دروم  نیا  رد  دنک و  ینادنز  ار  وا  هک  دش  روبجم  هیواعم  ات  درکیم  یئوگدـب  هیواعم  نامثع و  زا  زین  ماش 
ام يوسب  هجنکش  رجز و  اب  نک و  زاهج  یب  رتش  کی  راوس  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هیواعم  خساپ  رد  نامثع  دنکیم  کیرحت  وت  هیلع  ار  مدرم 

 . درک (1) هنیدم  هناور  ار  رذوبا  دومن و  نینچ  زین  هیواعم  تسرفب 
قح ماهتفگ  هچ  ره  تفگ  رذوبا  یئوگیم  اهنخـس  نم  هیلع  ینکیم و  اولب  ماـش  رد  هک  ماهدینـش  تفگ  ناـمثع  دـمآ  ناـمثع  دزن  رذوبا  نوچ 
رما رظن  زا  دوخ  هفیظوب  متـسه و  نیملـسم  زا  یکی  نم  تفگ  رذوبا  راکچ ؟ اـهراک  نیاـب  ارت  الـصا  تفگ  تفـشآ و  رب  ناـمثع  تسا  هدوب 

 . منکیم لمع  رکنم  زا  یهن  فورعمب و 
دنک تبقارم  هک  داد  روتـسد  ناورمب  یتح  دومن و  دـیعبت  هذـبرب  دـنار و  دوخ  زا  ار  وا  تشادـن  هلداجم  يارای  رذوبا  لباقم  رد  نامثع  نوچ 
یلع یلو  دندرکن  تعیاشم  ار  وا  تساوخ  زاب  سرت  زا  زین  مدرم  دنکن  عیدوت  تعیاشم و  ار  وا  رذوبا  جورخ  ماگنه  هنیدم  لها  زا  سکچیه 

راد اجنآ  رد  فقوت  یتدم  هذبرب و  ندیسر  زا  سپ  زین  رذوبا  دندومن  عیدوت  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مشاه  ینب  زا  رفن  دنچ  مالـسلا و  هیلع 
. تفگ دوردب  ار  یناف 

هدومن دادمتسا  بلاطیبا  نب  یلع  زا  درک و  رطخ  ساسحا  نامثع  دندیروش  نامثعب  هدمآ و  هنیدمب  رـصم  لها  زا  یتعامج  نیخروم  لقنب  انب 
دومرف نییرصمب  یلع  درک  تمادن  راهظا  و 

 176  . خیراوتلا ص بختنم  ( 135 - ) 1
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117 ص :
رگید زور  هس  ات  مرادـیم و  رب  تسد  ماهتـشذگ  راـتفر  زا  نم  دـیوگیم  هدرک و  هبوت  ناـمثع  دـیاهدرک و  ماـیق  قح  ندومن  هدـنز  يارب  اـمش 

نانآ هتشون و  يداد  رارق  نانآ  يارب  نامثع  بناج  زا  یلع  سپ  منکیم  لزع  ار  راکمتس  نارادنامرف  مهدیم و  رثا  بیترت  امـش  ياههتـساوخب 
دندومن و شیتفت  ار  وا  هدش  نامگدب  يو  زا  دوریم  رـصم  فرطب  راوس و  وا  رتش  رب  هک  دندید  ار  نامثع  مالغ  هار  نیب  رد  دندرک ، تعجارم 

واب هنایزات  دص  دمآ  وت  دزن  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  یتقو  ادخ  مانب  : دوب هتـشون  نومـضم  نیدب  رـصم  یلاوب  نامثع  هک  دـنتفای  ياهمان  وا  اب 
نب ةورع  نارمح و  نب  نادوس  قمحلا و  نب  ورمع  هرابرد  نینچمه  نک  شموکحم  ةدـملا  لیوط  نادـنزب  شارتب و  ار  شـشیر  رـس و  نزب و 

! نک ارجا  ار  لمع  نیا  عابن 
! يدرک تنایخ  امب  وت  هک  دنتشاد  راهظا  هتشگرب و  نامثع  بناجب  مشخ  اب  هتفرگ و  ار  همان  اهيرصم 

وت رتش  شبوکرم  دنتفگ  هدش ، بکترم  ار  لمع  نیا  نم  هزاجا  نودب  داد  خـساپ  . دوب همان  لماح  وت  مالغ  دـنتفگ  ! دومن راکنا  ار  همان  نامثع 
هداد ماـجنا  ار  راـک  نیا  نم  عـالطا  هزاـجا و  نودـب  داد  خـساپ  دـشابیم ، وـت  یـشنم  طـخب  هماـن  دـنتفگ  دـناهدیدزد ، ار  مرتـش  تـفگ  دوـب 

یتسه و هشیپ  تنایخ  هتفرگ  ماجنا  وت  هزاجا  اب  راک  نیا  رگا  اریز  یهد  افعتـسا  دیاب  يرادن و  تفالخ  تقایل  وت  لاح  رهب  سپ  دـنتفگ  . تسا
ای لاح  رهب  دوشیم و  تباث  وت  تقایل  مدـع  ندوب و  هضرعیب  تروصنیا  رد  هتفرگ  تروص  وت  عالطا  هزاـجا و  نودـب  مهم  ياـهراک  نیا  رگا 

دیراد تموکح  امش  سپ  منک  راتفر  امـش  لیم  قباطم  مهاوخب  نم  رگا  داد  خساپ  نامثع  نک  لزع  ار  راکمتـس  لامع  نالا  ای  هدب و  افعتـسا 
 . دندش (1) دنلب  سلجم  زا  مشخ  تلاح  اب  نانآ  متسه ؟ هراکچ  نم 

یـصخش دـیلو  دوب ، هدـش  بوصنم  هفوک  تموکحب  يو  بناج  زا  هک  دوب  نامثع  يردام  ردارب  هبقع  نب  دـیلو  نامثع  نارادـنامرف  هلمج  زا 
نب هللا  دـبع  دـناوخ  تعکر  راهچ  تعکر  ود  ياجب  ار  حبـص  زامن  نیملـسم  دجـسم  رد  یتسم  لاـحب  اـهزور  زا  یکی  رد  دوب و  رمخلا  مئاد 

ناشن ار  ناشتواخس  ریما  تفگ  دنخشیر  ضارتعا و  يور  زا  دوعسم 

مالسا . ) رد  هعیش  باتک  زا  لقن   ) 151 دلج 2 ص 150 -  یبوقعی  خیرات  409 و  دلج 3 ص 402 -  يربط  خیرات  ( 136 - ) 1
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. دندرک ششخب  زین  زامن  رد  دنداد و 

لاحب رمخ  برـش  رد  يور  هدایز  رثا  رد  ار  وا  ام  تسا و  رمخلا  مئاد  امـش  هدنیامن  دنتفگ  نامثعب  هدـمآ و  هنیدـمب  هفوک  لاجر  زا  ياهدـع 
. دندش راتساوخ  نامثع  زا  ار  وا  لزع  میاهدید و  غارفتسا 

دندوب هداد  تداهش  دیلو  يراوخ  بارـشب  هک  ار  یئاهنآ  داد  روتـسد  اهنآ  تیاکـشب  یگدیـسر  ضوع  دینزیم و  تمهت  امـش  تفگ  نامثع 
. دش هدز  دح  اهنآب  یعرش  نیزاوم  قبط  دندوب  هدز  تمهت  دوخ  ریماب  اهنیا  نوچ  هک  درک  دومناو  نینچ  زین  مدرمب  دندز و  قالش 

بقاوعب تبـسن  ار  وا  یفاک  لئالد  اب  يدز و  قالـش  ار  دـهاش  قساف  ياجب  وت  دومرف  درک و  ضارتعا  ناـمثع  لـمع  نیاـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار دوخ  يومع  رـسپ  صاع  نب  دیعـس  وا  ياجب  درک و  لزع  ار  هبقع  نب  دیلو  يراچان  يور  زا  نامثع  اذـل  دومن  هاگآ  وا  تسیاشان  ياهراک 

هنیدـم زا  ترـضحنآ  روتـسدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاـیح  رد  هک  مه  ار  مکح  نب  ناورم  شرـسپ  صاـع و  نب  مکح  و  تشاذـگ ،
ناورم دروآ  هنیدمب  ار  اهنآ  هکنیا  رب  هوالع  دندومنیم  تعنامم  هنیدمب  ناشتعجارم  زا  زین  نیخیش  یتح  دندوب  هدش  دیعبت  فئاطب  جراخ و 

. تفرگ رارق  نیملسم  هبطاق  ضارتعا  دروم  هجیتن  رد  دیشخب و  مه  ترازو  بصنم  ار 
درپس دوخ ) یعاضر  ردارب   ) دعس نب  هللا  دبعب  مه  ار  رصم  تموکح  تشامگ و  ناریا  هرصب و  تموکحب  ار  رماع  نب  هللا  دبع  شیومع  رـسپ 
یقاب دوخ  تسپ  رد  ماـت  راـیتخا  اـب  دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  ماـش  تموکح  ناـمز  رمع  تفـالخ  ناـمز  زا  هک  مه  ار  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  و 

. دومن انب  یللجم  رصق  کی  زین  دوخ  يارب  تشاذگ 
ار هیما  ینب  اریز  تفر  نوریب  يو  تسد  زا  رایتخا  مامز  هرخالاب  تفای و  همتاخ  نامثع  دوخ  ررض  رب  هتسیاشان  فالخ و  لامعا  همهنیا  هجیتن 

هرسکی ار  ماش  دنکن و  تعاطا  يزکرم  تموکح  زا  هک  داتفا  رکف  نیاب  هیواعم  الثم   . داد تسد  زا  اهنآب  تبـسن  ار  دوخ  طلـست  درک و  يرج 
هیواعم دومن  دادمتـسا  هیواعم  زا  هدرک و  رطخ  ساسحا  نیملـسم  شروش  هجیتن  رد  نامثع  هکیماگنه  تهجنیدب  دنادب  دوخ  یثوروم  کلم 

هتشک نامثع  هکنیا  يارب 
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دشاب هدرکن  یچیپرس  تقو  هفیلخ  روتسد  زا  ارهاظ  هکنیا  يارب  زاب  دومن و  تقولا  عفد  هحماسم و  اصوصخم  دنک  تفالخ  ياعدا  وا  دوش و 

یخـسرف تشه  رد  تسا  یلحم   ) بشخ يذ  رد  هک  داد  روتـسد  واب  یلو  داتـسرف  هنیدـم  يوسب  ياهدـع  اـب  ار  دـسا ) نب  دـیزی   ) ماـنب يدرم 
دش و هتـشک  نامثع  ات  دنامب  ردـقنآ  روبزم  لحم  رد  مه  وا  ورم  رتولج  مشاب  هدادـن  يددـجم  روتـسد  اصخـش  نم  ات  نک و  فقوت  هنیدـم )

. دناوخ ماش  يوسب  شنایرگشل  اب  ار  وا  هیواعم  هاگنآ 
دـشیم هداد  زردـنا  تحیـصن و  نامثعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  فرط  زا  هچ  ره  دـشیم و  رتدـب  زورب  زور  تفالخ  عضو  يراب 

داد و دـنپ  یهاوخ  ریخ  يور  زا  ار  وا  تفر و  ناـمثع  دزن  نیملـسم  فرط  زا  هبترمکی  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  یتـح  دـمآیمن  تسدـب  يدوـس 
تفر ربنمب  يزور  یتح  تشادن و  اونش  شوگ  ینانخس  نینچ  ندینش  يارب  نامثع  یلو  دومن  دزشوگ  يوب  ار  يرس  دوخ  نیا  میخو  تبقاع 

. درک عافد  دوخ  نارادنامرف  ماکحا و  زا  دومن و  دیدهت  تایاکش  تاضارتعا و  نیا  لباقم  رد  ار  مدرم  و 
مانـشد ازـسان و  ار  وا  دـنتفگیم و  دـب  نامثع  زا  اـههچوک  رد  اراکـشآ  دـندیروش و  وا  رب  تخـس  دـندید  نینچ  ار  عضو  نوچ  هنیدـم  مدرم 

رجنم نامثع  هناخ  هرـصاحمب  مایق  شروش و  نیا  هرخالاب  هک  دـندوب  هصفح  هشیاـع و  ریبز و  هحلط و  شروش  نیا  نازورفا  شتآ  دـندادیم ،
. دیدرگ

، تخادرپ تروشمب  اهنآ  اـب  درک و  عمج  ار  هیما  ینب  ناـگرزب  تشاد  دـنهاوخن  رب  تسد  يو  زا  هنیدـم  نیملـسم  هک  تسناد  ناـمثع  نوچ 
دنیایب و هنیدمب  هرـصب  ماش و  نایهاپـس  هدـب  روتـسد  راکنیا  يارب  یهاوخب و  کمک  فارطا  زا  دـیاب  هک  دـندرک  داهنـشیپ  نامثع  نیرواشم 

 . دننک رام  رات و  ار  نایشروش 
ار مدرم  تفر و  دجـسمب  هرـصب  رد  هللا  دبع  تخاس ، هاگآ  هیـضق  زا  دندوب  هرـصب  ماش و  یلاو  هک  ار  رماع  نب  هللادبع  هیواعم و  اروف  نامثع 

. دینارذگ هحماسمب  ار  راک  دیدرگ  هراشا  هکنانچ  مه  هیواعم  دادن ، يدعاسم  خساپ  واب  یسک  یلو  دومن  توعد  نامثع  کمکب 
هکیروطب دندوزفایم  تعاس  هب  تعاس  نامثع  هناخ  هرصاحم  تدش  رب  نیملسم 
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دیـسرپ ناگدننک  هرـصاحم  زا  دمآ و  ماب  تشپ  راچان  دومنن  ادیپ  یـسرتسد  مه  یندیماشآ  بآب  یتح  دش و  عطق  یلکب  جراخ  اب  وا  طابترا 

یلعب ربخ  نیا  نوچ  دندادن  باوج  مدرم  دومن و  بآ  ياضاقت  هاگنآ  درادن  تلاخد  راکنیا  رد  وا  ریخ  دـنتفگ  تسامـش ؟ نایم  رد  یلع  ایآ 
امهیلع یلع  نب  نسح  شدنزرف  یتسرپرـس  تحت  مشاه  ینب  زا  نت  دنچ  هلیـسوب  بآ  کشم  دنچ  اروف  دـش و  تحاران  دیـسر  مالـسلا  هیلع 
نامثعب اربآ  نانآ  فصولا  عم  دـندومنیم  تعنامم  هدرک و  هلمح  هورگ  نآب  ناگدـننک  هرـصاحم  هکنیا  اب  داتـسرف و  ناـمثع  يارـسب  مالـسلا 

. دندومن باریس  ار  شاهداوناخ  وا و  هدیناسر و 
دندوب هفیلخ  باختنا  رکف  رد  تهجنیدب  داد  دهاوخ  افعتـسا  تفالخ  ماقم  زا  نامثع  اهنآ  لمع  تدش  رثا  رد  هک  دـندرکیم  نامگ  نیملـسم 

 . دندوبن یماقم  نینچ  كرتب  رضاح  هیما  ینب  هن  نامثع و  هن  یلو 
رب هک  دندمآ  رب  ددـص  رد  اذـل  تسا  هدـیبلط  یکمک  يورین  هرـصب  ماش و  زا  نامثع  هک  دـندش  ربخ  اب  ناگدـننک  هرـصاحم  نوچ  یفرط  زا 
رد ار  وا  دنتخیر و  وا  يارسب  دایز  ياهوگتفگ  زا  سپ  هرخالاب  دنیامن ، هرسکی  ار  وا  راک  کمک  ندیسر  زا  لبق  هدوزفا و  دوخ  لمع  تدش 

. دندیناسر لتقب  رجنخ  ریشمش و  برضب  یگلاس  نس 82 
جیاتن یلو  تفای  همتاخ  ارهاظ  شیلصا  يارجم  زا  قح  فارحنا  هلاس  نارود 25  بیترت  نیدب  داتفا و  قافتا  يرجه  لاس 35  رد  نامثع  لتق 

 . دیدرگ نیملسم  مالسا و  ریگنماد  هشیمه  يارب  نآ  میخو 
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. نورخآ طسق  يرخا و  تقرم  ۀفئاط و  تثکن  رمالاب  تضهن  املف  منغلا  ۀضیبرک  یلو  نیعمتجم 

هیقشقش ) هبطخ  )
لامعا و دنتخادرپ ، وگتفگب  هفیلخ  نییعت  هرابرد  هدش و  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجـسم  رد  نیملـسم  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ 
زا ۀـقیقح  هک  درپس  یـسک  تسدـب  دـیاب  ار  تفالخ  روما  هک  دـنتفگ  دوخ  شیپ  دوب  هدرک  رادـیب  الماک  ار  اهنآ  نامثع  هلاس  هدزاود  راـتفر 

 . دیآ رب  نآ  ماجنا  هدهع 
دندوب مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  هتفیـش  نیریاـس  زا  شیب  هک  رگید  رفن  دـنچ  عفار و  نب  ۀـعافر  رتـشا و  کـلام  رـسای و  راـمع  ناـیمنآ  رد 

. دنتخاس هدامآ  ترضحنآ  تعیب  يارب  ار  مدرم  هدومن و  تبحص 
تاروتسد زا  ار  اهنآ  یچیپرس  هجیتن  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  ار  هقباس  يافلخ  لامعا  لدتسم  نانخس  نیـشنلد و  ياههباطخ  اب  رفن  دنچ  نیا 

مالسا و رد  ار  ترضحنآ  تدهاجم  تقبس و  هداد و  رکذت  نیملسمب  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دنتخاس نشور  تایعقاو  قیاقح و  هلسلس  کی  رب  ار  یمومع  راکفا  ناهذا و  هرخالاب  دندش و  روآ  دای  اهنادب  مرکا  لوسرب  تبسن  ار  شتبارق 

هاگنآ دندیدرگ ، هدامآ  مالسلا  هیلع  یلع  تعیب  يارب  نابزکی  لدکی و  راصنا  رجاهم و  زا  معا  نیملسم  همه  اهنآ  نخس  نایاپ  رد  هکیروطب 
هدروآ و  بانجنآ  هناخب  ور  هدش و  جراخ  دجسم  زا 
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رتراوازس هک  مینک  تعیب  وت  اب  ات  ياشگب  دوخ  تسد  دشابیم  هفیلخ  نودب  نیملسم  هعماج  نونکا  دنتـشک و  ار  نامثع  یلع  ای  دندرک  راهظا 

. دنزادنا دوخ  ندرگ  رد  ارت  تعیب  قوط  هک  دنرضاح  بلق  میمص  زا  زین  نیملسم  مومع  درادن و  دوجو  مهم  رما  نیا  يارب  یسک  وت  زا 
رد منکیم و  تعاطا  واب  امـش  زا  یکی  لثم  زین  نم  دینک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  يرگید  دیرادرب و  نم  زا  تسد  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

. مشاب ریما  هک  تسا  رتهب  مشاب  ریزو  امش  يارب  نم  لاح  ره 
. یئامرف تباجا  ار  اهنآ  توعد  هک  دنراد  اضاقت  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  دنتفگ  نیملسم 

هلأسم کی  تفالخ  عوضوم  اریز  دیوشیم  نادرگ  ور  نم  زا  دوز  ای  رید  دشابن و  نم  تفالخ  لمح  تقاط  ار  امـش  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
یـسک نم  دناتـس ، زاب  وا  زا  ار  شیاسآ  شمارآ و  دـنکیم و  درخ  ار  شاهدنـشک  شود  هک  تسا  ینیگنـس  راـب  هکلب  تسین  يداـع  هداـس و 

هیـصوت شرافـس و  ریثأت  تحت  ای  منک و  لامیاپ  ار  مدرم  قح  یتاـقبط  موهوم  نیواـنع  رطاـخب  مهن و  نوریب  تقیقح  هرئاد  زا  اـپ  هک  متـسین 
دوخ ملامن  هریت  درـس و  كاخ  رب  ار  ناشکندرگ  ینیب  ات  دریگیمن و  مارآ  منادجو  مناتـسن  ملاظ  زا  ار  مولظم  داد  ات  نم  مریگ ، رارق  فارـشا 

. دومن مناوتیمن  یضار  ار 
رتشا کلام  دـندرکیم ، تعاطا  راهظا  هدز و  داـیرف  رتشیب  شکمتـس  هدـیجنر و  نیملـسم  تفگیم  نانخـس  نیا  زا  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع 

رانک ار  دوخ  ینک و  ینأت  راکنیا  رد  رگا  دنگوس  ادخب  دـنهاوخیمن و  ار  یـسک  وت  زج  مدرم  هک  زیخرب  نسحلا  ابا  ای  تفگ  دـش و  کیدزن 
یتح کیقرافمب  نحن  اـم  : دـنتفگ هدومن و  ماـحدزا  نیملـسم  هاـگنآ  . دـنام یهاوخ  زاـب  دوخ  عورـشم  قح  زا  زین  مراـهچ  هبترم  يارب  یـشک 

. مینک تعیب  وت  اب  ات  میوشن  ادج  وت  زا  کعیابن ،
ءالم و یف  نیملسملا و  ءاضر  نع  الا  نوکی  ایفخ و ال  نوکی  یتعیب ال  ناف  دجسملا  یفف  کلذ  نم  دبال  ناک و  نا  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 

. ۀعامج
ياضر اب  دـیاب  دـشابن و  هدیـشوپ  یفخم و  نم  اب  تعیب  هک  دـیوش  عمج  دجـسمب  تسین  نیا  زج  ياهراـچ  دـیراد و  رارـصا  هک  ـالاح  ینعی 

. دریگ تروص  ماع  ءالم  رد  نیملسم و 
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123 ص :
صاخـشا یـضعب  دـندومن و  تعیب  ترـضحنآ  هب  تبغر  لـیم و  اـب  اـمومع  هدـش و  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  نیملـسم 

رد هکلب  هدیدن  حالص  ار  تعیب  زا  يراددوخ  لاحنآ  هدهاشم  اب  دندینارورپیم  رـس  رد  یتالایخ  دوخ  هک  ریبز  هحلط و  دننام  زین  سانـشرس 
یتازایتما امب  تعیب  نیا  ربارب  رد  وا  هکلب  ات  مینک  تعیب  یلع  اب  تسبوخ  تسین  یهالک  دـمن  نیا  زا  ار  ام  هک  الاح  دـنتفگیم  نینچ  دوخ  لد 

دندومن و بیغرت  ترـضحنآ  تعیب  يارب  مه  ار  مدرم  ارهاظ  اهنآ  تهجنیدب  دیامن  راذگ  او  امب  ار  اهناتـسرهش  زا  ياهراپ  تموکح  دـهد و 
 ! دندومن (1) يراددوخ  تعیب  زا  رمع  نب  هللا  دبع  صاقو و  دعس  دننام  زین  دنچ  ینت  دوب و  هحلط  دومن  تعیب  هک  یسک  لوا  یتح 

یلص مرکا  لوسر  تثعب  عقوم  رد  هک  اهیراتفرگ  نآ  دینادب  دومرف  نانآب  هبطخ  داریا  نمـض  تافیرـشت  نیا  ماجنا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
مهب تسرد  دیاب  دینادرگ  ثوعبم  قحب  ار  ربمغیپ  هک  یسکنآب  دنگوس  تسا  هتشگ  زاب  امـش  يوسب  زورما  دوب  امـش  ریگنماد  هلآ  هیلع و  هللا 

قح انب  هک  نانآ  دتفا و  ولج  دناهداتفا  بقع  هک  تلیـضف  نابحاص  ات  دـیدرگ  لابرغ  شیامزآ  لابرغ  رد  دـیوش و  ور  ریز و  هدـش و  طولخم 
مکالعا مکالعا و  مکلفسا  دوعی  یتح  ردقلا  طوس  نطاستل  ۀلبرغ و  نلبرغتل  ۀلبلب و  نلبلبتل  قحلاب  هثعب  يذلا  دنور و  بقع  دناهتفرگ  یشیپ 

 . اوقبس (2) اوناک  نوقابس  نرصقیل  اورصقاوناک و  نوقباس  نقبسیل  و  مکلفسا ،
يوقت و دـنزادنا و  خزودـب  دـنناراکهانگ  لـطاب و  لـها  هک  ار  دوخ  ناگدـش  راوس  هک  دناشکرـس  ياهبـسا  دـننام  یـصاعم  دومرف  سپس 

تسا قح  هار  يوقت  نیا ) ربانب   ) دنیامن دراو  تشهب  هب  ار  اهنآ  هدوب و  ناراوس  تسدب  ناشراهم  هک  دنتـسه  یمار  نارتش  نوچ  يراکزیهرپ 
زین مک  یهاگ  تسا  مک  قح  لها )  ) رگا هدوب و  نینچ  میدـق  زا  تسا  دایز  لطاب  لها )  ) رگا دـنراد  یناوریپ  کی  ره  لطاب و  هار  ناهانگ  و 

. دیامن يور  هتشگرب و  هرابود  دنک  ناسناب  تشپ  هک  يزیچ  دنتفایم  قافتا  مک  هتبلا  دشاب و  زین  تفرشیپ  دیما  دتفا و  ولج 
ار مدرم  دناوخ و  هبطخ  دمآ و  دجسمب  زورنآ  يادرف  دیدرگ  روماب  یگدیسر  لوغشم  تفر و  لزنمب  دناوخ و  زامن  سپس  مالسلا  هیلع  یلع 

نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دومن و  هاـگآ  شیوـخ  تموـکح  هماـنرب  راـک و  شور  زا 
: دومرف

مهاوخ بیقعت  تسا  هدـنام  كورتم  اهلاس  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شور  دـنار و  مهاوخ  قح  هارب  ار  امـش  نم  هک  دـینادب 
، دومن مهاوخن  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  نامرف  زا  یفارحنا  نیرتکچوک  درک و  مهاوخ  ءارجا  امـش  هرابرد  ار  ادـخ  باتک  تاروتـسد  نم  دومن ،

ریخ حالص و  نیا  یلو  دوب  دهاوخ  امش  حالـصب  میامن  امـش  هرابرد  هک  ار  یلمع  ره  هدرمـش و  مدقم  دوخ  رب  ار  امـش  شیاسآ  هشیمه  نم 
رما ءادـتبا  رد  تسا  نکمم  ار ، صوصخم  هدـع  کـی  هن  تفرگ  مهاوخ  رظن  رد  ار  مدرم  موـمع  نم  تسا و  یلک  تحلـصم  کـی  یهاوـخ 
عمط هن  نم  هک  دینادیم  رتهب  ناتدوخ  دـیئامن ، ربص  نآ  یتخـس  رب  دیـشاب و  رابدرب  لمحتم و  یلو  دـشاب  لکـشم  امـش  رب  شور  نیا  يارجا 
تسا هتخود  نمب  تلم  مشچ  نوچ  متفرگ و  هدهعب  ار  موق  یتسرپرس  امش  رارصاب  هکلب  مدوب  فیلکت  نیا  لوبقب  رـضاح  هن  مراد و  تفالخ 

. منک راتفر  اهنآ  نایم  رد  تلادع  قحب و  دیاب 
…

فالخ رب  صاخشا  نیا  هچنانچ  دنتسه  زیخلصاح  كالما  رهام و  ناکزینک  رایسب و  لاوما  ياراد  اهیـضعب  مراد  ربخ  نم  هک  یئاج  ات  لاح 
تیب هب  ار  ناشلاوما  هک  دومن  مهاوخ  روبجم  ار  اهنآ  نم  دنشاب  هتخودنا  ار  یئاراد  تورث و  نیا  عرش  نیزاوم  قح و 

- 

سپ دیشک  رگشل  هکمب  ریبز  نب  هللا  دبع  يریگتـسد  يارب  يو  بناج  زا  فسوی  نب  جاجح  هک  ناورم  نب  کلملا  دبع  نامز  رد  ( 137 - ) 1
زا دوب  هکم  رد  عقومنآ  رد  دوب  هدرک  یچیپرس  ع )  ) یلع تعیب  زا  هک  رمع  نب  هللا  دبع  نیمه  تخیوآ و  رادب  ار  وا  دسج  هللا  دبع  نتـشک  زا 
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 ! میامن تعیب  ات  هدب  ار  تتسد  منک  تعیب  واب  ماهدمآ  نم  یتسه و  کلملا  دبع  هدنیامن  وت  تفگ  تفر و  جاجح  دزن  دوخ  ناج  سرت 
هدـش هتخیوآ  رادـب  هک  يدـسج  نیا  رگم  درواین  اجنیدـب  ارت  يداتفا و  رکف  نیاب  الاح  هک  دـش  روطچ  يدرکن  تعیب  یلعب  وت  تفگ  جاجح 
تعیب نم  ياپب  یهاوخ  رگا  تسا  نتشون  لوغشم  نم  تسد  تفگ  درک و  زارد  ار  دوخ  ياپ  دوب  نتشون  لوغـشم  لاحنآ  رد  جاجح  تسا و 

دومن ! تعیب  دیشک و  جاجح  ياپب  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  رمع  نب  هللا  دبع  نک و 
 16  . هبطخ زا  هغالبلا  جهن  ( 138 - ) 2
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125 ص :
رد مه  نآ  شاداپ  درادن و  دوجو  نیملـسم  دارفا  نایم  يزایتما  هنوگچیه  يوقت  زج  هک  دـینادب  دـیاب  امـش  دـنیامن و  درتسم  نیملـسم  لاملا 
رب نم  تموکح  يانب  دنتسه و  ناسکی  توافت و  یب  نم  رظن  رد  نیملسم  همه  لاملا  تیب  میسقت  رد  نیا  ربانب  دش  دهاوخ  هداد  رگید  ناهج 

. نوبز فیعض و  رگمتس  نادنمورین  دنزیزع و  نم  رظن  رد  اونیب  ناگدیدمتس  تسا  تاواسم  تلادع و  هیاپ 
هرظتنم ریغ  هثداح  کی  ربارب  رد  ۀعفد  دنتسنادیم  دوخ  نآ  زا  ار  لاملا  تیب  نامثع  تفالخ  نارود  رد  هک  هیما  ینب  اصوصخم  برع  فارشا 

هیاپ نیاب  یهاوخداد  یئوگقح و  رد  دـیوگ و  نخـس  نانآ  اب  هجهل  تحارـص  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرکیمن  لایخ  اـهنآ  دـندش ، عقاو 
نامزنآ زا  هچ  ره  دوب و  هدش  شومارف  زیچ  همه  تشذـگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا  هک  لاس  تدم 25  رد  ایوگ  دزرو  رارصا 

: دومرف جرم  جره و  ترتف و  لاس  زا 25  سپ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  اهنت  دنامیم و  ءارجا  الب  نید  ماکحا  دشیم  يرپس 
: دومرف زاب  دوش و  میسقت  هیوسلاب  دیاب  لاملا  تیب  دنناسکی و  مالسا  نوناق  ربارب  رد  دیفس  هایس و  كولمم ، کلام و  مجع ، برع و 

 . قیضا (1) هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  ۀعس و  لدعلا  یف  ناف  هتددرل  ءامالا  هب  کلم  ءاسنلا و  هب  جوزت  دق  هتدجو  ول  هللا  و 
رهوش یئاهنز  اهلام  نآ  اب  هچ  رگا  منادرگرب  نآ  کلامب  مبایب  رگا  هدیـشخب ) نآ  نیاـب و  ناـمثع  هک  ار  یلاوما  اـهنیمز و   ) دـنگوس ادـخب 

رد ددرگ  گنت  تلادـع  وا  رب  هک  یـسک  تسا و  تلادـع  يارجا  رد  شیاشگ  تعـسو و  اریز  دـشاب  هدـش  هدـیرخ  ینازینک  ای  هدـش و  هداد 
تیب زا  هک  ار  هیقب  دنراذگ و  یقاب  وا  نادنزرف  يارب  ار  نامثع  یـصخش  لاوما  دومرف  روتـسد  اذـل  دوش  رتگنت  وا  رب  متـس  روج و  تروصنیا 
دازآ مالغ  دادن و  تیزم  یسک  رب  ار  سکچیه  دیسر و  رانید  هس  رفن  ره  هب  میسقت  نیا  زا  دنیامن و  میسقت  نیملسم  نایم  دوب  هتشادرب  لاملا 

 . درک هاگن  مشچ  کی  اب  برع  فارشا  اب  ار  هدش 
دنتـسنادیم و نیریاس  زا  رترب  ار  دوخ  تیلهاج  مسرب  هک  هدـعنآ  دـیدرگن ، یهورگ  دـنیاشوخ  هنالداع  شور  نیا  هک  تسین  حیـضوتب  مزـال 

زا اهنآ  مهس  هک  دنتشاد  عقوت 

 15  . مالک هغالبلا  جهن  ( 139 - ) 1
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126 ص :
. دشاب يداع  مدرم  زا  رتشیب  دیاب  لاملا  تیب 

مانمگ مدرم  هایـس و  نامالغ  ام و  نایم  درمـش و  ریقح  زیچاـن و  ار  اـم  یگداوناـخ  ناونع  یموق و  تمرح  یلع  هک  دـنتفگ  دوخ  شیپ  اـهنیا 
میئایب ؟ رانک  وا  اب  مینک و  لمحت  شور  نیاب  میناوتیم  ام  ایآ  تشاذگن  یقرف 

مدرم نانآ  نوچ  دنکیمن و  ادیپ  همادا  رخآ  ات  بلط  هاج  رـصنع و  تسـس  صاخـشا  لیبق  نیا  تعیب  هک  تسنادیم  لوا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
ماقم نتفریذـپب  لیام  ءادـتبا  زا  تهجنیدـب  درک  دـنهاوخ  نوریب  يوقت  قیرط  زا  هداد و  بیرف  يدوزب  مه  ار  ساـنلا  ماوع  دنتـسه  سانـشرس 

. دوبن تفالخ 
: دوب وربور  هجاوم و  گرزب  عنام  هس  اب  رما  ودب  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

. دندوب هدرکن  تعیب  وا  اب  اهنآ  لاثما  صاقو و  دعس  رمع و  نب  هللا  دبع  دننام  گرزب  صاخشا  زا  دنچ  ینت  هکنیا  تسخن 
رـسیم و تمحازم  داجیا  نودـب  اهنآ  لزع  دـندرکیم و  تموکح  ياهشوگ  رد  کی  ره  هیواعم ) دـننام   ) ناـمثع ماـکح  لاـمع و  هکنیا  مود 

. دوبن رودقم 
یلع دادـیم و  رارق  دوخ  هناهب  زیواتـسد و  ارنآ  دوب  ینامرفان  نایغط و  ددـص  رد  سک  ره  دوب و  نایم  رد  زین  نامثع  لتق  عوضوم  هکنیا  موس 

. دنک نشور  نامثع  ناگدنشک  اب  ار  دوخ  عضو  هک  دوب  راچان  مالسلا  هیلع 
رـصانع لیبق  نیا  اب  هزرابم  يارب  ار  ترـضحنآ  تاقوا  هدومن و  لتخم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هاتوک  هرود  هک  دوب  مهم  لماع  هس  نیا 

. دینادرگ لوغشم  حلاصان 
تقفاوم وت  تفالخ  اب  نیملـسم  مومع  هک  دـسریم  رظنب  : تفگ ترـضحنآب  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  مراهچ  زور 

!! دوش رازگرب  اروشب  عوضوم  نیا  تسبوخ  دنرادن 
اب نیملسم  دوخ  رگم  مدوب ؟ هدمآ  مدرم  شیپ  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  نم  رگم  راکچ ؟ اهراک  نیاب  ارت  قمحا  يا  : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

ترـضحنآ سپـس  دوش ؟ رازگرب  يروشب  تفالخ  عوضوم  یئوگیم  وت  نونکا  هک  تسا  هدش  هچ  دندرواین ؟ موجه  نم  لزنمب  مامت  ماحدزا 
مدرم درک و  حرطم  ماع  ءالم  رد  ار  ارجام  تفر و  ربنمب 
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127 ص :
رد يرگید  تالایخ  زین  ناگدننک  تعیب  زا  ياهدـع  یفرط  زا  . دومرف توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نآرق و  تاروتـسد  زا  يوریپ  هب  ار 

رگا هک  دـندرکیم  نامگ  نینچ  تسا و  نامثع  هاگتـسد  دـننام  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هک  دـندرکیم  روصت  اهنآ  دـندینارورپیم  رس 
ای تشامگ  دهاوخ  نیملسم  دالب  تموکحب  ار  اهنآ  زین  بانجنآ  دننک  یتسدشیپ  نارگیدب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  دروم  رد  رهاظب 

یلعب هک  دوب  یسک  لوا  هحلط  دش  هراشا  هکنانچ  دندوب و  ریبز  هحلط و  صاخـشا  نیا  هلمج  زا  داد  دهاوخ  رتشیب  لاملا  تیب  زا  ارنانآ  مهس 
تیب ترـضحنآ  هک  دـندرک  هدـهاشم  صاخـشا  هنوگنیا  نوچ  !و  دوبن تشادمـشچ  عمط و  نودـب  تعیب  نیا  یلو  دومن  تعیب  مالـسلا  هیلع 

. دندوشگ ضارتعاب  نابز  دمآ و  نارگ  نانآ  رب  لمع  نیا  درک  میسقت  هیوسلاب  نیملسم  نایم  ار  لاملا 
، يرادیم ربارب  هیطع  رد  وا  اب  ارم  زورما  وت  تسا و  نم  هدرک  دازآ  يداد  رانید  هس  واب  هک  مالغ  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  فینح  نب  لهس 

یـسک مالـسلا  هیلع  یلع  اما  . دـندروآ نابزب  ار  نخـس  نیا  ریظن  زین  شیرق  زا  یهورگ  صاع و  نب  دیعـس  مکح و  نب  ناورم  ریبز و  هحلط و 
نمب ایآ  : دومرف نانآ  خـساپ  رد  دـیامن  فرـصنم  تلادـع  قح و  هار  زا  ار  يو  هدـش و  عقاو  رثؤم  وا  رد  تاضارتعا  اههوکـش و  نیا  هک  دوبن 
هدوب دمآ  تفر و  رد  زور  بش و  ات  دنگوس  ادخب  میامن ؟ کمک  ماهدش  رادمامز  واب  تبسن  هک  یسکب  متس  ملظ و  هرابرد  دیهدیم  روتـسد 

نیملسم نایم  هیوسلاب  ارنآ  دوب  مه  نم  یـصخش  لام  لاملا  تیب  رگا  و  منکن ، يراک  نینچ  دنـشدرگ  رد  مه  درگ  نامـسآ  رد  ناگراتـس  و 
: دومرف سپس  مهد ؟ زایتما  يرگیدب  ار  یکی  هنوگچ  سپ  تسا  ادخ  لام  لاملا  تیب  هکیتروص  رد  مدرکیم  میسقت 

، هللا دنع  هنیهی  سانلا و  یف  همرکی  و  ةرخالا ، یف  هعـضی  ایندلا و  یف  هبحاص  عفری  وه  و  فارـسا ، ریذبت و  هقح  ریغ  یف  لاملا  ءاطعا  نا  الا و 
مهتنوعم یلا  جاتحاف  اموی  لعنلا  هب  تلز  ناف  مهدو ، هریغل  ناک  مهرکـش و  هللا  همرح  الا  هلها  ریغ  دـنع  هقح و  ریغ  یف  هلاـم  ؤرما  عضی  مل  و 

لیلخ (1)  مالا  نیدخ و  رشف 
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ایند رد  ار  شاهدنـشخب  دوش  ءاطعا  قح  ریغ  هار  رد  هک  یلام  نینچ  تسا و  فارـسا  ریذـبت و  نآ  قح  ریغ  هار  رد  لام  ندیـشخب  هک  دـینادب 
دزن رد  هدرک و  دنمجرا  مدرم  دزن  رد  و  دیامن ، نوبز  تسپ و  یهلا ) هاگـشیپ  رد   ) ترخآ رد  دـنک و  هبترم  دـنلب  لام ) ناگدـنریگ  دزن  رد  )

زا ار  وا  دنوادخ  هکنیا  زج  درکن  فرـصم  دنتـشاد  ارنآ  قاقحتـسا  هک  یناسکب  اجیب و  ار  شلام  سک  چـیه  و  دـنادرگ ، ریقح  راوخ و  ادـخ 
دنمزاین نانآ  کمکب  دـهد و  يور  وا  يارب  ياهثداـح  يزور  رگا  سپ  دوب ، وا  ریغ  يارب  ناـنآ  یتسود  دومن و  مورحم  اـهنآ  يرازگـساپس 

. دنشابیم تسود  نیرتهدننک  شنزرس  قیفر و  نیرتدب  وا  يارب  نانآ  دشاب 
بیغرت ار  مدرم  وت  تفالخ  رما  رد  ام  هک  دنداتـسرف  ترـضحنآب  یماغیپ  ریبز  هحلط و  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  لوا  ياـهزور  يراـب 

وت تسدـب  راک  ناـنع  هک  ـالاح  دـندومن  تعیب  وتب  یگمه  هدرک و  يوریپ  اـم  زا  زین  راـصنا  رجاـهم و  میدومن و  هداـمآ  تعیب  يارب  هدرک و 
! یتخادرپ وا  ریغ  رتشا و  کلامب  یتخاس و  اهر  ار  ام  هداتفا 

ار هرـصب  تموکح  هحلط  درک  ضرع  تسیچ ؟ نانخـس  نیا  نتفگ  زا  ریبز  هحلط و  دوصقم  هک  دیـسرپ  اـهنآ  هداتـسرف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
! ار هفوک  تراما  ریبز  دهاوخیم و 

اهنآ تسد  رد  هفوک  هرـصب و  رگا  دنراذگیمن  هدوسآ  ارم  دناماقم  لغـش و  دقاف  هدوب و  هنیدـم  رد  ودـنآ  هک  الاح  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
وگب درمریپ  ود  نیاب  متـسین  نمیا  اهنآ  رـش  زا  نم  دنروآیم و  دوجوب  نید  رما  رد  فاکـش  هنخر و  دنناروشب و  نم  هیلع  رتشیب  ار  مدرم  دشاب 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  دیاهدینش  امتح  دینکن و  داجیا  داسف  هلئاغ و  وا  تما  رد  دیسرتب و  شلوسر  ادخ و  زا 
 . نیقتملل (1) ۀبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت 

 . تسا (2) ناراکزیهرپ  يارب  تبقاع  نسح  دنتسین و  داسف  يرترب و  ناهاوخ  نیمز  رد  هک  میداد  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارس  نیا  و 

 83  . هیآ صصق  هروس  ( 141 - ) 1
 29  . لمج ص باتک  نینمؤملا  ریما  تالاح  خیراوتلا  خسان  ( 142 - ) 2
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درـس نهآ  مالـسلا  هیلع  یلع  رورپ  تلادع  هاگتـسد  رد  اجیب  تاعقوت  یبلط و  زایتما  هک  دندرک  نیقی  دندینـشب  نخـس  نیا  هک  ریبز  هحلط و 

. دنناشوپب لمع  هماج  دوخ  ياههتساوخب  قیرطنآ  زا  هکلب  ات  دننک  ادیپ  يرگید  هار  دیاب  تسا و  ندیبوک 
یگتـسیاش و کـیچیه  هک  ار  ناـمثع  لاـمع  ماـکح و  تصرف  نـیلوا  رد  تـفرگ  میمـصت  مدرم  تـعیب  زا  سپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  یفرط  زا 

نایفسیبا نب  ۀیواعمب  مه  ياهمان  تهجنیدب  درامگ  رب  راکتسرد  حلاص و  صاخـشا  اهنآ  ياجب  هدومن و  لزع  دنتـشادن  تموکح  تیحالص 
تعیب و هب  ار  وا  دومن و  مالعا  يوب  ار  دوخ  تفالخ  مدرم و  تعیب  عوضوم  هتـشون و  تشاد  رایتخا  رد  ار  ماـش  تموکح  رمع  ناـمز  زا  هک 

. دناوخ دوخ  تعاطا 
یتح تفرگ و  تعیب  دوخ  يارب  اهنآ  زا  دومن و  یفخم  ماش  مدرم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  همان  دـسر  تفالخب  دوخ  هکنیا  يارب  هیواـعم  اـما 

. دراذگ ارجا  هلحرمب  ار  شدوصقم  هدرک و  هدافتسا  هنکمم  تصرف  زا  ات  دادن  خساپ  مه  ار  ترضحنآ  همان 
يرگید صاخـشا  هلیـسوب  ار  ع )  ) یلع هک  داتفا  رکف  نیدـب  دروآ  تسدـب  دوخ  تیعقوم  میکحت  يارب  یبساـنم  تصرف  هکنیا  يارب  هیواـعم 

وت و يارب  ماش  مدرم  زا  نم  هک  درک  هفاضا  دومن و  تفالخ  ياعداب  صیرحت  ار  وا  هتـشون و  ریبزب  ياهمان  اروف  ورنیا  زا  دنک  هزرابم  مرگرس 
لاغشا ار  رهـش  ودنآ  یلع  زا  شیپ  تسا  کیدزن  امـشب  هفوک  هرـصب و  نوچ  دشاب و  امـش  نآ  زا  تفالخ  بیترت  هب  هک  متفرگ  تعیب  هحلط 

! دیئامن هبلغ  وا  رب  دیزیخرب و  گنجب  يو  ربارب  رد  نامثع  یهاوخنوخ  ناونعب  هدومن و 
دـید و ار  هحلط  تولخ  رد  دومن و  یفخم  همه  زا  ار  همان  دروخ و  ار  هیواـعم  بیرف  تفـالخ  عمطب  دیـسر  ریبز  تسدـب  هیواـعم  هماـن  نوچ 

 . داد (1) ربخ  واب  ار  همان  نومضم 
هفیلخ هحلط  مه  وت  زا  دـعب  وت و  نم  زا  دـعب  مشاب و  هفیلخ  نم  هک  متفرگ  تعیب  ماـش  مدرم  زا  نم  هک  تشون  ریبزب  هیواـعم  یـضعب  لـقنب  و 

 . دشاب (2)
رد دوخ  دصاقمب  ندیـسر  يارب  هدـشن و  قفوم  مالـسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  هفوک  هرـصب و  تراما  باصتناب  هک  ار  ریبز  هحلط و  هیواعم  همان 

يرگید لح  هار  يوجتسج 

ینعمب . لقن  لمج ص 29  باتک  خسان -  ( 143 - ) 1
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دوب هتشون  هیواعم  هکنانچ  دنریگ و  شیپ  هلتاقم  هعزانم و  هار  وا  اب  هدمآ و  رد  تفلاخم  رد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دومن  ممـصم  دندوب 
دوخ دصاقم  ماجنا  يارب  ار  هنیمز  رهـش  نآ  رد  هدش و  هکم  مزاع  هنیدم  زا  اذل  دـنهد  رارق  دوخ  زیواتـسد  هناهب و  مه  ار  نامثع  یهاوخنوخ 
هدمآ درگ  هکم  رد  هشیاع  مکح و  نب  ناورم  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  زا  زین  رگید  ياهدع  نت  ود  نیا  رب  هوالع  اریز  دندید  دعاسم 

. دندروآ دوجوب  ار  لمج  گنج  هداد و  لیکشت  يرفن  دنچ  هورگ  کی  رهشنادب  ریبز  هحلط و  دورو  اب  هک  دندوب 

لمج گنج   - 3
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... هبحاص نود  هل  رمالا  يری  امهنم  لک  ریبزلا و  ۀحلط و  اهعم  ةرصبلا و  یلا  تراس  ۀشیاع  نا  سانلا  اهیا 

مالسلا ) هیلع  یلع  )
دوجوب ارنآ  تقو  يافلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  مدرم  یتاقبط  فالتخا  عوضوم  لمج  گنج  عوقو  تلع 

مرکا ربمغیپ  نامزب  عاضوا  ندـینادرگ  زاب  ناگتـشذگ و  شور  هیلع  یبالقنا  تضهن  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نوچ  دـندوب و  هدروآ 
دارفا دـننام  یعاـمتجا  تیعقوم  رظن  زا  ترـضحنآ  تفـالخ  رد  ار  دوـخ  هک  ریبز  هحلط و  دـننام  یهورگ  ورنیا  زا  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نوچ دیدرگ  هراشا  اقباس  هکنانچ  دندز و  شروش  هزرابمب و  تسد  وا  هیلع  دـندیدیم  رطخ  رد  ار  دوخ  يدام  عفانم  هدرک و  هدـهاشم  يداع 
ار هکم  ورنیا  زا  دندوبن  دوخ  هشقن  يارجاب  رداق  مه  هنیدم  رد  هدینش و  یفنم  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  ياهاضاقت  ربارب  رد  نت  ودنآ 

دنتـساوخ هزاجا  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  اذل  دنوش  رهـش  نآ  مزاع  هک  دندش  ددص  رد  هدرک و  باختنا  دوخ  دصاقم  ماجنا  يارب 
! دنور هکمب  هرمع  مسارم  ندروآ  اجب  يارب  هک 

حرط ياهشقن  امـش  تسین ، گنرین  هلیح و  نودـب  امـش  ترفاسم  نیا  یلو  دـیدازآ  اهرهـش  همهب  نتفر  يارب  امـش  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
هرمع ماجنا  زج  يدوصقم  ترفاسم  نیا  زا  هک  دندروخ  دنگوس  رهاظب  رفن  ودـنآ  یلو  دـینک ، ارجا  ارنآ  دـیناوتیمن  هنیدـم  رد  هک  دـیاهدرک 

. دنرادن
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راتفگب ار  اهنآ  درک و  دیدجت  ودنآ  اب  ار  دوخ  تعیب  دومن ، رذح  رب  نامیپ  دهع و  نتـسکش  زا  ار  اهنآ  داد و  هزاجا  نانآب  مالـسلا  هیلع  یلع 
نیقرام نیطـساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  دعب  وت  یلع  ای  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلعب  ودنآ  روضح  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

 . دومن (1) يروآدای  درک  یهاوخ  لاتق 
. دنتفای دعاسم  دوخ  ياهتیلاعف  يارب  ار  رهش  نآ  طیحم  دندش و  هکم  هجوتم  هدش و  صخرم  ترضحنآ  تمدخ  زا  اهنآ  هرخالاب 

وا هیلع  ار  مدرم  دوب  هدرک  هدـهاشم  ار  نامثع  فالخ  لامعا  تاکرح و  یتقو  وا  دوب  هکم  رد  زین  هشیاـع  هکمب  ریبز  هحلط و  دورو  زا  شیپ 
هتفرگ تدش  نامثع  هیلع  هرصاحم  شروش و  هکیماگنه  دیـشکب و  ار  قمحا ) ریپ  لثعن (2)  نیا  هک  دوب  هتفگ  اهراب  تشادـیما و  شروشب و 

رد نامثع  دادمتـسا  ربارب  رد  ای  دـشاب و  رانک  رب  اولب  شروش و  نیا  زا  رهاظب  هکنیا  يارب  هشیاع  دیـسریم  رظنب  ملـسم  زرحم و  نامثع  لـتق  و 
. درکیم یئوگدب  نامثع  زا  زین  هکم  رد  تفاتش و  هکم  يوسب  دوخ  دز و  نماد  هنیدم  رد  ار  هنتف  شتآ  دتفین  یقالخا  روضحم 

هیلع یلع  نامثع  زا  سپ  هک  تسناد  دیـسر و  واب  نامثع  لتق  ربخ  هار  نیب  رد  نوچ  درکیم  تعجارم  هنیدـمب  هک  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ 
نب هللا  دـبع  زین  هکم  مکاـح  ماـگنه  نآ  رد  دوـمن و  تشگزاـب  هکمب  اددـجم  دـش و  فرـصنم  هنیدـمب  نتفر  زا  تسا  هدـش  هـفیلخ  مالـسلا 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  تخسرس  نیفلاخم  زا  نامثع و  يدج  نارادفرط  زا  هک  دوب  یمرضحلا 
عمج هکم  رد  هدـمآ و  رد  رانک  هشوگ و  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  ریاس  ناورم ، ریبز و  هحلط و  هکم و  مکاـح  هشیاـع و  رب  هوـالع 

. دندوب هدش  قحلم  اهنآب  هدمآ و  هرصب  زا  زین  رماع  نب  هللا  دبع  هدش و  دراو  نمی  زا  هیما  نب  یلعی  هلمج  نم  دندوب  هدش 
زا هکنیا  يارب  مه  هشیاع  دـیدرگ  رجنم  لمج  گنجب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  هرابرد  اهنآ  ثحب  روش و  فلاخم و  هورگ  نیا  عامتجا 

يارب زین  ربمغیپ  نانز  ریاس 

يدوعسم . هیصولا  تابثا  ( 145 - ) 1
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دزادنا هارب  هورگ  نیا  هارمه  مه  ار  اهنآ  دـهد و  بیرف  زین  ار  هصفح  هملـس و  ما  هک  داتفا  رکف  نیدـب  دـنک  مهارف  یتسدـمه  کمک و  دوخ 

. دش وربور  يو  دیدش  تفلاخم  اب  تفر  هملس  ما  دزن  یتقو  یلو 
اپب وا  یهاوـخنوخب  هک  تـسا  هدـش  هـچ  زورما  يدوـمنیم  بـیغرت  ناـمثع  لـتقب  ار  مدرم  هـک  يدوـبن  وـت  رگم  هشیاـع  يا  تـفگ  هملـس  ما 

زورما تسوا  نیشناج  ادخ و  لوسر  ردارب  وا  هکیتروص  رد  یئامنیم  یضترم  یلع  اب  هک  تسا  ینمشد  تمـصاخم و  هچ  نیا  و  ياهتـساخ ؟
نکتویب یف  نرق  :و  هک دومرفن  یلاعت  يادخ  لوق  زا  دوخ  نانز  هرابرد  ربمغیپ  رگم  اهنیا  زا  هتشذگ  دناهدرک  تعیب  وا  اب  راصنا  رجاهم و  مه 

اصوصخم هملس  ما  نانخـس  دینکن ) یئامندوخ  تیلهاج  مایا  دننام  دیریگ و  رارق  دوخ  ياههناخ  رد  یلوالا (1)  ۀیلهاجلا  جربت  نجربت  و ال 
شیپ دش  دـیماان  هملـس  ما  بناج  زا  نوچ  درکن و  ادـیپ  وا  ربارب  رد  یئوگباوج  يارای  درک و  درخ  الماک  ار  هشیاع  دـیجم  نآرقب  وا  دانتـسا 

. تفر هصفح 
هـصفح فرط  زا  نوچ  هشیاع  دومن ، تعنامم  لمع  نیا  زا  ار  دوخ  رهاوخ  رمع  نب  هللا  دـبع  شردارب  یلو  درک  تباجا  ار  وا  توعد  هصفح 

! تفرگ رایتخا  رد  ار  وجارجام  هدع  نیا  یهدنامرف  داتفا و  هارب  یئاهنت  هب  راچان  دیدن  یتدعاسم  زین 
هدرک بیغرت  مالسلا  هیلع  یلع  تفلاخمب  هدومن و  عیمطت  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  ار  وا  هتـشون و  ریبزب  ياهمان  هیواعم  هک  دش  هتفگ  اقباس 

دوخ اب  دـشابیم  فلاخم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  مه  ار  هیواعم  دـنور و  ماشب  هک  دوب  نیا  رب  ءادـتبا  فلاخم  هورگ  نیا  رظن  تهجنیدـب  دوب 
دنـسرب و ماشب  فلاخم  هورگ  نیا  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ  دوب  هتفای  ربخ  عمج  نیا  میمـصت  زا  ـالبق  هک  هیواـعم  اـما  دـنیامن  تسدـمه 

لوهجم ياضماب  ياهمان  اروف  اذـل  دـنک  تعیب  ریبز  هحلط و  رب  دـیاب  هیواعم  تروصنیا  رد  دـنوش  بلاـغ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هکنیا  ضرفب 
فرط زا  هک  وا  اریز  تسین  هتخاس  امـش  يارب  يراک  يو  زا  هک  دـیروخن  ار  هیواعم  نانخـس  لوگ  امـش  هک  دومن  دـیق  همان  نآ  رد  هتـشون و 

ار همان  نیا  هیواعم  دـنک ؟ کمک  امـشب  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـندیناسر  لتقب  ار  وا  ات  درکن  کـمک  ناـمثعب  دوب  ماـش  مکاـح  ناـمثع 
. داتسرف ریبزب  رگید  سک  ياضماب 

 33  . هیآ بازحا  هروس  ( 147 - ) 1
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دومن (1) هاگآ  همان  نومـضم  زا  دوب  هتفرگ  رارق  هشیاع  اهنآ  سأر  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  دیـسر  ریبز  تسدب  همان  نیا  نوچ 

نارادفرط هفوک  هرـصب و  رد  ریبز  هحلط و  اریز  دنور  هرـصب  هب  هک  دندید  نآ  رد  ار  تحلـصم  هدش و  فرـصنم  ماش  يوسب  تمیزع  زا  اذـل 
. دوب رتشیب  اهنآ  تفرشیپ  دیما  هتشاد و  دایز 

یئارآ  رگشل  هکم  رد  نیفلاخم  ریاس  ریبز و  هحلط و  يرایتسدب  هشیاع  هرخالاب 

قوقح ناشناردپ  تفالخ  نامز  رد  هصفح  وا و  هک  دوب  ببـس  نیا  زا  ع )  ) یلع اب  دـعب  نامثع و  اب  ءادـتبا  هشیاع  تفلاخم  تلع  ( 148 - ) 1
ياهقوقح نیا  زا  ار  نیریاس  هشیاع و  تسد  داد و  دوخ  نادنواشیوخب  ار  زیچ  همه  دیسر  تفالخب  نامثع  نوچ  دندرکیم و  تفایرد  يدایز 

. دومن کیرحت  وا  نتشکب  ار  مدرم  دش و  فلاخم  نامثع  اب  هشیاع  هجیتن  رد  دومن  هاتوک  فازگ 
ترـضحنآ دوجو  اب  دوب و  وا  بیقر  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  ع )  ) یلع هلمج  زا  : دوب دـنچ  یلماوع  تبـسانمب  ع )  ) یلع اـب  وا  تفلاـخم  اـما 

زا دـنیبب ، شردـپ  زا  رتالاب  ار  یـسک  تساوخیمن  ای  تسناوتیمن و  هشیاع  دوب و  لکـشم  تیـصخش  راهظا  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  ار  رکبوبا 
درکیم راهظا  ماسلا  اهیلع  همطاف  شرتخدـب  اصوصخم  هجیدـخب و  ص )  ) مرکا لوسر  هک  یئاهتبحم  دوب و  هجیدـخ  يووه  هشاـیع  یفرط 

زونه ترـضحنآ  دـیدیم  یلو  دـشاب  رتیمارگ  همه  زا  ص )  ) ربمغیپ رظن  رد  تساوخیم  وا  دومنیم ، راد  هحیرج  ار  هشیاع  هنانز  تاـساسحا 
تیاهنیب دشابیم  وا  راگدای  هک  زین  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  هدرکن  شومارف  ار  وا  ياهتبحم  اهیراکادف و  مه  هجیدخ  توف  زا  سپ 

. درکیم يزوت  هنیک  زین  ع )  ) یلعب تبسن  اذل  دوب  ع )  ) یلع هجوز  همطاف  نوچ  دراد و  تسود 
راـظتنا هشیاـع  دوب و  هداد  دوخ  نادـنواشیوخب  هدـیرب و  ار  وا  فازگ  قوقح  ناـمثع  هک  دوب  نیا  ع )  ) یلع اـب  هشیاـع  تفلاـخم  رگید  تلع 

يو يارب  یلام  هلأسم  تسا  هدش  هفیلخ  ع )  ) یلع دینش  یتقو  یلو  دومن  دهاوخ  نیمأت  ار  يداصتقا  ررض  تسکش و  نیا  هیتآ  رد  هک  تشاد 
رد هک  ار  يرادـقم  نیرتزیچاـن  ع )  ) یلع هک  تسنادـیم  تخانـشیم و  ار  ع )  ) یلع وا  اریز  دـش  ناـمثع  ناـمز  زا  رتجـنرغب  رتلکـشم و  یلیخ 

مـشاهینب زا  ار  تفالخ  هک  درکیم  یعـس  نینچمه  هشیاعب ، دـسر  هچ  ات  دـهدن  زین  دوخ  دـنبلد  دـنزرفب  لاملا  تیب  هنازخ  زا  دـیابن  باـسح 
مامت زا  هک  دوب  راچان  درادرب و  هزرابم  زا  تسد  تسناوتیمن  هشیاع  هک  دوب  ملـسم  بیترت  نیا  اـب  دـنک  رقتـسم  دوخ  هلیبق  رد  هدومن و  عزتنم 

دنک . هدافتسا  اهنآ  دوجو  زا  هتسج و  يرای  دوخ  دوصقم  ماجنا  يارب  بلط  شروش  مدرم 
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راوس زین  ار  هشیاع  دندومن و  هیهت  گنج  گرب  زاس و  لئاسو و  یفاک  ردقب  دوب  هتـشاذگ  اهنآ  رایتخا  رد  هیما  نب  یلعی  هک  یلوپ  اب  هدرک و 

 . دنتفرگ (1) شیپ  رد  ار  هرصب  هار  هدومن و  رکسع )  ) مانب يرتش 
دوخ تکرح  تعرـس  رب  دـنروآ  رد  شیوخ  فرـصتب  ار  هرـصب  يو  زا  رتدوز  هدومن و  ریگلفاغ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  يارب  هورگ  نیا 

. دندومیپیم شاب  تحار  تحارتسا و  نودب  ار  يدایز  تفاسم  ابلاغ  دندوزفایم و 
تحارتساب دـندمآ و  دورف  لحم  نآ  رد  یگتـسخ  عفر  يارب  دوب  بش  نوچ  دـنتفگیم و  بئوح )  ) ار اـجنآ  هک  دندیـسر  یئاـجب  هار  نیب  رد 

دیرپ باوخ  زا  هشیاع  اهنآ  يادص  رثا  رد  هکیروطب  دندرکیم  سراپ  دایز  هشیاع  رداچ  فارطا  رد  بئوح  ياهگـس  بش  نآ  رد  دنتخادرپ ،
تفلاخم هرابرد  دوخ  تامادقا  زا  داتفا و  سارهب  تخس  دنیوگ  بئوح  ار  اجنآ  هک  درک  لصاح  عالطا  نوچ  دش ، ایوج  لحم  نآ  مسا  زا  و 

يو نارسمه  زا  یکی  يارب  هک  دوب  هدینـش  ترـضحنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تایح  رد  اریز  دیدرگ  نامیـشپ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب 
. یشاب وت  ادابم  اریمح  : دوب هتفگ  هشیاعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  احیرص  درک و  دنهاوخ  سراپ  بئوح  ياهگس 

! ددرگ زاب  هکمب  هتفرگ و  هرانک  موق  نآ  زا  هک  تشاد  رارصا  اذل  دوب  هدش  نامیشپ  تخس  هداتفا و  شرطاخب  ربمغیپ  نخس  نونکا 
زا تفاسم  اهگنـسرف  تسین و  بئوح  لحم  نآ  هک  دنهد  تداهـش  غوردب  هک  دومن  راداو  ار  رفن  دنچ  درک  هدهاشم  ار  عضو  نیا  نوچ  ریبز 

. داد همادا  هرصب  يوسب  دوخ  يورشیپ  هب  اددجم  اهنآ  دنگوس  نانیمطاب  مه  هشیاع  دندرک و  نینچ  هدع  نآ  دناهدش ، رود  بئوح 
یهاوخنوخ روظنمب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  يارب  ار  اهنآ  هتشون و  همان  هرصب  ناگرزب  هب  ریبز  هحلط و  دندیـسر  هرـصب  یکیدزنب  نوچ 

روظنم نیا  يارب  هرصبب  امش  ندمآ  دنتسه و  هنیدم  رد  نامثع  ناگدنشک  هک  دنداد  باوج  زین  اهنآ  دندرک  توعد  نامثع 

دنیوگیم . زین  هرصب  گنج  هداتفا  قافتا  هرصب  رد  نوچ  زاب  لمج و  گنج  دوب  هدش  رتش  راوس  هشیاع  هکنیا  تلعب  ار  گنج  نیا  ( 149 - ) 1
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زا سپ  دـندرک و  هلمح  رهـش  نادـب  ضرعت  تلاحب  هدومنن و  هرـصب  ناگرزب  راـتفگب  یئاـنتعا  نیفلاـخم  یلو  تسا ، قطنم  نودـب  ینعمیب و 
رهش هجیتن  رد  دندومن و  میلستب  روبجم  دوب  هدش  بوصنم  هرصب  تموکحب  مالسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  هک  ار  فینح  نب  نامثع  دایز  راتشک 

. دندروآ رد  دوخ  فرصتب  ار  هرصب 
مه ياهمان  دـش  هراشا  ـالبق  هکیروطب  هدوب و  اهناتـسرهش  نارادـنامرف  ضیوعت  لوغـشم  تدـمنیا  لـالخ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرط  زا 

مالـسلا هیلع  یلع  همان  خساپ  ياجب  هیواعم  یلو  دوب  هدرک  توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  هداتـسرف و  هیواعمب  یلجب  هللا  دـبع  نب  ریرج  هلیـسوب 
دیکأت تشون و  ياهمان  هللا  دـبع  نب  ریرج  هب  اددـجم  مالـسلا  هیلع  یلع  . دوب هدومن  راداو  ترـضحنآ  تفلاخمب  ار  وا  هتـشون و  ریبزب  ياهمان 

گنج و ناـیم  ار  وا  دریگب و  میمـصت  درومنیا  رد  هدومن و  هرـسکی  ار  شراـک  هک  نک  راداو  ار  هیواـعم  نم  هماـن  لوصو  ضحمب  هک  دومن 
. نادرگ هاگآ  ار  ام  دراد  گنج  لایخ  هچنانچ  ریگب و  تعیب  وا  زا  دش  میلست  رگا  نک  ریخم  حلص 

. دیامن يو  میلست  ار  نامثع  ناگدنشک  هک  دوب  هتشون  خساپ  ترضحنآب  هدرک و  مهتم  نامثع  لتقب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هیواعم  اما 
اب ءادـتبا  هک  تفرگ  میمـصت  تسنادـیم  زین  ماش  رد  ار  وا  ذوفن  رترگهلیح و  همه  زا  ار  هیواعم  دوخ  نیفلاخم  نایم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

فرصتم ار  هرصب  ریبز  هحلط و  يرایتسدب  هشیاع  هک  دیسر  ربخ  ماگنه  نیا  رد  یلو  دنک  هرسکی  ار  هیواعم  راک  هتفر و  ماشب  يزهجم  رگشل 
فرـصنم ماشب  تکرح  میمـصت  زا  راچان  مالـسلا  هیلع  یلع  دناهدیناروش  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  ار  مدرم  نامثع  یهاوخنوخ  ناونعب  هدش و 

. ددرگ ماش  مزاع  سپس  درادرب و  نایم  زا  ار  هرصب  نایشروش  لوا  هک  دمآ  رب  ددص  رد  هدش و 
: دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسرب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنمب  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ریبزلا اما  اهمع و  نباف  ۀـحلط  اما  هبحاص ، نود  هل  رمالا  يری  امهنم  لک  ریبزلا و  ۀـحلط و  اهعم  ةرـصبلا و  یلا  تراس  ۀـشیاع  نا  ساـنلا  اـهیا 
لمجلا ۀـبکار  نا  هللا  دـیدش و  امهنم  عزانت  دـعب  هبحاص  قنع  امهدـحا  نبرـضیل  ادـبا  کلذ  اولانی  نل  اودارا و  اـمب  اورفظ  ول  هللا  و  اـهنتخف ،

مهثلث و نلتقیل  هللا  يا و  . ۀـکلهلا دراوم  اهعم  نم  اهـسفن و  دروت  یتح  هطخـس  هللا و  ۀیـصعم  یف  الاةدـقع  لحت  ۀـبقع و ال  عطقت  اـم  رمحـالا 
هملع و ال هعم  هلهج و  هلتق  ملاع  بر  نائطخم و  اـمهنا  ناـملعیل  اـمهنا  بئوحلا و  بـالک  اـهحبنت  یتلا  اـهنا  مهثلث و  نبوثیل  مهثلث و  نبرهیل 

 . لیکولا (1) معن  هللا و  انبسح  هعفنی ،
اما يرگید ، نودب  دهاوخیم  دوخ  يارب  ار  تموکح  ریبز  هحلط و  زا  کی  ره  هتفر و  هرـصب  يوسب  ریبز  هحلط و  یهارمهب  هشیاع  مدرم  يا  )

نادب زگره  هکنیا ) اب   ) دنبای و رفظ  دـنهاوخیم  هچنادـب  رگا  دـنگوس  ادـخب  تسوا  رهاوخ  رهوش  مه  ریبز  تسا و  هشیاع  يومع  رـسپ  هحلط 
ياهتـشپ چیه  رب  هشیاع )  ) هدش راوس  خرـس  رتشب  هک  ینز  نیا  ادخب  دنگوس  دنزیم و  ار  شقیفر  ندرگ  ودنآ  زا  کی  ره  دش  دـنهاوخن  لئان 

دنگوس ادخب  دزادنا ، تکالهب  ار  شناهارمه  دوخ و  هکنیا  ات  یلاعت  يادخ  بضغ  تیصعم و  رد  رگم  دیاشگن  ار  ياهدقع  چیه  درذگن و 
هک تسا  ینز  ناـمه  هشیاـع  نیا  دـندرگیم و  رب  دوخ  ناـیغط  زا  ناـشثلث  دـننکیم و  رارف  ناـشثلث  دوشیم و  هتـشک  ناـشثلث  اـهنآ ) نوشق  زا  )

( یلو  ) دنوریم ءاطخ  هارب  ود  ره  هک  دننادیم  ریبز  هحلط و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرفب  هراشا   ) دننز گناب  واب  بئوح  ياهگس 
تسا ). یبوخ  لیکو  هچ  تسا و  یفاک  ار  ام  دنوادخ  دشکب  ار  وا  شلهج  دربن و  دوس  شملع  زا  هک  یملاع  اسب  هچ 

یبوکرـس يارب  نینچمه  دوب و  رکبوبا  رتـخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  رـسمه  هک  نینمؤـملا  ما  هشیاـع  هیلع  رگـشل  زیهجت  هتبلا 
زا دوبن  یناسآ  هداس و  راک  نادنچ  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سانشرس  باحصا  زا  مهم و  ياهتیـصخش  زا  هک  ریبز  هحلط و 

يوسب تکرح  يارب  ار  اهنآ  ات  دومن  دزشوگ  هنیدم  لهاب  دندوب  هدش  بکترم  هرـصب  رد  هک  ار  اهنآ  فالخ  لامعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ورنیا 
: دومرف نینچ  ياهبطخ  داریا  نمض  هتفر و  ربنمب  اددجم  زورنآ  يادرف  اذل  دیامن  هدامآ  لمج  باحصا  اب  گنج  روظنمب  هرصب 

امهتویب و یف  امهءاسن  اسبحف  ةرصبلا ، یلا  اهب  نیهجوتم  اهءارش  دنع  ۀمالا  رجت  امک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀمرح  نورجی  اوجرخف 
ریغ اعئاط  ۀعیبلاب  یل  حمـس  ۀعاطلا و  یناطعا  دـق  الا و  لجر  مهنم  ام  شیج  یف  امهریغل  امهل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سیبحازربا 
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نم اوبیـصی  مل  ول  هللا  وف  اردغ ، ۀفئاط  اربص و  ۀـفئاط  اولتقف  . اهلها نم  مهریغ  نیملـسملا و  لام  تیب  نازخ  اهب و  یلماع  یلع  اومدـقف  هرکم ،
ناسلب و هنع  اوعفدی  مل  اورکنی و  ملف  هورـضح  ذا  هلک  شیجلا  کلذ  لتق  یل  لحل  هرج  مرج  الب  هلتقل  نیدمتعم  ادحاو  الجر  الا  نیملـسملا 

 (2) مهیلع . اهب  اولخد  یتلا  ةدعلا  لثم  نیملسملا  نم  اولتق  دق  مهنا  ام  عد  دیب ، ال 
شندـیرخ عقوم  رد  هک  يزینک  دـننام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هجوز  هکیلاح  رد  دـندش و  جراخ  هکم  زا  نم  نیفلاـخم  ینعی  )

رـسمه هتـشاذگ و  زاب  ناشیاههناخ  رد  ار  دوخ  ياهنز  ریبز  هحلط و  دـندیناشک ، هرـصب  يوسب  دوخ  اب  دوشیم  هدیـشک  وس ) نآ  وس و  نیاب  )
تعاطا نمب  هکنیا  زج  دوبن  نوشق  نآ  زا  یسک  دنتخاس و  نایامن  نارگید  دوخ و  يارب  ینوشق  نایم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تیب ناراد  هنازخ  رب  و  فینح ) نب  نامثع   ) نم لماع  رب  هدرک و ) دهع  ضقن  سپـس   ) دوب هدرک  تعیب  نمب  هارکا  نودب  رایتخا و  اب  هدومن و 
لتقب هلیح  رکمب و  مه  ار  یهورگ  هتـشک و  هریغ ) گنـس و  بوچ و  اب   ) ربصب ار  یهورگ  هدـش  دراو  هرـصب  مدرم  ریاـس  نیملـسم و  لاـملا 

نایرگشل مامت  نتـشک  دنـشاب  هتـشک  هانگیب  ادمع و  ار  وا  هک  دنتفاییمن  تسد  يدحاو  درمب  زج  نیملـسم  زا  رگا  دنگوس  ادخب  دناهدیناسر ،
درفنآ ندش  هتشک  زا  تسد  نابز و  اب  هدومنن و  یهن  رکنم  تشز و  راک  زا  دندوب و  رضاح  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  دوب  لالح  نم  يارب  نیفلاخم 

( . دناهدیناسر لتقب  ار  نیملسم  زا  دوخ  نایرگشل  دادعتب  نانآ  بلطم  نیا  زا  رظنفرص  دناهدرکن ، تعنامم  هانگیب 
تعیب زا  سپ  هک  ار  لمج  باحصا  هناروزم  ياههشقن  تخاس و  هاگآ  ایاضق  زا  ار  هنیدم  لها  دوخ  غیلب  اویش و  هباطخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 

هدرک و دهع  ضقن  ترضحنآب 
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. داد تکرح  اج  زا  ار  هنیدم  مدرم  هلئاغ  نیا  عفد  يارب  دومن و  نشور  اهنآ  رب  دندوب  هدش  ثداوح  هنوگنیا  زورب  بجوم 

جیسب دندوب  نایردب  زا  اهنآ  رثکا  هک  ار  راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  تشاذگ و  دوخ  ياجب  هنیدم  رد  ار  فینح  نب  لهس  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد زین  یهاپـس  اـت  داتـسرف  هفوکب  دـنچ  ینت  اـب  ار  رکبوبا  نب  دـمحم  رتشا و  کـلام  نسح و  ماـما  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هرـصب  هار  هدومن و 

. دنیامن زیهجت  مالسلا  هیلع  یلع  نایرگشل  هب  ندش  قحلم  يارب  رهشنآ 
زا هک  دوب  هتـشون  واب  مالـسلا  هیلع  یلع  تشاد و  ار  هفوک  تموکح  نامثع  فرط  زا  هک  دوب  يرعـشا  یـسوموبا  هفوک  رادنامرف  عقومنآ  رد 

دوخ هیلوا  لحم  رد  ار  وا  ریبز  هحلطب و  کمک  نامثع و  یهاوخنوخ  زا  يرادفرط  هکنیا  روصتب  وا  یلو  دریگ  تعیب  ترضحنآب  هفوک  مدرم 
یلع يارب  نتفرگ  تعیب  زا  درک و  توعد  دـندوب  نامثع  نوخ  یعدـم  رهاظب  هک  ریبز  هحلط و  تیامحب  ار  هفوک  مدرم  دومن  دـهاوخ  تباـث 

. دومن يراددوخ  مالسلا  هیلع 
نامالغ هدومن و  لاغـشا  ار  هرامالا  راد  رتشا  کلام  هکنیا  ات  دیـشخبن  يدوس  دندرک  تحیـصن  ار  وا  ردق  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ناگداتـسرف 

زا ار  یسوم  وبا  دش و  دراو  دجسمب  کلام  دوب  دجسم  رد  یسوموبا  دوخ  ماگنه  نآ  رد  نوچ  تخاس و  هدنکارپ  بورـضم و  ار  یـسوموبا 
تـسد رد  ار  دوخ  یتقو  یـسوموبا  دـننکیمن  تعیب  یـسکب  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  مدرم  نئاخ ، قمحا و  يا  دز  گـناب  دیـشک و  نیئاـپ  ربنم 

ارف مالسلا  هیلع  یلعب  تعیب  يارب  ار  مدرم  دش و  ربنمب  کلام  سپس  دمآ  رب  يراز  سامتلا و  رد  زا  درک و  رایتخا  توکس  دید  زجاع  کلام 
تمدـخب هدرک و  زیهجت  رفن  رازه  هدزاود  دودـح  رد  یتدـم  كدـنا  رد  تسناوـت  تـفرگ و  تـعیب  هفوـک  مدرم  ماـمت  زا  اـبیرقت  دــناوخ و 

 . دیامن هناور  ترضحنآ 
رادـید زا  يدنـسرخ  راـهظا  زا  سپ  دنتـسویپ و  مالـسلا  هـیلع  یلع  هاـگودراب  راـقیذ  ماـنب  یلحم  رد  هدوـمن و  تـکرح  هفوـک  زا  هدـع  نـیا 

مالـسلا هیلع  یلع  دومرف ، یمارگ  تیرایب  دینادرگ و  صوصخم  وت  يراوجمه  يارب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـندرک  ضرع  ترـضحنآ 
رد هاگنآ  دوتس و  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخ و  اپب  نانآ  زا  ینادردق  نمـض  مه 

دهع  ضقن  هک  ریبز  هحلط و  دروم 
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دینادرگ و هاگآ  لاوحا  عاضوا و  نایرج  زا  ار  نایهاپس  دومرف و  ینانخس  دندوب  هدمآ  هرـصب  هب  يو  زا  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  هدرک و 

هنتف نیا  ندرب  نیب  زا  روظنمب  قح  هار  رد  يزابناج  يراکادـف و  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تاـنایب  عامتـسا  زا  سپ  زین  ناـنآ 
 . دندیناسرب (1) شترضح  عالطاب 

دز ودرا  اجنآ  رد  تفر و  شیپ  دوب  هرصب  يرتمولیک  دنچ  رد  هک  هیواز  مانب  یلحم  ات  تکرح و  راقیذ  زا  دوخ  نایهاپس  اب  مالسلا  هیلع  یلع 
ار اهنآ  داتـسرف و  ریبز  هحلطب و  ياهمان  لحم  نامه  زا  دادیم  حـیجرت  يزیرنوخ  گنج و  رب  ار  یتشآ  حلـص و  هشیمه  راوگرزب  نآ  نوچ  و 

داتسرف هرصب  يوسب  لمج  باحـصا  اب  هرکاذم  يارب  زین  ار  ورمع  نب  عاقعق  هلمج  نم  رفن  دنچ  یلاسرا  بوتکم  رب  هوالع  دومن و  تحیـصن 
دنتـشادنپیم زوریپ  بلاغ و  گنج  نیا  رد  ار  دوخ  هک  نیفلاخم  یلو  دنراد  رذح  رب  راک  نیا  تبقاع  تماخو  زا  زردـنا  دـنپ و  اب  ار  اهنآ  ات 

درکیم روصت  دوب و  هدش  هاگآ  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یـسوموبا  تفلاخم  زا  هشیاع  اریز  دندومن  يراد  دوخ  يدنپ  هنوگره  لوبق  زا 
تـسا هدیـسر  هرـصب  یکیدزن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندرک  نیقی  نوچ  دومن و  دـهاوخن  يرای  ار  ترـضحنآ  یـسک  هفوک  مدرم  زا  هک 

هاپـس یئارآ  فصب  نیریاـس  ناورم و  هحلط و  کـمکب  هک  داد  تیرومأـم  ریبزب  تشاد  هدـهعب  ار  لـمج  هاپـس  لـک  یهدـنامرف  هک  هشیاـع 
ياهرهش زا  هار  ریـسم  رد  ار  اهنآ  لمج  باحـصا  هک  دوب  رفن  رازه  یـس  دودح  رد  هاپـس  نیا  دارفا  دادعت  دنـشاب و  گنج  هدامآ  هتخادرپ و 

. دندوب هدرک  يروآ  عمج  فلتخم 
ار وا  تشگرب و  مالسلا  هیلع  یلع  دزنب  درک  هدهاشم  ار  نیفلاخم  نایهاپس  یئارآ  فص  یفرط  زا  هتفرگن و  هجیتن  دوخ  نانخس  زا  هک  عاقعق 

. تشاذگ رما  نایرج  رد 
رد اهنآ  عومجم  هک  دندوب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـسب  هعیبر ) هلیبق  زا   ) هرـصب مدرم  زا  زین  رفن  رازه  هس  دادعت  تدـمنیا  لالخ  رد 

رتشا و کلام  هلمج  زا  هک  ار  دوخ  ناهدنامرف  دـید  گنجب  ممـصم  ار  لمج  باحـصا  بانجنآ  نوچ  تسا و  هدوب  رفن  رازه  تسیب  دودـح 
زین ار  اهنآ  یمزر  ياهتیرومأم  هتخاس و  هاگآ  ریبز  هحلط و  تین  زا  دـندوب  نارگید  رـسای و  رامع  رکب و  یبا  نب  دـمحم  متاـح و  نب  يدـع 

. دومن صخشم  نییعت و 

 21  . لصف میس  باب  دلج 1  داشرا  ( 152 - ) 1
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اجنادب ندیسر  زا  سپ  تفرگ و  شیپ  رد  دوب  رهش  زا  عافد  يارب  یبسانم  لحم  هرصب و  لامـش  رد  هک  ار  هیواز  هار  دوخ  هاپـس  اب  مه  هشیاع 

زور 17 رد  مه  ربارب  رد  نیفرط  نایهاپس  یئارآ  فص  نیخروم  زا  یضعب  تایاورب  انب  دومن و  فقوت  مالسلا  هیلع  یلع  نایرگـشل  لباقم  رد 
 . دوب (1) لاس 36  یلوالا  يدامج  زور 19  رد  خیراوتلا  خسان  بحاص  لقنب  يرجه و  لاس 36  یناثلا  يدامج 

هجوتم ترضحنآ  نوچ  دنور  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرگـشل  يوسب  امظنم  ات  داد  نامرف  ار  لمج  هاپـس  هفلتخم  ياهدحاو  ریبز  دعب  زور 
همتاخ افص  حلصب و  راک  دریگن و  رد  گنج  دیاش  هک  داد  ینیشن  بقع  نامرف  دوخ  نایرگـشلب  دوشیم  روهلعـش  گنج  شتآ  ابیرق  هک  دش 

. دشن عقاو  یگنج  نیفرط  نایم  دوب  گنج  زور  نیلوا  هک  زورنآ  رد  داد و  تشگرب  نامرف  ار  دوخ  هاپس  زین  هشیاع  دبای ،
دش و ادج  دوخ  نایهاپـس  زا  یئاهنتب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب  هداتـسیا  مه  لباقم  هدیـشوپ و  گنج  سابل  هاپـس  ود  ره  هک  زور  نآ  يادرف 

توهبم تام و  همه  . دز ادص  ار  ریبز  دنلب  يادص  اب  دیسر و  لمج  هاپس  مدقم  فصب  ات  تخات  بسا  هرصب  هاپس  يوسب  هرز  ریشمش و  نودب 
هرز ریـشمش و  نودـب  اهنت  درف و  هک  يریظن  یب  تداشر  اب  تسیچ و  يزاـت  هکی  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوصقم  هک  دنتـسنادیمن  هدـش و 

دراد ؟ يرظن  هچ  تسا  هدمآ  نمشد  فوفص  لباقمب 
ریبز هشیاع  نوچ  داتسیا ، مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  دز و  بسا  رب  باکر  دش و  هرز  دالوف و  رد  قرغ  دوب  هشیاع  جدوه  رانک  رد  هک  ریبز 

ار یـسک  بیترت  نیاـب  یلع  شاـب  عـمج  رطاـخ  دـنتفگ  واـب  باـکر  نیمزتـلم  یلو  تسناد  یمتح  ار  وا  گرم  دـید  ترـضحنآ  ربارب  رد  ار 
. دراد راک  ریبز  اب  امتح  تسا  هتسبن  مه  ریشمش  دشکیمن و 

. دراد راکچ  وا  اب  دنیبب  ات  تخود  مالسلا  هیلع  یلع  مشچب  مشچ  ریبز 
دیاهتخادنا ؟ هار  امش  هک  تسا  یطاسب  هچ  نیا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

! نامثع یهاوخنوخ  يارب  تفگ  ریبز 
هتسب و ار  دوخ  ياهتسد  امش  دیئوگیم  تسار  رگا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

 70  . لمج ص باتک  نینمؤملا  ریما  تالاوحا  خسان  ( 153 - ) 1
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دوب ؟ نامثع  لتق  كرحم  يرگید  سک  امش  زا  ریغ  رگم  دینک  نامثع  هثرو  میلست  ار  ناتدوخ 

وتب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ار  يدنچ  نانخس  منک و  جراخ  هابتشا  زا  ارت  هک  مدمآ  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، توکـس  ریبز 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لابند  يزور  نم  هک  يراد  دای  ریبز  يا  دومرف  هاگنآ  مهد ، رکذـت  وتب  ياهدرک  شومارف  ار  اهنآ  وت  هدومرف و 

نم دورو  ضحمب  دوب و  هتفرگ  دوخ  تسد  رد  ارت  تسد  ترضحنآ  مدمآ  اجنادب  نوچ  دوب و  فوع  نب  ورمع  لزنم  رد  وا  متـشگیم و  هلآ 
مالـس ربـمغیپ  هب  رتدوز  يدرک و  ربـکت  ارچ  یلع  يا  یتـفگ  وـت  درک ، مالـس  نمب  دوـمرف و  یتسدـشیپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

يدرکن ؟
! تسا هناملاظ  وت  گنج  درک و  یهاوخ  گنج  وا  اب  وت  هدنیآ  رد  تسین و  ربکتم  یلع  ریبز  يا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

رـسپ وا  هللا  لوسر  ای  یلب  یتفگ  يراد ؟ تسود  ار  یلع  ایآ  دومرف  وتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور  هک  دـیآیم  تدای  : دومرف زاب 
! داتسیا یهاوخ  زیتس  گنجب و  وا  اب  نیا  دوجو  اب  دومرف  ترضحنآ  تسا  نم  یئاد 

ار اههتشذگ  دش و  تسـس  شاهدارا  مزع و  اهنآ  ندومن  دای  ندینـش و  زا  ریبز  دناوخ و  ریبز  شوگب  ار  نانخـس  نیا  ریظن  مالـسلا  هیلع  یلع 
راـتفرگ هشیمه  يارب  ار  دوخ  هتـساخرب و  گـنجب  تسه  مه  ربمغیپ  نیـشناج  هک  دوخ  یئاد  رـسپ  اـب  اـیند  عمطب  هنوگچ  دـید  دروآ و  داـیب 

 .! دیامنیم (1) یهلا  بضغ 
نیرتکچوک موش و  جراخ  هرصب  هاپس  زا  نالا  نیمه  هک  مهدیم  لوق  : درک ضرع  تساوخ  ترذعم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دش و  هدنمرش  ریبز 

. تشگرب هشیاع  دزن  لزلزتم  هدز و  تهب  مه  ریبز  دش  ناور  دوخ  هاپس  فرطب  مالسلا  هیلع  یلع  منکن ، راکنیا  رد  یتلاخد 
ارت یلع  نخس  هملک  دنچ  هک  منکیم  ساسحا  تفگ  هشیاع  درکیم ، تبحص  اههتـشذگب  عجار  تفگ  تشاد ؟ تراکچ  یلع  دیـسرپ  هشیاع 

هزرل وا  دوجو  ناکرا  رد  یلع  تبیه  بعر و  دوش و  وربور  یلع  اب  هک  تسیک  يراد  مه  قح  هتبلا  تسا  هدرک  لزلزتم 
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. دنزرلیم دوخب  وا  مان  رکذ  زا  برع  ناعجش  لاطبا و  هک  تسا  یسک  ام  فیرح  اریز  تسا  ملسم  رما  نیا  دزادناین و 

شرسپ هب  ریبز  درک  دییأت  ار  هشیاع  نانخس  زین  ریبز  نب  هللا  دبع  شرسپ  دروآ ، مشخب  ار  ریبز  ات  تفگ  ردقنآ  رادشین  نانخـس  نیا  زا  هشیاع 
دش و نیگمـشخ  ریبز  دومن ، ناربج  هرافک  نداد  اب  ناوتیم  ار  مسق  تفگ  هللا  دبع  میامنن ، گنج  هلئاغ  نیا  رد  هک  ماهدروخ  مسق  نم  تفگ 

. تخات مالسلا  هیلع  یلع  هاپسب  رسکی  درک و  دازآ  دوب  هدروخ  هک  یمسق  هرافکب  ار  دوخ  مالغ 
یـسکب هکنیا  نودب  ار  یـشیامن  تالمح  نیا  زا  يرادـقم  مه  ریبز  درادـن ، گنج  لایخ  وا  دـیراذگ  دازآ  ار  ریبز  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

تفگ دومن و  ور  هشیاعب  نینچمه  هللا و  دبع  شرـسپب  تشگزاب  هرـصب  هاپـس  فرطب  نوچ  داد و  ماجنا  دراد  رب  یمخز  دوخ  ای  دنزب  یمخز 
زا دادـن و  شوگ  نانخـس  نیاـب  ریبز  یلو  تسا  هلیح  عونکی  مهنیا  تفگ  دـیدنخ و  هللا  دـبع  مرادـن  یـسرت  اـهنیاب  هلمح  زا  نم  هک  دـیدید 

ریشمش ورمع  تفر  باوخب  نوچ  دش و  زومرج  نب  ورمع  مانب  يدرم  نامهم  اجنآ  رد  تفر و  عابـسلا  يداوب  دش و  جراخ  لمج  هاگرگـشل 
راک یتشک  ار  ریبز  ارچ  دومرف  ترـضح  دروآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  ار  رـس  درک و  كاـخ  ریز  ار  شندـب  دـیرب  ار  ریبز  رـس  دیـشک و  رب 

نیرفن ار  وا  داتسرفیم و  تنعل  ریبز  لتاقب  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نیا  رب  هوالع  دوب و  وت  نامهم  وا  اریز  ياهدرکن  یبوخ 
. درکیم

دیاب هنوگچ  مشاه  ینب  هداوناخ  امـش  اب  منادـیمن  نم  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلعب  هاگنآ  دـیدرگ و  فسأتم  مه  يدـح  اـت  دـش و  ریحتم  ورمع 
 . دیتسرفیم (1) تنعل  زاب  دشکب  ار  ناتنانمشد  رگا  دیتسرفیم و  تنعل  دنک  ینامرفان  ار  امش  یسک  درک  راتفر 

دـننک و نارابریت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  ات  داد  نامرف  ار  لمج  نایرگـشل  هشیاع  روتـسدب  هللا  دـبع  شرـسپ  ریبز  نتفر  زا  سپ  يراـب 
. دنتساوخ گنج  هزاجا  ترضحنآ  زا  هدروآ و  رب  گناب  زین  هفوک  رکاسع 

هکلب ات  دومن  هلصوح  دادیم  حیجرت  گنج  رب  ار  حلص  هشیمه  هک  مالسلا  هیلع  یلع 
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ریت تدش  رب  هدش و  رتيرج  نمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرگـشل  توکـس  رثا  رد  یلو  دـنک  يریگولج  گنج  عوقو  زا  ناکما  دـح  رـس  ات 

. دندومن یمخز  ار  هفوک  رکاسع  زا  رفن  دنچ  هکنیا  ات  دندوزفا  یمه  يزادنا 
نآرق ماکحاب  کیدزن  زا  ار  اهنآ  ات  داتسرف  اهنآ  دزن  نآرق  دلج  کی  اب  ار  ملسم  مانب  یناوج  نانآ  تیاده  يارب  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  یلع 

هلمح و رثا  رد  اما  دیسر  لمج  نایهاپس  کیدزن  دوب  هدش  ریطخ  تیرومأم  نیاب  نتفر  بلطواد  دوخ  هک  دنمتداعس  ناوج  نآ  دنک ، توعد 
! تخیر نیمز  رب  دش و  ناشیرپ  زین  نآرق  قاروا  دیسر و  تداهش  هیلاع  هجردب  ندب  زا  شیاهتسد  ندش  ادج  زا  سپ  اهنآ  ریشمش  برض 

: دومرف درک  هدهاشم  ار  هنحص  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 
. لاتقلا باط  نالا  هللااب -  الا  ةوق  لوح و ال  ال 

نازابرـس فوفـصب  هلمح  رومأم  ار  هیفنح  دـمحم  شرـسپ  داد و  مزر  نامرف  ار  نازابرـس  هلـصاف  الب  و  تسا ) هدـش  نیریـش  گـنج  نونکا  )
: دومرف نینچ  هدومن و  نمشد 

 . (1) لزت .... لابجلا و ال  لوزت 
خیم نوچ  ار  دوخ  ياپ  هد ، هیراع  ادخب  ار  ترـس  هساک  راشفب و  نادند  يور  نادند  روخم  ناکت  تیاج  زا  وت  دـنوش  هدـنک  اج  زا  اههوک  )

( . تسا ناحبس  دنوادخ  بناج  زا  يزوریپ  هکنادب  دشاب و  وت  زادنا  مشچ  رگشل  فوفص  نیرخآ  ات  بوکب و  نیمز  رد 
نمشد نازادنا  ریت  هلیسوب  هک  اهریت  ترثک  رثا  رد  یلو  دوب  ياهدنمزر  نامرهق  ریلد و  عاجـش  هکنیا  اب  تخادرپ و  هلمحب  اروف  هیفنح  دمحم 

شکیدزن مالـسلا  هیلع  یلع  عقومنیا  رد  دبای  شهاک  یکدنا  اهریت  شراب  تدش  هکلب  ات  دومن  لمأت  یمک  دـیرابیم  شفارطاب  ناراب  دـننام 
: دومرف دز و  وا  هنیس  رب  تسد  دش و 

. کما نم  قرع  كردا 
نینچ نیا  هک  تردپ  الا  هدیسر و  وتب  تردام  زا  يراک  هظحالم  طایتحا و  نیا  ینعی 
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! درب هلمح  لمج  هاپس  فوفص  رب  هنتکی  درف و  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  تسین 

تخاس و یشالتم  ار  لمج  نوشق  یمزر  يدنب  تروص  ینامز  كدنا  رد  دتفا  هاک  نمرخ  رب  هک  یـشتآ  ياههلعـش  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع 
ریـشمش دومن و  تداشر  يردقب  دنکفا و  نوخ  كاخب و  دندرکیم  مادنا  ضرع  وا  ربارب  رد  هک  ار  یمان  ناروآ  مان  ناعاجـش و  زا  يرایـسب 

زا سپ  تخادرپ و  هلمحب  ادجم  دـینادرگ و  تسار  شیوخ  يوناز  اب  ار  ریـشمش  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  هاگنآ  دـش  مخ  شریـشمش  هک  دز 
هیلع یلع  باحـصا  نک ، هلمح  نینچ  نیا  هیفنح  رـسپ  يا  تفگ  هیفنح  دمحم  هب  دومرف و  تعجارم  دوخ  هاگرارقب  دـیدش  لادـج  گنج و 

. دشاب امش  دننامه  وزاب  يورین  لد و  توق  رد  تسیک  اما  تسا  يریظن  مک  عاجش  دمحم  نینمؤملا  ریما  ای  دندرک  ضرع  مالسلا 
دوخ لحمب  هنارفظم  نیفلاخم  هاپـس  زا  دایز  راتـشک  زا  سپ  تخادرپ و  هلمحب  ردب  نایوجگنج  راصنا و  زا  دنچ  ینت  اب  هیفنح  دمحم  هاگنآ 

رثا رد  زین  میـس  مود و  زور  رد  داد و  يور  هرـصب  هاپـسب  یـشحاف  تسکـش  گنج  لوا  زور  نامه  رد  تـالمح  نیا  هجیتن  رد  تشگزاـب و 
. دیدرگ بلس  نانآ  زا  تمواقم  هنوگ  ره  يورین  هدرک و  ینیشن  بقع  لمج  هاپس  هفوک  رکاسع  يورشیپ  تالمح و 

دننام ار  نمـشد  هدومن و  اهتداشر  دوخ  هبونب  کی  ره  نارگید  رـسای و  رامع  رتشا و  کلام  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  ریز  ناهدـنامرف 
يریگوـلج اـهنآ  رارف  یگدـنکارپ و  زا  هدوـمن و  توـعد  تمواـقم  ربـصب و  ار  مدرم  زین  هـحلط  وـسنآ  زا  دـنتخیر ، ورف  نـیمزب  نازخ  گرب 

دولآ رهز  زادـگناج و  يریت  هدرک و  نیمک  دوخ  مـالغ  رـس  تشپ  دوبن  لدـشوخ  نادـنچ  هحلط  زا  هک  مکح  نب  ناورم  عقومنیا  رد  . درکیم
. دیناسر تکالهب  ار  هحلط  دش و  عقاو  رثؤم  مه  ریت  نآ  اقافتا  هک  تخادنا  هحلط  يوسب 

هبض ینب  هلیبق  اهنت  دنتخادرپ و  اهنآ  بقاعت  هب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نایرگشل  دندومن و  رارف  هدش و  هدنکارپ  لمج  نایهاپس  هحلط  گرم  اب 
. دندرکیم عافد  وا  زا  یبیجع  یتخس  رس  اب  هتفرگ و  ار  هشیاع  جدوه  فارطا  هک  دوب  هدنام 

ار هشیاع  رتش  راهم  هک  یتسد  ره  دنتـشاذگ ، هشیاع  جدوه  هب  ور  هتخادرپ و  هلمح  هب  يریظن  یب  تعاجـش  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهدـنامرف 
نایرگشل  ریشمش  برضب  تفرگیم 
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یپ ارنآ  هدـیناسر و  رتشب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یـضعب  لقنب  درـص و  نب  نمحرلا  دـبع  هکنیا  ات  داتفایم  وزاب  زا  مالـسلا  هیلعیلع 

. دندرک رارف  مه  نآ  نیعفادم  داتفا و  رد  جدوه  دومن ،
: دومرف دمآ و  هشیاع  دزن  دنارب و  بسا  مالسلا  هیلع  یلع 

یلعفت ؟ نا  هللا  لوسر  كرما  اذکهأ  ۀشیاع  ای 
: تفگ هشیاع  ینک )؟ نینچ  نیا  هک  دوب  هدومرف  ارت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  هشیاع  يا  )

! حجساف تکلم  نسحاف و  ترفظ  نسحلا  ابا  ای 
 . (1) امرف )! ارادم  وفع و  يدش  کلام  نک و  یئوکین  یتفای  رفظ  یلع  ای  )

داتسرف ، هنیدمب  ار  وا  مه  دعب  دنک و  تبقارم  ار  هشیاع  شرهاوخ  هک  دومن  رومأم  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مالسلا  هیلع  یلع 
نایرگشل دش  هراشا  اقباس  هکنانچ  دندش و  فرصتم  ار  هرـصب  رهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرگـشل  تفای و  نایاپ  میـس  زور  رد  لمج  گنج 

رفن رازه  یس  هک  مه  لمج  هاپس  زا  دندیسر و  تداهـش  هجردب  رفن  دصتفه  رازه و  بیرق  هک  دندوب  رفن  رازه  تسیب  دودح  رد  ترـضحنآ 
اپ رب  ریبز  هحلط و  يرایتسدب  نینمؤملا و  ما  هشیاع  تسدب  هک  دوب  یگرزب  هنتف  لاح  ره  رد  دندیـسر و  لتقب  رازه  هدزیـس  دودح  رد  دـندوب 

يامیـس مه ، هرـصب  بولغم  مدرم  هشیاع و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  راـتفر  دـیماجنا و  ریبز  هحلط و  گرمب  داـسف  هنتف و  نیا  هجیتن  دوب و  هدـش 
. تخاس راکشآ  ار  وا  يدرمناوج  يراوگرزب و 

داد نامرف  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشادن  ار  دوخ  ياههاگیفخم  زا  ندمآ  نوریب  تأرج  دندوب  يراوتم  هرصب  فارطا  رد  هک  لمج  هاپس  نایرارف 
یفالتب بانجنآ  دندوب  راظتنا  رد  هک  اهیرـصب  تسا ، یمومع  وفع  نامرف  لومـشم  دوش  میلـست  دراذگ و  نیمز  ار  دوخ  حالـس  سک  ره  هک 

. دنتفر دوخ  ياههناخب  هتشاذگ و  رانک  ار  هحلسا  دندش و  رورسم  ربخ  نیا  ندینش  زا  تخادرپ  دهاوخ  هتشذگ 
يارب هرصب  عماج  دجسم  رد  هعمج  زور  مدرم  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع 
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دروم ار  نانآ  تساخ و  اپب  مالـسلا  هیلع  یلع  زامن  زا  سپ  دندناوخ و  زامن  بانجنآ  اب  هتفای و  روضح  مه  هرـصب  لها  دنوش و  رـضاح  زامن 

: دومرف داد و  رارق  تمذم 
 . (1) قافن ... مکنید  قاقش و  مکدهع  قاقد و  مکقالخا  متبرهف ، رقع  متبجاف و  اغر  ۀمیهبلا ، عابتا  ةأرملا و  دنج  متنک 

امش قالخا  دیدرک ، رارف  دش  یپ  نوچ  دیدش و  عمج  رتش  يادصب  دیدوب ، هشیاع ) رتش   ) یئاپراچ ناوریپ  ینز و  هاپس  امش  هرصب  مدرم  يا  )
تسا ). .. یئورود  امش  نییآ  رادیاپان و  ناتنامیپ  و  تسس ،

هتفریذپ و ار  ترـضحنآ  تعیب  دنتـساوخ و  ترذعم  هتـشذگ  زا  هدش و  لجخ  هدنمرـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  تانایب  عامتـسا  زا  هرـصب  مدرم 
. دندومن دیدجت  ار  دوخ  تعیب  دجسم  رد  مود  راب  يارب 

حیصف و ياههبطخ  اب  هتفر و  ربنمب  تدمنیا  لالخ  رد  دومرف و  فقوت  هرـصب  رد  زور  دنچ  شمارآ  مظن و  يرارقرب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
فالخ لامعا  تشاد و  رذح  رب  یهارمگ  داسف و  هنتف و  داجیا  زا  ار  اهنآ  درک و  توعد  ینمادکاپ  يوقت و  یتسرپ و  ادخب  ار  مدرم  نیشتآ 

هک ار  اهنآ  ینکـش  نامیپ  هجیتن  درک و  نشور  دـندوب  نآ  نایرج  دـهاش  زین  دوخ  هک  هرـصب  یلاهاب  ار  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  تسیاـشان  و 
ار سابع  نب  هللا  دبع  هقطنم  نآ  رد  شمارآ  رارقتسا  نتفرگ و  تعیب  زا  سپ  هرخالاب  دیناسر و  مدرم  عالطاب  دیدرگ  يدایز  هدع  لتقب  رجنم 

مازعا ینارادنامرف  زین  رگید  دالب  يارب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هفوک  هار  شیوخ  نایرگشل  یهارمهب  زین  دوخ  بوصنم و  رهـشنآ  يرادنامرفب 
. دومن بوصنم  نیبیصن  تموکحب  مه  ار  رتشا  کلام  هدرک و 

برع رد  ار  یهاوخ  نیک  سح  دز و  یگرزب  تامطل  مالـسا  يونعم  ساـسا  رب  هلمج  زا  تشاد  رب  رد  ار  یئوس  جـیاتن  تارثا و  گـنج  نیا 
یـس مالـسلا و  هیلع  یلع  نایهاپـس  رفن  رازه  تسیب  نایم  گنج  نیا  اریز  درک  راوتـسا  اهنآ  رد  ار  توادـع  فالتخا و  ساسا  دومن و  هدـنز 

رازه هدزناپ  دودح  رد  نآ  هزور  هس  تافلت  هک  دوب  لمج  هاپس  رفن  رازه 
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. دناهتشون رفن  رازهجنپ  تسیب و  یلا  هدجیه  رب  غلاب  ارنآ  مه  یضعب  رفن و 

تفـالخب ار  هیواـعم  لوـصو  هار  دوـمن و  رتداـیز  ار  نیملـسم  هقرفت  یلبق و  تاـفالتخا  هک  دوـب  نیا  لـمج  گـنج  یـسایس  تارثا  زا  رگید 
شروش دـنک و  مادـقا  مدرم  بیرف  هاپـس و  يروآ  عمج  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  تسناوت  هیواعم  تدـم  نیا  لوط  رد  اریز  تخاس  رتکیدزن 

. دیامن هدامآ  نامثع  یهاوخنوخ  هناهبب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  يارب  ار  هنیمز  هداد و  تیمها  ماش  رد  ار  ریبز  هحلط و  هشیاع و 

نیفص گنج   - 4

هراشا
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 . ۀینملا ضارغا  مهروحن  اولعج  یتح  ربخلا  مهیلع  سمع  ةاوغلا و  نم  ۀمل  داق  ۀیواعم  نا  الأ و 

مالک 51 ) هغالبلا  جهن  )
هکلب درکن  هدوسآ  هشیمه  يارب  ار  وا  يزوریپ  حـتف و  نیا  یلو  تفای  همتاخ  مالـسلا  هیلع  یلع  عفنب  تشذـگ  هک  یحرـش  اـب  لـمج  گـنج 

رد زاب  رید  زا  هدرک و  یئاورنامرف  رهـشنآ  رد  رمع  تفـالخ  ناـمز  زا  هک  دوب  ماـش  رد  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  دـننام  يرگید  بیقر  یعدـم و 
مالـسلا هیلع  یلع  تهجنیدـب  دـیامن  تراما  القتـسم  اـجنآ  رد  رمع  رخآ  اـت  هک  تساوخیمه  دوب و  هتخود  عمط  مشچ  هیحاـن  نآ  تموکح 

. درادرب نایم  زا  دندوب  روهشم  نیطساقب  هک  مه  ار  شعابتا  رگهلیح و  بیقر  نیا  هک  دوب  راچان 
. تخادرپ هاپس  زیهجت  هب  هداد و  رارق  دوخ  تیلاعف  زکرم  ار  هفوک  ماشب  هلمح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع 

نوچ دـش و  فداـصم  نارح  یلاو  سیق  نب  كاحـض  اـب  هار  نیب  رد  دوـب  هدـش  بوـصنم  نیبیـصن  يرادـنامرفب  هک  رتـشا  کـلام  یفرط  زا 
يو نایرگـشل  هداد و  دربن  وا  اب  کلام  یلو  تخاس  دودسم  کلام  تکرح  يارب  ار  هار  دوب  هیحان  نآ  رادـنامرف  هیواعم  بناج  زا  كاحض 

. تخاس يراوتم  ار 
يرگشل اب  ار  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  اروف  دش  ربخ  اب  كاحض  تسکش  زا  هیواعم  نوچ 
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وا يورین  هکنیا  اب  دمآ و  دورف  کلام  يوربور  هقر  یضارا  رد  دوخ  نازابرس  اب  مامت  یتعرس  اب  نمحرلا  دبع  داتـسرف و  کلام  گنجب  هوبنا 

نازابرس دش ، رارفب  روبجم  هتفای و  شحاف  تسکـش  کلام  هناعاجـش  تالمح  رثا  رد  یلو  دوب  کلام  هدع  ربارب  دنچ  لماک و  تهج  ره  زا 
رد دوخ  فرـصتب  دوب  نایماش  تسد  رد  هک  ار  هریزج  هقرو و  دـنتخاس  جراخ  دودـحنآ  زا  یلکب  ار  همه  هتخادرپ و  اهنآ  بقاعتب  زین  کلام 

. دندروآ
هیواعم ياهیرگ  هلیحب  داد و  حیضوت  بانجنآ  هب  ار  نمحرلا  دبع  تسکش  كاحـض و  رارف  تشون و  مالـسلا  هیلع  یلعب  ياهمان  رتشا  کلام 

زین دوخ  تسا و  کلام  گنجب  وا  نداتسرف  رگشل  مالـسلا  هیلع  یلعب  تبـسن  هیواعم  تفلاخم  رب  لیلد  نیرتهب  هک  دومن  هفاضا  درک و  هراشا 
. تسا ایهم  هدامآ و  یعطق  گرزب و  گنج  کی  يارب 

رکذت اهنادب  ار  هیواعم  يرگهلیح  هعدخ و  کلام  همان  تئارق  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  تسدب  کلام  همان  نوچ 
هک دنداد  یمتح  لوق  هدش و  جراخ  دـیدرت  کش و  زا  دـندرکیمن  نیقی  نادـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  هیواعم  ینمـشد  هک  ياهدـع  ات  داد 

. دومن دنهاوخ  تعاطا  زین  اهنآ  دهد  روتسد  دنادب و  حالص  هنوگ  ره  درومنیا  رد  ترضحنآ 
ار هرـصب  ریبز  هحلط و  دینـش  هک  دوب  ماشب  هلمح  ددص  رد  هنیدم  رد  تفالخب  ندش  باختنا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـش  هراشا  اقباس 

ترضحنآ میمصت  تلع  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هرـصب  هار  دش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  اذل  دناهدرک  نوریب  ار  وا  لماع  هدش و  فرـصتم 
دننام هکلب  هدادـن  تعیب  هب  نت  اهنت  هن  دوب  هدـناوخ  ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  هیواعم  هک  وا  همان  خـساپ  رد  هیواـعم  هک  دوب  نیا  ماـشب  هلمح  يارب 

. دوب هداد  رارق  دوخ  زیواتسد  هناهب و  ار  نامثع  هلتق  زا  یهاوخنوخ  هدرک و  مهتم  نامثع  لتقب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ریبز  هحلط و 
هدولآ نامثع  نوخب  وت  نماد  رگا  دنگوس  مدوخ  ناجب  دعب -  اما  بلاطیبا  نب  یلعب  رخص  نب  ۀیواعم  زا  : دوب هتشون  نینچ  شاهمان  رد  هیواعم 
راصنا يدرک و  کیرحت  نامثع  لتقب  ار  نیرجاهم  وت  یلو  يدوب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دننام  زین  وت  دندرک  تعیب  وت  اب  هک  نیملـسم  دوبن 

هدرک و تعاطا  ارت  نخس  نادان  مدرم  يدومن و  تعنامم  وا  يرای  زا  ار 
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يراپس و اهنآ  هب  ار  نامثع  هلتق  هکنیا  ات  دنرادن  رب  وت  تلتاقم  زا  تسد  دننیـشنن و  ياپ  زا  ماش  مدرم  نونکا  دندیناسر ، لتقب  هنامولظم  ار  وا 

نم یلو  دندوب  هدرک  تعیب  وت  اب  اهنآ  اریز  تسین  ریبز  هحلط و  رب  وت  تجح  دننام  نم  رب  وت  تجح  يراذگاو و  يروشب  مه  ار  تفالخ  رما 
اما دـندوب  هدرک  تعاطا  ارت  هرـصب  لـها  هچ  تسین  هرـصب  مدرم  رب  وت  تجح  دـننام  ماـش  مدرم  رب  وت  تجح  نینچمه  ماهدرکن  تعیب  وت  اـب 
 ! مالسلا (1) منکیمن و  راکنا  شیرق  نایم  رد  ارت  تیعقوم  ربمغیپ و  اب  ارت  تبارق  مالسا و  رد  ارت  تفارش  اما  دناهدرکن و  تعاطا  ارت  نایماش 

یغاط یغای و  ره  يارب  اهزورنآ  رد  نامثع  هلتق  زا  یهاوخنوخ  عوضوم  هک  دـیآیم  رب  نینچ  دـش  هتفگ  نامثع  لتق  هرابرد  نونک  ات  هچنآ  زا 
ارجام نیا  مهتم  ار  یـسک  دندرکیم و  یهاوخنوخ  ياعدا  نامثع  هلتق  نامه  هکنیا  بجع  دوب و  هدش  يزیگنا  هنتف  يارب  ياهناهب  زیواتـسد و 

هلیـسوب شاهناخ  هرـصاحم  عقوم  رد  درک و  تحیـصن  ار  وا  یهاوخ  ریخ  روظنمب  هکلب  تشادن  یتلاخد  نامثع  لتق  رد  اهنت  هن  هک  دندومنیم 
! دوب هداتسرف  يو  لزنمب  مه  بآ  وا  یگنشت  عفر  يارب  هنیدم  مدرم 

: دسیونیم نینچ  تسوا  تافیلأت  زا  هک  نیسحلا  مایا  باتک  رد  یلیالع  هللا  دبع  داتسا 
تفلاخمب اراکشآ  وا  يوربور  هشیاع  دنک ، کیرحت  نامثع  نتشک  رب  ار  مدرم  صاع  ورمع  هک  تسنیا  ریدقت  زیمآ  هرخسم  ياهیتفگـش  زا 

وا یهاوخنوخب  ار  يرگید  کی  ره  اهنیا  هاگنآ  دـننک و  کمک  يو  نیفلاخمب  ریبز  هحلط و  دـیامن ، یلاخ  هناش  وا  يرای  زا  هیواعم  دزیخرب ،
اهدماشیپ رد  هتشاد و  رذح  رب  ماجنارـس  نیا  زا  ار  وا  هداد و  زردنا  واب  هناهاوخ  ریخ  هک  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ار  نامثع  نوخ  دننک و  قیوشت 

 ! دنیامن (2) هبلاطم  تسا  هدش  وا  يالب  رپس 
زا معا  دـشابیم  نیملـسم  دارفا  همه  لماش  تسا و  یمومع  تعیب  کی  نم  تعیب  هک  تشون  خـساپ  ار  هیواعم  هماـن  مالـسلا  هیلع  یلع  يراـب 

يدرک نامگ  وت  دنشاب و  رگید  ياهرهش  ماش و  هرصب و  رد  هک  یناسک  ای  هدوب و  رضاح  هنیدم  رد  تعیب  عقوم  رد  هک  یناسک 
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مزال نم  رب  یصاصق  ات  ماهتشکن  نم  ار  وا  هک  دننادیم  همه  ینک و  یچیپرس  نم  تعیب  زا  یناوتیم  نمب  تبسن  نامثع  لتق  ندز  تمهت  اب  هک 

وت زا  هک  عقومنآ  رد  يدرک و  تفلاـخم  وا  اـب  هک  یتـسه  یناـسک  زا  دوخ  وت  دنرتراوازـس و  وـت  زا  وا  نوـخ  بلط  رد  ناـمثع  هثرو  دـیآ و 
. دش هتشک  ات  يدرکن  يرای  ار  يو  تساوخ  کمک 

: دیامرف هدرک و  هراشا  بلطم  نیدب  هتشون  هیواعمب  هک  مه  يرگید  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
 . هل (1) رصنلا  ناک  ثیح  هتلذخ  کل و  رصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترصن  امنا  کناف  هتلتق  نامثع و  یف  جاجحلا  كراثکا  اماف 

یلو يدرک  يرای  دوب  تدوخ  دوسب  هک  یتقو  ار  نامثع  وت  اریز  تسا  درومیب  وا  ناگدنـشک  نامثع و  هرابرد  وت  نتفگ  نخـس  داـیز  اـما  (و 
يدرکن ). يرای  ار  وا  دوب  دنمدوس  وا  لاحب  وت  کمک  هک  عقومنآ  رد 

هبترم دـنچ  نایماش  اـب  گـنج  عوقو  زا  يریگولج  يارب  تشاد  تماـقا  رهـشنآ  رد  هک  یهاـم  دـنچ  هفوکب  دورو  عقوم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
رکذت يوب  دیدرگ  يزیرنوخ  گنج و  بجوم  هک  ار  وا  يراگزاسان  تفلاخم و  میخو  بقاوع  درک و  تحیصن  ار  وا  هتـشون و  همان  هیواعمب 

ار دوخ  قباس  نانخـس  نامه  ترـضحنآ  ياههمان  خـساپ  رد  هعفد  ره  جوجل  هیواعم  دـشن و  لصاح  ياهجیتن  يراگنهمان  همهنیا  زا  یلو  داد 
زا هیواـعم ) ءوس  تاـغیلبت  رثا  رد   ) هک سبع  هفیاـط  زا  يدرم  هلیـسوب  ار  دوخ  ياـههمان  زا  یکی  !و  دوـمن مهتم  ناـمثع  لـتقب  ار  وا  هتـشون و 

. دومن میدقت  ار  هیواعم  همان  تفر و  دجسمب  رسکی  دش  هفوک  دراو  درمنآ  نوچ  داتسرف و  ترضحنآ  روضحب  دوب  ع )  ) یلع نانمشد 
ات تسا و  لامالام  وت  هنیک  ضغب و  زا  ماش  لها  مامت  هنیس  تفگ  یخاتسگ  اب  درمنآ  تسا ؟ ربخ  هچ  ماش  رد  دیسرپ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

! تسشن دنهاوخن  مارآ  دنناتسن  وت  زا  ار  نامثع  نوخ 
نامثع ناگدنشک  تسا  هدز  لوگ  ارت  هیواعم  قمحا  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 
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یلع اما  دنناسر  لتقب  ار  درمنآ  دنتساوخ  بانجنآ  باحـصا  زا  رفن  دنچ  تسین ، يرگید  سک  دوب  هیواعم  زین  اهنآ  زا  یکی  هک  رفن  دنچ  زج 

هللا مسب  : هدـش هتـشون  طقف  دـید  درک و  زاب  ار  هیواعم  هماـن  هاـگنآ  تسین  یکاـب  ریفـس  رب  تسا و  ریفـس  وا  دومرف  دـش و  عناـم  مالـسلا  هیلع 
نسح زا  دنچ  ینخس  سپـس  !و  دراد گنج  میمـصت  هیواعم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدیدرگن  هراشا  يرگید  زیچب  .و  میحرلا نمحرلا 

. دومرف توعد  هیواعم  ياهیرگ  هلیح  اب  هزرابم  يارب  ار  اهنآ  درک و  تبحص  مدرمب  هیواعم  بیرف  رکم و  دوخ و  تین 
زا شیب  ارت  نم  شخبب  ارم  نینمؤملا  ریما  ای   : تفگ دش و  دنلب  دوب  هدمآ  ناجیهب  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  يراوگرزب و  زا  هک  هیواعم  ریفس 
نم لثم  ار  ماش  مدرم  مامت  هیواـعم  هک  متـسناد  دـش و  نشور  نم  رب  روما  قیاـقح  اریز  مراد  تتـسود  نونکا  یلو  متـشاد  نمـشد  سک  ره 
وت تبحم  تداراب و  ار  قباس  ضغب  هنیک و  هلیـسونیدب  مشاب و  رازگتمدـخ  وت  نویامه  باکر  رد  نیا  زا  سپ  هک  امرف  تزاجا  تسا  هتفیرف 

. دننک يرادهگن  يو  زا  هک  دومرف  دوخ  باحصاب  درک و  شزاون  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  منادرگ ، لیدبت 
هکنیا زا  شیپ  تسبوخ  سپ  تفگ  دهاوخ  یلعب  ار  ام  رارـسا  مامت  درم  نیا  تفگ  دـش و  نیگهودـنا  رایـسب  دیـسر  هیواعمب  ربخ  نیا  نوچ 

. مینک یتسدشیپ  واب  راکنیا  رد  ام  دنک  هلمح  امب  یلع 
زا اصوصخم  دـندوب و  هنیدـم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  زا  دوخب و  کیدزن  ناگرزب  مامت  زا  رما  نیا  ماجنا  يارب  هیواـعم 

هناگادج همان  نانآ  زا  کی  ره  يارب  اذـل  دـنیامن  تدـعاسم  يرای و  ار  وا  هدرک و  يراکمه  يو  اب  دروم  نیا  رد  هک  دومن  توعد  هیما  ینب 
زا هک  تشون  ۀحارـص  رمع  نب  هللا  دبع  یتح  دادن  یتبثم  خساپ  وا  توعدـب  یـسک  هیما  ینب  زج  یلو  دـناوخ  دوخ  کمکب  ار  اهنآ  تشون و 
رد القتسم  وا  دوش و  هتشک  نامثع  ات  دومن  يراددوخ  ادمع  نامثع  يارب  کمک  نداتـسرف  زا  دوخ  وا  تسا و  ربخ  اب  هیواعم  گنرین  هلیح و 

. دنک تموکح  ماش 
ینابیتشپب طقف  هیواعم  دندومن و  يراددوخ  وا  اب  يراکمه  زا  دنداد و  هیواعمب  هللا  دـبع  خـساپ  هیبش  یباوج  زین  هباحـص  لاجر و  زا  یـضعب 

مه اهیگداس  نیدب  راکنیا  ماجنا  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ  یلو  دمآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلتاقم  هلباقم و  ددص  رد  هیما  ینب 
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رظن زا  دراد و  يرترب  زایتما و  هیواعم  رب  تهج  ره  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اریز  دشابن  یسک  ره  راک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ندش  فرط  تسین و 

رب مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبارق  بسن و  بسح و  ثیح  زا  تسین و  هیواعم  اب  سایق  فرط  يوقت  تعاجش و  ملع و  دهز و 
يورین هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یعقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هیواـعم  حـیجرت  دنـسانشیم و  ار  وا  مدرم  همه  دراد و  يرترب  ناـحجر و  هیواـعم 

. دشاب هتفر  نیب  زا  صاخشا  هلقاع  رکفت و 
رد دوخ  یناوتان  زجع و  زا  هاگنآ  دـیبلطیم  هزرابمب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  رازراک  هنحـص  هک  دومنیم  مسجم  دوخ  نهذ  رد  یهاگ 

ياوه هاج و  بح  زا  لد  لاوحا  نیا  همه  اب  یلو  درکیم  هدهاشم  دوخ  مشچب  ار  گرم  يالویه  داتفایم و  شمادـنا  رب  هزرل  ترـضحنآ  ربارب 
. تشادیمن رب  تموکح 

شردارب هرخالاب  دروآ  رد  ارجا  هلحرمب  ار  دوخ  موش  دوصقم  بیترت  هچب  تسنادیمن  دوب و  یکی  وا  زور  بش و  تالایخ  نیا  رثا  رد  یتدم 
برع مامت  رد  رکم  تسایـس و  رظن  زا  وا  اریز  دوخ  اب  تسا  صاـع  ورمع  ندرک  هارمه  هلأـسم  نیا  لـح  هار  اـهنت  تفگ  نایفـسیبا  نب  ۀـبتع 

هلیح رکم و  اب  مدرم  روعـش  لقع و  نوچ  تسا و  ناسآ  هداس و  راک  ماوع  مدرم  نتفیرف  دشاب  راک  رد  هلیح  رکم و  هکیئاج  تسا و  روهـشم 
! دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  یلع  رب  وت  حیجرت  لاحنآ  رد  ددرگ  هدوبر 

تفگ هبتع  دراد  يرترب  ناحجر و  نم  رب  تهج  ره  زا  یلع  هک  دنادیم  مه  وا  اریز  دریذـپن  نم  زا  ار  توعد  نیا  صاع  ورمع  تفگ  هیواعم 
 (1) بیرفب !  ار  ورمع  هدعو  لوپ و  اب  مه  وت  دبیرفیم  ار  مدرم  ورمع 

همان نومـضم  داتـسرف و  دوب  نیطـسلف  رد  عقومنآ  رد  هک  صاع  ورمعب  مامت  بات  بآ و  اب  ياهماـن  دیدنـسپ و  ار  شردارب  داهنـشیپ  هیواـعم 
هتشک مولظم  هنـشت و  شاهناخ  رد  هک  دوب  ربمغیپ  هفیلخ  مه  نامثع  متـسه و  مکاح  ماش  رد  نامثع  بناج  زا  نم  هک  دوب  نیا  هصالخ  روطب 

هک منکیم  توعد  ار  وت  نم  دننک و  یهاوخنوخ  نامثع  هلتق  زا  هک  تسا  مزال  دنانیگمغ و  رایـسب  وا  لتق  رد  نیملـسم  هک  ینادیم  وت  دش و 
یهاوخنوخ نیا  رد 

هابت ار  ناشترخآ  داد و  بیرف  ار ) ود  ره   ) هیواعم صاع و  ورمع  تسا  یبلط  هاج  شاهمزال  هک  ایند  بح  هدنراگن  هدیقعب  یلو  ( - 162 - ) 1
دومن .
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! يربب هرهب  گرزب  باوث  شاداپ و  نیا  زا  ینک و  تکرش 

يارب وا  دوجو  زا  هدافتـسا  طقف  ورمع  توعد  زا  شفدـه  دـنک و  راهظا  صاع  ورمعب  ار  دوخ  یقیقح  روظنم  تساوخیمن  ادـتبا  هک  هیواـعم 
ار مالسلا  هیلع  یلع  هک  نامثع  ناگدنـشک  زا  یهاوخنوخ  رد  تکرـش  يارب  ار  وا  دوخ  یلـصا  دوصقم  مالعا  نودب  دوب  گنج  رد  يزوریپ 

دوصقم همان  ندناوخ  ضحمب  تشادـن  يریظن  برع  مامت  رد  تسایـس  يرگهلیح و  رد  هک  ورمع  اما  دومن ، توعد  دوب  هتخاس  مهتم  نادـب 
هیواعم يا  هک  تشون  نینچ  ار  يو  خساپ  تسا  هتسناد  ار  شدوصقم  هک  دنامهفب  وا  هب  دروآ و  وا  يور  هب  هکنیا  نودب  تسناد و  ار  هیواعم 

مکاح ار  دوخ  هک  مه  وت  تسوا و  ثراو  یـصو و  ادـخ و  لوسر  ردارب  یلع  هکیلاح  رد  ياهدومن  بیغرت  یلع  گنجب  قح  فـالخ  رب  ارم 
اهگنج و حرش  مالسلا و  هیلع  یلع  نامیا  مالـساب و  عجار  هاگنآ  تسا ، هتفای  همتاخ  زین  وت  تموکح  هرود  وا  ندش  هتـشک  اب  ینادیم  نامثع 

يو دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  ار  یثیداحا  هدش و  لزان  ترـضحنآ  هرابرد  هک  ار  یتایآ  هدرک و  هراشا  وا  یماظن  تامدخ 
. متشون نم  هک  تسا  نیا  وت  همان  خساپ  هک  درک  هفاضا  همان  رخآ  رد  هتشون و  هیواعمب  الصفم  ار  همه  تسا  هدیسر 

رانک راک  يور  زا  هدرپ  يدح  ات  راچان  دشک  ماشب  نیطسلف  زا  طرش  دیق و  نودب  ار  ورمع  هتسناوتن  هدروخ و  گنسب  شریت  دید  هک  هیواعم 
زا یعمج  اب  زین  مکح  نب  ناورم  نونکا  يدینـش و  یلع  اب  ار  ریبز  هحلط و  گنج  ورمع  يا  : تشون نینچ  راـصتخا  اـب  ياهماـن  اددـجم  دز و 

سپ میوگ  نخـس  وت  اب  هلأسم  نیا  فارطا  رد  ات  مراد  وت  هارب  مشچ  نم  تسا و  هتـساوخ  تعیب  نم  زا  مه  یلع  هدـمآ و  نم  دزن  هرـصب  لها 
. تشاد یهاوخ  یتلزنم  ماقم و  هاج و  نم  دزن  رد  هک  نک  لیجعت  نم  يوسب  ندمآ  رد 

زا ار  شردپ  هللا  دبع  دنادب ، راکنیا  رد  زین  ار  اهنآ  رظن  ات  دناوخ  ارف  ار  دمحم  هللا و  دبع  دوخ  نارـسپ  دیـسر  صاع  ورمعب  هیواعم  همان  نوچ 
يایند دمحم  یلو  تفرگ  رظن  رد  ارم  ترخآ  هللا  دـبع  تفگ  ورمع  دومن  بیغرت  راکنیدـب  ار  وا  دـمحم  یلو  درک  عنم  هیواعم  يوسب  نتفر 

همه زا  رتهب  ار  بلطم  نیا  ورمع  هکنیا  اب  و  تساوخ ، ارم 
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 (1) درک .  شومارف  ار  ترخآ  دیورگ و  ایندب  زاب  تسنادیم 

یئاریذپ يو  زا  ياهتسیاش  وحنب  درمش و  یمارگ  ار  وا  مدقم  هیواعم  دیناسر و  ماشب  ار  دوخ  درک و  قیرط  یط  مامت  یتعرـس  اب  صاع  ورمع 
زا مد  تفگ و  نخس  یمسر  روطب  قباس  دننام  زاب  دوب  هدروآ  تسدب  ار  صاع  ورمع  هک  هیواعم  دش  یلاخ  ناگناگیب  زا  هناخ  نوچ  دومن و 

! دومن بیغرت  راک  نیدب  مه  ار  وا  دز و  نامثع  یهاوخنوخ 
دوشگ مالسلا  هیلع  یلع  يانث  حدم و  هب  نابز  دیامن  دراو  ریطخ  رما  نیا  رد  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  ار  وا  دهاوخیم  هیواعم  دید  هک  ورمع 

تلاـحب دـعب  دـش و  روآ  داـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاوزغ  رد  ار  شیاـهتداشر  هدرک و  ناـیب  مالـسا  تفرـشیپ  رد  ار  وا  تامدـخ  و 
. دنادرگ هابت  زین  ارت  ترخآ  تسین  ناسآ  هداس و  اهنت  هن  راکنیا  رد  وت  مادقا  تفگ  هیواعمب  ضارتعا 

نامثع اریز  منک  مایق  نامثع  نوخ  بلط  يارب  نم  هک  نیا  زا  رتهب  يراک  هچ  متفرگ ، شیپ  ار  راـکنیا  ترخآ  بلط  يارب  نم  تفگ  هیواـعم 
! تسا هدش  هتشک  هنامولظم  هک  دوب  ینابرهم  فوئر و  هفیلخ 

يراکم تهج  زا  هک  نم  اب  و  ! ؟ یبیرفب ارم  یهاوخیم  تدوخ  ـالاح  مهد  بیرف  ار  مدرم  هک  يدرک  توعد  ارم  وت  هیواـعم  يا  تفگ  ورمع 
یئوگیم ؟ نخس  يداع  ماوع و  صاخشا  دننام  مرادن  يریظن  برع  مامت  رد 

درکیم دادمتسا  وت  زا  دوب و  هرصاحم  رد  وا  هکیعقوم  ارچ  دزوسیم  نامثع  لاحب  تلد  اعقاو  وت  رگا  دنکیم  رواب  ارت  نانخـس  لقاع  مدآ  مادک 
وت اـب  راـکنیا  رد  زین  نم  یهاوـخیم  رگا  ياهدرک و  هناـهب  ارناـمثع  یهاوـخنوخ  ياهـتخود و  تفـالخب  عـمط  مـشچ  وـت  يدـماین ؟ شیراـیب 

گنرین میسانشیم و  بوخ  ار  رگیدمه  وت  نم و  اریز  یئآرب  یگنرکی  تقادص و  رد  زا  یئوگب و  نخس  نم  دوخ  نابزب  دیاب  منک  يراکمه 
ینعم و یب  رگیدکیب  ام  ندز 

رد اریز  دوب  هدنامن  یقاب  لاس  زا 6  شیب  وا  رمع  زا  هکیلاح  رد  تفر  هیواعم  يوسب  دش و  ایند  هتفیرف  يریپ  نس  رد  صاع  ورمع  ( 163 - ) 1
: تسا نینچ  يرآ   . تشذگ رد  اجنامه  رد  دوب  رصم  یلاو  هک  يرجه  ای 43  لاس 42 

ددرگیم  ناوج  صرح  دش  وچ  ریپ  یمدآ 
ددرگیم . نارگ  هاگرحس  تقو  رد  باوخ 
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نمب مه  ار  رـصم  تموکح  دـیاب  یهاوخیم  دوخ  يارب  ار  تفالخ  وت  هکنانچمه  موش  تسدـمه  وت  اب  نم  هکنیا  يارب  تسا و  لـقع  زا  رود 

! يریگن سپ  تقوچیه  دشاب و  نم  نآ  زا  هشیمه  هک  يوش  دهعتم  ینک و  راذگاو 
ياضاقت راچان  درک  دهاوخن  يراکمه  وا  اب  رـصم  تموکح  يراذـگاوب  زج  یفرط  زا  هدوب و  هاگآ  وا  تین  زا  صاع  ورمع  دـید  هک  هیواعم 

، تفالخ ماقم  زارحا  مالـسلا و  هیلع  یلع  رب  يزوریپ  تروص  رد  هیواعم  هک  دیدرگ  ءاضما  هتـشون و  ودنآ  نایم  يداد  رارق  تفریذپ و  ار  وا 
نا ال یلع  بتکا  : تفگ بتاکب  داد  رارق  رخآ  رد  دـمآ و  رب  هلیح  ددـص  رد  هیواعم  مه  اجنیا  رد  دـنک و  راذـگاو  ورمعب  ار  رـصم  تموکح 

. هتعاط طرش  ضقنی 
رارقا هقلطم  تعیب  هب  دوخ  تعاـط  رب  صاـع  ورمع  زا  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دنکـشن و  ار  هیواـعم  تعاـطا  طرـش  ورمع  هک  سیوـنب  ینعی 

یلع بتکا  : تفگ بتاکب  دوب  رتگنرز  هیواعم  زا  هک  ورمع  اما  دنک  یچیپرـس  يو  تعاط  زا  دناوتن  وا  دادـن  واب  مه  ار  رـصم  رگا  هک  دریگب 
دهدـن ار  رـصم  تموکح  هیواعم  رگا  ینعی  دنکـشن  تسا  هدـش  هک  یطرـشب  هجوت  اب  ار  وا  تعاـطا  هک  سیونب  . اطرـش هتعاـط  ضقنی  ـال  نا 

. دوب دهاوخن  بجاو  وا  تعاط 
 . دیدرگ (1) يو  رواشم  ریزو و  سپ  نآ  زا  داد و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  تفرگ و  هیواعم  زا  یبتک  دهعت  صاع  ورمع  هرخالاب 

يوب ار  راک  تالکشم  دیبلط و  روضحب  ار  صاع  ورمع  تصرف  نیلوا  رد  هیواعم 

هک دورس  يراعشا  يو  تمالم  نمض  تسا  هتفرگ  هیواعم  زا  يدهعت  نینچ  ورمع  دینش  یتقو  هک  دوب  یمع  رسپ  ار  صاع  ورمع  ( 164 - ) 1
: دشابیم نآ  زا  تیب  دنچ  نیا 

ارصم  تزرحا  ام  ورمع  ای  الا 
داشرلا  یلا  ةادغلا  تلم  ام  و 
اراسخ  ایندلاب  نیدلا  تعب  و 
دابعلا  رش  نم  كاذب  تناف 

برح  نب  ۀیواعم  یلا  تدفو 
داع  موق  دفاوک  اهب  تنکف 

ایلع  نسح  ابا  فرعت  ملا 
يداعالا  نم  هادی  تلان  ام  و 
برح  نب  ۀیواعم  هب  تلدع 

داسفلا نم  حالصلا  دعب  ایف 
نیفص ص 136 ) باتک  خسان -  )
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دوب و هتخیرگ  نادـنز  زا  دوـب  هیواـعم  نمـشد  نیلوا  هک  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  هک  دوـب  نیا  هیواـعم  ياـهیراتفرگ  هلمج  زا  تشاد  هضرع 
زا دـمحم  مسرتیم  موش  جراخ  یلع  اب  گنج  روظنمب  ماش  زا  نم  رگا  تفگ  ورمعب  اذـل  دوب  تحاراـن  هتفـشآ و  تخـس  يو  رارف  زا  هیواـعم 

اجنیدب دوخ  بناج  زا  ار  یناسک  وا  هک  تسا  یلع  اب  گنج  عوضوم  نآ  زا  رتجنرغب  دوش و  طلسم  عاضوا  رب  هدرک و  هلمح  ماشب  رـس  تشپ 
. دشابیم ماش  دادرتسا  ددص  رد  هدرک و  هدافتسا  نیملسم  تافالتخا  نیا  زا  زین  مور  تلود  تسا ، هتساوخ  تعیب  نم  زا  هداتسرف و 

تلود درادـن و  یتیمها  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  اریز  تسا  یلع  اب  گنج  نامه  تسا  مهم  هک  يزیچ  تفگ  دیـشیدنا و  یمک  صاع  ورمع 
! دشاب یلع  اب  گنج  يارب  دیاب  وت  یلصا  شالت  نیا  ربانب  تشادهاگن  یضار  العف  ایاده  فحت و  لاسرا  اب  ناوتیم  زین  ار  مور 

نیب زا  هدرک و  ریگتـسد  ار  دمحم  اروف  نانآ  داتـسرف و  دمحم  بیقعتب  ار  ياهدع  صاع  ورمع  مهد ، ماجنا  نم  یئوگ  هچ  ره  تفگ  هیواعم 
روظنمب هاپـس  زیهجت  يارب  ار  دوخ  تمه  مامت  هاگنآ  دومن و  مرگرـس  ایادـه  فحت و  لاسرا  اـب  زین  ار  مور  روطارپما  هیواـعم  سپـس  دـندرب 

. درب راکب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  گنج 
مالـسلا هیلع  یلع  هیلع  ار  ماـش  مدرم  ناـمثع  نوخ  هناـهب  هب  درکن و  يراد  دوخ  غورد  اـیر و  ریوزت و  هلیح و  چـیه  زا  هراـب  نیا  رد  هیواـعم 

يارب رفن  رازه  دصیـس  دودـح  رد  هدومن و  هدـنکآ  نایماش  لد  رد  ار  وا  هنیک  تسناوت  اـت  دز و  تمهت  ترـضحنآب  اـج  همه  رد  دـیناروش و 
. درک هدامآ  زیهجت و  گنج 

رب تلالد  زین  رتشا  کلام  همان  هتفرگن و  هجیتن  وا  تعیب  میلـست و  دروم  رد  هیواـعم  اـب  داـیز  تاـبتاکم  زا  هک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  وسنآ  زا 
یلاو هک  سابع  نب  هللا  دـبعب  دوب  هتفای  یهاگآ  زین  هیواعم  يودراب  صاع  ورمع  نتـسویپ  زا  نینچمه  درکیم و  ترـضحنآ  اب  هیواعم  گـنج 
دوخ دومن و  راضحا  زین  ار  رتشا  کلام  هلمج  نم  رگید  رفن  دنچ  دروایب و  هفوکب  هدرک و  زیهجت  ار  رهش  نآ  مدرم  دومرف  موقرم  دوب  هرـصب 

. تخادرپ هاپس  جیسب  هب  هاگنآ  دینادرگ و  هاگآ  هیواعم  دوصقم  فده و  زا  ار  نایفوک  تفر و  ربنمب  زین 
هیواعم یفارگ  ویب  زا  يرصتخم  حیضوت  ءادتبا  نیفص  گنج  عیاقو  حرش  زا  شیپ 
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هیلع هک  زین  برع  رگهلیح  ود  نیا  دوب  تلادـع  تلیـضف و  قح و  رهظم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  ات  دـسریم  رظنب  مزال  صاـع  ورمع  و 

 . دنوش هتخانش  یبوخب  دندروآ  دوجوب  ار  نیفص  گنج  ثداوح  هدش و  دحتم  ترضحنآ 

؟ تسیک هیواعم 

سیئر نایفـسوبا  شردـپ  . دوب هدرب  ثراـب  ار  ود  ره  یتاذ  تثاـبخ  ثراوت  نوناـقب  اـنب  هک  هدـمآ  دوـجوب  دـیلپ  فیثـک و  درف  ود  زا  هیواـعم 
: دیامرف وا  هرابرد  نآرق  رد  ناونع  نیمهب  زین  دنوادخ  دوب و  شیرق  ناتسرپتب  نیکرشم و 

 . مهل (1) نامیا  مهنا ال  رفکلا  ۀمئا  اولتاقف 
 . دوش (2) تیاعر  هک  درادن  یمارتحا  اهنآ  ياهدنگوس  هک  دینک  گنج  رفک  نایاوشیپ  اب  )

دحا و ياهگنج  عقاو  رد  هدوب و  هکم  نیکرشم  ناتسرپتب و  رگشل  هدنامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تاوزغ  بلغا  رد  نایفـسوبا 
تفلاخم و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  لاس  تدـم 21  نایفـسوبا  دوب ، هدروآ  دوجوب  وا  ار  اهگنج  ریاس  بازحا و  ردـب و 

. دنام یقاب  دوخ  یتسرپ  تب  رفک و  نامهب  نطاب  رد  یلو  دروآ  مالسا  رهاظب  ریشمش  سرت  زا  هکم  حتف  رد  دومن و  ینمشد 
هکم رد  هتـشاد و  هداعلا  قوف  ینمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  دوب و  سمـش  دبع  نب  ۀـعیبر  نب  ۀـبتع  رتخد  دـنه  شردام  اما  و 
يارب ندز  فد  اب  ار  نانآ  هدرک و  تکرح  نادرم  رـس  تشپ  رگید  نانز  زا  نت  دنچ  قافتاب  دـحا  گنج  رد  دـیناسریم ، رازآ  ار  ترـضحنآ 

روتسدب دوب  هدیسر  تداهش  هجردب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع  هزمح  هک  مه  گنج  همتاخ  رد  دومنیم و  عیجشت  نیملسم  اب  گنج 
دوـخ ناـهد  رد  ار  دـبک  زا  ياهکت  توادـع  تدـش  زا  هنوـعلم  نآ  درب و  دـنه  شیپ  دیـشک و  نوریب  ار  وا  رگج  هزمح  لـتاق  یـشحو  دـنه 

 . دیدرگ (3) فورعم  راوخ  رگج  دنه  هب  خیرات  نآ  زا  تخادنا و  نوریب  ناهد  زا  راچان  دوجب و  ارنآ  تسناوتن  یلو  تشاذگ 

 12  . هیآ هبوت  هروس  ( 165 - ) 1
هیفاکلا . حیاصنلا  ( 166 - ) 2
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. دوب هدیدرگ  دلوتم  يو  زا  یعقوم  نانچ  رد  مه  هیواعم  تشاد و  ترهش  يراکدب  يدرگلوب و  تیلهاج  نامز  رد 

نب ةرامع  بلطملا ، دبع  نب  سابع  رفاسم ، نب  ورمع  یبا  دنهدیم ، تبـسن  ردـپ  راهچب  ار  هیواعم  هک  دـنکیم  لقن  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
 . حابص (1) مانب  هایس  يدرم  دیلو ،

 . تسا (2) هدرک  هراشا  بلطم  نیمهب  هغالبلا  جهن  حرش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  رد  ار  شرهوش  دنه و  تباث  نب  ناسح  هک  دسیونیم  هیفاکلا  حیاصنلا  باتک  فلؤم  لیقع  نب  دـمحم 

لوسر ترـضح  دادیم و  انز  تبـسن  دـنه  هب  دوخ  تایوجه  رد  ناسح  دـندادیم ، شوگ  وا  راعـشاب  شباحـصا  ترـضحنآ و  درکیم و  وجه 
 . درکیمن (3) عنم  ار  وا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع هک  یئاهگنج  رد  شردپ  دـننام  زین  وا  دوب  اراد  ار  ود  ره  یقالخا  لئاذر  تاذ و  ثبخ  هدـمآ و  دوجوب  يردام  ردـپ و  نینچ  زا  هیواعم 
هکنانچ درکیم  ششوک  مالـسا  وحم  رد  نطاب  رد  یلو  دوب  هدیورگ  مالـساب  ارهاظ  ریـشمش  سرت  زا  درکیم و  تکرـش  دشیم  اپ  رب  نیملـسم 

هک ياهمان  نمـض  هدوب  رابجا  هارکا و  يور  زا  ریـشمش و  سرت  زا  هک  شردـپ  هیواعم و  ندروآ  مالـسا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
یقلا بلقلا  کلذب  یعم و  فیـسلا  کلذ  و  ردب ، موی  اخدش  کیخا  کلاخ و  كدـج و  لتاق  نسح  وبا  اناف  : دـیامرف نینچ  هتـشون  هیواعمب 

 . نیهرکم (4) هیف  متلخد  نیعئاط و  هومتکرت  يذلا  جاهنملا  یلعل  ینا  و  ایبن ، تثدحتسا  انید و ال  تلدبتسا  ام  يودع ،
هابت ردب  گنج  رد  ار  اهنآ  هک  نایفسیبا ) نب  ۀلظنح   ) وت ردارب  و  هبتع ) نب  دیلو   ) وت یئاد  و  دنه ) ردپ  هبتع   ) وت دج  هدنشک  نسحلا  وبا  منم  )

رایتخا يرگید  نید  منکیم و  تاقالم  ار  منمشد  تأرج  لد و  نامه  اب  نم  تسا و  نم  تسد  ریشمش  نآ  مه  نونکا  متخاس و 

 46  - . ص 45 تسیک ؟ هیواعم  ( 168 - ) 1
 170  . دلج 10 ص ریدغلا  لقنب  دلج 1 ص 111  هغالبلا  جهن  حرش  ( 169 - ) 2

لیقع . نب  دمحم  فیلأت  هیفاکلا  حیاصنلا  ( 170 - ) 3
 10  . همان زا  هغالبلا  جهن  ( 171 - ) 4
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مه رابجا  هارکا و  يور  زا  دیدومن و  كرت  ارنآ  تبغر  رایتخاب و  امش  هک  مالسا )  ) متسه یهار  رد  نم  و  ماهتفرگن ، ياهزات  ربمغیپ  هدرکن و 

دیدوب ). هدش  لخاد  نآب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  يربط  ریرج  نب  دمحم 

. هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذا 
ار بکرم  راسفا  هیواـعم  دوب و  راوس  یغـالا  رب  نایفـسوبا  يربط  هتـشونب  نینچمه  و  دیـشکب ). ار  وا  دـیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواـعم  هاـگره  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تخادنایم  هارب  ار  بکرم  بقع  زا  زین  شردارب  هتفرگ و 
دنک ) تنعل  هس  رهب  دنوادخ   . ) قئاسلا (1) دئاقلا و  بکارلا و  هللا  نعل 

لاصخ و مامت  هک  هیما  ینب  زا  یـصخاش  درف  : دسیونیم یلع ) مامالا   ) مانب دوخ  سیفن  رثا  مراهچ  ءزج  رد  قادروج  جرج  یحیـسم  دنمـشناد 
تیناسنا و زا  وا  هک  تسنیا  دروخیم  مشچب  هیواعم  تافـص  زا  هک  يزیچ  لوا  تسا و  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  دوب  اراد  ار  هیما  تشز  لامعا 

 . دوب (2) رود  مالسا  زا  وا  هک  دومن  تباث  ار  بلطم  نیا  وا  لامعا  تشادن و  يربخ  مالسا 

: صاعلا نب  ورمع  اما 

هغبان شردام  يزوج  نبا  يرـشخمز و  هتـشونب  انب  هدوب و  هیواعم  دننام  بسن  بسح و  رظن  زا  زین  برع  رگهلیح  هناگی  راکم و  ناطیـش  نیا 
نیا و اب  هدرک و  هدافتسا  ءوس  دوخ  يدازآ  زا  مه  هغبان  تخاس ، دازآ  ار  وا  شیالوم  تشاد  ترهـش  روجف  قسفب و  نوچ  دوب و  زینک  ءادتبا 

. درک لمح  عضو  ار  ورمع  یعقوم  نینچ  رد  دومن و  ادیپ  هطبار  نآ 
دندوب و وا  ردام  شیپ  دحاو  رهط  رد  هریغم  نب  ماشه  صاع و  نایفـسوبا و  فلخ و  نب  ۀـیما  بهلوبا و  اریز  تشاد  ردـپ  جـنپ  ءادـتبا  ورمع 

نآ زا  یکی  هک  دندرک  راذگاو  هغبان  دوخب  هرخالاب  ! دندومنیم ار  ورمع  يردپ  ياعدا  تیلهاج  مسرب  اهنآ  زا  کی  ره  ورمع  تدالو  زا  سپ 
 ! دوب (3) رتشیب  نایفسیباب  ورمع  تهابش  هکیتروص  رد  درک  باختنا  دوب  نارگید  زا  رتدنمتورث  هک  ار  صاع  مه  وا  دنک  نییعت  ار  رفن  جنپ 

 357  . دلج 11 ص يربط  خیرات  ( 172 - ) 1
 10  . دلج ریدغلا  ص 16 -  تسیک ؟ هیواعم  ( 173 - ) 2

 76  . ص تسیک ؟ هیواعم  باتک  ( 174 - ) 3
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 : دیوگ تباث  نب  ناسح  متشاذگ  نم  شردام  محر  رد  ار  ورمع  هفطن  ادخب  تفگ  مه  نایفسوبا  دوخ  و 

تدب  دق  کش  نایفسوبا ال  كوبا 
لیالدلا (1)  تانیب  هنم  کیف  انل 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اب  زین  صاع  ورمع  یتسه ) وا  رـسپ  هک  تسا  نشور  تاهفایق  لکـش و  زا  تسا و  نایفـسوبا  تردپ  ینعی  )
مهد باوج  رعـش  اب  ار  وا  ات  متـسین  رعاش  هک  نم  ایادخ  درک  ضرع  ربمغیپ   ! دوب هدورـس  ترـضحنآ  وجه  رد  ياهدیـصق  تشاد و  ینمـشد 

. نک تنعل  وا  رب  شاهدیصق  تایبا  فورح  ددعب 
شیرق بناج  زا  دـندوب  هتفر  هشبحب  هک  ینیرجاهم  ندـنادرگرب  يارب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیفلاخم  ههبج  رد  هشیمه  وا 

رمع تفالخ  نامز  رد  نینچمه  تشاذـگ و  شروش  يانب  دومن  موکحم  ار  وا  بلاـطیبا  نب  رفعج  یـشاجن  روضح  رد  نوچ  تفر و  اجنادـب 
هیواعم اب  يراکمه  رثا  رد  تفرگ و  رارق  رمع  حاضیتسا  دروم  درک و  یتافرصت  نیملسم  لاملا  تیب  رد  دوب  رـصم  رادناتـسا  وا  فرط  زا  هک 

. دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  دعب  تاحفص  رد  هک  دیدرگ  یتایانج  بکترم  مه 
هتسب ایندب  لد  دندوب  فورعم  روهشم و  برع  مامت  رد  گنرین  بیرف و  غورد و  رهاظت و  رد  هک  ورمع ) هیواعم و   ) دیلپ درف  ود  نیا  هرخالاب 

تهجنیدب دننکفا  رد  هجنپ  وا  اب  هتـشارفا و  مچرپ  تلیـضف  قح و  درم  هناگی  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هک  دـنتفرگ  میمـصت  مه  کمکب  و 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  دمآ و  دورف  دوب  تارف  رانک  رد  هک  نیفص  مانب  یلحم  رد  قیرط  یط  زا  سپ  جراخ و  ماش  زا  هوبنا  یهاپـس  اب  هیواعم 

. دومن مالعا  ترضحنآ  هب  گنج 
ياهدحاو یهدـنامرفب  ار  قیال  ناهدـنامرف  برجم و  صاخـشا  داد و  یمزر  نامزاس  هلیخن (2)  رد  ار  دوخ  نایهاپـس  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 

. تفرگ شیپ  رد  نئادم  هار  لاس 36  لاوش  مجنپ  رد  دومن و  بوصنم  دوخ  هاپس 
یگدیسر مدرم  جئاوحب  هدرک و  فقوت  اجنآ  رد  زور  دنچ  نئادمب  ندیسر  زا  سپ 

دلج 10 ص 219 ریدغلا  ( 175 - ) 1
یمزر نامزاس  هدروآ و  درگ  اجنآ  رد  ار  نایهاپس  هک  يزورما  ياههناخزابرـس  هلزنمب  ماش و  فرطب  هفوک  رانک  رد  هدوب  یلحم  ( 176 - ) 2

دندادیم .
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کلام ناوتیم  مالسلا  هیلع  یلع  ناهدنامرف  هلمج  زا  . دز ودرا  هیواعم  نایهاپس  ربارب  رد  تفر و  نیفص  يوسب  دوخ  رکاسع  اب  سپـس  دومن و 

هبتع نب  مشاه  يراصنا و  بویا  وبا  متاـح و  نب  يدـع  ینرق و  سیوا  رکب و  یبا  نب  دـمحم  رـسای و  راـمع  دعـس و  نب  سیق  یعخن و  رتشا 
. درب مان  ار  نیتداهشلا ) وذ   ) تباث نب  ۀمیزخ  و  لاقرم ) )

تشون و هیواعمب  اددجم  یئاههمان  تخادرپ و  نانمشد  زردنا  تحیـصن و  هب  ءادتبا  لمج  گنج  دننام  زین  گنج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف نینچ  زین  دوخ  نایهاپسب  تشاد و  رذح  رب  گنج  میخو  بقاوع  زا  ار  وا 

نذاب ۀمیزهلا  تناک  اذاف  مهیلع ، مکل  يرخا  ۀجح  مکءدبی  یتح  مهایا  مککرت  ۀـجح و  یلع  هللا  دـمحب  مکناف  مکؤدـبی ، یتح  مهولتاقت  ال 
 (1) يذاب ... ءاسنلا  اوجیهت  حیرج و ال  یلع  اوزهجت  اروعم و ال  اوبیصت  اربدم و ال  اولتقت  الف  هللا 

اب امـش  ندرکن  گنج  دیتسه و  ناهرب  تجح و  ياراد  امـش  هک  ساپـس  ار  ادخ  دننک  زاغآ  گنجب  امـش  اب  اهنآ  هکنیا  ات  دـیگنجن  اهنآ  اب  )
تسکش نانآ ) يارب  تسویپ و  عوقوب  گنج   ) رگا و  تسا ، اهنآ  رب  امش  رگید  تجح  رب  لیلد  دوخ  دناهدرکن  گنجب  عورش  امش  اب  ات  اهنآ 

رازآ اب  ار  نانز  و  دیروایم ، رد  اپ  زا  ار  هدروخ  مخز  دـینکن و  یمخز  ار  هدـنام  رد  دیـشکن و  ار  هتخیرگ  داد  يور  ادـخ  هدارا  اب  يزیرگ  و 
دنیوگ )...  ازسان  امش  ناهدنامرفب  امشب و  هچ  رگا  دینکم  جییهت  اهنآ  هب  ندناسر 

تموصخ گنج و  يارب  زین  ار  دوخ  نایهاپـس  هکلب  درکن  یهجوت  مالـسلا  هیلع  یلع  حـیاصن  اـههمانب و  اـهنت  هن  مه  هیواـعم  رگید  فرط  زا 
دیقح و رب  امش  اریز  دیرذگب  زین  دوخ  ناج  زا  دینکن و  یتسس  گنج  نیا  رد  تفگ  ياهبطخ  ندناوخ  نمض  هدومن و  صیرحت  ترـضحنآ 

ادخ دزن  رد  وا  يارب  يرذع  چـیه  هتخیر و  قحانب  ار  وا  نوخ  هتـسکش و  ار  نامثع  تعیب  هک  دـیگنجیم  یـسک  اب  تسا و  تجح  امـش  يارب 
 . دشابن

. رذاع ءامسلا  یف  هل  سیلف  مارحلا  مدلا  کفس  ۀعیبلا و  ثکن  نم  نولتاقت  امنا  ۀجح و  مکل  قح و  یلع  مکناف 

. هغالبلا جهن  ( 177 - ) 1
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! دومن کیرحت  هلتاقم  گنج و  يارب  ار  اهنآ  تفگ و  نخس  نایماش  اب  هیواعم  نانخس  ریظن  زین  صاع  ورمع 

اهنآ صاع  ورمع  هیواعم و  سیاسد  حیضوت  نمـض  هدروآ و  درگ  ار  دوخ  نایهاپـس  زین  وا  دیدرگ  علطم  رما  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
: دومرف نایب  حرش  نیدب  اهنآ  هیحور  تیوقت  دروم  رد  دنچ  یبلاطم  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  دومن و  هدامآ  نایماش  اب  گنج  يارب  ار 

ار ناتزاوآ  دیناباوخ و  ورف  دوش  امـش  تشحو  سرت و  بجوم  هچنآ  زا  ار  ناتمـشچ  گنج ) عقوم  رد   ) دیـسرتب و ادخ  زا  ادخ  ناگدـنب  يا 
ندومن لدب  در و  ریـشمش و  اب  دروخ  دز و  هزرابم و  وا و  اب  گنج  نمـشد و  اب  ندش  وربور  يارب  و  دیئوگب ، نخـس  رتمک  هدومن و  هتـسهآ 

ادـخ و زا  و  دیـشاب ، راگتـسر  دـیاش  هک  دـینک  دایز  ار  ادـخ  دای  دیـشاب و  مدـق  تباث  دـینک و  يوق  لد  يو  اب  ندـش  نابیرگب  تسد  هزین و 
هک دیـشاب  هتـشاد  ربص  دـبای و  شهاک  امـش  يورین  دـیوشیم و  تسـس  هک  دـینکن  یئوج  هزیتس  رگیدـکی  اب  دـینک و  يرادربنامرف  شلوسر 

. امرف گرزب  ار  ناششاداپ  نک و  يرای  ار  اهنیا  هدب و  رارق  ربص  اهنیا  لد  رد  ایادخ  راب  تسا ، نارباص  اب  دنوادخ 
 . رجالا (1) مهل  مظعا  رصنلا و  مهیلع  لزنا  ربصلا و  مهمهلا  مهللا 

نایرگشل هکنیا  يارب  هداد و  رارق  دوب  رتکیدزن  بآب  هک  یلحم  رد  ار  دوخ  هاگودرا  دوب  هدیسر  نیفصب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لبق  هک  هیواعم 
دننک تعنامم  تارف  هعیرشب  نایفوک  ندش  کیدزن  زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  دنـشاب  هقیـضم  رد  هتـشادن و  یـسرتسد  بآب  مالـسلا  هیلع  یلع 

ار تارف  هعیرـش  هتخاس و  هدـنکارپ  ار  اهنآ  نایماش  زا  یهورگ  نتـشک  دـیدش و  هلمح  کی  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  روتـسدب  رتشا  کلام  یلو 
 . دومن حابم  هاپس  ود  ره  هب  اربآ  روبزم  لحم  فرصت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  فرصتم 

نوهرم ار  قارع  رکاـسع  يزوریپ  ناـیماش و  تسکـش  هیواـعم  یفرط  زا  تفرگ و  ماـجنا  رتشا  کـلام  تسدـب  تارف  هعیرـش  فرـصت  نوچ 
رش زا  هدنیآ  رد  نایماش  ات  دراد  رب  نایم  زا  ار  ریظن  یب  عاجش  نیا  هک  تفرگ  میمصت  تسنادیم  کلام  تعاجش  تداشر و 

 31  . لصف میس  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 178 - ) 1
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وزاب يدنمروز  يربطس و  رد  روهـشم و  ناعاجـش  زا  هک  ار  یمان  مهـس  دوخ  نایهاپـس  نایم  رد  وجتـسج  زا  سپ  دنـشاب  هدوسآ  وا  تالمح 

. داتسرف کلام  گنجب  ار  وا  دناوخ و  شیپ  تشادن  یفیرح 
! تساوخ هزرابمب  ار  کلام  قارع  رگشل  لباقم  رد  دز و  باکرب  اپ  دوب  هتخاس  دالوف  رد  قرغ  ار  دوخ  هدش و  راوس  یگرزب  بسا  مهس 

رب اپ  تخاسیم  همین  ود  ار  برع  ناعاجـش  دوخ  رابـشتآ  ریـشمش  اب  درکیم و  هلمح  نیگمـشخ  ریـش  نوچ  راز  راک  ياهنادیم  رد  هک  کلام 
. دندش كانمیب  کلام  ناج  رب  قارع  رکاسع  یتح  هک  دوب  دنمروز  عاجش و  يردقب  مهس  داتسیا ، مهس  لباقم  رد  دز و  بسا 

دومن در  ار  وا  هلمح  مامت  تراهم  یتسد و  ربز  اب  کلام  یلو  درک  هلمح  يو  رب  هتخآ  ریـشمش  اب  تفگیم  ازـسان  ار  کلام  هکیلاح  رد  مهس 
اهنادب یتصرف  کلام  اما  دنتخات  کلام  رب  ماش  نایوجمزر  زا  نت  ود  لاحنآ  رد  دنکفا و  شکاخب  دیرد و  مهـس  هنیـس  ات  دوخ  ریـشمش  اب  و 

. دیدرگ زاب  دوخ  لحمب  هتخاس و  لوتقم  ار  ود  ره  دادن و 
دناوخیم و زجر  هکیلاح  رد  هللا  دیبع  دومن ، قارع  رکاسع  رب  هلمح  رومأم  ياهدع  اب  ار  رمع  نب  هللا  دـیبع  هیواعم  ناعاجـش ، نیا  لتق  زا  سپ 

. دورب وا  هزرابمب  ات  داد  تزاجا  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  تساوخیم  زرابم  دوتسیم  ار  دوخ 
سپـس هک  دـندوب  فاصم  رد  مه  اب  دوخ  یهدـنامرف  تحت  دارفا  اب  نت  ود  نیا  زور  رخآ  ات  تفاتـش و  هللا  دـیبع  گنجب  یهورگ  اـب  دـمحم 

نارادرس نایم  یتخس  گنج  تفر و  دمحم  کمکب  کلام  مه  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  داتـسرف و  هللا  دیبع  کمکب  ار  لیبحرـش  هیواعم 
نارادرس نایم  گنج  وحن  نیمهب  لاس 36  هجحیذ  رخآ  ات  دندیسر و  لتقب  يدایز  هدع  هک  تفرگ  رد  هیواعم  نایهاپس  مالـسلا و  هیلع  یلع 

. دوب رارقرب  نیفرط  نوشق 
هیواـعم یلو  دوش  يریگوـلج  يزیرنوـخ  راتـشک و  زا  ناـکمالا  یتـح  هک  درکیم  یعـس  هشیمه  دـننام  مالـسلا  هیلع  یلع  زین  گـنج  نیا  رد 

گنج مرحم  هام  رد  هک  دندش  رضاح  فرط  ود  ره  دیسر و  ارف  يرجه  لاس 37  هرخالاب  دیآ ، رانک  ترضحنآ  اب  هک  دوبن  رضاح  هجوچیهب 
نیفرط نایم  یقفاوت  تدم  نیا  لوط  رد  دیاش  هک  دوب  يراودیما  ياج  اریز  دوب  بغار  رتشیب  رما  نیدب  مالسلا  هیلع  یلع  دنزاس ، فوقوم  ار 

گنج زا  دوش و  لصاح 
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رب جوجل  هیواعم  یلو  دـهد  همتاخ  ار  هلئاغ  نیا  دروآ و  هارب  ار  هیواعم  هک  درک  شـشوک  دوخ  ياوق  ماـمت  اـب  اذـل  ددرگ  يراددوخ  زیتس  و 
زور نامه  رد  دیسر و  رفص  هام  هرغ  دش و  یضقنم  مرحم  هام  هرخالاب  دیارگ ، افص  حلصب و  هک  دشن  رـضاح  دوزفا و  دوخ  تجاجل  دانع و 

ياهباسحب انب  خیرات  بتک  رد  گنج  نیا  تدم  بیترت  نیدب  دومن ، ادیپ  همادا  دعب  لاس  رفـص  ات 17  دیدرگ و  لعتشم  اددجم  گنج  هریان 
ام یلا 18  زا 12  دناهتسناد  لاس 37  رفص  هرغ  زا  ای  و  هفوک ) زا  مالـسلا  هیلع  یلع  جورخ  عقوم   ) لاس 36 لاوش  زا  ارنآ  عورـش  هک  فلتخم 

 . تسا هدش  تبث 
. دیمان تملظ  رون و  ای  لطاب و  قح و  نیب  گنج  ارنآ  ناوتیم  هک  دوب  برع  موق  یلخاد  نینوخ  ياهگنج  زا  گنج  نیا 

یلو دوش  يریگولج  دایز  راتـشک  زا  دـشاب و  نتب  نت  تروصب  گنج  هک  دـید  ناـنچ  حالـص  مالـسلا  هیلع  یلع  گـنج  لوا  زور  دـنچ  رد 
. دیناسر تدش  هجردب  ار  گنج  ینرق  سیوا  رسای و  رامع  دننام  ترضحنآ  نارادرس  باحصا و  زا  هدع  تداهش 

درمنیا زرابم  اقافتا  دور  نادیمب  مالسلا  هیلع  یلع  نارادرـس  اب  گنج  يارب  داد  روتـسد  دوب  برع  ناعجـش  زا  هک  ار  ریجا  مانب  يدرم  هیواعم 
ار دوخ  اروف  دش و  نیگهودنا  دوخ  مالغ  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دیشون  تداهش  تبرش  ریجا  تسدب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ 

مالسلا هیلع  فرط  زا  هک  دروآ  دورف  ترضحنآ  رب  يریشمش  رورغ  تلاح  اب  تخانشیمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ریجا  دیناسر ، ریجا  لباقم 
درخ شیاهناوختـسا  هک  دیبوک  نیمز  رب  نانچ  درک و  دنلب  نیز  يور  زا  دوخ  تسد  اب  ار  ریجا  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دش و  در  هلمح  نآ 

. دومرف تعجارم  دوخ  لحمب  دایز  راتشک  زا  سپ  داهن و  نایماش  رب  غیت  دز و  هوبنا  هاپس  نآ  رب  ار  دوخ  سپس  درپس ، ناج  مد  رد  دش و 
تخات هیواعم  یهدـنامرف  رقمب  دوخ  دـش و  ماش  هاپـسب  هلمح  رومأم  دوخ  ناراوس  اب  يراصنا  بویا  وبا  هک  دوب  لاس 37  رفص  مراهچ  زور  l

یهدـنامرف تسپ  یکیدزن  رد  ار  وا  یتقو  مه  هیواـعم  دوخ  داـتفا  نیمز  رب  ریـشمش  برـضب  دوب  هتفرگ  رارق  وا  ریـسم  رد  سک  ره  هکیروطب 
تخـس هک  مه  هیواعم  تشگرب و  دوخ  ناراوس  يوسب  یعمج  نتـشک  زا  سپ  بویا  وبا  دش ، یفخم  نایماش  نایم  رد  درک و  رارف  دید  دوخ 

برطضم نیگهودنا و 
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ات تسناوت  هنوگچ  وا  امـش  تیعمج  ترثـک  نیا  اـب  دیتسکـشن و  مه  رد  ار  بویا  وبا  تـالمح  ارچ  هک  دومن  تمـالم  ار  ناـیماش  دوب  هدـش 

هکرعم دراو  يراوس  یهاگ  تفگ  هیواعمب  روصنم  نب  عقرم  دنامیم ، اهگنس  ریز  دیدزیم  واب  یگنس  امش  زا  کی  ره  رگا  دسرب  نم  هدرپارس 
! موریم شیپ  یلع  هدرپ  ارس  ات  مربیم و  هلمح  قارع  رکاسعب  وا  دننام  نونکا  زین  نم  دهدیم  ماجنا  اهراک  نیا  زا  دوشیم و 

ار دوخ  دنک و  زاب  ار  هار  هک  تفرگ  میمـصت  داهن و  قارع  رگـشلب  ور  مامت  تعرـس  اب  دز و  باکرب  اپ  عقرم  ! ینکیم هچ  منیبب  تفگ  هیواعم 
برضب دوب  ههبج  مدقم  فص  رد  زونه  هک  يراصنا  بویا  وبا  قارع  رکاسع  فوفصب  ندیـسر  ضحمب  یلو  ! دناسرب مالـسلا  هیلع  یلع  دزنب 
یمومع هلمح  نامرف  ماش  هاپـس  مامتب  تفای و  تدـش  هثداح  نیا  زا  هیواـعم  بضغ  مشخ و  دـنکفا ، وسکیب  شندـب  زا  ار  عقرم  هلک  ریـشمش 

 . دنزادرپ هلباقتم  هلمحب  هک  داد  نامرف  شنایرگشلب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دومن ، رداص 
تعاجـش تداشر و  اب  زورنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهدنامرف  دـیدرگ و  ماجنا  نیمـصاختم  هاپـس  نیب  هک  دوب  یمومع  هلمح  نیتسخن  نیا 

. دنداتسرف مدع  رایدب  ار  هیواعم  تخبنوگن  هاپس  زا  يریثک  هورگ  دوخ  هداعلا  قوف 
ار ماش  مدرم  درکیم و  يراد  دوخ  زردـنا  تحیـصن و  لوبق  زا  هک  دوب  هیواعم  گنرین  یتسرپ و  يوه  هجیتن  سوفن  فـالتا  يزیرنوخ و  نیا 

دوخ اب  هک  تفرگ  میمصت  مالـسلا  هیلع  یلع  تهجنیدب  دومنیم  دوخ  یناطیـش  لایما  شوختـسد  ار  اهنآ  ناج  هداد و  بیرف  هفلتخم  نیوانعب 
هیواعم اددجم  دینشن  یخساپ  نوچ  دنه ؟ رسپ  تساجک  دز  ادص  تخادنا و  نایماش  هاپـس  ولج  ار  دوخ  روظنم  نیمهب  دوش و  وربور  هیواعم 

اب يآ و  ردب  نادرم  نوچ  کنیا  يوشیم  مدرم  نوخ  نتخیر  ثعاب  ینکیم و  تفالخ  ياعدا  هک  وت  هیواعم  يا  : دومرف تساوخ و  هزرابمب  ار 
! میهد تلاوح  دوخ  ياهریشمشب  ار  تواضق  مه  راکنیا  رد  دشاب و  ار  وا  تفالخ  دش  بلاغ  نت  ود  ام  زا  کی  ره  هک  نک  هزرابم  نم 
شیامرف دییأت  رد  دوب  ماش  نایوجمزر  زا  هک  ۀهربا  نب  حابـصلا  ۀهربا  تشگ  رادیدپ  نایماش  نایم  همهمه  دادـن و  یخـساپ  سرت  زا  هیواعم 

ارچ دنام  دهاوخن  هدنز  زین  امش  زا  یکی  دبای  همادا  عضو  نیا  رگا  دنگوس  ادخب  مدرم  يا  تفگ  نایهاپسب  ترضحنآ 
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زا زگره  دومرف  دینـش  ار  وا  نخـس  نوچ  ع )  ) یلع دنیامزآ ، دربن  مه  اب  هیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  ات  دیوش  رانک  دـیهدیم  نتـشکب  ار  دوخ 

. دیامن لدشوخ  ارم  ههربا  نخس  دننام  هک  مدوب  هدینشن  ینخس  ماش  لها 
ناصقن تفگ  دندوب  شکیدزن  هک  یناسکب  دوب  هتفرگ  رارق  هاپس  رخآ  ياهفـص  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ  سرت  زا  هک  هیواعم  اما 

زج تسین  نیا  تسا  رتاناد  ام  زا  شناد  نید و  رد  ههربا  ادـخب  دـنتفگ  رگیدـمهب  زین  ماش  ناگرزب  تسا ، هداد  يور  ههربا  لقع  رد  یللخ  و 
 . تسا (1) كانساره  یلع  اب  گنج  زا  هیواعم  هکنیا 

نونکا دز  دایرف  هیواعم  رگـشل  زا  دواد  نب  ةورع  رمالا  رخآ  دادن  خساپ  هیواعم  یلو  دـیبلط  هزرابمب  ار  هیواعم  هبترم  دـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع 
مسر و رد  نم  ات  شاب  دوخ  ياجب  بلاـطوبا  رـسپ  يا  هک  دز  هرعن  موریم و  وا  هزراـبمب  نم  دراد  دـنیاشوخان  ار  یلع  اـب  هزراـبم  هیواـعم  هک 

بسا نیزب  هکیروطب  تخاس  همین  ود  بسا  يور  رد  هک  دروآ  دومرف  يو  رب  يریشمش  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  دیسر  ترـضحنآ  دزن  نوچ 
بانجنآ ریشمش  برضب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دروخرب  ضحمب  اما  تفاتش  يو  یهاوخنوخب  هک  تشاد  یئومع  رسپ  هورع  دیـسر  بیـسآ  مه 

. دیدرگ زاب  دوخ  لحمب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دیدرگ و  قحلم  شیومع  رسپ  هب 
 . دشابیم یندینش  زین  نآ  يارجام  هدوب و  یئاشامت  مه  مالسلا  هیلع  یلع  اب  صاع  ورمع  دربن  اما 

مه روهـشم  نایوجمزر  ریاس  اب  هکلب  دوب  كانمیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  زا  اـهنت  هن  وا  دوب  یطاـتحم  رگهلیح و  صخـش  صاـع  ورمع 
ساـبل رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  اـقافتا  دـهد ، ناـشن  لد  زب  نوبج و  ار  دوخ  تساوخیمن  مه  مدرم  شیپ  لاـح  نیع  رد  دـشیمن و  ریگرد 

هیلع یلع  زورنآ  تاکرح  تشگ ، رود  سپس  دیسر و  ماش  نایهاپس  کیدزن  دش و  نادیم  دراو  هتسهآ  هتسهآ  هدمآ و  رد  سانـشان  صخش 
منتغم ار  تصرف  دوب  وسرت  صاخشا  نینچ  يوجتسج  رد  هشیمه  هک  صاع  ورمع  تشاد ، تهابش  وسرت  صاخشا  یئوجمزرب  رتشیب  مالـسلا 

نآ يوسب  دهد  ناشن  یتسش  برض  مه  وا  هکنیا  يارب  درمش و 
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تسا و مالـسلا  هیلع  یلع  راوس  نآ  هکنیا  زا  لفاغ  دـهد  ناشن  ماش  مدرمب  ار  دوخ  تعاجـش  وا  نتـشک  اـب  هکلب  هک  تفاتـش  سانـشان  راوس 

نتفلا  لها  نم  ۀفوکلا  ةداق  ای  : دناوخیم ار  زجر  نیا  دیسر  وا  ياهیکیدزن  هب  نوچ 
نزحلا  نم  انزح  اذهب  یفکنمتؤملا  كاذ  نامثع  یلتاق  ای 

 (1) نسحلا . ابا  يرا  مکبرضا و ال 
نینچ ورمع  زجر  خـساپ  رد  تخات و  وا  رب  هزرـش  ریـش  نوچ  ناـهگان  دـید  دوخ  سرتسد  رد  ـالماک  ار  صاـع  ورمع  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف
نمتؤملا  یشرقلا  مامالا  انا 

ندع  لها  نم  دجن و  ینکاس  نمنمیلا  لها  نم  ةداسلا  هب  یضری 
 (2) نسح . وب  نملعاف و  نیسح  وبا 

يو رـس  ـالاب  رد  ار  دوخ  ریـشمش  تخادـنا و  نیمزب  بسا  نیز  زا  ار  وا  هزین  نعطب  ماـمت  تعرـس  اـب  دوخ  یفرعم  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع 
اهوزرآ و مامت  دش و  هراپ  شلد  ياهدنب  دـید ، یبیجع  تسب  نب  رد  ار  دوخ  تخانـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  ورمع  دروآ ، رد  نالوجب 

. درک هدهاشم  نیعلا  يأرب  دوخ  نامشچ  ولج  رد  ار  گرم  دید و  بآ  رب  شقن  ار  شلامآ 
تباجن دوخ و  رکم  زا  تشادن  یتاجن  دیما  هنوگچیه  هکیلاح  رد  دومن  هریخ  ار  وا  هدز  تهب  نامشچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  قرب  یتقو 

رپس ياجب  تخاس و  نایامن  ار  دوخ  تروع  هدومن و  دنلب  ار  دوخ  ياپ  ود  اروف  دوب  هداتفا  تشپب  هک  لاحنامهب  درک و  هدافتـسا  ترـضحنآ 
. دیدرگ يو  هیاقو  وا  تروع  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  ربارب  رد 

تلاحب تشادن  یئاتمه  وفک و  مرک  ایح و  يراوگرزب و  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع 

. نیما درمنآ  نامثع  ناگدنشک  يا  دیتسه  اههنتف  لها  هک  هفوک  نارادرس  يا  ( 180 - ) 1
منیبیمن .  امش ) نایم  رد   ) ار یلع  منزیم و  ار  امش  تسا  سب  هودنا  نزح و  يارب  امش  راک  نیا 

نـسح نیـسح و  ردپ  نم  هکنادب )  ) دندونـشخ نم  تماماب  ندـع  دـجن و  نانکاس  نمی و  ناگرزب  هک  نیما  یـشرق  ماما  نآ  منم  ( 181 - ) 2
متسه .
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رد یتدم  ار  دوخ  ياپ  ورمع  یتشگ ، دوخ  تروع  هدش  دازآ  نویدم و  هک  ارت  دنک  تنعل  ادخ  دومرف  داتفا و  هارب  دـینادرگ و  ور  وا  زا  مرش 

ناهد و زا  نوخ  داهن و  زیرگب  ور  نازیخ  ناتفا و  نازرل و  ناسرت و  هاگنآ  دـیدرگ  داـیز  وا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلـصاف  اـت  تشاد  هگن  اوه 
. دیشک یتحار  سفن  دیناسر و  هیواعم  هدرپ  ارسب  ار  دوخ  دوب  یبیترت  رهب  هرخالاب  دیکچیم  وا  ینیب 

رازگـساپس ورب  . دـسرن رکفب  هلیح  نیا  وـت  زج  ار  سکچیه  هک  يدرب  راـکب  ياهلیح  وـکین  هچ  ورمع  يا  تـفگ  دـیدنخب و  تخـس  هیواـعم 
وت زا  یـسک  یلع  زج  ادـخب  دوـمن  اـهر  ارت  هـکنآ  مرک  تـفع و  قـالخا و  رب  نـیرفآ  یهز  و  يدـش ، نآ  نویدـم  هـک  شاـب  دوـخ  تروـع 
روآ دای  ار  هیواعم  سرت  نبج و  زین  صاع  ورمع  . دومنیم هرخسم  ار  ورمع  دادیم و  رس  ههقهق  نانخس  نیا  نتفگ  نمـض  هیواعم  تشذگیمن ،
نم ورمع  يا  تفگ  هیواعم  يدومن ؟ راومه  دوخ  رب  ار  گنن  راع و  يدادن و  باوج  ارچ  دومنن  توعد  هزرابمب  ارت  یلع  رگم  تفگ  دـش و 

تتامـش ءازهتـسا و  زا  صاع  ورمع  دوب ! رادهدـنخ  یلیخ  وت  يزورما  لمع  نیا  اما  دـیگنج  ناوتیمن  یلع  نوچ  یعاجـش  اب  هک  منکیم  رارقا 
. تفر رانک  وا  دزن  زا  تفگیم  ازسان  ار  هیواعم  هکنیا  نمض  دش و  نیگمشخ  هیواعم 

هک درکیم  یعس  هراومه  ترضحنآ  فصولا  عم  دنتشگیم  رب  يزوریپ  حتف و  اب  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نارادرـس  گنج  لئاوا  رد  هکنیا  اب 
هظعوم تحیـصن و  زا  زین  گـنج  ياـنثا  رد  یتـح  دوش  تعناـمم  يزیرنوخ  لـتق و  زا  دریگب و  ار  هنیک  قاـفن و  ياـج  افـص  حلـص و  دـیاش 

. دادیم همادا  يورشیپ  گنج و  هب  راچان  تفرگیمن  ياهجیتن  زردنا  تحیصن و  نیا  زا  نوچ  یلو  درکیمن  يراددوخ 
( دنیـشن لد  هب  مرجال  دیآ  رب  لد  زا  هچنآ   ) لولدمب دومرفیم و  جیهم  نانخـس  نیـشتآ و  ياههبطخ  دوخ  نایرگـشل  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

دوب یتوـکلم  ترـضحنآ  نانخـس  اریز  درکیم  ربارب  نیدـنچ  يو  نایرگـشل  رد  ار  هزراـبم  تردـق  ناـمیا و  يورین  شیاـههباطخ  ظـعاوم و 
. درکیم بلقنم  ار  هدنونش 

هتـشک دوشن  ردـقم  متح و  یـسک  لجا  ات  درادـن و  هجیتن  گرم  زا  سرت  تلعب  گنج  زا  رارف  : دومرفیم دوخ  نایهاپـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 
نآرقب دانتسا  هراب  نیا  رد  دش و  دهاوخن 
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: دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  هدومن و 

 (1) الیلق . الا  نوعتمت  اذا ال  لتقلا و  وا  توملا  نم  متررف  نا  رارفلا  مکعفنی  لق ال 
 : هیآ موهفمب  انب  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  شاداپ  درکیم و  توعد  يرابدرب  ربصب و  ار  اهنآ  نینچمه 

هلیبس (2)  یف  نولتاقی  نیذلا  بحی  هللا  نا 
. دومنیم تیوقت  ار  نانآ  یحور  ياوق  درکیم و  نشور  ناشیا  رب  ار  لطاب  قح و  دادیم و  رکذت  اهنآ  يارب 

المع بانجنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تعاط  تدارا و  بتارم  دوخ  ياهیراکادـف  اهيزابناج و  اب  هدومن و  دایقنا  راهظا  زین  وا  نارای  باحـصا و 
. دندادیم ناشن 

نایرگشل نایم  رد  گنرین  هلیح و  اب  هک  درکیم  یعس  دومنیم و  مرگلد  ار  دوخ  نایهاپس  هلیح  رکم و  لامعا  اب  دیعو و  هدعو و  اب  زین  هیواعم 
 . دزادنیب فالتخا  قافن و  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

رب دـلاخ  دوب ، برع  یمان  ناعاجـش  زا  هک  تسا  رمعم  نب  دـلاخ  دروخ  ار  هیواعم  بیرف  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  رگـشل  رد  هک  یناسک  زا 
تسپ ات  دومن و  زاب  هچوک  نوچ  یهار  نایماش  هاپس  نایم  زا  تخادرپ و  يدیدش  هلمح  کیب  رفن  رازه  هن  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نامرف  بسح 

. دیناسر لتقب  ار  هیواعم  کیدزن  نانابهگن  نیظفحتسم و  زا  یهورگ  تفر و  شیپ  هیواعم  یهدنامرف 
دلاخ شیپ  دوب  وا  رارـسا  مرحم  هک  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  دش و  لسوتم  گنرین  هلیحب و  دید  ار  دوخ  نایرگـشل  تسکـش  هیواعم  نوچ 

تروص رد  اـت  اـمن  هداـمآ  نم  تفـالخ  يارب  ار  هنیمز  مدرم  نتـشک  ياـجب  دراد  وت  يارب  يدوـس  هچ  راتـشک  گـنج و  همهنیا  هک  داتـسرف 
. میامن راذگاو  وتب  ار  ناسارخ  تموکح  يزوریپ 

فرطب هتسهآ  دش و  تسس  ماخ  يوزرآ  نیا  عمطب  دلاخ  نز  ریشمش  يوزاب 

 16  . هیآ بازحا  هروس  ( 182 - ) 1
 4  . هیآ فص  هروس  ( 183 - ) 2
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زین ار  سیق  نب  ثعشا  سپس  دیشاپ و  مالسلا  هیلع  یلع  نارادرـس  نایم  هیواعم  هک  دوب  یقافن  مخت  نیلوا  نیا  دومن و  تعجارم  دوخ  فقوم 

. دندیناروش ترضحنآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هک  دندوب  صاخشا  نیمه  داد و  تراما  هدعو  بیترت  نیمهب 
هتفرگ میمصت  اذل  درک  دهاوخن  مکح  هاپس  ود  نایم  يرگید  زیچ  ریـشمش  زج  هک  دوب  ملـسم  نوچ  دشیم و  رتدیدش  زورب  زور  نیفـص  دربن 

مه ناجب  هاپـس  ود  نآ  لاوز  ات  باتفآ  مد  هدیپس  زا  زور  ره  تهجنیدـب  تسیک  نآ  زا  رفظ  حـتف و  دـننیبب  ات  دـنهد  همادا  ار  گنج  هک  دـش 
. دندنکفایم كاخب  نایماش  زا  اصوصخم  ار  يدایز  هدع  دنداتفایم و 

دـیبلط و زرابم  دـمآ و  نادـیمب  اهزور  زا  یکی  رد  هک  دوب  قراخم  دیـسر  لتقب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدـب  هک  هیواعم  ناـیوجگنج  هلمج  زا 
ار اهنآ  رس  سپس  دیناسر  تداهش  هجردب  يرگید  زا  سپ  یکی  دندوب  هتساخرب  وا  هزرابمب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نارادرـس  زا  رفن  راهچ 
دومن و عاجـش  درمنآ  گنهآ  سانـشان  روطب  دش و  فسأتم  تشز  لمع  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تخاس ، نایامن  زین  ار  ناشتروع  هدیرب و 

نازرابم زا  رگید  نت  تفه  دعب  دش و  هدیرد  زین  بسا  نیز  درک و  همین  ود  بسا  يور  رد  ار  قراخم  دوخ  ریـشمش  اب  دیـسر  کیدزن  نوچ 
. دیناسر تکالهب  ریشمش  برضب  دندوب  هدمآ  ترضحنآ  گنجب  قراخم  نوخ  بلطب  هک  ار  ماش  یمان 

ار هیواعم  هکنآ  زا  سپ  صخش  نیا  دوب ، ةاطرا  نب  رـسب  دینارورپیم  رـس  رد  ینامرهق  يروآ و  مان  يادوس  هک  ماش  نازرابم  زا  رگید  یکی 
هتشک ای  دزیخرب  گنجب  ترضحنآ  دوخ  اب  هک  تفرگ  میمصت  یبلط  ترهش  يارب  دید  هدنامرد  نوبز و  مالـسلا  هیلع  یلع  توعد  ربارب  رد 
دیسر کیدزن  یتقو  یلو  داهن  قارع  رکاسع  فوفـصب  ور  دش و  جراخ  ماش  رگـشل  زا  روظنم  نیدب  دزاس ، هزاوآ  دنلب  ار  دوخ  مان  ای  دوش و 

. داتفا شپطب  شاهنیس  رد  لد  دیزرل و  اپارس  تشحو  سرت و  زا  داتفا  مالسلا  هیلع  یلع  رب  شمشچ  و 
گرم لاگنچ  رد  ار  دوخ  یتقو  رسب  تخادنا ، نیمز  رب  بسا  زا  هزین  نعطب  دیسر  شکیدزن  نوچ  دومن و  وا  گنهآ  اروف  مالـسلا  هیلع  یلع 

ورمع زا  يوریپ  هب  دید 
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تنعل دومرف  دینادرگرب و  وا  زا  مشچ  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد  ظوفحم  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  زا  ار  دوخ  دومن و  تروع  فشک  صاع 

دنلب ياجب  دیناسر و  نایماش  هاپـسب  ار  دوخ  دومن و  رارف  مه  رـسب  تشاذگ ، تعدب  امـش  يارب  ار  تشز  لمع  نیا  هک  صاع  ورمع  رب  ادـخ 
. دیدرگ راع  گنن و  دروم  ندش  هزاوآ 

تـسا امـش  تروع  امـش  رپس  رازراک  هنحـص  رد  یلو  دینزیم  یگنادرم  زا  مد  امـش  هک  دـندرکیم  وجه  ار  نایماش  قارع  رکاسع  سپ  نآ  زا 
جهن رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شیامرف  بلطم  نیدـب  هراشا  تسا و  هتـشاذگ  راگدای  امـش  نایم  رد  صاـع  ورمع  هک  تسا  ینیگنن  هلیح  بجع 

: دیامرف صاع  ورمع  یقالخا  لئاذر  حرش  نمض  هک  تسا  هغالبلا 
 (1) هتبس ! موقلا  حنمی  نا  هتدیکم  ربکا  ناک  کلذ  ناک  اذاف  اهذخام ، فویسلا  ذخات  مل  ام  وه  رما  رجاز و  ياف  برحلا  دنع  ناک  اذاف 

هک هاگنآ  دنکیم و  هنتف ) داجیا  يارب   ) یهن رما و  رایـسب  هچ  دـناهدماین  نوریب  تفالغ  زا  اهریـشمش  هکیمادام  دوش  رـضاح  گنج  رد  نوچ  )
( . دزاس نایامن  مدرمب  ار  دوخ  تروع  هک  تسنآ  وا  هلیح  نیرتگرزب  دش  هدیشک  اهریشمش 

گرزب هباحص  زا  فیرش  درم  نیا  دوب ، رـسای  رامع  دندیـشون  تداهـش  تبرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  زا  نیفـص  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
مرکا لوسر  نیریش  یقطنم  اب  تفاتش و  رازراک  نادیمب  دوب  لاس  دون  دودح  رد  شکرابم  نس  هکنیا  اب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

: تفگ درک و  تمذم  ار  شناوریپ  هیواعم و  دوتس و  ار  شدالوا  و 
هلیزنت  یلع  مکانبرض  نحن 

هلیوأت یلع  مکبرضن  مویلا  و 
هیداعلا وبا  هلیسوب  دایز  راتشک  گنج و  زا  سپ  و  میگنجیم ). امش  اب  نآ  لیوأت  يارب  زورما  میدزیم و  نآرق  لوزن  يارب  ار  امش  هتشذگ  رد  )

نیگهودنا رامع  گرم  رد  سک  ره  دومرف  شنایهاپسب  دش و  نیگمغ  رایسب  وا  تداهـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دمآ و  لئان  تداهـش  هجردب 
. دشابن مالسا  زا  هرهب  ار  وا  دوشن 

دندوب هدینش  اریز  داتفا  ماش  نایهاپس  نایم  رد  یلزلزت  تتشت و  رامع  تداهش  زا  سپ 
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: دوب هدومرف  رامعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک 

. تشک دنهاوخ  رگمتس  هارمگ و  موق  ارت  ینعی  ۀیغابلا  ۀئفلا  کلتقت 
. هجرخا نم  هلتق  امنا  : تفگ هیواعم  میاهتشک  ار  رامع  هک  میرگمتس  هارمگ و  موق  ام  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دنتفگ  نایماش 

شروظنم نخس  نیا  نتفگ  زا  تسا و  هداد  نتشکب  هدروآ و  گنجب  هدیشک و  نوریب  شاهناخ  رهش و  زا  هک  تسا  هتـشک  ار  وا  یـسک  ینعی 
ربمغیپ اریز  هکم  نیکرـشم  هن  تسا  ربمغیپ  مه  هزمح  لتق  بجوم  تروصنیا  رد  تفگ  هیواعمب  هتـسهآ  صاع  ورمع  . دوب مالـسلا  هیلع  یلع 

زاب يرگید  شیپ  نخـس  نیا  تسین و  یلوضف  یخوش و  ياج  تفگ  هیواعم  ! دوب هدروآ  گنج  نادـیمب  دـحا  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. يوگم

هب فورعم  تباـث  نـب  ۀـمیزخ  نـصحم و  نـب  رمع  و  لاـقرمب ) فورعم   ) هـبتع نـب  مشاـه  مالــسلا  هـیلع  یلع  راکادــف  نارادرــس  رگید  زا 
. دندیدرگ دیهش  تخس  ياهگنج  زا  سپ  هک  دندوب  نیتداهشلاوذ 

هاپس هبترم  دنچ  دومن و  نیفـص  رد  یتخـس  ياهگنج  تشاد  يزاتمم  ههجو  رتشا  کلام  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهدنامرف  نارادرـس و  نایم  رد 
. داد شحاف  تسکش  ار  ماش 

زجر تفر و  شاهزرابمب  تسا  کـلام  وا  دسانـشب  هکنیا  نودـب  رمع  نب  هللا  دـیبع  هیواـعم  فرط  زا  دـیبلطیم  زراـبم  هک  اـهزور  زا  یکی  رد 
هاگنآ تسا ، هداتفا  گرم  لاگنچ  رد  هک  تسناد  دـنام و  شوماخ  هدز  تشحو  دیـسارهب و  تخانـش  ار  کلام  کـیدزن  زا  نوچ  دـناوخ و 
هنوگچ تفگ  کلام  مدرگ ، رب  هک  هدـب  تزاجا  نونکا  مدـمآیمن و  نوریب  زگره  یبلطیم  زراـبم  یئوت  هک  متـسنادیم  رگا  کـلام  يا  تفگ 
درادـن یتیمها  نم  ناج  ربارب  رد  مدرم  نخـس  تفگ  تخیرگ ، دوخ  دروامه  ولج  زا  هللا  دـیبع  دـنیوگب  نایماش  هک  ینک  لوبق  ار  گنن  نیا 

کین ار  یـسک  ات  سپ  نیزا  اـما  درگ  رب  متفرگ  هدـیدان  ارت  تفگ  کـلام  هللا ، همحر  لـتق  : دـنیوگب هک  تسا  رتهب  هللا  هازج  رف  : دـنیوگب رگا 
تفگ هیواعم   ! داد تاجن  هزرش  ریش  نیا  رش  زا  زورما  ارم  دنوادخ  تفگ  تشگزاب و  دوخ  لحمب  هللا  دیبع  وشم ، نوریب  وا  گنجب  یـسانشن 

يدرم کلام  ینکیم ؟ فیعض  مه  ار  نایهاپس  هیحور  کلام  تعاجش  فیصوت  اب  تسین  سب  تنتخیرگ  وسرت  يا 
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یتخادرپن ؟ هلتاقمب  وا  اب  ارچ  تسیچ و  يارب  ساره  فوخ و  همهنیا  يدرم  مه  وت  تسا 

وا هزرابمب  هک  يرتراوازـس  وت  یتسه و  وت  يزیرنوخ  گنج و  نیا  یلـصا  لماع  ینک  تتامـش  ارم  هک  دزـسن  ارت  هیواعم  يا  تفگ  هللا  دیبع 
! يدرم مه  وت  تسا  يدرم  کلام  يوریمن  ارچ  سپ  يورب 

ياهدع اب  کلام  دندومن ، رتشا  کلام  لاتق  گنهآ  صاع  ورمع  یهدنامرف  تحت  دوخ  هلیبق  موق و  اب  کی  ره  هیواعم  نارادرـس  زا  نت  دنچ 
دیاب تسد  صاع  ورمع  دوخب  هک  تشاد  یعـس  کلام  دـیناسر ، لتقب  ار  عمجنآ  زا  رفن  داتـشه  دومن و  اـهنآ  رب  یتخـس  هلمح  دوخ  هلیبق  زا 
ورمع نایفارطا  زا  يدایز  هدع  عقومنیا  رد  دزادنا  نیمزب  هزین  اب  ار  وا  هدیـسر و  يو  یکیدزنب  تسناوت  هکنیا  ات  دـشیم  وا  هجوتم  تهجنیدـب 

. دندومن جراخ  نادیم  زا  هداد و  تاجن  عضو  نآ  زا  ار  ورمع  دندش و  لئاح  کلام  وا  نایم  صاع 
دایز نب  دیزی  نوچ  ار  گرزب  ناروالد  یمان و  نادرم  درک و  هلمح  دندوب  هدمآ  وا  گنجب  دوخ  هلیبق  اب  هک  مه  رگید  عاجـش  دـنچب  کلام 

. تشاداو تریح  بجعتب و  ار  همه  هک  دومن  زاربا  یئاهتداشر  درک و  رام  رات و  ار  اهنآ  لیابق  دروآرد و  اپ  زا  هلبج  نب  نامعن  و 
رایـسب یگدـنکارپ  فالتخا و  نیا  زا  ع )  ) یلع دوب و  مالـسا  یلخاد  ياهگنج  نیرتنینوخ  زا  گنج  نیا  دـیدرگ  هراشا  اـقباس  هکناـنچمه 

اب رگید  راب  يارب  یتح  دومنن  تباجا  دـناوخ  ارف  هزراـبمب  ار  وا  تفرگن ، هجیتن  درک  تحیـصن  ار  هیواـعم  اـهراب  دوب  نیگهودـنا  فسأـتم و 
كدنا رد  هدومن و  هلمح  هارمگ  موق  نآ  رب  رتشا  کلام  قافتاب  دینشن  یخساپ  نوچ  تساوخ و  هزرابمب  ار  هیواعم  يریذپلد  راعشا  ندناوخ 

. درک چیپ  راموط  ار  هیواعم  نایهاپس  یتدم 
ریاس رتشا و  کلام  و  ع )  ) یلع یهدنامرف  تحت  قارع  رکاسع  هناعاجش  تالمح  دوب و  ملسم  نایماش  هاپـس  تسکـش  گنج  رخآ  ياهزور 

تالایا يرادنامرفب  ار  دوخ  ناهدنامرف  مد  ره  هیواعم  یلو  دومن  یمتح  ار  اهنآ  تسکش  تخیسگ و  ار  هیواعم  هاپس  راک  هزاریش  ناهدنامرف 
. تشادیم او  گنجب  رانید  مهرد و  نداد  اب  زین  ار  يداع  دارفا  دادیم و  هدعو 
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ع)  ) یلع نارای  هباحـص و  زا  ياهدـع  تداهـش  زا  سپ  یکی  دـندیبنجب ، دوخ  ياج  زا  قارع  نایهاپـس  ماـمت  هبترم  ود  نیخروم  تیاورب  اـنب 
هدرک و هلمح  ماش  هاپـس  رب  دوخ  یهدـنامرف  تحت  هدـع  قافتاب  مشاهینب  ناناوج  یفوک و  نارادرـس  هک  ینرق  سیوا  رـسای و  رامع  دـننام 

یهدـنامرف تسپ  زا  زین  هیواعم  دوخ  هکیروطب  دـنتخاس  يراوتم  ياهشوگب  ار  هدـع  ره  یـشالتم و  مه  زا  ار  اـهنآ  یمزر  ياهیدـنب  تروص 
هدومن و راودیما  مرگلد و  غورد  ياههدعو  اب  ار  اهنآ  تسجیم و  دادمتسا  دوخ  نایرگشل  زا  يراز  عرـضت و  لاح  رد  هدرک و  رارف  شیوخ 

. تسا ریز  بیترتب  نآ  حرش  هک  دوب  ریرهلا  ۀلیل  گنج  رد  مه  مود  هبترم  درکیم  توعد  یئابیکش  ربصب و 
هلان و نیا  دنلانیم ، امرس  درد  زا  دنشکیم و  هزوز  ندرک  سراپ  ياجب  امرس  راشف  رثا  رد  اهگس  ناتسمز  درـس  ياهبـش  رد  هک  دننادیم  همه 

. دنیوگ ریره  برع  تغل  رد  ار  گس  هزوز 
دندرکیم و هلان  هیواعم  هاپـس  نیحورجم  اصوصخم  درد  تدش  مخز و  ترثک  زا  دندوب  هدـش  یمخز  هک  یناسک  زین  ریرهلا  ۀـلیل  گنج  رد 

ریرهلا ۀلیل  ار  بش  نآ  تهجنیدـب  تشاد  ناتـسمز  ياهبـش  رد  گس  هزوزب  دایز  تهابـش  دیـسریم  شوگب  کیرات  بش  نآ  رد  هک  يزاوآ 
. دنیوگ

هدیدرگ ماجنا  هیواعم  مالسلا و  هیلع  یلع  نایم  ياهبتاکم  ددنویپ  عوقوب  دوب  نیفـص  گنج  نیرخآ  هک  ریرهلا  ۀلیل  گنج  هکنآ  زا  شیپ  اما 
. دوشیم هراشا  نادب  الیذ  هک  تسا 

هیواعمب ار  ماش  تلایا  ترضحنآ  هک  دوب  هتـساوخ  هتـشون و  ع )  ) ریما ترـضحب  ياهمان  هیواعم  ریرهلا  ۀلیل  گنج  عورـش  زا  شیپ  زور  دنچ 
! دنهد همتاخ  ار  گنج  ات  دنک  راذگاو 

تفگ دیدنخ و  ورمع  تفگ و  صاع  ورمعب  ار  شدوصقم  همان  نتـشون  عقوم  هیواعم  هک  دسیونیم  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
دشخبیم ؟ رثا  یلع  هدارا  رد  وت  رکم  هلیح و  رگم  ياهداس ؟ ردقچ  هیواعم  يا 

تفگ ورمع  میتسین ؟ فانم  دبع  نادنزرف  زا  ود  ره  وا  نم و  رگم  تفگ  هیواعم 
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! سیونب یهاوخیم  رگا  دشابن و  ياهرهب  یماقم  نینچ  زا  ارت  دنتوبن و  نادناخ  اهنآ  یلو  تسا  تسرد 

دزاسیم دراو  نایز  بیسآ و  امب  هزادنا  نیا  ات  يزیرنوخ  گنج و  میتسنادیم  ام  رگا  هک  تشون  ترضحنآ  هب  نومـضم  نیدب  ياهمان  هیواعم 
حالـصا ددـص  رد  هدـنیآ  رد  میوش و  مدان  هتـشذگ  زا  دـیاب  هک  میدـش  هریچ  دوخ  لقع  رب  ام  نونکا  میدومنیمن و  مادـقا  نادـب  کـیچیه 

، مهاوخیم ار  نامه  مه  زورما  یتفریذـپن  متـساوخ  وت  زا  دـشاب  نم  ندرگ  رب  وت  تعاـط  قوط  هکنیا  نودـب  ار  ماـش  تلاـیا  زین  ـالبق  میئآرب ،
دبع نادنزرف  ام  و  دوب ، هدنام  یقاب  ياهناج  رکف  رد  دیاب  دناهتفر و  نیب  زا  مزر  ناروالد  هدش و  هتـشک  دایز  نایهاپـس ، زا  هک  ادخب  دـنگوس 

. مالسلا ددرگ و  وا  عیطم  هک  تسین  يرترب  يرگیدب  ار  ام  زا  کیچیه  میتسه و  فانم 
: دومرف موقرم  نومضم  نیدب  ار  وا  خساپ  هیواعم  همان  ندناوخ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع 

زا هک  وت  نخـس  اما  و  مشخبب ، وتب  ارنآ  زورما  ماهدرک  عنم  وت  زا  زورید  ار  هچنآ  هک  متـسین  یـسک  نم  یتساوخ ، نم  زا  ار  ماـش  هکنیا  اـما  و 
هک ره  هتفر و  تشهب  يوسب  هدش  هتشک  قح  هار  رد  سک  ره  هک  نادب  دوب  هدنام  یقاب  ياهناج  رکف  رد  دیاب  دناهدش و  هتشک  دایز  نایهاپس 

و مشاه ، دـننام  هیما  یلو  تسا  تسرد  میتسه  فانم  دـبع  نادـنزرف  ام  هک  وت  راتفگ  اما  و  تسا ، هداتفا  خزودـب  هدیـسر  لتقب  لطاب  هار  رد 
لیـصا كاپ و  شداژن  هک  یـسک  هن  و  تسا ، هدش  دازآ  دننام  رجاهم  هن  تسین و  بلاطوبا  دـننام  نایفـس  وبا  و  بلطملا ، دـبع  دـننام  برح 

مالغ هکلب  هدوبن  سمـش  دبع  رـسپ  هیما  یـضعب  هدیقعب  انب   ) تسا هدش  هداد  تبـسن  ودب  هدـیبسچ و  يرگیدـب  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسا 
قح هکنآ  هن  و  تسا ) بلطم  نیدـب  هراشا  ماما  شیاـمرف  دوب و  هداد  تبـسن  دوخب  تیلهاـج  مسرب  ار  وا  سمـش  دـبع  هک  تسا  هدوب  یمور 

. دشاب ناسکی  تسا  زابلغد  رگهلیح و  هکنآ  اب  هدروآ  نامیا  هک  یسک  هن  و  دوریم ، لطاب  هارب  هک  تسا  یسک  دننام  تسا 
یگرزب و اهنیا ، زا  هتـشذگ  دنک و  يوریپ  دناهداتفا  خزود  رد  هتـشذگ و  هک  شناردـپ  زا  وت ) دـننام   ) هک یـسک  دـشاب  يدـنزرف  دـب  هتبلا  و 

هک تسا  ام  نادناخ  رد  توبن  تفارش 
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شنید لـخاد  هورگ  هورگ  ار  برع  موـق  دـنوادخ  نوـچ  و  مـینادرگ ، دـنمجرا  ار  رادربناـمرف  راوـخ  راوـخ و  ار  ناـمرفان  زیزع  نآ  هلیـسوب 

ایند يارب  هک  دـیدوب  یناسک  زا  امـش  دـندیدرگ ، میلـست  يراچان  يور  زا  مه  یهورگ  هتفریذـپ و  ارنآ  تبغر  لـیم و  اـب  یهورگ  دـینادرگ 
رد نیـشیپ  ناگدـننک  ترجه  هتفای و  يزوریپ  نامیا  رد  ناگدـننک  تقبـس  هک  یعقوم  رد  دـیدش  نید  لخاد  ریـشمش  سرت  زا  ای  یتسود و 

. هدم هار  دوخب  ار  وا  امنم و  يوریپ  ناطیش  زا  نیا  ربانب  دنتشاد  ياج  تلیضف  ماقم 
ار وا  سپـس  دومن  ناهنپ  صاع  ورمع  زا  ارنآ  زور  دـنچ  دـش و  نامیـشپ  دوخ  يراـگنهمان  زا  دیـسر  هیواـعمب  مالـسلا  هیلع  یلع  هماـن  نوچ 

 . تشگ (1) داش  دوب  هدومن  شنزرس  ار  هیواعم  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  دومن و  تتامش  ار  وا  ورمع  دناوخ  واب  ار  همان  تساوخ و 
گنج عورش  زا  لاسکی  زا  زواجتم  اریز  دنک  هرسکی  وا  اب  ار  راک  هک  تفرگ  میمصت  هیواعم  همان  خساپ  نداتـسرف  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
گنج دیـشخبن و  يدوس  دش  هدناوخ  هیواعم  يارب  زردنا  هظعوم و  ترـضحنآ  فرط  زا  هچ  ره  تدـم  نیا  لوط  رد  دوب و  هتـشذگ  نیفص 

نویامه نامرفب  لصا  نیا  يور  دومنن  یعطق  مولعم و  ار  راک  هجیتن  ياهلیبق  تالمح  تروصب  یتح  یبلط و  هزراـبم  يدارفنا و  تروصب  زین 
ینویسیمک ترـضحنآ  میقتـسم  رظن  تحت  مالـسلا  هیلع  یلع  نوشق  هفلتخم  ياههدر  کچوک  گرزب و  ناهدنامرف  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع 

هلمح کیب  قارع  نایهاپـس  هیلک  هک  دش  هتفرگ  نیا  رب  میمـصت  رمالا  رخآ  دندومن و  حرطم  یماظن  یلاع  ياروش  رد  ار  عوضوم  لیکـشت و 
. دنیامن هرسکی  شنایهاپس  هیواعم و  اب  ار  راک  دننز و  تسد  ریرهلا ) ۀلیل  گنج   ) هنابش یمومع 

تاروتسد رودص  نمـض  بشنآ  زا  لبق  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک و  باختنا  ار  لاس 38  رفص  ياهبـش  زا  یکی  حرط  نیا  يارجا  يارب 
: دومرف نینچ  دوخ  نایهاپسب  یگنج 

... ۀنیکسلا اوببلجت  ۀیشخلا و  اورعشتسا  نیملسملا  رشاعم 
لمع نیا  هک  دیراشفب  مهب  ار  اهنادند  دـینک ، نت  رب  شمارآ  راقو و  هماج  دـیهد و  رارق  دوخ  راعـش  ار  ادـخ ) زا   ) فوخ نیملـسم  هورگ  يا 

دنادرگ ، رود  اهرس  زا  ار  اهریشمش 

دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 185 - ) 1
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پچب و دیرگنب و  نیگمشخ  مشچ و  هشوگب  ار  نمشد  دینابنجب ، فالغ  زا  ندیشک  زا  شیپ  ار  اهریـشمش  دیـشوپب و  لماک  ار  گنج  سابل 

یلص ادخ  لوسر  مع  رسپ  اب  هدوب و  ادخ  رظن  رد  امش  هک  دینادب  و  دیناسر ، نمشدب  اهماگ  نداهن  شیپ  اب  ار  اهریـشمش  دینزب و  هزین  تسار 
یشتآ امش و  دالوا  لسن و  رد  گنن  بجوم  رارف  هک  دیشاب  هتشاد  مرـش  ندرک  رارف  زا  دینک و  یپ  رد  یپ  ياههلمح  دیتسه ، هلآ  هیلع و  هللا 
یهایـس نیاب  هلمح )  ) داب امـش  رب  و  دیور ، گرم  يوسب  یناسآب  دیوش و  لاحـشوخ  ندب  زا  ناتحور  یئادج  زا  و  دـشاب ، باسح  زور  يارب 

هشوگ رد  هیواعم )  ) ناطیش هک  دینزب  ارنآ  نورد  سپ  هیواعم ) یهدنامرف  هاگساپ   ) هدش هتـشارفا  همیخ  نیاب  و  نایماش ) رگـشل  هوبنا   ) رگـشل
یناوتان فعض و  امش  زا  رگا   ) تسا هتـشاذگ  بقع  ار  اپ  رارف  يارب  هدروآ و  شیپ  یتسد  امـش  يوسب  شهج  يارب  تسا و  هدش  ناهنپ  نآ 

نشور و امـش  يارب  تقیقح  ات  دشاب  شناهارمه  وا و  اب  گنج  ناتدصق  سپ  دیامن ) رارف  دنیب  يریلد  تعاجـش و  رگا  دنکیم و  هلمح  دـنیب 
 . دراذگن (1) شاداپ  یب  ار  ناتلامعا  زگره  تسا و  هارمه  امش  اب  ادخ  دیرتالاب و  رترب و  امش  ددرگ و  راکشآ 

رب اهنآ  رـس  زا  تسد  مد  هدـیپس  ات  هدرب و  شروی  نایماش  يوسب  ور  قارع  نایهاپـس  مامت  دـش و  رداـص  هلمح  ناـمرف  دیـسر  ارف  بش  نوچ 
زا تاجن  دیما  ار  یـسک  هک  تخادـنا  نایماش  لد  رد  یتشحو  بعر و  نانچ  کیرات  بش  نآ  رد  قارع  رکاسع  دـیدش  تالمح  دنتـشادن ،

! دیدرگ امرفمکح  هاپس  نآ  دارفا  نایم  رد  یحور  لزلزت  کی  دش و  هدیشاپ  مه  زا  ماش  هاپس  فوفص  مامت  دوبن  هکلهم  نآ 
زا یلکب  تسا  یماظن  عامتجا  ره  همزال  هک  طابـضنا  مظن و  دـیدرگ و  جراخ  دوخ  ناهدـنامرف  لرتنک  رایتخا و  زا  هیواعم  هاپـس  ياهدـحاو 

ناـیماش ياـهلد  رد  ار  تشحو  بعر و  دـندیناسر و  دوخ  هجرد  اـهتنمب  ار  تداـشر  يراکادـف و  قارع  ناـیوجمزر  تسب ، رب  تخر  ناـنآ 
یلع هاپـس  زا  رفن  رازه  راهچ  بشنآ  رد  بوشآ  رهـش  نبا  هتـشونب  هکیروطب  دـندینارذگ  ریـشمش  مد  زا  ار  يریثک  عمج  هدومن و  نیزگیاج 

هتشون رفن  رازه  شش  یس و  ار  بشنآ  تافلت  زین  همغلا  فشک  بحاص  دندوب و  هدش  هتـشک  نایماش  زا  رفن  رازه  ود  یـس و  مالـسلا و  هیلع 
 . تسا (2)
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، دوتسیم ناوارف  هکرعم  راد  ریگ و  نآ  رد  ار  اهنآ  دادیم و  نایماش  رب  طلست  يزوریپ و  دیون  ار  قارع  نایهاپس  دوخ  ياهدایرف  اب  رتشا  کلام 
درکیم و رارقرب  دوخ  هاپس  هفلتخم  ياهدحاو  نایم  رد  ار  لداعت  مظن و  هتفرگ و  دوخ  هدهعب  ار  اهورین  لک  یهدنامرف  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دادیم قوس  فده  يوسب  ور  ار  اهنآ  دوخ  هناردیح  تالمح  اب  دیدیم  دوخ  نایرگشل  زا  یتمسق  رد  ياهفقو  هچنانچ 
کیاکی رظن  رد  گرم  تیرفع  هتشگ و  یشالتم  نآ  فوفص  مامت  دش و  هدنک  اج  زا  تشاد  هک  یمکارت  هوبنا و  نآ  اب  هیواعم  نوشق  يراب 

يراوتم هدرک و  رارف  زین  یهورگ  دندیـسر و  لتقب  دـندوب  تخـس  رـس  هیواعم  موش  دـصاقم  زا  عافد  رد  هک  ياهدـع  دـیدرگ ، مسجم  ناـنآ 
. دندش

دینش دوب  رارف  ددص  رد  دوخ  هک  مه  هیواعم  دندرکیم ، زات  تخات و  هیواعم  هاگودرا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایهاپس  دوب و  هدش  نشور  زور 
اجک ات  نانمـشد  اب  گنج  راک  هک  دیدید  نینمؤم  هورگ  يا  دـیامرفیم  دـنکیم و  بیغرت  گنج  هماداب  ار  شنایهاپـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 
تفگ هچ  یلع  يدینش  تفگ  درک و  باطخ  صاع  ورمعب  هیواعم  هاگنآ  تسا ، مامتاب  کیدزن  راک  هتشگ و  رهاظ  رفظ  حتف و  راثآ  دیماجنا 

تسیچ ؟ هراچ  ریبدت و  نونکا 
، دوب یناوتن  دروامه  زگره  یلع  اب  زین  دوخ  وت  تشاد  دروامه  نیرق و  یلع  نادرم  اب  ناوتیمن  ار  ام  نادرم  هکنادـب  هیواـعم  يا  تفگ  ورمع 
هک دنکانمیب  وت  زا  قارع  مدرم  یهاوخ و  ار  ایند  فراخز  وت  هکیلاح  رد  دهاوخیم  ار  تداهش  تداعس  گنج  نیا  رد  یلع  اهنیا  زا  هتـشذگ 

رفیک ار  اهنآ  دبای  رفظ  رگا  هک  دناهدوسآ  نمیا و  یلع  يزوریپ  زا  ماش  مدرم  هکیتروص  رد  يروآ  رد  اپ  زا  ار  نانآ  يوش  طلسم  اهنادب  رگا 
! تفای یهاوخن  هبلغ  یلع  رب  وت  زگره  لاوحا  عاضوا و  نیدب  هجوت  اب  نیا  ربانب  دنکن 

تعاجـشب ار  قارع  هاپـس  ینادرگ و  فیعـض  لد و  دـب  ار  ماـش  نایهاپـس  یهد و  میب  ارم  هـک  ماهتـساوخن  ارت  نـم  ورمع  يا  تـفگ  هیواـعم 
یهاوخیمن ؟ ار  رصم  تموکح  وت  رگم  میبای  تاجن  الب  هطرو  نیا  زا  هنوگچ  هک  شیدنایب  يریبدت  نونکا  یئاتسب ،

اروف ماهدیـشیدنا  ياهلیح  يزور  نینچ  يارب  اذل  دش  زوریپ  یلع  رب  ناوتیمن  گنج  اب  هک  متـسنادیم  لوا  زور  زا  نم  هیواعم  يا  تفگ  ورمع 
دزن رد  هدب  روتسد 
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باتکب ام  اب  مدرم  يا  دنیوگب  دنیامن و  هضرع  قارع  رگـشل  رب  دننک و  بصن  اهنانـس  كون  رب  ار  اهنآ  دـنریگب و  تسا  نآرق  هک  یـسک  ره 

زا تسد  فالتخا  هجیتن  رد  دـتفا و  هقرفت  قارع  رکاـسع  ناـیم  دـننک  نینچ  نوچ  دـیزیرم  قح  اـنب  ار  ناناملـسم  نوخ  دـینک و  راـتفر  ادـخ 
 . دنرادیم (1) رب  تلتاقم 

رد دندز و  اههزین  رـس  رب  ار  اهنآ  یهورگ  هدرک و  عمج  ار  اهنآرق  داد  روتـسد  هلـصافالب  ياهشیدنا و  ياهلیح  وکین  ورمع  يا  تفگ  هیواعم 
: دندز دایرف  دنلب  يادص  اب  قارع  رکاسع  شیپ 

! دنک يرواد  امش  ام و  نایم  تسادخ  باتک  نیا  تسیچ  يارب  راتشک  همهنیا  برع  لیابق  يا  . مکنیب اننیب و  هللا  باتک  اذه  برعلا  رشعم  ای 
ادخ باتکب  اهنیا  دیروخم  بیرف  مدرم  يا  : تفگ دوب  هدرک  يورـشیپ  ناهدنامرف  ریاس  زا  شیب  هناعاجـش  ياههلمح  رثا  رد  هک  رتشا  کلام 

زا اهنیا  دیـشخبن ، هجیتن  میدرک  توعد  يوبن  ثیداحا  نآرقب و  میدرک و  تحیـصن  میدومن و  هظعوم  ار  اهنیا  ام  تدم  نیا  دنرادن ، هدـیقع 
. تسا یلع  قطان  نآرق  دناهدز  تسد  هلیح  نیاب  دوخ  ناج  سرت 

توعد نآرق  تیمکحب  ار  ام  نانیا  اریز  دومن  گـنج  ناوتیمن  موق  نیا  اـب  رگید  : دز داـیرف  دوب  قارع  رکاـسع  ناـیم  رد  هک  سیق  نب  ثعـشا 
مدرم اهنآ  نانخـس  رثا  رد  دش و  زاوآ  مه  وا  اب  دوب  هداد  يوب  ار  ناسارخ  تراما  هدـعو  هیواعم  هک  رمعم  نب  دـلاخ  ثعـشا  لابندـب  ! دـندرک

تسا و مارح  نانیا  اب  گنج  رگید  هک  دنتفگ  هتفریذپ و  ار  اهنآ  هدیقع  يأر و  دنتشگیم  هناهب  لابند  یئوگ  هک  قارع  هتـسخ  هدید و  گنج 
! دنک تموکح  فرط  ود  نایم  نآرق  دبای و  همتاخ  هلئاغ  نیا  دیاب  نالا 

زا دروآ و  مالـسا  اددجم  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  دوب و  هدـش  دـترم  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  هبترمکی  نولتم و  دوب  يدرم  سیق  نب  ثعـشا 
نوچ اما  دومن  تعیب  رهاظب  زین  وا  دیـسر  تفالخب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیعقوم  دوب ، هدـش  بوصنم  ناجیابرذآ  تموکحب  زین  ناـمثع  فرط 
لابند دیاش  تشادن و  ترـضحنآ  زا  یـشوخ  لد  نادنچ  ثعـشا  ورنیا  زا  دومرف  لوزعم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تشادـن  تراما  تیحالص 

دوخ راک  هرخالاب  هک  تشگیم  هناهب 
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مین لاسکی و  تدـم  رد  هک  ار  اهنآ  جـنر  تامحز و  مامت  تخادـنا و  شاشتغا  قاـفن و  قارع  رکاـسع  ناـیم  ساـسح  عقومنآ  رد  درک و  ار 

. داد ردهب  دندوب  هدش  لمحتم  نیفص  گنج 
قافن یشک و  ردارب  میخو  هجیتن  دروم  رد  دناوخ و  ارف  گنج  دضب  ار  مدرم  دید  مزر  لوغشم  ههبج  مدقم  فص  رد  ار  کلام  نوچ  ثعشا 

ثعـشا ناهاوخاوه  زا  یهورگ  هکیروطب  دـینادرگ  لزلزتم  ار  قارع  رکاسع  هیحور  درک و  داریا  ياهباطخ  داحتا  قافتا و  دـئاوف  نینچمه  و 
! میتسه حلص  راتساوخ  ام  هک  دندز  دایرف  هتشاذگ و  فالغ  رد  ار  اهریشمش 

، دوب هتفرگ  شیپ  ار  هیواعم  هدرپ  ارـس  هار  تشکیم و  دزیم و  درکیم ، ار  دوخ  راک  دوبن و  راکهدـب  اهفرح  نیدـب  شـشوگ  رتشا  کلام  یلو 
! هدب همتاخ  هلئاغ  نیا  رب  نک و  راضحا  ار  کلام  یلع  ای  تفگ  مالسلا  هیلع  یلعب  زیمآ  دیدهت  نحل  اب  دید  نینچ  ار  کلام  هک  ثعشا 

راک هنحـص  دوخ  مشچب  وت  تفگ  کلام  دیناسر ، وا  عالطاب  ار  رما  نایرج  داتـسرف و  کلام  دزن  ار  یناه  نب  دـیزی  راچان  مالـسلا  هیلع  یلع 
. مزاس رضاح  شروضح  رد  ار  هیواعم  ات  دهد  تلهم  نمب  یتعاس  هک  ناسرب  مالسلا  هیلع  یلع  ضرعب  ینیبیم  ار  راز 

یسک تسا  هتفرگ  ندیزو  کلام  مچرپ  رب  يزوریپ  میـسن  تسا و  تمیزه  لاح  رد  نمـشد  رگـشل  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  تشگرب و  دیزی 
لولغم هدنز و  ار  هیواعم  هک  تسا  هتساوخ  تلهم  یتعاس  تسا و  اهنآ  بیقعت  راتشک و  لاح  رد  وا  درادن و  کلام  لباقم  رد  هلباقم  تردق 

. دناسر ناتروضحب 
 ! دنیبیمن هدنز  ارت  الاو  ددرگرب  ات  نک  راضحا  ار  کلام  یلع  ای  : دز گناب  دینش  نخس  نیا  نوچ  ثعشا 

ثعـشا و تفلاخم  عوضوم  داتـسرف و  کلام  شیپ  ار  دـیزی  اددـجم  هاـگنآ  مداتـسرف ؟ ار  دـیزی  نم  دـیدیدن  رگم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
دیـشک و يزوریپ  حـتف و  زا  تسد  دوب  هدومن  شعترم  نازرل و  ار  شمادـنا  بضغ  مشخ و  هکیلاح  رد  کلام  داد ، ربخ  واب  ار  شناـهارمه 

. تفرگ شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هار 
گنج زا  تسد  هبترمکی  امش  هک  دش  هچ  نایقارع  هورگ  يا  دز  گناب  دید و  نوگرگید  ار  عاضوا  دیسر  ترـضحنآ  تمدخ  نوچ  کلام 

یصاع دوخ  ماما  رب  دیتشادرب و 
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تـسد رد  نآرق  هک  یناـسک  اـب  رادرب  نانخـس  نیا  زا  تسد  کـلام  يا  تفگ  ثعـشا  دوب ، یمتح  اـم  يزوریپ  زورما  هکیتروص  رد  دـیدش 

! دیگنج ناوتیمن  دنراد 
گنرین بیرف و  زج  زین  نانآ  يزورما  لمع  دـننکیمن  تباجا  مینکیم  توعد  نآرقب  ار  اـهنآ  اـم  هک  تسا  لاـسکی  قمحا  يا  تفگ  کـلام 

. منکیم راداو  تعیبب  ار  اهنآ  زورما  نیمه  دیهدب  تصرف  ارم  رگا  تسین و  يرگید  زیچ  صاع  ورمع 
! دوش هدیشک  يریشمش  ای  ددرگ و  هتخادنا  يریت  نانآ  يوسب  هک  میتسین  رضاح  ام  تفگ  ثعشا 

تسا وفع  لباق  ریغ  مرج  لمع  نیا  اشاح  دنتفگ  قفانم  موقنآ  مینک ، هرسکی  ار  نانآ  راک  ات  دیراذگب  دازآ  ار  ام  دیورب و  امش  تفگ  کلام 
! مینکیم ادیپ  تکرش  امش  اب  مرج  نیا  باکترا  رد  میراذگب  دازآ  ار  امش  هچنانچ  و 

زا رتراوازـس  امـش  نتـشک  دینامیپ  تسـس  افویب و  مدرم  شابوا  لذارا و  امـش  راک ، هچ  اهراکنیاب  ار  امـش  الـصا  تفگ  تفـشآ و  رب  کلام 
اب دندرک و  همهمه  ثعشا  نارای  تفوک  ار  ثعشا  رس  هنایزات  اب  زین  کلام  تفگ  ازسان  ار  کلام  دنلب  گناب  اب  ثعشا  تسا ، نایماش  نتشک 
رد دـیدرگ و  عنام  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوش  اپ  رب  ياهنتف  رـش و  تفریم  درب و  ریـشمش  هضبقب  تسد  زین  کـلام  دـنتخات  کـلامب  ریـشمش 
ادخ تفر  نوریب  ام  تسد  زا  راک  هراچ  کلام  يا  : دومرف درک و  شزاون  ار  کلام  دوب  دمجنم  شقورع  رد  نوخ  فسأت  تدـش  زا  هکیلاح 
امش : دومرف قارع  رکاسعب  هاگنآ  تسا ، نآرق  دنرادن  هدارا  هک  ار  يزیچ  هکیتروص  رد  دننکیم  توعد  نآرقب  ار  ام  هک  ار  موقنیا  دنک  تنعل 

يرترب امـش  هکیعقوم  رد  دـیدرگ  نآ  نیزگیاج  تلذ  یناوتان و  تفر و  تسد  زا  یئاـناوت  دـش و  لزلزتم  مالـسا  يورین  هک  دـیدرک  يراـک 
ار اهنآرق  هلیح ) هار  زا   ) دنتفایرد و ار  مخز  درد  دیناشک و  يدوبانب  ار  اهنآ  راتشک ، لتق و  دندیسرت و  دوخ  كاله  زا  ناتنانمشد  هتـسج و 
زا هجیتن  رد  دننک ، عطق  ار  امـش  دوخ و  نایم  گنج  هدومن و  رود  دوخ  زا  ار  امـش  هکنیا  ات  دندناوخ  ارف  نآ  ماکحاب  ار  امـش  هدومن و  دـنلب 

اهنادب ار  ناشهتساوخ  هتشگ و  عمتجم  دنراد  تسود  اهنآ  هچنادب  امـش  رگا  و  دندرپس ، راگزور  ثداوح  تسدب  ار  امـش  هعدخ  هلیح و  هار 
يراک رد  امش  هک  مرادن  نامگ  سپ  نیا  زا  دنگوس  ادخب  و  دوب ، دیهاوخن  شیب  یناگدروخ  بیرف  دیهد 
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 . دماجنا (1) باوصب  امش  یشیدنا  رود  ای  دیزرو و  تماقتسا 

دمآ نایمب  تیمکح  حلص و  زا  تبحـص  دینادرگ و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  رهاظب  دیـشک و  هبراحم  زا  تسد  مامت  تیمولظم  اب  ع )  ) یلع
 . دندوب (2) هدش  ثعشا  رادفرط  مالسلا  هیلع  یلع  نوشق  تیرثکا  دوبن و  ياهراچ  نیا  زج  اریز 

هرابرد ار  وا  رظن  مور و  هیواعم  دزن  دیهد  هزاجا  رگا  دنتسه  یضار  نآرق  تیمکحب  فرط  ود  ره  هک  نونکا  یلع  ای  تفگ  سیق  نب  ثعـشا 
یلع . مشاب ایوج  راک  نیا  بیترت 

 35  . لصف مود  باب  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 189 - ) 1
یلکب هک  هیواعم  ندرب  نیب  زا  يارب  تشاد  هک  یتعاجش  زاب و  يورین  نآ  اب  ع )  ) یلع هک  دسرب  نینچ  یـضعب  رظنب  تسا  نکمم  ( 190 - ) 2

هک ار  نیقفانم  نارگید  دعس و  عب  سیق  رتشا و  کلام  دننام  شیافو  اب  نارای  زا  نت  دنچ  کمکب  ارچ  دوب  هدش  لصأتسم  هدروخ و  تسکش 
دشاب ؟ هتشادن  دوخ  يورشیپ  هار  رس  رد  یعنام  ات  دینارذگن  غیت  مد  زا  نایماش  دننام  دندوب  شناهامه  ثعشا و 

شنایرگشل اریز  دمایمن  رظنب  حیحص  زین  عامتجالا  ملع  رظن  زا  دوبن  نید  تحلصمب  هکنیا  رب  هوالع  لمع  نیا  هک  تسنیا  لاکشا  نیا  خساپ 
هک وا  ماقم  تروصنیا  رد  دـندرکیمن  تفلاخم  وا  اب  الا  دنتـشادن و  لوبق  هعاطلا  ضرتفم  ماـما  کـی  تمـسب  ار  وا  عقاو  رد  هدـیروش و  وا  رب 

نینمؤملا ریما  سما  تنک  ینا  : دومرف عقومنآ  رد  ترـضحنآ  دوخ  هکنانچمه  تشادـن  یتمـس  ماـقم و  هکلب  لزلزتم و  دوب  نیملـسم  تراـما 
مدرکیم و یهن  ار  امش  زورید  مدش و  امش  رومأم  زورما  مدوب  نانمؤم  ریما  زورید  نم  . ) ایهنم تحبصاف  ایهان  تنک  ارومأم و  مویلا  تحبصاف 

رارق دوخ  عاعشلا  تحت  ار  لماوع  ریاس  هک  تسا  يرابتعا  شزرا و  ياراد  هسفن  یف  ماقم  دوخ  و  دینکیم ) یهن  ار  امش  الاح  متـشادیم و  زاب 
هک هیواعم  گنجب  نیملـسم  هفیلخ  نینمؤم و  تراما  تمـسب  وا  دوبن  يدرف  عفانم  یـصخش و  ضارغا  رطاخب  هیواـعم  اـب  وا  گـنج  دـهدیم ،

دوب هدمآ  دوب  یغاط  یغای و  هک  هیواعم  گنجب  دوب  هدرک  شروش  شنایرگـشل  هکیعقوم  نینچ  رد  رگا  لاح  دوب  هدـمآ  دوب  یغاط  یغای و 
نم اـب  یتـلع  هچب  دیـسرپیم  وا  زا  هیواـعم  تخادرپیم و  هیواـعم  گـنجب  دوـب  هدرک  شروـش  شنایرگـشل  هکیعقوـم  نـینچ  رد  رگا  لاـح 
ماقم وت  یشاب ؟ اهنآ  ریما  وت  هک  ینینمؤم  وک  تفگیم  هیواعم  متسه  نانمؤم  ریما  نم  تفگیم  رگا  اریز  تشادن  یتجح  ترـضحنآ  یگنجیم 

ار نآرق  تـیمکح  اـم  دــننام  دنــشابیم و  ادــصمه  اـم  اـب  فــالتخا  عـفر  رد  دــنرادن و  لوـبق  تراــماب  ارت  نینمؤـم  يرادــن و  یتمــس  و 
نیدـب زین  صاع  ورمع  داد ، نت  تیمکحب  تخاس و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  يراچان  يور  زا  ترـضحنآ  هک  دوب  تهجنیدـب  ! دنراتـساوخ

دابآ ار  هیواعم  يایند  درک و  بارخ  ار  ترخآ  شدوخ  لوقب  دروآ و  دوجوب  قارع  رکاسع  نایم  رد  ار  قافن  نینچ  هک  دوب  هدرب  یپ  تاـکن 
دومن !!
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یتلاخد درومنیا  رد  نم  تروصنیا  رد  دـینکیم  لمع  دوخ  هاوخلد  لـیمب و  هک  امـش  هدـش و  جراـخ  نم  تسد  زا  راـک  دومرف  مالـسلا  هیلع 

هدیقع ار  نایماش  تفگ  دومن و  تعجارم  ثعشا  درک ، راداو  فرط  ود  زا  نیمکح  باختناب  ار  وا  هیواعم  تفر و  هیواعم  دزن  ثعـشا  مرادن ،
دننک مکح  هچرهب  نیمکح  هاگنآ  دـننک و  هعلاطم  دروم  نیا  رد  یتدـم  ات  دوش  باختنا  نییعت و  مکح  رفن  کی  فرط  ره  زا  هک  تسنیا  رب 

. دنشاب یضار  نآ  رب  همه 
دیشک و ازاردب  ام  نایم  رد  تموصخ  گنج و  هک  داتسرف  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضحب  نومـضم  نیدب  ياهمان  درومنیا  رد  مه  هیواعم  دوخ 

يالب نیا  هک  مسرتیم  نیا  زا  نم  دندش و  هتشک  مدرم  زا  يریثک  عمج  مینکیمن و  تعاطا  ار  يرگید  هتسناد و  قح  رب  ار  دوخ  ام  زا  کی  ره 
تفلاخم هک  تسنیا  نم  هدیقع  دوب و  دهاوخن  ثداوح  نیا  لوئسم  یسک  وت  نم و  زج  رشحم  فقوم  رد  دبای و  همادا  زین  نیا  زا  سپ  میظع 

قیرطب ات  مینک  باختنا  امـش  ام و  باحـصا  زا  مکح  ود  هک  تسنیا  باوص  هار  دوشن و  هتخیر  نیا  زا  شیب  نیملـسم  نوخ  دورب و  ناـیم  زا 
! مالسلا شاب و  یضار  نآرق  مکحب  ینآرق  لها  رگا  سرتب و  ادخ  زا  سپ  ! دننک يرواد  ام  نایم  نآرق 

وکین رادرک  دزاس  لوغشم  نادب  ار  دوخ  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  دعب ، اما  : دومرف خساپ  نومضم  نیدب  ار  هیواعم  همان  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار شیدـنا  دـب  نابز  دـنادرگ و  هابت  ار  صخـش  يایند  نید و  لطاب  متـس و  و  تسا ، بیاـعم  عفد  ببـس  نساـحم و  بلج  بجوم  هک  تسا 
دـیدرگ و یهاوخن  دـنمهرهب  دوش  وت  بیـصن  نآ  زا  هچ  ره  تسا و  رادـیاپان  ایند  هکنادـب  شاب و  رذـح  رب  ایند  زا  هیواعم  يا  دراد ، هداـشگ 

دوسحم وکین  رادرک  بحاـص  هک  سرتـب  زور  نآ  زا  و  تفاـی ، زاـب  یناوتن  ارنآ  رگید  تفر  تسد  زا  هک  يزیچ  تصرف  هک  ینادـیم  بوـخ 
ارم نونکا  دـهدیم ، شمارآ  ایند  بیرف  گنرین و  هب  ار  دوخ  ددرگ و  نامیـشپ  دراپـس  ناطیـش  تسدـب  سفن  ماـمز  هکنآ  دوش و  عقاو  مدرم 

منکیمن تباجا  ارت  توعد  نم  یهنیمن و  ندرگ  ار  نآرق  مکح  یتسین و  نآرق  لـها  زا  وت  هک  ینادـیم  دوخ  ینکیم و  توعد  نآرق  مکحب 
 . دباین (1) یئاهر  تمالسب  تلالض  هطرو  زا  دهدن  اضر  نآرق  مکحب  هک  سکنآ  مریذپیم و  ار  نآرق  مکح  یلو 

 428  - . نیفص ص 427 باتک  خیراوتلا  خسان  ( 191 - ) 1
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نییعت هرابرد  ار  اهیقارع  تیاضر  تفر و  هیواعم  دزن  اددجم  ثعشا  دندش و  نامداش  دنتفای  ربخ  اههمان  دافم  نومـضم و  زا  هک  قارع  لها 
قاقـش قافن و  لـها  هک  زین  شناـهارمه  ثعـشا و  درک ، باـختنا  تیمکحب  دوخ  بناـج  زا  ار  صاـع  ورمع  زین  وا  تفگ و  هیواـعمب  مکح 
دومرف دیسر  مالسلا  هیلع  یلعب  ربخ  نیا  نوچ  دندومن ، باختنا  راکنیا  يارب  دوب  قمحا  حول و  هداس  يدرم  هک  ار  يرعـشا  یـسوموبا  دندوب 

لقا تسا ال  هدیـسر  هلحرم  نیدـب  راک  هک  الاح  دومرف  هاگنآ  دـنهدیمن  نمب  زین  ار  مکح  نییعت  رایتخا  لـقا  ـال  قفاـنم  موق  نیا  هللا  ناـحبس 
اب هکنیا  رب  هوالع  یسوموبا  اریز  دوش  باختنا  رتشا  کلام  ای  سابع و  نب  هللا  دبع  راکنیا  يارب  هک  دیشاب  قفاوم  نم  اب  مکح  باختنا  هرابرد 

دهاوخن تبحـص  يارای  صاع  ورمع  لثم  يزاب  گنرین  رگ و  هلیح  اب  تسا و  ندوک  ماوع و  يدرم  الوصا  درادـن  یبوخ  هناـیم  نادـنچ  نم 
. تشاد

نامثع و لتقب  مهتم  زین  کلام  دنکیمن  يراک  وت  ياضرب  زج  تست و  يومع  رـسپ  سابع  نب  هللا  دـبع  یلع  ای  : دـنتفگ شناهارمه  ثعـشا و 
ورمع اب  ارادـم  قفر و  قیرطب  دـناوتیمن  یمزر  درم  نینچ  تسا و  هدرک  لعتـشم  وا  ار  گنج  نیا  هریاـن  دراد و  رـس  رد  یـشکرگشل  يادوس 

! تسا بسانم  راکنیا  يارب  مه  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  مه  یسوموبا  یلو  دیایب  رانک  صاع 
يارب ار  یـسوموبا  دوخ  هاوخلد  لیمب و  ترـضحنآ  يأر  مغریلع  قارع  رکاـسع  دیـشخبن و  يدوس  دومرف  رارـصا  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  ره 
نیفرط دوهش  هیواعم و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ياضماب  يرجه  لاس 38  رفـص  مهدفه  خیرات  رد  زین  ياهمانحلـص  دندرک و  باختنا  تیمکح 

: هک دش  هتشون  نومضم  نیدب  دندوب  ماش  قارع و  هاپس  ناهدنامرف  زا  هک 
قح هجوچیهب  قیبـطت و  میرک  نآرق  تاـیآ  اـب  ار  نیفرط  فـالتخا  عوضوم  هامـشش ) دودـح  رد   ) يرجه لاس 38  ناضمر  هاـم  اـت  نیمکح 

. تشاد دنهاوخن  ار  یهلا  روتسد  زا  فلخت 
. دنراد یسایس  تینوصم  ماش  قارع و  ياهتلود  فرط  زا  رفن  ود  نیا 

رب رگا  تسناد و  دـنهاوخ  عطاـق  تجح  ارنآ  مدرم  مومع  دـشاب  نآرق  ساـسا  رب  نیمکح  مکح  هکیتروـص  رد  هررقم  تدـم  ناـیاپ  زا  سپ 
دنهد يأر  ادخ  مکح  فالخ 
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. دوب دنهاوخن  اهنآ  مکح  میلست  هدشن و  لئاق  یتینوصم  ودنآ  يارب  مدرم 

نییعت و یلبق  طیارـش  ناـمه  اـب  يو  ياـجب  ار  يرگید  وا  هعوـبتم  تلود  دـیامن  توـف  هررقم  تدـم  همتاـخ  زا  شیپ  نـیمکح  زا  یکی  رگا 
. دومن دهاوخ  باختنا 

 . دش دهاوخ  گنج  ماش  قارع و  نایم  اددجم  دنیایب  رانک  مه  اب  دنناوتن  تدمنیا  رد  نیمکح  رگا 
تیحالـص مدـع  نآ  دنتـشاد و  تلفغ  بلطم  کی  زا  مدرم  اما  دوب  هنالداع  رهاظب  دوب  هدـش  دـیق  تیمکح  نیا  دروم  رد  هک  یطیارـش  هتبلا 

ورمع هک  دوب  مولعم  لوا  زا  دنتشاد و  ضارتعا  نادب  نیریاس  سابع و  نبا  کلام و  مالسلا و  هیلع  یلع  اهراب  هک  دوب  رما  نیا  رد  یـسوموبا 
. دومن دهاوخ  مامت  هیواعم  عفنب  ار  تیمکح  نیا  هجیتن  داد و  دهاوخ  رارق  دوخ  ياههلیح  نانخس و  ریثأت  تحت  ار  یسوموبا  صاع 

رد اهنآ  ندرپس  كاخب  زا  سپ  دناوخ و  زامن  دوخ  هاپـس  ناگدـش  هتـشکب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر  ماشب  هیواعم  همانحلـص  دـقع  زا  سپ 
. دومرف تعجارم  هفوکب  لاس 38  رفص  رخاوا  رد  دوب  فسأتم  كانهودنا و  هکیلاح 

خیراوتلا خـسان  بحاص  تیاورب  انب  دناهتـشون و  رفن  رازه  ات 95  ار  نیلوتقم  هدـع  دوب و  برع  یلخاد  ياـهگنج  نیرتنینوخ  زا  گـنج  نیا 
هجردب قارع  رکاسع  زا  زین  رفن  رازه  تسیب  لوتقم و  نایماش  رگـشل  زا  رفن  رازه  دون  هک  دندوب  رفن  رازه  هد  دصکی و  ناگدش  هتـشک  هدـع 

 . دندوب هدش  لئان  تداهش 

نآ جیاتن  تیمکح و   - 5
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. نوهرکت امم  موقلا  برقا  مکسفنال  مترتخا  مکنا  و  نوبحی ، امم  موقلا  برقا  مهسفنال  اوراتخا  موقلا  نا  الأ و 

هبطخ 238 ) هغالبلا  جهن  )
تیمکح سلجم  داقعنا  يارب  تاقالم  لحم  دندش  باختنا  تیمکح  يارب  نیمـصاختم  هاپـس  فرط  زا  صاع  ورمع  یـسوموبا و  هکنآ  سپ 

یگدنیامنب راوس  دص  راهچ  قارع  ماش و  نایهاپـس  زا  کی  ره  بناج  زا  دیدرگ ، ررقم  دوب  ماش  هنیدم و  نایم  ياهعلق  هک  لدنجلا  ۀمود  رد 
. دوش غالبا  نانآ  روضح  رد  نیمکح  يأر  ات  دنورب  لدنجلا  ۀمودب  دوخ  مکح  هارمهب  هک  دندیدرگ  نییعت 

دوخ فیرح  دورو  راظتناب  هدیـسر و  اجنآب  یـسوموبا  زا  رتدوز  زور  دنچ  تفر و  روبزم  لحمب  نایماش  زا  راوس  دـص  راهچ  اب  صاع  ورمع 
ماما ناونعب  مه  ار  سابع  نب  هللا  دبع  داتـسرف و  یـسوموبا  هارمه  یناه  نب  حیرـش  یهدنامرفب  رفن  دصراهچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تسـشن ،

. دومن راپسهر  اهنآ  اب  تعامج 
رد میدرک  نییعت  راکنیا  يارب  لیم  تبغر و  لامک  اب  ارت  ماش  نایرگـشل  نم و  هک  ینادـیم  تفگ  صاع  ورمعب  هیواـعم  نیمکح  مازعا  عقوم 

. ینکیم هچ  مینیبب  لاح  تسا  هدش  لیمحت  یلع  رب  رابجا  هارکا و  روطب  یسوموبا  باختنا  هکیلاح 
برع ماـمت  رد  نوـسف  رکم و  رد  هک  یتـسه  فـیرح  برع  تسد  ربز  نارگهلیح  زا  یکی  اـب  وـت  تفگ  یـسوموباب  زین  ساـبع  نب  هللا  دـبع 

دوخ بقارم  تفای  ناوتیمن  ار  شریظن 
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اراد ار  یناسفن  تاکلم  یقالخا و  يایاجـس  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  ینادـیم  هکنیا  اب  يروخن  ار  رگهلیح  درم  نیا  بیرف  نک  یعـس  شاـب و 

. دوریمن لطاب  متس و  هارب  زج  هیواعم  تسا و  رتراوازس  سک  همه  زا  تفالخ  يارب  ثیح  ره  زا  هدوب و 
ار وا  هیام  مک  لقع  دروخرب  نیلوا  رد  درک و  یسولپاچ  قلمت و  رایسب  تفاتش و  وا  لابقتساب  دیسر  صاع  ورمعب  یـسوموبا  دورو  ربخ  نوچ 

! دوبر
ورمع راـیتخا  رد  یلکب  ار  دوـخ  درک و  مگ  ار  شیاـپ  تـسد و  دـید  صاـع  ورمع  زا  یـسفن  هتـسکش  مارتـحا و  هـمهنیا  یتـقو  یـسوم  وـبا 

دوخ ساوح  روخن و  ار  ورمع  ینتورف  عضاوت و  لوگ  هک  داتـسرف  ماغیپ  یـسوموباب  دوب  عاضوا  بقارم  کیدزن  زا  هک  سابع  نبا  تشاذگ ،
دوخ رکف  هدیقع و  لیمحت  يارب  وت  هرابرد  ار  تبحم  هقالع و  نیا  تسا و  رتالاب  وت  زا  یلیخ  یعامتجا  تیصخش  رظن  زا  وا  زاسم  ناشیرپ  ار 

( ! تسا هنیک  دوب  یتلع  زک  رهم   ) اریز يروخن  ار  وا  بیرف  هک  شاب  هاگآ  دروآیم  اجب 
يدـع هب  تسا  هدـش  یبصنم  ماقم و  بحاص  درکیم  رکف  هک  وا  یلو  دـش  غالبا  یـسوم  وباب  متاـح  نب  يدـع  هلیـسوب  ساـبع  نبا  شراـفس 
هاگنآ ! دیئامن تحیـصن  ماهدش  هتـشامگ  راکنیدب  نیملـسم  مومع  فرط  زا  هک  ارم  دینک و  تلاخد  مهم  رما  نیا  رد  امـش  دـهاوخیمن  : تفگ

! دوشن هاگآ  نآ  یگنوگچ  زا  یسک  ات  دشاب  يرس  هنامرحم و  ام  نانخس  دعب  نم  هک  تفگ  صاع  ورمعب 
هب اهزور  یـسوموبا  اب  شدوخ  دـندرک و  اـپرب  ياهشوگ  رد  يرداـچ  داد  روتـسد  اروف  تشاد  ار  يداهنـشیپ  نینچ  راـظتنا  هک  صاـع  ورمع 

نودب یـسک  هک  دنداد  روتـسد  یماظتنا  نیرومأمب  هدرک و  قرق  زین  ار  رداچ  فارطا  یتح  دـنتخادرپ  یـصوصخ  تارکاذـم  راکفا و  لدابت 
. تشاد دهاوخن  ار  نانآ  رداچب  دورو  قح  اهنآ  هزاجا 

ار بلطم  هرخالاب  درکیم  هدامآ  دوخ  هدیقع  لیمحت  وا و  نتفیرف  يارب  ار  هنیمز  دومنیم و  یـسوموبا  زا  ینایاش  مرگ و  یئاریذپ  صاع  ورمع 
. دنتخادرپ ثحب  روشب و  هدومن و  ناونع 

یـسوموبا یتسه ، نامثع  نارادفرط  زا  زین  دوخ  وت  تسین و  یکـش  هدش  هتـشک  تیمولظمب  نامثع  هکنیا  رد  : تفگ یـسوموباب  صاع  ورمع 
ندش هتشک  عقوم  رد  نم  هتبلا  تفگ 
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یهاوخنوخب هیواعم  نالا  هک  رتهب  هچ  سپ  تفگ  ورمع  مدرکیم ، کمک  يو  هراـبرد  دـمآیم  رب  متـسد  زا  هچ  ره  ـالا  مدوبن و  هنیدـم  رد  وا 

تفالخ دنسمب  ار  هیواعم  رگا  دوشیم و  هتفرگ  نامثع  نوخ  ینک  کمک  واب  مه  وت  رگا  درادن  تفالخ  رد  یعمط  نادنچ  هتساخرب و  نامثع 
ماجنا نیملـسم  تحلـصمب  يراک  دـشابیم  زین  شیرق  فیرـش  هداوناـخ  زا  تسا و  نادراـک  يوق و  ریبدـت و  اـب  يدرم  هکنیا  رظن  زا  میناـشنب 

! میاهداد
نآ دقاف  یلع  هک  دش  لئاق  ناوتیم  هیواعم  يارب  ار  یتفارـش  هچ  یلع ؟ ای  تسا  فیرـش  هداوناخ  زا  هیواعم  ایآ  : تفگ دـش و  ریغتم  یـسوموبا 
هک مراد  هدـیقع  نم  تفرگ و  میمـصت  نآ  دروم  رد  ناوتیمن  اهیگداس  نیاب  تسا و  نیملـسم  مومعب  طوبرم  ام  تیمکح  عوضوم  و  دـشاب ؟

قالخا شوخ  سفنلا و  میلس  يدرم  هدرکن و  داجیا  ياهنتف  نونک  ات  اریز  تسا  رتهتسیاش  همه  زا  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  رمع  نب  هللا  دبع 
! تسا

دبع رد  تافـص  هنوگنیا  دشاب و  شیدنا  رود  ربدم و  تأرج و  اب  دـیاب  نیملـسم  هفیلخ  تسین و  یـسک  ره  ياج  تفالخ  ماقم  : تفگ ورمع 
. دوشیمن ادیپ  هللا 

. مفلاخم وا  تفالخ  اب  نم  یلو  دوش  هفیلخ  هیواعم  امتح  هک  يراد  رارصا  وت  تفگ  یسوموبا 
زا تفرگ و  ار  یسوموبا  تسد  درب ، راکب  يرگید  هلیح  دوبر و  ار  وا  لقع  يرگید  زرطب  دید  هیواعم  فلاخم  ار  یسوموبا  هک  صاع  ورمع 

عفنب و داهنـشیپ  نیا  اریز  یئوج  تفلاـخم  هار  دروـمنیا  رد  هک  مرادـن  ناـمگ  منکیم و  وـتب  يداهنـشیپ  ردارب  يا  : تفگ درب و  نوریب  رداـچ 
تسیچ ؟ تدوصقم  تفگ  یسوموبا  ! تسا نیملسم  حالص 

اهنآ لاثما  رمع و  نب  هللا  دـبع  یلع و  تفالخ  اـب  هک  مه  نم  یتسین و  رـضاح  هیواـعم  تفـالخب  هجوچیهب  وت  هک  ـالاح  : تفگ صاـع  ورمع 
مینک لزع  تفالخ  زا  ار  هیواـعم  مه  یلع و  مه  میراد  ماـت  راـیتخا  درومنیا  رد  نیملـسم  بناـج  زا  هک  وت  نم و  تسبوخ  مشاـبیم  فلاـخم 

هتشادن یتیلوئسم  رما  نیا  رد  مه  وت  نم و  دننک و  باختنا  دنتـساوخ  ار  هک  ره  ات  میئامن  راذگاو  نیملـسم  ياروشب  ار  هفیلخ  باختنا  هاگنآ 
! میشاب

تقفاوم داد و  اضر  ورمع  داهنشیپ  هب  درکیم  روصت  لوزعم  زین  ار  هیواعم  تشادن و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یـشوخ  لد  نادنچ  هک  یـسوموبا 
مالعا درومنیا  رد  ار  دوخ 
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يارب هک  یتدـم  ربمغیپ  باحـصا  نیرتیمارگ  يا  : تفگ دـناشوپب  لمع  هماج  دوخ  دوصقمب  رتدوز  هچ  ره  هکنیا  يارب  صاـع  ورمع  دومن ،

! میراد مالعا  نیملسم  هورگب  ار  دوخ  يأر  هدیقع و  تصرف  توف  نودب  تسبوخ  دسریم  نایاپب  نونکا  هدیدرگ  نییعت  ام  تیمکح 
رانک رب  ار  تفالخ  نایعدـم  میهدـیم و  ماجنا  ار  لمع  نیا  ادرف  هک  داد  خـساپ  تخاـب و  ار  دوخ  ورمع  یئوگ  قلمت  زا  رگید  راـب  یـسوموبا 

زا فصولا  عم -  دـیدیم  دوخ  مارم  قفاوم  الماک  ار  راک  شدرگ  هکنیا  اب  صاع  ورمع  دـنبای ، یئاـهر  راتـشک  گـنج و  زا  مدرم  اـت  مینکیم 
. دوش ادیپ  سابع  نب  هللا  دبعب  اصوصخم  مالسلا  هیلع  یلع  باحصاب  یهار  ار  وا  ادابم  هک  درکیمن  تلفغ  یسوموبا 

اب دوبر و  ار  یـسوموبا  لقع  هدنامیقاب  رگید  راب  صاع  ورمع  دنداتـسیا ، مدرم  ربارب  رد  صاع  ورمع  یـسوموبا و  دیـسر و  ارف  هررقم  دعوم 
سابع نبا  هچ  ره  دیآرد و  نخـسب  وا  ءادـتبا  هک  دومن  راداو  ار  وا  دایز  یـسولپاچ  قلمت و  اب  تقیقح و  زا  رود  یلاخ و  گشخ و  تافراعت 

نمض درکن و  یئانتعا  هجوت و  یـسوموبا  داد  دهاوخ  بیرف  ار  وا  صاع  ورمع  اریز  دنکن  نخـسب  عورـش  ءادتبا  هک  دومن  میهفت  یـسوموباب 
: تفگ نینچ  مدرمب  باطخ 

ار ریغص  لافطا  دیـشک و  نوخ  كاخب و  ار  رفن  رازه  نیدنچ  دوخ  تدم  لوط  رد  نیفـص  گنج  هک  تسین  هدیـشوپ  سکچیه  رب  مدرم  يا 
تیمکحب راک  رگا  هک  دناهدوب  هیواعم  یلع و  ینعی  تفالخ  نایعدـم  رفن  ود  گنج  نیا  عوقو  ثعاب  دومن و  هویب  ار  ناوج  نانز  ردـپ و  یب 

قفاوت صاع  ورمع  نم و  دننیبب  شیاسآ  يور  نیملسم  هکنیا  يارب  نیا  ربانب  . درکیم ادیپ  همادا  یـشک  ردارب  يزیرنوخ و  نآ  دشیمن  راذگاو 
دراد تفالخ  یگتسیاش  قاقحتسا و  هک  ار  یسک  هداد و  لیکشت  یئاروش  نیملـسم  دوخ  ات  مینک  علخ  تفالخ  زا  ار  رفن  ود  نیا  هک  میدرک 

! منکیم علخ  تفالخ  زا  ار  یلع  زاجح  قارع و  نیملسم  بناج  زا  نم  سپ  دننک  باختنا 
نانخـس هلـصافالب  دادـن و  تسد  زا  ار  تصرف  صاـع  ورمع  یلو  تفرگ  رد  قفاوم  فلاـخم و  ياـهگنهآ  اـب  وهاـیه  همهمه و  عـقومنیا  رد 

: هک درک  هفاضا  همتاخ  رد  دومن و  دییأت  یشکردارب  يزیرنوخ و  زا  فسأت  هرابرد  ار  یسوموبا 
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علخ دروم  رد  وا  رظن  اب  زین  نم  درک  علخ  ار  یلع  یـسوموبا  هک  ـالاح  دوب و  بوشآ  هنتف و  نیا  زورب  ثعاـب  هیواـعم  یلع و  فـالتخا  نوچ 
یلو هاوخنوخ و  تسا  ماقم  نیا  زارحا  هتـسیاش  وا  هکنیا  رب  هوالع  اریز  منیزگیم  رب  تفالخ  ماـقمب  ار  هیواـعم  ضوع  رد  هدوب و  قفاوم  یلع 

: هیآ دافم  قبط  هک  دشابیم  زین  نامثع  مدلا 
. دشابیم وا  هدهعب  نامثع  نیلتاق  تازاجم  . اناطلس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و 

دش و نیگمشخ  رما  نیا  زا  یـسوموبا  دوخ  رتشیب  همه  زا  تفرگ و  تدش  مدرم  يوهایه  ناجیه و  تفای  همتاخ  صاع  ورمع  نانخـس  نوچ 
: تفگ صاع  ورمعب 

. ثهلی هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثم  کلثم  امنا  ترجف و  تردغ و  دق 
دنکیم سراپ  يزاس  شیاهر  هچ  ینزب و  بوچ  ارنآ  هچ  دـیامرف  نآ  هراـبرد  نآرق  هک  یتسه  یگـس  نآ  دـننام  وت  قساـف  رگهلیح  يا  ینعی 

. ارافسا لمحی  رامحلا  لثم  کلثم  امنا   : تفگ دیدنخ و  صاع  ورمع  دوب ) ناوتن  هدوسآ  نآ  زا  لاح  چیه  رد  )
دعب یسوموبا  دوب و  تسرد  الماک  وا  هرابرد  صاع  ورمع  راتفگ  اقافتا  دشاب و  باتک  تشمکی  شراب  هک  ینامیم  رخ  نآ  لثم  مه  وت  ینعی 

. دنکن باختنا  تیمکحب  ار  وا  هک  تسا  هتشاد  قح  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دیمهف  تقونآ  دش و  روهشم  يرعشا  رامحب  نآ  زا 
تفالخ ناونعب  ماشب  دورو  عقوم  تفاتش و  هیواعم  يوسب  زین  صاع  ورمع  تخیرگ و  هکمب  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  سرت  زا  یـسوموبا 

. داد مالس  واب 
دوب هتفریذـپ  ارنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هفوک  مدرم  رابجا  راشف و  اب  هک  دوب  صاـع  ورمع  ياـهگنرین  زا  یکی  هیواـعم  دوخ  لوقب  تیمکح  نیا 

رد الوا  : اریز دنتـساخرب  تفلاخمب  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  یلع  اددجم  دندرکن  راتفر  دندوب  هدرپس  هک  يدـهعت  ربارب  نیمکح  نوچ  یلو 
زج راصنا  نیرجاهم و  همه  یلع  اب  تعیب  زور  رد  ایناث  تشادن ، دوجو  دنک  فرطرب  لح و  ار  نیمـصاختم  فالتخا  هک  يزیچ  نآرق  تایآ 

زا ریغب  دوب و  هدمآ  ترضحنآ  تسدب  دوخب  دوخ  تفالخ  ماقم  دندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  دودعم  يرفن  دنچ 
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هک دنتـشاد  تیرومأم  یـسوموبا  صاع و  ورمع  اـثلاث  دوبن ، وا  فلاـخم  یـسک  مالـسا  تلم  هبطاـق  زا  دـندرک  دـهع  ضقن  هک  ریبز  هحلط و 

تباجا ارت  نخس  نم  هک  دوب  هتشون  هیواعمب  مالسلا  هیلع  یلع  هکنانچمه  دننک  لصف  لح و  نآرق  ماکحا  ربارب  ار  تفالخ  نایعدم  فالتخا 
نتفیرف فرـص  صاـع  ورمع  رکف  ماـمت  دـندربن و  نآرق  ادـخ و  زا  یماـن  نـیمکح  هکیتروـص  رد  مریذـپیم  ار  نآرق  مـکح  یلو  مـنکیمن 

ار هفیلخ  بصن  لزع و  تیحالـص  اهنآ  دـندومن و  لمع  دوخ  تاراـیتخا  دودـح  تیحالـص و  زا  جراـخ  رفن  ود  نیا  اـعبار  دـش ، یـسوموبا 
. دندوب فالتخا  لح  رومأم  هکلب  دنتشادن 

رد دـنیامن  راذـگاو  اروشب  ار  راک  هدرک و  علخ  ار  تفـالخ  یعدـم  ود  ره  هک  دوب  نیا  رب  نیمکح  تقفاوم  يأر و  اـهنیا  همه  زا  هتـشذگ  و 
وا لـمع  نیمه  دومن و  تیبـثت  ار  وا  تفـالخ  هیواـعم  لزع  ياـجب  درک و  راـتفر  یلبق  قفاوت  يأر و  فـالخ  ـالمع  صاـع  ورمع  هکیتروص 

نآب شنارادفرط  مالـسلا و  هیلع  یلع  تاهج  للع و  نیمهب  تسا و  هدوب  وا  ندز  لوگ  يارب  افرـص  یـسوموبا  اب  وا  یلبق  قفاوت  هک  دناسریم 
. دیدرگ نیمصاختم  نایهاپس  ریشمشب  لوکوم  نآ  لصف  لح و  تشگرب و  لوا  زورب  هرابود  راک  دندرک و  ضارتعا 

رد دومن و  رتدـیدش  ار  وا  نایهاپـس  یگدـنکارپ  فـالتخا و  دروآ  دوجوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  رد  تیمکح  نیا  هک  یئوس  هجیتن  اـما  و 
ع)  ) یلع دندیدرگ و  زین  وا  يورـشیپ  عنام  هکلب  دندرکن  کمک  مالـسلا  هیلع  یلعب  اهنت  هن  هک  دندش  ادیپ  جراوخ  رفن  رازه  هدزاود  دودـح 

. دزادرپ لاتق  گنجب و  ناورهن  رد  اهنآ  اب  هک  دش  راچان 
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. ةرشع مکنم  کلهی  ةرشع و ال  مهنم  تلفی  هللا ال  و 

مالک 58 ) هغالبلا -  جهن  )
دنچ لاس و  ود  تدم  ترضحنآ  تداهش  زور  ات  دومرف  تعجارم  هفوکب  نیفص  زا  لاس 38  رفص  رخاوا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ 

ریرقت لـباق  نآ  حرـش  هک  دـش  عقاو  رثؤم  مالـسلا  هیلع  یلع  كراـبم  رطاـخ  یگدرزآ  رد  يردـقب  هاـتوک  تدـم  نیا  یلو  دوب  هلـصاف  هاـم 
. درک هجنر  ار  شبلق  هدرزآ و  ار  راوگرزب  نآ  حور  فرط  همه  زا  یپ  رد  یپ  ياهتسکش  دشابیمن ،

دوخ نایرگشل  يدرـسنوخ  یقمحا و  یئافویب و  زا  وا  فسأت  جنر و  هکلب  دوبن  صاع  ورمع  ياهیرگهلیح  هیواعم و  زا  ع )  ) یلع جنر  رثأت و 
: دومرفیم دوب و 

ملانن  زگره  ناگناگیب  زا  نم 
درک انشآ  نآ  درک  هچ  ره  نم  اب  هک 

نولتم و موق  نیا  رـش  زا  هکلب  ات  دومن  گرم  يوزرآ  هبترم  دـنچ  هک  دوب  رثأتم  اهیفوک  یمرـشیب  يدـیق و  زا ال  يردـقب  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دیامرف شباحصا  تمذم  نمض  دوخ  ياههبطخ  زا  یکی  رد  دبای ، یئاهر  رصنع  تسس 

. ایلاق مکتبحصل  ینندجتل  مکنیب  ینیب و  نقرفیلف  ینیتایل  توملا و  ینئاج  نا  هللا  و 
امش نم و  نایم  دمآ و  دهاوخ  هتبلا  دیآ و  نم  غارسب  گرم  رگا  دنگوس  ادخب  )

ناورهن گنج   - 6www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


195 ص :
مراد ). تهارک  ضغب و  امش  تبحاصمب  تبسن  هک  دید  دیهاوخ  ارم  دزادنا  یئادج  هقرفت و 

قارع رکاسع  نایم  رد  یگرزب  فالتخا  نیمصاختم  نایم  تیمکح  هرابرد  هزین  اب  اهنآرق  ندرک  دنلب  عقوم  نیفـص  رد  صاع  ورمع  داهنـشیپ 
. تسناد مالسلا  هیلع  یلع  يدعب  ياهتسکش  للعلا  تلع  ارنآ  ناوتیم  هک  دروآ  دوجوب 

یسوموبا ترضحنآ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هدیقع  مغریلع  دش و  عوجر  تیمکحب  تفالخ  رما  رد  هیواعم  مالسلا و  هیلع  یلع  فالتخا 
و تسیچ ؟ ناگدشهتـشک  فیلکت  دـنتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  زا  یهورگ  حلـص  داد  رارق  دـقع  زا  سپ  یلو  دـیدرگ ، باختنا  يرعـشا 

هاپس ود  ره  تفلاخمب  يرفن  دنچ  یتح  ار  صاع  ورمع  یسوموبا و  تیمکح  هن  میتساوخ  ار  ادخ  مکح  ام  هک  دندرک  ضارتعا  ترـضحنآب 
. دنتساخرب

هدیقع نیا  هجیتن  رد  تسا و  ادخ  صوصخم  مکح  دنلطاب و  ود  ره  هیواعم  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  رب  هدیقع  ار  صاخـشا  لیبق  نیا 
ترـضحنآ نایهاپـس  هیقب  اـب  هدـش و  ادـج  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  زا  نت  رازه  هدزاود  دودـح  رد  هفوکب  نیفـص  زا  تعجارم  عـقوم  رکف  و 

زا هتفر و  ءارورحب  بهو  نب  هللا  دـبع  یهدـنامرف  تحت  هورگ  نـیا  هفوـکب  دورو  زا  سپ  دـندومنیم و  ریفکت  ار  رگیدـمه  هدرک و  هرجاـشم 
! دندومن يریگهرانک  مالسلا  هیلع  یلع  نایهاپس 

دوجس ترثک  زا  اهنآ  یناشیپ  دندوب و  دهاز  دابع و  رهاظب  هورگ  نیا  الا هللا. مکح  :ال  هک دوب  نیا  دندشیم  هدیمان  جراوخ  هک  هدع  نیا  راعش 
لطاب تاملظ  رد  ار  قح  اهنیا  دومرف  نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  دننکیم ، هچ  هک  دنتسنادیمن  هابتشا  تقامح و  رثا  رد  یلو  دوب  هتـسب  هنیپ 

 ! دنیوجیم
لماـک هطاـحا  هک  يرگید  سک  تسا  هدـمآ  دوـجوب  بکرم  ذـغاک و  زا  دـنناهاوخ  ارنآ  تموـکح  اـهنآ  هک  نآرق  دنتـسنادیمن  هورگ  نیا 

عقاو رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  سکنآ  قارع  نیملسم  هدیقعب  دنک ، جارختسا  نآ  زا  ار  ادخ  مکح  ات  تسا  مزال  دشاب  هتشاد  نآ  ماکحاب 
دندرک باختنا  راکنیا  يارب  ار  یسوموبا  صاع و  ورمع  هجیتن  رد  دنتفریمن و  راب  ریز  شنارادفرط  هیواعم و  یلو  تفریم  رامـشب  قطان  نآرق 

دنتشادن ار  یتیحالص  نینچ  کیچیه  هک 
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يأر و زا  هارمگ  هقرف  نآ  یلو  دزاس  ناشهابتـشا  طـبخ و  هجوتم  ار  اـهنآ  اـت  داتـسرف  اـهنآ  يوسب  ار  ساـبع  نب  هللا  دـبع  مالـسلا  هیلع  یلع  .

اهنآ لاوـما  تراـغ  زا  یلو  دـیگنج  ناـیماش  اـب  یلع  ارچ  هک  دوـب  نـیا  اـهنآ  ضارتـعا  داریا و  نیرتـمهم  دـندشن و  فرـصنم  دوـخ  هدـیقع 
مان ارچ  همانحلـص  رد  اثلاث  داد ؟ نت  صاع  ورمع  یـسوموبا و  تیمکحب  ارچ  میدوب  هتـساوخ  ار  نآرق  تیمکح  ام  ایناث  و  دومن ؟ يریگولج 

ناینابرق فیلکت  تروصنیا  رد  تشادـن و  نیقی  دوخ  تفالخب  زین  یلع  دوخ  هک  دـناسریم  رما  نیا  درکن و  عورـش  نینمؤملا  ریما  اـب  ار  دوخ 
دوب ؟ دهاوخ  هچ  گنج  نیا 

يارب متـسه و  نآرق  مکح  يارجا  ناهاوخ  امـش  لثم  مه  نم  دومرف  درک و  تحیـصن  ار  ناـنآ  تفر و  اـهنآ  يوسب  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد یلو  مدوب  فلاخم  تیمکحب  یـسوموبا  باختنا  گنج و  هکراتم  اب  نم  هک  دـیدید  امـش  دوخ  مدرکیم و  گنج  هیواعم  اب  روظنم  نیمه 

نونکا دیدرک و  باختنا  تیمکح  يارب  ناتدوخ  نم  هدـیقع  مغریلع  مه  ار  یـسوموبا  تفای و  همتاخ  گنج  امـش  دوخ  رارـصا  راشف و  رثا 
 . دینک کمک  ار  ام  مه  امش  سپ  میشابیم  ماشب  ددجم  هلمح  ددص  رد  میتسه و  یلوا  يأر  رس  رب  ام  مه 

ام هاگنآ  ینک  هبوت  مه  وت  دیاب  لوا  ياهدنام  یقاب  لاح  نامهب  وت  یلو  میدرک  هبوت  ام  میدوب  هدـش  رفاک  ام  وت و  دـنتفگ  خـساپ  رد  جراوخ 
!! مینکیم يرای  ارت  اددجم  مه 

: هیآ توالت  طقف  ناشراعش  دنتفگیم و  دب  همهب  هورگ  نیا 
مالـسلا هیلع  یلع  دنک  مکح  دـیاب  هللا  لزنا  امب  هک  سکنآ  دنتـسنادیمن  اما  دوب   . نورفاـکلا (1) مه  کـئلواف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  و 

. تسا
. دمآ رب  ماشب  هلمح  روظنمب  هاپس  هیهت  ددص  رد  دیشوپ و  اهنآ  يرای  کمک و  زا  مشچ  دش  سویأم  اهنآ  تیاده  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 

مالـسلا هیلع  یلع  هودـنا  فسأت و  بجوم  اهیقارع و  تسکـش  ثعاب  دوخ  هبونب  کی  ره  هک  داد  خر  زین  رگید  ثداوح  تدـمنیا  لالخ  رد 
. دیدرگ

شتموکح ورملق  درکیم و  ششوک  دوخ  تیعقوم  میکحت  رد  زورب  زور  تشاد  دنسرخ  يرطاخ  ناداش و  یلد  تیمکح  يأر  زا  هک  هیواعم 
زا نوچ  دادیم و  هعسوت  ار 

 44  . هیآ هدئام  هروس  ( 192 - ) 1
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زین قارعب  هلمح  يارب  ار  هنیمز  هک  دمآ  رب  ددص  رد  درک  لصاح  عالطا  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  یگدـنکارپ  فالتخا و  قارع و  عاضوا 

! دیامن هدامآ 
زا دـشاب  رودـقم  هکیئاج  ات  دـنزب و  قارع  كاخب  يدربتـسد  هک  داد  تیرومأم  رفن  رازه  راهچ  دودـح  رد  ياهدـع  اب  ار  سیق  نب  كاـحض 

دـناسر و ماـشب  ار  دوخ  هدرک و  ینیـشن  بقع  دـیامن  دروخ  رب  هلباـقتم  هلمحب  هچناـنچ  دـیامن و  لواـپچ  ار  ناـشلاوما  هتـشک و  قارع  مدرم 
! دنتفین ماشب  هلمح  رکفب  هیتآ  رد  هک  دوب  اهنآب  تسش  برض  نداد  ناشن  اهیقارع و  ندیناسرت  لمع  نیا  زا  هیواعم  دوصقم 

لوغـشم تراغ  لتقب  دـیناسر و  قارع  زرمب  ار  دوخ  دومن و  ارجا  لماک  روطب  ار  هیواـعم  روتـسد  دوب  راوخنوخ  دـیلپ و  يدرم  هک  كاـحض 
رد ربـخ  نیا  نوـچ  دز  ندرگ  ار  وا  ناـهارمه  زا  یهورگ  هتـشک و  ار  دوعـسم ) نب  هللا  دـبع  هداز  ردارب   ) سیمع نب  ورمع  هلمج  زا  دـیدرگ 

ار هفوک  لاـحیب  رـصنع و  تسـس  مدرم  تفر و  ربـنم  يـالاب  دـیزرلیم  دوخ  رب  مشخ  تدـش  زا  هکیلاـح  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلعب  هفوـک 
هتشک یهورگ  امش  ناشیکمه  زا  هک  دیباتشب  سیمع  نب  ورمع  يوسب  دینکیم  راک  ادخ  هار  رد  رگا  هفوک  لها  يا  : دومرف هتخاس و  بطاخم 

فعـض و مدرم  زا  نوچ   ) دینادرگ زاب  دوخ  راید  میرح  زا  ار  هناگیب  دینک و  راکیپ  نانمـشد  اب  دیورب  دناهتـشگ ، حورجم  زین  یعمج  هدش و 
ار هیواـعم  نایرگـشل  زا  نت  کـی  امـش  زا  نت  تشه  ياـجب  هک  متـشاد  تسود  تیمح  یب  ناـمیپ و  تسـس  هورگ  يا  دومرف ) دـید  یتـسس 
هک تسا  هدیسر  ربخ  نمب  مشاب ، هدوسآ  امش  رادید  زا  هشیمه  يارب  ات  متـسه  گرم )  ) مراگدرورپ تاقالمب  رـضاح  دنگوس  ادخب  متـشاد ،
زین ار  ناشلاوما  هتشک و  ار  امـش  ناردارب  زا  ياهدع  مه  هیام  ورف  راوخنوخ  نآ  هداتـسرف و  تراغ  لتق و  يارب  ار  سیق  نب  كاحـض  هیواعم 

 ! دینکیمن (1) تکرح  ياج  زا  دوخ  هناخ  میرح  زا  عافد  يارب  هتسشن و  دوخ  ياههناخ  رد  امش  هکیلاح  رد  تسا  هدرک  جارات 
هکنآ زا  سپ  یلو  دومن  تمواقم  نایفوک  تالمح  ربارب  رد  يدنچ  كاحض  داتسرف ، كاحض  بیقعتب  ار  يدع  نب  رجح  مالـسلا  هیلع  یلع 

. تفرگ شیپ  رد  ماش  هار  هدرک و  رارف  هنابش  دندش  هتشک  شنازابرس  زا  رفن  هدزون 
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یلع ریشمش  مد  زا  دوخ  تروع  نتخاس  نایامن  اب  صاع  ورمع  زا  يوریپ  هب  نیفص  گنج  رد  هک  يدیلپ  درف  نامه   ) ةاطرا نب  رسب  نینچمه 
هیلع یلع  نایعیش  زا  یعمج  نتشک  نمض  درب و  شروی  نمی  زاجح و  هب  يریثک  هورگ  اب  هیواعم  روتـسدب  درب ) ردب  ملاس  ناج  مالـسلا  هیلع 
درک ساسحا  نوچ  دوب  نمی  یلاو  مالـسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  سابع  نب  هللا  دیبع  عقومنآ  رد  تشگزاب ، ماشب  نانآ  لاوما  تراغ  مالـسلا و 

زا سپ  رسب  داهن ، هفوک  يوسب  ور  دش و  جراخ  نمی  زا  دوخ  تشاذگ و  دوخ  ياجب  ار  هکارا  نب  ورمع  درادن  تمواقم  يارای  رسب  ربارب  رد 
هکیروطب دیربرـس  ار  هللا  دـیبع  لاسدرخ  لفط  ود  هدـناسر و  لتقب  زین  ار  هکارا  نب  ورمع  دومن و  تراغ  لتقب و  عورـش  نمی  هب  ندـش  دراو 

. دش هناوید  دومن و  ادیپ  ساوح  لالتخا  لاحنآ  هدهاشم  زا  ناشردام 
رازه ود  اب  دوب  بلطواد  زین  دوخ  هک  ار  همادق  نب  ۀـثراح  نایفوک  شهوکن  نمـض  تفای  ربخ  رـسب  تراغ  لتق و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 

 . دیناسر (1) ماشب  ار  دوخ  درک و  رارف  هثراح  سرت  زا  دیآیم  وا  بیقعتب  ۀثراح  دینش  یتقو  رسب  داتسرف ، رسب  هلباقمب  راوس 
داتـسرف و قارعب  بوشآ  دـیلوت  تراغ و  لتق و  تهج  رفن  رازهـشش  اب  فوع  نب  نایفـس  مانب  ار  دوخ  نارادرـس  زا  رگید  یکی  هیواعم  زاب  و 

دیدرگ تراغ  لتق و  لوغـشم  هتـشک و  ار  اجنآ  مکاح  يرکب  ناسح  نب  ناسح  دش و  قارع ) یمیدـق  ياهرهـش  زا   ) رابنا رهـش  دراو  نایفس 
هجوت مدع  هجیتن  اهیراتفرگ  نیا  همه  و  دندرب ، امغی  هب  هدوشگ و  اهنآ  ندرگ  تسد و  زا  زین  ار  اهنز  رویز  رز و  شنایرگشل  زا  یضعب  یتح 

نینچ ياهبطخ  داریا  نمـض  تفر و  ربنم  زارف  تفاـی  یهاـگآ  هیـضق  نیا  زا  ترـضحنآ  نوچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  تاروتـسدب  ناـیفوک 
: دومرف

رود رهش  نآ  دودح  زا  ار  امـش  ناراوس  هتـشک و  ار  اجنآ  مکاح  دناهدز و  نوخیبش  رابنا  رهـشب  هیواعم  روتـسدب  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نمب 
دـنبندرگ و دـنبتسد و  لاـخلخ و  هدـش و  دراو  هـیمذ  هرفاـک  نز  کـی  ناملـسم و  نز  کـی  رب  اـهنآ  نایرگــشل  زا  یکی  دـناهدینادرگ و 

دوـخ ناـشیوخ  زا  هدرک و  يراز  هیرگ و  دـنک  رود  دوـخ  زا  ار  وا  هتـسناوتیمن  هکنیا  تلعب  نز  نآ  تـسا و  هدروآ  رد  ار  وا  ياـههراوشوگ 
تمینغ اب  نانمشد  و  تسا ، هدیبلط  کمک 
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نم دزنب  هکلب  تسین  تمالم  وا  رب  دریمب  هودنا  نزح و  رثا  رد  هعقاو  نیا  ندینـش  زا  یناملـسم  درم  رگا  دناهتـشگ ، زاب  ماشب  رایـسب  یئاراد  و 

. تسا راوازس  ندرمب  مه 
رد نوچ  دوش و  هتـسکش  امرگ  تدش  ات  هد  تلهم  ار  ام  تسا  مرگ  اوه  الاح  دیتفگ  مدـناوخ  نانمـشد  گنجب  ناتـسبات  رد  ار  امـش  هکیتقو 

امرگ و زا  هدروآ  هناهب  رذـع و  هک  امـش  ددرگ ، فرطرب  امرـس  ات  هد  تلهم  امب  تسا و  درـس  اوه  اهزورنیا  دـیتفگ  مدومن  توعد  ناتـسمز 
درمان ياهامن  درم  يا  لاجر -  لاجرلا و ال  هابشا  ای  ! دومن دیهاوخ  رارف  رتدوز  ریـشمش  زا  گنج  نادیم  رد  دنگوس  ادخب  دینکیم  رارف  امرس 

! تسا هتفر  هلجحب  هزات  ياهنز  هشیدنا  نوچ  ناترکف  اههچب و  لقع  دننام  امش  لقع  هکیناسک  يا  و 
 . دشابیم هودنا  مغ و  ینامیشپ و  امش  نتخانش  هجیتن  هک  متخانشیمن  مدیدیمن و  ار  امش  شاک  يا 

. اسافنا مامهتلا  بعن  ینومتعرج  اظیغ و  يردص  متنحش  احیق و  یبلق  متالم  دقل  هللا  مکلتاق 
یپایپ ار  هودنا  مغ و  ماج  سفن  ره  رد  دـیتخاس و  هدـنکآ  مشخ  زا  ار  ماهنیـس  هدرک و  نیکرچ  رایـسب  ارم  لد  هک  دـشکب  ار  امـش  دـنوادخ 

 . دیتخاس (1) هابت  ار  مریبدت  يأر و  ینامرفان ، ببسب  دیتخیر و  میولگ  رد  هعرج  هعرج 
: دیدرگ مالسلا  هیلع  یلع  جنر  هودنا و  بجوم  اهیقارع و  تسکش  ثعاب  هک  داد  خر  ریز  حرشب  مه  يرگید  ثداوح  ایاضق ، نیا  رب  هوالع 
زا یکی  یهدـنامرف  يارب  نیفـص  گـنج  رد  دوب  هدـش  بوصنم  رـصم  تموـکحب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  لـئاوا  رد  هک  دعـس  نب  سیق 

. دوب هدش  رصم  مزاع  رکب  یبا  نب  دمحم  يو  ياجب  هدیدرگ و  راضحا  یمزر  ياهدحاو 
هدـعو صاع  ورمعب  ار  رـصم  تموکح  نوچ  تفای و  تغارف  تیمکح  راک  زا  هیواعم  هک  دوب  روما  لصف  لـح و  لوغـشم  رـصم  رد  دـمحم 

دمآرب روشک  نآ  لاغشا  ددص  رد  راچان  دوب  هداد 
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گنرین هلیح و  قباس  دننام  زین  صاع  ورمع  تخاس ، هناور  رـصمب  هلمح  يارب  جـیدخ  نب  ۀـیواعم  یهدـنامرفب  ار  ياهدـع  روظنم  نیا  يارب  .

. دیناروش دمحم  هیلع  ار  مدرم  روشک  نآ  لخاد  رد  درب و  راکب  ار  دوخ 
. تساوخ کمک  يو  زا  داد و  عالطا  مالسلا  هیلع  یلعب  ار  ایاضق  دروخ و  تسکش  هیواعم  ربارب  رد  دمحم 

ات دناوخ  دوخ  دزن  ار  دمحم  تخاس و  رصم  هناور  ار  وا  سپس  دومن و  راضحا  دوب  هریزج  تلایا  مکاح  هک  ار  رتشا  کلام  مالسلا  هیلع  یلع 
. دهد خساپ  ریشمش  اب  ار  صاع  ورمع  هیواعم و  ياهگنرین  ات  تساوخیم  کلام  لثم  یمکاح  رصم  اریز  دیامرف  عوجر  واب  يرگید  راک 
يراب تقر  عضو  اب  ترطف  تسپ  يدرم  هار  نیب  رد  تفرگ ، شیپ  رد  ار  رـصم  هار  دـش و  جراـخ  هفوک  زا  لاس 38  هدـعقیذ  رد  رتشا  کلام 
یتسیک دیسرپ  دوب  دقفتم  ءارقفب  تبسن  زاون و  بیرغ  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپب  هک  رتشا  کلام  دیناسر ، کلام  روضحب  ار  دوخ 

یئآیم ؟ اجک  زا  و 
زا اذل  تشذگیم  تخس  نمب  هنیدم  رد  نوچ  متسه و  دازآ  نونکا  مدوب و  باطخ  نب  رمع  مالغ  هنیدم  رد  تسا و  عفان  ممسا  تفگ  درمنآ 

 ! منک (1) ادیپ  يراک  اجنآ  رد  ات  مراد  ار  رصمب  نتفر  لایخ  ماهدش و  جراخ  رهش  نآ 
هک هتبلا  نیا  زا  رتهب  یتداعـس  هچ  تفگ  عفان  منکیم ، نیمأـت  ارت  كاروخ  كاـشوپ و  نم  یناـمب  نم  دزن  یـشاب و  لـیام  رگا  تفگ  کـلام 

 . درب دوخ  هارمه  شنایرگشل  وزج  زین  ار  درم  نیا  کلام  منامیم ،
عفان دنداتفا  هارب  هک  حبص  هدومن و  هتوتیب  اجنآ  رد  ار  بش  تشاد ، هلصاف  هار  زور  هس  رصم  ات  هک  دندیسر  مزلق  رهـشب  یتفاسم  یط  زا  سپ 

. درب کلام  شیپ  تخیر و  نآ  رد  مس  يرادقم  درک و  تسرد  لسع  زا  تبرش  ناویل  کی  تنیط  دب 
زا سپ  داد و  تکرح  ار  شنایرگشل  دیشک و  رس  ار  تبرـش  ناویل  دوب  هدید  هبئاشیب  ار  مالغ  نیا  يرازگتمدخ  زور  دنچ  نیا  رد  هک  کلام 

راثآ یئامیپهار  تعاس  دنچ 

درک . یفرعم  رمع  مالغ  ار  دوخ  دسانشن  ار  وا  کلام  هکنیا  يارب  دوب  نامثع  مالغ  عفان  ( 196 - ) 1
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. داتفا نیمز  رب  نیز  تشپ  زا  دروخ و  مهب  شلاح  هتفر  هتفر  دش و  نایامن  کلام  هفایق  رد  بالقنا 

هجوتم ار  وا  ناهارمه  دیشخب و  ار  دوخ  رثا  دوب  هدش  هتخیر  تبرش  رد  هک  یمس  اما  دنتخادرپ  شنامردب  دندیود و  شیپ  کلام  نایرگـشل 
تفاتش نادیواج  يارسب  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  هظحل  دنچ  زا  سپ  کلام  دندرکن ، ادیپ  ار  وا  دنتشگ  عفان  لابند  هچ  ره  دومن و  هیـضق 

. دندومن تعجارم  مزلقب  کلام  هزانج  اب  شنایفارطا  و 
لاحـشوخ و رایـسب  دیـسر  هیواعمب  ربخ  نیا  هکیماگنه  دوب  هتفر  هیواعم  شیپ  هدرک و  رارف  مزلق  زا  کلامب  تبرـش  ندـناروخ  زا  سپ  عفاـن 
ار عفان  دوب و  کلام  مالـسلا  هیلع  یلع  هانپ  تشپ و  اریز  دش  دهاوخن  یلمع  امـشب  یلع  هلمح  رگید  هک  داد  دیون  ار  نایماش  دـش و  رورـسم 
. دنریگ نشج  ار  زورنآ  ات  داد  تزاجا  دنتشاد  رطاخ  رد  ياهنیک  لد و  رب  یغاد  کلام  ریشمش  زا  هک  ار  ماش  مدرم  درک و  شزاون  رایسب  زین 

گرم دومرف  داد و  رس  ار  هیرگ  لد  هت  زا  هکیروطب  دش  نیگهودنا  رثأتم و  رایـسب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  شوگب  ربخ  نیا  نوچ  وسنآ  زا 
دشیم و بآ  نانمـشد  هرهز  وا  يادص  زا  هک  دوب  يریـش  دننام  کلام  دـید  میهاوخن  ار  کلام  ریظن  رگید  تسا  یگرزب  هعجاف  رتشا  کلام 

: دومرف دوب  نوزحم  لولم و  هک  نانچمه 
قرشملا لها  لذا  برغملا و  لها  زعا  دق  هکاله  هللا  اما و  رئاطلا  هیلع  یقری  رفاحلا و ال  هیقتری  ادنف ال  ناکل  البج  ناک  ول  کلام  ام  کلام و 

. ادبا هدعب  هلثم  يرا  ال 
ياهدـنرپ هن  دـهن و  ياـپ  تسناوتیم  نآ  هلقب  ياهدـنور  هن  هک  دوب  يدـنلب  گرزب و  هوـک  دوـب  یهوـک  رگا  کـلام  دوـب  یـسک  هچ  کـلام 

زا دومن و  راوخ  ار  قرشم  قارع و  مدرم  درک و  زیزع  ار  برغم  ماش و  لها  وا  تداهـش  هک  ادخب  دنگوس  دنک ، زاورپ  نآ  زارف  رب  تسناوتیم 
 . دید (1) میهاوخن  زگره  ار  کلام  دننام  سپ  نیا 

هیواعم و یلو  دینادرگ ، هاگآ  کلام  تداهـش  نایرج  زا  ار  وا  درپس و  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ار  رـصم  تموکح  اددـجم  مالـسلا  هیلع  یلع 
يدهت عیمطت و  ار  دمحم  همان  هلیسوب  هبترم  دنچ  دنتشادیمن و  رب  يزاب  گنرین  يزوت و  هنیک -  زا  تسد  صاع  ورمع 

 521  . جراوخ ص باتک  خیراوتلا  خسان  ( 197 - ) 1
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دزـشوگ اهنادـب  مالـسلا  هـیلع  یلعب  تبـسن  ار  دوـخ  صوـلخ  يراکادـف و  داد و  یفنم  باوـج  احیرـص  اـهنآب  دـمحم  هـعفد  ره  دـندرکد و 

دمحم هیلع  ار  رـصم  مدرم  تسناوت  صاع  ورمع  نوسفورکمب  دمآ و  رب  وا  ءاذیا  ددص  رد  دـش  سویأم  دـمحم  عیمطت  زا  نوچ  هیواعم  . درک
. دناروشب

لهاب دجـسم  رد  ار  وا  همان  نیع  ترـضحنآ  دـیناسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  عالطاب  هیواعم  تاکیرحت  رثا  رد  ار  رـصم  هتفـشآ  عاضوا  دـمحم 
یب هجیتن  داتفایم  قافتا  یپ  رد  یپ  هک  ار  اهتسکـش  نیا  مامت  درک و  تمذـم  يدـیق  یتسـسب و ال  ار  اهنآ  رگید  راب  هدومرف و  تئارق  هفوک 

رد دمحم  یلو  داتـسرف  دمحم  کمکب  بعک  نب  کلام  یهدـنامرفب  رفن  رازه  ود  اهنآ  تمذـم  زا  سپ  تسناد و  اهیفوک  یتریغیب  یلاح و 
دوخ دندروخ و  تسکش  شنایفارطا  هرخالاب  دوب و  مزر  مرگرس  جیدخ  نب  ۀیواعم  اب  دندوب  وا  رادفرط  هک  يدودعم  هدع  اب  تدمنیا  لالخ 

. دیسر تداهش  هجردب  زین 
نیا دیسر  شترضحب  دمحم  تداهش  رصم و  طوقـس  ربخ  هک  دوب  نیگهودنا  راد و  ازع  رتشا  کلام  تداهـش  يارب  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع 

تداهـش زا  ماش  بیجنان  مدرم  هک  ردـقنامه  : دومرف دولآ  گـشا  نامـشچ  اـب  درب و  ورف  هودـنا  مغ و  رد  شیپ  زا  شیب  ار  راوگرزب  نآ  ربخ 
. تسا اهنآ  يداش  زا  رتشیب  ارجام  نیا  رد  ام  فسأت  هودنا و  دنتسه  دنسرخ  دمحم  کلام و 

هلمج نم  تشگیم  هودـنا  ترـسح و  بجوم  دوخ  هبونب  کـی  ره  دادـیم و  خر  راـنک  هشوگ و  رد  یپ  رد  یپ  تاـقافتا  هنوگنیا  ریظن  يراـب 
. داتسرفیم ورین  هکم  ریخست  يارب  هدرک و  یچیپرس  مالسلا  هیلع  یلع  تعاطا  زا  هیواعم  سیاسدب  زین  هرصب  مکاح 

روظنمب اهنآ  کیرحت  يارب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  حیاصن  دشیم و  رتمیخو  دوب  مک  یلیخ  اهنآ  دادعت  هک  یقیقح  نیملـسم  عاضوا  زورب  زور 
. دیدرگیمن عقاو  رثؤم  اهیگتفشآ  نیا  ندرک  شوماخ  اهرهش و  زا  عافد 

دنچ داریا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترجه  ملهچ  لاـس  رد  هکنیا  اـت  تشاد  همادا  اـهیناماسبان  نیا  لاـس  ود  بیرق  نیفـص  زا  تـعجارم  زا  سپ 
دروآ شبنج  هب  اددجم  ار  هفوک  دهع  تسس  هدرسفا و  مدرم  دوب  وا  رطاخ  هودنا  نورد و  باهتلا  زا  یکاح  هک  نیشتآ  هباطخ 
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هیلع یلع  ضیرحت  جییهت و  لباقم  رد  دندوب  هداد  تسد  زا  مک  مک  ار  يروشحلس  يوخ  نامز  رورمب  هکنیا  اب  زین  نارادرس  ناهدنامرف و  و 

جیسب هیواعم  تافرصتمب  یئاهن  یعطق و  هلمح  کی  يارب  ار  مدرم  دنتساوخ و  رب  ياج  زا  تشاد  هدهعب  ار  لک  یهدنامرف  دوخ  هک  مالـسلا 
. دندرک

رضاح ترـضحنآ  دیدزاب  يارب  هدز و  ودرا  هلیخن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نامرفب  هک  دوب  رازه  تسیب  دودح  رد  دوب  هدش  جیـسب  هک  ياهدع 
هب ماش  يوسب  تکرح  يارب  دننک و  زیهجت  ار  تایالو  نوشق  هک  داد  یبتک  روتـسد  زین  دوخ  ماکح  نارادنامرفب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش ،
دنچ تروصب  اـهنآ  قـیقد  یعطق و  يارجا  نینچمه  نآ  تاـیئزج  یئاـمیپ و  هار  یلک  حرط  هفوـک  زا  تکرح  زا  شیپ  دـنراد و  مازعا  هلیخن 

. دیدرگ غالبا  تسد  ریز  ناهدنامرف  مومعب  يرادا  یماظن و  روتسد 
هک جراوخ  هقرف  . دـینادرگ میقع  ارناـنآ  هشقن  يارجا  دومن و  ضوع  ار  نیملـسم  خـیرات  ریـسم  هک  داد  خر  يرگید  هثداـح  عقومنیا  رد  یلو 

اددجم ار  دوخ  قباس  هدیقع  نامه  دنتخادنا و  هار  داسف  هنتف و  یبسار  بهو  نب  هللا  دبع  یهدـنامرفب  دـیدرگ  هراشا  اقباس  اهنآ  لاح  حرـشب 
. دندرک رارکت 

دیدرگ و حرطم  دوب  هتفای  لیکشت  ترضحنآ  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  ناهدنامرف  زا  هک  یماظن  ياروش  رد  جراوخ  هنتف  عوضوم 
لاغـشا ار  رهـش  نآ  جراوخ  هورگ  املـسم  دوش  جراخ  هفوک  زا  ماشب  هلمح  روظنمب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  رگا  هک  دش  هتفرگ  هجیتن  نینچ 

رد تحلـصم  سپ  دـنزیخرب  لاتق  گنجب و  جراـخ  لـخاد و  ههبج  ود  رد  دـیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  تروصنیا  رد  دومن و  دـنهاوخ 
. دنوش راپسهر  ماش  يوسب  هدوسآ  يرطاخ  اب  سپس  دننک و  هرسکی  جراوخ  اب  ار  راک  ادتبا  ماشب  تکرح  زا  شیپ  هک  تسنآ 

اهنآ درک  تحیصن  ار  جراوخ  ياهمان  هلیـسوب  راب  نیرخآ  يارب  درکیم  عانتما  راتـشک  يزیرنوخ و  زا  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیئاجنآ  زا 
. دومرف توعد  دوخ  کمکب  هیواعم  اب  هزرابم  قح و  قاقحا  يارب  ار 

زا هک  تفگ  همان  لماحب  اهافش  دناوخ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  همان  یبسار  هللا  دبع 
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ناورهن يوسب  جراوخ  مامت  هک  داد  روتسد  سپـس  !! ینک توعد  دوخ  کمکب  ار  ام  هاگنآ  ینک  هبوت  دیاب  لوا  يرفاک  وت  وگب  یلعب  ام  لوق 

. دننک تمیزع 
ناشدادعت رب  زورب  زور  هدمآ و  اجنادب  فارطا  زا  زین  هدـیقع  نیا  نارادـفرط  دـمآ و  رد  ناگداپ  کی  تروصب  ناورهن  رد  هدـع  نیا  عمجت 

. دادیم لیکشت  ار  اهنآ  هقرف  رفن  رازه  هدزاود  رب  غلاب  هک  يروطب  دیدرگ  هدوزفا 
. دمآ ناورهن  هب  هدرک  ضوع  ار  دوخ  ریسم  تشاد  ار  ماشب  تمیزع  دصق  هک  هلیخن  ناگداپ  زا  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

. نوکرشملا هرک  ول  الا هللا و  مکح  ال   : دنتفگ هدش و  گنهامه  جراوخ  هقرف  دیسر  ناورهن  هب  دوخ  نایهاپس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هکیعقوم 
ياهدیقع رد  اهنآ  اریز  درکیم  مه  يزوسلد  فسأت و  راهظا  اهنآب  تبسن  دوب  نیگمـشخ  تعامج  نیا  اب  هک  لاح  نیع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

 . دندشیمن مه  هابتشا  نآ  هجوتم  دندرکیم و  هابتشا  دنتشاد  هک 
مامت سپـس  درک و  تبحـص  یبسار  هللا  دـبع  اهنآ  هدـنامرف  اـب  تجح  ماـمتا  يارب  داتـسیا و  جراوخ  فوفـص  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

لاحنیا رد  دومن  تباث  ار  دوخ  تیناقح  تخاس و  فرتعم  ناشهابتـشاب  ار  اهنآ  اویـش  مـالک  يوق و  قطنم  اـب  هتخاـس و  بطاـخم  ار  جراوخ 
جراوخ ناگدننک  هبوت  دننزب و  ناورهن  رانک  رد  يدیفـس  مچرپ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دندومن  هبوت  سامتلا  دـش و  دـنلب  جراوخ  همهمه 

. دندرگ عمج  نآ  ریز 
یلو دومرف  فاعم  گنج  زا  ار  اهنآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفرگ ، رارق  دیفـس  مچرپ  رانک  رد  هدومن و  هبوت  رهاظب  جراوخ  ثلث  ود  اـبیرقت 

زین مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک  یگداتـسیا  دوخ  لوق  رـس  ادج  یبسار  بهو  نب  هللا  دـبع  یهدـنامرفب  دـندوب  رفن  رازه  راهچ  هک  جراوخ  هیقب 
. تخادرپ لاتق  راکیپ و  هب  اهنآ  اب  راچان 

اهنآ یئوجگنج  نامیا و  هیاپ  هیواعم  ياهکیرچ  تراغ  لتق و  نامز و  رورم  رثا  رد  هک  نیملسم  هیحور  تیوقت  يارب  گنج  عورـش  زا  شیپ 
رفن هد  زا  رتمک  امـش  زا  هکنانچمه  دنام  دنهاوخ  هدـنز  رفن  هد  زا  رتمک  جراوخ  نیا  مامت  زا  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هدـش  فیعض 

ترضحنآ تازجعم  زا  یکی  ماما  شیامرف  نیا  دش و  دنهاوخ  دیهش 
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! تسا هدوب  تیعقاو  اب  قبطنم  حیحص و  الماک  رما  نایرج  هداد و  ربخ  نآ  تیفیک  زا  هثداح  عوقو  زا  شیپ  هک  تسا 

هیلع یلع  هاپـس  زا  مه  رفن  تفه  دـندرک و  رارف  نانآ  زا  زین  رفن  هن  لوتقم و  هارمگ  هورگنآ  هک  دیـشکن  یلوط  دـش و  عورـش  گـنج  يراـب 
همتاخ زا  سپ  تفرگ و  دوخب  عقاو  تروص  دص  رد  دص  ترـضحنآ  ینیب  شیپ  بیترت  نیدب  دندوب و  هدمآ  لئان  تداهـش  هجردب  مالـسلا 

 . دوب (1) هتخیرگ  هکمب  هک  دوب  دارم  هلیبق  زا  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  جراوخ  نایرارف  هلمج  زا  دندومن ، تعجارم  هفوکب  گنج 

مالسلا هیلع  یلع  تداهش   - 7

داتفا و يوب  شمشچ  درکیم  جیـسب  نیفـص  گنج  يارب  ار  نایفوک  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیماگنه  دوب  مانمگ  يدارم  مجلم  نبا  ( - 198 - ) 1
؟ یتسه مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  وت  : دومرف تخانـش و  ار  وا  دوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دوخ  لتاق  هراـبرد  هک  یمئـالع  قبط 

 ! نینمؤملا ریما  ای  یلب  درک  ضرع 
تایح نم  ینعی  ! یلتق دیری  و  هئابح )  ) هتایح دیرا  : دناوخ ار  برکی  دعم  نب  ورمع  رعش  زا  عرصمکی  درک و  نیرضاحب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع 
دوشیم رگم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  میـشکب ، ار  وا  دیئامرف  روتـسد  دـندرک  ضرع   ! دـهاوخیم ارم  لتق  وا  مهاوخیم و  وا ) يارب  هیطع  ای   ) وا

درک ؟ صاصق  تیانج  زا  لبق 
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 ... یفطصملا مع  نبا  لتق  یقثولا  ةورعلا  تمصفنا  یقتلا و  مالعا  تسمطنا  يدهلا و  ناکرا  هللا  تمدهت و 

ینامسآ ) يادن  )
نامرف يارجا  رد  زین  تالایا  ماـکح  دـمآ و  رب  ماـشب  هلمح  ددـص  رد  هفوکب  تشگزاـب  ناورهن و  گـنج  همتاـخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دنتشاد مازعا  يو  تمدخب  ار  هدش  زیهجت  ياههورگ  هتخادرپ و  جیسب  هب  ناکما  دح  ات  ترضحنآ 
ياههورگ مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـسویپ ، هلیخن  هاگودراب  هدش و  هفوک  دراو  فارطا  زا  یمازعا  ياهورین  يرجه  ملهچ  لاس  نابعـش  رخاوا  ات 

ار همزال  تامادـقا  نانآ  گرب  زاس و  يرـسک  هیهت  نیمأت و  دروم  رد  دوخ  يزور  هنابـش  شـشوک  اـب  داد و  یمزر  ناـمزاس  ار  هدـش  مهارف 
نیا رد  دنتشاد  هنیک  رپ  لد  صاع  ورمع  ياهگنرین  زا  اصوصخم  هیواعم و  رادرک  راتفر و  زا  هک  مه  وا  نارادرـس  ناهدنامرف و  دروآ ، لمعب 
کی داریا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  يرجه  ملهچ  لاس  زا  ناضمر  كرابم  هام  مود  همین  رد  هرخالاب  دندومن و  يرای  ار  شترضح  مهم  راک 

ریدـقت هماـخ  ماـگنه  نیا  رد  یلو  دومن  هداـمآ  ماـش  يوـسب  تکرح  يارب  ار  اـهنآ  هدروآ و  ناـجیهب  ار  دوـخ  نایهاپـس  ماـمت  ءارغ  هباـطخ 
. دینادرگ میقع  ار  يو  حرط  يارجا  هتشون و  وا  يارب  ار  يرگید  تشونرس 

هللا و دـبع  نب  كرب  مجلم و  نب  نمحرلا  دـبع  یماـساب  ناـنآ  زا  نت  هس  دـندوب و  هداد  رارق  دوخ  تاـیلمع  زکرم  ار  هکم  جراوـخ ، ناـیرارف 
هدمآ و مه  درگ  اهبش  زا  یکی  رد  رکب  نب  ورمع 
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ورمع هیواعم و  یشک ، ردارب  يزیرنوخ و  همه  نیا  ثعاب  هک  دندیسر  هجیتن  نیاب  وگتفگ  نمض  رد  دندرکیم ، تبحص  نیملسم  هتـشذگ  زا 

، دننکیم نیعم  ار  دوخ  فیلکت  هدش و  هدوسآ  یلکب  نیملسم  دنوش  هتشادرب  نایم  زا  رفن  هس  نیا  رگا  دنشابیم و  مالـسلا  هیلع  یلع  صاع و 
نمحرلا دبع  دشاب  رفن  هس  نیا  زا  یکی  نتـشک  بلطواد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دندرک  دکؤم  دنگوسب  ارنآ  دنتـسب و  نامیپ  مه  اب  رفن  هس  نیا 

ار هیواعم  لتق  زین  هللا  دـبع  نب  كرب  دـیدرگ ، صاـع  ورمع  نتـشک  رادهدـهع  رکب  نب  ورمع  دـش ، مالـسلا  هیلع  یلع  لـتق  دـهعتم  مجلم  نب 
هنامرحم روطب  داد  رارق  نیا  هشقن  ددرگ  عقاو  رثؤم  ناشتبرض  ات  دندومن  دولآ  رهز  کلهم  مس  اب  ار  دوخ  ریشمش  کی  ره  تفرگ و  ندرگب 

ردق بش  هک  ار  ناضمر  هام  مهدزون  بش  دنهد  ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  عقومکی  رد  رفن  هس  ره  هکنیا  يارب  دش و  هدیـشک  هکم  رد  يرـس  و 
يوسب دوخ  تیرومام  ماجنا  يارب  اهنآ  زا  کـی  ره  دـندرک و  باـختنا  روظنم  نیا  يارب  دـننامیم  رادـیب  حبـص  اـت  دـجاسم  رد  مدرم  هدوب و 

نبا دش  ماش  راپـسهر  هیواعم  لتق  تهج  هللا  دـبع  نب  كرب  تفر و  رـصمب  صاع  ورمع  نتـشک  يارب  رکب  نب  ورمع  دـیدرگ ، هناور  دـصقم 
. تفرگ شیپ  ار  هفوک  هار  زین  مجلم 

ریـشمش كرب  داهن  هدجـس  رب  رـس  هیواعم  نوچ  داتـسیا و  زامن  مکی  فص  رد  مهدزون  هلیل  رد  تفر و  دجـسمب  ماـش  رد  هللا  دـبع  نب  كرب 
. دومن تباصا  يو  نار  رب  هیواعم  قرف  ياجب  وا  ریشمش  یگچاپتسد  رثا  رد  یلو  دروآ  دورف  ار  دوخ 

هچ وت  تفگ  هیواعم  دـنتخاس ، رـضاح  وا  شیپ  زین  ار  براض  دـیدرگ و  يرتسب  لقتنم و  دوخ  هناـخب  اروف  تشادرب و  دـیدش  مخز  هیواـعم 
يدرک ؟ يراک  نینچ  هک  یتشاد  یتأرج 

ار وا  هیواعم  : دنتـشک مه  ار  یلع  نالا  نیمه  تفگ  كرب  تسیچ ؟ تدوصقم  تفگ  هیواعم  : مهد هدژم  ات  دراد  فاـعم  ارم  ریما  تفگ  كرب 
روتسد تقو  نامه  دیفم ) خیش  دننام   ) یضعب تیاورب  دومن و  اهر  ار  وا  دیدرگ  مولعم  نآ  تحـص  نوچ  دومن و  ینادنز  ربخ  نیا  قیقحت  ات 

. دندز ندرگ  ار  وا  داد 
لحم دـیاب  الا  دومن و  هجلاعم  اود  اب  ارنآ  ناوتیم  دـهاوخن  يدالوا  ریما  رگا  هک  دومن  راهظا  درک  هنیاعم  ار  هیواعم  مخز  جـلاعم  بیبط  نوچ 

نم يارب  هللا ) دبع  دیزی و   ) رسپ ود  مرادن و  ار  هتخادگ  نهآ  درد  لمحت  تفگ  هیواعم  ددرگ ، غاد  هتخادگ  نهآ  اب  مخز 
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 . تسا (1) یفاک 

خر يدیدش  بت  ار  صاع  ورمع  بشنآ  رد  اقافتا  داتـسیا  زامنب  مکی  فص  رد  تفر و  دجـسمب  رـصم  رد  بش  نامه  رد  زین  رکب  نب  ورمع 
دجـسمب تعامج  زاـمن  يادا  يارب  ار  رهـش  یـضاق  شرـسپ  داهنـشیپ  هب  دورب و  دجـسمب  دوب  هتـسناوتن  نآ  جـنر  باـهتلا و  زا  هک  دوب  هداد 

! دوب هداتسرف 
همهمه و دروآ ، رد  اپ  زا  ار  وا  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  رکب  نب  ورمع  تشاد  هدجـسب  رـس  یـضاق  هک  لوا  تعکر  رد  زاـمن  عورـش  زا  سپ 

صاع ورمع  دزن  ار  وا  دنتساوخ  نوچ  داتفا ، نایرصم  گنچب  هتسب  تسد  تخبدب  لتاق  دنام و  مامت  همین  زامن  دش و  دنلب  دجسم  رد  لاجنج 
هک يریـشمش  دشن ؟ هتـشک  صاع  ورمع  رگم  تفگ  رکب  نب  ورمع  دندرکیم  شدیدهت  صاع  ورمع  كانلوه  ياهباذـعب  ار  يو  مدرم  دـنرب 

!! صاع ورمع  هن  تسا  رهش  یضاق  یتشک  ار  وا  وت  هک  سکنآ  دنتفگ  مدرم  دنامیمن  هدنز  دشاب  مه  نهآ  زا  يو  رگا  ماهدز  وا  رب  نم 
مدع یضاق و  گرمب  تبسن  فسأت  ترثک  زا  اذل  تسا  هتشک  صاع  ورمع  ياجب  ار  هانگیب  یضاق  اهابتـشا  هک  دیمهف  تقونآ  ورمع  هراچیب 
هکلب متـسین  كاـنمیب  دوخ  ناـجب  نم  تفگ  ورمع  دیـسرپ  ار  هیرگ  تلع  صاـع  ورمع  نوچ  دوـمن و  هیرگب  عورـش  دوـخ  دوـصقم  يارجا 

رما نایرج  صاع  ورمع  ! مهد ماجنا  ار  متیرومأم  دوخ  ياقفر  دننام  متـسناوتن  هک  تست  ندنام  هدنز  یـضاق و  گرم  زا  نم  هودـنا  فسأت و 
ریشمش اب  مه  وا  ندرگ  صاع  ورمع  روتـسدب  هاگنآ  داد  حرـش  وا  يارب  ار  شیاقفر  دوخ و  يرـس  تیرومأم  رکب  نب  ورمع  دیـسرپ  وا  زا  ار 

زین ناشدوخ  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  دنتـسناوتن  دیاش  دیاب و  هکنانچ  هیواعم  صاع و  ورمع  لتق  نیرومأم  بیترت  نیدب  دـیدرگ  عطق 
. دندش هتشک 

مجلم نب  نمحرلا  دبع  تشونرس  اما 

نتخیر نایغط و  هجیتن  رد  سپ  يرادن  ار  هدش  خرـس  نهآ  هعطق  کی  لمحت  هظحل  دـنچ  هک  وت  تفگیم  هیواعمب  یتسیاب  بیبط  ( 199 - ) 1
ناـمیا ازج  زور  هـب  وـت  هـکنیا  زج  تـسین  نـیا  دوـمن ؟ یهاوـخ  ار  خزود  نازوـس  شتآ  لـمحت  هـشیمه  يارب  هنوـگچ  مدرم  نوـخ  هـمهنیا 

! ياهدرواین
فلؤم .
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زا یکی  لزنم  رد  دـنادرگ  هاـگآ  ار  یـسک  دوـخ  میمـصت  زا  هکنیا  نودـب  دیـسر و  هفوـکب  ملهچ  لاـس  نابعـش  هاـم  رخاوا  رد  زین  درم  نیا  :

اجنآ رد  تفر و  دوخ  ناتسود  زا  یکی  ندیدب  يزور  دش ، ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  ندیسر  رظتنم  دیزگ و  نکسم  دوخ  نایانشآ 
نیلوا رد  درک و  هدـهاشم  دـندوب  هدـش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدـب  ناورهن  گنج  رد  شردارب  ردـپ و  هک  ار  ماطق  مانب  یئورابیز  نز 

. دومن یئوشانز  ياضاقت  يو  زا  دیدرگ و  وا  یئابیز  هتفیرف  داد و  فک  زا  لد  دروخرب 
! یهاوخب وت  هچ  ره  تفگ  درک ؟ یهاوخ  هچ  نم  هیرهم  يارب  تفگ  ماطق 

دیوگ ) رعاش  ! ینیگنس رهم  هچ  : ) تسا بلاطیبا  نب  یلع  نتشک  مالغ و  کی  زینک و  کی  لوپ و  مهرد  رازه  هس  نم  رهم  تفگ  ماطق 
ۀحامس  وذ  هقاس  ارهم  را  ملف 
مدعم  ینغ و  نم  ماطق  رهمک 

ۀینق  ودبع  فالآ و  ۀثالث 
ممسملا  ماسحلاب  یلع  برض  و 

الغ  نا  یلع و  نم  یلغا  رهم  و ال 
. مجلم نبا  کتف  نود  الا  کتف  و ال 

هـس زا ) تسا  ترابع  نآ  و  . ) دـنک رهم  ماطق  رهم  دـننام  ینز ) يارب   ) هک شیورد  رگناوت و  زا  ار  یمرک  بحاـص  ماهدـیدن  نونک  اـت  ینعی 
. دولآ رهز  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  یلعب  ندز  تبرض  يزینک و  مالغ و  لوپ و  مهرد  رازه 

يراب . تسین مجلم  نبا  رورت  دننام  يرورت  چیه  تسین و  رتنارگ  مالسلا  هیلع  یلع  نتشک  زا  دشاب  نارگ  نیگنس و  مه  ردق  ره  يرهم  چیه  و 
شیامزآ ار  ماطق  تساوخ  دوش  هاگآ  شدوصقم  زا  یسک  تساوخیمن  هدمآ و  هفوکب  هکم  زا  ترـضحنآ  نتـشک  يارب  دوخ  هک  مجلم  نبا 

ماجنا مناوتیم  هنوگچ  نم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نتـشک  اما  منکیم  مهارف  تیارب  یتساوخ  زینک  مالغ و  لوپ و  زا  هچنآ  تفگ  ماطقب  اذل  دـنک 
مهد ؟

یشخب و افش  ارم  لد  درد  ات  یناسر  لتقب  ۀلفغ  ینک و  ریگ  لفاغ  ار  وا  دیاب  دبای  تسد  واب  دناوتیمن  یـسک  يداع  لاح  رد  هتبلا  تفگ  ماطق 
زا زین  ماطق  دید  هک  مجلم  نبا  !! دوب دـهاوخ  ایند  زا  رتهب  تترخآ  شاداپ  يدرگ  هتـشک  راکنیا  ماجنا  رد  هچنانچ  يوش و  بایماک  ملاصو  زا 
ارت راک  نیا  ماجنا  رد  زین  نم  تفگ  ماطق  ! راک نیمه  يارب  رگم  ماهدـماین  هفوکب  نم  دـنگوس  ادـخب  تفگ  تسوا  هدـیقعمه  هدوب و  جراوخ 

يرای
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ار وا  داتـسرف و  دوب  جراوخ  وزج  هدوب و  هلیبق  کی  زا  ماطق  اب  هک  دلاجم  نب  نادرو  دزن  تهجنیدب  مرامگیم  وت  کمکب  دـنچ  ینت  منکیم و 

مالـسلا هیلع  یلع  اب  هک  یـضغب  تهجب   ) زین نادرو  دـیامن  کـمک  مجلم  نباـب  درومنیا  رد  هک  تساوخ  يو  زا  تشاذـگ و  رما  ناـیرج  رد 
. تفریذپ ار  وا  ياضاقت  تشاد )

ینعی سیق  نب  ثعـشا  هاگنآ  دومن و  دوخ  تسدـمه  دوب  هدـیقعمه  جراوخ  اـب  هک  بیبش  ماـنب  ار  عجـشا  هلیبق  زا  يدرم  زین  مجلم  نبا  دوخ 
ثعشا دنتخاس  هاگآ  دوخ  هشیدنا  زا  دومن  گنج  هکراتمب  روبجم  يزوریپ  هناتسآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفـص  رد  هک  ار  یقفانم  نامه 

دیسر ارف  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  هرخالاب  دیناسر ، دهاوخ  اهنآب  دجـسم  رد  ار  دوخ  زین  وا  هررقم  دعوم  رد  هک  داد  لوق  اهنآب  زین 
. دندش مالسلا  هیلع  یلع  دورو  رظتنم  هدمآ و  دجسمب  شنارای  مجلم و  نبا  و 

ناضمر هام  ياهزور  زا  یکی  رد  یتح  دادـیم  ربخ  دوخ  تداهـش  زا  هتخیرگ  هتـسج و  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هفوکب  مجلم  نبا  دورو  نراقم 
نیمهب دومن و  دهاوخ  نیگنر  نم  رـس  نوخ  اب  ار  اهیوم  نیا  مدرم  نیرتیقـش  دومرف  دیـشک و  شفیرـش  نساحمب  تسد  دوب  ربنم  يالاب  هک 

ما شرتخد  لزنم  رد  زین  تداهـش  بش  رد  دـشیم و  نامهم  شیوخ  نادـنزرف  زا  یکی  لزنم  رد  بش  ره  ار  دوخ  رمع  رخآ  ياـهزور  تهج 
. دوب نامهم  موثلک 

هاگن نامـسآب  یهاگ  دوب ، شیوشت  بالقنا و  رد  رجف  عولط  ات  بش  رـس  زا  تخادرپ و  تدابعب  سپـس  دروخ و  اذـغ  همقل  هس  راـطفا  عقوم 
تـشگیم رتـشیب  ترـضحنآ  یتحاراـن  شیوـشت و  دـشیم  رتـکیدزن  رجف  عوـلط  هچ  ره  تـفرگیم و  رظن  رد  ار  ناگراتـس  تاـکرح  درکیم و 

رازراک ياههنحـص  اههکرعم و  رد  ار  مرمع  مامت  نم  مرتخد  دومرف  یتحاراـن ؟ ردـق  نیا  بشما  ارچ  ناـج  ردـپ  : دیـسرپ موثلک  ما  هکیروطب 
ار برع  يوجمزر  لاطبا  هدرب و  اههلمح  نمشد  فوفص  رب  هنت  کی  رایسب  هچ  ماهدرک ، اههزرابم  یمان  ناعاجش  ناناولهپ و  اب  هدینارذگ و 

. تسا هدیسر  ارف  قح  ياقل  هک  منکیم  ساسحا  بشما  یلو  مرادن  تاقافتا  نینچ  زا  یسرت  ماهدنکفا  نوخ  كاخب و 
بـش ره  هک  یباغرم  دـنچ  عقوم  نیا  رد  دومن  ار  هناخ  زا  جورخ  مزع  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر و  نایاپب  كانلوه  کیرات و  بشنآ  هرخالاب 

دوخ هنایشآ  رد  هناخ  نآ  رد 
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! دننک يریگولج  يو  نتفر  زا  دنتساوخیم  ایوگ  دنداد و  یمه  گناب  یناشفا  لاب  لاح  رد  دنتسج و  ماما  ياپ  شیپ  دنتفخیم 

ترـضحنآ راتفگ  زا  موثلک  ما  ! دش دهاوخ  دـنلب  اههلان  هحون و  اهزاوآ  نیا  رـس  تشپ  دـنهدیم و  زاوآ  اهغرم  نیا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
رگا مرداق و  نآ  عفد  رب  یئاهنت  هب  نم  دشاب  ینیمز  يالب  رگا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  . يورن اهنت  تسبوخ  سپ  درک  ضرع  دـش و  ناشیرپ 

. دوش يراج  دیاب  هک  دشاب  ینامسآ  ياضق 
رادیب ار  ناگتفخ  دـش و  دجـسم  لخاد  دـعب  دومرف و  مالعا  ار  حبـص  ناذا  تفر و  ماب  تشپ  هب  داهن و  دجـسم  يوسب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع 
دایرف هکیلاح  رد  دولآ  رهز  ریشمش  اب  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  تفر  هدجسب  نوچ  داتسیا و  حبص  هلفان  زامنب  تفر و  بارحمب  سپس  دومن و 

رب دودبع  نب  ورمع  ریشمش  اقباس  هک  یلحم  رب  وا  ریشمش  دروآ (1) و  دورف  ترضحنآ  كرابم  رسب  یتبرض  یلع  ای  کل  مکحلا ال  دزیم هللا 
. دنتخیرگب اروف  شناهارمه  مجلم و  نبا  تفاکش و  یناشیپ  ات  ار  شکرابم  قرف  دومن و  تباصا  دوب  هدروخ  نآ 

 : دومرف لاحنآ  رد  دومن و  نیگنر  ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  رس  زا  نوخ 
. ۀبعکلا بر  تزف و  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب 

: دومن توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپس  و  مدش ) راگتسر  هک  هبعک  راگدرورپب  دنگوس  )
 . يرخا (2) ةرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم 

نایم لیئربج  تقونآ  رد  هک  دـش  هدینـش  و  مینکیم ) ناتثوعبم  كاخ  زا  رگید  راب  مینادرگیم و  رب  كاـخب  میدـیرفآ و  كاـخ  زا  ار  امـش  )
: تفگ داد و  ادن  نامسآ  نیمز و 

یقـشا هلتق  یـضترملا  یلع  لتق  یفطـصملا  مع  نبا  لتق  یقثولا  ةورعلا  تمـصفنا  یقتلا و  مالعا  تسمطنا  يدـهلا و  ناـکرا  هللا  تمدـهت و 
. ءایقشالا

هیلع یلع  دورو  ضحمب  هدرک و  نیمک  يدورو  رد  کیدزن  دجـسم  لخاد  رد  شناهارمه  مجلم و  نبا  دـیفم  خیـش  تیاورب  اـنب  ( 200 - ) 1
كرابم قرفب  نمحرلا  دبع  ریشمش  یلو  تفرگ  دجسم  قاطب  بیبش  ریشمش  دندروآ  دورف  ترضحنآ  رب  ۀلفغ  ار  دوخ  ياهریـشمش  مالـسلا 

دومن . تباصا  يو 
 55  . هیآ هط  هکرابم  هروس  ( 201 - ) 2

مالسلا هیلع  یلع  تداهش   - 7www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :
هتخیسگ دوب  قولخم  قلاخ و  نایم  هک  یمکحم  زیواتسد  دش و  وحم  يوقت  ياههناشن  تسکـش و  مه  رد  تیاده  ياهنوتـس  دنگوس  ادخب  )

دومن ).  دیهش  ار  وا  ءایقشا  نیرتتخبدب  دیسر و  تداهشب  یضترم  یلع  دش ، هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  مع  رسپ  دیدرگ 
شریگتـسد هتفر و  مجلم  نبا  لابندب  مه  ياهدـع  دـندیود  دجـسمب  هناخ  زا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  دـش  اپ  رب  دجـسم  رد  وهایه  همهمه و 

رـس يالاب  بیبط  دنداتـسرف ، بیبط  لابند  اروف  دـندرب  هناخب  هتـشاذگ و  میلگ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مشاـهینب  قاـفتاب  نینـسح  دـندرک ،
لباق مخز  نیا  هک  دومن  راهظا  فسأت  لامک  اب  یلو  تخادرپ  شیاـمزآ  هنیاـعمب و  درک  هدـهاشم  ار  مخز  نوچ  دـش و  رـضاح  ترـضحنآ 

 . دوریمن يدوبهب  دیما  هدیناسر و  همدص  زغمب  هدوب و  دولآ  رهز  ریشمش  اریز  تسین  جالع 
تیصو مالسلا  امهیلع  نینسحب  يرابدرب  لامک  اب  دنـسارهیم  گرم  زا  هک  مدرم  ریاس  فالخ  رب  بیبط  نخـس  ندینـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

يارب لفط  زا  رتقاتـشم  گرم  يارب  وا  دوب  هدومرف  اهراب  هکنانچ  دوبن و  گرم  زا  یتشحو  سرت و  هاگچیه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  دومرف 
! دوب ردام  ناتسپ 

هک ترضحنآ  شارف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  بش  وا  دوب ، نابیرگب  تسد  گرم  اب  دوخ  رمع  رـسارس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
دوب و ریـشمش  مد  هراومه  یمالـسا  تاوزغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هدـیمرآ  دـنریگب  اهریـشمش  ریز  ارنآ  برع  لـئابق  ناعجـش  دوب  رارق 

نم ای  دـیآ و  نم  غارـسب  گرم  هک  دـنکیمن  قرف  نم  يارب  دومرفیم  وا  دـندوب ، گنج  نادرم  عاجـش و  ناـنامرهق  يو  نازراـبم  ناـفیرح و 
ناـیب نینچ  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسحب  ار  دوخ  تیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  دوبن ، سرت  ياـج  هنوگچیه  وا  يارب  نیا  رباـنب  مور  گرم  يوـسب 

: دومرف
 (1) امکنع ... يوز  اهنم  ءیش  یلع  افسأت  و ال  امکتغب ، نا  ایندلا و  ایغبت  نا ال  هللا و  يوقتب  امکیصوا 

هچ رگا  دیبلطن  ار  ایند  هکنیا  منکیم و  شرافس  ادخ  زا  سرت  يوقتب و  ار  امش 

هغالبلا  جهن  ( 202 - ) 1
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شاداپ يارب  دـیئوگ و  قح  تسار و  نخـس  دـیروخم و  فسأت  دـشاب  هتفر  امـش  تسد  زا  ایند ) فراخز   ) زا هچنآب  دـهاوخب و  ار  امـش  ایند 

. دیئامن يرای  ار  هدیدمتس  دیشاب و  نمشد  ار  رگمتس  دینک ، راک  ترخآ ) )
ناتدوخ نایم  شزاس  یگدـنز و  روما  میظنت  ادـخ و  زا  سرت  يوقتب و  دـسرب  واب  نم  همان  هک  ار  هک  ره  متیب و  لها  نادـنزرف و  همه  امش و 

مامت زا  رتهب  شاداپ ) رظن  زا   ) نت ود  نایم  نداد  شزاس  دومرفیم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  امـش  دـج  زا  اریز  منکیم  شرافس 
هنـسرگ یهاگ  ریـس و  یهاگ  هک   ) دـیهدم رارق  تبون  اهنآ  ناهد  يارب  دیـسرتب و  ناـمیتی  هراـبرد  ادـخ  زا  تسا ، یبحتـسم )  ) هزور زاـمن و 

دنتسه و ناتربمغیپ  تیصو  دروم  اهنآ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  هاگیاسمه  هرابرد  دندرگن ، عیاض  امش  دزن  رد  امش  یهجوت  یب  رثا  رد  و  دنـشاب )
زا دیـسرتب  .و  داد دـهاوخ  رارق  ثاریم  هیاسمه ) زا   ) اهنآ يارب  میدرک  نامگ  ام  هکنیا  ات  درکیم  شرافـس  هراومه  ناـنآ  هراـبرد  ترـضحنآ 

هرابرد تسا و  امش  نید  نوتـس  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  زامن  هرابرد  دنریگن ، یـشیپ  امـش  رب  نآب  ندرک  لمع  اب  نارگید  هک  نآرق  هرابرد  ادخ 
هداد تلهم  یهلا ) رفیک  زا   ) دـنامب یلاـخ  نآ  رگا  هک  دـیراذگن  یلاـخ  ارنآ  دـیتسه  هدـنز  اـت  دیـسرتب و  ادـخ  زا  هبعک )  ) راـگدرورپ هناـخ 

تشپ زا  دیشاب و  رگیدکیب  شـشخب  یگتـسبمه و  مزالم  و  ادخ ، هار  رد  ناتنابز  اج ن و  لام و  اب  داهج  هرابرد  ادخ  زا  دیـسرتب  دیوشیمن و 
دننک و ینارمکح  امش  رب  ناترارـشا  الا ) و   ) دینکن كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دینیزگ ، يرود  رگیدکی  زا  یئادج  مهب و  ندرک 

. دیوگن خساپ  ار  ناتیاعد  وا  و  دیناوخیم ) اهنآ  عفد  يارب  ار  ادخ   ) امش هاگنآ 
هک دـینادب  دـیاب  دـیور و  ورف  مدرم  ياهنوخ  رد  تس  هدـش ا  هتـشک  نینمؤملا  ریما  دـیئوگب  هکنیا  هناهب  هب  ادابم  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  يا 

هلثم ار  وا  دینزب و  يوب  یتبرـض  نآ ، ضوعب  مه  امـش  مدرم  وا  تبرـض  زا  نم  هکینامز  دـیرگنب  نم ، هدنـشک  رگم  دوشن  هتـشک  نم  ضوعب 
. دشاب هدننک  رازآ  گسب  تبسن  هچ  رگا  دینک  بانتجا  ندرک  هلثم  زا  دومرفیم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  دینکن 
رب هوالع  تدـمنیا  رد  دوب و  يرتسب  هناـخ  رد  بش 21  رخاوا  ات  ناـضمر  بش 19  هاگرحس  رد  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 

شباحصا زا  یضعب  ترضحنآ  هداوناخ 
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هلمج زا  دنتـشگیم  دـنمهرهب  شراـب  رهگ  تاـملک  زا  وا  یگدـنز  تاـعاس  نیرخآ  رد  دـندشیم و  فرـشم  يو  روـضحب  تداـیع  تهج  زین 

. مکقرافم ادغ  مکل و  ةربع  مویلا  مکبحاص و  سمالاب  انا  : دومرف هک  دوب  نیا  وا  هنامیکح  ياهدنپ 
( . منکیم تقرافم  امش  زا  ادرف  تسا و  امش  تربع  دروم  نم  لاح  عضو و  زورما  مدوب و  امش  بحاصم  زورید  نم  )

هجنکش تیذا و  ار  وا  دیهدب و  ریش  نیا  زا  زین  دوخ  ینادنزب  دومرف  درک و  لیم  یمک  دندومن  رضاح  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ریـش  يرادقم 
ور تسا و  هدزن  نمب  رتشیب  تبرض  کی  وا  اریز  دینزب  واب  تبرض  کی  طقف  متـشذگ  رد  رگا  وا و  مناد و  دوخ ، مدنام  هدنز  نم  رگا  دینکن 

: دومرف دومن و  مالسلا  هیلع  نسح  شدنزرفب 
. ۀبرض ناکم  ۀبرضف  تلتق  نا  کلف و  توفع  ناف  مدلا  یلو  يدعب و  نم  رمالا  یلو  تنا  ینب  ای 

هک یتبرض  کی  ربارب  رد  یناسر  لتقب  رگا  یناد و  دوخ  یشخبب  ار  وا  رگا  یتسه  نم  نوخ  بحاص  يرما و  یلو  وت  نم  زا  سپ  مناج  رسپ  )
لاحیب دوب  هدش  شنینزان  ندب  دراو  نوخ  هار  زا  ریشمش  هلیسوب  هک  یمس  رثا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  نزب ) واب  تبرضکی  تسا  هدز  نمب 

دـش کیدزن  شتلحر  هک  ناضمر  بش 21  دوب ، ادـخ  رکذ  رد  مئاد  دـناوخیم و  هتـسشن  ار  شزامن  تدـمنیا  رد  اذـل  دوبن  تکرحب  رداـق  و 
. دنک رگید  یتیصو  یگمه  روضح  رد  ات  دنیامن  رضاح  ار  وا  هداوناخ  ياضعا  رادید  نیرخآ  يارب  دومرف  روتسد 

، دندادیم شوگ  بانجنآ  يایاصوب  دوب  هدش  خرس  هیرگ  زا  اهنآ  نامشچ  هکیلاح  رد  دنتشگ و  درگ  يو  فارطا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دالوا 
یقالخا و تاروتـسد  هلـسلس  کی  يواح  اریز  تسا  ملاع  ضارقنا  ات  رـشب  دارفا  مامت  يارب  هکلب  دوبن  يو  دـالوا  يارب  اـهنت  وا  تیـصو  اـما 

: نآ هصالخ  کنیا  تسا و  یلمع  هفسلف 
هدنب نم و  مع  رسپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  دبع  نب  دمحم  تلاسرب  دعب  تسا و  دنوادخ  لازی  تاذ ال  یگناگیب  تداهش  منخس  يادتبا 

یناداـن لـهج و  ناـبایب  رد  هـک  ار  مدرم  تـسا ، یهلا  ماـکحا  شتاروتـسد  تـسا و  راـگدرورپ  بناـج  زا  وا  تـثعب  تسادـخ ، هدـیزگرب  و 
هدومرف تیاده  تاجن  قیرط  میقتسم و  طارصب  دندوب  نادرگرس 
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. تسا هداد  میب  تسیاشان  لامعا  رفیک  زا  زیخاتسر  زورب  و 

ياپ میامنیم  هیـصوت  تامیالمان  ثداوح و  ربارب  رد  یئابیکـش  ربصب و  منکیم و  توعد  يراک  زیهرپ  يوقت و  هب  ار  امـش  نم ، نادـنزرف  يا 
رذح رب  یگدنکارپ  قافن و  زا  منکیم و  شرافس  قافتا  داحتاب و  ار  امـش  دیروخن ، ترـسح  هتفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  دیـشابن و  ایند  دنب 

زا ینامداش  اضر و  عقوم  رد  هچ  هودـنا و  بضغ و  ماـگنه  هچ  لاـح  همه  رد  دـیهد و  رارق  نیعلا  بصن  هشیمه  ار  تقیقح  قح و  مرادـیم ،
. دینک يوریپ  تلادع  تباث  نوناق 

راثیا و ناگدیدمتسب و  تبسن  داد  لدع و  لامعا  اب  دیریگب  رظن  رد  هتـسویپ  ار  وا  ياضر  دینکم و  شومارف  ار  ادخ  زگره  نم ، نادنزرف  يا 
دننام ار  نامیتی  هک  ره  دومرف  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هراب  نیا  رد  دیزاس ، دونـشخ  ار  وا  ناگدنامرد ، نامیتی و  هب  قافنا 

. دشابیم وا  راظتنا  رد  خزود  شتآ  دروخب  ار  میتی  لام  سک  ره  دوشیم و  وا  ياقل  قاتشم  ادخ  تشهب  دنک  يراتسرپ  دوخ  لافطا 
ایند نوچ  دینک ، تدایع  ار  نارامیب  هدرک و  يریگتسد  نادنمتسم  ناشیورد و  زا  دیئامن و  یکین  محر و  هلـص  نادنواشیوخ  ماوقا و  قح  رد 
دوخ ياههیاسمه  اب  دیـشاب ، ترخآ  ناهج  گرم و  رکف  رد  هشیمه  دـینکم و  وزرآ  لامآ و  راتفرگ  ار  دوخ  نیا  ربانب  تسا  ثداوح  لـحم 

تاروتـسد یهلا و  ماکحا  . تسا هیاسمه  قح  يرادهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياههیـصوت  هلمج  زا  هک  دینک  راتفر  تفطالم  قفرب و 
دـیروآ و اـجب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ةوکز و  زاـمن و  دـیهد ، ماـجنا  تبغر  لـیم و  لاـمک  اـب  ار  اـهنآ  دیرامـش و  مرتحم  ار  عرش 

. دینک لصاح  وا  نیمارف  تعاطا  ربارب  رد  ار  ادخ  تیاضر 
شیپ يرما  یگدنز  رد  رگا  دیـشاب ، نیـشنمه  یقتم  حلاص و  مدرم  اب  دینک و  يرود  ناسکان  ناگیام و  ورف  تبحاصم  زا  نم ، نادـنزرف  يا 

دیـشاب و ادخب  یکتم  راگزور  بعاتم  اهیتخـس و  رد  دیریذپب ، ار  ترخآ  دیرذگب و  ایند  زا  دشاب  نایم  رد  امـش  ترخآ  ایند و  ياپ  هک  دیآ 
اـصوصخم یناسفن  لئاضف  دینک و  راتفر  تین  نسح  یئورـشوخ و  ینابرهم و  تفأرب و  مدرم  اب  دیئوج ، تناعتـسا  وا  زا  يراک  ره  ماجنا  رد 

. دیرامش مرتحم  ار  ناگدروخلاس  ناگرزب و  دینک و  شزاون  ار  دوخ  ناکدوک  دیزاس ، دوخ  راعش  ار  عونب  تمدخ  يوقت و 
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ترـضحنآ رورپ  ناج  ریذـپلد و  نانخـسب  دادـیم  راشف  ار  اهنآ  يولگ  هودـنا  مغ و  هکیلاح  رد  هتـسشن و  شوماـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـالوا 

لامک یئاهن  دـحب  ار  يدرف  ره  نادـب  لمع  هک  دوب  تیبرت  قـالخا و  سرد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصو  زا  تمـسق  نیا  اـت  دـندادیم ، شوگ 
تفر و شوه  زا  هاگنآ  دیناسر و  نایاپب  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  هلمج ال  اب  ار  دوخ  تیصو  زا  تمسق  نیا  ترـضحنآ  دناسریم 

تسا نم  رمع  بش  نیرخآ  بشما  مراد ، وت  اب  مه  دنچ  ینخس  نسح  يا  : دومرف درک و  زاب  همین  ار  دوخ  نیبادخ  نامـشچ  ياهظحل  زا  سپ 
ناوخب و زامن  نم  هزانج  رب  شاب و  نم  نفد  نفک و  لامعا  رـشابم  تدوخ  ناشوپب و  نفک  هدب و  لسغ  دوخ  تسد  اب  ارم  متـشذگ  رد  نوچ 

. دوشن هاگآ  نآ  زا  یسک  ات  راپس  كاخب  مانمگ  یلحم  رد  ارم  هزانج  هفوک  رهش  زا  رود  بش  یکیرات  رد 
ورف ناـشیاههنوگ  رب  اـهنآ  نامـشچ  زا  گـشا  تارطق  دـندرکیم و  هیرگ  یـشوماخ  نـیع  رد  يوـلع  نادـناخ  اـصوصخم  مشاـهینب  موـمع 

دومن دوخ  هودنا  نزح و  هجوتم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هودنا ، رثأت و  ترثک  زا  دوب  هتـسشن  رتکیدزن  همه  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  دـیطلغیم ،
. منکیم هیصوت  يرابدرب  ربصب و  ساسح  عقوم  نیا  رد  ار  تناردارب  وت و  شاب و  ابیکش  رباص و  مرسپ  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

. مراد تسود  ار  وا  نم  تسا و  امش  ردپ  رسپ  مه  امش و  ردارب  مه  وا  دیشاب  بظاوم  مه  دمحم  زا  دومرف  سپس 
یئارجام مه  وت  یگدـنز  مرـسپ  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسحب  دروخ و  یناـکت  ياهظحل  زا  سپ  تفر و  شوه  زا  اددـجم  مالـسلا  هیلع  یلع 

 . نیرباصلا بحی  هللا  نا  هک  شاب  ابیکش  رباص و  طقف  تشاد  دهاوخ 
سفن نیرخآ  رد  تفخ و  ورف  یگتـسهآب  شکراـبم  نامـشچ  یتاـظحل  زا  سپ  دوب و  توم  تارکـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نیا  رد 

: دومرف
. هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا 

نارود بیترت  نیدـب  دومن و  زاورپ  العا  توکلم  جواب  شحور  ریاط  دـش و  هتـسب  مهب  نینزان  زاب و  همین  ياـهبل  نآ  نیتداهـش  يادا  زا  سپ 
تدم مامت  رد  هک  يدرم  یگدنز 
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 . دیسر (1) نایاپب  تشادن  یفده  تقیقح  قح و  زج  رمع 

جنپ دودح  رد  زین  شیرهاظ  تفالخ  نارود  لاس و  یـس  کیدزن  شتماما  تدـم  لاس و  مالسلا 63  هیلع  یلع  فیرش  نس  تداهـش  ماگنه 
دسج یبهذم  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  هتخادرپ و  وا  زیهجتب  رگید  نت  دنچ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  قافتاب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  . دوب لاس 

شرافس مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوخ  هکنانچمه  دندرک و  نفد  تسا  فورعم  فجن  هب  زورما  هک  يرغ  رد  هفوک  تشپ  رد  ار  ترضحنآ 
لحم دنیامنن  تراسج  تناها و  نادـب  دـنزاسن و  جراخ  ربق  زا  ار  بانجنآ  دـسج  جراوخ  هیما و  ینب  زا  يو  نانمـشد  هکنیا  يارب  دوب  هدرک 

دوب یفخم  هدیشوپ و  راظنا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامز  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ربق  دشابن و  مولعم  هک  دندومن  ناسکی  نیمز  اب  ار  ربق 
رهطم دـقرم  تراـیزب  هفوـکب  ندیـسر  ماـگنه  تساوـخ  قارعب  هنیدـم  زا  ار  ترـضحنآ  یـسابع  هفیلخ  نیمود  یقناود  روـصنم  هکیعقوـم  و 

. دومن صخشم  ارنآ  لحم  هتفر و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
راکش يارب  دیشرلا  نوراه  اب  يزور  تفگ  مزاح  نب  هللا  دبع  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  مه  دیفم  خیش  مالسلا  هیلع  یلع  ربق  شیادیپ  دروم  رد 
يوسب ار  اهزاب  يراکش و  ياهگس  اهنآ  راکش  يارب  میدید و  ار  یناوهآ  اجنآ  رد  میدیسر ، نییرغب  هفوک  تشپ  رد  میتفر و  نوریب  هفوک  زا 

نآ يالاب  هدرب و  هانپ  دوب  اجنآ  رد  هک  ياهپت  هب  ناوهآ  دننکب و  يراک  دنتـسناوتن  اما  دـندیود  ناوهآ  لابند  یتعاس  اهنآ  میدومن ، اهر  اهنآ 
دورف هپت  زا  ناوهآ  نوچ  درک و  بجعت  هثداح  نیا  زا  نوراه  دنتشگرب ، زین  اهگس  دندمآ و  دورف  هپت  رانکب  اهزاب  هک  میدید  ام  دنداتـسیا و 

زاب زین  اهگـس  اـهزاب و  هتفر و  هپت  زارفب  اددـجم  ناوهآ  دـندیود  اـهنآ  فرطب  مه  اهگـس  هدرک و  زاورپ  اـهنآ  يوسب  اـهزاب  هراـبود  دـندمآ 
میتفر و ام  و  دـیروآ ، نم  دزن  دـیدرک  ادـیپ  یلاوح  نیا  رد  ار  هک  ره  دـیورب و  دوز  تفگ  نوراـه  ! دـش رارکت  راـب  هس  هعقاو  نیا  دنتـشگ و 

درمنآ تسیچ ؟ هپت  نیا  هک  هد  ربـخ  ارم  خیـش  يا  تفگ  نوراـه  میدروآ ، نوراـه  دزن  ار  وا  میدرک و  ادـیپ  ار  دـسا  ینب  هلیبـق  زا  يدرمریپ 
نوریب تناکم  زا  ارت  هک  منکیم  دهع  ادخ  اب  نم  تفگ  نوراه  ! مزاس هاگآ  نآ  زا  ارت  یهد  مناما  رگا  تفگ 
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ارنآ یلاعت  يادخ  تسا و  هپت  نیا  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ربق  هک  تسا  هداد  ربخ  نمب  شناردپ  زا  مردپ  تفگ  خیـش  . مناسرن رازآ  وتب  منکن و 

! ددرگ نمیا  هکنیا  زج  دوشن  هدنهانپ  اجنآ  يزیچ  تسا  هداد  رارق  نما  مرح 
سپس تسیرگ و  دیلام و  نآ  كاخب  ار  دوخ  دناوخ و  زامن  هپت  نآ  دزن  تفرگ و  ءوضو  تساوخ و  یبآ  دش و  هدایپ  دینش  ارنیا  هک  نوراه 

 . میتشگرب (1) هفوکب ) )
: تسین فطل  زا  یلاخ  اجنیا  رد  نآ  لقن  هک  تسا  هدمآ  یتیاکح  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  رهطم  دقرم  دروم  رد 

ریما ترایزب  دـمآیم  یلعم  يالبرک  هب  نوچ  دوب  تارف  طش  زا  هینیـسح  رهن  هدـننک  ثادـحا  ناـمثع و  لآ  نیطالـس  زا  هک  نامیلـس  ناـطلس 
هرونم هبق  ات  لیلجت  مارتحا و  ضحم  هک  دومن  دصق  دش و  هدایپ  بسا  زا  يولع  فیرش  هاگراب  یکیدزن  فجن  رد  دشیم ، فرـشم  نینمؤملا 

. دور هدایپ 
روضحب بضغ  تلاح  اب  تشگ  ربخ  اب  ناطلس  هدارا  زا  نوچ  دوب ، ناطلـس  هارمه  رفـس  نیا  رد  هدوب  مه  تعامج  یتفم  هک  رکـسع  یـضاق 

مزع ار  نتفر  هداـیپ  وا  تراـیز  كرد  تهج  زا  هنوگچ  وت  تسا  هدرم  بلاـطیبا  نب  یلع  یتـسه و  هدـنز  ناطلـس  وـت  تفگ  دـمآ و  ناـطلس 
ات دومن  یتاملاکم  ناطلس  اب  یضاق  صوصخنیا  رد  تشاد ) توادع  دانع و  تیالو  هاش  ترـضحب  تبـسن  دوب و  یبصان  یـضاق  ( ؟ ياهدومن

فیرـش نآرقب  دراد  يدیدرت  تسا  ناطلـس  لالج  نأش و  رـسک  بجوم  هرونم  هبق  ات  نتفر  هدایپ  هک  نم  هتفگ  رد  ناطلـس  رگا  تفگ  هکنیا 
هیآ نیا  دومن و  زاب  ارنآ  الافت  هتفرگ و  تسد  رد  ار  دیجم  نآرق  تفریذپ و  ار  وا  نخس  ناطلس  ددرگ ، فوشکم  رما  تقیقح  ات  دیوج  لأفت 

دیزم ار  ام  ياپ  یگنهرب  وت  نخس  تفگ  دومن و  یضاق  هب  ور  ناطلـس  . يوط سدقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  : دوب رهاظ  هحفـص  لوا  رد 
رثا رد  شیاپ  هکیروطب  دومن  یط  ار  هار  هرونم  هضورب  ات  فجن  زا  هنهرب  ياـپ  اـب  هدروآرد  مه  ار  دوخ  ياهـشفک  سپ  دومن  نتفر  هداـیپ  رب 

اهیضفار نیجورم  زا  یکی  ربق  رهش  نیا  رد  تفگ  دمآ و  ناطلـس  شیپ  دونع  یـضاق  نآ  ترایز ، زا  تغارف  زا  سپ  . دوب هدش  مخز  اهگیر 
ار وا  ربق  هک  تسبوخ  تسا 
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!! یئامرف مکح  وا  هدیسوپ  ياهناوختسا  نتخوسب  هدومن و  شبن 

. تسا یسوط  نسح  نب  دمحم  شمان  داد  خساپ  یضاق  تسیچ ؟ ملاع  نآ  مان  تفگ  ناطلس 
ربق شبن  رد  یـضاق  دـناسریم  واب  باـقع  باوث و  زا  دـشاب  قحتـسم  ملاـع  نآ  هک  ار  هچ  ره  دـنوادخ  تسا و  هدرم  درم  نیا  تفگ  ناـطلس 

شتآ ار  اهنآ  دندرک و  عمج  فجن  جراخ  رد  يدایز  مزیه  داد  روتسد  ناطلس  هرخالاب  دومن  ناطلس  اب  يدایز  هملاکم  یسوط  خیش  موحرم 
شتآ زا  لبق  يویند  شتآ  رد  ار  نوعلمنآ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـنتخادنا و  شتآ  ناـیم  رد  ار  یـضاق  دوخ  داد  ناـمرف  هاـگنآ  دـندز 

 . دینادرگ (1) بذعم  يورخا 
بیهذت ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مرح  دبنگ  هاش  ردان  یتقو  هک  دنکیم  لقن  هیولعلا  راونا  باتک  زا  خـیراوتلا  بختنم  بحاص  نینچمه 

ناخیدهم ازریم  ردان  ریزو  زورنآ  يادرف  . مهیدیا قوف  هللا  دی  : تفگ اروف  ردان  مینک ؟ شقن  هچ  هسدقم  هبق  يالاب  هک  دندیـسرپ  يو  زا  دومن 
رد هک  دندیـسرپ  دندمآ و  اذل  دینک  لاؤس  اددجم  دـیورب  دـیرادن  لوبق  رگا  تسا  هدـش  ماهلا  شلدـب  مالک  نیا  درادـن و  داوس  ردان  تفگ 

 ! متفگ (2) زورید  هک  نخس  نامه  تفگ  مینک ؟ شقن  دیدومرف  هچ  هسدقم  هبق  قوف 
( ناضمر  21  ) زورنامه زین  مجلم  نبا  دنتـشگرب و  هفوکب  مالـسلا  هیلع  یلع  هزانج  نفد  زا  سپ  ناـهارمه  مالـسلا و  اـمهیلع  نینـسح  يراـب 

ءاـثر رد  رگید  مدرم  ءارعـش و  هلیـسوب  يداـیز  دـئاصق  . تفرگ شیپ  رد  ار  منهج  هار  لوـتقم و  مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  ریـشمش  برـضب 
. میئامنیم هراشا  تسا  هدورس  یعخن  دوسا  رتخد  مثیه  ما  هک  اهنآ  زا  یکی  هب  الیذ  ام  هک  تسا  هدیدرگ  داشنا  ترضحنآ 

انیدعساف  کحی  نیع و  ای  الا   - 1
انینمؤملا  ریما  یکبت  الا 

ایاطملا  بکر  نم  ریخ  انئزر   - 2
انیفسلا  بکر  نم  اهسیخ و  و 

اهاذح  نم  لاعنلا و  سبل  نم  و   - 3
انیئملا  یناثملا و  ءرق  نم  و 
ریخب  هلتقم  لبق  انک  و   - 4
انیف  هللا  لوسر  یلوم  يرن 
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هیف  باتری  نیدلا ال  میقی   - 5

انیبتسم  ضئارفلاب  یضقی  و 
هیدل  املع  متاکب  سیل  و   - 6

انیربجتملا  نم  قلخی  مل  و 
هاصع  نم  ۀعامجلل  وعدی  و   - 7

انیقراسلا  يدیا  عطق  کهنی  و 
رصم  باحصا  دقل  یبا  رمعل   - 8

انوعجوا  ۀباحصلا  لوط  یلع 
فوکع  مهناب  انورغ  و   - 9

انیفکاعلا  لعف  کلذک  سیل  و 
انومتعجف  مایصلا  رهش  یفا   - 10

انیعمجا  ارط  سانلا  ریخب 
سفن  ریخف  یبنلا  دعب  نم  و   - 11

انیحلاصلا  ریخ  نسح و  وبا 
ینزح  لاطا  یتباوذ و  باشا   - 12

انیرقلا  تقراف  نیح  ۀماما 
هیلا  اهتجاحل  اهب  فوطت   - 13

انینر  تعفر  تسأیتسا  املف 
اهیلا  موثلک  ما  ةربع  و   - 14

انیقیلا  تأر  دق  اهبواجت و 
رخص  نب  ۀیواعم  تمشت  الف   - 15

 . انیف (1) ءافلخلا  ۀیقب  ناف 
: همجرت

. زیرب گشا  نینمؤملا  ریما  يارب  نک و  يرای  ار  ام  وت  رب  ياو  مشچ  يا   - 1
( . دوب رتهب  همه  زا  . ) دوب ناگتسشن  یتشک  ناراکراوس و  نیرتهب  وا  هک  میتسه  یسک  نادقف  رد  هدز  تبیصم  ام   - 2

. دوب هدناوخ  ار  نآرق  نیئم  یناثم و  ياههروس  هتشادرب و  ماگ  اهنادب  هدیشوپ و  نیلعن  هک  یسک  نیرتهب  و   - 3
. میدیدیم نامدوخ  نایم  رد  ار  ادخ  لوسر  يومع  رسپ  رای و  نوچ  میتشاد  یشوخ  یگدنز  وا  تداهش  زا  شیپ  ام  و   - 4

دومرفیم . مکح  اراکشآ  نآ  ضیارفب  تشادیم و  اپرب  دیدرت  کش و  نودب  ار  ادخ  نید  هک  دوب  یسک  مالسلا ) هیلع  یلع   - ) 5
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. دوبن مه  ناربکتم  نارابج و  زا  تشادیمن و  ناهن  موتکم و  نآ ) لها  زا   ) ار یملع  چیه  و  - 6

. درکیم تیدج  نیقراس  تسد  ندیرب  رد  دومنیم و  توعد  تعامج  قافتاب و  تیاده ) يارب   ) ار يو  درکیم  ینامرفان  ار  وا  هک  ره  و   - 7
. دندومن كاندرد  میتشاد  تبحاصم  سنأ و  وا  اب  یتدم  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  رطاخ  هفوک )  ) رهش مدرم  هک  دنگوس  مردپ  ناجب   - 8

. دشابن نینچ  نیا  نامزالم  شور  هکیتروص  رد  دنداد  بیرف  ار  ام  دنتسه  ام  مزالم  هتفرگ و  ار  ام  رود  هکنیا  مانب  اهنآ  و   - 9
دیدومن ؟ رطاخ  هدیجنر  كانهودنا و  مدرم  نیرتهب  تداهش )  ) اب ار  ام  ناضمر  رهش  رد  ایآ   - 10

ناگتـسیاش و نیرتهب  هک  نسحلا  وبا  ترـضح  ینعی  دوب  مدرم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  سپ  هک  یـسک  تداهـش ) اـب   - ) 11
. دوب ءاحلص 

ینـالوط ار  مهودـنا  درک و  دیفـس  ارم  يوسیگ  وا ) هودـنا  مغ و   ) داد تسد  زا  ار  شردـپ  مالـسلا ) هیلع  یلع  رتـخد   ) هماـما هکیعقوم   - 12
. دومن

. دنکیم دنلب  هیرگب  ار  شیادص  دوشیم  دیما  ان  وا ) نتفای  زا   ) نوچ ددرگیم و  شردپ  يوجتسجب  وا  اریز )  - ) 13
. دهدیم خساپ  ار  ماما  هیرگ  تسا  هدید  ار  ردپ  گرم  هک  موثلک  ما  مشچ  گشا  لاحنآ ) رد   ) و  - 14

. تسا ام  هداوناخ  رد  هناگ ) هدزاود   ) ءافلخ هیقب  اریز  نکم  تتامش  مالسلا ) هیلع  یلع  تداهش  رد   ) ار ام  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  يا   - 15
هللا دبع  . دیسر مالسلا  هیلع  نسح  ماماب  دوب  هدرک  تیصو  ترـضحنآ  هکنانچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  نیملـسم  تفالخ  تماما و  ماقم 

ار مالـسلا  هیلع  نسح  دوخ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دینادیم  هتبلا   : تفگ نینچ  مدرمب  ریخا  عیاقو  رکذ  سپ  تفر و  دجـسمب  سابع  نب 
ربخ ار  وا  نم  دیراد  تعیب  تعاط و  رظن  رگا  درادـن  امـش  تعیب  تعاط و  رد  يرارـصا  هنوگچیه  وا  یلو  تسا  هداد  رارق  هفیلخ  امـش  يارب 

روظنمب مهد و 
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. دیناد دوخ  دیناهاوخ  ارنآ  فالخ  مه  رگا  مروایب و  دجسمب  امش  زا  نتفرگ  تعیب 

تفر و ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دننک ، تعیب  واب  مدرم  ات  درب  دجسمب  ار  ترـضحنآ  سابع  نبا  دنداد و  تبثم  خساپ  امومع  مدرم 
: دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ 

 (1) لمعب ... نورخالا  هکردی  لمعب و ال  نولوالا  هقبسی  مل  لجر  ۀلیللا  هذه  یف  ضبق  دقل 
وا دیـسر ، دنهاوخن  ودب  رادرک  رد  زین  ناگدـنیآ  دـنتفرگن و  تقبـس  وا  زا  لمع  رد  ناینیـشیپ  هک  دومرف  تلحر  ایند  زا  یـسک  بش  نیا  رد 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومنیم ، وا  يالب  رپس  ار  دوخ  ناج  درکیم و  راکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رانک  رد  هک  دوب  یـسک  ناـنچ 
پچ تسار و  زا  لیئاکیم  لیئربج و  هکیلاح  رد  ار  يو  نید ، نانمـشد  اب  ندیگنج  يارب  دادیم و  وا  تیافک  اب  تسدـب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و 

رد وا  . دومرفیم وا  بیصن  دنوادخ  هک  يزوریپ  حتف و  اب  رگم  تشگیمن  رب  مزر  ياهنادیم  زا  داتـسرفیم و  رازراک  نادیمب  دندوب  وا  شودمه 
رب تخر  ایند  زا  بشنآ  رد  زین  یسوم ) ترضح  یصو   ) نون نب  عشوی  تفر و  نامسآب  بشنآ  رد  میرم  نب  یـسیع  هک  تفای  تداهـش  یبش 

نیا نوچ  دـنک ، هیهت  يراکتمدـخ  شاهداوناخ  يارب  نآ  اب  تساوخیم  هک  تشاد  مهرد  دـصتفه  ایند  لاـنم  لاـم و  زا  گرم  ماـگنه  تسب ،
هبطخ نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـندرک ، هیرگ  ترـضحنآ  اب  زین  مدرم  تسیرگ و  راچان  تفرگ و  ار  شیولگ  هیرگ  دومرف  ار  ناـنخس 

نیزگیاج نیعمتـسم  ياههشیدـنا  راکفا و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  یگرزب  تبتر و  ولع  دومرف  داریا  شردـپ  دوب  دای  رد  هک  هاـتوک 
ماما هلیسوب  یماما  فیصوت  هکلب  دوبن  شرسپ  هلیـسوب  يردپ  فیرعت  دومن  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  يدیجمت  فیـصوت و  نیا  دومن و 

. تخانشیم ار  وا  سک  همه  زا  رتهب  هک  دوب  رگید 
اما دومن  توعد  دوخ  تعیب  هب  تحیصن  دنپ و  نمض  ار  وا  هتشون و  هیواعمب  ياهمان  سپس  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

توعد نیا  هیواعم  هک  دوب  ملسم 

نییبلاطلا . لتاقم  لوا -  باب  دلج 2  دیفم  داشرا  ( 208 - ) 1
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223 ص :
نادنچ زین  شدوخ  دوب و  تایح  دیق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیماگنه  وا  اریز  دیـشک  دهاوخن  متـس  ملظ و  زا  تسد  تفریذـپ و  دـهاوخن  ار 

دوخ تیعقوم  هدرک و  مکحم  ار  شتموکح  تخت  ياههیاپ  هک  نونکا  درکن ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تشادـن  یمکحم  يوق و  تیعقوم 
دیـسر و هیواعمب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  همان  هرخالاب  دـنک ؟ تعاطا  مالـسلا  هیلع  نسح  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  هدومن  تیبثت  زین  ار 

!! ینک تعیب  نم  اب  وت  هک  تسا  مزال  مرتهتسیاش و  وت  زا  نم  هک  داد  خساپ  مه  وا  دش  هتفگ  هکنانچ 
هدامآ ماشب  ددـجم  هلمح  يارب  دوخ  تداهـش  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هلیخن  ناـگداپ  رد  هدـش  زیهجت  هاپـس  زا  يریثک  عمج  یفرط  زا 
مدرم يدیق  یئافویب و ال  هقباسب  انب  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ، هدنامن  یقاب  یلیلق  هدع  زج  هتـشگ و  هدـنکارپ  قرفتم و  دوب  هدرک 

اب فصولا  عم  تشاد  دـهاوخن  ياهجیتن  هیواعم  اب  گنج  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسنادـیم  دوب  هدـید  اـهنآ  زا  شردـپ  ناـمز  رد  هک  هفوک 
ار اهنآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ماـش  هار  دوب  رفن  رازه  هدزناـش  دودـح  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لـقنب  اـنب  هک  هاپـس  هدـنامیقاب 

یحاون فارطا و  زا  ات  دومن  فقوت  نئادم  رد  دوخ  داتسرف و  هیواعم  يوسب  ینیمأت  یششوپ و  يورین  ناونعب  سابع  نب  هللا  دیبع  یهدنامرفب 
دوخ يوسب  ار  وا  تفیرف و  ار  سابع  نبا  هللا  دیبع  مهرد  نویلم  کی  نداد  اب  هیواعم  یلو  دیامن  مادقا  ههبجب  مازعا  يارب  هاپـس  يروآ  درگب 

. دناوخ
هیواعم يودراـب  هدرک و  رارف  هناـیفخم  شناـهارمه  زا  یهورگ  اـب  هنابـش  هیواـعم  يـالط  ياههکـس  عمطب  اـیند و  بح  رثا  رد  زین  هللا  دـیبع 

هک ار  همزال  طیارش  هیلک  دیدرگ و  ماما  نایهاپـس  نایم  رد  فالتخا  هقرفت و  بجوم  هک  داد  يور  يرگید  ثداوح  زین  نئادم  رد  تسویپ و 
رد اب  لاوحا و  عاضواب و  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هجیتن  رد  درب و  نایم  زا  دشاب  هتـشاد  دیاب  نمـشد  ههبج  رد  یتایلمع  دـحاو  کی 

ینالقع یقطنم و  لح  هار  اهنت  ساسح  عقومنآ  رد  هک  گنج  هکراتمب  راـبجا  يراـچان و  يور  زا  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  نتفرگ  رظن 
 . دومن (1) حلص  هیواعم  اب  یطیارش  دیق  اب  هتخادرپ و  دوب 
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ماما حلـص  تاهج  للع و  باتک  نیا  رد  . دوش هعجارم  هدـنراگن  فیلأـت  تسیک ؟ نسح  باـتکب  رتشیب  یهاـگآ  حیـضوت و  يارب  ( 209 - ) 1
تسا . هدش  ثحب  نآ  هفسلف  نوماریپ  رد  لدتسم  طوسبم و  روطب  هدیدرگ و  لیلحت  هیزجت و  هیواعم  اب  نسح 
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226 ص :
. اهاخا اهسفن و  تنک  نم  ریغ  تاذ  کتافص  یف  ککراشی  مل 

تیصخش موهفم   - 1

روهظ هجیتن  رد  صاخشا  تیصخش  مومع ، حالطصا  رد  یلو  دهدیم  لیکشت  ار  وا  تیصخش  یـسک  ره  تایناسفن  هعومجم  یفـسلف  رظن  زا 
هدش و هدیمان  یسایس  تیصخش  دشاب  هتشاد  یـسایس  روما  رد  يوق  مش  هک  یـسک  الثم  ددرگیم  نییعت  صخـشم و  یـصاخ  تفـص  زورب  و 

تافـص تایناسفن و  هک  تسا  هدش  تباث  یـسانشناور  رد  نوچ  دنربیم و  مان  يو  زا  یملع  تیـصخش  ناونعب  دـشاب  دنمـشناد  ملاع و  رگا 
ار وا  یقالخا  یحور و  تایصوصخ  ینامسج و  تافص  دیاب  يدرف  ره  تیـصخش  لماک  یفرعم  يارب  اذل  دنراد  رثا  رگیدمه  رد  ینامـسج 

. دومن یسررب 
هدافتسا هبرجت  هدهاشم و  زا  ینعی  یعیبط  مولع  رد  لومعم  شور  زا  دیاب  صاخشا  یحور  لاصخ  یمسج و  تافـص  هعلاطم  يارب  یفرط  زا 

. درب یپ  ناشدوجوب  ناوتیم  اهنآ  راثآ  زا  طقف  تسا و  لوهجم  تخانش و  لباق  ریغ  سفن  دوخ  دننام  تایناسفن  تقیقح  اریز  دومن 
تافص ندوب  ارادب  طونم  دشاب  یملع  ای  یحطس و  یئاسانش  نیا  هکنیا  زا  معا  صاخشا  تیصخش  هرابرد  ام  یئاسانش  هکنیا  رگید  عوضوم 

دربیم و یپ  زین  نارگید  یناسفن  تایفیکب  دوخ  ینورد  تالاح  قیرط  زا  ناسنا  رگید  ترابعب  تسا  تیصخش  بحاص  تافـص  زا  یهباشم 
يوضع درد  زا  ای  دوشیم و  رثأتم  دوخ  ناکیدزن  توف  زا  یمدآ  هکیماگنه  دشابیم  قداص  زین  ینامسج  ذیاذل  مالآ و  دروم  رد  شور  نیمه 

هلان
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227 ص :
. دشابیم كاردا  لباق  وا  يارب  زین  نیریاس  درد  رثأت و  دنکیم 

ارنآ یـسانشناور  حالطـصا  رد  هک  دنهدیم  ار  يدحاو  هلـسلس  کی  لیکـشت  هدوب و  وا  دوخب  رـصحنم  یـسک  ره  یناسفن  تایفیک  یفرط  زا 
. دهدیم ناشن  ار  صخش  تیوه  هدنام و  ظوفحم  نامز  لوط  رد  تدحو  نیا  دنیوگ و  تدحو 

تاکلم ظاـحل  زا  هچ  ینامـسج و  تافـص  رظن  زا  هچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  میهاوخب  اـم  رگا  هضورعم  تاـکن  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
هیلاع هتـسجخ و  تافـص  یقالخا و  يایاجـس  اریز  دومن  میهاوخ  دروخرب  یلحنی  مهم و ال  لاکـشا  کیب  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  یناـسفن 

. تسا لوهجم  ام  يارب  دوب  هتفهن  وا  گرزب  حور  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع 
مدرم ات  دوبن  مدرم  ریاس  هیبش  ترضحنآ  ياهراک  تسا ، هدشن  هدید  يرشب  چیه  رد  وا  دوجو  تایصوصخ  یلو  دوب  رشب  مالـسلا  هیلع  یلع 

توهبم هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  ار  رـشب  دارفا  مامت  هک  دوب  بیارغلا  بیاجعلا و  رهظم  وا  هکلب  دنـسانشب  دوخ  سفن  اب  هسیاقم  زا  ار  وا  دـنناوتب 
 ! دومن دهاوخ  هدومن و 

نارگید فاحجا  ربارب  رد  دوشیمن و  يرگید  میلـست  دـشاب  اناوت  دـنمروز و  هک  یـسک  دوب ، بیجع  هداعلا و  قراخ  الک  وا  لاـعفا  لاـمعا و 
ملح ربص و  تیاهن  ورین  تردـق و  لامک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اما  یئاناوت  ربارب  رد  هن  تسا  زجع  ربارب  رد  ربص  اریز  دـنکیمن  لمحت  ربص و 

دومن ؟ ریبعت  ناوتیم  هچب  زاجعا  زج  ار  لمع  نیا  تسا و  هتشاد  ار 
بیدا و مالسلا  هیلع  یلع  اما  دروخیمن  راز  راک  هنحص  دردب  هدوب و  یئوجمزر  تفص  دقاف  دشاب  هحیرق  شوخ  بیدا و  هک  یسک  نینچمه 

. دیدرگیم بوذ  وا  تبیه  سرت و  زا  گنج  ياهنادیم  رد  برع  ناعجش  هرهز  لد و  لاح  نیع  رد  دوب و  درفب  رصحنم  بیطخ 
ار ترضحنآ  هکنیا  نودب  مالسلا  هیلع  یلع  تاملک  اههبطخ و  رد  یسک  رگا  دیوگیم  هغالبلا  جهن  همدقم  رد  هیلع ) هللا  ۀمحر   ) یـضر دیس 
زج هتفرگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  دشاب  یـسک  دیاب  نانخـس  نیا  هدنیوگ  هک  درک  دـهاوخ  روصت  نینچ  انیقی  دـیامن  هشیدـنا  لمأت و  دسانـشب 
زا هک  تسا  یسک  نانخـس  نیا  هدنیوگ  درک  دهاوخن  روصت  زگره  و  دزرون ، مامتها  يرگید  زیچب  یقالخا  يونعم و  روماب  هجوت  تدابع و 

زا نیا  تسا و  هدوب  روهطوغ  هاپس  يایرد  ناشورخ  جاوما  نایم  رد  هنتکی  هک  اسب  هچ  هدیکچ و  نوخ  شریشمش 
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. تسا هدومن  دادضا  نیب  عمج  هک  تسا  ترضحنآ  هبیجع  لئاضف 

ریبز نب  هللا  دبع  ریبز و  هحلط و  هاگنآ  میاهدیدن ، ياهدنشخب  عاجش  زگره  ام  هک  دسیونیم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  تواخس  تعاجش و  اما  دنتـشاد  صرح  لخب و  یلو  دندوب  عاجـش  اهنیا  هک  دربیم  مان  ار  ناورم  نب  کلملا  دبع  و 

. تسا ترضحنآ  هصوصخم  فاصوا  هبیجع و  لاوحا  زا  نیا  تسا و  هدوب  رادقم  هچب  هک  تسا  مولعم  مالسلا 
یلع یلو  ددرگیمن  اهنآ  بوعرم  یسک  ناشعضاوت  تلعب  هدوب و  راقو  تبیه و  دقاف  عضاوتم  نتورف و  صاخـشا  هک  تسا  مولعم  ناگمه  رب 

تشاد یهوکش  بعر و  تبیه و  نانچ  دنتفگیم  شبارت  وبا  هتسشن و  اهکاخ  يور  یتح  هک  یسفن  هتـسکش  عضاوت و  لامک  اب  مالـسلا  هیلع 
، دوب عبط  شوخ  نادنخ و  رایـسب  ار  نسحلاوبا  دنک  تمحر  ادـخ  تفگ  دعـس  نب  سیقب  هیواعم  يزور  هکنانچ  درکیم  بآ  ار  ریـش  لد  هک 

لثم هن  تشاد  بانجنآ  هک  دوب  يوقت  تبیه  نآ  دوب و  رتنوزف  ناگمه  زا  شتبیه  ینادـنخ  یگتفکـش و  نآ  اب  دـنگوس  ادـخب  تفگ  سیق 
. دنراد وت  زا  ماش  شابوا  لذارا و  هک  یتبیه 

سک رب  صوـصخم  نف  هفرح و  نآ  رد  دـشاب  صـصختم  ياهفرح  رد  اـی  یتفـص و  رد  سک  ره  هک  تسا  ملـسم  یهیدـب و  زین  بلطم  نـیا 
رد صـصختم  کـشزپ  کـی  ـالثم  دراد  تیحجرا  تلیـضف و  دـشاب  هتـشاد  هـفرح  نـف و  دـنچ  رد  یموـمع  یلک و  تاـعالطا  هـک  يرگید 

تاعالطا مه  بلق  هلمج  نم  ندـب  ياههاگتـسد  ریاس  رد  هک  یمومع  کشزپ  کی  هب  تبـسن  وضع  نآ  هجلاـعم  دروم  رد  یبلق  ياـهیرامیب 
. دنیوگ هکنانچ  تسا  نف  وذ  بولغم  ینونف  وذ  ره  رگید  ترابعب  تشاد  دهاوخ  يرترب  تراهم و  دراد  یلک 

اما  ینونف  وذ  هک  دنچ  ره 
هب یسب  نونفوذ  نف ز  وذ 

هدوب ناگمه  دمآرس  زین  اهنآ  زا  کی  ره  رد  یناسفن  لئاضف  هیلامک و  تافص  هیلک  ندوب  اراد  دوجو  اب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  طقف  یلو 
. تسا هدوبن  وا  اب  روبزم  تافص  زا  کیچیه  رد  هلباقم  يربارب و  يارای  ار  يدحاو 

دشاب ندب  هدش  فرصم  يژرنا  زا  رتمک  اذغ  زا  هلصاح  يرلاک  ورین و  رگا  دریگیم و  تروص  یئاذغ  داوم  بذج  رثا  رد  ندب  يژرنا  ورین و 
ددرگ و روجنر  فیعض و  یمدآ  نت 
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تسناوت وا  يوزاب  يورین  یلو  دروخیمن  رتشیب  همقل  هس  هک  دوب  ینیوج  نانب  رصحنم  مالـسلا  هیلع  یلع  كاروخ  نیخروم  مومع  تداهـشب 

دوـخ هکناـنچ  دراداو  بجعت  ریحتب و  ار  ناـگمه  هدـنکفا و  كاـخب  یتبرـض  اـب  ار  يربـیخ  بحرم  دـنک و  رب  نب  خـیب و  زا  ار  ربـیخ  برد 
: دیامرف ترضحنآ 

رد یئاهنتب  ار  یهاپـس  منکیم و  هلمح  هوبنا  يرگـشل  رب  نیوج  نان  نیا  اب  هنوگچ  هک  درک  بجعت  دید  هرفـس  رد  ارم  نیوج  نان  هک  سکنآ 
! منکشیم مه 

ارف تواسق  یگریت و  ار  نانآ  بلق  هدوب و  هفطاع  محرت و  هزیرغ  دـقاف  دنـشاب  ریـشمش  گنج و  درم  زیرنوخ و  عاجـش و  هک  یناـسک  زاـب  و 
هک تشاد  هفطاع  بلق و  تقر  نانچ  لاح  نیع  رد  درکیم و  دوخ  ریشمش  همعط  ار  برع  ناعجش  لاطبا و  هک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  دریگیم 

 : رعش نیا  هدنیوگ  هتفگ  بوخ  هچ  تشگیم ، يراج  شمشچ  گشا  یمیتی  لفط  ندید  زا  دشیم و  نیگهودنا  نایاونیب  لاح  هدهاشم  زا 
حاص  لاص و  اذا  هللا  دسا 

رب داج و  اذا  ماتیالا  وبا 
( . دوب نامیتی  ردپ  ناسحا  دوج و  ماگنه  دوب و  ادخ  ریش  دزیم  هحیص  درکیم و  هلمح  هک  یعقوم  )

هزجعم دوخ  نیا  هدوب و  نیابتم  تافـص  دادضا و  عمجم  شکرابم  دوجو  هک  دناهتفگ  بیاجعلا  ۀبوجعا  ار  ترـضحنآ  هک  تسا  اجنیا  زا  و 
. تسا لاحم  نیضیقن  نیدض و  عامتجا  قطنم  رظن  زا  رهاظب  هک  اریز  تسا  یگرزب 

بیـسآ نآ  زا  ياهیحانب  هچنانچ  هدوب و  تالقعت  تاکرادا و  زکرم  یمدآ  زغم  هک  دناهدرک  تباث  سفنلا  ملع  ياملع  یعیبط و  نادنمـشناد 
ترپ نایذه و  یـشومارفب و  رجنم  هک  دـیآیم  دـیدپ  یتالالتخا  نهذ  یناگیاب  هظفاح و  هوق  رد  صوصخب  كاردا و  لقعت و  زرط  رد  دـسرب 

نبا دولآ  رهز  ریشمش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  قرف  یتقو  هک  رتالاب  نیا  زا  يزاجعا  هچ  بلطم  نیا  لوبق  اب  دوشیم ، اهنآ  لاثما  یئوگ و 
یلو دشاب  تالقعت  تاکاردا و  زکرم  ات  دوب  هدنامن  یقاب  يزغم  الـصا  هدـش و  مومـسم  یـشالتم و  زغم  دـیدرگ  هتفاکـش  ۀـنعللا  هیلع  مجلم 

یملع و تاکن  يواح  دومرف  دوخ  ياهتیـصو  رد  هک  يراـبرهگ  نانخـس  !و  ینودـقفت نا  لـبق  ینولـس  دومرفیم  لاـحنامه  اـب  ترـضحنآ 
هدوب و یقالخا 
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هظعوم و نمـض  هکنیا  بجع  زاب  درادـن و  یقرف  نیرتکچوک  تسا  هدومن  داریا  یتسردـنت  تمالـس و  لاـح  رد  هک  وا  رگید  ياـههبطخ  اـب 
رد يرییغت  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  دومرفیم  نایب  ار  بلطم  هلابند  ندمآ  شوهب  زا  سپ  داتفایم و  یـشوهیب  ءامغا و  تلاحب  یهاگ  تیـصو 

!! دشاب هدمآ  دوجوب  اهنآ  نیماضم  یناعم و  طابترا  رد  ای  ظافلا و  تاملک و  بولسا 
هدوب و جراخ  ناگمه  ریرقت  هدهع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تیصخش  فیصوت  حرـش و  دیدرگ  هراشا  لصف  نیا  همدقم  رد  هکنانچمه  نیاربانب 

دوخ یناوتان  زجعب و  هکلب  میریگن و  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  دیاب  يولوم  لوقب  اذل  . دـشابیمن میهفت  لباق  ام  تاسایقاب  وا  راتفر  لامعا و 
. تشاد دهاوخن  ارنآ  تیعقاو  كرد  تیلباق  ام  کچوک  راکفا  هک  مینک  رارقا  مالسلا  هیلع  یلع  تیصخش  تیوه و  كرد  زا 

عانقا يارب  دوشیم  هتشاگن  وا  یقالخا  مراکم  بقانمب و  هجوت  اب  ترضحنآ  تیصخش  ندنایامن  یفرعم و  يارب  هدنیآ  لوصف  رد  هک  یبلاطم 
رد بانجنآ  اریز  نتـشون  یئاناوت  ار  ملق  هن  تسا و  نتفگ  يارای  ار  نابز  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  یعقاو  تیـصخش  هرابرد  الا  تسا و  اـم  نهذ 
نآ هلقب  لایخ  ریاط  هک  دنام  يدنلب  عفترم و  هوک  نآب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ثراو  یناسفن  تاکلم  یقالخا و  لئاضف  مامت 
هللا یلـص  ربمغیپ  تهجنیدب  دوب  دـهاوخن  نآ  رعقب  ندیـسر  تردـق  ار  هشیدـنا  صاوغ  هک  تسا  یفرژ  سونایقا  نوچ  دومن و  دـناوتن  زاورپ 

یسک دیاش  دیاب و  هکنانچ  زین  ارت  تخانشن و  وت  نم و  زج  یسک  شتفرعم  راوازـس  ار  ادخ  هک  دومرف  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و 
: تخانشن نم  ادخ و  زج 

 . يریغ (1) هللا و  ریغ  کتفرعم  قح  کفرع  ام  كریغ و  يریغ و  هتفرعم  قح  هللا  فرع  ام  یلع  ای 
 : دیوگیم نینچ  ترضحنآ  قح  رد  هک  تسا  ماظن  مانب  روهشم  نیملکتم  زا  یکی  نخس  لاقم  نیا  بسانم  و 

حدم رد  میهاوخب  رگا  هچ  تسا  لکشم  تخس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راک 

 51  . دلج 2 ص بوشآ  رهش  نبا  بقانم  ( 210 - ) 1
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لاح ود  نیا  نایم  هنایم  تلاح  کـی  و  میدرگ ، رفاـک  میزرو  روصق  رگا  و  میوشیم ، یلاـغ  میئوگ  نخـس  ماـقم  قح و  ياـضتقاب  وا  ياـنث  و 

 . تسا (1) قیفوتب  طونم  نآ  كاردا  و  قیقد ، فیطل و  رایسب  هک  تسا 

مالسلا هیلع  یلع  تدابع  نامیا و   - 2

 127  . دلج 7 ص مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یناگدنز  خیراوتلا  خسان  ( 211 - ) 1
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مالسلا ) هیلع  یلع  . ) هرا مل  ابر  دبعا  مل 

نتـسج برقت  تیهوـلا و  ماـقم  شیاتـس  سفن  تلیـضف  نیرتـگرزب  تسوا ، ریغ  زا  یـشوپ  مشچ  ادـخ و  تعاـط  میظعت و  تداـبع  تقیقح 
ربمغیپ زا  هکنانچ  تسا  يزیمآ  راختفا  گرزب و  رایـسب  ماقم  دوش  ماجنا  دوخ  صاخ  طیارـش  اب  رگا  تداـبع  تسا ، یبوبر  سدـق  تحاـسب 

: تسا هدیدرگ  دیق  وا  تیدوبع  تلاسر  ناونع  زا  لبق  هدش و  لیلجت  دبع  هملک  هلیسوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
. هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  دهشا 

ماجنا . دریگیم تروص  یقیقح  تدابع  اب  نآ  یلمع  هار  هک  تسا  سفن  هیکزت  بیذهت و  تفرـشیپ ، هلیـسو  نیرتهب  لامک  بتارم  ریـس  يارب 
ياهیگدولآ زا  ار  سفن  هک  تسا  يدوجو  ياوق  میظنت  لیدـعت و  بجوم  و  لـقع ، ومن  هلیـسو  هکلب  تسین  فیلکت  عفر  يارب  اـهنت  تداـبع 

هک تسا  طیارـش  نیا  رد  دشاب و  ادخ  يارب  افرـص  هدوب و  هعمـس  ایر و  نودب  هک  تسا  يرما  ماجنا  تدابع  هجو  نیرتهب  درادیم ، زاب  يدام 
. دتفین لوبقم  تادابع  ماجنا  نآ  نودب  دنکیم و  روهظ  يوقت  تفص 

ناـمیا دوش  هتـسارآ  يوقت  رویزب  هکیناـمیا  تسا و  ءاـقب  تیناـحور و  ملاـعب  هجوت  هدوب و  یناـف  يداـم و  ناـهج  زا  فارحنا  عرو  يوقت و 
. دناسریم نیقی  هلحرمب  ار  صخش  تادابع ، رد  صالخا  رثا  رد  تسا و  یقیقح 

یلـص مرکا  ربمغیپ  درومنیا  رد  دوب  درفب  رـصحنم  نیقی  تدابع و  دـهز و  يوقت و  نامیا و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هضورعم ، تاکنب  هجوت  اب 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا 
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 . یلع (1) نامیا  حجرل  ۀفک  یف  یلع  نامیا  عضو  ۀفک و  یف  اتعضو  ضرالا  تاومسلا و  نا  ول  :

. دنکیم ینوزف  اهنآ  رب  یلع  نامیا  متح  روطب  دنوش  هتشاذگ  رگید  هفک  رد  یلع  نامیا  وزارت و  هفک  کی  رد  نیمز  اهنامسآ و  رگا  ینعی 
زج دوب و  یقیقح  بحم  وا  هکلب  دوبن  فیلکت  عـفر  يارب  وا  تداـبع  اریز  درکیم  تداـبع  ار  ادـخ  یبـلق  بح  قـشع و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دشیمن رگهولج  شرظن  رد  يزیچ  تقیقح  يابرلد  لامج 
هیلع یلع  يدنت  زا  هک  یناسک  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  اشوک  نانچ  تدابع  ینید و  ياوقت  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

 ! تسا (2) ادخ  هتفیش  وا  اریز  دینکن  تمالم  ار  یلع  : دومرف دندرکیم  هلگ  يو  دزن  رد  مالسلا 
اهیفام ایند و  نامسآ ، نیمز و  دیدیمن و  شمشچ  دینشیمن و  شـشوگ  دشیم  زامن  لوغـشم  درکیم و  تاجانم  هکیماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع 
اهگنج زا  یکی  رد  تسا  روهـشم  هکناـنچ  تشادـیم  فوطعم  تقیقح  أدـبمب  ار  دوخ  هجوت  دوجو  ماـمت  اـب  دـشیم و  شومارف  شرطاـخ  زا 
هجوتم وا  دندیشک و  نوریب  داتـسیا  زامنب  هکیتقو  دنروایب  نوریب  ارنآ  دنتـسناوتیمن  هک  دوب  كاندرد  يردقب  هتفر و  ورف  شیاپب  يریت  ناکیپ 

! دشن
داتسیایم تدابع  بارحم  رد  نوچ  تفرگیم و  ارف  ار  شکرابم  دوجو  یفیفخ  شزرل  دیزرلیم و  اپارس  نتفرگ  وضو  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع 

دوب و ینالوط  وا  ياههدجـس  دـشیم ، يراج  شفیرـش  نساـحم  رب  شنامـشچ  گـشا  یهلا  تمظع  فوخ  زا  داـتفایم و  شمادـنا  رب  هشعر 
دیوگ ، رعاش   ! بوطرم مشچ  گشا  زا  هشیمه  شهاگهدجس 

الیل  بارحملا  یف  ءاکبلا  وه 
بارضلا دتشا  اذا  كاحضلا  وه 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  یکی  هک  ءادرد  وبا  . دوب نادـنخ  گنج  تدـش  رد  ناـیرگ و  تدـشب  تداـبع  بارحم  رد  وا  ینعی 
یکیرات بش  رد  دیوگ  تسا 

 191  . دلج 1 ص هسمخلا  لئاضف  میدق ص 509 -  عبط  مارملا  ۀیاغ  ( 212 - ) 1
 2  . دلج 1 ص ضایرلا  صیخلت  یمزراوخ ص 92 -  بقانم  زا  لقن  مالسا  رد  هعیش  ( 213 - ) 2
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دوخ نم  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  مدید  مدش  کیدزن  نوچ  درکیم  تاجانم  ادخ  اب  هک  مدینش  ار  یـسک  زاوآ  مدرکیم  روبع  یناتـسلخن  زا 
منهج نازوس  شتآ  سرت  زا  درکیم و  تاجانم  نیزح  گنهآ  اب  مامت  تیـشخ  فوخ و  اب  وا  هک  مدید  مدرک و  یفخم  تخرد  تشپ  رد  ار 
هدرب شباوخ  دیاش  متفگ  ! داتفا تکرح  سح و  یب  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  دومنیم و  شـشخب  وفع و  بلط  هدرب و  هانپ  ادـخب  دومنیم و  هیرگ 

متفر و شلزنمب  ناباتش  تسا  هتفر  ایند  زا  امتح  متفگ  درکن  تکرح  مداد  ناکت  ار  وا  دوب  هداتفا  یگشخ  بوچ  نوچ  متفر  شکیدزن  تسا 
تفگ مالسلا  اهیلع  همطاف  متفگ ، عقو  ام  حرش  نم  يدید ؟ هنوگچ  ار  وا  رگم  دومرف  مدیناسر  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضحب  ار  وا  گرم  ربخ 

 . تسا (1) هدومن  شغ  ادخ  فوخ  زا  هکلب  هدرمن  وا 
گنج عقوم  رد  یتح  دشیمن  كرت  ترضحنآ  بش  زامن  تقوچیه  دادیم و  ماجنا  زین  ار  لفاون  یبجاو  ياهزامن  زا  هوالع  مالـسلا  هیلع  یلع 

یهورگ ایآ  ياراد  ینارگن  وسنآ  زا  رگم  دیسرپ  سابع  نبا  تسیرگنیم  قفاب  حبص  ياهیکیدزن  ریرهلا  ۀلیل  رد  دومنیمن ، تلفغ  نآ  زا  زین 
! هن ای  تسا  هدیسر  زامن  تقو  منیبب  مهاوخیم  هن  دومرف  دناهدرک ؟ نیمک  اجنآ  رد  نانمشد  زا 

رد دوب  هدش  بقلم  نیدـباعلا  نیز  داجـس و  هملکب  ینالوط  ياههدجـس  تدابع و  ترثک  زا  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
: دومرف يرادیم  اور  دوخ  رب  جنر  تقشم و  ردقنیا  ارچ  هک  نارگید  لاؤس  ربارب 

بلاط ؟ یبا  نب  یلع  يدج  ةدابع  یلع  ردقی  نم  و 
دنک ؟ تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  مدج  لثم  دناوتب  هک  تسیک 

هدیسر تیاهنب  تدابع  مسارم  رد  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلعب  دسیونیم  هدرک و  نایب  ار  بلطم  نیا  يرگید  وحنب  دیدحلا  یبا  نبا 
مدـج تدابع  دـننام  مدـج  تدابعب  تبـسن  نم  تدابع  دومرف  تسا ؟ نازیم  هچب  تدـج  تدابعب  تبـسن  وت  تداـبع  هک  دـندرک  ضرع  دوب 

 . تسا (2) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدابعب  تبسن 

تارابع . صیخلت  اب  ثیدح 9  سلجم 18  قودص  یلاما  ( 214 - ) 1
 98  . دلج 7 ص مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یناگدنز  خیراوتلا  خسان  ( 215 - ) 2
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235 ص :
اههام ؟ ریاس  رد  ای  دنکیم  تدابع  رتشیب  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندیسرپ  ترضحنآ  زینک  دیعس  ما  زا 

. تسا ناسکی  تاقوا  رگید  ناضمر و  وا  يارب  تسا و  لوغشم  زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  بش  ره  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ  زینک 
دهاش وت  حبـص  يا  دومرف  دـنکفا و  رجف  هعیلط  لحمب  یهاگن  دـندربیم  هناخب  دجـسم  زا  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  ار  ترـضحنآ  هک  یتقو 

! ینیبیم هدیشک  زارد  رابجا ) مکحب   ) نونکا طقف  ار  یلع  هک  شاب 
لوغـشم اهبـش  مامت  دوب و  راد  هزور  اهزور  بلغا  وا  اریز  دوب  سک  همه  تدابع  زا  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  تدابع  دیوگ  دیدحلا  یبا  نبا 

. تخومآ مدرمب  ار  دجهت  هیعدا و  لفاون و  هک  لمع  اب  دوب  یملاع  وا  دشیمن ، كرت  شزامن  زین  گنج  ماگنه  یتح  زامن 
دننام وا  شتسرپ  تدابع و  دشیم  لوغشم  زاین  زارب و  داتسیایم و  مات  هجوت  كاپ و  لد  اب  دوجو  ءأدبم  ربارب  رد  زامن  عقوم  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دیامرف ترضحنآ  دوخ  هکنانچ  دنکیم  تدابع  ار  ادخ  دراد  هک  یصاخ  فدهب  انب  یسک  ره  اریز  دوبن  رگید  صاخشا 
رارحالا ةدابع  کلتف  ارکش  هللا  اودبع  اموق  نا  و  دیبعلا ، ةدابع  کلتف  ۀبهر  هللا  اودبع  اموق  نا  و  راجتلا ، ةدابع  کلتف  ۀبغر  هللا  اودبع  اموق  نا 

 . (1)
، تسا نارجات  تدابع  تدابع  عون  نیا  سپ  دندرک  یگدنب  تشهب ) ياهتمعن  دـیماب   ) تبغر لیم و  يور  زا  ار  ادـخ  مدرم  زا  یهورگ  ینعی 

يرازگـساپس يارب  ار  ادـخ  رگید  یهورگ  تسا و  ناگدـنب  تدابع  مه  نیا  دـندرک  تداـبع  ار  ادـخ  خزود ) شتآ   ) سرت زا  مه  يا  هدـع 
 . تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع 

: دنکیم ضرع  یلاعت  يادخ  هاگشیپ  هب  ترضحنآ  دوخ  و 
. ةدابعلل اقحتسم  کتدجو  لب  رانلا  نم  افوخ  ۀنجلل و ال  اعمط  کتدبع  ام  یهلا 

قحتسم ارت  هکلب  منکیمن  تدابع  منهج  سرت  زا  ای  تشهب و  عمطب  ارت  نم  ایادخ 

راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  ( 216 - ) 1
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236 ص :
. متفای شتسرپ  راوازس  و 

هک دوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهنت  تسا و  تعفنم  بلج  ررـض و  عـفد  ددـص  رد  هشیمه  تاذ  بـح  هزیرغب  اـنب  یحو  ریذ  ره  یتـح  يدرف  ره 
وا نیقی  زا  تداـبع  رد  صولخ  هنوگنیا  !و  دروآـیم اـجب  دـنوادخ  يارب  افرـص  خزود )  ) ررـض عفد  و  تشهب )  ) عـفن بلج  نودـب  ار  تداـبع 
ول : دـیامرف دوخ  هکناـنچ  دوب  هدیـسر  نیقی  یئاـهن  هلحرمب  باـنجنآ  اریز  دومن  ادـیپ  ناوـتیمن  ارنآ  زا  رتـالاب  هک  ینیقی  تفرگیم  همـشچرس 

! میازفایمن دوخ  نیقیب  يزیچ  نم  دوش  هتشادرب  هدرپ  رگا  ! انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک 
زا همه  وا  تانکـس  تاـکرح و  رکذ و  رکف و  ماـمت  دوب و  هتخاـس  قرغتـسم  تقیقح  سوناـیقا  رد  یجوم  دـننام  ار  دوـخ  مالـسلا  هیلع  یلع 

. درکیم تیاکح  يو  یهاوخ  تقیقح 
هب وا  دوب ، امن  ناهج  ماج  نوچ  شریمض  حول  ریظنیب و  هناگی و  دوجو  هیلامک  بتارم  ریس  و  سفن ، بیذهت  هیکزت و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف هکنانچ  دیدیم  ار  ادخ  درکیم  هاگن  هچ  ره 
. هدعب هعم و  هلبق و  هللا  تیار  الا  ائیش  تیار  ام 

. مدرک هدهاشم  نآ  زا  سپ  نآ و  اب  نآ و  زا  شیپ  ار  ادخ  هکنیا  زج  مدیدن  ار  يزیچ 
لد مشچ  اب  دومرف  يدید ؟ ار  ادخ  هنوگچ  دندیسرپ  ! مدیدن ار  وا  هک  یئادخب  مدرکن  تدابع  . هرا مل  ابر  دبعا  مل  : دومرفیم مالـسلا  هیلع  یلع 

. يرهاظ هدید  غاب  هن  تریصب ، و 
تسین  اشامت  تصخر  رگا  رهاظ  مشچب 

ار اهلد  هارهاش  یسک  تسا  هتسب  هن 
نیا رگنـشور  وا  ياـهتاجانم  اـهاعد و  دـیدیم و  عوشخ  عوضخب و  مزلم  ار  دوخ  یتسه  ءدـبم  ادـخ و  تمظع  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

. تسا بلطم 
تباث نیقی  يوق و  نامیا  دـنلب و  حور  ياهراکهاش  زا  یکی  تسا  هدومرف  میلعت  دایز ) نب  لیمک   ) دوخ باحـصا  زا  یکیب  هک  لیمک  ياعد 
ربارب رد  یهاگ  تسا ، هدـش  هتخیر  اسر  الماک  یتارابع  اویـش و  یظافلا  بلاق  رد  عیدـب  یلاع و  یناـعم  نآ  تارقف  رد  هک  تسا  ترـضحنآ 
لاحب رایتخا  یب  هک  تسا  هدنکفا  وا  لد  رد  یـساره  میب و  نانچ  ادخ  توربج  تردق و  ینامز  هتـشگ و  دیما  اپ  ات  رـس  قح  هعـساو  تمحر 

هداتفا عوشخ  عرضت و 
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237 ص :
. دشابیم وا  صولخ  هجوت و  دیما ، میب و  زادگ  زوس و  بتارم  يواح  کی  ره  هک  يو  رگید  ياهشیاین  حابص و  ياعد  نینچمه  . تسا
یقالخا تایـصوصخ  زا  ياهمـش  هکنآ  زا  سپ  رارـض  ! نک فصو  میارب  ار  یلع  تفگ  هیواعم  دش  دراو  هیواعم  رب  هرمـض  نب  رارـض  یتقو 

شناج درکیم و  نآرق  توالت  زور  بش و  تاقوا  رد  دوب  مک  شباوخ  رتشیب و  وا  يرادیب  اهبش  تفگ  دومن  نایب  هیواعم  يارب  ار  ترضحنآ 
، دومنیمن هریخذ  ام  زا  الط  ياههسیک  تشادیمن و  روتـسم  ام  زا  ار  دوخ  تخیریم و  کشا  وا  یئایربک  هاگـشیپ  رد  دادیم و  ادخ  هار  رد  ار 

لوفاب ور  ناگراتـس  دـنکفایم و  یکیراـت  تملظ و  هدرپ  بش  هکیعقوم  درکیمن ، یئوخ  دـنت  ناراـک  اـفج  رب  تفطـالم و  شناـکیدزن  يارب 
درف دـننام  دـیچیپیم و  دوـخب  هدـیزگ  راـم  صخـش  نوـچ  هتفرگ و  دوـخ  شیرب  تسد  تداـبع  بارحم  رد  هـک  يدـیدیم  ار  وا  دـنداهنیم 
وتب ارم  تاـهیه  يزاـسیم ؟ دوخ  قاتـشم  ارم  هداد و  هولج  نمب  ار  دوخ  اـیآ  ! اـیند يا  تفگیم  درکیم و  هیرگ  ادـخ ) فوـخ  زا   ) ینیگهودـنا

یتخـس رفـس و  يرود  هشوـت و  یمک  زا  هآ  دوـمرفیم  سپـس  ! تـسین یعوـجر  وـت  رب  ارم  رگید  هـک  ماهداد  قـالط  هـس  ارت  تـسین و  يزاـین 
 . (1) ار ! نسحلا  وبا  دنک  تمحر  ادخ  دوب  نینچ  یلع  هک  دنگوس  ادخب  تسا  سب  رارض  يا  تفگ  درک و  هیرگ  هیواعم  ! هار

رد اریز  دوب  تدابع  وا  تانکـس  تاکرح و  مامت  هکلب  دوبن  یبهذـم  ضیارف  ریاس  ماجنا  هزور و  زامنب و  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  یلع  تدابع 
لامعا مامت  اذل  دوب  هللا  تاضرم  ءاغتبا  شتانکـس  تاکرح و  مامت  رد  بانجنآ  تین  نوچ  و  تاینلاب ) لامعالا  امنا   ) هک تسا  هدمآ  ثیدح 

 . دشابیم ناگمه  رب  يو  تلیضف  قوفت و  تابجوم  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  بوسحم  ادخ  تدابع  لاح  همه  رد  وا  لاوقا  و 

مالسلا هیلع  یلع  تمکح  ملع و   - 3

 2  . ثیدح سلجم 91  قودص  یلاما  ( 217 - ) 1
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238 ص :
مالسلا ) هیلع  یلع   ) امج املعل  انهه  نا 

رود هیعرـش  لـئاسم  فارطا  رد  هدوب و  دودـحم  ناـنآ  ملع  هک  دـندقتعم  یهورگ  تسا  فلتخم  مدرم  دـیاقع  ربمغیپ  ماـما و  ملع  دروم  رد 
دنوادـخ هلمج  نم  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یتاـیآ  اریز  دـشابیمن  هاـگآ  یبـیغ  روـما  زا  یـسک  ادـخ  زج  دـنزیم و 

: دیامرف
وه ) الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و 

(2) بیغلا ) یلع  مکعلطیل  هللا  ناک  ام  و  : ) دیامرف نینچمه  و  تسین ) هاگآ  اهنادب  یسک  وا  زج  تسا و  ادخ  دزن  بیغ  نئازخ  ياهدیلک   (1)
دـنناد و هاـگآ  یعیرـشت  ینیوکت و  زا  معا  روـما  همه  رب  ار  اـهنآ  زین  یعمج  هورگ  نیا  ربارب  رد  دزاـسن ) هاـگآ  بیغ  رب  ار  امـش  دـنوادخ  و 
ار يزیچ  وا  تسا  نکمم  دنیوگ  هتـسناد و  نایاوشیپ  رگید  دـننام  ار  ماما  دنـشابیمن  لئاق  ماما  تمـصعب  تنـس  لها  دـننام  هک  مه  ياهدـع 

نم هقفا  مکلک  . ) تفگ دوب  هدرک  باجم  ار  وا  هک  ینز  خـساپ  رد  رمع  هکنانچمه  دنـشاب  هاـگآ  نآ  زا  رگید  صاخـشا  هکیلاـح  رد  دـنادن 
( . هدرپ تشپ  ياهنز  یتح  دیرتدنمشناد  رمع  زا  امش  همه   (3) لاجحلا ) یف  تاردخملا  یتح  رمع 

دشابیم و ياهلوقم  هچ  زا  ملع  هکنیا  یمدآ و  تفرعم  شزرا  نتسناد  نهذ و  یئاسانـشب  تسا  طوبرم  یفـسلف  رظن  زا  عوضوم  نیا  رد  ثحب 
فاشکنا ملع  هکنآ  هصالخ 

هیآ 59  ماعنا  هروس  ( 218 - ) 1
 179  . هیآ نارمع  لآ  هروس  ( 219 - ) 2

هماع . بتک  ریسافت و  زا  لقن  رواشیپ ص 852  ياهبش  ( 220 - ) 3
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نآ تیفیک  تقیقح و  روصتب  ار  اـم  تسا و  یلاـعت  دـنوادخ  صتخم  یتاذ  ملع   . دوشیم (1) میـسقت  یبسک  یتاذ و  مسق  ودـب  تسا و  عقاو 

لیصحت یـشناد  يرگید  زا  نتفرگ  ارف  ملعت و  رثا  رد  دناوتیم  یـسک  ره  هک  تسا  رـشب  دارفاب  طوبرم  یبسک  ملع  و  تسین ، یهار  هنوگچیه 
یبسک و رـشب  دارفا  ملع  دـننام  ملع  مسق  نیا  دـشابیم و  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  صوصخم  هک  تسا  یماهلا  یندـل و  ملع  میـس  قش  .و  دـیامن
ناربمغیپ و هب  لیصحت  بسک و  نودب  ادخ  بناج  زا  هک  یـضرع  تسا  یملع  هکلب  تسین  مه  یتاذ  ادخ  ملع  دننام  زاب  تسین و  یلیـصحت 

نارگید شـسرپ  عون  ره  ربارب  رد  دنهد و  ربخ  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  دنناوتیم  ادخ  هدارا  نذا و  اب  نانآ  دوشیم و  هضافا  اهنآ  ءایـصوا 
یندل و ملع  دوخ  بناج  زا  ار  وا  ام  (2) و  املع ) اندل  نم  هانملع  و   : ) دیامرف رضخ  ترضح  هرابرد  دنوادخ  هکنانچ  دنیوگ  یضتقم  خساپ 

: دیوگ دوخ  موقب  تشاد  یندل  ملع  ادخ  بناج  زا  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نینچمه  و  میداد ) میلعت  یبیغ 
 . (3) مکتویب ) یف  نورخدت  ام  نولکأت و  امب  مکئبنا  (و 

دینکیم ). هریخذ  ناتیاههناخ  رد  هچنآ  دیروخیم و  هچنادب  مهدیم  ربخ  ار  امش  )
هکیئاج رد  تسا و  تیدـحا  تاذ  صتخم  هک  تسا  یتاذ  ملع  روظنم  دـنکیم  یفن  ادـخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  نآرق  رد  هک  یتاـیآ  نیا  رباـنب 

هدارا اب  زین  نانآ  دوشیم و  هضافا  اهنادب  راگدرورپ  بناج  زا  ماهلا (4)  یحو و  هلیسوب  هک  تسا  یندل  ملع  دنکیم  تابثا  نارگید  يارب  ارنآ 
: دیامرف هکنانچ  دندرگیم  هاگآ  یبیغ  روما  زا  ادخ 

 ... لوسر (5) نم  یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  )

تسا . یبسک  یتاذب و  ملع  میسقت  نامه  تسا  کیدزن  ام  دوصقمب  هچنآ  یلو  دناهدرک  مسقت  زین  یلوصح  يروضحب و  ار  ملع  ( 221 - ) 1
 65  . هیآ فهک  هروس  ( 222 - ) 2

 49  . هیآ نارمع  لآ  هروس  ( 223 - ) 3
تیهام و  ) باتکب بلطم  حیـضوت  يارب  تسا  هدـش  ریبعت  هفلتخم  تاـهجب  نادنمـشناد  هفـسالف و  رظن  زا  ماـهلا  یحو و  تیفیک  ( 224 - ) 4

دوش . هعجارم  هدنراگن  فیلأت  نید ) ءاشنم 
 26  . هیآ نج  هروس  ( 225 - ) 5
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دشاب ). هدیدنسپ  يربمغیپ  يارب  هک  ار  یسک  رگم  ار  يدحا  دوخ  بیغ  رب  دزاسن  رهاظ  تسا و  بیغ  ياناد  دنوادخ  )

رتکیدزن همه  زا  قح  برق  تحاسب  ناکما و  ملاع  هلـسلس  هقلح  رـس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هتـشذگ ، تایآ  داـفمب  هجوت  اـب 
ترضحنآ يوقلا (1)  دیدش  هملع   ) دیامرف هک  میرک  نآرق  حیرص  صن  ربارب  هدش و  هضافا  واب  دنوادخ  بناج  زا  يرتشیب  ملع  املسم  تسا 

مولع و زا  سبتقم  تسا  ام  ثحب  دروم  هک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  تسا و  هدوب  هاـگآ  یـسک  ره  زا  شیب  تاـنئاک  رارـسا  دوجو و  زمرب 
مرکا یبن  هصاخ  هماع و  زا  ریس  لها  نیخروم و  لقن  ربارب  و  دوب ، ربمغیپ  ملع  ناتسرهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا  بانجنآ  مکح 

: تسا هدومرف 
بابلا (2)  تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

: دومرف هک  دناهدرک  لقن  نینچمه 
 . اهباب (3) یلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوخ 
 . باب (4) فلا  حتفی  باب  لک  باب  فلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینملع  دقل 

. دنکیم زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  هک  داد  دای  ملع  زا  باب  رازه  ارم  ادخ  لوسر  ینعی 
. دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  دسیونیم  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  یخلب  نامیلس  خیش 

 . نیلسرملا (5) ءایبنالا و  مولع  ثراو  یناف  بویغلا  رارسا  نع  ینولس 
متسه ) نیلسرم  ءایبنا و  مولع  ثراو  نم  هک  دیسرپب  نم  زا  اهبیغ  رارسا  هرابرد  )

 5  . هیآ مجن  هروس  ( 226 - ) 1
غابص ص 18  نبا  همهملا  لوصف  باب 58 ص 221 -  بلاطلا  ۀیافک  یلزاغم ص 80 -  نبا  بقانم  ( 227 - ) 2

همغلا ص 33  فشک  یبقعلا ص 77 -  رئاخذ  ( 228 - ) 3
دلج 2 ص 176  قودص  لاصخ  ( 229 - ) 4

باب 14 ص 69  ةدوملا  عیبانی  ( 230 - ) 5
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هب ءزج  کی  هدیدرگ و  ءاطعا  یلعب  نآ  ءزج  هن  هدش  میسقت  ءزج  هدب  تمکح  ملع و  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دناهتشون  زاب  و 

 . تسا (1) مدرم  ملعا  مه  ءزج  کی  نآ  رد  یلع  مدرم و  هیقب 
نم هیف  اوفلتخا  امیف  مهاـضقا  و  یتما ، ملعا  بلاـط  یبا  نب  یلع  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  و 

يرواد رد  اـهنآ  نیرتاـناد  دـننک  فـالتخا  نم  زا  سپ  هچنآ  دروـم  رد  تسا و  نم  تما  نیرتدنمـشناد  بلاـطیبا  نـب  یلع  ینعی  يدعب (2) 
. تسا ندرک 

هیلع یلع  زا  یمالسا  مولع  هیلک  هک  دیوگ  تسا  هدرک  حرـش  ار  هغالبلا  جهن  هدوب و  تنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا 
. تسا هدومن  داریا  یهجو  نیرتغیلب  اب  دوخ  ياهینارنخس  رد  ار  مالسا  فراعم  ترضحنآ  تسا و  هدومن  شوارت  مالسلا 

ملع نازیم  هاتوک  هلمج  نیا  زا  !و  مورب امش  نایم  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب  . ینودقفت نا  لبق  ینولس  : دومرف احیرـص  مالـسلا  هیلع  یلع 
عوـن ره  زا  لاؤـس  رد  ار  مدرم  هکلب  تسا  هدوـمنن  دودـحم  ار  تـالاؤس  هرئاد  هدرکن و  دـیق  ار  ملع  عوـضوم  اریز  دوـشیم  نـشور  باـنجنآ 

يو زا  ریغب  یئاعدا  نینچ  تسا و  تقلخ  رارسا  شنیرفآ و  زومرب  ترضحنآ  هطاحا  لیلد  نخس  نیا  تسا و  هتشذگ  دازآ  یملع  تالکشم 
زا يدحا  هکنیا  رب  دندرک  عامجا  مدرم  همه  دیوگ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  تسا  هدـشن  هدینـش  هدـید و  یـسک  زا 

 . بلاطیبا (3) نب  یلع  رگم  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  هتفگن  ءاملع  هباحص و 
ارم هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  ینودـقفت -  نا  لبق  ینولـس  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دناهتـشون  هصاخ ) هماع و  زا   ) نیخروم ءاملع و 

لها نایم  رد  لیجناب و  لیجنا  لها  نایم  رد  مهد  يوتف  تاروت  ماکحاب  تاروت  لها  نایم  رد  منیشنب  يوتف  دنسم  رب  رگا  دنگوس  ادخب  دیباین 
رگا هکیروطب  نآرقب  نآرق  لها  نایم  رد  روبز و  هب  روبز 

همغلا ص 33  فشک  باب 14 ص 70 -  ةدوملا  عیبانی  ( 231 - ) 1
ثیدح 1  لصف 1  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 232 - ) 2

دلج 2 ص 277  هغالبلا  جهن  حرش  ماصخلا ص 673  ۀیافک  ( 233 - ) 3
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نم زا  دیـسرپب  دومرف  زاب  داد و  يوتف  هدش  لزان  ام  رد  هچنآب  ار  امـش  تفگ و  تسار  یلع  دنیوگ  دروآ  رد  نخـسب  ار  اهباتک  نآ  دـنوادخ 

دیسرپب نم  زا  نآرق  ياههیآ  کی  کی  زا  رگا  دیرفآ  ار  ناسنا  تفاکـشب و  كاخ ) ریز  رد   ) ار هناد  هکنآب  دنگوس  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ 
هکم رد  هکنیا  شهباشتم و  مکحم و  ماع و  صاخ و  زا  خوسنم و  خسان و  زا  شلوزن و  نأش  دروم  رد  نینچمه  نآ و  لوزن  نامز  زا  ار  امش 

 . مهدیم (1) ربخ  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  ای 
وا ملع  زا  شباحصا  صاوخ  زا  دنچ  ینت  زج  مدرم  دوب و  هداتفا  نادان  لهاج و  صاخـشا  نایم  رد  شناد  ملع و  همهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دیوگ هک  تشاد  ار  يدعس  نخس  قادصم  دندشیمن و  دنمهرهب 
لاهج  هنایم  ردنا  ملاع 

ناقیدص  دناهتفگ  یلثم 
تسا  ناروک  نایم  رد  يدهاش 

ناقیدنز يارس  رد  یفحصم 
هنیسب هراشا  دنک و  وگزاب  وا  اب  شنیرفآ  رارسا  مولع و  تالکشم  زا  ات  دنک  ادیپ  یلامک  بحاص  هک  دوب  دنموزرآ  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع 

ارنآ مهف  دادعتـسا  یـسک  هک  سوسفا  یلو  تسا  جومت  رد  ملع  ناشورخ  يایرد  نم  هنیـس  رد  امج -  املعل  اـنهه  نا  : دومرفیم هدرک و  دوخ 
. درادن

مالـسلا هیلع  یلع  ياـههبطخ  نانخـس و  رد  تسا  هتفرگ  رارق  اـپورا  نادنمـشناد  قیقحت  دروم  هک  ياهملـسم  لوصا  یعیبـط و  یلک  نیناوـق 
دننام گرزب  هفـسالف  نادنمـشناد و  هک  تسا  یمالـسا  فراعم  یفـسلف و  قئاقح  زا  نوحـشم  ترـضحنآ  ياههبطخ  تسا و  ادـیوه  الماک 

. دناهدومن اهنآ  زا  ینایاش  ياههدافتسا  هریغ  نیهلأتملا و  ردص 
زا یئاضق  یملع و  تالکـشم  عفر  رد  دـش  هراشا  اقباس  هکنانچ  دـندوب  هدرک  لاغـشا  ار  تفـالخ  دنـسم  لاـس  تدـم 25  هک  هثالث  يافلخ 

. دندرکیم دادمتسا  بانجنآ 
صخرم شتمدـخ  زا  وگتفگ  یکدـنا  زا  سپ  دـندش و  فرـشم  يو  تمدـخب  يدوهی  ینانوی و  فوسلیف  ود  ترـضحنآ  تفالخ  ناـمز  رد 

هفسلف تاهج  مامتب  : تفگ يدوهی  میکح  دنادیم ، رتهب  وطسرا  طارقس و  زا  ار  هفسلف  : تفگ ینانوی  فوسلیف  دندیدرگ ،

بقاـنم ثیدـح 1 -  سلجم 55  قودـص  یلاـما  ثیدـح 4 -  لـصف 1  باـب 2  دـلج 1  دـیفم  داـشرا  ةدوـملا ص 74 -  عیباـنی  ( 234 - ) 1
یمزراوخ .

مالسلا هیلع  یلع  تمکح  ملع و   - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


243 ص :
 . دراد (1) هطاحا 

ارنآ زومر  رارـسا و  هکیروطب  تسا  هدـش  ناـیب  یهجو  نیرتهب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالک  رد  هک  تسا  داـعم  أدـبم و  ملع  مولع  نیرتفیرش 
. دهد حیضوت  حرش و  تسا  هتسناوتن  ترضحنآ  زج  یسک 

رد هتفرگ و  رارق  نافرع  تمکح و  ياملع  ریـسفت  دروم  هدومرف  نایب  داـیز  نب  لـیمک  لاؤس  ربارب  رد  هک  تقیقح  ثیدـح  سفن و  ثیدـح 
یلع . دننک كاردا  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  راوگرزب  نآ  نانخس  دنناوتب  هک  تسا  دوز  تیرشب  ملاع  يارب  زونه  . دناهتـشون اهباتک  اهنآ  حرش 

ینید و یلقع و  هفلتخم  نوـنف  رد  ثیدـح ) عـماوج  تاـقرفتم  يدـمآ و  ررد  ررغ و   ) راـصق تاـملک  رازه  هدزاـی  دودـح  رد  مالـسلا  هـیلع 
یقطنم ناهرب  دازآ و  لالدتسا  کبسب  هدرک و  روغ  یهلا  هفسلف  هرابرد  مالسا  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  هدومرف و  نایب  یقالخا  یعامتجا و 
لاـجر زا  یهورگ  تسا و  هدرک  حرط  دوب  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ناـهج  هفـسالف  ناـیم  رد  زورنآ  اـت  هک  ار  یلئاـسم  تسا و  هتفگ  نخس 

مثیم دایز و  نب  لیمک  ینرق و  سیوا  دـننام  تفرعم  لها  داهز و  زا  یعمج  نانآ  نایم  رد  هک  هدومن  تیبرت  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  ینید و 
 . دناهدش (2) هتخانش  نافرع  رداصم  یمالسا  ءافرع  نایم  رد  هک  دنتشاد  دوجو  يرجه  دیشر  رامت و 

دوجوب ار  وحن  ملع  داد و  میظنت  روتـسد  وا  ار  هیبرع  موـلع  دـعاوق  تشاد و  ار  تراـهم  رحبت و  لاـمک  برع  تاـیبدا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هنوگ ره  دومنیم ، نایب  هاتوک  تاملک  بلاق  رد  ار  تمکح  هیلاع  گرزب و  یناعم  دادیم و  يروف  باوج  هلکشم  هضماغ و  لئاسم  رد  دروآ ،

، دومیپیمن ءاطخ  هار  زگره  تفگیم و  خساپ  هشیدنا  لمأت و  نودـب  مولع  رگید  یعیبط و  یـضایر و  زا  معا  هفلتخم  مولع  هرابرد  ار  یلاؤس 
: دومرف اروف  درک  لاؤس  هد  ات  کی  زا  ار  دادعا  كرتشم  برضم  نیرتکچوک  شترضح  زا  یسک 

هکیروطب اریز  تسناد  سایق  لباق  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ناوتیمن  ار  وا  لاثما  وطـسرا و  هک  تسناد  دیاب  مما -  راکفا  باتک  زا  لقن  ( 235 - ) 1
وا هک  هدوب  رظن  نیا  زا  مه  فوسلیف  نآ  هتفگ  تسا و  یباستکا  یلیـصحت و  نادنمـشناد  ملع  یلو  تسا  یماهلا  یندل و  ماما  ملع  دش  هتفگ 

تشادن . غارس  ار  یسک  وطسرا  طارقس و  زا  رتدنمشناد 
مالسا ص 20  رد  هعیش  ( 236 - ) 2
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. کتنس مایا  یف  کعوبسا  مایا  برضا 

هد ات  کی  زا  هک  دمآ  دـهاوخ  تسدـب  ( 2520  ) روظنم ددع  هک  نک  برـض  ( 360  ) لاس ياـهزور  رد  ار  ( 7  ) هتفه ياهزور  هرامـش  ینعی 
. تسا میسقت  لباق  اهنآ  هب  رسک  نودب 

نم بجعت  یلع  ای  : تفگ رمع  هکنانچ  تخاسیم  بجعتم  ریحتم و  ار  همه  هک  دوب  يردقب  بانجنآ  یـشوه  زیت  و  لاقتنا ، كاردا و  تعرس 
رد ار  یلکـشم  لاؤس  هنوگره  وت  هک  تسنیا  زا  نم  بجعت  هکلب  تسین  يراد  هطاحا  یهقف  یئاـضق و  یملع و  لـئاسم  ماـمت  رب  وت  هکنیا  زا 

؟ دراد تشگنا  دنچ  نم  تسد  نیا  رمع  يا  دومرف  ترضح  ! یهدیم باوج  لمأت  هشیدنا و  نودب  يروف و  هلصافالب و  دشاب  هک  يدروم  ره 
هشیدناب یجایتحا  تسا  مولعم  حضاو و  نیا  درک  ضرع  يدرکن ؟ هشیدنا  لاؤس  نیا  خساپ  رد  وت  ارچ  سپ  دومرف  . تشگنا جنپ  درک  ضرع 

! تست رظن  رد  تسد  تشگنا  جنپ  دننام  نم  رظن  رد  لئاسم  هیلک  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  درادن ،
راگدایب یئرمان  ملاع  تیفیک  تاـیهلا و  دـیحوت و  رد  ینانخـس  درکیم و  رظن  هناـمیکح  تعیبط  ماـظن  یتسه و  رارـسا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

. تسا جردنم  وا  راثآ  ریاس  هغالبلا و  جهن  رد  هک  تسا  هتشاذگ 

مالسلا هیلع  یلع  تبیه  تعاجش و   - 4
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. رضم ۀعیبر و  نورق و  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  ریغصلا  یف  تعضو  انا 

هعصاق ) هبطخ  هغالبلا  جهن  )
مات رهظم  و  كانلوه ، هریطخ و  روما  رد  سفن  لزلزت  مدع  زا  تسا  ترابع  تسا و  یناسفن  لئاضف  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  تعاجـش  تفص 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  دوجو  نآ  یقیقح  قادصم  و 
ياـهگنج رد  هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاوزغ  رد  هچ  باـنجنآ  یماـظن  تامدـخ  حرـش  نمـض  نیـشیپ  لوـصف  رد  هچ  رگا 

هتفگ و درومنیا  رد  هچ  ره  نکیل  دـیدرگ  شراگن  وا  تعاجـش  تبیه و  زا  ياهمـش  ناورهن ) نیفـص و  لمج و  ياهگنج   ) شتفالخ نارود 
. دوب دهاوخن  رتشیب  رازه  زا  یکی  رایسب و  زا  یکدنا  دوش  هتشون 

مکحم و شیاهنادـند  تشپ ، رپ  هتـسویپ و  شناوربا  باذـج ، تشرد و  شکرابم  نامـشچ  نوگمدـنگ ، ع )  ) یلع گنر  نیخروم  لقنب  اـنب 
وزاـب و يربطـسب  برع  ماـمت  رد  مکحم و  هدـیچیپ و  نآ  تشوگ  يوق و  تیاـهن  یب  دـعاس  وزاـب و  تسد و  . دوب دـیراورم  نوـچ  دـیفس و 

. دناهتخاس دعاس  وزاب و  تسد  هاگنآ  هدیبوک و  ارنآ  ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  یئوگ  هکنانچ  دوب  روهشم  تالضع  یمکحم 
رد ترضحنآ  یلک  روطب  دمآیم و  رظنب  بلص  نهآ  نوچ  مکحم و  هدیزرو و  وا  ندب  تشوگ  مامت  دوب و  هماقلا  طسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دوب يدنمورین  تیاهن  رد  ینامسج و  دشر  جازم و  لادتعا 

مالسلا هیلع  یلع  تبیه  تعاجش و   - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :
ناناوج اب  ار  وا  بلاط  وبا  شردپ  دوب ، درفب  رـصحنم  برع  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يدنمروز  تعاجـش و  هک  دندقتعم  امومع  نیخروم 

زا . دزیم نیمز  رب  ار  اهنآ  یبیجع  تعرس  اب  یلو  دوب  نانآ  زا  رتکچوک  یلیخ  نس  تهج  زا  هکنیا  اب  ترـضحنآ  تشادیم و  او  یتشکب  برع 
مالـسلا هیلع  یلع  لباقم  رد  رگم  مدیـسرتن  یعاجـش  چیه  زا  اهگنج  زا  کیچیه  رد  تفگ  درک و  دای  مسق  هک  دـناهدرک  لقن  ماوع  نب  ریبز 

نادرم دـنمورین و  نانامرهق  مامت  هکلب  دومنیم  تشحو  وا  اب  هلباـقم  زا  هک  دوبن  ریبز  اـهنت  نیا  .و  مدرکیم مگ  ار  دوخ  تشحو  تدـش  زا  هک 
: رعاش هتفگ  بوخ  هچ  دندرکیمن  مادنا  ضرع  شربارب  رد  هداتفا و  تشحوب  وا  اب  هلباقم  روصت  زا  مزر 

هلباق  یتم  فیسلا  دمغا 
رهش (1)  افیس و  درج  نم  لک 

تبیه رثا  رد  تفرگیم و  ارف  ار  شدوجو  رـسارس  تشحو  بعر و  دـتفایم  واب  يزرابم  مشچ  نوچ  هک  دوب  يدـحب  مالـسلا  هیلع  یلع  تبیه 
بانجنآ دوخ  هکنانچ  تشگیم  وا  ریـشمش  همعط  یگدنامرد  لامک  اب  هدش و  بلـس  يو  زا  مجاهت  تمواقم و  هنوگ  ره  يورین  ترـضحنآ 

دومن کمک  دوخ  ناج  هیلع  ارم  وا  هکنیا  زج  مدرکن  تاقالم  ار  یـسک  دومرف  يدرک  هبلغ  نازراـبم  رب  يزیچ  هچب  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
رد وا  ياهیناشفناج  اـهتداشر و   (2) تسا ) اهلد  رد  وا  تبیه  نکمت  ترـضح  دوصقم  دیامرف  ماما  مالک  لابند  ۀـمحرلا  هیلع  یـضر  دیـس  )

شارف رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  بش  رد  يو  ندیباوخ  دومن و  بجعتم  ریحتم و  ار  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاوزغ 
تالمح ربارب  رد  رازراک  ياههنحص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادیاپ  تابث و  دنکیم ، تیاکح  گرزب  حور  يوق و  بلق  کی  زا  ترـضحنآ 

. تسا نکمم  ریغ  لاحم و  رگید  مدرم  يارب  نمشد  یمومع 

دندرکیم . فالغ  ار  دوخ  ریشمش  وا  اب  دروخرب  ماگنه  شکریشمش  نادرم  مامت  ( 237 - ) 1
یف هتبیه  نکمت  یلا  کلذـب  یمؤی   . هسفن یلع  ینناعا  الا  ادـحا  تیقل  ام  : مالـسلا هیلع  لاقف  نارقـالا ؟ تبلغ  ءیـش  ياـب  : هل لـیق  ( 238 - ) 2

. بولقلا
راصق . تاملک  هغالبلا -  جهن 
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یهاپـس هک  تشون  ترـضحنآ  هب  دوخ  ياـههمان  زا  یکی  رد  دـناسرب  مالـسلا  هیلع  یلع  شوگب  ار  دوـخ  یئارآ  رگـشل  هکنیا  يارب  هیواـعم 
یباغرم ندـیناسرت  لثم  هاپـس  یهوبنا  يدایز و  زا  ار  یلع  وت  ندـیناسرت  تفگ  هیواعمب  حاـمرط  تسا ، هدومن  هداـمآ  وا  گـنج  يارب  میظع 

! بآ يدایزب  تسا 
هیلع یلع  لـئاضف  فاـصوا و  زا  ياهراـپب  درکیم  یفرعم  ار  دوـخ  هک  ياهبطخ  داریا  نمـض  دـیزی  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
دوب يریلد  ریش  نوچ  رتراوتسا و  همه  زا  هدارا  مزع و  رد  رتعاجش و  رتيوق و  همه  زا  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  : دومرف دومن و  هراشا  مالسلا 
هایگ رد  هک  يداب  دـنت  دـننام  درکیم و  مرن  بایـسآ  دـننام  ار  اهنآ  ناراوس  ندـش  کیدزن  اههزین و  ندـش  هدیـشک  گنج و  ماـگنه  رد  هک 

 . تخاسیم (1) هدنکارپ  ار  اهنآ  دزوب  هدیگشخ 
ریغ تقیقح  کی  هکلب  تسا  هدوبن  یگداوناخ  هطبار  هقالع و  رظن  زا  هدومن  شراوگرزب  دج  تعاجش  هرابرد  مراهچ  ماما  هک  یفیصوت  نیا 

. تسا هدومن  نایب  ارنآ  تشاد  یئانشآ  همه  زا  رتهب  وا  تلزنم  ماقم و  هک  رگید  ماما  زا  ماما  کی  هک  تسا  يراکنا  لباق 
گنج رد  هشیمه  هک  تسا  هدشن  هدید  ياهدومزآ  راک  يوجگنج  چیه  : دسیونیم هتسناد و  زاجعا  یعون  ار  ترضحنآ  تعاجـش  دیفم  خیش 

نانچ هشیمه  يروالد  چیه  ریشمش  تبرض  نینچمه  تسا و  هدروخ  تسکـش  زین  یهاگ  هدرک و  هبلغ  شنمـشد  رب  یهاگ  هکلب  دوش  زوریپ 
خیرات لوط  رد  يرما  نینچ  تسا و  هتفای  يدوبهب  مه  یهاگ  هدرک و  توف  یهاگ  هکلب  درپس  ناج  نآ  مخز  رثا  رد  نمـشد  هک  تسا  هدوبن 

ار وا  دز  یتبرـض  یئوجمزر  رهب  تشگ و  هریچ  وا  رب  تساخرب  هزرابمب  يدروامه  ره  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگم  درادـن  هقباـس 
هلیـسوب نامز  اج و  ره  رد  ار  روما  يداع  نایرج  دنوادخ  دنکیم و  زاتمم  ناگمه  زا  ار  وا  هک  تسا  یتابجوم  زا  مه  نیا  دیناسر و  تکالهب 

 . دشابیم (2) یلاعت  يادخ  نشور  ياههناشن  زا  یکی  يو  دوجو  هدز و  مهب  وا 
چیه رد  تفرگیم  همشچ  رس  يو  نیقی  نامیا و  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  بلق  توق 

دلج 45 ص 138  راونالا  راحب  ( 239 - ) 1
 56  . لصف باب 3  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 240 - ) 2
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زرابم نایماش  فوفـص  ولج  رد  سانـشان  درف  کی  تروصب  هدز و  باقن  دوخ  هرهچب  نیفـص  گـنج  رد  يزور  تسا ، هدـشن  هدـید  يرـشب 

تسیک ؟ لدیوق  عاجش  نیا  : تفگ صاع  ورمعب  هیواعم  دنکفا  تکاله  كاخب  ار  ماش  نازرابم  زا  یهورگ  هکنآ  زا  سپ  دیبلطیم 
داد ؟ صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  تفگ  هیواعم  تسا  یلع  دوخ  ای  !و  تسا سابع  نبا  هللا  دبع  ای  تفگ  ورمع 

نامرف ار  نایهاپس  مامت  دنک  تمواقم  دناوتیمن  یهوبنا  نیاب  هاپـس  یمومع  هلمح  لباقم  رد  یلو  تسا  یعاجـش  درم  سابع  نبا  : تفگ ورمع 
اریز تسا  یلع  دنام  اج  رب  اپ  تباث و  رگا  تسا و  سابع  نبا  دـینادرگ  ور  رگا  دـننک  هلمح  وجگنج  نیاب  دـنبنجب و  ياج  زا  هک  . هدـب هلمح 

 . وت (1) هاپسب  دسر  هچ  دنادرگیمن  ور  دنزیخرب  شاهلباقمب  رگا  برع  مامت  زا  یلع 
رب تباث و  دوخ  ياج  رد  نینهآ  هوک  نوچ  زرابم  نآ  اما  دـمآ  رد  تکرحب  وا  هاپـس  مامت  داد و  یمومع  هلمح  نامرف  شیامزآ  يارب  هیواعم 

. دنداد ینیشن  بقع  نامرف  اذل  دنکیم  راکیپ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندیمهف  هاگنآ  دوب  رارق 
رد . داتفایم اهنآ  دوجو  ناکرا  رب  هزرل  دیدرگیم و  بآ  نانامرهق  هرهز  لد و  دشیم  دنلب  گنج  ياهنادیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يادص  یتقو 

. تخاسیم هدنکارپ  هدرک و  یشالتم  ار  اهنآ  فوفص  دزیم و  فلاخم  نایهاپس  رب  ار  دوخ  هنت  کی  تاقوا  بلاغ  نیفص  لمج و  ياهگنج 
سابل هلزنمب  هک  ترـضحنآ  هرز  دوب ، بلاغ  لک  بلاـغ  بلاـغلا و  هللا  دـسا  رارف و  ریغ  رارک  مالـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  تسود و  قیدـصتب 

يو زا  ار  رما  نیا  تلع  دوب  تشپ  تمـسق  دقاف  یلکب  دشیم و  لصو  مهب  وا  ياههناش  رد  هقلح  دـنچ  اب  طقف  يدنبـشیپ  دـننام  دوب  وا  گنج 
: دیوگ يدعس  . مرادن هرز  دنب  تشپ  هب  یجایتحا  تروصنیا  رد  دومن  مهاوخن  نمشدب  تشپ  زگره  نم  : دومرف دندرک  لاؤس 

امل یلاتق  یلع  برعلا  ترهاظت  ول  هللا  :و  دـیامرفیم هتـشون  فینح  نب  نامثعب  هک  ياهمان  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوخ  ( 241 - ) 1
همان هغالبلا  جهن  موشیمن -  نادرگ  ور  اهنآ  زا  نم  دنزیخرب  نم  گنجب  رگیدـکی  ینابیتشپ  هب  برع  مامت  رگا  دـنگوس  ادـخب  اهنع -  تیلو 

 45
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دوب  هتسب  شیپ  هرز  فاصم  رد  هک  يدرم 

دش و هبولغم  گنج  رگا  هک  دندیـسرپ  ترـضحنآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهدنامرف  اهگنج  زا  یکی  ردازغ  رب  تشپ  دنکن  نانمـشد  شیپ  ات 
هیلع یلع  . دنیآ درگ  هطقن  نآب  همه  ات  دوش  نییعت  یقاحلا  هطقن  البق  تسبوخ  مینک  ادیپ  اجک  ار  امش  ادعب  ام  دش  هدیـشاپ  مه  زا  ام  فوفص 

 . دروخ (1) مهاوخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  دوب و  مهاوخ  اجنامه  رد  نم  دینک  اهر  اجک  ره  رد  ارم  امش  دومرف  مالسلا 
نینچ هک  دینک  عایتبا  كالاچ  وردنت و  یبسا  گنج  ياهنادیم  يارب  هک  درک  ضرع  ترضحنآ  تمدخ  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  یکی 

ور دنت  بسا  اب  ات  درک  مهاوخن  رارف  نمـشد  ولج  زا  زگره  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهدیم  تاجن  اههکلهم  رد  ار  دوخ  بحاص  یبسا 
دـشاب هچ  ره  نم  بکرم  نیا  رب  اـنب  مسرب  واـب  رتدوز  مهاوـخب  اـت  دوـمن  مهاوـخن  بیقعت  زین  ار  يرارف  نمـشد  موـش و  رود  رطخ  هطرو  زا 

 . درادن (2) یتیمها 
توق رد  تشاذگن ، یقاب  ناگدنیآ  يارب  یلحم  درک و  وحم  ار  ناگتـشذگ  مان  هک  دوب  یعاجـش  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ دـیدحلا  یبا  نبا 

زا يزرابم  چیه  هکنانچ  دروآیم  شیپ  ار  تکاله  گرم و  ناعاجـش  نیرتيوق  يارب  وا  تبرـضکی  تشادـن و  يریظن  وزاب  يورین  دـعاس و 
رد تفگیم و  ریبکت  تشکیم  هک  ار  يروالد  يوجمزر  ره  دشاب و  هتشاد  یمودب  جایتحا  هک  دزن  يریـشمش  دربن و  ردب  ملاس  ناج  وا  تسد 
رد  . تسا (3) هداتـسرف  مدع  رایدـب  بشنآ  رد  ار  یمان  لاطبا  زا  رفن  هک 523  دیدرگ  مولعم  دیـسر و  هب 523  شتاریبکت  هرامـش  ریرهلا  ۀلیل 

باوص دوب و  یـشبح  هک  هلیبق  نآ  زا  یمالغ  دندش  هتـشک  ترـضحنآ  تسدب  رادلا  دبع  ینب  هلیبق  یمزر  نادرم  هکنآ  زا  سپ  دـحا  گنج 
یلص دمحم  صخش  دوخ  هلیبق  ناگدش  هتشک  ياجب  هک  درک  دای  دنگوس  دوب  هدز  فک  شناهد  نیگمشخ و  رایسب  هکیلاح  رد  تشاد  مان 

اب هزرابم  تأرج  دندیسرت و  وا  زا  نیملـسم  اذل  تشاد  مه  یگرزب  هثج  دوب  عاجـش  هکنیا  نمـض  مالغ  نیا  ! تشک مهاوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
رمک زا  ار  وا  هک  دز  وا  رب  یتبرض  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشادن ، ار  وا 

مما  راکفا  ( 242 - ) 1
ثیدح 4  سلجم 32  قودص  یلاما  ( 243 - ) 2

همغلا ص 73  فشک  ( 244 - ) 3
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نیملـسم هدـش و  توـهبم  بجعتم و  رگـشل  ود  ره  دـنام  هداتـسیا  لاـح  رد  نیئاـپ  مین  داـتفا و  نیمزب  شاهـنت  ـالاب  هکیروـطب  دوـمن  مـین  ود 

 ! دندیدنخیم (1)
دربیم راقفلا  وذ  هضبقب  تسد  یتقو  تشگیم ، لئاز  يو  دوجو  اب  نیملـسم  یناشیرپ  هودـنا و  دوب و  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  اـهگنج  ماـمت  رد 

نایهاپـس دیـسریم و  یهودنا  مغ و  نیکرـشم  فرط  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکیماگنه  دشیم و  ملـسم  زرحم و  نیملـسم  يزوریپ 
ار وا  تهج  نیمهب  دیدرگیم و  ربمغیپ  هودنا  مغ و  ندـش  فرط  رب  ثعاب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  دـنتفرگیم  میمـصت  وا  لتق  يارب  فلاخم 

. دنتفگ هللا  لوسر  هجو  نع  برکلا  فشاکلا 
هک تسا  روهشم  دندوتسیم ، تعاجشب  ار  وا  زین  شنانمشد  نیفلاخم و  دوب و  سمشلا  نم  رهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  يورین  تعاجش و 

یلص ربمغیپ  تاوزغ  رد  . دوب تکالهب  کیدزن  دز و  هرعن  دلاخ  هکیروطب  داد  راشف  ار  دیلو  نب  دلاخ  ندرگ  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  ود  اب 
نیملسم راک  دوبن  ترـضحنآ  رگا  دوب و  هدرک  یگداتـسیا  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هداتفا  قافتا  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا 

. دشیم هرسکی 
رد درکیم  تشحو  گرم  زا  هن  دیـسرتیم و  گـنج  زا  هن  وا  تشادـن  یموهفم  ینعم و  سرت  هملک  مالـسلا  هیلع  یلع  یناگدـنز  سوماـق  رد 

ادـخب هما -  يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاطیبا  نبال  هللا  و   : دومرفیم اهراب  دوب و  شوغامه  رطخ  گرم و  اـب  دوخ  یناگدـنز  رـسارس 
 . تسا (2) قاتشم  سونأم و  شردام  ناتسپ  هب  راوخ  ریش  لفط  زا  رتشیب  گرمب  بلاطیبا  رسپ  دنگوس 

تسا یطایتحا  یب  گنج  عقوم  رد  لمع  نیا  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تشگیم ، رگشل  ود  نایم  رد  هرز  نودب  نیفـص  گنج  رد 
گرم ای  دور  گرمب  ور  هک  درادن  یکاب  تردـپ  مناج  رـسپ   . ) هیلع (3) توملا  عقو  وا  توملا  یلع  عقو  یلابی  كاـبا ال  نا  ینب  اـی  : دومرف

دیآ ). وا  يوسب 

ینعمب  لقن  دلج 1 ص 44  لامالا  یهتنم  ( 245 - ) 1
 5  . مالک هغالبلا  جهن  ( 246 - ) 2

بلاطیبا . لآ  بقانم  زا  لقن  دلج 41 ص 2  راونالا  راحب  ( 247 - ) 3

مالسلا هیلع  یلع  تبیه  تعاجش و   - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


251 ص :
دزن اذـل  دوـش  ریگلفاـغ  نمـشد  فرط  زا  اداـبم  هـک  دـندرکیم  طاـیتحا  وا  یکاـب  یب  يریلد و  نـیا  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناراـی  زا  ياهدـع 

رد دیرادن  ساره  يدماشیپ  چیه  زا  دینکیمن و  طایتحا  هنوگچیه  گنج  عقاوم  رد  امش  نینمؤملا  ریما  ای  دندرک  ضرع  دندمآ و  ترضحنآ 
: دومرف ار  یعابر  نیا  نانآ  خساپ 

رفا  توملا  نم  یموی  يا 
اغولا  یشخا  ردق ال  ام  مویردق  موی  ما  ردق  ام  موی 

: تسا هدورس  نینچ  یسرافب  ار  قوف  یعابر  نومضم  نابز  یسراف  رعاشرذحلا  ینغی  ردق ال  دق  موی 
تسین  اور  زور  ود  ندرک  رذح  گرم  زا 

دوس  دهدن  ششوک  تسه  اضق  هک  يزورتسین  اضق  هک  يزور  تسه  اضق  هک  يزور 
دوـخ هلیبـق  راـختفا  بجوـم  دـشیم  هتـشک  ترـضحنآ  تسدـب  گـنج  رد  هک  یعاجـش  رهتسین  اور  گرم  نآ  رد  تسین  اـضق  هک  يزور 

تـسدب هک  دودبع  نب  ورمع  قدـنخ  هوزغ  رد  هکنانچ  دـندومنیم  تاهابم  تعاجـش  هشیب  ریـش  نآ  اب  لوتقم  لباقت  زا  هلیبق  دارفا  تشگیم و 
رمع ماـمت  دوـب  هتـشک  ار  ورمع  يرگید  دـشاب  مردارب  لـتاق  هک  دراد  ارنآ  تقاـیل  اـقح  هک  یلع  زج  رگا  تفگ  شرهاوـخ  دـش  هتـشک  يو 

 . تسا رابتعا  راختفا و  نیع  وا  تسدب  ندش  هتشک  تسین و  يریظن  ناهج  مامت  رد  تعاجش  رد  ار  یلع  نکل  متسیرگیم 
ناعاجـش زا  ود  ره  هک   ) ار ریبز  نب  هللا  دبع  ندش  رادیب  زا  سپ  دوب  هتفخ  هیواعم  يزور  دـسیونیم  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

( يدوب هک  باوخ  رد   ) ارت متساوخیم  رگا  تفگ  هیواعمب  یخوش  يور  زا  هللا  دبع  دوب ، هتـسشن  وا  تخت  رب  هک  دید  شیاپ  نییاپ  رد  دندوب )
ربارب گنج  رد  نم  هکنیا  اب  ینکیم  راکنا  ارم  تعاجش  هچ  يارب  تفگ  هللا  دبع  ! نک تعاجش  راهظا  ام  زا  دعب  تفگ  هیواعم  . متـشکیم اتلفغ 

شتـسار تسد  تشکیم و  پچ  تسد  اب  ار  تردـپ  وت و  یلع  اـنیقی  يدرکیم  تأرج  نینچ  رگا  تفگ  هیواـعم  ! مداتـسیاب بلاـطیبا  نب  یلع 
 . دناسر (1) لتقب  هک  تشگیم  يرگید  لابند  دنامیم و  راکیب 

دلج 41 ص 143  راونالا  راحب  ( 248 - ) 1

مالسلا هیلع  یلع  تبیه  تعاجش و   - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


252 ص :
رد ناعاجـش  ناریلد و  ياهسفن  تشاذگیم  هبراحم  نادـیمب  اپ  یتقو  هک  دوب  بلاغلا  هللا  دـسا  تاوزغلا و  مغیـض  مالـسلا  هیلع  یلع  يراب 

بوـسنم ریز  یعاـبر  . تـشگیم ناـیامن  هورگنآ  رب  یکاـنلوه  تروـص  اـب  گرم  تـیرفع  درکیم  هـلمح  هـقرف  رهب  دــشیم و  گـنت  اــههنیس 
: تسا ترضحنآب 

بلاعث  بنارا و  كولملا  دیص 
یننا  ءاقللا و  یف  سراوفلا  يدیصلاطبالا  يدیصف  تبکر  اذا  و 

لاتق (1)  رفنضغل  ءاغولا  دنع 
تزع و دـنوادخ  دـنمورین ، یفیرح  نیقفانم  رافک و  يارب  دوب و  ینینهآ  هوک  نیملـسم  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیوگ  يروث  نایفس 

. دوب هداد  رارق  وا  تسدب  ار  نیکرشم  يراوخ  تلذ و  نیملسم و  مارتحا 
. دیدرگ یتسرپ  تب  رفک و  وحم  یهلا و  ماکحا  تفرشیپ  مالسا و  فینح  نید  جاور  مالسلا  هیلع  یلع  تدهاجم  تعاجش و  هرمث 

مالسلا هیلع  یلع  ملح  ربص و   - 5

رد نم  راکـش  . تسا برع  ناعاجـش  نم  راکـش  موشیم  راوس  نم  هکیماگنه  یلو  تسا  اههابور  اهـشوگرخ و  ناهاشداپ  راکـش  ( 249 - ) 1
ماهدنشک .  رایسب  يریش  گنج  ماگنه  نم  تسا و  ناریلد  ناراوس و  گنج  عقوم 
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مالسلا ) هیلع  یلع   ) هرثا یف  ءاخرلا  ناف  ربصاف  هب  تیلتبا  رضلا و  کسم  وا  هرظتنمب  لزان  هناف  اجرف  رظتناف  رهدلا  کضع  نا 

نیکـست تسا و  ینورد  لایما  رب  هبلغ  رظن و  يدـنلب  تمه و  ولع  فرعم  سفنلا  ملع  رظن  زا  تسا و  یناسفن  هلـضاف  تافـص  زا  ملح  ربص و 
 . دریگیم ماجنا  یئابیکش  ربص و  هلیسوب  یحور  مالآ  اهدرد و 

تسا و تامرحم  یصاعم و  باکترا  زا  يرادروخ  رب  لمحت  ای  تابجاو و  ماجنا  رد  یئابیکش  ای  تسا و  تامیالم  ان  دیادش و  لمحت  ربص ،
. دیامن هتسارآ  ربص  رویزب  ار  دوخ  دیاب  یسک  ره  تسا و  یمدآ  تنیز  تفص  نیا  لاح  ره  رد 

يراـبدرب ربص و  زین  اـهگنج  رد  یتح  دوب  وا  تـالاح  نیبم  دوخ  وا  راـتفر  اریز  دوب  میلح  ابیکـش و  روبـص و  تهج  ره  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . دومنیم راکشآ  ار  زواجت  یمرشیب و  ءادتبا  نمشد  ات  درکیم 

ربص و دـیدیمن  زواجت  مجاهت و  ضرعم  رد  ار  یناـسنا  تفارـش  نید و  میرح  اـت  دوب و  لاـمک  دـحب  يراـبدرب  ملح و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
دوبن نادرگ  ور  ياهثداح  چیه  زا  تقیقح  زا  عافد  لباقم  رد  یلو  دادیم  جرخب  هلصوح 
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رد دوب  يدام  عفانم  ظفح  يارب  يرگهلیح و  تسایس و  يور  زا  هدوب و  یگتخاس  یعنـصت و  هیواعم  ملح  اما  دناهدوتـس  ملحب  زین  ار  هیواعم  .

. دوب ناهارمگ  تیاده  نید و  تفرشیپ  قح و  ءایحا  يارب  هدش و  بوسحم  یقالخا  تلیضف  مالسلا  هیلع  یلع  ملح  هکیلاح 
یتخـس و هنوگ  ره  درک و  تیامح  راوگرزب  نآ  زا  دومن و  لمحت  ار  رازراک  تقـشم  جـنر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاوزغ  مامت  رد 

 . تفریذپ یئورشوخ  لامک  اب  نید  جیورت  هعاشا و  هرابرد  ار  یتحاران 
هیـصوت لمحت  ربصب و  هدرک  هاـگآ  ار  وا  دـمآ  دوجوب  تفـالخ  رما  رد  شتلحر  زا  سپ  هک  یئاـههنتف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

یف تربصف و  : دـیامرف هکنانچ  دومن  ربص  یتخـس  تیاهن  رد  لاس  تدم 25  مالسا  رهاظ  ظفح  يارب  ۀحلـصم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف ،
هدرک ریگ  شیولگ  رد  یناوختسا  هدیلخ و  شمشچ  رد  يراخ  یئوگ  هک  مدرک  ربص  یسک  دننام  نم  ینعی   . یجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا 

. دشاب
یتیمولظم تبیـصم و  نیرتگرزب  نیا  دوب و  ربصب  رومأم  نید  ظـفح  يارب  یلو  تشاد  تردـق  شیوخ  قح  دادرتسا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

مزیخرب و گنجب  رگمتس  موق  نیا  اب  هنتکی  هک  متفرگ  میمـصت  اهراب   ) دیامرفیم ! تسین نآ  لمحت  يارای  وا  دوخ  زج  ار  سکچیه  هک  تسا 
رتالاب يربص  هچ  مدرک ). رظن  فرص  دوخ  قح  زا  نید  ظفح  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیـصو  رطاخب  یلو  مناتـس  زاب  دوخ  قح 

رد دنرب  دجسمب  رکب  وبا  اب  تعیب  يارب  ار  وا  رابجا  روزب و  دنزیرب و  شاهناخب  دیلو  نب  دلاخ  هبعش و  نب  ةریغم  دننام  دنچ  یلذارا  هک  نیا  زا 
ناشک ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یتقو  دنیوگ  ! تشاذـگیمن یقاب  برعلا  ةریزج  رد  ار  یفلاخم  دربیم  ریـشمش  هضبقب  تسد  رگا  هکیلاح 

هدوشگ و تداهـش  لیلهتب و  بل  رایتخا  یب  دید  ار  لاح  عضو و  نآ  هک  يدوهی  درم  کی  دـندربیم  دجـسمب  رکب  وبا  اب  تعیب  يارب  ناشک 
رهاظ گنج  ياهنادیم  رد  یتقو  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  مسانشیم و  ار  صخش  نیا  نم  تفگ  دندیـسرپ  ارنآ  تلع  نوچ  دش و  ناملـسم 
نینهآ رد  دوشگ و  ار  ربیخ  مکحتـسم  ياههعلق  هک  تسا  یـسک  نامه  دنکفایم و  ناشمادنا  رب  هزرل  هدرک و  بوذ  ار  نایوجمزر  لد  دشیم 

رفن نیدنچ  هلیسوب  هک  ارنآ 
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تـسا هدرک  توکـس  رگبوشآ  تشمکی  لاجنج  ربارب  رد  هک  الاح  اما  تخادنا  نیمزب  دنک و  شهاگیاج  زا  ناکت  کی  اب  دشیم  هتـسب  زاب و 

درکیمن لـمحت  ربص و  اـهتناها  نیا  ربارب  رد  وا  تشادـن  تقیقح  نید  نیا  رگا  تسوا و  نید  ظـفح  يارب  وا  توکـس  تسین و  تمکح  یب 
. مدش ناملسم  دش و  تباث  نم  رب  مالسا  ندوب  قح  هک  تسنیا 

مد  ) يدعـس لوقب  اما  درکیم  تحیـصن  ار  اهنآ  دـیدیم و  دـهع  ضقن  اهراب  دوخ  يافویب  نایرگـشل  زا  هک  نیا  زا  رتگرزب  یتیمولظم  هچ  زاـب 
دیق رـصنع و ال  تسـس  ياهیفوک  رادـید  زا  ات  درکیم  گرم  يوزرآ  دـش  هتفگ  هکنانچ  و  دـشیمن ) عقاو  رثؤم  اـهنآ  درـس  نهآ  رد  شمرگ 

. دبای یئاهر 
نبا لقنب  تشادن  ياهراچ  لمحت  ربص و  زج  دوب و  یحور  هجنکـش  رد  امئاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
تلز اـم  یناـف  اـعم  خرـصنلف  مله  : دوـمرف ماهدـش  موـلظم  نم  تفگیم  درکیم و  هلاـن  هـک  دینـش  ار  یـسک  يادـص  ترـضحنآ  دـیدحلا  یبا 

! ماهدوب مولظم  هشیمه  نم  هک  مینک  هلان  مه  اب  ایب  ینعی  . امولظم
هیقشقش هبطخ  همجرت  هثالث ) ءافلخ  نارود  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  یئابیکـش  تیمولظم و  هرابرد 

: دوش هدینش  يو  دوخ  نابز  زا  بانجنآ  لمحت  ربص و  ات  دوشیم  هتشاگن  الیذ 
( دوخ سوحنم  رکیپ  رب  دوب  هتخود  نم  نوزوـم  مادـنا  رب  لزا  طاـیخ  هک   ) ار تفـالخ  نهاریپ  رکب ) وـبا   ) ینـالف هک  دـنگوس  ادـخب  دـینادب 

ارنآ هک  بایـسآ  گنـسب  تبـسن  تسا  بایـسآ  طسو  هلیم  دننام  تفالخ  رماب  تبـسن  نم  تیعقوم  لحم و  تسنادیم  هکنآ  لاح  دیناشوپ و 
هدش ریزارس  نم  نماد  زا  تمکح  ملع و  ياهبالیس  هک ) متـسه  یعفترم  دنلب و  هوک  نوچ  تایونعم  لئاضف و  رد  نم  . ) دروآیم رد  شدرگب 

. دشابن ریذپ  ناکما  نم  هلقب  ندیسر  دریگ  جوا  تالامک  ياضف  رد  هک  ردق  ره  زین  ار  هشیدنا  زاورپ  دنلب  ریاط  و 
اب ایآ  هک  مدرک  هشیدـنا  راک  ود  نیا  رد  مدومن و  اهر  ارنآ  هدرک و  یلاخ  دـعاسم ) ان  طیارـش  نآ  رد   ) تفالخ راـب  ریز  زا  هناـش  لاـحنیا  اـب 

مدرم ) یهارمگ   ) يروک یکیرات  رب  هکنیا  ای  مرآ  هلمح  نانآ ) رب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  کمک  نتشاد  نودب   ) اهنت تسد 
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یئابیکـش دومنیم  تاـقالم  ار  شراـگدرورپ  اـت  دربیم  جـنر  عضونآ  رد  نمؤم  درکیم و  ریپ  ار  ناـناوج  هدوـسرف و  ار  ناریپ  نآ  تدـش  هک 

راخ و هکنیا  لـثم  هودـنا  تدـش  زا  اذـل  تسا  رتکیدزن  لـقعب  مالـسا ) تحلـصم  رظن  زا   ) متـس ملظ و  نیا  رب  ندرک  ربص  مدـید  سپ  منک ؟
هکنیا ات  ! مدرک ربص  مدیدیم  هدز  تراغ  ار  دوخ  ثاریم  هکیلاح  رد  دشاب  هدرک  ریگ  میولگ  رد  یناوختـسا  هتفر و  ورف  ممـشچ  رد  كاشاخ 
یتقایل یب  هب  شیوخ  تایح  رد  هک  يرارقا  همه  اب  ابجع  ! تخادنا باطخ  رسپ  شوغآب  ار  تفالخ  سورع  دیناسر و  نایاپب  ار  دوخ  هار  یلوا 

یلع هکیلاح  رد  متـسین  امـش  نیرتهب  هک  دـینک  اهر  ارم  مکیف - . یلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا و  : تفگیم و   ) درکیم نم  یگتـسیاش  دوخ و 
ود نت  ود  نیا  دومن و  راذگاو  رمع )  ) يرگیدـب ار  تفالخ  دنـسم  هک  دوب  هدـنامن  یقاب  شرمع  زا  زور  دـنچ  زا  شیب  تسا ) امـش  نایم  رد 

شزغل و دـیدش و  شناـبز  مخز  تشرد و  نشخ و  شتعیبط  هک  داد  رارق  یـسک  تسد  رد  ار  تفـالخ  دندیـشود ، ار  تفـالخ  رتـش  ناتـسپ 
. دوب رتشیب  اهاطخ  نآ  زا  شرذع  دایز و  ینید  لئاسم  رد  شیاطخ 

دشک تخس  ار  هقان  مامز  رگا  هک  دنکفا  تریحب  ار  راوس  رتش  هدرک و  روبع  شاینیب  هرپ  زا  راهم  هک  دوب  یشومچ  شکرـس و  رتش  نوچ  وا 
نامز رد  مدرم  ادخب  دنگوس  دزادنا ، تکاله  هاگترپ  هب  ار  راوس  رتش  دراذگ  دوخ  لاحب  هتخاس و  اهر  رگا  دوش و  حورجم  هراپ و  شاینیب 
هکنیا ات  مدرک  ربص  هودنا  تنحم و  یتخـس  اب  تدمنیا  لوط  رد  مود ) راب  يارب   ) مه نم  دنتفر  نوریب  تسار  هار  زا  هدـش و  هابتـشا  راچد  وا 
. داد رارق  متسه  اهنآ  زا  یکی  دننام  تلزنم ) هبتر و  رد   ) مه نم  درک  نامگ  هک  یعمج  نایم  رد  ار  تفالخ  تفر و  دوخ  هارب  زین ) رمع  )
زورما ات  دنداتفا  کشب  نم  هرابرد  هتسناد و  ربارب  رکب ) وبا   ) یلوا اب  ارم  مدرم  نیا  هنوگچ  نک ، يرظن  اروش  نیا  رد  يامرف و  یکمک  ایادخ 

هتفگ اقباس   ) مدش گنهامه  اهنآ  اب  بیـشن  زارف و  رد  مدرک و  ربص  نید ) تحلـصمب   ) مه زاب  نکل  متفرگ و  رارق  صاخـشا  نیا  فیدر  رد 
رد مدـق  دـش و  فرحنم  قح  هار  زا  تشاد  هک  ياهنیک  دـقح و  هقباسب  صاقو ) دعـس   ) يدرم سپ  دـندوب ) رفن  شـش  اروش  ءاضعا  هک  دـش 

هدرک ضارعا  نم  زا  دوب  نامثع  داماد  هکنیا  تلعب  فوع ) نب  نمحرلا  دبع   ) يرگید درم  داهن و  لطاب  هداج 
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هکیلاح رد  نامثع )  ) یمیـس بیترت  نیدب  . دوش هدرب  ناشمان  تسا  تشز  اهنآ ) یتسپ  زا  هک  ریبز  هحلط و   ) رگید رفن  ود  دش و  واب  لیامتم  و 

وا اب  زین  هیما ) ینب   ) شردـپ نادـنزرف  تفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  دوب  هدرک  داب  شیولهپ  ود  ندروخ ) ترثک  زا  ناـیاپ  راـهچ  دـننام  )
هک یبانط  هکنیا  ات  دندیدرگ  ادخ  لام  ندروخ  لوغـشم  دروخ ، ار  يراهب  زبس  ناهایگ  علو  صرح و  اب  هک  يرتش  دـننام  هدـش و  تسدـمه 

. دیدرگ وا  لتق  بجوم  شرادرک  و  دنتسکش ) ار  شتعیب  مدرم   ) دش زاب  دوب  هتفاب 
رد فرط  همه  زا  هدروآ و  موجه  نم  يوسب  راتفک  لای  دننام  مدرم  هکنیا  رگم  تخادـنین  تشحو  سرتب و  نامثع ) لتق  زا  سپ   ) ارم يزیچ 

. دیدرگ هراپ  ماهماج  فرط  ود  هدنام و  اپ  تسد و  ریز  رد  نینسح  نانآ  راشف  ماحدزا و  زا  هکیروطب  دنتفرگ  منایم 
دننام  ) یهورگ متفریذپ  ار  نانآ  تعیب  نوچ  دندش و  عمج  نم  رود  تعیب ) يارب   ) دنیآ درگ  دوخ  ياج  رد  هک  يدنفسوگ  هلگ  نوچ  مدرم 

( شنارادـفرط هیواعم و   ) زین یخرب  دـنتفر و  نوریب  نم  تعیب  راـب  ریز  زا  جراوخ )  ) يرگید هورگ  دنتـسکش و  ار  دوخ  تعیب  ریبز ) هحلط و 
رد هک  میهدـیم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  ام  : دـیامرف هک  دندینـشن  ار  ادـخ  مالک  نانآ  هکنیا  لثم  دـندیئارگ  لطاب  روج و  يوسب 

. تسا ناراکزیهرپ  صوصخم  تبقاع  نسح  دنشاب و  هتشادن  داسف  یشکرس و  هدارا  نیمز  يور 
. داد بیرف  ار  اهنآ  شیاهتنیز  درک و  هولج  نانآ  رظن  رد  ایند  نکل  دندرک و  ظفح  هدینش و  انیقی  ار  هیآ  نیا  دنگوس  ادخب  یلب 

مایق هوبنا و  تیعمج  نآ  روضح  رگا  دـیرفآ  ار  رـشب  تفاکـشب و  ندـیئور ) يارب  نیمز  ریز  رد   ) ار هناد  هک  یئادـخ  نادـب  دـنگوس  دـینادب 
هدیدمتـس يراوخ  رگمتـس و  طلـست  ربارب  رد  نانآ  نتفرگن  رارق  يارب  ءاملع  زا  دنوادخ  هک  ینامیپ  دوبن و  ناگدـننک  يرای  هلیـسوب  تجح 

رد امـش  مدومنیم و  رظن  فرـص  نآ  زا  مدرکیم و  اهر  هتخادنا و  نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  هنیآ  ره  تشادـن  دوجو  تسا  هتفرگ 
 . تسا (1) زب  ینیب  بآ  زا  رتشزرا  یب  نم  دزن  رد  شقرب ) قرز و  مامت  اب   ) امش يایند  نیا  هک  دیتفاییم 

ربص زا  ياهمش  هودنا  طرف  ریمض و  ناجیه  رثا  رد  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

 3  . هبطخ هغالبلا  جهن  ( 250 - ) 1
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اـسرف تقاط  تخـس و  ردـقچ  یتیمولظم  نینچ  لمحت  هک  تسا  هدومن  نشور  همه  رب  هتـشاد و  راهظا  شتیمولظم  هرابرد  ار  دوخ  لـمحت  و 

رارق اهنآ  لاثما  هیواعم و  صاقو و  دعـس  لباقم  رد  دوب  یقالخا  هیلاع  يایاجـس  هدـیمح و  تافـص  ماـمت  عمجتـسم  هک  باـنجنآ  اریز  تسا 
هک داد  لزنت  ياهیاپب  ارم  راگزور  دـیامرف  ترـضحنآ  دوخ  هکناـنچ  تسا  نیدـض  لـباقت  تسرد  قطنم  رظن  زا  اـهنآ  لـباقت  هک  دوب  هتفرگ 
بر تزف و  دومرف  دروخ  تبرـض  یتقو  تهج  نیمهب  دوب و  نید  هار  رد  تامئالم  ان  همهنیا  لمحت  ! دـنادیم نم  دـننامه  ار  دوخ  مه  هیواعم 

. ۀبعکلا

مالسلا هیلع  یلع  راثیا  تواخس و   - 6
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هیلع یلع   ) بهذـت یه  اذا  اهیقبی  لخبلا  تلبقا و ال  یه  اذا  اهینفی  دوجلا  الف  بلقتت  اهنا  ارط  سانلا  یلع  اهب  دـجف  کیلع  ایندـلا  تداـج  اذا 

مالسلا )
مومع راظنا  رد  دشاب  هتـشاد  یبیع  ره  یخـس  صخـش  دزاسیم ، رارقرب  عامتجا  دارفا  نایم  ار  هبذاج  تبحم و  دزیخ و  میرک  عبط  زا  تواخس 

. تسا تبحم  دروم 
یلع شیپ  تجاح  تسد  دیسریم  يزاین  رقف و  ار  یسک  ره  دوب  ناگراچیب  نادنمتسم و  لامآ  هبعک  روهشم و  تواخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

. دوش هتخیر  لئاس  يوربآ  دشیمن  رضاح  دوب  وا  ترطف  رد  هک  یتلاصا  تباجن و  اب  ترضحنآ  دربیم و  مالسلا  هیلع 
ياهتسناد ؟ شسرپ  هتسیاش  ارم  ایآ  دومرف  ترضح  درب ، مالسلا  هیلع  یلع  شیپ  زاین  تسد  ینادمح  ثراح 

بلطم راهظا  رد  ارت  هک  مدرک  نآ  يارب  لمع  نیا  تفگ  درک و  شوماخ  ار  غارچ  اروف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا ، ریما  ای  یلب  درک  ضرع 
. دشابن یتسکش  تفخ و 

لماع دـهدب  رانید  رازه  ار  وا  دومرف  دوخ  لـماعب  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، اـضاقت  یهجو  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلعب  يدنمتـسم  يزور 
. هدب نآ  زا  دروخیم  رتشیب  دنمتجاح  دردب  هک  مادک  ره  درادن  یقرف  نم  يارب  دومرف  هرقن ؟ ای  دشاب  الط  زا  دیسرپ 

یئآیم ؟ اجک  زا  : دیسرپ یکی  زا  يزور  دوب  ترضحنآ  تخسرس  نمشد  هک  هیواعم 
! تسا مدرم  نیرتلیخب  هک  یلع  شیپ  زا  تفگ  قلمت  هار  زا  صخش  نآ 
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هاک زا  رتدوز  ار  الط  دـشاب  الط  زا  يرابنا  هاک و  زا  يراـبنا  ار  وا  رگا  تسا  هدـماین  ایندـب  یـسک  رتیخـس  یلع  زا  وت  رب  ياو  تفگ  هیواـعم 

. دشخبیم
رـصع دومن  میـسقت  ءارقفب  ار  دوخ  دـمآ  رد  اروف  ترـضحنآ  دوب  هدروآ  يو  شیپ  ار  وا  کـلم  دـئاوع  مالـسلا  هیلع  یلع  نارـشابم  زا  یکی 

. دنک هیهت  ینان  دوخ  هداوناخ  يارب  ات  دشورفیم  ار  شریشمش  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  صخش  نامه  زورنآ 
وا راهظا  زا  شیپ  تساوخ  دهاوخ  يزیچ  نم  زا  یسک  هک  منک  ساسحا  نم  رگا  : دومرفیم درکیمن و  در  ار  لئاس  هاگچیه  مالسلا  هیلع  یلع 

. تسا ندیشخب  هتساوخ  ان  دوج  تقیقح  اریز  منکیم  یتسدشیپ  شتوعد  تباجا  رد 
یلع . دوشن نایامن  اهنآ  هرهچ  رد  لاؤس  راسکنا  يراوخ و  ات  دنـسیونب  ذغاک  يور  ار  دوخ  تجاح  نادـنمتجاح  دومرفیم  مالـسلا  هیلع  یلع 

هاگنآ ناهن  رد  مهردکی  اراکشآ و  مهردکی  زور و  رد  ار  یکی  دومن و  قافنا  بش  عقوم  رد  ار  یکی  تشاد  لوپ  مهرد  راهچ  مالسلا  هیلع 
: دناهتشون ترضحنآ  قافنا  دروم  رد  ارنآ  لوزن  نأش  نیرسفم  هک  دش  لزان  هیآ  نیا 

 . نونزحی (1) مه  مهیلع و ال  فوخ  مهبر و ال  دنع  مهرجا  مهلف  ۀینالع  ارس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا 
رب یهودنا  سرت و  تسا و  یشاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  يارب  دننکیم  قافنا  اراکـشآ  یناهن و  زور ، بش و  رد  ار  دوخ  لاوما  هکیناسک 

 . دشابن (2) اهنآ 
، مراتفرگ يرامیب  عون  هسب  نم  درک  ضرع  دمآ و  ترـضحنآ  دزن  یبرع  تسـشن  تفالخ  دنـسمب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نامثع  لتق  زا  سپ 

. ینغب ار  رقف  ملاعب و  ار  لهج  درک و  عوجر  بیبطب  دیاب  ار  ضرم  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ! رقف يرامیب  لهج ، يرامیب  سفن ، يرامیب 
! ینغ مه  ملاع و  مه  دیتسه و  بیبط  مه  امش  تفگ  درم  نآ 

مهرد  رازه  دومرف  دندرک و  ءاطع  واب  مهرد  رازه  هس  لاملا  تیب  زا  داد  روتسد  ترضح 

هیآ 274  هرقب  ةروس  ( 251 - ) 1
یلزاغم ص 280  نبا  بقانم  ةدوملا ص 92 -  عیبانی  همغلا ص 93 -  فشک  ( 252 - ) 2
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 . ینادان (1) هجلاعم  ياربمهرد  رازه  یناشیرپ و  عفر  يارب  مهرد  رازه  يرامیب و  هجلاعم  يارب 

لاؤس هکیلاح  رد  یلئاس  هک  دوب  عوکر  رد  دـناوخیم و  زامن  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  نیرـسفم  ءاـملع و 
لوسر اب  دـش  رود  وا  زا  یتقو  لئاس  دیـشخب ، واب  هراـشا  اـب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  دوخ  رتشگنا  ترـضحنآ  تشذـگ و  وا  راـنک  زا  درکیم 

تفگ دومن و  مالسلا  هیلع  یلعب  هراشا  لئاس  داد ؟ وتب  ار  رتشگنا  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ  ترـضح  دومن  دروخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
تسا ترـضحنآ  یـشخب  متاخب  هراشا  انمـض  هدوب و  تیالو  هیآ  هک  ... هلوسر هللا و  مکیلو  امنا  : هیآ هاگنآ  تسا  عوکر  رد  هک  صخـش  نیا 

دش ) دهاوخ  ثحب  روبزم  هیآ  ریسفت  همجرت و  رد  مجنپ  شخب  رد   . ) دش (2) لزان 
یلـص ربمغیپ  رطاخب  ترجه  بش  رد  دومن ، راثیا  قح  هار  رد  زین  ار  دوخ  ناج  هکلب  درکیمن  ءافتکا  لام  شـشخب  هب  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع 

هیاپ نادب  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  هک  تسا  نیمه  راثیا  زغم  رپ  ینعم  تفر ، گرم  لابقتساب  تسش و  تسد  دوخ  ناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا هدیسرن 

، دهدب يرگیدب  ار  دوخ  ناج  لام و  دناوتیمن  دشاب  هتشادن  سفن  رب  لماک  طلست  ات  یسک  دوخ و  سفن  رب  تسا  نارگید  نتشاد  مدقم  راثیا 
ینان دایز  تقشم  تمحز و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دوشیمن ، ادیپ  یـسک  ره  رد  هک  تسا  یتوکلم  تافـص  یقالخا و  يایاجـس  زا  تفـص  نیا 

، تفر هناخب  یلاخ  تسد  اب  داد و  واب  ار  نان  ترضح  درک  يدنمزاین  راهظا  دیسر و  یلئاس  هار  رد  دربیم  دوخ  نادنزرف  يارب  هدرک و  هیهت 
. داد ربنقب  ار  ون  دیشوپ و  دوخ  ار  هنهک  دیرخ  هنهک  ون و  نهاریپ  ود  تفر و  رازابب  ربنق  دوخ  مالغ  اب  يزور 

دروم رد  تارابع  ظافلا و  رد  یتوافت  رصتخم  اب  کی  ره  یتا ) له   ) رهد هروس  تایآ  ریـسفت  لیذ  نیرـسفم  نینچمه  نیخروم ، نیثدحم و 
روطب مالسلا  هیلع  یلع  راثیا 

رابخالا ص 162  عماج  ( 253 - ) 1
رگید . بتک  بلاطلا ص 250 و  ۀیافک  یلزاغم ص 313 -  نبا  بقانم  ( 254 - ) 2
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يدوبهب زا  سپ  هک  دندرک  رذن  نینـسح  دوخ  یتح  اهنآ و  ردام  ردپ و  دندش  ضیرم  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هک  دناهتـشون  نینچ  هصالخ 

. دومن يوریپ  اهنآ  زا  زین  لزنم  همداخ  هضف  دنریگب  هزور  نآ  هنارکشب  زور  هس 
نوعمـش زا  وج  عاص  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش ، نتفرگ  هزور  لوغـشم  هدرک و  افو  دوخ  رذنب  دیناشوپ  اهنآب  تیفاع  سابل  دـنوادخ  نوچ 

دارفا دادـعتب   ) هدومن و درآ  ارنآ  زا  عاصکی  لوا  زور  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دروآ  لزنمب  درک و  ضرق  دوب  ناـشهیاسمه  هک  يدوهی 
هچنآ زا  ماهنـسرگ  نیکـسم و  نم  ربـمغیپ  هداوناـخ  يا  دز  ادـص  رد  تشپ  یلئاـس  راـطفا  عقوم  لوا  بش  تخپ ، ناـن  هدرگ  جـنپ  هداوناـخ )

بآ اب  دوخ  هداد و  نیکـسمب  ار  صرق  جنپ  ره  ربمغیپ  نادناخ  دـناروخب ، یتشهب  ياهماعط  زا  ار  امـش  ادـخ  هک  دـینک  ماعطا  ارم  دـیروخیم 
. دندرک راطفا 

ياـهفرح هناـخ  رد  تشپ  یمیتی  راـطفا  عقوم  هاـگماش  تخپ  ناـن  هدرگ  جـنپ  درک و  درآ  ار  وج  رگید  ثلث  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مود  زور 
هیقب مالسلا  اهیلع  همطاف  میس  زور  . دندرک راطفا  بآ  اب  دوخ  هداد و  واب  ار  نان  ياهصرق  رفن  جنپ  ره  زاب  درک  رارکت  ار  نیشیپ  بش  نیکسم 

ربمغیپ نادناخ  زاب  دروآ  نابزب  ار  هتـشذگ  بش  ود  نیلئاس  نانخـس  دمآ و  رد  تشپ  يریـسا  يراطفا  عقوم  دروآ و  رد  نان  تروصب  ار  وج 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  یتقو  دندیزرلیم  هجوج  نوچ  مالسلا  امهیلع  نینسح  مراهچ  زور  دندیـشچ  بآ  طقف  ناشدوخ  دنداد و  واب  ار  اهنان 
زا  ) ار یتا  له  هروس  زا  هیآ  دش و 18  لزان  اروف  لیئربج  دیلاح  نینچ  رد  تسا  زور  هس  امـش  هک  ادخب  مربیم  هانپ  دومرف  دـید  ار  اهنآ  هلآ 
زا یکی  هک  درک  تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسرب  نیرب  تشهب  رد  ناشهیلاع  تاماقم  حیـضوت  اـهنآ و  نأـش  رد  هیآ 22 ) ات  هیآ 5 

: دیامرف یلاعت  دنوادخ  هک  اجنآ  تسا  اهنآ  هزور  هس  ماعطا  قافناب و  هراشا  روبزم  تایآ 
 . اریسا (1) امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 

ینادردق اهنآ  هناصلاخ  ایریب و  لمع  زا  مه  هلزان  تایآ  رخآ  رد  و 

 8  . هیآ رهد  هروس  ( 255 - ) 1
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ار اهنآ  شیپ  ياههیآ  رد  هک  یتشهب  ياهتمعن  تاماقم و   ) نیا هتبلا  ینعی  . اروکـشم مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا  : دـیامرف هدرک و 

 . تسا (1) ینادردق  تیاضر و  دروم  امش  یعس  تسا و  امش  لمع  شاداپ  هداد ) حیضوت 

مالسلا هیلع  یلع  تغالب  تحاصف و   - 7

رگید .  بتک  همغلا ص 88 و  فشک  ثیدح 11 -  سلجم 44  قودص  یلاما  دلج 2 ص 300 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 256 - ) 1
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. نیقولخملا مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود  لیق  همالک  نع  ءاغلبلا و  دیس  ءاحصفلا و  ماما  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وهف ۀحاصفلا  اما 

دیدحلا ) یبا  نبا  )
هداد رارق  وا  زایتما  هلیـسو  ارنآ  شیوخ  هغلاب  تمکحب  دنوادخ  هک  تسا  رگید  تاناویح  زا  ناسنا  زیمم  لصف  قطنم  ملع  رظن  زا  یمدآ  قطن 

 . نایبلا (1) هملع  ناسنالا  قلخ  : دیامرف هکنانچ  تسا 
: يدعس لوقب  دنک و  یلجت  يرونخس  اب  تسا  یمدآ  تقیقح  هک  سفن  رهوگ 

دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 
دشاب هتفهن  شرنه  بیع و 

رتشیب نخس  یئاسر  یئاویـش و  ردق  ره  و  تسا ، هتفهن  شنابز  ریز  رد  درم  ینعی  . هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  : دیامرف ماما  دوخ  تهج  نیمهب  و 
. دوب دهاوخ  بولطم  روطب  هدنونش  رد  شریثأت  دشاب 

دنتشاد دوجو  دندورسیم  زیگنا  رحس  راعـشا  هک  هریغ  سیقلا و  ءرما  دننام  یئاحـصف  ناتـسبرع  رد  مالـسا  روهظ  نراقم  تیلهاج  نارود  رد 
ار وا  هدش و  هدنامرد  وا  مالک  ربارب  رد  قافتالاب  تشاد و  او  بجعت  ریحتب و  ار  برع  ياحـصف  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  مالک  تحاصف  یلو 

. دندیمان نخس  ریما 
رتارف نامدرم  نخس  زا  رتورف و  ادخ  نخـس  زا  دناهتفگ  شمالک  نأش  رد  تسا و  ءاغلب  داتـسا  ءاحـصف و  ياوشیپ  وا  دیوگ  دیدحلا  یبا  نبا 

هجرد تابثا  يارب  هک  دنکیم  هفاضا  دناهتخومآ و  وا  بطخ  نانخس و  زا  ار  يرونخس  هباطخ و  نف  ءاحصف  مامت  تسا و 

 3  . هیآ نمحرلا  هروس  ( 257 - ) 1
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رشع کی  هباحـص  ياحـصف  زا  کی  چیه  هک  تسا  یفاک  میامنیم  مادقا  شحرـشب  نم  هک  هغالبلا  جهن  نیمه  وا  تغالب  تحاصف و  يالعا 

 . دننک (1) نیودت  دنناوتیمن  ارنآ  رشع  فصن  یتح  نآ 
: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  مالک  تغالب  تحاصف و  هرابرد  رگید  ياج  رد  زاب 

رد يردـقب  یبیدا  دنمـشناد و  میکح و  اـب  تاـقالم  ساـمت و  نودـب  ددرگ و  گرزب  رهـش  ناـمه  رد  دوش و  دـلوتم  هکم  رد  یـسک  اـبجع 
. دنکیم نایب  یهجو  نیرتحیصفب  دنک  هدارا  ار  هچ  ره  تسوا و  هدش  ریخست  ظافلا  ملاع  یئوگ  هک  دشاب  هتشاد  تراهم  يرونخس 

نینچ هدش  همجرت  یسرافب  تسیچ ؟ هغالبلا  جهن  ناونع  تحت  هک  ۀغالبلا )؟ جهن  وه  ام   ) باتک رد  یناتسرهش  نیدلا  ۀبه  دیس  دیقف  همالع 
: دسیونیم

درگ یباتک  رد  يو  ات  دنیزگرب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  زا  هملک  دنچ  هک  تساوخ  هلخن ) نیما   ) مانب یحیسم  دنمشناد  کی  زا  یصخش 
 : تشون نینچ  يو  خساپ  رد  روبزم  دنمشناد  دزاس  رشتنم  هدروآ و 

نونکا نم  يزاس ، رـشتنم  یباتک  رد  ارنآ  وت  ات  منک  باختنا  ار  نسحلا ) وبا   ) برع داژن  نیرتغیلب  راتفگ  زا  هملک  دص  هک  ياهتـساوخ  نم  زا 
. تسا هغالبلا  جهن  هلمج  زا  هک  دنچ  یئاهباتک  رگم  مرادن  دنک  نیمأت  ار  يرظن  نینچ  هک  یئاهباتکب  سرتسد 

ار هملک  دـص  طقف  مالـسلا  هیلع  یلع  تاملک  اهدـص  نایم  زا  هنوگچ  منادـیمن  ادـخب  مدز  قرو  ار  تمظع  اـب  باـتک  نیا  ماـمت  ترـسم  اـب 
زا ار  یتوقای  هناد  هک  دنامیم  نیاب  تسرد  راک  نیا  مزاس  ادـج  رگید  هملک  زا  ار  ياهملک  هنوگچ  منادـیمن  میوگب  رتالاب  هکلب  منک  باختنا 
زا مناگدـید  درکیم  شیپ  سپ و  ار  هدنـشخرد  ياهتوقای  متـسد  هکیلاح  رد  مدرک و  ار  راک  نیا  نم  ماـجنا  رـس  ! مراد رب  رگید  هناد  راـنک 

! تشگیم هریخ  اهنآ  رون  شبات 
نیا ون  نیا  رب  انب  مدروآ  نوریب  تغالب  ندعم  نیا  زا  ار  ياهملک  یتخـس  هچ  اب  ینادرگرـس  ریحت و  هطـساوب  میوگب  هک  تسین  یندرک  رواب 

هفوکش زا  یئاههچنغ  تغالب و  رون  زا  یئاهوترپ  هملک  دص  نیا  هک  شاب  هتشاد  دایب  ریگب و  نم  زا  ار  هملک  دص 

 12  . دلج 1 ص دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 258 - ) 1
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یلیخ هتـشاد  ینازرا  برع  هعماج  برع و  تایبدا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  هار  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  يرآ  ! تسا تحاـصف 

 . تسا (1) هملک  دص  نیا  زا  شیب 
: دسیونیم رگید  باتک  رد  یناتسرهش  نینچمه 

رد هک  یئابدا  نخس و  ناداتسا  رضحم  رد  هک  ناتـسودنه  هرگیلع  هدکـشناد  رد  برع  تایبدا  داتـسا  یـسیلگنا  يوکینرگ  رتسم  نانخـس  زا 
مان هغالبلا  جهن  هک  تسا  یکچوک  ردارب  ار  نآرق  : تفگ نانآ  خساپ  رد  هک  تسنیا  دندیسرپ  وا  زا  نآرق  زاجعا  زا  دوب و  رضاح  وا  سلجم 

ناکما و  میرک ) نآرق   ) گرزب ردارب  زا  ثحب  لاجم  ار  ام  اـت  درواـیب  ار  کـچوک  ردارب  نیا  دـننام  هک  دراد  ناـکما  یـسک  يارب  اـیآ  دراد 
دشاب (2) ؟  نآ  ریظن  ندروآ 

ار تحاصف  دعاوق  تسا و  اریگ  نیریش و  دوخب  دوخ  وا  نخس  هکلب  دوبن  تغالب  تحاصف و  دعاوق  دنبیاپ  دوخ  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
. دیجنس تحاصف  دعاوق  اب  ار  وا  نخس  هکنیا  هن  دومن  جارختسا  يو  نانخس  زا  دیاب 

هتـسویپ مهب  بسانتم و  همه  وا  نانخـس  ءازجا  دـنکیم  نایب  ار  تیعقاو  تقیقح و  صوصخم ، ترارح  روش و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنخس 
. تسا رثؤم  ذوفن و  اب  شقطنم  مکحم و  نآ  تالالدتسا  دنطبترم ، مهب  ینعم  لامک  تروص و  لامج  تسا و 

یمان يابدا  . درکن میلعت  یـسک  وا  زا  ریغ  ار  نخـس  نوناق  دوشگن و  یلع  زا  ریغ  یـسک  شیرق  رد  ار  تغالب  تحاـصف و  هار  تفگ  هیواـعم 
. تسا هدمآ  تسدب  وا  ياههبطخ  زا  یسیون  نامرف  یسرداد و  نییآ  هک  دناهدرک  رارقا  برع 

توق نیا  دـنک ، رـضاح  دوخ  هظفاح  نزخم  رد  ار  یناعم  قیاقد  اروف  دـناوتب  رونخـس  درم  هک  تسا  نهذ  تدوجو  رکف  توق  تغالب  همزال 
زا ارنآ  کیرات  يایاوز  مامت  دـشیم  یبلطم  نیرتجـنرغب  هجوتم  یتقو  تشاد و  دوجو  ـالعا  دـحب  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  ءاـکذ  ترثک  رکف و 

. تخاسیم نشور  دوخ  هشیدنا  غورف 
درکیم روطخ  ترـضحنآ  رطاخب  هک  یبلطم  ره  تسا  رارقرب  نآ  ياـههلمج  نیب  یقطنم  طاـبترا  هک  تسا  يروطب  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالک 

تاملک بلاق  رد  یهجو  نیرتهب  هب  اروف 

تسیچ ص 28  هغالبلا  جهن  ( 259 - ) 1
 6  . تسیچ ص هغالبلا  جهن  ( 260 - ) 2
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. دهدب یتمحز  دوخب  نآ  ندروآ  دوجوب  نتفگ و  رد  هکنیا  نودب  تسبیم  شقن  ذغاک  يور  دشیم و  يراج  شنابز  رب  اویش 

زا ياهدـع  بوشآ  رهـش  نبا  لقنب  انب  دومن ، بجعتم  ار  همه  دـیناسر و  زاـجعاب  ار  راـک  يرونخـس  نف  مـالک و  هیبعت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
دش هتفگ  نمض  نیا  رد  دندوب ، یبدا  یملع و  لئاسم  دروم  رد  وگتفگ  لوغشم  هتـسشن و  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 

اجنآ رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  . دـشابن فلا  فرح  نآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یمالک  رتمک  هدـش و  لـخاد  تاـملک  بلغا  رد  فلا  فرح  هک 
رد هکنیا  نودـب  دوب  هملک  دـصتفه  دودـح  رد  هک  دـناوخ  یئارغ  هبطخ  ههیدـبلا  یف  تساخ و  اـپب  دینـش  ار  اـهنآ  نخـس  نوچ  دوب  رـضاح 

نینچ درادـن و  دوـجو  يراد  هطقن  فرح  نآ  تاـملک  رد  هک  دراد  يرگید  هبطخ  نینچمه  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  یفلا  فرح  نآ  تاـملک 
ياههبطخ نتـشون  زا  مالک  هلاـطا  زا  زیهرپ  يارب  هک  .... دولوم لـک  روصم  دودولا و  کـلاملا  دومحملا  کـلملا  دـمحلا هللا  دوشیم -  عورش 

. دیدرگ يراد  دوخ  روبزم 
يزیچ هچ  و  تسا ، مادک  رتبیجع  تسیچ و  بیجع  رما  و  تسا ، مادک  نآ  زا  رتبجاو  تسیچ و  بجاو  رما  دیـسرپ  شترـضح  زا  یـسک 

: دومرف نینچ  اموظنم  ار  وا  خساپ  اروف  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ رتکیدزن  هچ  کیدزن و  هچ  و  تسا ، رتتخس  يزیچ  هچ  لکشم و  تخس و 
اوبوتی  نا  سانلا  یلع  بجو 
بجوا  بونذلا  كرت  نکل 
بیجع  هفرص  یف  رهدلا  و 
بجعا  هیف  سانلا  ۀلفغ  و 

بعص  تابئانلا  یف  ربصلا  و 
بعصا  باوثلا  توف  نکل 

بیرق یجتری  ام  لک  و 
برقا (1)  كاذ  لک  نم  توملا  و 

بیجع دوـخ  شدرگ  رد  راـگزور  . تسا رتبجاو  نآ  زا  هاـنگ  كرت  یلو  دـننک ، هبوـت  ناـهانگ ) زا   ) هک تسا  بجاو  مدرم  رب  ( 261 - ) 1
ار ربص )  ) شاداپ یلو  تسا ، لکشم  تامئالمان  ثداوح و  ربارب  رد  یئابیکش  . تسا رتبیجع  راگزور  رد  مدرم  يربخیب  تلفغ و  و  تسا ،
زا . ) تسا رتکیدزن  اهنآ  همه  زا  گرم  یلو  دسرب ، هک  تسا  کیدزن  دوریم  دیما  نادب  هک  ار  هچ  ره  .و  تسا رتلکـشم  نآ  زا  نداد  تسد  زا 

ترضحنآب . ) بوسنم  ناوید 
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داریا ياهملک  دصتفه  هبطخ  ای  هطقن و  یب  هبطخ  هقباسیب  يروف و  ای  دـیوگ و  یخـساپ  نینچ  ۀـهادب  هک  یـسک  تسا  نشور  حـضاو و  هتبلا 
انمیت ام  تشاد و  دهاوخ  برع  تایبدا  رب  یطلست  هچ  تغالب و  تحاصف و  رد  يذوفن  هچ  دشابن  نآ  تاملک  رد  فلا  فرح  کی  هک  دنک 

. دومن میهاوخ  هراشا  اهنآ  همجرت  نمض  ترضحنآ  رابرهگ  نانخس  زا  ياهمشب  باتک  همتاخ  رد  اکربت  و 

مالسلا هیلع  یلع  كاشوپ  كاروخ و   - 8
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همان 45 ) زا  هغالبلا  جهن  . ) هیصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الأ و 

اریز دـشاب ، وا  دـننامه  درومنیا  رد  هک  تفای  ناوتیمن  ار  یـسک  دـننک  ساـیق  نارگید  اـب  كاـشوپ  كاروخ و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 
رادقم یتح  شتفالخ  تدـم  رد  دـندرکیمن و  كاپ  ارنآ  سوبـس  هک  دوب  ینیوج  نان  یلک  روطب  مک و  هداس و  رایـسب  ترـضحنآ  كاروخ 

 . دیسر دوخ  لقا  دحب  مه  قباس 
کمن ریش و  نان و  وا  يارب  هک  موثلک  ما  شرتخدب  زین  شتداهش  بش  رد  هکنانچ  درکن  فرص  اجکی  تشروخ  ود  زگره  مالسلا  هیلع  یلع 
یفاـک کـمن  ناـن و  نیمه  رادرب و  ار  ریـش  تسا ؟ هدروـخن  اذـغ  کـی  زا  شیب  نوـنک  اـت  تردـپ  ینادـیمن  رگم  دوـمرف  دوـب  هدرک  مهارف 

نیمز رب  دروـخیم و  اذـغ  ناگدـنب  دـننام  هک  دوـب  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هویـش  دـنگوس  ادـخب  دوـمرف  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  ! تسا
رگا دیـشوپیم و  ار  يرگیدـنآ  دوخ  درادرب و  ار  اـهنآ  نیرتـهب  هک  دومنیم  ریخم  ار  شمـالغ  دـیرخیم و  ینالبنـس  نهاریپ  ود  تسـشنیم ،

تخودـنین ياهرقن  الط و  تشاذـگن و  رجآ  يور  يرجآ  شتفـالخ  لاـس  جـنپ  تدـم  رد  . درکیم عطق  ارنآ  دوب  رتدـنلب  شنماد  اـی  نیتسآ و 
دـشیم وربور  دنـسپ  ادخ  راک  ود  اب  هاگ  ره  دروخیم و  هکرـس  اب  وج  نان  تفریم و  شلزنمب  دوخ  دیناروخیم و  تشوگ  مدـنگ و  نان  مدرمب 

دوب و هتخیر  قرع  شتروص  دولآ و  كاخ  شتـسد  نآ  رد  هک  درک  دازآ  دوخ  جنرتسد  زا  هدنب  رازه  درکیم و  باختنا  ار  اهنآ  نیرتتخس 
 . دوبن (1) وا  رادرک  ناوت  بات و  ار  یسک 
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طولخم بآ  اب  وج  درآ  تشوگ و  یمک  ترـضحنآ  دـید  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخب  نیزر  نب  هللا  دـبع  يزور  دـسیونیم  يزوج  نبا 

دیتسه نیملسم  هفیلخ  امـش  دیروخیم ؟ امـش  هک  تسا  یئاذغ  هچ  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع  هللا  دبع  ! دناشوجیم ياهساک  رد  هدرک و 
يارب دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  . دیروخب ماعط  يوق  هیذغا  زا  عوج  دس  هزادـناب  هک  دـیزاجم  امـش  تسا و  امـش  تسد  رد  لاملا  تیب  مامت  و 

! تسین زئاج  نیا  زا  شیب  نیملسم  یلاو 
نیوج نان  نآ  لخاد  رد  دندروآ و  شدزن  دوب  هدش  رهم  هک  ینابنا  متفر  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخب  دـیع  زور  دـیوگ  عفار  یبا  نب  هللا  دـبع 

؟ دـینکیم رهم  هـچ  يارب  ار  ناـبنا  نـیا  نینمؤـملا  ریما  اـی  مدرک  ضرع  دوـمرف ، لواـنت  نآ  زا  ترــضحنآ  هـک  مدــیدب  هدــیبوک  گـشخ و 
اب ارنآ  مالسلا ) امهیلع  نینسح   ) مدنزرف ود  نیا  مسرتیم  هک  منکیم  رهم  نآ  يارب  ینعی  . تیز وا  نمـسب  انیلی  نا  نیدلولا  نیذه  تفخ  : دومرف

! دننک شمرن  تیز  ای  نغور و 
تعاـنق رتش  ریـش  یمک  اـی  يزبسب و  یتساوخ  رترب  نیا  زا  رگا  يدرک و  ءاـفتکا  کـمن  اـی  هکرـسب و  یتساوخ  یـشروخ  ناـن و  تقو  ره  و 

 . دیهدیم (1) رارق  تاناویح  ناتسروگ  ار  ناتیاهمکش  ناویحلا -  رباقم  مکنوطب  اولعجت  :ال  دومرفیم دروخیم و  مک  رایسب  تشوگ  يدومن و 
هیلع یلع  دـمآ  ترـضحنآ  دزن  یبرع  راـطفا  عقوم  دوب  فـکتعم  هفوـک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  كوـلملا  ةریخذ  باـتک  رد 

نینـسح هناخب  دمآ  تسب و  شاهمامع  هشوگب  دروخن و  ارنآ  برع  داد  برعب  يرادـقم  دروآ و  رد  هدـش  هدـیبوک  وج  نان  نابنا  زا  مالـسلا 
تخوس شیارب  ملد  تشادن و  يزیچ  وج  هدیبوک  نان  نیا  زج  هک  مدید  یبیرغ  درم  دجسم  رد  تفگ  دروخ و  اذغ  اهنآ  اب  مالسلا و  امهیلع 

اب هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  ردپ  وا  دنتفگ  دندرک و  هیرگ  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  ! دروخب هک  مربب  وا  يارب  اذـغ  نیا  زا  یمک 
 . دنکیم (2) تدهاجم  شسفن  اب  تضایر  نیا 

فرشم مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  يزور  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هلفغ  نب  دیوس  زا 

دلج 41 ص 148  راونالا  راحب  باب 51 ص 150 -  ةدوملا  عیبانی  ( 263 - ) 1
 147  . باب 51 ص هدوملا  عیبانی  ( 264 - ) 2
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رد مه  یسوبس  رپ  هدیگشخ  نان  صرق  هدش و  هداهن  ترـضحنآ  ولج  یفرظ  رد  دروخیم  نم  ماشمب  شیوب  هک  ياهدیـشرت  ریـش  مدید  مدش 

دروخیم درکیم و  مرن  هدیشرت  ریش  نآ  رد  تسکشیم و  شیوناز  اب  ارنآ  بانجنآ  هک  دوب  گشخ  يردقب  نان  نآ  دشابیم و  شکرابم  تسد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبیبـح  زا  دومرف  متـسه  راد  هزور  نم  مدرک  ضرع  روخب  اـم  ياذـغ  نیا  زا  اـیب و  کـیدزن  دومرف  نمب  و 
نآ ياهبارـش  زا  دناروخب و  واب  یتشهب  ياهماعط  زا  دنوادخ  دروخن  ادخ  يارب  دنک و  یماعطب  لیم  دـشاب و  راد  هزور  سک  ره  هک  مدـینش 

. دناشونب
ادخب تفگ  يریگیمن ؟ ار  وج  سوبـس  هک  یـسرتیمن  ادخ  زا  متفگ  دوب  لزنم  همداخ  هک  هضفب  تخوس  ترـضحنآ  لاحب  ملد  دیوگ  دیوس 
مدرک ضرع  یتفگ ؟ هچ  هضفب  دومرف  دش و  ام  تبحص  هجوتم  ترضح  ! مزپب نان  هتفرگن  ار  شـسوبس  هک  هدومرف  روتـسد  شدوخ  دنگوس 

تفرگیمن و ار  شماعط  سوبـس  هک  داب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يادف  مردام  ردپ و  دومرف  دریگیمن  ار  هلغ  سوبـس  ارچ  متفگ  واب 
 . دومرف (1) حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  ات  دشن  ریس  زور  هس  مدنگ  نان  زا 

بآ هساک  کی  دید  دومن  تقد  وا  ياذغب  نوچ  تسا ، ندروخ  اذغ  لوغشم  ترـضحنآ  دید  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  متاح  نب  يدع 
!! تسا کمن  یمک  نیوج و  نان  ياههکت  يرادقم  و 

تـسا نیمه  مه  امـش  ياذغ  دیربیم و  رـسب  ادخ  تدابع  رد  ار  اهبـش  دیـشکیم و  تمحز  همهنیا  اهزور  امـش  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع 
: دومرف هاگنآ  دنکن  نایغط  ات  داد  تداع  تیضایرب  دیاب  ار  شکرس  سفن  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

الا  عونقلاب و  سفنلا  للع 
. اهیفکی ام  قوف  کنم  تبلط 

 . دنک (2) بلط  شقاقحتسا  زا  شیب  وت  زا  الا  نادرگ و  فیعض  رامیب و  تعانق  هلیسوب  ار  سفن  ینعی 
یلع دزن  هفحت  ناونعب  ارنآ  زا  يرادقم  هتخپ و  یئاولح  دنمتورث  لاجر  زا  یکی 

رگید . بتک  يربط و  خیرات  همغلا ص 47 -  فشک  ( 265 - ) 1
 345  . دلج 40 ص راونالا  راحب  ( 266 - ) 2
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تسا مولعم  تیوب  گنر و  زا  دومرف  دراد  یبوخ  يوب  گنر و  دید  تشادرب و  ار  اولح  فرظ  شوپور  ترضحنآ  دوب  هداتسرف  مالسلا  هیلع 

ار بش  هک  دوش  ادیپ  یـسک  نم  تفالخ  ورملق  رد  دـیاش  منک  انـشآ  وت  معطب  ار  دوخ  هقئاذ  نم  هک  تاهیه  یلو  يراد  مه  یبوخ  معط  هک 
! دشاب هدیباوخ  هنسرگ 

نآ رد  هک  دندیچ  ینیگنر  هرفس  هیواعم  يارب  دش  اذغ  عقوم  نوچ  مدوب  هیواعم  دزن  يزور  تفگیم  هک  دناهدرک  تیاور  سیق  نب  فنحا  زا 
بولطم روطب  فیک  مک و  رظن  زا  هک  دومنیم  يرتـشیب  تقد  دوخ  كاروخ  رد  دوب  یلوکا  درم  هیواـعم  نوچ  تشاد و  دوجو  اهاذـغ  عاوـنا 

. دشاب
منکیم هیرگ  مالسلا  هیلع  یلع  لاحب  تفگ  فنحا  دیسرپ  ار  هیرگ  تلع  هیواعم  درک ، هیرگ  هیواعم  لیوط  ضیرع و  هرفـس  ندید  زا  فنحا 

نوچ مینک ، راطفا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  قاـفتاب  اـت  تشادـهگن  دوخ  لزنم  رد  ارم  دـش  هک  راـطفا  عقوم  مدوب  وا  تمدـخ  رد  يزور  اریز 
تفرگرب و وا  زا  رهم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدـش  روهمم  وا  دوخ  رهمب  هک  تسا  ینابنا  مدـید  دـندروآ  ار  ترـضحنآ  صوصخم  ياذـغ 

دناوتیم مه  يرگید  سک  امش  زا  ریغ  رگم  متفگ  ! داد هضفب  درک و  رهم  ار  هسیک  رس  اددجم  دروخ و  هکرس  اب  ار  گشخ  نان  نآ  زا  ياهکت 
دینکیم ؟ رهم  ار  نابنا  هک  دروخب  نان  نیا  زا 

ار اـهنان  نیا  نم  نادـنزرف  نم  باـیغ  رد  هک  تسنیا  يارب  هکلب  تسین  كاـسما  لـخب و  رظن  زا  هسیک  نـیا  رهم  دوـمرف  مالـسلا  هـیلع  یلع 
تـسار تفگ  هیواعم  ! منکیم رهم  ار  نابنا  رـس  دـننزن  تسد  نآب  رهم  نیا  مارتحاـب  اـهنآ  هکنیا  يارب  نم  دـننکیم و  هتـشغآ  تیزب  اـی  نغورب 
بسانتم مه  ترضحنآ  سابل  . دشاب وا  تلیضف  رکنم  دناوتیمن  یـسک  زاب  دشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  دناوتیمن  يدحا  فنحا  يا  یئوگیم 

. دوب اورنامرف  یمالسا  دالب  مامتب  ماش  زا  ریغب  هکیلاح  رد  دوب  سابرک  مه  شنهاریپ  نشخ و  ربز و  شراولش  دوب  وا  كاروخ  اب 
ریاـس دزیم و  هلـصو  ار  دوخ  شفک  دوـب  ریـصح  مه  شاهناـخ  شرف  دـش  هدـیمان  بارت  وـبا  تهج  نیمهب  تسـشنیم و  كاـخ  يور  بلغا 

! مشکیم تلاجخ  نآ  لاصو  زا  هک  تسا  هدروخ  هلصو  ردقنآ  نم  يادر  نیا  دنگوس  ادخب  دومرفیم  . دادیم ماجنا  شدوخ  مه  ار  شیاهراک 
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 . اهعقار (1) نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللا  و 

ماهدرک ءافتکا  نان  صرق  ود  هنهک و  هماج  ودب  متـسه  امـش  ماما  هک  نم  : دیامرف تسا  هتـشون  هرـصب  یلاو  فینح  نب  نامثعب  هک  ياهمان  رد 
تاهیه یلو  منک  لوانت  يوقم  ذیذل و  ياذغ  مدنگ  زغم  یفصم و  لسع  زا  مشوپب و  رخاف  یـسابل  ریرح  ياههماج  زا  مناوتیم  هکیتروص  رد 
تکرش ءارقف  یناشیرپ  هودنا و  رد  اما  متسه  هفیلخ  ماما و  نم  دنیوگ  هک  منک  تعانق  نیمهب  ایآ  ! دیامن هبلغ  نم  رب  سفن  سوه  يوه و  هک 

كاروـخ و رد  نم  دوـمرفیم  مالـسلا  هیلع  یلع  رهدـلا (2) ؟  هراکم  یف  مهکراشأ  ـال  نینمؤملا و  ریما  لاـقی  ناـب  یـسفن  نم  عنقاأ  منکن ؟
ار دوخ  ماما  یتقو  اریز  دـشاب  ابیکـش  روبـص و  دوخ  هقاف  رقف و  ربارب  رد  دـناوتیم  دـنیبب  ارم  مدرم  نیرتریقف  رگا  هک  متـسه  يروط  كاـشوپ 

. دوشیم یضار  دوخ  لاح  عضو و  زا  دنیبب  نینچ 
ات سپ  دشاب ؟ هتشاد  دوجو  یهباشت  هجو  دیابن  مومأم  ماما و  نیب  ایآ  اما  دنک  یگدنز  دناوتیمن  نم  لثم  یسک  هک  منادیم  نم  دومرفیم  زاب  و 

. دینک يوریپ  نم  شور  زا  دیناوتیم 

مالسلا هیلع  یلع  یهاوخ  تقیقح  تلادع و   - 9
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مالک 15 ) زا  هغالبلا -  جهن   ) قیضا هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  ۀعس و  لدعلا  یف  ناف 

ناسکی یـشبح  هایـس  اب  ار  دوخ  دنبلد  دنزرف  هک  دادیم  جرخب  لمع  تدش  يردقب  رما  نیا  رد  دوب و  تلادـع  قح و  درم  مالـسلا  هیلع  یلع 
تهجنیدـب دراد  درتـسم  ار  نیموـلظم  قـح  اـت  دوـمنیم  تازاـجم  ار  نارگمتــس  درکیم و  یئوـج  زاـب  دوـخ  لاـمع  زا  ترــضحنآ  دــیدیم ،

يوقت و تلادـع و  هیاپ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  . دنفیعـض نم  شیپ  رگمتـس  ناشکندرگ  زیزع و  نم  رظن  رد  فیعـض  نایاونیب  : دومرف
يأر و تسناوتیمن  دوب  میظع  ریطخ و  ردق  ره  ول  يرما و  چـیه  دادـیمن و  مکح  قحب  زج  اضق  دنـسم  رد  دوب و  راوتـسا  تاساوم  تاواسم و 
تسنادیم و لوئـسم  ناگدنب  قوقح  تیاعرب  تبـسن  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  . دزاس فرحنم  تقیقح  ریـسم  زا  ار  وا  هشیدنا 

ناسک نیرتکیدزن  هراب  رد  یتح  ار  یضیعبت  نیرتکچوک  دوب  لاحم  دوب و  نآ  یتقیقح  یعقاو و  ینعمب  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  وا  فده 
زا نیملـسم  لاملا  تیب  زا  دوخ  يررقم  مهـس  رب  هفاضا  يزیچ  تسناوتن  دومن  رارـصا  ردـق  ره  لـیقع  شردارب  هکناـنچ  دـیامن  لاـمعا  دوخ 

رجا ادهسم و  نادعسلا  کسح  یلع  تیبا  نال  هللا  :و  دیامرف هک  تسا  هدمآ  بانجنآ  دوخ  مالک  رد  نآ  هیضق  يارجام  دبایرد و  ترضحنآ 
.. . ماطحلا نم  ءیشل  ابصاغ  دابعلا و  ضعبل  املاظ  ۀمایقلا  موی  هلوسر  هللا و  یقلا  نم  یلا  بحا  ادفصم  لالغالا  یف 

رد هتـسب ) اپ  تسد و   ) ارم منارذگب و  يرادیب  هب  تسا ) روهـشم  يزیت  هب  هک   ) نادعـس راخ  يور  رب  حبـص ) ات   ) ار بش  رگا  دـنگوس  ادـخب 
اهراخ نآ  يور  رب  اهریجنز 
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( ادخ  ) ناگدنب زا  یـضعب  هب  هکیلاح  رد  میامن  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  تمایق  زور  رد  هکنیا  زا  تسا  رتشوخ  یـسب  نم  دزن  رد  دنـشکب 

تدـم هتـشگرب و  یگدیـسوپ  يوسب  باتـش  يدـنت و  اب  هک  یـسفن  رطاـخب  هنوگچ  مشاـب و  هدرک  بصغ  يزیچ  اـیند  لاـم  زا  هدرک و  متس 
میامن ؟ متس  یسکب  دنام  دهاوخ  كاخ  ریز  رد  ینالوط 

... اعاص مکرب  نم  ینحامتسا  یتح  قلما  دق  الیقع و  تیأر  دقل  هللا  و 
درکیم و اضاقت  نم  زا  ار  امـش  لاملا ) تیب  زا   ) مدنگ نمکی  رادـقم  هک  مدـید  یناشیرپ  رقف و  تدـش  رد  ار  لیقع  مردارب )  ) دـنگوس ادـخب 

نداد ناشن  نمض  لیقع   ) دوب و هدش  هایـس  لین  اب  یئوگ  هریت و  دولآ و  كاخ  ناشتروص  هک  مدید  فیثک  هدیلوژ و  ياهیوم  اب  ار  شلافطا 
منید درکیم  نامگ  زین ) وا   ) مدادیم و شوگ  شنانخـسب  مه  نم  دومنیم و  رارکت  ار  شیاضاقت  درکیم و  دیکأت  ار  دوخ  شهاوخ  نمب ) اهنآ 

! ماهدرک اهر  ار  دوخ  شور  هدومن و  يوریپ  وا  زا  هتخورف و  ودب  ار 
!... اهب ربتعیل  همسج  نم  اهتیندا  مث  ةدیدح  هل  تیمحاف 

دوب کیدزن  دز و  دایرف  نویش و  رامیب  دننام  نآ  درد  زا  ! دریگ تربع  هک  مدرب  شنت  کیدزن  هدرک و  خرس  شتآ ) رد   ) ار ینهآ  هعطق  سپ 
ارنآ یناسنا  هک  ینهآ  هراپ  زا  وت  ایآ  دـننک  هیرگ  تیازع  رد  نارداـم  لـیقع  يا  متفگ  مدـید ) نینچ  ار  وا  نوچ   ) دزوسب نآ  ترارح  زا  هک 

تـسا هتخورفا  شبـضغ  مشخ و  يارب  ارنآ  راـبج  دـنوادخ  هک  یـشتآ  يوسب  ارم  یلو  ینکیم  هلاـن  تسا  هتخادـگ  یخوش  هچیزاـب و  يارب 
ملانن ؟ منهج  شتآ  زا  نم  یلانیم و  کچوک  درد  نیا  زا  وت  ایآ  یناشکیم ؟

ام دزن  دوب  هداهن  یفرظ  رد  هک  ياهیده  اب  هاگنابش  دوب ) نیقفانم  زا  هک  سیق  نب  ثعشا   ) یصخش هک  تسنآ  لیقع  ناتـساد  زا  رتتفگـش  و 
تـسا هیده  نیا  ایآ  متفگ  ودب  دوب  هدش  ریمخ  نآ  یقاب  ای  رام و  نهد  بآب  یئوگ  متـشاد  هارکا  نآ  زا  هک  دوب  یئاولح  هیده ) نآ  و   ) دمآ

! تسا هیده  هکلب  ةوکز  هن  تسا و  هقدص  هن  تفگ  تسا  مارح  تیب  لها  ام  رب  هک  هقدص  و  تسا ؟ هقدص  ةوکز و  ای 
ارم هک  ياهدمآ  ادخ  نید  قیرط  زا  ایآ  دنک  هیرگ  تگرم  رد  تردام  متفگ  ودب  سپ 
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ياهدمآ ؟ ) یلع  نتفیرف  يارب  هک   ) یئوگیم نایذه  ای  ياهدش  هناوید  ای  ياهتشگ  راچد  غامد  طبخب  ایآ  یهد ؟ بیرف 

... هتلعف ام  ةریعش  بلج  اهبلسا  ۀلمن  یف  هللا  یصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب  ۀعبسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و 
زا ار  يوج  تسوپ  هک  ياهچروم  هرابرد  ار  ادخ  هک  دـنهدب  نمب  تسا  اهنآ  ياهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخب 

یلع دوجیم ، دوخ  ناهد  رد  ارنآ  یخلم  هک  تسا  یگرب  زا  رتتسپ  نم  رظن  رد  امـش  يایند  نیا  منکیمن و  زگره  منک  ینامرف  اـن  مریگب  نآ 
نامز رد  عفار  یبا  نب  هللا  دبع   . یقبت (1) ةذل ال  ینفی و  میعنل  یلعل و  ام  تسا ؟ راکچ  تسین  رادیاپ  هک  یتذل  ایند و  رذـگدوز  تمعن  اب  ار 
کی رد  تکرـش  تهج  تعاس  دنچ  يارب  ۀقوم  يدنب  ندرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نارتخد  زا  یکی  دوب  لاملا  تیب  نزاخ  ترـضحنآ  تفالخ 

ار دوخ  رتخد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفر  دوخ  لزنمب  نانامهم  هک  ینامهم  همتاخ  زا  سپ  دوب ، هتفرگ  هللا  دـبع  زا  هیراعب  نابرق  دـیع  یناـمهم 
اب كرتخد  ياهدروآ ؟ تسدـب  اجک  زا  ار  دـنب  ندرگ  نیا  دز  گناب  روفلا  یف  تسوا  ندرگ  رد  لاـملا  تیب  دـیراورم  دـنب  ندرگ  هک  دـید 

تساوخ و ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ  هللا  دبع  ماهتفرگ  هیراعب  تعاس  دنچ  يارب  عفار  یبا  نبا  زا  درک  ضرع  ناوارف  زرل  سرت و 
! منک تنایخ  نیملسمب  نم  رگا  ادخ  رب  هانپ  مدرک  ضرع  ینکیم ؟ تنایخ  نیملسم  لام  رد  عفار  یبا  رسپ  يا  دومرف 

ياهداد ؟ هیراع  نم  رتخدب  نیملسم  تیاضر  نم و  هزاجا  نودب  دوب  لاملا  تیب  رد  هک  ار  يدنب  ندرگ  هنوگچ  دومرف 
ضرع 

 215  . مالک هغالبلا  جهن  ( 269 - ) 1
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ارنآ هک  متـسه  دنب  ندرگ  نآ  نماض  دوخ  نم  دـهدب و  سپ  هک  هتـساوخ  تناماب  نم  زا  ارنآ  تسا و  امـش  رتخد  وا  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک 

تبوقع راتفرگ  هک  يوش  بکترم  يراک  نینچ  رگید  راب  يارب  ادابم  نادرگرب و  شلحمب  ارنآ  زورما  نیمه  دومرف  منادرگ ، زاب  دوخ  لـحم 
نیا یتقو  شرتخد  مدـیربیم ، ار  شتـسد  هک  دوب  هیمـشاه  نز  نیلوا  دوب  هتفرگن  هنومـضم  هیراعب  ار  دـنب  ندرگ  وا  رگا  دـش و  یهاوخ  نم 
رتخد يا  دومرف  ترضح  تسا ؟ رتراوازس  نم  زا  نآ  زا  هدافتسا  يارب  یسک  هچ  ماوت  رتخد  نم  نینمؤملا  ریما  ای  درکضرع  دینـش  ار  نخس 

ار دنب  ندرگ  هاگنآ  دنتـشاد ؟ يدنب  ندرگ  نینچ  دیع  رد  نیرجاهم  ياهنز  مامت  ایآ  دربن  ردب  قح  هار  زا  ارت  تسفن  ياوه  بلاطیبا  نب  یلع 
زا یتشادمـشچ  دـندوب  دـنمتورث  هکنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  ناـمز  رد  ریبز  هـحلط و   . دـینادرگ (1) زاـب  شلحمب  تـفرگ و  وا  زا 

تسیچ ؟ دینادیم  نارگید  زا  رترب  ار  ناتدوخ  امش  هکنیا  لیلد  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  . دنتشاد ترضحنآ 
دوب ؟ هنوگچ  امش  يررقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  دومرف  ترضح  دوب  رتشیب  ام  يررقم  رمع  تفالخ  نامز  رد  دندرک  ضرع 
هللا یلـص  ربمغیپ  شور  زا  نم  ایآ  تسا  مدرم  ریاس  دننام  امـش  يررقم  مه  نونکا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم  ریاس  دننام  دندرک  ضرع 

رمع ؟ شور  زا  ای  منک  يوریپ  هلآ  هیلع و 
امـش دوخ  قیدصتب  انب  نم  قباوس  تامدخ و  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ! میراد یقباوس  میاهدرک و  یتامدخ  ام  دنتفگ  دنتـشادن  یباوج  نوچ 
اهنآ هرخالاب  متـسین ، لئاق  مدرم  نیرتریقف  دوخ و  ناـیم  يزاـیتما  هنوگچیه  متـسه  مه  هفیلخ  ـالعف  هکنیا  اـب  تسا و  نیملـسم  همه  زا  رتشیب 

. دنتشگرب دیما  ان  هدش و  باجم 
درکیم ءاضتقا  تقیقح  هچ  ره  دوب و  قح  وریپ  وا  تسجیم ، يرازیب  متس  ملظ و  زا  درکیم و  رقتسم  اج  همه  رد  ار  تلادع  مالـسلا  هیلع  یلع 

هدوب و یقالخا  یقوقح و  تاکن  مامت  يواح  تسا  هدش  هتـشون  اهناتـسرهش  نارادـنامرفب  نیمارف  تروصب  هک  يو  تاروتـسد  دادـیم  ماجنا 
باتک رد  نادـیز  یجرج  . دـناهدومن تواضق  ترـضحنآ  یهاوختقیقح  دروم  رد  هدرب و  یناـیاش  ياههدافتـسا  اـهنآ  زا  ناـهج  نانادـقوقح 

ار اهنآ  میناوتیم  هنوگچ  میاهدیدن  ار  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  هک  ام  : دسیونیم نینچ  مالـسا ) ندمت  خـیرات   ) دوخ فورعم 
میربب ؟ یپ  اهنآ  دوجو  شزرا  نازیمب  مینک و  کیکفت  مه  زا 

. مینک تواضق  اهنآ  هرابرد  میناوتیم  یبوخب  نرق  هدراهچ  زا  سپ  تسا  هدنام  هیواعم  یلع و  زا  هک  یتاملک  اههمان و  نانخس و  يور  زا  ام 
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دنروآ تسدـب  میـس  رز و  دـنوش و  طلـسم  مدرم  رب  اهنآ  هک  تسنیا  شفدـه  رتشیب  هتـشون  دوخ  ماکح  لاـمعب و  هک  یئاـههمان  رد  هیواـعم 
ادیکا زیچ  ره  زا  لبق  شیوخ  نارادنامرفب  دوخ  ياههمان  مامت  رد  بلاطیبا  نب  یلع  یلو  دنتسرفب  وا  يارب  ار  هیقب  دنرادرب و  دوخ  ار  یمهس 

زا یهن  فورعمب و  رما  دنرادب ، هزور  دنناوخب و  دوخ  تاقوا  رد  بترم و  ار  زامن  دنـسرتب ، ادـخ  زا  دنـشاب و  راکزیهرپ  هک  دـنکیم  شرافس 
دنزرون و تلفغ  نادنمتجاح  ناراد و  ضرق  نامیتی و  ناریقف و  عضو  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تورم  محر و  ناتـسد  ریزب  تبـسن  دـننک و  رکنم 

 . تسا (1) ایند  نیا  زا  نتشذگ  نتشاذگ و  یگدنز  نیا  نایاپ  تسا و  نانآ  لامعا  رظان  دنوادخ  لاح  ره  رد  هک  دننادب 
ناـیب ترـضحنآ  دـننام  یتـلود  ماـکح  اـب  ار  عاـمتجا  . تابـسانم نینچمه  مـه و  اـب  ار  تاـقبط  دارفا و  طـباور  قوـقح  ياـملع  زا  کـیچیه 

هکیعقوم . دوب رانک  رب  گنرین  هلیح و  هسیـسد و  زا  تشادـن و  یفدـه  تلادـع  قح و  یتسرد و  یتسار و  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناهدومنن ،
حالصب نورقم  رـضاح  لاح  رد  هیواعم  لزع  هک  دندرک  ضرع  شنارای  زا  ياهدع  دومن  لوزعم  ار  نامثع  ماکح  لامع و  دیـسر و  تفالخب 
مناوتیمن مه  تعاسکی  يارب  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  درادـیمن ، رب  ماش  تراما  زا  تسد  یناـسآب  تسا و  وج  هنتف  يدرم  وا  اریز  تسین 

 . منیب اورمکح  نیملسم  تعامج  رب  ار  نیدیب  دساف و  صاخشا 
ادـعب درکیمن  لزع  اروـف  ار  هیواـعم  رگا  اریز  تشادـن  یئانـشآ  تسایـسب  مالــسلا  هـیلع  یلع  هـک  تـسنیا  رب  هدـیقع  ار  رظن  هتوـک  یهورگ 

دیسریمن و نامثعب  تفالخ  تفریذپیم  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نخس  ۀقوم  رگا  رمع  يرفن  ياروش 6  رد  ای  دنک و  لوزعم  ار  وا  تسناوتیم 
نیا تاضارتعا  نانخس و  ... دیآیمن و و شیپ  تیمکح  نایرج  دشیم و  بلاغ  هیواعمب  تخاسیمن  اهر  نیفـص  گنج  رد  ار  صاع  ورمع  رگا 

قح و رادفرط  راوگرزب و  بیجن و  میرک و  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسناد  دیاب  یلو  دسریم  رظنب  حیحـص  رما  يداب  رد  مدرم  زا  هورگ 
تموکح اـب  دوب  هیهلا  تفـالخ  ناـمه  هک  وا  تموکح  اریز  دـیامن  یلاو  نیملـسم  رب  ار  وا  لاـثما  هیواـعم و  تسناوتیمن  وا  دوـب و  تقیقح 

يوقت فاصنا و  لدع و  دننام  یناسفن  لئاضف  یقالخا و  هیلاع  ینابمب  هجوت  اب  هیهلا  تموکح  تشاد ، قرف  نارگید 
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تلادع قح و  فالخ  رب  هچنآ  دریگیم و  رظن  رد  ار  نیملسم  یعامتجا  يدرف و  حلاصم  هدش و  يزیر  یپ  اهنآ  لاثما  تمکح و  تلیضف و  و 
دهدیم ماجنا  هک  یلامعا  تسا و  نیمز  يور  رد  وا  هدنیامن  ادخ و  تافـص  رهظم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیمن ، هدـید  یـشور  نینچ  رد  تسا 

. دشاب یهلا  روتسد  تقیقح و  اب  قبطنم  دیاب 
دوبن هتسیاش  لامعا  نیا  ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا  راکبیرف  زاب و  گنرین  رگهلیح و  صاخشا  هویش  ندز  لوگ  هسیسد و  تسایس و 

ردـغی و هنکل  ینم و  یهداب  ۀـیواعم  ام  هللا  :و  دـیامرف ترـضحنآ  دوخ  هکناـنچ  دـهد  جرخب  یگنرز  نارگید  دـننام  تسناوتیمن  وا  هکنیا  هن 
یقتلا ول ال  : دومرف زاـب  .و  ددرگیم روجف  بکترم  دـنکیم و  رکم  وا  نکل  تسین و  رتشوه  اـب  رتکریز و  نم  زا  هیواـعم  دـنگوس  ادـخب  . رجفی

ار یلع  ياپارـس  قح  یلجت  یلو  . مدوب رتگنرز  برع  مامت  زا  متـشادن ) يوقت  نم  لاـحم  ضرفب   ) دوبن يوقت  رگا  ینعی  . برعلا یهدا  تنکل 
. درکیم عافد  قح  زا  تسجیم و  قح  دیدیم و  قح  تفگیم و  قح  وا  دوب  هتفرگ  ارف 

رسب  ) هیواعم مکاح  زا  تیاکش  يارب  ترضحنآ  تداهش  زا  سپ  ینادمه  هرامع  رتخد  هدوس  هک  دناهتشون  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  هرابرد 
هیواعم هیلع  مالسلا  هیلع  یلع  يرادفرطب  ار  مدرم  نیفص  گنج  رد  هک  ار  وا  هیواعم  تفر و  وا  دزنب  تشادیم  اور  متس  ملظ و  هک  ةاطرا ) نب 

ياهدمآ ؟ اجنیا  هک  تسیچ  وت  تجاح  تفگ  سپس  دومن و  شنزرس  درکیم  کیرحت 
ظفح يارب  ام  دوب و  یهاوخ  لوئسم  وا  لامعاب  تبسن  دنوادخ  دزن  رد  وت  هتـشک و  ار  ام  نادرم  هتفرگ و  ار  ام  هلیبق  لاوما  رـسب  تفگ  هدوس 
هدوس يا  تفگ  هیواعم  مینک  یساپس  ان  ارت  الا  میوشیم و  رکـشتم  وت  زا  یـسرب  ام  تیاکـشب  رگا  نونکا  میدرکن  يراک  وا  اب  وت  رطاخب  مظن 

: تفگ هاگنآ  تخادنا و  ریزب  رس  یتخل  هدوس  ینکیم ؟ دیدهت  ارم 
اهنمضت  حور  یلع  هلالا  یلص 

انوفدم لدعلا  اهیف  حبصاف  ربق 
تدوصقم تفگ  هیواعم  . دیدرگ نوفدم  ربق  نآ  رد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  يربق  هکنآ  ناور  رب  دتـسرف  دورد  دـنوادخ  ینعی 

تسیک ؟
نامز رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  وا  دنگوس  ادخب  تفگ  هدوس 
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ترـضحنآ شیپ  تیاکـش  يارب  نم  دومن  راتفر  تلادع  قیرط  زا  نوریب  وا  دوب و  هداتـسرف  ام  دزنب  تاقدـص  ذـخا  يارب  ار  يدرم  شتفالخ 

تقفـش و لاـمک  اـب  دـید  ارم  نوچ  دـیوگب  ریبکت  تساوخیم  هداتـسیا و  یلـصم  رد  زاـمن  يارب  باـنجنآ  هک  مدیـسر  شتمدـخ  یتقو  متفر 
درک و نامسآب  ور  تسیرگب و  تخس  دینش  ارم  نانخس  نوچ  مدرک  نایب  ار  وا  لماع  يافج  روج و  نم  يراد ؟ یتجاح  ایآ  دیسرپ  ینابرهم 

بیج زا  یتسوپ  هراپ  اروف  ماهداتـسرفن و  وت  ناگدـنب  هب  متـس  ملظ و  يارب  ار  لماع  نیا  نم  هک  ینادـیم  وت  رداق  رهاق و  دـنوادخ  يا  تفگ 
لمع رد  رگید  هماـن ، نیا  تیؤر  ضحمب  هـک  تشوـن  ودـب  نآرق  تاـکرابم  تاـیآ  هلیـسوب  لـماع  نآ  خـیبوت  نمـض  دروآ و  نوریب  دوـخ 

داد و نمب  ار  همان  نآ  و  دریگ ، لیوحت  وت  زا  هک  متسرفب  ار  يرگید  ات  شاب  هتـشاد  ياهدرک  تفایرد  لاح  ات  هچ  ره  وشم و  لخاد  تاقدص 
. دیدرگ هاتوک  نارگید  لامب  زواجت  يدعت و  زا  رگمتس  مکاح  تسد  هجیتن  رد 

تـسا هتفرگ  هدوس  هلیبق  لاوما  زا  هچنآ  هک  دـسیونب  ةاطرا  نب  رـسب  هب  ياهمان  هک  داد  روتـسد  دوخ  بتاکب  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  هیواـعم 
 . دیامن (1) درتسم  اهنادب 

ار قح  هار  هدرک  حیرـصت  زین  نادیز  یجرج  هکنانچمه  تشونیم  دوخ  نارادـنامرف  ماکحب و  هک  یئاههمان  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يراب 
جرم و جره و  دـیماجنایم و  لوطب  ترـضحنآ  تموکح  نارود  رگا  دوـمرفیم ، هیـصوت  ار  یتـسرد  يوـقت و  داد و  لدـع و  دادـیم و  ناـشن 

اریز تشگیم  نانآ  بیـصن  ایند  نید و  تداعـس  دـشیم و  رگید  روط  نیملـسم  یعامتجا  عضو  کش  ـالب  تشادـن  دوجو  یلخاد  ياـهگنج 
نـشور يارب  تفرگیم و  همـشچرس  وا  یهاوختقیقح  يوقت و  زا  هک  دوب  تلادـع  یجراخ  قادـصم  تموکح ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شور 

يروشکب ارت  کلام  يا  : دوشیم هراشا  الیذ  هدومرف  موقرم  رصم  یلاو  یعخن  رتشا  کلامب  هک  بانجنآ  همان  دهع  زا  یئاهزارفب  بلطم  ندش 
ياهراک رد  وت  هک  دـنرگنیم  هنوگنامهب  وت  ياهراک  رد  مدرم  دـناهدوب و  اجنآ  رد  راکمتـس  رگداد و  ناـیاورنامرف  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف 

ناکین هرابرد  دنوادخ  هچنآ  هلیسوب  نوچ  یئوگ و  ناینیشیپ  دروم  رد  وت  هک  دنیوگ  وت  هرابرد  ار  نانخس  نامه  يرگنیم و  لیبق  نانارمکح 
دشاب . کین  لمع  هریخذ  وت  دزن  رد  اههریخذ  نیرتهب  دیاب  اذل  تخانش  ار  اهنآ  ناوتیم  دنکیم  يراج  مدرم  نابز  رب 
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سفنب ندـیزرو  لخب  هک  زرو  لخب  تسین  لالح  زاجم و  تیارب  هچنآ  زا  دوخ  سفنب  ریگ و  تسدـب  ار  تسوه  يوه و  راهم  کـلام ) يا  )

راتفر تفطالم  یتسود و  اب  اهنآ  اب  شاب و  نابرهم  مدرم  اب  ابلق  تسا ، فاصنا  لدع و  دشاب  نآ  دـنیاشوخ  ان  ای  دـنیاشوخ و  هچنآ  دروم  رد 
رگا  ) اـی دـناوت و  ینید  ردارب  اـی  دـنهورگ  ود  ناـنآ  اریز  دـناد  تمینغ  ار  اـهنآ  ندروخ  هک  یـشاب  هدـنرد  ناویح  نوچ  ناـنآب  اداـبم  نک و 

ان نایصع و  بکترم  هتسنادن  هتسناد و  دنزیم و  رـس  یئایاطخ  اهـشزغل و  اهنآ  زا  هک  دنتسه (1)  ادخ  قولخم  وت  دننام  دنتـسین ) وت  شیکمه 
دنوادـخ تشذـگ  وفع و  زا  دوخ  وت  هک  يراد  تسود  هکنانچمه  هدـب  رارق  دوخ  ضامغا  وفع و  دروم  ار  اهنآ  نیا  رب  انب  دـنوشیم  یناـمرف 

اهنآ یلاو  ارت  هک  یـسک  زا  زین  دنوادخ  تست و  قوف  ام  هدرک  اورنامرف  اهنادب  ارت  هکنآ  یئاهنآ و  سیئر  قوف و  ام  وت  اریز  يوش  رادروخرب 
. تسا هداد  رارق  وت  شیامزآ  بجوم  ارنآ  هتساوخ و  اهنآ  ياهراکب  یگدیسر  وت  زا  تسا و  رترب  قوف و  ام  هدومن 

یب شتمحر  وفع و  زا  هن  يراد و  یتردق  وا  رهق  مشخ و  ربارب  رد  هن  وت  اریز  یهد  رارق  ادخ  اب  گنج  ضرعم  رد  ار  دوخ  ادابم  کلام ) يا  )
ياهدوـمن ار  نارگید  هک  مه  یتـبوقع  رفیکب و  شاـبم و  نامیـشپ  ياهدرک  نارگید  هراـبرد  هـک  یتشذـگ  وـفع و  زا  زگره  و  یتـسه ، زاـین 

تراما نمب  هک  یئوگب  دـیابن  نکم و  باتـش  یباـی  یتعـسو  دوخ  سفن  رد  نآ  ندروخ  ورف  زا  هک  یبضغ  یئوخ و  دـنت  هب  وشم و  ناـمداش 
رییغت ثداوحب و  نتسج  یکیدزن  نید و  فعـض  بجوم  لد و  داسف  ببـس  شور  نیا  اریز  دنیامن  ءارجا  دیاب  مهدیم  روتـسد  نم  دناهداد و 

. تسا اهتمعن 
تست و زا  رتـالاب  هک  دـنوادخ  کـلم  تمظعب  دروآ  دـیدپ  بجع  یگرزب و  وـت  يارب  یئاورناـمرف  تموـکح و  نیا  هکیناـمز  کـلام ) يا  )

تدوخب تبسن  وا  یئاناوت  تردقب و 

دوجو دیفس  هایس و  یتسرپ و  داژن  ياوعد  یقرتم  للم  نایم  زونه  تسا  رـشب  قوقح  تیاعر  زا  نخـس  رـضاح  رـصع  رد  هکنیا  اب  ( 273 - ) 1
رد دنـشاب  هک  ياهقبط  شیک و  ره  زا  مدرم  دـیامرفیم  هدرمـش و  موهوم  ار  یتازاـیتما  نینچ  شیپ  نرق  رد 14  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دراد 

هزجعم یعون  دوخ  تشادن  یعالطا  یناسنا  یعیبط  قوقح  زا  یسک  هک  ینامز  نانچ  رد  ینخس  نینچ  نتفگ  دنربارب  یعامتجا  تلادع  ربارب 
فلؤم . . تسا
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دراد و زاب  يدنت  زا  ارت  یـشک  رـس  ربک و  ندیـشیدنا  ندرک و  هاگن  نیا  هک  شیدنیب  نک و  رظن  یتسین  اناوت  نادب  شیوخ  سفن  زا  هچنادـب 

ربارب تمظع  یگرزب و  رد  دنوادخ  اب  ار  دوخ  هکنیا  زا  و  ددرگیم ، زاب  وت  يوسب  هتشگ  ادیپ  ان  تدرخ  لقع و  زا  ربک  بجع و  رثا  رد  هچنآ 
ره دنک و  راوخ  ار  یـشکندرگ  ره  دنوادخ  اریز  شاب  رذح  رب  تخـس  یهد  رارق  وا  دننامه  تردـق  توربج و  رد  ار  نتـشیوخ  ای  يریگ و 

. دیامن کچوک  تسپ و  ار  يربکتم 
فاصنا اب  يراد  تسود  تناتـسد  ریز  زا  هک  یـسک  ره  تناکیدزن و  دوخ و  بناج  زا  زین  مدرم  هرابرد  هد و  فاصنا  ار  ادـخ  کـلام ) يا  )

دوشیم و نمـشد  وا  اب  ناگدنب  ضوعب  دـنوادخ  دـنک  متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک  یـسک  و  یـشاب ، راکمتـس  ینکن  نینچ  رگا  هک  نک  راتفر 
هکیعقوم ات  تسا  گنج  لاح  رد  ادخ  اب  سکنآ  دزاس و  لطاب  ار  وا  ناهرب  تجح و  دـنک  ینمـشد  همـصاخم و  هک  یـسک  اب  مه  دـنوادخ 

تـسین رثؤم  وا  ندروآ  بضغب  دوز  ادخ و  تمعن  رییغت  رد  متـس  رب  يرادیاپ  دننام  زیچ  چیه  و  دیارگ ، هبوتب  دشکب و  يراکمتـس  زا  تسد 
. تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دونشیم و  ار  ناگدیدمتس  ياعد  دنوادخ  اریز 

هک اریز  دشابیم  مدرم  یئوجبیع  ددص  رد  همه  زا  شیب  هک  دشاب  یسکنآ  وت  دزن  تناتسد  ریز  نیرتنمشد  نیرترود و  هک  دیاب  کلام ) يا  )
مدرم یناهنپ  بویع  ادابم  سپ  تسا  رتهتـسیاش  نارگید  زا  مکاح  یلاو و  اهنآ  ندیناشوپ  يارب  هک  دـشابیم  یفعـض  طاقن  بویع و  ار  مدرم 

زا هچنادب  دنوادخ  ینک و  كاپ  دیاب  تسا  راکشآ  هک  ار  یبویع  طقف  وت  هکنوچ  يزاس  راکشآ  وجتـسج و  تسا  هدیـشوپ  وت  رظن  زا  هک  ار 
يراد تسود  وت  بویع  زا  هک  ار  هچنآ  وت  زا  زین  دنوادخ  ات  ناشوپب  ار  مدرم  یتشز  یناوتیم  ات  نیا  رب  انب  دـنکیم ، مکح  تسا  ناهنپ  وت  رظن 

. دناشوپب دشاب  هدیشوپ  مدرم  زا 
مدرم لد  زا  شوـخ  راـتفر  كولـس و  نسح  اـب  دنـشاب  هتـشاد  لد  رد  وـت  زا  مدرم  تسا  نکمم  هک  ار  ياهـنیک  هنوـگ  ره  هرگ  کـلام ) يا  )
ناداـن دـشابن  تسرد  وت  رظنب  هک  يزیچ  ره  زا  ار  دوخ  نک و  عطق  دوخ  زا  نارگید  هراـب  رد  ار  ینمـشد  ماـقتنا و  عون  ره  هتـشر  ياـشگب و 

دنک دـننام  ناـیوگ  تحیـصن  هب  ار  دوخ  دـنچ  ره  نیچ  نخـس  هک  اریز  نکم  هلجع  نیچ  نخـس  ياـههتفگ  ندومن  یهاوگ  رد  هد و  ناـشن 
دناسرتیم یتسدیهت  رقف و  زا  دنادرگ و  زاب  ششخب  لضف و  زا  ارت  هک  هدم  هار  ار  لیخب  صخـش  دوخ  تروشم  هسلج  رد  و  تسا ، راکتنایخ 

و
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ار صرح  تدـش  هک  ار  راکعمط  صیرح و  هن  دزاس و  تناوت  ان  گرزب  ياـهراک  ماـجنا  زا  ارت  هک  نکم  لـخاد  ار  وسرت  صخـش  نینچمه 
 . دروآ درگ  ار  اهنآ  دنوادخب  ینامگ  دب  هک  دنتسه  یفلتخم  زیارغ  صرح  نبج و  لخب و  هک  اریز  دهد  هولج  وت  رظن  رد  يرگمتس  اب  مأوت 

ياهدرکن هک  یباوص  ان  راک  تلعب  دننکن و  هغلابم  وت  حدم  رد  هک  نک  راداو  ار  اهنآ  بسچب و  ناتـسار  نایاسراپب و  یناوتیم  ات  کلام ) يا  )
وکین هک  دیابن  .و  دروآ دیدپ  یشک  رس  ربک و  هدرک و  دنـسپ  دوخ  نیب و  دوخ  ار  ناسنا  حدم ، رد  هغلابم  رارـصا و  اریز  دننادرگن  تنامداش 

هب ار  ناراکدب  دنکیم و  لیم  یب  درسلد و  يراک  وکین  هب  ار  ناراکوکین  شور ، نیا  اریز  دنـشاب  هیاپ  هجرد و  کیب  وت  دزن  رد  راکدب  راک و 
رفیکب ار  ناراکدب  هدب و  شاداپ  ار  ناراکوکین   ) نک مازلا  دـناهدومن  مزلم  دوخ  يارب  هچنادـب  ار  نانآ  زا  کی  ره  و  دـهد ، تداع  يراکدـب 

سپ ینادرگیم ، صلاخ  ار  تنید  نآ  هلیـسوب  هک  دشاب  یـصوصخم  عقوم  رد  تسا  ادخ  يارب  اهنآ  ماجنا  هک  یـضئارف  هماقا  دـیاب  و  ناسر )
ارنآ هدرک و  افو  الماک  یئوج  یکیدزن  ادخب  نآ  هلیـسوب  هچنادب  زادنیب و  راکب  ادـخ  تدابع  يارب  ار  تنت  دوخ  زور  بش و  زا  یتمـسق  رد 

. دنکفا بعت  جنرب و  ارت  ندب  راک  نیا  هچ  رگا  هد  ماجنا  صقن  بیع و  نودب 
مدرم تونق  دوجـس و  عوکر و  نداد  لوط  اب   ) نادرگ عیاض  ار  زامن  هن  نک و  رفنتم  ار  مدرم  هن  يزیخرب  تعامج  زامنب  مدرم  اـب  هکیعقوم  و 
زرطب زامن  تابجاو  ياداب  طقف  ینعی  دوشن  نآ  یهابت  بجوم  اـت  راذـگم  ورف  يزیچ  مه  زاـمن  تاـبجاو  زا  لاـح  نیع  رد  نکم و  هتـسخ  ار 

. دنراد يروف  ياهراک  ای  هدوب و  رامیب  لیلع و  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نایم  رد  اریز  زادرپب ) حیحص 
داـیز ارت  نارگید  یهاوخب  هکنیا  زا  دـنک و  تراداو  يدنـسپ  دوخب  ارت  هک  يزیچب  داـمتعا  زا  یهاوخ و  دوخ  ینیب و  دوـخ  زا  کـلام ) يا  )

ار ناراک  وکین  یکین  هنوگ  ره  اهنآ  هلیـسوب  هک  تسا  ناطیـش  ياـهتصرف  نیرتنئمطم  زا  تشز  تافـص  نیا  اریز  زیهرپب  تخـس  دنیاتـسب 
هک ار  يراک  ای  یهن و  یتنم  نانآ  يارب  ياهدومن  تناـمرف  ریز  مدرمب  هک  یناـسحا  یکین و  ربارب  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  و  دزاـس ، هاـبت  لـطاب و 

ارنآ راختفا  يارب  ياهداد  ماجنا  اهنآ  يارب 
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ار راک  دـنکیم و  لطاب  ار  ناسحا  نداهن  تنم  هک  اریز  ینکن  افو  یهد و  نانآب  ياهدـعو  اـی  یهد و  هولج  دـح  زا  هداـیز  يرامـش و  گرزب 

دیامرف یلاعت  يادخ  هکنانچ  تسا  ینمـشد  مشخ و  بجوم  مدرم  ادـخ و  دزن  رد  هدـعو  فلخ  دربیم و  ار  قح  رون  ندرک  دومناو  گرزب 
( . دینکیمن هک  ار  هچنآ  دیئوگب  هکنیا  دراد  نمشد  تخس  دنوادخ  )

تجاجل و زا  ای  اهنادب و  یسرتسد  ماگنه  رد  ندیشوک  تخـس  ای  اهنآ و  عقوم  ندیـسر  زا  شیپ  اهراک  ماجنا  رد  یگدزباتـش  لیجعت و  زا  و 
يزیچ ره  سپ  زیهرپب ، تسا  نشور  نادب  لوصو  قیرط  هک  یماگنهب  یتسـس  زا  نینچمه  ینادن و  ارنآ  حیحـص  هار  هک  يراک  رد  یگزیتس 

. راذگب شیوخ  ياجب  ار  يراک  ره  هنب و  دوخ  ياجب  ار 
ای دناهتـسب و  راکب  هک  یکین  شور  ای  هدرک و  رداص  داد  لدـعب و  هک  یماـکحا  دـننام  هتـشذگ  ناینیـشیپ  رب  هچنآ  هک  تسا  بجاو  وت  رب  و 

يرآ دایب  دناهداد  ماجنا  اهنآ  هدش و  هراشا  نادب  ادخ  باتک  رد  هک  یبجاو  رما  ای  هدومن و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  یثیدـح 
رد هچنآ  ندرک  يوریپ  رد  ینک و  راتفر  هدرک و  ءادتقا  ام  زا  مه  وت  میدرک  راتفر  نادب  ام  هک  يدرک  هدهاشم  روما  نیا  زا  هچنادـب  هاگنآ  و 

يوه يوسب  وت  سفن  هکیعقوم  ات  مدومن  مکحم  وت  رب  ار  دوخ  تجح  نامیپ  نیا  اب  نم  یئامن و  شـشوک  مدرک  شرافـس  وتب  همان  دهع  نیا 
و دهدیمن ، قیفوت  یکین  هب  درادیمن و  هگن  يدب  زا  یسک  زگره  یلاعت  يادخ  زجب  هچ ) رگ   ) یشاب هتشادن  ياهناهب  رذع و  دباتـشب  سوه  و 
ناگدنب و رب  ینابرهم  ةوکز و  زامن و  رد  شـشوک  بیغرت و  دومرف  دـیکأت  نمب  دوخ  يایاصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ 

. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  مهدیم و ال  همتاخ  ترضحنآ  شرافس  دیق  اب  متشون  وتب  هک  ار  دوخ  هماندهع  زین  نم  دوب  ناتسد  ریز 
مدرمب تبـسن  وا  ینابرهم  تفوطع و  و  یهاوختقیقح ، تلادـع و  يوقت و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تاروتـسد  ماـمت  دوشیم  هظحـالم  هکیروطب 

. تسا هدومرف  رداص  هتشذگ  تاروتسد  هباشم  ینیمارف  دوخ  ماکح  هیلک  يارب  هکلب  دوبن  کلام  يارب  اهنت  تاروتسد  نیا  دنکیم و  تیاکح 
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هیآ 29 ) حتف  هروس  . ) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  و 

نینچ دجاو  هک  یسک  دبای و  شرورپ  میلس  سفن  كاپ و  بلق  رد  هفطاع  تبحم و  تسا ، هتسباو  دارفا  هبذاج  تبحمب و  یعامتجا  ره  ياقب 
دوب هفطاع  تبحم و  رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  . دهدیم حیجرت  دوخ  یتحارب  ار  اهنآ  شیاسآ  یتح  هدوب و  نارگید  رکف  رد  دشاب  هیلاع  تافص 

. دومنیم ناگدنامرد  ناگراچیب و  فرص  ار  دوخ  راک  دزم  ماجنا  رس  درکیم و  راک  دیشکیم و  جنر  وا 
روای ناگدنامرد و  ریگتـسد  نانز و  هویب  سر  دایرف  نامیتی و  ردپ  وا  دوب  یگرزب  هاگهانپ  ناشکمتـس  نادـنمزاین و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

دربیم و نانز  هویب  نیکاسم و  يارب  ناـن  اـمرخ و  بش  یکیراـت  رد  دـمآیم و  نوریب  هناـخ  زا  اهبـش  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  دوب ، ناـفیعض 
تسیک ؟ رورپ  عون  ریخ و  درم  نیا  هک  دسانشب  یسک  هکنیا  نودب  دادیم  لوپ  هقوذآ و  اهنآ  هناخ  رد  زا  سانش  ان  درم  تروصب 

ترضحنآ . دادیم كاشوپ  كاروخ و  شیارب  دیشکیم و  وا  رسب  شزاون  تسد  نابرهم  يردپ  دننام  دیدیم  یمیتی  اجک  ره  مالسلا  هیلع  یلع 
مالسلا هیلع  یلع  دوب ، تحاران  کشم  ینیگنـس  زا  دربیم و  هناخب  هتفرگ و  شود  رب  بآ  کشم  هک  دید  ار  ینز  تفریم  هچوک  رد  يزور 

بناج زا  مرهوش  تفگ  دسانـشب  ار  وا  هکنیا  نودـب  نزنآ  دـش ، ایوج  نز  تشیعم  زرط  زا  دـیناسر و  يو  لزنمب  تفرگ و  نز  زا  ار  کـشم 
. متخادرپ مدرم  يرازگتمدخب  میاههچب  دوخ و  شاعم  هیهت  يارب  يراچان  يور  زا  نم  دیسر و  تداهشب  تفر و  یگنج  تیرومأمب  یلع 
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درآ و زا  یلیبنز  دش  حبـص  نوچ  درب  رـسب  یتحاران  اب  ار  بش  دـش و  هنوگ  رگید  شکرابم  رطاخ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا تفرگ و  ار  هقوذآ  نز  مدرک  کمک  وتب  بآ  کشم  ندروآ  رد  هک  متسه  یـسک  نامه  نم  تفگ  تفر و  نزنآ  هناخب  تشادرب و  امرخ 

دومرف دش و  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  دناهدنام  اذغ  یب  میتی و  نم  نادنزرف  هک  دنک  مکح  یلع  نم و  نایم  ادخ  تفگ  دومن و  رکشت  وا 
هیلع یلع  دش و  نان  نتخپ  لوغـشم  نز  نآ  زپب  نان  وت  مرادـیم و  هگن  ارت  ناکدوک  نم  متـسه  رـضاح  باوث  بسک  وت و  تمدـخ  يارب  نم 

تشاذگیم اهنآ  ناهدب  امرخ  دیطلغیم  ورف  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  دیناشن و  دوخ  يوناز  يور  ار  میتی  ناکدوک  مه  مالـسلا 
نشور رونت  نوچ  تسا ، هتـشادن  يدمعت  يو  هک  دینک  لالح  ار  وا  دسرب  امـش  راکب  تسا  هتـسناوتن  یلع  رگا  نم ، ياههچب  يا  دومرفیم  و 

كانمیب خزود  شتآ  ترارح  زا  شچب و  ار  شتآ  یمرگ  یلع  يا  تفگ  دوخ  شیپ  دیـسر  بانجنآ  كراـبم  تروصب  نآ  ترارح  دـش و 
! دشاب ربخ  یب  نانز  هویب  نامیتی و  لاح  زا  هک  یسک  يازس  تسنیا  شاب 

او راـکب  ار  وا  وـت  هـک  تـسا  یلع  نـیا  وـت  رب  ياو  تـفگ  هناـخ  بحاـصب  تخانــش و  ار  ترــضح  دــش و  دراو  هیاـسمه  نز  عـقومنیا  رد 
او راکب  ار  نینمؤملا  ریما  هدومن و  یخاتسگ  نینچ  هک  مشاب  مرشیب  نز  ردقچ  درک  ضرع  تفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع  شیپ  نزنآ  ! ياهتـشاد

هویب نامیتی و  راکب  دیاب  هک  تسا  نم  هفیظو  هکلب  تسین  يریصقت  راکنیا  رد  ارت  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع   . رذگ رد  نم  ریـصقت  زا  ماهتـشاد 
 . منک (1) یگدیسر  نانز 

بیجن و میرک و  وا  دومن  روصت  ناوتیمن  نآ  رب  يدح  هک  دوب  نابرهم  نتورف و  نانچ  مدرم  اب  راتفر  كولـس و  نسح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دندوتسیم همیرک  لاصخ  نینچ  ندوب  ارادب  ار  وا  زین  شنانمشد  دوب و  ماع  صاخ و  دز  نابز  شیراوگرزب  دوب و  هفطاع  اب  لیصا و 

يدعلا  یتح  هلضفب  مانالا  دهش 
ءادعالا (2)  هب  تدهش  ام  لضفلا  و 

یلع مروخب و  تسکش  نم  رگا  تفگیم  دوب  وا  تخس  رس  نانمشد  زا  هک  هیواعم 

دلج 41 ص 52  راونالا  راحب  ( 274 - ) 1
دنهد . یهاوگ  نادب  نانمشد  هک  تسنآ  یقیقح )  ) لضف دنهاوگ و  وا  يرترب  لضفب و  نانمشد  یتح  مدرم  مامت  ( 275 - ) 2
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شیوخ وفع  دروم  ارم  تسا  یمیرک  راوگرزب و  درم  وا  منک و  وفع  ياضاقت  وا  زا  نم  هک  تسا  یفاک  اریز  مرادـن  یکاب  دـبای  تسد  نم  رب 

. دهد رارق 
، دینک ارادم  ناریـسا  اب  هدومن و  اوادم  ار  نیحورجم  دیورن و  يرارف  نمـشد  لابند  هک  دومرفیم  دوخ  نایهاپـس  هب  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع 

هنتف نآ  ندرک  اپ  رب  رد  هک  ار  مکح  نب  ناورم  ریبز و  نب  هللا  دبع  داتـسرف و  هنیدـمب  هنامرتحم  ار  هشیاع  تفای  يزوریپ  هک  لمج  گنج  رد 
. دومن دازآ  دنتشاد  ياهظحالم  لباق  مهس 

وا اب  دومرف  دوخ  لتاق  هراب  رد  یتح  دومرفیم و  هیصوت  محرت  وفعب و  درکیم و  دنمهرهب  دوخ  تبحم  تفوطع و  زا  ار  همه  مالـسلا  هیلع  یلع 
ریگیاج دناوتیم  ترضحنآ  كاپ  بلق  رد  طقف  ریظن  یب  فطاوع  هیلاع و  تاساسحا  نینچ  يراب  . دیراذگن شاهنشت  هنـسرگ و  دینک و  ارادم 

تهجنیدب تسا  هدوب  درفب  رـصحنم  یقالخا  يایاجـس  یناسفن و  تاکلم  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیدرگ  هراشا  اراصتخا  هکنانچ  دوش و 
تسین و رودقم  سکچیه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  نایب  حیـضوت و  ! ؟ لیاضف همهنیا  درف و  کی  ! هللا ناحبـس  : دیوگ دیدحلا  یبا  نبا 

تفگ دـیاب  الا  تسا و  ام  كاردا  مهف و  روخ  رد  هدـش  هتـشاگن  راوگرزب  نآ  هیلاع  تافـص  دروم  رد  هتـشذگ  لصف  دـنچ  یط  هک  یبلاطم 
هدورس مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  هک  ییوخ  یلع  رهم  الم  هدیصق  زا  یتایبا  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  ( . نیچ زاب  ماد  دوشن  سک  راکـش  اقنع  )

 : ددرگیم هراشا  الیذ  نیشیپ  لوصف  رد  هضورعم  بلاطم  میمتت  دییأت و  تهج 
رشب  فیک  رشب  یلع  اه   - 1

رهظ  یلجت و  هیف  هبر 
امل  هالول  نوکلا و  ۀلع   - 2

رثا  نیع و  ملاعلل  ناک 
هلقعت  ام  عدبا  هل  و   - 3

روص  سوفن و  لوقع و  نم 
موجن  هیف  کلف  یف  کلف   - 4

ررد  هیف  فدص  یف  فدص 
یفک  الا و  ۀیمر  یمر  ام   - 5

رفظ  الا و  ةوزغ  ازغ  ام 
هلباق  یتم  فیسلا  دمغا   - 6

رهش  افیس و  درج  نم  لک 
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حاص  لاص و  اذا  هللا  دسا  - 7

رب  داج و  اذا  ماتیالا  وبا 
معن  دلخ و  ءدبم  هبح   - 8

رقس  ران و  ءاشنم  هضغب 
لکلا  ماما  لکلا  یف  وه   - 9
رمع ؟ ناک  نم  رکب و  وبا  نم 

ماماب  اموی  بنذا  نم  سیل   - 10
رفک ؟ ارهد و  كرشا  نم  فیک 
هفرعی  مل  تام و  نم  لک   - 11

رقب  رامح و  توم  هتوم 
ول  هللا و  هضغبا  همصخ   - 12

رکش  ینثا و  هللا و  دمح 
ول  هللا و  هرشب  هلخ   - 13

رجف ! ینغ و  رمخلا و  بر 
ءارهزلاک  ۀبحاص  هل  نم   - 14

ربش  ریبشک و  لیس  وا 
مکح  مولع و  ناوید  هنع   - 15

ربع  تاظع و  راموط  هیف 
ملاعلا  زونک  بارت و  وب   - 16

ردم  لافس و  وحن  هدنع 
ءاکرشلا  اما  رونلا و  وه  و   - 17

ررش  ناخد و  مالظک و 
ادنس  رکذت  مصخلا  اهیا   - 18

ربخ  صنب و  حص  هنتم 
ریدغ  مخ  یف  دمحا  یتا  ذا   - 19

ربن  لحرلا  یلع  یلعب و 
هالوم  انا  تنک  نم  لاق   - 20

رفم  الوم و  هل  یلعف 
ریزو  یصو و  نییعت  لبق   - 21

رجه ؟ یبن و  تاف  يرت  له 
صوصخب  صوصن  هیف  یتا  نم   - 22

رکنی ؟ ماوع  عامجاب  له 
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نم  دحجی  له  هللا و  ۀیآ   - 23
روس ؟ يآب و  هللا  هصخ 

نارقلا  یف  ام  بجوا  هدو   - 24
رما . انیلع و  هللا  بجوا 

هادع  یلع و  بح  یعدم   - 25
. رقا اقح و  رکنا  نم  لثم 
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: تایبا ینعم  همجرت و 

هدش نایامن  راکـشآ و  وا  دوجو  رد  شراگدرورپ  تردـق  راثآ  هک  تسا  يرـشب  تسا ؟ يرـشب  هنوگچ  اما  تسا ، رـشب  یلع  هک  نادـب   - 1
. تسا

هدروآ دوجوب  ار  ملاـع  وا  رطاـخب  دـنوادخ  . ) دوبن يرثا  تیعقاو و  ملاـع  يارب  دوـبن  وا  رگا  هک  تسا  شنیرفآ  یئاـغ  تلع  ترـضحنآ   - 2
تسا )

لاثم لقع و  ملاع  زا  دـنترابع  هتفرگ و  رارق  مه  لوط  رد  هک  تقلخ  هناگ  هس  ملاوع   ) روص سوفن و  لوقع و  ملاع  زا  وت  هک  ار  هچنآ  و   - 3
 . دناهدش عادبا  وا  دوجو  يارب  ینک  هشیدنا  لقعت و  هدام ) و 

تــسا یناـشخرد  ياـهرهوگ  ياراد  یفدـص و  لـخاد  رد  تـسا  یفدـص  تـسا و  ناگراتــس  ياراد  یکلف و  لـخاد  رد  تـسا  یکلف   - 4
( . دناهدمآ دیدپ  وا  دوجو  زا  مه  رگید  همئا  تسا و  مرکا  ربمغیپ  فاصوا  رد  طاحم  ترضحنآ  )

. دمآ رد  زوریپ  نآ  زا  هکنیا  زج  دشن  دراو  یگنجب  دش و  یفاک  نمشد  كاله  يارب  ریت  نآ  هکنیا  زج  تخادنین  يریت   - 5
. دندرکیم فالغ  ار  دوخ  ریشمش  يو ) سرت  زا  دننکن  مادنا  ضرع  هکنیا  يارب   ) وا اب  هلباقم  عقوم  ناشک  ریشمش  مامت   - 6

 . دوب نامیتی  ردپ  ناسحا  ششخب و  عقوم  رد  دوب و  ادخ  ریش  دزیم  هحیص  درکیم و  هلمح  هکیعقوم   - 7
. تسا منهج  خزود و  شتآ  ءاشنم  وا  ینمشد  تسا و  تشهب  ياهتمعن  تشهب و  همشچ  رس  ترضحنآ  یتسود  تبحم و   - 8

دننز ؟ يربارب  فال  وا  اب  هک  دنتسیک  رمع  رکب و  وبا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سپ  همه  ياوشیپ  ملاع  مامت  رد  وا   - 9
كرش و رد  رمع  کی  هک  یسک  دشاب  ماقمنآ  هتـسیاش  هنوگچ  سپ  تسین  تماما  هتـسیاش  دوش  هانگ  بکترم  مه  زورکی  هک  یـسک   - 10

( . دشاب ادخ  بناج  زا  بختنم  موصعم و  دیاب  ماما   ) تسا هدوب  رفک 
تسا  واگ  رخ و  گرم  دننام  وا  گرم  تخانشن  ار  وا  درم و  هک  یسک  ره   - 11
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....( . هنامز ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدحب  تسا  هراشا  نخس  نیا  هدرم و  تیلهاج  نامز  دننام  )

. دشاب رازگساپس  دیوگ و  انث  دنک و  شیاتس  ار  ادخ  هچ  رگا  تسا  ادخ  ضوغبم  ترضحنآ  نمشد   - 12
نیا هتبلا  . ) دـشاب روـجف  بکترم  هدـناوخ و  زاوآ  هدرک و  رمخ  برـش  هچ  رگا  هداد  تشهب  هدژم  دـنوادخ  زا  ار  وا  بـحم  تـسود و   - 13

مه دعب  دوش و  بکترم  ار  يروجف  قسف و  هنوگ  ره  ترـضحنآ  یتسود  ياوهب  یـسک  ره  هک  تسین  نینچ  دراد و  حیـضوتب  جایتحا  بلطم 
تـسود ار  وا  مه  بانجنآ  ایآ  دید  دیاب  دراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  دشاب  هبناج  ود  دیاب  یتسود  دـشاب ، تشهب  راظتنا  رد 

یقیقح بحم  نیا  رب  انب  تشاد  دـهاوخن  تسود  دـنک  راتفر  ادـخ  ماـکحا  فـالخ  رب  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  املـسم  هن و  اـی  دراد 
زا هجیتن  رد  دهدیم و  واب  هبوت  قیفوت  دنوادخ  دهد  ماجنا  ار  یلامعا  نینچ  ینادان  رثا  رد  مه  رگا  دوشن و  روجف  قسف و  بکترم  ترـضحنآ 

دهد ). رارق  شزرمآ  دروم  ار  وا  زین  میحر  روفغ و  دنوادخ  ددرگ و  بئات  مدان و  دوخ  هدرک 
دشاب ؟ هتشاد  مالسلا  امهیلع  نیسح  دننام  ینادنزرف  ای  مالسلا  اهیلع  ارهز  نوچ  ياهجوز  هک  تسیک  یلع  زج   - 14

. تسوا دزن  رد  اهدنپ  اههظعوم و  راموط  تسا و  ترضحنآ  زا  اهتمکح  مولع و  ناوید   - 15
خولک لافـس و  هلزنمب  وا  دزن  رد  الط ) ياهشمـش   ) ملاع ياهجنگ  هکیروطب ) تشادـن  ایندـب  یئانتعا   ) دوب و نیـشن  كاخ  باـنجنآ   - 16

. دوب
. دنشابیم ررش  دود و  تملظ و  دننام  وا  تفالخ  ياکرش  اما  تسا و  صلاخ  رون  وا  و   - 17

. تسا حیحص  مه  امش  رابخا  تایاوربانب و  نآ  نتم  هک  مخ ) ریدغ  رد   ) ار یتیاور  نآ  دنس  رآ ، دایب  یتسه  وا  تماما  فلاخم  هکیا   - 18
تفر . الاب  ربنم ) ضوع   ) نارتش زاهج  رب  دروآ  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مخ  ریدغ  رد  هکیعقوم   - 19
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. تسا هاگهانپ  فرصتب و  یلوا  وا  رب  یلع  نیا  متسه  فرصتب  یلوا  وا  سفن  زا  سک  ره  رب  نم  دومرف  و  - 20

دنک ؟ ترجه  ای  دبای و  تافو  نیشناج  یصو و  نییعت  زا  شیپ  هک  ياهدید  ار  يربمغیپ  چیه   - 21
دش ؟ وا  رکنم  سانلا  ماوع  یتشم  عامجا  اب  ناوتیم  ایآ  دشاب  هدمآ  یصوصخم  تایاور  اهصن و  وا  نأش  رد  هک  یسک   - 22

هداد صاصتخا  یئاههروس  اههیآ و  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یـسک  دوشیم  هدرک  راکنا  ایآ  تسا  ادـخ  ياـمظع  تیآ  مالـسلا  هیلع  یلع   - 23
تسا ؟

. تسا هدومرف  بجاو  امب  ار  وا  دنوادخ  هدمآ و  نآرق  رد  هک  تسا  يرما  نیرتبجاو  ترضحنآ  یتسود   - 24
. دیامن رارقا  نادب  مه  دنک و  راکنا  ار  یقح  هک  تسا  یسک  دننام  دراد  ار  وا  نیفلاخم  ترضحنآ و  یتسود  ياعدا  هک  یسک   - 25
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مالسلا هیلع  یلع  لصف  الب  تفالخ  تابثا  مجنپ : شخب 

هراشا

. تماما رد  یثحب   - 1
. مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  هلزان  تایآ   - 2

. مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  يوبن  ثیداحا   - 3
. مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  نارگید  هماع و  لاجر  رظن   - 4

. مالسلا هیلع  یلع  ریغ  زا  تماما  یفن  رد   - 5
. تنس لها  لئالد  در   - 6

. یلوصا یلقع و  لیلد  ود   - 7

. تنس لها  اب  دنچ  ینخس   - 8
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. نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا  و 

هیآ 124) هرقب  هروس  )

تماما رد  یثحب   - 1

رب وا  تعاطا  هکیروطب  مالسا  تلم  يربهر  يارب  ترضحنآ  ینیـشناج  روظنمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  ماما  دوجو  موزل 
دناوتیمن يربهر  تسایر و  نودـب  یعامتجا  نامزاس و  چـیه  اریز  تسا  هماع  هصاخ و  نیقیرف  دـییأت  دروم  دـشاب  بجاو  مزال و  تما  ماـمت 

ار یتایصوصخ  طیارش و  هچ  دوش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیـشناج  دیاب  یـسک  هچ  هک  تسنیا  رد  ثحب  یلو  دهد  همادا  دوخ  ءاقبب 
تفالخ ددرگ  رقتسم  ناملسم  درف  کی  هلیسوب  هک  ار  یتموکح  ره  تنـس  لها  دزاس ؟ بوصنم  ماقم  نیدب  ار  وا  یـسک  هچ  دشاب و  هتـشاد 

هدوـبن و لـئاق  هفیلخ  تمـصعب  هجیتـن  رد  دـننادیم  مدرم  فرط  زا  بختنم  مه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نیـشناج  هتـسناد و  یمالـسا 
اب هک  دـنراد  رظن  اهنآ  لامعا  یگنوگچ  ءافلخ و  راتفر  زرطب  طقف  دـندروآیم و  رامـشب  يرـشب  ياهتموکح  فیدر  رد  ار  یمالـسا  تفـالخ 

! دنیامن راتفر  داد  لدعب و  مدرم 
تـسا هدش  ثوعبم  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنانچمه  تسا و  توبن  یلات  هدوب و  یهلا  بصنم  تماما  هعیـش  هدیقعب  اما 

، یناسفن لئاضف  یقالخا و  يایاجـس  هیلک  رد  مدرم  هبطاقب  تبـسن  تیلـضفا  نتـشاد  رب  هوـالع  ددرگ و  نییعت  ادـخ  هیحاـن  زا  دـیاب  زین  ماـما 
تماما طرش  نیملسم  باختنا  عامجا و  نیا  رب  انب  تسا  مدرم  صیخشت  قوف  ماقم  نیا  تسا و  همزال  طیارش  لوا  هجرد  رد  مه  وا  تمـصع 

روبجم رهاظب  نید  ساسا  ظفح  يارب  ماما  هچ  رگا  دشابیمن  تماما  لیلد  زین  نیملسم  میلست  ای  لوبق و  تسین و 
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. دشاب تعیب  هیقتب و 

دوشیم قـالطا  زین  رفک  ناـیاوشیپ  هب  یتح  زاـمن ) رد   ) تعاـمج ماـما  دـننام  تفگ  ناوتیم  یئاوشیپ  رهب  نآ  يوغل  ینعمب  ار  ماـما  ظـفل  هتبلا 
 . مهل (1) نامیا  مهنا ال  رفکلا  ۀمئا  اولتاقف  : دیامرف میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ 

تـسایر زا  تراـبع  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ینیـشناج  هک  نآ  صوـصخم  ینعمب  مـالک و  ملع  حالطـصا  رد  تماـما  یلو 
ترابعب تسا ، بجاو  مزال و  یماقم  نینچ  بحاص  زا  تعباتم  تما  دارفا  مامت  رب  هک  نید  ایند و  روما  رد  مدرم  همه  رب  تسا  هیهلا  یمومع 

 - ینید ماکحا  فراعم و  نایب  تموکح -  ظاحل  زا   ) تهج هس  رد  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  تسایر و  دیاب  ربمغیپ  نیـشناج  ماما و  رگید 
دیؤم ددرگ و  بوصنم  نییعت و  دنوادخ  بناج  زا  دـیاب  یـسک  نینچ  هک  تسا  حـضاو  رپ  دریگب و  هدـهعب  يونعم ) تایح  داشرا  يربهر و 

نآ ياقب  ظفح و  يارب  دوشیم  ثوعبم  یلاعت  دـنوادخ  فرط  زا  يربمغیپ  ینید  ندـمآ  دوجوب  يارب  هکنانچمه  اریز  دـشاب  ینابر  تاماهلاب 
. دشابیم يرورض  مزال و  ادخ  بناج  زا  ماما  بصن  نییعت و  زین  نید 

، لتخم یهلا  نوناق  دوجو  نودب  عامتجا  ماظن  نوچ  هک  فطل  لیلدب  فورعم  تسا  یلیلد  دوخ  هدیقع  تحص  رب  هعیش  تالالدتسا  هلمج  زا 
ینید فیلاکت  فیاظو و  نییعت  يارب  نینچمه  رگیدکی و  اب  دارفا  طباور  نییعت  يارب  اذـل  دوشیم  ادـیپ  جرم  جره و  هعماج  نآ  دارفا  نایم  و 
هعماج دارفا  ات  دنکیم  ثوعبم  نانآ  يوسب  ار  يربمغیپ  فطل  هار  زا  دنوادخ  تسا  ینادواج  تداعسب  ندیـسر  شاهجیتن  هک  اهنآ  یقالخا  و 

نم ـالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دـقل  : دـیامرف میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  دـیامن  تیادـه  يونعم  يداـم و  لـماکت  ریـسم  رد  ار 
 . نیبم (2) لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀمکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایا و  مهیلع  اولتی  مهسفنا 

اهنآ نایم  رد  هک  دومن  مارکا  ناسحا و  فطل ) هار  زا   ) نینمؤم رب  دنوادخ  ینعی 

دوش .  تیاعر  هک  تسین  یئاهدنگوس  اهنآ  يارب  هک  ار  رفک  نایاوشیپ  دیشکب  هیآ 12 -  هبوت  هروس  ( 276 - ) 1
 164  . هیآ نارمع  لآ  هروس  ( 277 - ) 2
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تمکح باتک و  هدومن و  هیکزت  یقالخا ) لئاذر  يدیلپ و  كرش و  زا   ) ار اهنآ  دناوخیم و  ار  وا  تایآ  نانآ  رب  هک  تخیگنا  رب  ار  يربمغیپ 

. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  البق  هچ  رگا  دهدیم و  ناشدای 
زگره تسا و  لماک  ادخ  فطل  هکیتروص  رد  دنریذپیمن  ارنآ  ماما  دروم  رد  اما  دـنراد  لوبق  ربمغیپ  هراب  رد  زین  تنـس  لها  ار  فطل  لیلد 

لاح رد  ربمغیپ  دوش و  بوصنم  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دیاب  زین  ماما  نیا  رب  انب  دنامیمن  مامت  ان  صقان و 
هدیدرگ هراشا  نادب  هتـشذگ  لوصف  رد  هدوب و  بلطم  نیا  رگنـشور  مخ  ریدغ  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  هکنانچ  دـنک  یفرعم  مدرمب  ار  وا  تایح 
 . ضرغلل (1) الیصحت  یلاعت  هللا  یلع  هبصن  بجیف  فطل  مامالا   : دیوگ داقتعالا  دیرجت  باتک  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  تسا ،

ماما تسا و  یئادـخ  بصنم  تبهوم و  هیهلا  تفالخ  تماما و  دـننکیم  تباث  هک  دـنراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  یتایآ  فطل  لیلد  رب  هوالع 
: تسا ریز  ياههیآ  اهنآ  هلمج  زا  ددرگیم  بوصنم  دنوادخ  هلیسوب  زین 

رارق ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  تفگ  ناگتـشرفب  وت  راگدرورپ  هکیماـگنه   ... ۀـفیلخ (2) ضرالا  یف  لعاج  ینا  ۀـکئالملل  کبر  لاق  ذا 
... مهدیم

 . نیملاظلا (3) يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا  و 
حبذب ندش  رومأم  نطو و  زا  ترجه  دورمن و  روتسدب  شتآ  رد  وا  ندنکفا  دننام   ) دومن شیامزآ  ینانخـسب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  نوچ 

رارق ماما  مدرم  يارب  توبن ) ماقم  رب  هوالع   ) ارت نم  هک  دومرف  واب  دنوادخ  دـیدرگ  اهنآ  مامتا  ماجنا و  هدامآ  میهاربا  و  مهلاثما ) لیعمـسا و 
دسریمن . ناراکمتسب  تماما )  ) نم دهع  دومرف  دنوادخ  هدب  رارق  مه  نم  دالوا  زا  یضعبب  ار  تماما  نیا  درک  ضرع  مهدیم 

ۀمامالا  یف  سماخلا  دصقملا  داقتعالا  دیرجت  حرش  ( 278 - ) 1
هیآ 30  هرقب  هروس  ( 279 - ) 2

هیآ 124  هرقب  هروس  ( 280 - ) 3
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دسریمن و رگمتس  ملاظ و  صاخشا  رب  مه  تماما  نیا  تسا و  ادخ  تسدب  هفیلخ  ماما و  بصن  هک  دنکیم  حیرـصت  دنوادخ  هیآ  ود  نیا  رد 

قوف تایآ  باوج  دوش  باختنا  عامجا  اروش و  قیرط  زا  ماما  دشاب  رارق  ننـست  لها  هدـیقعب  رگا  دـناسریم و  ار  وا  تمـصع  ماما  ملظ  مدـع 
تسیچ ؟

: دسیونیم نینچ  روبزم  هیآ  ریسفت  لیذ  رد  نازیملا  ریسفت  بحاص 
لابندب ریـسفت  ناونعب  مه  تیاده  هدش  هدرب  تماما  زا  یمان  اجک  ره  هک  تسنیا  دوشیم  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هفلتخم  تایآ  زا  هچنآ 

 : دیامرف میهاربا  ناتساد  رد  الثم  تسا  هدیدرگ  رکذ  نآ 
 . انرماب (1) نودهی  ۀمئا  مهانلعج  و  نیحلاص ، انلعج  الک  ۀلفان و  بوقعی  قحسا و  هل  انبهو  و 

یناماما ار  نانآ  میداد و  رارق  ناگتسیاش  ناکین و  زا  ار  اهنآ  همه  میدیشخب و  دوب ) قحـسا  دنزرف  هک   ) ار بوقعی  ار و  قحـسا  میهارباب  ام  و 
 . دنیامن تیاده  ار  مدرم  ام  رماب  هک  میداد  رارق 

 . نونقوی (2) انتایاب  اوناک  اوربص و  امل  انرماب  نودهی  ۀمئا  مهنم  انلعج  :و  دیامرف رگید  ياج  رد  و 
دندرک و ربص  موق ) ینامرف  ان  زا  یـشان  ياهیتخـسب   ) نوچ دـندرکیم  تیادـه  ام  نامرفب  هک  میداد  رارق  یناماما  لیئارـسا ) ینب   ) اهنآ زا  و 

. دنتشاد نیقی  ام  تازجعم )  ) تایاب
تـسا هدومرف  هدرک و  رماب  دیقم  ارنآ  سپـس  هدش و  رکذ  تماما  زا  دعب  حیـضوت  ناونعب  تیاده )  ) دراوم نیا  رد  دوشیم  هظحالم  هکیروطب 

هک تسا  یـصوصخم  تیادـه  ماقم  تماما  ماقم  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دـننکیم و  تیادـه  ام  رماـب  هک  ناـیاوشیپ  ینعی  اـنرماب  نودـهی 
رد تیاده  زا  روظنم  دـشابیم و  تیادـه  اب  مأوت  هک  نطاب  رظن  زا  تسا  مدرم  لامعا  رب  تیالو  عونکی  هدوب و  ادـخ  رماب  تیادـه  زا  ترابع 

هکلب نالوسر  ناربمغیپ و  راک  هک  قیرط  هئارا  یئامنهار و  اهنت  هن  تسا  دصقمب  ندیناسر  ینعی  بولطمب  لاصیا  اجنیا 

هیآ 72 و 73  ءایبنا  هروس  ( 281 - ) 1
 24  . هیآ هدجس  هروس  ( 282 - ) 2
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 . دننکیم (1) توعد  ادخ  يوسب  ار  مدرم  تحیصن  هظعوم و  هار  زا  هک  تسا  ینانمؤم  مومع 

انتایاب اوناک  اوربص و  امل   ) تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  تماما  ماقم  ءاـطعا  لـیلد  دـنوادخ  هک  تسنیا  دومن  هجوت  دـیاب  هک  يرگید  عوضومب 
ماـمت لـماش  هک  قلطم  ربص  مهنآ  ادـخ  هار  رد  ربص  نآ  ءاـطعا  تلع  نیا ، رب  اـنب  دنتـشاد ) نیقی  اـم  تاـیآب  دـندرک و  ربص  نوچ  نونقوی - 

: دیامرف میهاربا  هراب  رد  هکنانچ  تسا  ربص ) زا  شیپ   ) نیقی ماقم  ندوب  اراد  تاناحتما و 
 . نینقوملا (2) نم  نوکیل  ضرالا و  تاومسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و 

ملاع هدوب و  نیقی  ماقم  ياراد  دیاب  ماما  سپ   . ددرگ نیقی  لها  زا  ات  میهدیم  ناشن  میهارباب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هنوگنیدـب  ینعی و 
. دشاب فوشکم  وا  رب  توکلم 

یـضعب رد  دـشابن و  دنمتداعـس  اتاذ  رگا  اریز  دـشاب  هدوب  دنمتداعـس  اتاذ  هک  دوش  اراد  ار  تماما  تمظع  اب  ماـقم  دـناوتیم  یـسک  نینچمه 
دوب و دهاوخ  يرگید  تیادهب  جاتحم  دوخ  هتشادن و  ار  یماقم  نینچ  زارحا  تیحالص  تروصنیا  رد  دنزب  رس  وا  زا  تواقش  ملظ و  تاقوا 

 . درادن (3) یشزاس  تیاده  ماقم  اب  ینعم  نیا 
مه هک  میهاربا  دـننام  نیـشیپ  ناربمغیپ  زا  هنوگچ  تشاد  ار  تماما  ماـقم  طـقف  هک  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

تسا ؟ رترب  لضفا و  تسا  هتشاد  ار  تماما  ماقم  مه  هدوب و  ربمغیپ 

حیـضوت يارب  دـشابیم  قیرط  هئارا  یئامنهار و  يرگید  بولطمب و  لاصیا  یکی  هک  هدـش  دـیق  عون  ود  تیادـه  هملک  اـجنیا  رد  ( 283 - ) 1
روبزم لحمب  هک  ار  یئاـههار  طـقف  صخـش  نآ  دـسرپب و  يرگید  زا  ار  یلحم  سردآ  یناـبایخ  هچوک و  رد  یـسک  رگا  هک  میئوگ  بلطم 
روبزم لحمب  ار  وا  دتفا و  هارب  یلوا  صخـش  هارمهب  دوخ  هچنانچ  اما  دـنیوگ و  قیرط  هئارا  یئامنهار و  ارنآ  دـیوگب  یلوا  صخـشب  دـسریم 

نیا و  بولطمب ) لاـصیا   ) مود عون  زا  ماـما  تیادـه  و  قیرط ) هئارا   ) لوا عون  زا  ناربـمغیپ  تیادـه  دـنیوگ  بوـلطمب  لاـصیا  ارنآ  دـناسرب 
لباق و ياهنیمز  رد  ناراب  باتفآ و  هکنانچمه  تسا  سوفن  یگتـسیاش  نتـشاد  راـیتخا و  لـصا  ظـفح  اـب  هکلب  تسین  راـبجا  روطب  تیادـه 

دنشابیم .  هایگ  ندیئور  بجوم  هتسیاش 
هیآ 75  ماعنا  هروس  ( 284 - ) 2

 96  . یلا دلج 2 ص 93  همجرت  نازیملا  ریسفت  زا  سابتقا  ( 285 - ) 3
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هلحرم ترـضحنآ  و  دـناهدوبن ) ناسکی  همه  توبن  رد  ناربمغیپ  هکناـنچمه   ) تسا یفلتخم  بتارم  ياراد  تماـما  ماـقم  هک  تسنیا  خـساپ 

ار نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  دیامرفیم  دـنوادخ  دـشاب و  نیقی  ماقم  ياراد  دـیاب  ماما  دـش  هراشا  هکنانچ  و   . دوب (1) اراد  ار  تماما  رتلماـک 
شتماما هبترم  هجیتن  رد  دوب  میهاربا  نیقی  قوف  تشاد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  ینیقی  اما  ددرگ  نیقی  لها  زا  ات  میداد  ناشن  میهارباب 

یتوملا (2) یحت  فیک  ینرا  بر  : درک ضرع  دنوادخب  تشاد  هک  ینیقی  همهنآ  اب  میهاربا  اریز  دوب  دـهاوخ  وا  تماما  هبترم  زا  رتيوق  مه 
انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   : دومرف مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یلو  ینکیم )؟ هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نمب  ایادـخ  ( ؟

! میازفایمن منیقی  هب  ياهرذ  نم  دوش  هتشادرب  نایم  زا  تاباجح  مامت  رگا  ینعی   ! (3)
یتمـس نینچب  ار  یـسک  باختنا  تیحالـص  یناونع  چـیهب  مدرم  دراد و  یهلا  أشنم  تماما  ماقم  هک  دوشیم  تباث  هضورعم  بلاطمب  هجوت  اب 

تسا جراخ  نانآ  صیخشت  كرد و  دودح  زا  تماما  بصنمب  یسک  باختنا  زاب  دنشاب  فاکشوم  ریصب و  مه  هزادنا  ره  مدرم  اریز  دنرادن 
ار راد  تیحالـص  طیارـش و  دـجاو  رفن  داتفه  طقف  دوخ  موق  مامت  ناـیم  زا  دوب  یمزعلا  ولوا  گرزب و  ربمغیپ  هک  یـسوم  ترـضح  هکناـنچ 

ترـضحنآ هب  هک  دوب  اجنادـب  ات  ناشکرد  مهف و  دودـح  دـندوب  لیئارـسا  ینب  بختنم  هدـبز و  هک  ناـنآ  یلو  درب  روط  هب  هدرک و  باـختنا 
هچب هک  تسا  مولعم  نارگید  باختنا  دشاب  هنوگنیا  یـسوم  باختنا  هک  یئاج  سپ  هدب ) ناشن  امب  اراکـشآ  ار  ادـخ   ) ةرهج هللا  انرا  . دـنتفگ

. دوب دهاوخ  يوحن 
شاهراب رد  هدوب و  قح  رارـسا  هنیجنگ  یهلا و  مولع  نامجرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  مولعم  حـضاو و  ناگمه  رب  زاب  و 

دناوتیمن دشابن  یتافص  نینچ  ثراو  رهظم و  ات  زین  يو  نیشناج  نیا  رب  انب  يوقلا (4)  دیدش  هملع  . دیامرف نآرق  رد  دنوادخ 

دلج 1 ص 314  هنومن  ریسفت  ( 286 - ) 1
هیآ 260  هرقب  هروس  ( 287 - ) 2

مکحلا  ررغ  ( 288 - ) 3
 5  . هیآ مجن  هروس  ( 289 - ) 4
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نایم یتیخنـس  هباشت و  تسا و  یـسدق  حور  ياراد  ربمغیپ  دـننام  زین  ماما  رگید  تراـبعب  دـیامن  يربهر  ار  يو  تما  هتـسشن و  وا  دنـسم  رد 

حیضوت يارب  دشابن  ریذپ  ناکما  رگید  صاخشا  يارب  تایصوصخ  طیارش و  نیا  ددرگ و  ترضحنآ  نیشناج  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  نانآ 
. دوشیم هراشا  هنایماع  لاثم  کیب  بلطم 

عوجر يارب  وا  بطم  شبایغ  رد  دـهاوخب  دور و  ترفاـسمب  یتدـم  يارب  رگا  تسا  یبلق  ياـهیرامیب  صـصختم  هک  یکـشزپ  دـینک  ضرف 
یتح ار  یلومعم  صاخـشا  هن  دراذـگ  دوخ  ياجب  دراد  صـصخت  هتـشر  ناـمه  رد  هک  ار  يرگید  کـشزپ  دـیاب  دـشاب  رئاد  یبلق  ناراـمیب 

رد ار  يرگید  اتقوم  دـهاوخب  يرگنهآ  هچنانچ  ای  دـهد ، رارق  دوخ  نیـشناج  دـناوتیمن  مه  ار  یکـشزپ  نادـند  الثم  صـصختم  ریغ  کشزپ 
دناشنب و دوخ  ياج  رد  ار  یباصق  الثم  دناوتیمن  الا  دشاب و  هفرح  نآ  بحاص  شدوخ  دننام  هک  دنک  ادیپ  ار  یـسک  دـیاب  دراذـگ  شیاج 

طحم ةوبنلا و  ةرجـش  نحن  : دـیامرف مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تهجنیدـب  تسا  راکـشآ  حـضاو و  همه  رب  هدوب و  تایهیدـب  زا  بلطم  نیا 
هک میتـسه  ینادـناخ  زا  میتوبن و  هرجـش  زا  رـشع ) ینثا  همئا   ) اـم ینعی   . مکحلا (1) عیباـنی  ملعلا و  نداـعم  ۀـکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و 
. میشابیم اهتمکح  ياههمشچ  ملع و  ياهندعم  ام  تسا  هدوب  اجنآ  رد  ناگتشرف  دمآ  تفر و  هدش و  لزان  اجنآ  رد  یهلا  ماغیپ  تلاسر و 

 . مجن (2) علط  مجن  يوخ  اذا  ءامسلا ، موجن  لثمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لا  لثم  نا  الا  : دیامرف رگید  هبطخ  رد  و 
عولط يرگید  هراتـس  دش  دیدپان  ياهراتـس  هکینامز  تسا ، نامـسآ  ناگراتـس  لثم  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  لثم  هک  دـینادب 

دنیشنیم ).  وا  ياجب  رگید  یماما  ماما  ره  تداهش  ای  توف  اب   ) دنکیم
اناطعا و مهعـضو و  هللا و  انعفر  نا  انیلع ، ایغب  ابذک و  اننود ؟ ملعلا  یف  نوخـسارلا  مهنا  اومعز  نیذـلا  نیا  : دـیامرف رگید  هبطخ  رد  نینچمه 

اوسرغ شیرق  نم  ۀمئالا  نا  یمعلا ، یلجتسی  يدهلا و  یطعتسی  انب  مهجرخا ، انلخدا و  مهمرح و 

هبطخ 108  هغالبلا  جهن  ( 290 - ) 1
 99  . هبطخ هغالبلا  جهن  ( 291 - ) 2
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 . مهریغ (1) نم  ةالولا  حلصت  مهاوس و ال  یلع  حلصت  ال  مشاه ، نم  نطبلا  اذه  یف 

اریز تسا  ام  رب  متـس  غورد و  اهنآ ) ياعدا  : ) دنراوتـسا خـسار و  ملع  رد  اهنآ  دـننکیم  نامگ  تیب  لـها  اـم  زجب  هک  یناـسک  دنتـسه  اـجک 
( ماقمنآ رد   ) ار ام  تسا و  هتخاس  هرهب  یب  ارنانآ  هدومرف و  ءاطع  امب  ار ) تماما  ماقم   ) هتـشاذگ و ورف  ار  اهنآ  هداد و  يرترب  ار  ام  دـنوادخ 

هتـشادرب يروک  یهارمگ و ) ینادان و  هدرپ   ) ددرگیم و بلط  یئامنهار  تیادـه و  ام  هلیـسوب  تسا ، هدرک  جراـخ  ار  اـهنآ  هدومن و  لـخاد 
ناشیا ریغ  يافلخ  تسین و  راوازـس  ناشیا  ریغ  رب  تفالخ ) تماما و   ) دـناهدمآ دوجوب  مشاه  لسن  زا  شیرق و  زا  نید  نایاوشیپ  اریز  دوش ،

. دنرادن تیحالص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) ینیشناج يارب 
: درادیم هضرع  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دناوخیم  نآرق  متخ  زا  سپ  هک  یئاعد  رد  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 

نم یلع  انلـضف  و  ارـسفم ، هملع  انتثرو  و  المکم ، هبئاجع  ملع  هتمهلا  المجم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  کـیبن  یلع  هتلزنا  کـنا  مهللا 
 . هلمح قطی  مل  نم  قوف  انعفرتل  هیلع  انتیوق  هملع و  لهج 

 . هل (2) نازخلا  هلآ  یلع  هب و  بیطخلا  دمحم  یلع  لصف  هلضف  هفرش و  کتمحرب  انتفرع  ۀلمح و  هل  انبولق  تلعج  امکف  مهللا 
ماـهلا واـب  اـمامت  ارنآ  بئاـجع  ملع  يداتـسرف و  ورف  لـمجم  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تربمغیپ  رب  ار ) نآرق   ) ارنآ وت  ایادـخ  راـب 

يدرک و نوزف  وا  زا  ار  اـم  يورین  يدیـشخب و  يرترب  درادـن  نآرق  ملع  هـک  یـسک  رب  ار  اـم  يداد و  ثاریمب  اـمب  ارنآ  ریـسفت  و  يدوـمرف ،
. تشادن ار  ملع  نیا  لمحت  بات  هک  يدینادرگ  وا  زا  رتالاو  ارنامهبتر 

رظن زا  يدید و  هتسیاش  نآرق  يرادهاگن  يارب  ار  ام  ياهلد  هکنانچمه  اهلا  راب 

هبطخ 144  هغالبلا  جهن  ( 292 - ) 1
 42  . ياعد هیداجس  هفیحص  ( 293 - ) 2
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دورد دنیوا  ملع  ناروجنگ  هک  وا  دالوا  رب  دوب و  ایوگ  نادب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  يدناسانـش  امب  ارنآ  لضف  فرـش و  تمحر 

. تسرفب
دشاب و دیؤم  مهلم و  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  مزال  يرسفم  نیبم و  میرک  نآرق  يارب  هک  دیآیم  تسدب  هجیتن  نینچ  تانایب  نیا  نومـضم  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  ماگنه  رد  هک  رمع  نخـس  نالطب  اجنیا  زا  درادـن و  ار  یماـقم  نینچ  زارحا  یگتـسیاش  یـسک  ره 
یباتک اضرف  دهدیمن  تسدب  ار  هبولطم  هجیتن  نآ  نیبم  رـسفم و  نودب  ادـخ  باتک  دوجو  اهنت  اریز  دوشیم  مولعم  هللا  باتک  انبـسح  تفگ 

دیاب یقذاح  بیبط  هکلب  دنکیمن  زاین  یب  بیبطب  هعجارم  زا  ار  نارامیب  باتکنآ  دریگب  رارق  مدرم  رایتخا  رد  هدش و  هتشون  بط  ملع  رد  رگا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تهج  نیمهب  دنک  سیردت  نارگیدب  ارنآ  ای  دیامن و  هدافتـسا  باتک  نآ  زا  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

ودـنآ دومرف  هدرک و  هیـصوت  مدرمب  دوخ  ترتع  شودـمه  ار  نآرق  تسا  یعطق  ملـسم و  هصاخ  هماـع و  دزن  رد  هک  نیلقث  ثیدـح  رد  زین 
رد رمع  هک  دـش  تباث  زین  المع  و   . ضوحلا (1) یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  و  دـنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دـنوشن  ادـج  مه  زا  زگره 

تفگ هدرب و  هانپ  مالسلا  هیلع  یلعب  راچان  دروآ و  تسدب  ادخ  باتک  زا  تسناوتن  ار  یئاضق  تالکشم  مهبم و  لئاسم  لح  شتفالخ  نامز 
تـسب نب  زا  ار  رمع  هدومن و  لکـشم  عفر  اروف  دوب  قطان  نآرق  دوخ  ینابر و  تاـضافاب  مهلم  نوچ  ترـضحنآ  و   . رمع کـلهل  یلع  ـال  ول 

. دیشخبیم یئاهر 
یطیارش نینچ  هاوخان  هاوخ  یئاضق  تالکشم  یملع و  تالضعم  لح  مهبم و  ماکحا  حیـضوت  تالمجم و  لیـصفت  هباشتم و  تایآ  ریـسفت 
یماهلا یندـل و  هک  تسا  تماما  ملعب  یکتم  هکلب  تسین  طابنتـسا  يور  ءاهقف  يواتف  دـننام  ماـما  ياوتف  اریز  دـنکیم  باـجیا  ماـما  يارب  ار 

ار دوخ  هکنیا  نودب  نانآ  دناهدومن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یجنرغب  لکـشم و  لاؤس  هنوگ  ره  هک  تسا  هدش  هدید  هشیمه  تسا و 
تایآ رد  یماهبا  اجک  ره  نینچمه  دـناهداد  باوج  گنرد  لمأت و  نودـب  اروف  دـننادب  نآ  هباشم  ماکحا  ریاس  زا  مکح  نآ  طابنتـساب  مزلم 

یلاعت يادخ  دوصقم  هدومن و  ریسفت  ارنآ  ماما  هدوب  نآرق 

دش . دهاوخ  هداد  حیضوت  حرش و  ثیدح  مامت  دعب  لوصف  رد  یبقعلا ص 16 -  رئاخذ  ( 294 - ) 1
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لیلد نیمهب  دشاب  يرگید  یملع  نیزاوم  هنوگ  ره  ای  یبدا و  دعاوق  اب  نآ  قیبطتب  دـیقم  هکنیا  نودـب  تسا  هدومرف  نایب  هیآ  نآ  لوزن  زا  ار 

هچ هناخ  رد  هک  دـننادیم  رتهب  هناخ  لـها   ) تیبلا یف  اـمب  يردا  تیبلا  لـها  مکحب -  تسا و  توبن  ماـقم  یلاـت  هعیـش  رظن  زا  تماـما  ماـقم 
. دناهتفایرد ار  ربمغیپ  ادخ و  دوصقم  دوخ  یماهلا  یندل و  ملع  اب  زین  راهطا  همئا  تسه )

زا ملـسم  نب  زیزعلا  دبع  هلیـسوب  ۀـمحرلا  امهیلع  قودـص  خیـش  ینیلک و  هک  یثیدـح  هصالخب  لصف  نیا  رد  هضورعم  بلاطم  لیمکت  يارب 
. دوشیم هراشا  الیذ  دناهدرک  لقن  تماما  دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ار تماما  عوضوم  هدیسر و  ترـضحنآ  تمدخ  نم  دوب  هدمآ  ورمب  هزات  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هکیعقوم  دیوگ  ملـسم  نب  زیزعلا  دبع 
. مدرک ضرع  شتمدخب  دندرکیم  وگتفگ  نآ  نوماریپ  رد  هدوب و  مدرم  زا  يرایسب  فالتخا  دروم  هک 

ضبق ار  شربمغیپ  لج  زع و  دنوادخ  اریز  دناهدروخ  لوگ  دوخ  ءارآ  زا  دـناهدیمهفن و  مدرم  زیزعلا  دـبع  يا  دومرف  درک و  مسبت  ترـضح 
رـشب ياهیدنمزاین  هیلک  ماکحا و  دودـح و  مارح و  لالح و  زا  يزیچ  ره  نایب  هک  مه  ار  نآرق  درک و  لماک  شیارب  ار  نید  ات  دومرفن  حور 
ملاعم شتما  يارب  ات  دومرفن  تلحر  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داد و  رارق  نید  لاـمک  زا  مه  ار  تماـما  رما  دومرف و  لزاـن  تسنآ  رد 
يزیچ دومرف و  بوصنم  ماما  اوشیپ و  تمسب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دینادرگ و  نشور  تسا  قح  هار  هک  ار  ناشهار  هدومرف و  نایب  ار  ناشنید 

ادخ باتک  تسا  هدرکن  لماک  ار  شنید  لج  زع و  دنوادخ  دشاب  دقتعم  هک  یـسک  تروص  نیا  رد  درکن  راذـگ  ورف  ار  تما  تاجایتحا  زا 
. تسا هتشگ  رفاک  نادب  دنک  در  ار  ادخ  باتک  هکنآ  هدومن و  در  ار 

شردـق یـسب  تماما  ماقم  دوش ؟ هتـشاذگ  نانآ  رایتخاب  ماما  باختنا  نییعت و  ات  دنـسانشیم  تما  نایم  رد  ار  ماـما  تلزنم  ردـق و  مدرم  اـیآ 
ارنآ دوخ  ءارآ  اب  ای  دنـسرب  نادـب  دوخ  صقان )  ) لوقع اب  مدرم  هک  تسنآ  زا  رتورف  شقمع  رتیلاع و  شناـکم  رتمیظع و  شنأـش  رتگرزب و 

زا سپ  ارنآ  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  یخماش  ماقم  تماما  بصنم  اریز  دـننک  باختنا  ار  یماما  دوخ  رایتخا  لیمب و  اـی  دـننک و  كرد 
میس هلحرم  رد  تلخ  توبن و 
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ینا : دـیامرف هک  اجنآ  تسا  هدـینادرگ  دـنلب  ار  شمان  هدومن و  فرـشم  نادـب  ار  وا  هک  تسا  یتلیـضف  هداد و  صاـصتخا  میهاربا  ترـضحب 
زور ات  ناراکمتـس  يارب  ار  تماما  ماـقم  يدـصت  هیآ  نیا  سپ   . نیملاظلا (1) يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اـماما  ساـنلل  کـلعاج 

. تسا هداهن  ناکاپ  ناگدیزگرب و  نایم  رد  ارنآ  هدومن و  لطاب  تمایق 
: دومرف داد و  رارق  وا  هدیزگرب  كاپ و  دالوا  رد  ار  تماما  تشاد و  یمارگ  ار  میهاربا  دنوادخ  سپس 

ءاتیا ةولـصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوا  انرماب و  نودهی  ۀـمئا  مهانلعج  نیحلاص و  انلعج  الک  ۀـلفان و  بوقعی  قحـسا و  هل  انبهو  و 
 . نیدباع (2) انل  اوناک  ةوکزلا و 

دننک و يربهر  ام  رماب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  میدومن و  هتسیاش  حلاص و  ار  همه  میدیشخب و  واب  ار  بوقعی  سپس  قاحـسا و  ینعی 
تماما نیا  رب  انب  . دـندوب ام  ناگدـننک  شتـسرپ  زا  اهنآ  میدرک و  یحو  اهنادـب  ار  ةوکز  نداد  زامن و  هماقا  نینچمه  کین و  ياهراک  ماجنا 

مرکا ربمغیپ  هب  ارنآ  یلاعت  يادـخ  هکنیا  ات  دـندربیم  ثرا  رگیدـمه  زا  اهنرق  لوط  رد  دوب و  وا  هدـیزگرب ) كاـپ و   ) نادـنزرف رد  هشیمه 
: دومرف داد و  ثرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . نینمؤملا (3) یلو  هللا  اونمآ و  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا 
نانمؤم یلو  دنوادخ  دنناگدنروآ و  نامیا  ربمغیپ و  نیا  هدومن و  ار  وا  يوریپ  هک  دنتـسه  یناسک  میهارباب  مدرم  نیرتکیدزن  نیرتراوازس و 

. تسا
دوب هدومن  بجاو  دنوادخ  هچنآ  مسرب  یلاعت و  يادخ  روتسدب  ترضحنآ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صوصخم  تماما  سپ 

هیلع یلع  هدهعب  ارنآ 

تسا . هدش  هراشا  شیپ  هحفص  دنچ  رد  هیآ  همجرتب  هیآ 124 -  هرقب  هروس  ( 295 - ) 1
هیآ 72 و 73  ءایبنا  هروس  ( 296 - ) 2
 68  . هیآ نارمع  لآ  هروس  ( 297 - ) 3
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:و دیامرف دنوادخ  هکنانچ  تشگ  يراج  تسا  هداد  نامیا  ملع و  نانآب  دنوادخ  هک  وا  هدیزگرب  نادنزرف  نایم  رد  سپس  تشاذگ و  مالسلا 

 . ثعبلا (1) موی  یلا  هللا  باتک  یف  متثبل  دقل  نامیالا  ملعلا و  اوتوا  نیذلا  لاق 
مالـسلا هیلع  یلع  دالوا  صوصخم  تمایق  زور  ات  تماما  نیا  رب  انب  دنـشابیم  يدـه  همئا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ناـمیا  ملع و  لـها  زا  دارم  هک 

دننکیم ؟ رایتخا  ماما  دوخ  يارب  اجک  زا  نانادان  نیا  سپ  تسین  يربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  سپ  اریز  تسا 
نینمؤملا و ریما  ماـقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تفـالخ  تماـما  اریز  تسا  ءایـصوا  ثاریم  ءاـیبنا و  ماـقم  تقیقح  رد  تماـما 

. تسا مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ثاریم 
. تسا نینمؤم  تزع  ایند و  حالص  بجوم  نیملسم و  ماظن  هیام  نید و  مامز  تماما 

. تسنآ دنلب  هخاش  مالسا و  هدننک  ومن  هشیر  تماما 
روغث دودـح و  تنایـص  ماکحا و  دودـح و  يارجا  تاقدـص و  مئانغ و  ندـش  دایز  داـهج و  جـح و  هزور و  ةوکز و  زاـمن و  ندـش  لـماک 

. تسا ماما  دوجو  اب  یمالسا  کلامم 
تمکح و اب  ار  مدرم  دیامن و  عافد  نید  میرح  زا  دنک و  مایق  یهلا  دودـح  يارجا  رد  دـناد ، مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  ماما 

. دنکیم توعد  راگدرورپ  هارب  عطاق  ناهرب  وکین و  هظعوم  دنپ و 
هام نوچ  ماما  . دسرن نادب  ناگدید  اهتسد و  هک  تسا  یقفا  رد  دریگ و  ارف  ار  یتیگ  شرون  هک  تسا  یناشخرد  علاط و  دیشروخ  دننام  ماما 

اهنابایب و اهرهـش و  زا  روبع  بش و  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  یتیاده  هراتـس  تسا و  عشعـشم  نازورف و  غارچ  دننام  ینارون و  هبـش  هدراهچ 
. تسا مدرم  یئامنهار  بجوم  اهایرد  جاوما  رد 

. تسا تکاله  زا  هدنهد  تاجن  یتسار و  قیرط  رب  هدننک  تلالد  و  هیهلا ) فراعم   ) ناگنشت يارب  اراوگ  نیریش و  بآ  دننام  ماما 
نیشناج و  شناگدنب ، رب  تسوا  تجح  و  شقلخ ، نایم  رد  تسا  ادخ  نیما  ماما 
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. تسا هدننک  عافد  وا  قوقح  زا  هدننک و  توعد  ادخ  يوسب  شیاهرهش و  رد  تسوا 

. تسا هتخاس  دوخ  راعش  ار  ملح  و  صوصخم ، شناد  ملعب و  تسا و  رانک  رب  هزنم و  بویع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  ماما 
. تسا نیرفاک  كاله  ببس  نیقفانم و  يارب  مشخ  نیملسم و  تزع  ثعاب  نید و  ماظن  بجوم  ماما 

ماما زا  ریغ   ) يریظن دـننام و  ار  وا  دـنکن و  يربارب  وا  اب  يدنمـشناد  چـیه  دوشن و  زارطمه  وا  اب  یـسک  تسا  شیوخ  راـگزور  هناـگی  ماـما 
يادخ بناج  زا  بهاوم  نیا  هکلب  دشاب  هدوب  ریغ  زا  باستکا  بلطب و  جاتحم  هکنیا  نودـب  تسوا  صوصخم  تلیـضف  مامت  دـشابن  رگید )

. تسا هتفای  صاصتخا  هدش و  ءاطع  واب  هدنشخب 
دشاب ؟ هتشاد  ار  ماما  باختنا  رایتخا و  ناکما  ای  دسرب و  ماما  تفرعم  ماقمب  دناوتب  هک  تسیک  سپ 

ناگرزب هتـشگ و  غورفیب  ناگدید  هدنام و  نادرگرـس  اهلقع  هتفر و  ههاریب  اهرابدرب  هتـشگ و  هارمگ  اهدرخ  راک  نیا  رد  تاهیه ، تاهیه ،
هک دناهدنام  رد  نانادنخـس  هدوب و  زجاع  ابدا  ءارعـش و  ینادان و  رد  نادنمدرخ  روصحم و  رد  نارونخـس  ریحتم و  ءامکح  هدش و  کچوک 
رد دناهتـشگ  فرتعم  دوخ  روصق  زجعب و  یگمه  دـننک و  فیـصوت  ار  وا  لئاضف  زا  یتلیـضف  ای  ماما و  فاصوا  نوئـش و  زا  ینأـش  دـنناوتب 

نیزگیاج هک  ددرگ  ادیپ  یـسک  ای  دوش و  هدیمهف  ماما  راک  زا  یبلطم  ای  دـیآ  رد  فیـصوتب  ماما  لئاضف  مامت  هک  دوشیم  هنوگچ  تروصنیا 
دنک ؟ يزاین  یب  راهظا  هتشگ و  وا 

فیـصوت مدرم و  سرتـسد  زا  شتقیقح  قـفا  هک  تسا  ياهراتـس  دـننام  ماـما  هکیلاـح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  اـجک  زا  هنوـگچ و  هن ،
دوشیم ؟ ادیپ  اجک  وا  دننام  اجک و  وا  اجک و  مدرم  لوقع  اجک و  ماما  اجک و  مدرم  رایتخا  سپ  تسا  رتدنلب  یسب  ناگدننک  فصو 

ار ياهدوهیب  لطاب و  رما  دـناهدز و  لوگ  ار  ناشدوخ  هک  ادـخب  دومن ؟ ادـیپ  ناوتیم  تلاسر  نادـناخ  ریغ  رد  ار  ماما  هک  دـننکیم  نامگ  ایآ 
دنتساوخ دنتفر و  الاب  دننکیم ) طوقس  نییاپب  دنزغلیم و  نآ  رد  اهمدق  هک  ياهدنزغل  دنلب و  هندرگ  ای   ) ياهدنزغل نابدرن  هب  دناهدرک و  وزرآ 

بصن دوخ  هدننک  هارمگ  ءارآ  اب  صقان و  هدز و  تریح  لوقع  اب 
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يدیدش ور  ود  یهارمگب  دنتخاس و  دوخ ) زا   ) یغورد دندرک و  هدارا  ار  یلکشم  راک  دندش  فرحنم  اجکب  دشکب  ار  نانآ  ادخ  ! دننک ماما 

زا داد و  هولج  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  ياهرادرک  ناطیش  دندرک و  اهر  ار  ماما  انیب  مشچ  اب  هک  دنداتفا  ینادرگرـس  تریح و  رد  دندش و  راچد 
( : دیامرف دنوادخ  هکنانچ   ) دندوب مه  تریصب  لها  هکیلاح  رد  درب  ردب  هار 
 . نیرصبتسم (1) اوناک  لیبسلا و  نع  مهدصف  مهلامعا  ناطیشلا  مهل  نیز  و 

ناـنآب اراکــشآ  مـیرک  نآرق  هکیتروـص  رد  دـندیئارگ  دوـخ  باـختناب  هدـش و  نادرگ  ور  شنادـناخ  ربـمغیپ و  راـیتخا  ادــخ و  راـیتخا  زا 
 . ةریخلا (2) مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  :و  دیامرفیم

. تسین اهنآ  تسد  رد  رایتخا  دنکیم و  رایتخا  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  تراگدرورپ  و 
 . مهرما (3) نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هللا  یضق  اذا  ۀنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام  :و  دیامرف زاب  و 

نینچمه .و  تسین يرما  رایتخا  قح  دـنداد  ناـمرف  ناـنآ  يارب  ار  يزیچ  شربمغیپ  ادـخ و  هکیناـمز  ياهنمؤم  نز  نمؤم و  درم  چـیه  يارب  و 
: تسا هدومرف 

امل مکل  نا  ۀـمایقلا  موی  یلا  ۀـغلاب  اـنیلع  ناـمیا  مکل  ما  نوریخت ، اـمل  هیف  مکل  نا  نوسردـت ، هیف  باـتک  مکل  ما  نومکحت ، فـیک  مکل  اـم 
 . نیقداص (4) اوناک  نا  مهئاکرشب  اوتأیلف  ءاکرش  مهل  ما  میعز ، کلذب  مهیا  مهلس  نومکحت ،

؟ دشاب باتک  نآ  رد  امـش  يارب  دیهاوخ  هچنآ  ات  دیناوخیم  سرد  نآ  رد  هک  دیراد  یباتک  ای  دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  تسا  هدش  هچ  ار  امش 
اب تمایق  زور  ات  ار  امش  ای 
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يارب ایآ  دـننماض ؟ مکح  نادـب  ناشمادـک  هک  سرپب  نانآ  زا  ام ) ربمغیپ  يا  ( ؟ دـینک مکح  دـیتساوخ  هچ  ره  هک  تسا  یمکحم  نامیپ  اـم 

. دنروایب ار  ناشناکیرش  دنیوگیم  تسار  رگا  سپ  تسه ؟ یناکیرش  راکنیا  رد  نانآ 
نوهقفی (1) ؟  مهف ال  مهبولق  یلع  هللا  عبط  ما  اهلافقا ؟ بولق  یلع  ما  نارقلا  نوربدتی  الفأ  : دومرف لج  زع و  يادخ  زاب  و 

: ای و  دنشنادیب ؟ موق  نانآ  هدز و  رهم  اهنآ  ياهلد  رب  دنوادخ  ای  تسا ؟ هدش  هدز  لفق  اهلد  رب  رگم  ای  دننکیمن  هشیدنا  ربدت و  نآرق  رد  ایآ 
اولوتل مهعمسا  ول  مهعمسال و  اریخ  مهیف  هللا  ملع  ول  و  نولقعی ، نیذلا ال  مکبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رش  نا  نوعمسی ، مه ال  انعمس و  اولاق 

 . نوضرعم (2) مه  و 
رگا دننکیمن و  لقعت  هشیدنا و  هک  دـنلال  رک و  مدرم  ادـخ  دزن  رد  نارادـناج  نیرتدـب  ۀـقیقح  دندینـشیمن ، هکیلاح  رد  میدینـش و  دـنتفگ 
اولاق : ای دندومنیم و  ضارعا  هدش و  نادرگ  ور  امتح  دادیم  یئاونـش  مه  رگا  دادیم و  یئاونـش  اهنآب  دـیدیم  يریخ  نانآ  دوجو  رد  دـنوادخ 

. میدرک ینامرفان  میدینش و  دنتفگ  انیصع (3)  انعمس و 
لـضف بحاص  دنوادخ  دـهدیم و  دـهاوخ  سک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  نآ  هکلب  تسین ) یباختنا  يرایتخا و  تماما  ماقم  نیا  رب  انب  )

 . میظعلا لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  لضف  وه  لب  تس -  یگرزب 
ینابـش دننام  هدوب و  اربم  ینادان  ثول  زا  شتحاس  هک  تسا  یملاع  ماما  هکیلاح  رد  دننک  باختنا  ار  ماما  نانآ  هک  دـشاب  زئاج  هنوگچ  سپ 

زا تسوا و  صوصخم  ربمغیپ  توعد  . تسا تدابع  شناد و  دهز و  تعاط و  تراهط و  سدق و  ندعم  دوشن و  نادرگور  همر  زا  هک  تسا 
تسین زمغ  نعط و  ياج  شنامدود  تسا ، لوتب  يارهز  كاپ  لسن 
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. دسریمن ودب  بسن ) بسح و  ولع  رد   ) یبسن بحاص  چیه  و 

زا فارـشا  تفارـش  تسا ، لج  زع و  دـنوادخ  ياضر  دروم  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  مشاـه و  نادـناخ  شیرق و  هلیبق  زا 
بجاو شتعاطا  تسا ، هاگآ  تسایـس  روما  رد  يوق و  تماما  رد  لماک و  شملح  هدننک و  ومن  شملع  تسا  فانم  دبع  دالوا  زا  تسوا و 

. تسا نابهگن  ظفاح و  ار  ادخ  نید  هاوخ و  ریخ  ار  ادخ  ناگدنب  تسا  مئاق  لج  زع و  يادخ  رماب  و 
هجیتن رد  تسا  هدیـشخب  اهنادـب  هدادـن  نارگیدـب  هک  ار  هچنآ  دوخ  تمکح  ملع و  هنیجنگ  زا  هداد و  قیفوت  ار  ناماما  ناربمغیپ و  دـنوادخ 

: دیامرف یلاعت  دنوادخ  هکنانچ  تسا  هدوب  ناشنامز  لها  شناد  قوف  نانآ  ملع 
نومکحت (1) ؟  فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا 

دوخ هکنیا  رگم  دنکیمن  ادـیپ  تیادـه  هک  ار  یـسک  ای  دـننک  يوریپ  مدرم  هک  تسا  هتـسیاش  دـنکیم  تیادـه  قح  يوسب  هک  ار  یـسک  ایآ 
دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  تسا  هدش  هچ  ار  امش  سپ  دوش  تیاده 

 . اریثک (2) اریخ  یتوا  دقف  ۀمکحلا  تؤی  نم  :و  تسا هدومرف  زاب  و 
: دیامرف تولاط  هراب  رد  زاب  تسا و  هدش  هداد  يدایز  ریخ  هدش  هداد  تمکح  هک  یسک  رهب 

 . میلع (3) عساو  هللا  ءاشی و  نم  هکلم  یتؤی  هللا  مسجلا و  ملعلا و  یف  ۀطسب  هداز  مکیلع و  هیفطصا  هللا  نا 
دنوادخ دهدیم و  دـهاوخ  هک  رهب  ار  شکلم  دـنوادخ  دوزفا و  وا  ینامـسج  تردـق  ملعب و  دـیزگرب و  امـش  رب  ار ) تولاط   ) ار وا  دـنوادخ 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمغیپ  هب  .و  تسا اناد  شخب و  تعسو 

هیآ 35  سنوی  هروس  ( 306 - ) 1
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 . امیظع (1) کیلع  هللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کملع  ۀمکحلا و  باتکلا و  کیلع  هللا  لزنا  و 

هراب رد  .و  تسا گرزب  وت  رب  دـنوادخ  مرک  لضف و  داد و  میلعت  یتسنادـیمن  هک  ار  هچنآ  درک و  لزاـن  تمکح  باـتک و  وت  رب  دـنوادخ  و 
: دومرف وا  هیرذ  ترتع و  ربمغیپ و  تیب  لها  زا  ناماما 

مهنم هب و  نما  نم  مهنمف  امیظع ، اکلم  مهانیتا  ۀمکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دـقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتا  ام  یلع  سانلا  نودـسحی  ما 
 . اریعس (2) منهجب  یفک  هنع و  دص  نم 

تمکح باتک و  ار  میهاربا  نادناخ  ام  انیقی  سپ  دنربیم ، گشر  تسا  هداد  اهنادب  دوخ  مرک  لضف و  زا  دنوادخ  هچنادب  تبـسن  مدرمب  ای 
سب نانآ  يارب  منهج  دندینادرگ و  يور  نآ  زا  مه  یناسک  دندیورگ و  نادب  اهنآ  زا  یناسک  سپ  میدیشخب  یگرزب  کلم  اهنادب  میداد و 

 . تسا یشتآ  هتخورفا 
ياههمـشچ دزاس و  حرـشنم  ار  شاهنیـس  راکنآ  ماـجنا  يارب  اـمتح  دـنک  راـیتخا  شناگدـنب  روما  حالـصا  يارب  دـنوادخ  هک  ار  ياهدـنب  و 

، دوشن فرحنم  باوص  هار  زا  دنامن و  زجاع  یلاؤس  چیه  خساپ  رد  نآ  زا  سپ  هک  دیامن  ماهلا  یـشناد  واب  دنک و  يراج  شبلق  رد  تمکح 
ار وا  دنوادخ  تسا ، ناما  رد  یئاطخ  شزغل و  ره  زا  هتـشگ و  راوتـسا  هتفای و  قیفوت  تسا و  ادـخ ) بناج  زا   ) دـیؤم موصعم و  وا  هجیتن  رد 

دهاوخ هک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  مرک  لضف و  نیا  دـشاب و  دـهاش  شقلخ  رب  تجح و  شناگدـنب  يارب  ات  هداد  صاصتخا  تافـص  نیدـب 
دناهدرک باختنا  هک  ار  یـسک  ای  و  دنراد ؟ یئاناوت  یماما  نینچ  رایتخا  يارب  مدرم  ایآ  . تسا یگرزب  مرک  لضف و  ياراد  دنوادخ  دهدیم و 

دنزاس ؟ دوخ  ياوشیپ  ار  وا  هک  تسا  هتشاد  یتازایتما  هنوگنیا 
رس تشپ  ار  ادخ  باتک  دندرک و  زواجت  قح  زا  مدرم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هناخب 

هیآ 113  ءاسن  هروس  ( 309 - ) 1
 54  - . هیآ 53 ءاسن  هروس  ( 310 - ) 2
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سوه يوه و  زا  دنداهن و  رانک  ار  ادخ  باتک  اهنیا  تسا ، ادـخ  باتک  رد  ءافـش  تیادـه و  هکیتروص  رد  دـننادیمن ، هکنیا  لثم  دنتـشاذگ 

: دیامرف هکنانچ  دومن  ناشهابت  تشاد و  نمشد  هدومن و  تمذم  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  دندرک و  يوریپ  دوخ 
 . نیملاظلا (1) موقلا  يدهی  هللا ال  نا  هللا  نم  يده  ریغب  هاوه  عبتا  نمم  لضا  نم  و 

ناراکمتس هورگ  دنوادخ  انیقی  دنک  يوریپ  ادخ  تیاده  نودب  ار  دوخ  سوه  يوه و  هک  تسا  یسک  زا  رتراکمتـس  رتهارمگ و  یـسک  هچ 
. دنکیمن تیاده  ار 

. تخاس دوبان  ار  ناشلامعا  ادخ )  ) داب و یهابت  اهنآ  رب  سپ   . مهلامعا (2) لضا  مهل و  اسعتف  : دومرف زاب  و 
 . رابج (3) ربکتم  بلق  لک  یلع  هللا  عبطی  کلذک  اونما  نیذلا  دنع  هللا و  دنع  اتقم  ربک  : دومرف زاب  و 

دمحم یبنلا  یلع  هللا  یلـص  دنزیم و  رهم  يربکتم  شکندرگ و  ره  لد  رب  نینچ  نیا  دنوادخ  نانمؤم ، ادخ و  دزن  رد  تسا  یگرزب  ینمـشد 
 . اریثک (4) امیلست  ملس  هلا و  و 

روما هرادا  رب  هوـالع  ماـما  دراد و  یهلا  أـشنم  هک  تسا  يونعم  یناـحور و  ماـقم  کـی  تماـما  دوـشیم  هدافتـسا  زین  تیاور  نیا  زا  هکناـنچ 
يربـهر و راد  هدـهع  زین  يونعم  تاـیح  هلحرم  رد  يداـم ، يروص و  تاـیح  رد  هیهلا  فراـعم  ناـیب  یمالـسا و  تموکح  رظن  زا  نیملـسم 

نید ممتم  نامیا و  یلـصا  طرـش  ماما  یئاسانـش  تفرعم و  هعیـش  رظن  زا  تهجنیدب  دنکیم  ریـس  وا  يربهر  اب  لامعا  قئاقح  تسا و  تیاده 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  درومنیا  رد  دوب و  دهاوخن  یشزرا  نادنچ  ار  نامیا  نید و  ماما  تفرعم  نودب  هدوب و 

هیآ 50  صصق  هروس  ( 311 - ) 1
هیآ 8  دمحم  هروس  ( 312 - ) 2

هیآ 35  نمؤم  هروس  ( 313 - ) 3
باب اضرلا  راـبخا  نویع  سلجم 97 -  قودـص  یلاما  هتافـص -  مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  ۀـجحلا  باتک  یفاـک  لوصا  ( 314 - ) 4

 20.
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دریمب و سک  ره   . ) ۀـیلهاجلا (1) ۀـتیم  تام  هنامز ) ماما   ) هماما فرعی  مل  تاـم و  نم  : دومرف ترـضحنآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و 

( . تسا هدرم  تیلهاج  نارود  ندرمب  دسانشن  ار  شماما 
زا هراـپ  نـینچمه  ناربـخ و  یب  نیـضرغم و  زا  یـضعب  هـک  تـسنیا  دـسریم  رظنب  مزـال  نآ  رکذ  لـصف  نـیا  ناـیاپ  رد  هـک  يرگید  بـلطم 
زا هدمآ و  دوجوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  یتیلقا  کی  عیـشت  هک  دـناهدرک  نامگ  نانچ  عالطا  یب  نیقرـشتسم 
 !! تسا هدمآ  دوجوب  هیوفص  نامز  رد  هعیش  هک  دناهتفگ  هداهن و  رتارف  اپ  یهورگ  یتح  تسا و  هدش  بعشنم  تسا  ننست  هک  یلصا  مالسا 

یقیقح یلـصا و  مالـسا  هدوب و  سکع  رب  الماک  هیـضق  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـنزادرپ  قیقحت  عبتت و  هب  یمک  رگا  صاخـشا  لیبق  نیا  یلو 
دوخ اریز  تسا  هدروآ  دوجوب  ارنآ  هفیقس  بزح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  ننست  نیا  دشابیم و  عیشت  نامه 

تسا و بلطم  نیا  دهاش  زین  تنـس  لها  ربتعم  بتک  تسا و  هدوتـس  ار  شنایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهراب  شتایح  نامز  رد  مرکا  لوسر 
 . ۀیربلا (2) ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  هیآ  لوزن  ماگنه  هک  دناهتشون  هفلتخم  قرطب 

مه یلع  ای  : دومرف ریما  ترـضحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنمدرم ) نیرتهب  اهنآ  دـنهد  ماجنا  کین  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هکیناسک  )
( . دنتسه وت  نایعیش  وت و  اهنآ   . ) کتعیش (3) تنا و 

رد هکنانچ  و  ( . دنناراگتسر تمایق  زور  رد  شنایعیـش  یلع و   . ) ۀمایقلا (4) موی  نوزئافلا  مه  هتعیـش  یلع و  : دومرف رگید  ياج  رد  نینچمه 
توعد مالـسا  شریذپ  يارب  ار  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  راذـنالا  موی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکیعقوم  تشذـگ  نیـشیپ  لوصف 

یلص ادخ  لوسر  تفریذپ و  ار  وا  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  طقف  درکیم 

ةدوملا ص 483  عیبانی  ثیدح 6 -  باب 403  ماصخلا  ۀیافک  ( 315 - ) 1
هیآ 98  هنیب  هروس  ( 316 - ) 2

باب 94  مارملا  ۀیاغ  دلج 2 ص 361 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 317 - ) 3
قئاقحلا ص 92  زونک  زا  لقن  هسمخلا  لئاضف  ( 318 - ) 4
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اب ار  وا  تفالخ  هدومن و  یفرعم  نارگیدـب  دوخ  تیاـصو  تثارو و  تفـالخ و  تمـسب  ار  ترـضحنآ  سلجم  ناـمه  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

تیـالو و عوضوم  زا  ار  ناـگمه  ینلع  یمـسر و  روطب  مخ  ریدـغ  رد  غیلبت  هیآ  ربارب  زین  رمع  رخاوا  رد  دومرف و  مـالعا  اـمأوت  دوخ  توـبن 
. دینادرگ هاگآ  بانجنآ  تفالخ 

رد يدایز  ياهباتک  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  هک  دننادب  دیاب  دنهدیم  تبـسن  هیوفـص  نامزب  ار  هعیـش  شیادیپ  هک  ینانادان  نیـضرغم و  اما  و 
تسا مالک  بانطا  ثعاب  اهنآ  مامت  رکذ  نوچ  تسا و  هدماین  لمعب  قیقحت  ثحب و  تماما  دننام  یعوضوم  چیه  رد  هدش و  فیلأت  درومنیا 

: دوشیم ءافتکا  روبزم  بتک  زا  دلج  دنچ  یماسا  رکذب  عالطا  يارب  طقف 
. يرجه مود  نرق  یفوتم  يرصب  دمحا  نب  لیلخ  فیلأت  . ۀمامالا

. تسا هدوب  قداص  ترضح  باحصا  زا  هک  ینیسحلا  نب  دمحا  فیلأت  . ۀمامالا
. يرجه موس  نرق  یفوتم  يریمحلا  رفعج  نب  هللا  دبع  فیلأت  . ۀمامالا

. يرجه موس  نرق  یفوتم  ناذاش  نب  لضف  فیلأت  . ۀمامالا
. تسا هدوب  اضر  ترضح  باحصا  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  . ۀمامالا
. تسا هدوب  داوج  ماما  باحصا  زا  یسیع  نب  دمحم  فیلأت  . ۀمامالا

. يرجه مجنپ  نرق  یفوتم  دمحم  نب  ییحی  فیلأت  . ۀمامالا
هک هللا  رون  یـضاق  قحلا  قاقحا  باتک  دـننام  تسا  هدوب  نانآ  تاغیلبت  دودـح  زا  جراـخ  هدـش  هتـشون  هیوفـص  دـهع  رد  هک  مه  یئاـهباتک 

نیا هک  تسا  يدـنه  ینیـسح  دـماح  ریم  فیلأت  راونالا  تاقبع  باتک  تسا و  هدرکیم  یگدـنز  دـنه  دابآ  ربکا  رد  یئاـهب و  خیـش  رـصاعم 
عیشت تشادگرزب  غیلبت و  جیورت و  رد  زین  هیوفص  هتبلا  دناهدوب  هیوفص  تموکح  تسایس و  ورملق  زا  جراخ  ینعی  ناتسودنه  رد  صاخـشا 

. دنشاب هدروآ  دوجوب  ارنآ  هکنیا  هن  اما  دناهدومن  یتامادقا 
تابثا يارب  یئاهنت  هب  هتفای  شراگن  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیـالو و  هراـب  رد  نونک  اـت  هک  یلئـالد  زا  کـی  ره  باـتک  نیا  رد  هکنیا  اـب 
تـسد رد  هدـش  لقن  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  يرابخا  تایآ و  دانتـساب  درومنیا  رد  زین  يداـیز  لـئالد  نوچ  یلو  دـشابیم  یفاـک  بلطم 

تروص رد  هدومن و  هراشا  اهنآ  زا  ياهراپب  بیترت  هب  یتآ  لوصف  رد  اذل  تسا 
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. دمآ دهاوخ  لمعب  اهنآ  نوماریپ  رد  زین  يرصتخم  ثحب  موزل 

هیواـعمب ياهماـن  رد  ریما  ترـضح  دوـخ  ارچ  سپ  تسا  یهلا  بصنم  تماـما  رگا  هک  دـسرب  نینچ  یـضعب  رظنب  تسا  نـکمم  اـجنیا  رد  و 
 . هیلع (1) مهوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکب و  ابا  اوعیاب  نیذلا  موقلا  ینعیاب  هنا  : هک دسیونیم 

تفالخ تمـسب  ارم  هدرک و  تعیب  زین  نم  اب  شور  نامهب  دندوب  هدرک  تعیب  تفالخ ) رما  رد   ) نامثع رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یناسک  ینعی 
تسا ؟ هتسناد  مدرم  باختنا  ار  دوخ  تفالخ  كالم  ترضحنآ  عقاو  رد  دندرک و  باختنا 

نکل دوب و  هدـش  بوصنم  هیهلا  تفالخب  ربمغیپ  صنب  ادـخ و  بناج  زا  دـش  هراشا  اـقباس  هکناـنچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا  خـساپ 
ناباتـش هدش و  ترـضحنآ  تفالخ  لوبق  هدامآ  مدرم  ارهاظ  نوچ  نامثع  لتق  زا  سپ  دنتـشاد و  عانتما  نآ  لوبق  زا  دودعم ) هدع  زج   ) مدرم

لدـج قیرط  زا  قطنم  لها  حالطـصاب  هیواعمب  يو  همان  اما  تفریذـپ و  ار  اهنآ  تعیب  هفقو  دوکر و  لاس  زا 25  سپ  زین  وا  دـنتفر  وا  يوسب 
لوبق دـناهدرک  باـختنا  مدرم  هک  ار  رکب  وبا  تفـالخ  يرادـن و  لوبق  ربـمغیپ  صنب  ارم  تفـالخ  هک  وت  دـیوگیم  هیواـعمب  ینعی  تسا  هدوب 
دـشاب مه  هار  نیا  زا  رگا  هک  دناهدرک  باختنا  تفالخب  مه  ارم  مدرم  نامه  سپ  تسا  مدرم  باختنا  تفالخ  كالم  وت  رظن  رد  رگا  يراد 
هکنیا هن  دشاب  هتسب  هیواعمب  ار  هناهب  رذع و  هنوگ  ره  هار  تسا  هتساوخ  همان  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ینک و  تعیب  نم  اب  يریذپب و  وت  دیاب 

 . دنادب مدرم  باختناب  دنتسم  افرص  ار  دوخ  تفالخ 

مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  هلزان  تایآ   - 2

مشش  همان  هغالبلا  جهن  ( 319 - ) 1
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هیآ 55 ) هدئام  هروس   ) نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

بقانم لئاضف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هراـب  رد  هیآ ) دصیـس  زا  شیب   ) يداـیز تاـیآ  هصاـخ  هماـع و  نیخروم  نیرـسفم و  لـقنب  اـنب 
بتک زا  دروم  دنچ  لقنب  طقف  اجنیا  رد  ام  اذل  تسا  جراخ  باتک  نیا  هدـهع  زا  اهنآ  همه  لقن  هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  ترـضحنآ 

. دنامن یقاب  نانآ  يارب  ارچ  نوچ و  ياج  هک  میئامنیم  هراشا  تنس  لها  هربتعم 
غیلبت هیآ  هک  دناهتشون  نارگید  نینچمه  یکلام و  غابص  نبا  ۀیالولا و  باتک  رد  يربط  دوخ و  ریسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا  غیلبت -  هیآ   - 1

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ... کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هدئام  هروس  هیآ 67  ینعی 
 (1) هالاو .... نم  لا  مهللا و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : دومرف تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآ 

نآ رارکت  زا  اـجنیا  رد  اذـل  هدـش  هداد  یفاـک  تاحیـضوت  مکی  شخب  مشـش  لـصف  رد  مخ  ریدـغ  ناـیرج  هیآ و  نیا  لوزن  هراـب  رد  نوـچ 
. دوشیم رظنفرص 

لقن نیریاس  رذوبا و  سابع و  نبا  زا  نارگید  يرـشخمز و  يروباشین و  يزار و  رخف  دـننام  نیثدـحم  نیرـسفم و  مومع  تیـالو -  هیآ   - 2
عوکر لاح  رد  زامن و  لوغـشم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دادن ، واب  يزیچ  یـسک  دومن و  لاؤس  مدرم  زا  دجـسم  رد  یلئاس  يزور  هک  دناهدرک 

دش و هجوتم  لئاس  دومن و  لئاسب  هراشا  تسار  تسد  تشگنا  اب  دوب 

همهملا ص 27  لوصف  دلج 1 ص 189 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 320 - ) 1
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مه ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نوـمیقی  نیذـلا  اوـنما  نیذـلا  هلوـسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  هیآ  دوـمن و  جراـخ  وا  تسد  زا  ار  رتـشگنا  دـمآ 
لاح رد  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  هک  دنتـسه  ینینمؤم  وا و  لوسر  ادـخ و  طقف  امـش  رایتخا  بحاص  یلو و  ینعی  تشگ  لزان   . نوعکار (1)

نآ یعقاو  قادـصم  جراـخ  رد  یلو  دـنهدیم  هقدـص  عوکر  لاـح  رد  هک  هدروآ  عمج  هغیـصب  ار  نینمؤم  هچ  رگا  . ) دـنهدیم ةوـکز  عوـکر 
یلع نیموصعم  دالوا  هدوب و  تیالو  ماقم  ياراد  زین  رگید  همئا  نوچ  دناهتفگ  مه  یـضعب  دشابیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  هدوب و  درفب  رـصحنم 

.( . تسا هدش  دیق  عمج  هغیصب  اذل  دنشابیم  مالسلا  هیلع 
درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلعب  هراشا  نمـض  لئاس  داد ؟ يزیچ  وتب  یـسک  ایآ  دیـسرپ  لئاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لاحنآ  رد 

 . داد (2) نمب  وا  ار  رتشگنا  نیا 
اجنیا رد  هریغ  رجح و  نبا  دننام  اهنآ  زا  یضعب  اما  دنراد  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هراب  رد  هیآ  نیا  لوزنب  هکنیا  اب  تنـس  لها  ياملع 

هک تسا  مولعم  الماک  مالک  رهاظ  زا  هکیتروص  رد  فرصتب  یلوا  ینعمب  هن  تسا  رـصان  تسود و  ینعمب  یلو  هملک  دنیوگیم  هتفر و  هرفط 
یلوا رایتخا و  بحاص  ینعی  تسا  هدـش  عورـش  دـنکیم  رـصح  هدافا  هک  امنا  اب  هفیرـش  هیآ  اریز  تسا  راـیتخا  بحاـص  میعز و  ینعمب  یلو 

ادخب و نآ  راصحنا  دشاب  تسود  ینعمب  یلو  رگا  تسا  هداد  هقدص  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  یسک  وا و  لوسر  ادخ و  طقف  امش  فرـصتب 
لوسر و ادـخ و  زج  نینمؤم  تروصنیا  رد  نوچ  دوب  دـهاوخ  قطنم  زا  رود  ینعم و  یب  تسا  هداد  هقدـص  هک  یعکار  صخـش  وا و  لوسر 
هک تسین  يزیچ  یتـسود  دـنرگیدکی و  رـصان  تسود و  هـمه  نینمؤـم  هکیلاـح  رد  تـشاد  دـنهاوخن  يرگید  تـسود  مالـسلا  هـیلع  یلع 

نینچ هدرک و  حدـم  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تباـث  نب  ناـسح  دروم  نیا  رد  دـهد ، رارق  شئاـیلوا  دوخ و  راـصحنا  رد  ارنآ  دـنوادخ 
: دیوگ

اعکار  تنک  ذا  تیطعا  يذلا  تناف 
عکار  ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف 

هیآ 55  هدئام  هروس  ( 321 - ) 1
بتک دلج 3 ص 431 و  يزار  ریسفت  دلج 6 ص 165 -  يربط  ریسفت  یمزراوخ ص 178 -  بقانم  بلاطلا ص 250 -  ۀیافک  ( 322 - ) 2

رگید .
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317 ص :
ۀیالو  ریخ  هللا  کیف  لزناف 

عیارشلا (1)  تامکحم  یف  اهنیب  و 
مه دنوادخ  . هدننک عوکر  نیرتهب  يا  داب  وت  يادف  مدرم  ياهناج  سپ  يدومن  ششخب  يدوب  عوکر  رد  هکیعقوم  یتسه  یسک  نآ  وت  ینعی 
زا دوصقم  هک  تسا  حضاو  مولعم و  دومرف و  نایب  نید  مکحم  عیارش  نمض  میرک  نآرق  رد  ارنآ  درک و  لزان  ار  تیالو  نیرتهب  وت  نأش  رد 

. رگید یناعم  یتسود و  يرای و  هن  تسا  يربهر  تماعز و  نامه  تیالو  نیرتهب 
 . مکنم (2) رمالا  یلوا  .و  لوسرلا اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ   - 3

ریما هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتشون  نارگید  یخلب و  نامیلـس  خیـش  ( . دینک تعاطا  ار  ناتدوخ  زا  رما  نابحاص  وا  لوسر  ادخ و  نینمؤم  يا  )
 (3) دناتیب . لها  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  رمالا  یلوا  زا  روظنم  هدش و  لزان  نینمؤملا 

بجاو هیآ  نیا  بجومب  ار  وا  تعاطا  دنیوگ و  رمالا  ولوا -  دـشاب  هتـشاد  تسایر  نیملـسمب  تبـسن  هک  ار  یمیعز  سیئر و  ره  تنـس  لها 
لاثما یـسابع و  لکوتم  کلملا و  دبع  دیزی و  هیواعم و  تعاطا  دیاب  تروصنیا  رد  اریز  دشابیمن  حیحـص  هجوچیهب  لوق  نیا  یلو  دـننادیم 

یهن یـصاخشا  نینچ  تعاطا  زا  دـنوادخ  هک  تسه  يرگید  تایآ  هکیتروص  رد  دـشاب  بجاو  مدرم  رب  دـندوب  قساـف  رگمتـس و  هک  اـهنآ 
 . نوحلصی (4) ضرالا و ال  یف  نودسفی  نیذلا  نیفرسملا ، رما  اوعیطت  :و ال  دیامرف هکنانچ  تسا  هدومرف 

بجاو يرمالا  اولوا  نآ  تعاطا  نیا  رب  انب  دـینکن ) تعاطا  دـننکیمن  حالـصا  هدومن و  داـسف  نیمز  يور  رد  هک  ار  ناگدـننک  فارـسا  رما  )
شدنزرف هدزای  و  ع )  ) یلع زج  یناسک  نینچ  دشاب و  ربمغیپ  ادخ و  یهاون  رماوا و  نامه  يو  تاروتسد  هدوب و  موصعم  كاپ و  هک  تسا 

همغلا ص 88  فشک  ( 323 - ) 1
هیآ 59  ءاسن  هروس  ( 324 - ) 2

باب 58  مارملا  ۀیاغ  دلج 1 ص 149 -  لیزنتلا  دهاوش  ةدوملا ص 114 -  عیبانی  ( 325 - ) 3
 152 هیآ 151 -  ءارعش  هروس  ( 326 - ) 4
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318 ص :
ۀعست نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  انا و  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  دشابیمن  يرگید  سک  دنامرکا  ربمغیپ  نانیشناج  هک 

 . نوموصعم (1) نورهطم  نیسحلا  دلو  نم 
. میتسه موصعم  كاپ و  نیسح  نادنزرف  زا  نت  هن  نیسح و  نسح و  یلع و  نم و  ینعی 

تقلخ هقرفتم و  تاعوضوم  هراب  رد  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  هنیدـم  رد  نارجن  ياراصن  زا  یهورگ  هلهابم -  هیآ   - 4
: هک دش  لزان  هلهابم  هیآ  دندومیپیم  هطلاغم  هار  هثحابم  رد  نوچ  دندیسرپ و  یبلاطم  بانجنآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

لعجنف لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انءاسن و  مکئانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف 
 . نیبذاکلا (2) یلع  هللا  ۀنعل 

امـش ام و  ات  دیئایب  وگب  دنک  هلداجم  دـش  لصاح  یعالطا  ملع و  وا  هراب  رد  ارت  هکنآ  زا  سپ  یـسیع  رما  رد  وت  اب  سک  ره  ربمغیپ  يا  ینعی 
رب ار  ادـخ  تنعل  مینک و  نیرفن  هلاـن و  ادـخ  هاگردـب  سپـس  میناوـخب و  دنتـسه  اـم  دوـخ  هلزنمب  هـک  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناـنز و  نارـسپ و 

. میهد رارق  نایوگغورد 
فقـسا هدـمآ و  نوریب  دوخ  ياملع  اب  اراصن  زورنآ  يدارف  دومرف و  توعد  هلهاـبمب  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قیرطنیدـب 

رد ار  شناکیدزن  دشابن  قح  رب  وا  رگا  اریز   ) دینکن هلهابم  دیایب  شماوقا  ناکیدزن و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگا  تفگ  اهنادب  اراصن 
مهیلع نینـسح  همطاف و  یلع و  اب  مرکا  ربمغیپ  لاحنآ  رد  دـینک  هلهابم  دـیایب  نیملـسم  باحـصا و  اب  رگا  و  دروآیمن ) ـالب  نیرفن و  ضرعم 

تسوا و هقالع  دروم  رتخد  هناگی  نز  نآ  تسوا و  داماد  مع و  رـسپ  ناوج  نآ  دنتفگ  دنتـسیک ؟ اهنیا  دیـسرپ  فقـسا  دـش  رـضاح  مالـسلا 
دنتسه .  وا  ياههداون  مه  كدوک  ودنآ 

ةدوملا ص 445  عیبانی  ( 327 - ) 1
هیآ 61  نارمع  لآ  هروس  ( 328 - ) 2
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319 ص :
دینک و يراد  دوخ  هلهابم  زا  تسبوخ  دنکیم  اج  زا  ار  اههوک  دنهاوخب  ادخ  زا  رگا  هک  منیبیم  یئاههرهچ  نم  دنگوس  ادخب  تفگ  فقسا 

. تفریذپ زین  ترضح  میتسه  هحلاصمب  رضاح  مینکیمن و  هلهابم  ام  مساقلا  ابا  ای  دنتفگ  اذل  دیئامن  هحلاصم  وا  اب 
هیلع یلع  انـسفنا  زا  روظنم  همطاف و  اـنئاسن  زا  دوصقم  نینـسح و  اـنئانبا  زا  روظنم  هک  دناهتـشون  نارگید  یلزاـغم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا 

 . دشابیم (1) مالسلا 
. تسا هدناوخ  ربمغیپ  سفن  زاجم ) روطب  هتبلا   ) ربمغیپ اب  یناسفن  داحتا  تدش  زا  ار  ریما  ترضح  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  نیا  رب  انب 

بهذیل هللا  دیری  امنا  : ریهطت هیآ  هک  تسا  هدش  لقن  تنـس  لها  رگید  بتک  رد  نینچمه  يزار و  رخف  يربط و  ریـسفت  رد  ریهطت -  هیآ   - 5
همطاف و ترضحنآ  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  هملـس  ماهناخ  رد   . اریهطت (2) مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع 

لها اهنیا  ایادخ   ) اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتیب  لها  ءالؤه  مهللا  : تفگ سپـس  درک  عمج  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  نینـسح و 
؟ متـسه اهنآ  وزج  مه  نم  هللا  لوسر  اـی  تفگ  هملـس  ما  اـمرف ) ناـشکاپ  یـصاخ  ریهطتب  نادرگ و  رود  اـهنیا  زا  ار  يدـیلپ  دنتـسه  نم  تیب 

 (3) يرادن ). ارم  تیب  لها  ماقم  اما   ) یتسه یبوخ  نز  يراد و  دوخ  ياج  وت  دومرف  ترضح 
تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانز  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  هریغ  يرشخمز و  دننام  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 

! تسا اهنآ  هراب  رد  هیآ  لیذ  ردص و  اریز 
دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تاجوز  هراب  رد  هیآ  نیا  رگا  هک  تسنیا  خساپ 

همهملا ص 8  لوصف  ماصخلا ص 309 -  ۀیافک  یلزاغم ص 263 -  نبا  بقانم  ( 329 - ) 1
دنادرگ . كاپ  یصاخ  ریهطتب  ار  امش  دنک و  رود  ار  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  هک  تسا  ادخ  هدارا  هیآ 33 -  بازحا  هروس  ( 330 - ) 2

دلج 6 ص 783  يزار  رخف  ریسفت  بلاطلا ص 372 -  ۀیافک  ( 331 - ) 3
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320 ص :
دشیم : نینچ  هیآ  دمآ و  یم  ثنؤم  عمج  هغیصب  بطاخم  ریمض 

اریهطت  نکرهطی  سجرلا و  نکنع  بهذیل 
اهیلع ارهز  ترـضح  دوجو  اب  هکنیا  تلع  تسا و  طلغ  یلکب  برع و  نابز  دعاوق  فالخ  رب  ثنؤم  عمج  رد  رکذم  هغیـص  ندرب  راکب  اریز 
هکنیا اـب  زین  دوه  هروس  هیآ 73  رد  هکناـنچمه  تسا  بیلغت  تهج  زا  تسا  هدروآ  رکذـم  عمج  ار  بطاـخم  ریمـض  نمجنا  نآ  رد  مالـسلا 
اولاـق تسا -  هدـمآ  رکذـم  عـمج  ریمـض  بیلغت  رظن  زا  هتفرگ  رارق  نادـناخ  نآ  سأر  رد  میهاربا  نوـچ  یلو  هراـس )  ) تـسا نز  بطاـخم 
مهیلع نینـسح  همطاف و  یلع و  تیب ، لها  زا  روظنم  اج  همه  نیا  زا  هتـشذگ  و  ... تیبلا لها  مکیلع  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  هللا  رما  نم  نیبجعتا 

نب سنا  زا  هربتعم  بتک  رد  هکنانچ  درکیم  باطخ  تیب  لها  اهنآب  طـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  رگید  ناـسک  هن  دنامالـسلا 
روبع مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  زا  هامـشش  تدـم  تفریم  هک  حبـص  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  لقن  کـلام 

 (1) هللا ... دیری  امنا  دومرفیم  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  تیبلا و  لها  ای  ةولصلا  دومرفیم  دزیم و  ادص  ار  اهنآ  درکیم و 
همطاف نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  هراب  رد  تسا  هدـش  لزان  رفن  جـنپ  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینچمه 

 . (2)
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  دناهتفگ  هماع  ءاملع  روهمج  هک  تسا  هدش  لقن  نیکلاسلا  ضایر  بحاص  زا  هفیحصلا  سوماق  باتک  رد 
هک هدرک  لـقن  هلثاو  زا  رکاـسع  نـبا  زا  ریغـصلا ) عماـجلا   ) باـتک رد  یطویـس  هـک  مدروـخرب  یثیدـحب  نـم  دنـشابیم و  وا  تـیب  لـها  وزج 

( شرتخدب  ) هک تسا  وا  راتفگ  نآ  دنتسین و  شتیب  لها  رامش  رد  ترضحنآ  ياهنز  هک  هیماما  بهذم  هدیقع  رب  دراد  تحارص  شنومـضم 
تسا (3) بنیز  دوشیم  قحلم  نمب  منانز  زا  هک  یسک  لوا  همطاف و  يا  یئوت  دوشیم  قحلم  نمب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف 

.
ینکش دهع  دروم  رد  تئارب  هروس  تایآ  نوچ  نیقیرف  نیخروم  ءاملع و  لقنب   - 6

دلج 2 ص 11  لیزنتلا  دهاوش  ( 332 - ) 1
دلج 22 ص 5  يربط  ریرج  نبا  ریسفت  ( 333 - ) 2

ابیز بلاج و  کبسب  ینیسح  لضفلا  وبا  دیس  یجاح  مالسالا  ۀجح  بانج  هلیـسوب  اریخا  باتک  نیا  هفیحصلا ص 25 -  سوماق  ( 334 - ) 3
هدنزرا عبانم  زا  هدافتسا  اب  دنمدوس  بلاطم  ثیدح و  لقن  رظن  زا  زین  یتافاضا  وا  تاقیلعت  هدش و  فیلأت  هیداجـس  هفیحـص  تاغل  حرـش  رد 

دوشیم . هیصوت  ملع  لها  نیققحم و  يارب  سیفن  باتک  نیا  هعلاطم  تسا  هدیدرگ  روظنم  نآ  رد 
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مـسوم رد  هدرب و  هکمب  هک  داد  رکب  وباب  ار  روبزم  هروس  لئاوا  تایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـیدرگ  لزاـن  نیکرـشم  تمذـم  و 
ربمغیپ هب  دنوادخ  مالـس  غالبا  نمـض  دش و  لزان  لیئربج  تفر  هار  يردق  داتفا و  هارب  رکب  وبا  هکنآ  زا  سپ  دـیامن ، غالبا  نیکرـشمب  جـح 

رگم دیامنن  تلاسر  ءادا  وت  بناج  زا  یـسک  ینعی  . کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  اهیدؤی  :ال  دیامرف دنوادخ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دشاب تدوخ  زا  هک  يدرم  ای  تدوخ 

تایآ يدیسر  واب  اجک  ره  ورب  رکب  وبا  لابند  وش و  راوس  ارم  رتش  دومرف  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هکمب هتفرگ و  وا  زا  ار  تایآ  دیسر و  رکبوباب  هار  رد  درک و  تکرح  اروف  ریما  ترضح  نک ، تئارق  نیکرـشمب  ربب و  هکمب  ریگب و  وا  زا  ار 

نم هراـب  رد  رگم  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  دوب  فسأـتم  نوزحم و  رما  نیا  زا  هکیلاـح  رد  دومن و  تعجارم  ربمغیپ  تمدـخ  رکب  وبا  درب و 
نیا ماجنا  يارب  ار  یلع  مه  نم  دشاب و  نم  دوخ  زا  هک  دربب  یسک  ار  تایآ  هک  داد  روتسد  یلاعت  يادخ  دومرف  ترـضح  هدش  لزان  يزیچ 

 . مدومن (1) مازعا  تیرومأم 
: تسا یسررب  هجوت و  دروم  بلطم  هس  اجنیا  رد 

. درادن ار  یتیصوصخ  نینچ  رکب  وبا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  لوا 
هیلع یلع  راکنیا  يارب  هک  داد  روتـسد  شربمغیپ  هب  دیدن و  هتـسیاش  رهـش  کی  رد  هیآ  دنچ  غالبا  يارب  ار  رکب  وبا  یلاعت  يادخ  هکنیا  مود 

رد نآرق  ماکحا  مامت  اب  هک  دندرک  باختنا  ربمغیپ  ینیشناج  يارب  ار  یـسک  نینچ  هفیقـس  بزح  هنوگچ  تروصنیا  رد  دتـسرفب  ار  مالـسلا 
دیامن ؟ تفالخ  یمالسا  ياهرهش  مامت 

یگتسیاش تلیضف و  ندادناشن  تابثا و  يارب  يو  ياجب  ع )  ) یلع بصن  یناث و  هلهو  رد  وا  لزع  لوا و  هلهو  رد  رکب  وبا  مازعا  هکنیا  موس 
نادنچ دمآیم و  يداع  همه  رظنب  دشیم  بوصنم  یتیرومأم  نینچب  ترضحنآ  لوا  زا  رگا  اریز  دوب  مالسلا  هیلع  یلع 

لصف 17  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  هدوملا ص 88 -  عیبانی  بلاطلا ص 242 -  ۀیافک  یبقعلا ص 69 -  رئاخذ  ( 335 - ) 1

مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  هلزان  تایآ   - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


322 ص :
یلع یگتسیاش  تلیضف و  رب  لیلد  رما  نیا  دش  هدرامگ  تمس  نادب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  داتفا و  هارب  رکب  وبا  یتقو  یلو  تشادن  یتیمها 

. دشابیم وا  فئاظو  ماجنا  ربمغیپ و  ینیشناج  يارب  مالسلا  هیلع 
 . یبرقلا (1) یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لق ال  تدوم -  هیآ   - 7

. ار مناکیدزن  یتسود  رگم  مهاوخیمن  يدزم  رجا و  امش  زا  نم  وگب  مدرمب ) تلاسر  غیلبت  تامحز  ربارب  رد  ربمغیپ  يا  )
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دش  لزان  روبزم  هیآ  نوچ  هک  دناهتشون  نارگید  بلاطلا و  ۀیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فاشک و  ریسفت  رد  يرشخمز 

 . امهانبا (2) ۀمطاف و  یلع و  لاق  مهتدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  :و  هللا لوسر  ای  دنتفگ  هلآ  و 
. ناشرسپ ود  همطاف و  یلع و  دومرف  دنایناسک ؟ هچ  تسا  بجاو  ام  رب  اهنآ  یتسود  هک  امش  ناکیدزن  ینعی 

 . باتکلا (3) ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق  هیآ   - 8
يارب نم   ) وگب هک  دـش  لزان  شترـضحب  نانآ  خـساپ  رد  هیآ  نیا  یتسین  ربمغیپ  وت  دـنتفگ  هدرک و  راـکنا  ار  مرکا  ربمغیپ  تلاـسر  نارفاـک 

دزن رد  باتک  ملع  هک  تسا  یسک  يرگید  تسا و  یفاک  امش  نم و  نایم  تداهش  يارب  هک  تسا  ادخ  یکی ) مراد  دهاش  ود  دوخ  تلاسر 
 . تسا (4) بلاطیبا  نب  یلع  تسوا  دزن  رد  باتک  ملع  هکنآ  دسیونیم  روبزم  هیآ  ریسفت  رد  یبلعث  . تسوا

دوـمرف تسیک ؟ تسوا  دزن  رد  باـتک  ملع  هک  سکنآ  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـیوگ  يردـخ  دیعـس  وـبا  نینچمه 
 . تسا (5) بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  سکنآ 

دزن رد  باتک  ملع  هکنآ  تفگ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  یخلب  نامیلس  خیش 

هیآ 23  يروش  هروس  ( 336 - ) 1
یبقعلا ص 25  رئاخذ  دلج 2 ص 339 -  فاشک  ریسفت  بلاطلا ص 91 -  ۀیافک  ( 337 - ) 2

هیآ 13  دعر  هروس  ( 338 - ) 3
باب 126  مارملا  ۀیاغ  ( 339 - ) 4

دلج 1 ص 307  لیزنتلا  دهاوش  ( 340 - ) 5
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 . دوب (1) ملاع  نآ  خوسنم  خسان و  لیوأت و  ریسفتب و  وا  اریز  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تسوا 

 .... هنم (2) دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا  هیآ   - 9
وا رس  تشپ  هتشاد و  دوخ  راگدرورپ  فرط  زا  نآرق )  ) یتجح دوخ ) راتفگ  تحص  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) هک یـسک  ایآ 

.... دشاب وا  دوخ  زا  یهاوگ  دهاش و 
 . تسا (3) مالسلا  هیلع  یلع  ربمغیپ  دوخ  زا  یهاوگ  دهاش و  زا  روظنم  هک  دناهتشون  هصاخ  هماع و  نیخروم  نیرسفم و  زین  هیآ  نیا  رد 

وا اب  يدحا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  نیطمـسلا  دئارف  باتک  رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا 
نأش رد  یتایآب  هراشا  دوب  هتـشون  هیواعمب  هک  ياهمان  رد  صاع  ورمع  هک  دسیونیم  دوخ  بقانم  رد  مه  یمزراوخ  تسین و  کیرـش  نآ  رد 

 . تسا (4) هدوب  روبزم  هیآ  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  یلع 
 . نونزحی (5) مه  مهیلع و ال  فوخ  مهبر و ال  دنع  مهرجا  مهلف  ۀینالع  ارس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  هیآ   - 10

فوخ و نانآ  تسا و  یـشاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  رد  نانآ  يارب  دـننکیم  قافنا  اراکـشآ  یناهن و  زور و  بش و  رد  ار  ناشلاوما  هکیناـسک 
. دنرادن یهودنا 

رد  ) بش ار  یکی  تشاد  مهرد  راهچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  نارگید  میعن و  وبا  یکلام و  یبلعث و  یمزراوخ و 
 . دیدرگ (6) لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  هاگنآ  اراکشآ  ار  یکی  یناهنپ و  ار  یکی  زور و  ار  یکی  داد و  هقدص  ادخ ) هار 

هللا (7) .  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  هیآ و   - 11

ةدوملا ص 104  عیبانی  ( 341 - ) 1
هیآ 17  دوه  هروس  ( 342 - ) 2

ةدوملا ص 99  عیبانی  يزار -  حوتفلا  وبا  ریسفت  ( 343 - ) 3
باب 128  مارملا  ۀیاغ  ( 344 - ) 4
هیآ 274  هرقب  هروس  ( 345 - ) 5

یبقعلا ص 88  رئاخذ  یلزاغم ص 280 -  نبا  بقانم  ( 346 - ) 6
هیآ 207  هرقب  هروس  ( 347 - ) 7
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. ادخ ياضر  ندروآ  تسدب  هار  رد  دنکیم ) لذب   ) دشورفیم ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یسک  مدرم  زا  و 

دیباوخ يو  شارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  بش  رد  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث 
 . دیدرگ (1) لزان  ترضحنآ  نأش  رد  هیآ  نیا  و 

 . ۀیربلا (2) ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  هیآ   - 12
. دنمدرم نیرتهب  نانآ  دنداد  ماجنا  وکین  لامعا  هدروآ و  نامیا  هکیناسک 

 . تسا (3) هدش  لزان  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  كاحض  زا  نامیلس  نب  لتاقم 
. دوب دنهاوخ  لاؤس  دروم  هک  دیرادهگن  ار  اهنآ   . نولوئسم (4) مهنا  مهوفقو   - 13

 . تسا (5) بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  دوب  دهاوخ  لاؤس  دروم  هچنآ  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعس  وبا 
دنداد ماجنا  کین  ياـهلمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک   . ادو (6) نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاصلا  اولمع  اوـنمآ و  نیذـلا  نا  هیآ   - 14

. دهدیم رارق  مدرم  ياهلد  رد  ار  اهنآ  یتسود  دنوادخ  يدوزب 
ارت نم  ادخب  هکنادب  نسحلا  ابا  ای  تفگ  درک و  تاقالم  ارم  يدرم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـسیونیم  یمزراوخ  لوق  زا  یعفاش  یجنگ 

نخس هدرک و  هعجارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  نم  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  مراد  تسود  ادخ  هار  رد 

بلاطلا ص 239  ۀیافک  ةدوملا ص 92 -  عیبانی  ( 348 - ) 1
هیآ 8  ۀنیب  هروس  ( 349 - ) 2

ثیدح 9  باب 94  مارملا  ۀیاغ  ( 350 - ) 3
هیآ 24  تافاصلا  هروس و  ( 351 - ) 4

هقرحملا ص 89  قعاوص  دلج 1 ص 107 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 352 - ) 5
هیآ 96  میرم  هروس  ( 353 - ) 6
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وا هراـب  رد  نم  ادـخب  متفگ  ياهدومن ، یکین  ناـسحا و  وا  هراـب  رد  دـیاش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  . مداد ربخ  واـب  ار  درمنآ 
الاب هیآ  هاگنآ  تسا  هتشاد  داو  وت  یتسودب  ار  نینمؤم  ياهلد  هک  ساپس  ار  ادخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماهدرکن ، یناسحا 

 . دش (1) لزان 
. دینز گنچ  ادخ  نامسیرب  یگمه  و   . اعیمج (2) هللا  لبحب  اومصتعا  هیآ و   - 15

یبرع میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللا  دـبع  زا  ةرخافلا  بقانم  باتک  بحاص 
یلص ادخ  لوسر  میئوج ؟ کسمت  واب  هک  تسا  مادک  ادخ  لبح  هللا  لبحب  اومصتعا  يدومرفیم  هک  مدینش  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دمآ و 

 . تسا (3) نیتملا  لبح  نیا  هک  دیئوج  کسمت  صخش  نیاب  دومرف  دز و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا 
تفه تنس  لها  قیرط  زا  . تسا ياهدننک  تیاده  یموق  ره  يارب  ياهدنهد و  میب  وت  هنیآ  ره  داه (4)  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هیآ   - 16

لوصف رد  یکلام  هلمج  زا  دشابیم  مالـسلا  هیلع  یلع  يداه  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رذنم  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  ثیدـح 
يدـتهی یلع  ای  کب  يداهلا و  یلع  رذـنملا و  انا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  روبزم  هیآ  نوچ  هک  دـسیونیم  همهملا 

. نودتهملا
 . دنباییم (5) تیاده  ناگتفای  تیاده  یلع  ای  وت  هلیسوب  هدننک و  تیاده  یلع  ماهدننک و  راذنا  نم  ینعی 

مانصالا (6) .  دبعن  نا  ینب  ینبنجا و  انما و  دلبلا  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  هیآ و   - 17

دلج 2 ص 56  ریدغلا  یمزراوخ ص 188 -  بقانم  بلاطلا ص 249 -  ۀیافک  ( 354 - ) 1
هیآ 103  نارمع  لآ  هروس  ( 355 - ) 2

ماصخلا ص 343  ۀیافک  ( 356 - ) 3
هیآ 7  دعر  هروس  ( 357 - ) 4

همهملا ص 122  لوصف  ( 358 - ) 5
هیآ 35  میهاربا  هروس  ( 359 - ) 6
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تب زا  ار  منادنزرف  نم و  هدب و  رارق  نما  لحم  هکم )  ) ار رهـش  نیا  اراگدرورپ  تفگ  و  درک ) اعد  یلاعت  يادـخ  هاگردـب   ) میهاربا هکینامز 

. نادرگ رود  یتسرپ 
درک ضرع  هک  میهاربا  ياعد  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  یعفاش  یلزاغم  نبا 

هجیتن رد  میدرکن  هدجـس  تب  هب  زگره  ام  زا  کیچیه  هک  دش  یهتنم  یلع  نمب و  نادرگ  رود  یتسرپ  تب  زا  ار  منادنزرف  نم و  اراگدرورپ 
 . داد (1) رارق  یصو  ار  یلع  یبن و  ارم  دنوادخ 

 . ریهظ (2) کلذ  دعب  ۀکئالملا  نینمؤملا و  حلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  هیآ   - 18
ناـبیتشپ ادـخ  ترـصن  زا  سپ  ناگتـشرف  دنتـسه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) وا هدـننک  يراـی  نینمؤم  حـلاص  لـیئربج و  ادـخ و  هتبلا 
نینمؤملا حلاص  زا  روظنم  روبزم  هیآ  رد  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دناهتشون  تنـس  لها  گرزب  ياملع  نیرـسفم و  . دنیوا

 . تسا (3) بلاطیبا  نب  یلع 
باحـصا دنتـسین  ربارب  نایتشهب  اب  نایخزود  ینعی   . نوزئافلا (4) مه  ۀنجلا  باحـصا  ۀنجلا  باحـصا  رانلا و  باحـصا  يوتـسی  هیآ ال   - 19

. دنتسه راگتسر  هک  دننانآ  تشهب 
هیلع یلع  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  اـم  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  دوخ  دنـسب  دـمحا  نب  قفوم 

تمایق زور  رد  شاهعیـش  درم و  نیا  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هکنآب  مسق  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لخاد  مالـسلا 
دنناراگتسر (5) . 

یلزاغم ص 276  نبا  بقانم  ( 360 - ) 1
هیآ 4  میرحت  هروس  ( 361 - ) 2

هقرحم ص 144  قعاوص  دلج 2 ص 255 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 362 - ) 3
هیآ 20  رشح  هروس  ( 363 - ) 4

ماصخلا ص 422  ۀیافک  ( 364 - ) 5
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327 ص :
. هدنرادهاگن شوگ  ار  دنپ  نآ  درادهگن ، و   . ۀیعاو (1) نذا  اهیعت  هیآ و  - 20

شوگنآ ایادخ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  روبزم  هیآ  یتقو  هک  دناهتشون  ناشدوخ  ریسفت  رد  یطویـس  يربط و 
 . مشاب (2) هدرک  شومارف  هک  مدینشن  يزیچ  هاگنآ  زا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هدب و  رارق  یلع  شوگ  ار 

دزن رد  ود ) نیا   ) تسا قساف  هک  تسا  یـسک  دننام  تسا  نمؤم  هک  یـسک  ایآ  نوتسی (3)  اقـساف ال  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  هیآ   - 21
. دنتسین ناسکی  ادخ 

هبقع نب  دیلو  هک  دناهتشون  نارگید  دادغب و  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  دوخ و  ریسفت  رد  ریثک  نبا  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
وش تکاس  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ! مرتعاجش گنج  رد  رتزیت و  ماهزین  رتایوگ و  منابز  وت  زا  نم  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلعب  هرخافم  ماقم  رد 

 . دومرف (4) لزان  ار  روبزم  هیآ  ترضحنآ  مالک  قیدصتب  ادخ  هاگنآ  . قساف يا 
. ار وج  هزیتس  ساپس  ان  ره  خزود  رد  دینکفیب   . دینع (5) رافک  لک  منهج  یف  ایقلا   - 22

زور نوچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دوخ  دنـسب  لیزنتلا  دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح 
ار وا  تسا  امـش  تسود  هک  ره  دـینکفیب و  شتآ  رد  ار  وا  تسا  امـش  نمـشد  سک  ره  دـیامرفیم  یلع  نمب و  یلاـعت  يادـخ  دوش  تماـیق 

 . دینع (6) رافک  لک  منهج  یف  ایقلا  یلاعت  يادخ  هدومرف  تسنیا  دینادرگ و  تشهب  لخاد 
ناگدننک . عوکر  اب  دینک  عوکر  نیعکارلا (7) و  عم  اوعکرا  هیآ و   - 23

هیآ 12  ۀقاحلا  هروس  ( 365 - ) 1
یلزاغم ص 265  نبا  بقانم  ( 366 - ) 2

هیآ 18  هدجس  هروس  ( 367 - ) 3
یلزاغم ص 324  نبا  بقانم  باب 152 -  مارملا  ۀیاغ  ( 368 - ) 4

هیآ 24  هروس ق  ( 369 - ) 5
دلج 2 ص 190  لیزنتلا  دهاوش  ( 370 - ) 6

هیآ 43  هرقب  هروس  ( 371 - ) 7
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328 ص :
یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  دناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانـساب  یناهفـصا  میعن  وبا  دمحا و  نب  قفوم 

 . دندرک (1) عوکر  دندرازگ و  زامن  هک  دندوب  یسک  لوا  اهنآ  هدش و  لزان  مالسلا  هیلع 
. دنوش هدیسرپ  اهتمعن  زا  زورنآ  رد  هاگنآ   . میعنلا (2) نع  ذئموی  نلأستل  مث  هیآ   - 24

ریما تیالو  هیآ  نیا  رد  میعن  زا  دوصقم  دومرف  هک  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوخ  دنـسب  یناکـسح  مکاح  میعن و  وبا 
 . دش (3) دهاوخ  هدیسرپ  نآ  زا  هک  تسا  ام  نینمؤملا و 

. دش عقاو  هک  ار  یباذع  ياهدننک  لاؤس  تساوخ   . عقاو (4) باذعب  لئاس  لأس  هیآ   - 25
دوخ ینیشناجب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هجحیذ  زور 18  رد  نوچ  هک  دناهتشون  نارگید  غابص و  نبا  یبلعث و 

ار ام  تفگ  دمآ و  ترضحنآ  تمدخ  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  نامعن  نب  ثراح   . هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف  هدومن و  بوصنم 
يداد روتسد  هزور  داهج و  جح و  ةوکز و  زامن و  هب  سپس  میدومن و  لوبق  يدرک  رما  ادخ  بناج  زا  دوخ  توبن  ادخ و  یگناگی  تداهشب 

ای تست  بناج  زا  راک  نیا  اـیآ  يدرک  بصن  تیـالوب  تست  يومع  رـسپ  هک  ار  ناوج  نیا  راـک  رخآ  رد  يدرکن  تعاـنق  اـهنیاب  میتفریذـپ 
رد ناـمعن  نب  ثراـح  تسا  ادـخ  روتـسدب  رما  نیا  هک  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخب  مسق  دوـمرف  مرکا  لوـسر  تسا ؟ ادـخ  روتـسدب 

بذـعم كاندرد  یباذـعب  ای  تسرفب  گنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  رگا  ایادـخ  تفگ  تفریم  دوخ  هقان  يوسب  هکیلاح 
هک دش  لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  دومن  شکاله  اروف  داتفا و  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  هدیسرن  شاهقانب  زونه  نادرگ 

باب 176  مارملا  ۀیاغ  ( 372 - ) 1
هیآ 8  رثاکت  هروس  ( 373 - ) 2

دلج 2 ص 368  لیزنتلا  دهاوش  باب 48 -  مارملا  ۀیاغ  ( 374 - ) 3
هیآ 1  جراعم  هروس  ( 375 - ) 4
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329 ص :
 . عقاو (1) باذعب  لئاس  لأس 

هراشا اهنآ  زا  هیآ  هب 25  طقف  هنومن  يارب  ام  تسا و  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  تیالو و  هراب  رد  هک  یتاـیآ 
هکنانچ دراد  دوجو  نآرق  رد  ترضحنآ  بقانم  تماما و  هراب  رد  هیآ  دصیس  زا  زواجتم  دناهتشون  نیثدحم  نیرـسفم و  هکیروطب  میدومن و 

 . ۀیآ (2) ۀئامثالث  نم  رثکا  بلاط  یبا  نب  یلع  یف  تلزن  هک  دناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنسب  یبلعث  یعفاش و  یجنگ 
رد امـش  دوخ  دراد و  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  تیالو و  رب  تلالد  هک  تایآ  همهنیا  دوجو  اب  دیـسرپ  تنـس ) لـها   ) ناـیاقآ زا  دـیاب  نونکا 
ایآ دینادیم  هفیلخ  مالسلا  هیلع  یلع  ياجب  ار  رکب  وبا  هنوگچ  تفریذپ  دیهاوخ  ار  بلطم  نیا  تحـص  نات  هربتعم -  بتکب  هعجارم  تروص 

تسین ؟ نهپ  شیر  هسوک و  عوضوم  درومنیا  رد  امش  هدیقع  نخس و 
هیلع یلع  مان  احیرـص  ارچ  دـنوادخ  هک  دـسرب  نینچ  یـضعب  رظنب  تسا  نکمم  هک  تسا  ریزگان  بلطم  نیا  رکذـت  زا  لصف  نیا  همتاخ  رد 

دنوشن ؟ تافالتخا  راچد  نیملسم  ات  تسا  ربمغیپ  نیشناج  وا  هک  هدرواین  نآرق  رد  ار  مالسلا 
شیامزآ نآ  هلیسوب  مدرم  یتسیاب  تسا و  شیامزآ  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  عوضوم  الوا  هک  تسنیا  ضارتعا  ای  لاکـشا  نیا  خساپ 

ایآ ( ؟  نونتفی (3) مه ال  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحأ  ملا  هفیرش  هیآ  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  هک  یتایآ  هلمج  زا  هکنانچ  دنوش 
نیرـسفم ءاملع و  لقنب  انب  هک  دـش )؟ دـنهاوخن  شیامزآ  نانآ  دـنوش و  هدرک  اهر  میدروآ  نامیا  هکنیا  نتفگ  اـب  هک  دـنرادنپ  نینچ  مدرم 

 . تسا (4) هتفرگ  رارق  نیملسم  شیامزآ  دروم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هصاخ  هماع و 
يور زا  مدرم  زاب  دشیم  رکذ  نآرق  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  مان  هکنیا  ضرفب  ایناث 

ماصخلا ص 488  ۀیافک  همهملا ص 26 -  لوصف  ( 376 - ) 1
ةدوملا ص 126  عیبانی  هقرحم ص 76 -  قعاوص  بلاطلا ص 231 -  ۀیافک  ( 377 - ) 2

هیآ 1  توبکنع  هروس  ( 378 - ) 3
 125  . باب مارملا  ۀیاغ  دلج 1 ص 438 -  لیزنتلا  دهاوش  ( 379 - ) 4
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330 ص :
بلطم نیدـب  یتآ  لوصف  رد  هک  دـندومن  تفلاخم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  اب  هکنانچمه  دـندرکیم  تفلاخم  نآ  اب  يویند  عمط  هاـج و  بح 

. دش دهاوخ  هراشا 
تیالو لصا  تسا و  هدش  هداد  حیضوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسوب  نآ  تایئزج  تسا و  یلک  ماکحا  لماش  میرک  نآرق  اثلاث 

ار اهنآ  دافم  نومضم و  یتانایب  قبط  زین  مرکا  یبن  هدش و  هتفگ  نشور  نئارق  اب  هیآ  نیدنچ  رد  تشذگ  لصف  نیا  رد  هکنانچ  مه  تماما  و 
اب المع  یلو  دنراد  لوبق  زین  تنـس  لها  نیرـسفم  ءاملع و  ار  بلطم  نیا  تسا و  هدومن  غالبا  مدرمب  درکیم  قیبطت  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هک 

. دننکیم تفلاخم  نآ 

مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  يوبن  ثیداحا   - 3
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331 ص :
. يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  یخا و  تنا 

يوبن ) ثیدح   ) بلاطلا ص 205 ۀیافک 
نیا رد  دیدرگ  تبث  جارختسا و  هماع  بتک  زا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  يرترب  تیالو و  هراب  رد  هک  یتایآ  هتشذگ  لصف  رد  هکنانچمه 

. دشاب دودسم  نانآ  يارب  ياهناهب  رذع و  هار  هنوگ  ره  ات  ددرگیم  هراشا  تنس  لها  هربتعم  بتک  زا  يوبن  ثیداحاب  بلغا  زین  لصف 
رد عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  عقوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دناهتـشون  هصاخ  هماع و  زا  نیرـسفم  ءاملع و  : ریدـغ ثیدـح   - 1

تنک نم  دومرف  ارچ  دندرک  ضرع  متسین ؟ فرصتب  یلوا  امشب  تبـسن  نم  ایآ  دومرف  مدرمب  هبطخ  داریا  زا  سپ  هدومن و  فقوت  مخ  ریدغ 
تیالوب ار  وا  بیترت  نیدب  دوب و  دهاوخ  وا  يالوم  یلع  نیا  متسه  وا  رایتخا  بحاص  الوم و  نم  هک  سک  ره  ینعی   . هالوم یلع  اذهف  هالوم 

 . دینادرگ (1) بوصنم  مدرم  یئاوشیپ  و 
یلعب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دناهتـشون  نارگید  یکلام و  غابـص  نبا  یخلب و  نامیلـس  خیـش  لبنح و  نب  دمحا  : تلزنم ثیدح   - 2

 . يدعب (2) یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  : دومرف مالسلا  هیلع 
زا ثیدـح  دـصکی  مارملا  ۀـیاغ  باتک  رد  ینارحب  دوب ، دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یـسوم  زا  ینوراـه  هلزنمب  نم  زا  وت  ینعی 

رد هصاخ  زا  ثیدح  داتفه  هماع و 

 26 یلزاغم ص 16 -  نبا  بقانم  یبقعلا ص 67 -  رئاخذ  ( 380 - ) 1
ۀمهملا ص 125  لوصف  ةدوملا ص 50 -  عیبانی  ( 381 - ) 2
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332 ص :
 . تسا (1) هدرک  لقن  درومنیا 

هدومن و عمج  ار  دوخ  کـیدزن  ماوقا  یلاـعت  يادـخ  ناـمرفب  تثعب  لـئاوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  : راذـنالا موـی  ثیدـح   - 3
زا سپ  وا  دیوج  تقبس  نم  توعد  نتفریذپ  رد  امش  زا  سک  ره  هک  دومن  مالعا  سلجم  نامه  رد  دومرف و  غالبا  نانآب  ار  شیوخ  تلاسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفریذپ و  ار  ترضحنآ  توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  طقف  نانآ  مامت  نایم  زا  دوب ، دهاوخ  نم  نیـشناج  نم 
نیا یتـسه ) نم  زا  سپ  نـم  نیـشناج  نـم و  ثراو  ریزو و  ردارب و  وـت   . ) يدـعب (2) نم  یتـفیلخ  یثراو و  يریزو و  یخا و  تنا  : دوـمرف

مرکا ربمغیپ  اریز  درادـیم  رب  نایم  زا  ار  هناهب  رذـع و  هنوگ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم  رد  هک  تسا  یثیداحا  نیرتمهم  زا  ثیدـح 
بتک مامت  رد  ابیرقت  بلطم  نیا  تسا و  هدومرف  غالبا  عقوم  نامه  رد  دوخ  توبن  اب  مأوت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدش هداد  همزال  تاحیضوت  درومنیا  رد  يدح  ات  باتک  مکی  شخب  موس  لصف  رد  تسا و  هدش  رکذ  تنس  لها  ثیدح  ریـسفت و  خیرات و 
 . تسا

لوسر تلحر  هکیماگنه  هک  تسا  هدـش  لقن  ظافلا  تاملک و  رد  یکچوک  فالتخا  اب  هصاخ  هماـع و  هربتعم  بتک  رد  : نیلقث ثیدـح   - 4
رد نم   . ) ضوحلا (3) یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نمل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : دومرف دـش  کیدزن  مرکا 

دراو نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ودنآ  ار و  مترتع  ادخ و  باتک  مراذـگیم  نیزو  گرزب و  زیچ  ود  امـش  نایم 
دندرگ ).

فارتعا و شتحصب  هعیـش  ینـس و  هدش و  تیاور  یفلتخم  تارابع  رایـسب و  ياهدنـسب  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 
ثیدح نیا  زا  دنراد و  قافتا 

 21  . باب 20 و مارملا  ۀیاغ  ( 382 - ) 1
 217  . يربط ج 2 ص خیرات  بلاطلا ص 205 -  ۀیافک  دلج 1 ص 216 -  ءادفلا  یبا  خیرات  ( 383 - ) 2

دلج 3 ص 109  نیحیحص  كردتسم  یلزاغم ص 234 -  نبا  بقانم  ( 384 - ) 3
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: دوشیم هدافتسا  مهم  بلطم  دنچ  نآ  لاثما  و 

ماما و دوجو  زا  ینامز  چیه  ینعی  دـنام  دـهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ربمغیپ  ترتع  دـنامیم  یقاب  مدرم  نیب  رد  تمایق  ات  نآرق  هکنانچمه   - 1
. ددرگیمن یلاخ  یقیقح  ربهر 

ملع عجرم  ناونعب  ار  شتیب  لها  هدومن و  نیمأت  ار  نیملسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  مامت  گرزب  تناما  ود  نیا  هلیسوب  مالـسا  ربمغیپ   - 2
. تسا هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک و  یفرعم  نیملسمب  شناد  و 

داشرا و تحت  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادـج  مه  زا  دـیابن  تیب  لها  نآرق و   - 3
. دیامن نوریب  نانآ  تیاده 

. تسا اهنآ  دزن  رد  قح  هشیمه  دنوشیمن و  هارمگ  دنیوج  کسمت  اهنآ  لاوقاب  دننک و  تعاطا  تیب  لها  زا  رگا  مدرم   - 4
دوشیمن عقاو  تلالـض  رد  دـیامن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا و  دوجوم  تیب  لها  دزن  رد  مدرم  ینید  تاجایتحا  همزال و  مولع  عیمج   - 5

تیب و لها  زا  دارم  هک  دوشیم  مولعم  هنیرق  نیمه  هطـساوب  دنموصعم و  هابتـشا  ءاطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگیم  لئان  یقیقح  تداعـسب  و 
تحاس رد  نایـصع  ءاطخ و  دنـشاب و  لماک  نید  مولع  تهج  زا  هک  دنـشابیم  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین  ربمغیپ  دالوا  ناشیوخ و  مامت  ترتع 

زا سپ  یکی  هک  شدـنزرف  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  دـنترابع  اهنآ  دنـشاب و  هتـشاد  يربهر  تیحالـص  ات  دـشاب  هتـشادن  هار  ناشدوجو 
 . دناهدش (1) بوصنم  تماماب  يرگید 

نم حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  نارگید  سابع و  نبا  زا  : ۀنیفـس ثیدح   - 5
هک ره  تفاـی و  تاـجن  دـش  نآ  راوس  هک  ره  تسا  حون  یتشک  ناتـساد  نم  نادـناخ  لـثم  ینعی   . قرغ (2) اهنع  فلخت  نم  اـجن و  اـهبکر 

. دیدرگ قرغ  دومن  فلخت 
: دیوگ هدرک و  هراشا  ثیدح  نیاب  دوخ  راعشا  نمض  یعفاش  سیردا  نب  دمحم 

مهب  تبهذ  دق  سانلا  تیأر  امل  و 
لهجلا  یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم 

یئابطابط . همالع  فیلأت  یقرواپ ض 116  مالسا  رد  هعیش  ( 385 - ) 1
 20  . یبقعلا ص رئاخذ  دلج 4 ص 306 -  ءایلوالا  ۀیلح  ( 386 - ) 2
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اجنلا  نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 

لسرلا  متاخ  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 
مهءالو  وه  هللا و  لبح  تکسما  و 

 (1) لبحلاب . کسمتلاب  انرما  دق  امک 
تیبلها تلاسر و  نادـناخ  اهنآ  هک  تاجن  ياهیتشک  رد  یلاعت  يادـخ  ماـنب  مدـید  یناداـن  یهارمگ و  ياـهایرد  قرغ  ار  مدرم  نوچ  ینعی 

رما امب  هکنانچمه  متـسج  کسمت  تسا  نادـناخ  نآ  یتسود  هک  ادـخ  لبحب  متـسج و  کسمت  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ 
. میئوج کسمت  هللا  لبح  نآب  هک  تسا  هدش 

عم قحلا  قحلا و  عم  یلع  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـناهدرک  لقن  هفلتخم  قرطب  هصاخ  هماع و  ياملع  : قح ثیدـح   - 6
رد هصاخ  زا  ثیدح  هدزای  هماع و  زا  ثیدح  هدزناپ  مارملا  ۀیاغ  رد  ینارحب  تسا ) یلع  اب  مه  قح  هدوب و  قح  اب  هارمه  هشیمه  یلع  . ) یلع

 . تسا (2) هدرک  لقن  درومنیا 
( . تسا ینمؤم  ره  یلو  وا  متسه و  وا  زا  مه  نم  نم و  زا  یلع  يدعب (3)  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  انیلع  نا   - 7

 . یثراو (4) ییصو و  ایلع  نا  ثراو و  یصو و  یبن  لکل   - 8
. تسا یلع  مه  نم  یصو  نیشناج و  هتبلا  تسا و  یثراو  نیشناج و  يربمغیپ  ره  يارب 

 . یناصع (5) دقف  ایلع  یصع  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  و  هللا ، یصع  دقف  یناصع  نم  هللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم   - 9
دنک ینامرفان  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  سک  ره 

 227  . رواشیپ ص ياهبش  ( 387 - ) 1
 361  - . باب 360 مارملا  ۀیاغ  ( 388 - ) 2

 68  . یبقعلا ص رئاخذ  قیاقحلا ص 37 -  زونک  ( 389 - ) 3
هسمخلا . لئاضف  زا  لقن  دلج 2 ص 178  ةرضنلا  ضایرلا  ( 390 - ) 4

 126  . دلج 3 ص نیحیحص  كردتسم  ( 391 - ) 5
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. تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دنک  ینامرف  ان  ار  یلع  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  یلع  هک  یسک  و  تسا ، هدرک  ینامرفان  ار  ادخ 

 . هدابع (1) یلع  هللا  ۀجح  یلع  انا و   - 10
. شناگدنب رب  میدنوادخ  ۀجح  یلع  نم و 

 . ضوحلا (2) یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  یلع ال  عم  نارقلا  نآرقلا و  عم  یلع   - 11
. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ودنآ  تسا  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع 

 . مکباوبا (3) دس  یلع و  باب  حتف  هللا  نکل  یلع و  باب  تحتف  مکباوبا و  تددس  انا  ام   - 12
طقف دندرک و  دودـسم  دـشیم  زاب  دجـسمب  هک  ار  نارگید  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  رمع و  رکب و  وبا  ياههناخ  برد  دومرف  مرکا  لوسر  )
نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیسرپ  شترـضح  زا  ار  رما  نیا  تلع  بلطملا  دبع  نب  سابع  دنتـشاذگ ، زاب  ار  ریما  ترـضح  هناخ  برد 
یلع هناخ  رد  درک و  دودسم  ار  امش  ياهرد  دنوادخ  نکل  متشاذگن و  زاب  ار  یلع  هناخ  رد  متـسبن و  ار  امـش  ياههناخ  ياهرد  نم  دومرف )

. تشاذگ زاب  ار 
 . بلاطیبا (4) نب  یلع  بلص  یف  یتیرذ  لعج  هبلص و  یف  یبن  لک  ۀیرذ  لعج  هللا  نا   - 13

تشاذگ . بلاطیبا  نب  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ  داد و  رارق  وا  بلص  رد  ار  يربمغیپ  ره  دالوا  لسن و  دنوادخ 

 43  . قئاقحلا ص زونک  ( 392 - ) 1
رجح ص 74  نبا  قعاوص  ( 393 - ) 2

دلج 6 ص 408  لامعلا  زنک  ( 394 - ) 3
یلزاغم ص 49  نبا  بقانم  دلج 2 ص 223 -  ریدقلا  ضیف  ( 395 - ) 4
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 . یسوم (1) نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  امالسا و  نیملسملا  لوا  انامیا و  نینمؤملا  لوا  تنا  یلع  ای  - 14

هلزنمب نمب  وت  تبـسن  يدروآ و  مالـسا  هک  یتسه  نیملـسم  زا  یـسک  نیلوا  يدروآ و  نامیا  هک  نینمؤم  زا  یتسه  یـسک  نیلوا  وت  یلع  ای 
. یسومب تسا  نوراه 

 . ةرخآلا (2) ایندلا و  یف  یخا  تنا   - 15
دوب دولآ  گشا  شنامشچ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تسب  توخا  دقع  شباحصا  زا  رفن  ود  ره  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  )

( دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يدومنن  ردارب  یسک  اب  ارم  يدرک و  رارقرب  توخا  دقع  باحـصا  نایم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دمآ و 
. ینم ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت 

 . مالسلا (3) هیلع  يدهملا  مئاقلا  مهرخآ  یلع و  مهلوا  رشع  ینثا  يدعب  یئایصوا  نا  نییصولا و  دیس  یلع  نییبنلا و  دیس  انا   - 16
يدـهم مئاق  ناـشرخآ  یلع و  اـهنآ  یلوا  هک  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ  نم  يایـصوا  هتبلا  تسا و  ءایـصوا  رورـس  یلع  ءاـیبنا و  رورـس  نم 

تسا ). هدش  هراشا  زین  رگید  همئا  تفالخب  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  رب  هوالع  ثیدح  نیا  رد  . ) دشابیم
 . هللا (4) يذا  دقف  یناذا  نم  یناذا و  دقف  ایلع  يذا  نم  ینضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ایلع  بحا  نم   - 17

دنک تیذا  ار  یلع  هک  یسک  تسا و  هدرک  ینمـشد  نم  اب  درادب  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  هک  ره 
تسا . هدومن  رازآ  ار  ادخ  دناسر  رازآ  ارم  هک  ره  هدناسر و  رازآ  ارم 

دلج 3 ص 258  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 396 - ) 1
بلاطلا ص 194  ۀیافک  یلزاغم ص 37 -  نبا  بقانم  ( 397 - ) 2

هدوملا ص 445  عیبانی  ( 398 - ) 3
دلج 2 ص 166  ةرضنلا  ضایر  ( 399 - ) 4
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 . بطحلا (1) رانلا  لکأت  امک  تائیسلا  لکأی  بلاطیبا  نب  یلع  بح  - 18

( . دنازوسیم  ) دروخیم ار  مزیه  شتآ  هکنانچمه  دربیم ) نیب  زا   ) دروخیم ار  اهیدب  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود 
 . بابلا (2) تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا   - 19

. دوش دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخب  ار  ملع  هک  ره  سپ  تسنآ  هزاورد  مه  یلع  متسه و  ملع  ناتسرهش  نم 
ۀنجلا (3) هللا  هلخدا  اهنم  نصغب  قلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  اناف  ةرجش ، نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای   - 20

.
( هنت  ) عرف وت  تخردنآ و  هشیر  نم  هک  میاهدش  هدیرفآ  یتخردکی  زا  وت  نم و  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. دنادرگ تشهب  لخاد  ار  وا  یلاعت  يادخ  دزیوایب  اههخاشنآ  زا  یکیب  سک  ره  سپ  دنشابیم  نآ  ياههخاش  نیسح  نسح و  یتسه و  نآ 
، لج زع و  هللا  ودع  يودع  يودع و  كودـع  هللا و  بیبح  یبیبح  ینبحا و  دـقف  کبحا  نم  ةرخآلا ، یف  دیـس  ایندـلا و  یف  دیـس  تنا   - 21

 . يدعب (4) نم  کضغبا  نمل  لیو 
، يرورس ترخآ  رد  يرورس و  ایند  رد  وت   : دومرف درک و  هاگن  بلاط  یبا  نب  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  دیوگ  سابع  نب  هللا  دبع 

نمـشد نم  نمـشد  تسا و  نم  نمـشد  وـت  نمـشد  تسا و  دـنوادخ  تسود  نم  تـسود  هتـشاد و  تـسود  ارم  دراد  تـسود  ارت  سک  ره 
. درادب نمشد  ارت  نم  زا  سپ  هکنآ  لاحب  ياو  تسا ، لج  زع و  دنوادخ 

زاوجب ءاج  نم  الا  ۀنجلا  لخدی  ضوحلا ال  یلع  ۀمایقلا  موی  یلع   - 22

دلج 4 ص 194  دادغب  خیرات  ( 400 - ) 1
دلج 1 ص 374  یطویس  ریغصلا  عماج  یلزاغم ص 83 -  نبا  بقانم  ( 401 - ) 2

هحفص 318  بلاطلا  ۀیافک  ( 402 - ) 3
هحفص 103  یلزاغم  نبا  بقانم  ( 403 - ) 4
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 . بلاط (1) یبا  نب  یلع  نم 

لخاد تشهب  هب  یسک  تسا  ضوح  رانک  تمایق  زور  رد  یلع  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  دهاجم 
 . دشاب هدروآ  يزاوج  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هکنیا  رگم  دوشیمن 

 . زاوجلا (2) یلع  هل  بتک  نم  الا  طارصلا  دحا  زوجی  ال   - 23
مـسبت هک  هدـش  هچ  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن  مسبت  رکب  وبا  دـندرک  دروخرب  مهب  بلاط  یبا  نب  یلع  رکب و  وبا  دـیوگ  مزاح  نب  سیق 

وا يارب  یلع  هک  یـسک  رگم  درذگیمن  طارـص  زا  يدحا  : دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  رکب  وبا  يدرک ؟
. دشاب هتشون  زاوج 

 . کضغبم (3) رانلا  لخدی  نم  لوا  کبحم و  ۀنجلا  لخدی  نم  لوا  قافن و  کضغب  نامیا و  کبح   - 24
یسک لوا  تسا و  قافن  وت  ینمشد  نامیا و  وت  یتسود  دومرف  مالسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ  يردخ  دیعـس  وبا 

. تست نمشد  ددرگ  خزود  لخاد  هک  یسک  لوا  وت و  رادتسود  دوشیم  تشهب  لخاد  هک 
قیدصلا وه  ۀمایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لوا  یب و  نما  نم  لوا  هناف  بلاط  یبا  نب  یلع  اومزلاف  کلذ  ناک  اذاف  ۀنتف ، يدـعب  نوکتـس   - 25

 . نیدلا (4) بوسعی  وه  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  ۀمالا  هذه  قوراف  وه  ربکالا و 
نمب هک  تسا  یسک  لوا  وا  هک  اریز  دیـشاب  بلاط  یبا  نب  یلع  مزالم  دش  نینچ  هکینامز  سپ  دوب ، دهاوخ  اپ  رب  ياهنتف  نم  زا  سپ  يدوزب 

هدننک ) ادج   ) قوراف ربکا و  قیدص  وا  دنکیم ، هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یسک  لوا  دروآ و  نامیا 

هحفص 119  یلزاغم  نبا  بقانم  ( 404 - ) 1
هحفص 177  دلج 2  ةرضنلا  ضایر  ( 405 - ) 2

هحفص 127  همهملا  لوصف  ( 406 - ) 3
 82  . هحفص ةدوملا  عیبانی  هحفص 287 -  دلج 5  ۀباغلا  دسا  ( 407 - ) 4
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339 ص :
. تسا نید  ياوشیپ  گرزب و  وا  دنکفا و  یئادج  لطاب  قح و  نایم  هک  تسا  تما  نیا 

 . ۀمایقلا (1) موی  رانلا  ۀنجلا و  میسق  تنا  یلع  ای   - 26
. تمایق زور  رد  خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  یئوت  یلع  ای 

نیا هراب  رد  نینچمه  . ۀنجلا سنالا و  ماما  اقح -  یفطـصملا  یـصو  ۀنجلا -  رانلا و  میـسق  ۀنج -  هبح  یلع  : دیوگ نینچ  درومنیا  رد  یعفاش 
زا رگم  دیوشیم  نآ  رکنم  ارچ  تفگ  دمحا  دندیسرپ  لبنح  نب  دمحا  زا  تسا  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تیاور 

؟ قفاـنم رگم  درادـن  نمـشد  نمؤم و  رگم  درادـن  تسود  ارت  دومرف  یلعب  هک  تسا  هدـشن  تیاور  اـم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن 
ۀنجلا و میـسق  یلعف  دمحا  لاق  خزود ، رد  دنتفگ  تسا ؟ اجک  قفانم  تفگ  تشهب ، رد  دنتفگ  تسا ؟ اجک  نمؤم  تفگ  دمحا  ارچ ، دـنتفگ 

 . رانلا (2)
 . مهبس (3) وا  مهیلع  راغا  وا  مهلتاق  وا  یتیب  لها  ملظ  نم  یلع  ۀنجلا  مرح  هللا  نا   - 27

. تسا هدرک  مارح  دهد  ناشمانشد  ای  دروایب و  موجه  اهنآب  ای  دیامن  هلتاقم  اهنآ  اب  ای  دنک  متس  نم  نادناخب  هک  یسک  رب  ار  تشهب  دنوادخ 
 . هئادعا (4) نم  ۀئاربلا  هتیالوب و  الا  نامیا  لبقی  ةدابع و ال  هرکذ  ةدابع و  بلاط  یبا  نب  یلع  هجو  یلا  رظنلا   - 28

تدابع وا  رکذ  تسا و  تدابع  یلع  تروصب  ندرک  هاگن  : دومرف هک  دـننکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هشیاـع  ذاـعم و  راـمع و 
. شنانمشد زا  نتسج  يربت  وا و  تیالوب  رگم  دوشیمن  هتفریذپ  یسک  نامیا  تسا و 

بلاطیبا (5) .  نب  یلع  بح  نمؤملا  ۀفیحص  ناونع   - 29

 86  . هحفص ةدوملا  عیبانی  هحفص 75 -  رجح  نبا  قعاوص  ( 408 - ) 1
هحفص 327  دلج 1  ۀعبرالا  بهاذملا  قداصلا و  مامالا  ( 409 - ) 2

هحفص 20  یبقعلا  رئاخذ  ( 410 - ) 3
هحفص 5  دلج 2  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  ( 411 - ) 4

 243  . هحفص یلزاغم  نبا  بقانم  هحفص 145 -  دلج 2  ریغصلا  عماج  ( 412 - ) 5
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340 ص :
. تسا بلاطیبا  نب  یلع  بح  نمؤم  لمع  همان  ناونع  هچابید و 

هیلع بلاطیبا  نب  یلع  یلا  راشا  اذ و  وه  لاق  هللا ، لوسر  ای  یلب  اولاـق  اوکلهت ؟ نل  اولـضت و  نل  هومت  دـشرتسا  اذا  نم  یلع  مکلدا  ـالأ   - 30
 . مکل (1) تلق  امب  ینربخا  لیربج  ناف  هوحصنا  هوقدصا و  هورزا و  هوخا و  لاق و  مث  مالسلا 

نوچ هک  یسکب  منکن  یئامنهار  ار  امش  ایآ   : دومرف میدوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  رد  هکیماگنه  ام  دیوگ  مقرا  نب  دیز 
نب یلعب  هراـشا  تسنیا و  سکنآ  دومرف  ! هللا لوـسر  اـی  ارچ  دـنتفگ  دـیتفین ؟ تکـالهب  زگره  دـیوشن و  هارمگ  زگره  دـینک  داـشرتسا  وا  زا 
هراب رد   ) هک ار  هچنآ  اریز  دیشاب  نیتسار  تسود  قداص و  بحم  ار  وا  دیئامن و  شیرای  دینک و  يردارب  وا  اب  دومرف  سپس  دومن و  بلاطیبا 

. داد ربخ  نمب  لیئربج  متفگ  امشب  يو )
ریما یلع  اذه  ۀملـس  ما  ای  يدـعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  وه  یمد و  همد  یمحل و  همحل  بلاطیبا  نب  یلع  اذـه   - 31

نیقراملا نیثکانلا و  نیطساقلا و  لتقی  یلع  الا  مانسلا  یف  یعم  هنم و  یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  ییصو و  نیملسملا و  دیـس  نینمؤملا و 
 . (2)

هک تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  نیا   : دومرف هملـس  ماـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  ینیوـمح 
، دمآ دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  زا  نوراه  دـننام  نم  زا  وا  تسا و  نم  نوخ  وا  نوخ  نم و  تشوگ  وا  تشوگ 

نمب یـسک  هک  تسا  نم  ملع  باب  نم و  ملع  هنیجنگ  هدوب و  نم  یـصو  نیملـسم و  رورـس  نینمؤم و  ریما  هک  تسا  یلع  نیا  هملـس  ما  يا 
( جراوخ لمج و  باحصا  هیواعم و   ) نیقرام نیثکان و  نیطـساق و  اب  دوب و  دهاوخ  نم  اب  تشهب  هیلاع  تاجرد  رد  باب و  نآ  زا  رگم  دسرن 

دیگنج . دهاوخ 

هحفص 245  یلزاغم  نبا  بقانم  ( 413 - ) 1
 38  . ثیدح 6 و باب 8  مارملا  ۀیاغ  ( 414 - ) 2
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341 ص :
 . بلاطیبا (1) نب  یلع  ایندلا  یف  ياول  بحاص  : لاق ةرخآلا ؟ یف  كاول  بحاص  نم  هللا  لوسر  ای  لیق  - 32

نم ياول  لماح  ایند  رد  هک  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف  تسیک ؟ ترخآ  رد  وت  مچرپ  بحاص  هللا  لوسر  ای  دـش  هتفگ  دـیوگ  ةرمـس  نب  رباـج 
. تسا

 . هدلو (2) یلع  دلاولا  قحک  نیملسملا  یلع  یلع  قح   - 33
. تسا شدنزرف  رب  ردپ  قح  دننام  نیملسم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  قح 

مهنم راتخاف  ضرالا  لها  یلا  علطا  هللا  نا  تملع  اما  : ۀـمطافل لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  يراـصنا  بویا  یبا  نع   - 34
 . ایصو (3) هتذختا  هتحکناف و  یلا  یحواف  کلعب  راتخاف  ۀیناثلا  علطا  مث  ایبن ، هثعبف  كابا 

نیمز يور  مدرمب  دـنوادخ  هک  ینادـیمن  ایآ  : دومرف مالـسلا  اهیلع  همطافب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیوگ  يراـصنا  بویا  وبا 
درک و رایتخا  ار  ترهوش  تسیرگن  مود  راب  هاگنآ  دومرف ، ثوعبم  يربمغیپ  هب  هدرک و  باـختنا  ار  تردـپ  اـهنآ  همه  ناـیم  زا  تسیرگن و 

. مهد رارق  دوخ )  ) نیشناج ار  وا  هدومن و  جیوزت  واب  ارت  هک  داتسرف  یحو  نمب 
هیلع و هللا  یلص   ) دمحم ای  لاق  نیسحلا ، بلص  نم  ۀمئا  ۀعـست  هولتت  نیـسحلا  نسحلا و  ياطبـس  هدعب  بلاطیبا و  نب  یلع  ییـصو  نا   - 35

هنباف رفعج  یـضم  اذاف  رفعج  هنباف  دـمحم  یـضم  اذاف  دـمحم ، هنباف  یلع  یـضم  اذاف  یلع ، هنباف  نیـسحلا  یـضم  اذا  لاـق  یل ، مهمـسف  هلآ )
هنباف  یلع  یضم  اذاف  یلع ، هنباف  دمحم  یضم  اذاف  دمحم  هنباف  یلع  یضم  اذاف  یلع ، هنباف  یسوم  یضم  اذاف  یسوم ،

 250  . یمزراوخ ص بقانم  یلزاغم ص 200 -  نبا  بقانم  ( 415 - ) 1
 48  . یلزاغم ص نبا  بقانم  دلج 5 ص 399 -  نازیملا  ناسل  ( 416 - ) 2

 296  . بلاطلا ص ۀیافک  ( 417 - ) 3
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342 ص :
 . رشع (1) انثا  ءالؤهف  يدهملا  دمحم  ۀجحلا  هنباف  نسحلا  یضم  اذاف  نسحلا ،

دش و بایفرـش  مرکا  لوسر  تمدخ  يدوهی  کی  هک  دـنکیم  لقن  نیطمـسلا  دـئارف  باتک  زا  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  یخلب  نامیلـس  خـیش 
هداون ود  وا  زا  سپ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  یصو  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیـسرپ  ترـضحنآ  يایـصوا  زا  یتالاؤس  نمض 

. دنتسه نیسح  بلص  زا  ماما  هن  نآ  لابند  نیسح و  نسح و  نم 
درذگب یلع  نوچ  یلع و  شرسپ  درذگب  نیسح  نوچ  دومرف  ربب ، مان  ار  اهنآ  نم  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  درک  ضرع  يدوهی 

یلع نوچ  یلع و  شرسپ  درذگب  یسوم  نوچ  یسوم و  شرسپ  درذگب  رفعج  نوچ  رفعج و  شرسپ  درذگب  دمحم  نوچ  دمحم و  شرـسپ 
يدهم تجح  شرسپ  درذگب  نسح  نوچ  نسح و  شرسپ  درذگب  یلع  نوچ  یلع و  شرسپ  درذگب  دمحم  نوچ  دمحم و  شرـسپ  درذگب 

رکذ زین  نانآ  مان  احیرص  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئأ  دادعت  رب  هوالع  ثیدح  نیا  رد  . دنرفن هدزاود  نیا  نم  يایصوا  سپ  دنمالـسلا ) مهیلع  )
. تسا هدش 

هربتعم بتک  زا  رادـقم  نیمهب  ام  دوش و  ذـغاک  نم  داتفه  يونثم  دوش  هتـشون  نیا  زا  شیب  رگا  هک  تسا  داـیز  ثیداـحا  درومنیا  رد  يراـب 
. میتشونن اهنآ  زا  يزیچ  ام  هک  تسا  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  رپ  هیماما  خیرات  ثیدح و  بتک  هکیتروص  رد  میدرک  افتکا  هماع 

مالسلا هیلع  یلع  هراب  رد  نارگید  هماع و  لاجر  رظن   - 4

ةدوملا ص 441  عیبانی  ( 418 - ) 1
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343 ص :
یعفاش )  ) هل ادجس  ارط  سانلا  رخل  هلحم  يدبا  یضترملا  نا  ول 

هنوگچیه دـیدرگ و  لقن  هماع  هربتعم  بتک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  تیالو و  دروم  رد  دـنچ  یثیداحا  تایآ و  هتـشذگ  لصف  ود  رد 
نیا رد  دنامن  یقاب  یـسک  رب  هطلاغم  هشقانم و  ياج  دوش و  نشور  ناگمه  رب  رما  تقیقح  ات  دماین  لمعب  هیماما  كرادم  بتکب و  يدانتـسا 

. میئامنیم هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  تنس  لها  ياملع  لاجر و  زا  یضعب  یصخش  رظن  هدیقعب و  زین  لصف 
: دیوگیم نینچ  هغالبلا  جهن  حرش  لئاوا  رد  یلزتعم  گرزب  دنمشناد  دیدحلا  یبا  نبا 

رهب هک  دندرک  شـشوک  دننک و  نامتک  ار  وا  لئاضف  دنتـسناوتن  دندرک و  رارقا  وا  يرترب  لضفب و  شنانمـشد  هک  يدرم  هراب  رد  میوگ  هچ 
ار وا  ربانم  مامت  رد  دندمآ و  رد  یئوج  بیع  ددص  رد  هدز و  قئاقح  فیرحتب  تسد  اذل  دنزاس  شوماخ  ار  يدزیا  رون  نآ  يریبدت  هلیح و 

نمـضتم هک  یتیاور  ثیدح و  هنوگ  ره  لقن  زا  دـنتخاس و  لوتقم  سوبحم و  هکلب  هدومن و  باعرا  ار  ترـضحنآ  ناحادـم  دـندرک و  نعل 
ردـق ره  ار  کشم  هکنانچمه  تشگ  هدوزفا  وا  ماـقم  ولع  تمظع و  رب  دـندرک  يراـک  ره  اـما  ! دـندش عناـم  دوب  وا  يزاوآ  دـنلب  تلیـضف و 
دنیبن یئانیبان ) رثا  رد   ) یمـشچ رگا  ار  نشور  زور  دومن و  روتـسم  ناوتن  تسد  فک  اب  ار  باتفآ  ددرگ و  راکـشآ  شرطع  دـنراد  هدیـشوپ 

ناشوج همـشچ  لئاضف و  سیئر  وا  بوسنم و  ودب  یتلیـضف  هنوگ  ره  هک  يدرم  قح  رد  میوگ  هچ  .و  دـنیامن كاردا  ارنآ  رگید  ياهمـشچ 
هشوخ وا  مولع  نمرخ  زا  دشاب  هدرک  باستکا  اهـشناد  مولع و  زا  هچ  ره  سک  ره  تسا و  واب  تفارـش  تنیز و  ار  بقانم  مامت  تسا و  اهنآ 

ینیچ
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344 ص :
تاـملک زا  یهلا  ملع  نیا  تسا و  موـلعم  فرـشب  ملع  فرـش  اریز  تسا  یهلا  ملع  اهـشناد  موـلع و  فرـشا  هک  تسا  موـلعم  تسا و  هدرک 

. تسا وا  زا  شیاهتنا  ءادتبا و  هدیدرگ و  لقن  هدش و  سابتقا  ترضحنآ  هنامیکح 
درگاش زین  مشاه  وبا  تسا و  مشاه  وبا  درگاش  اطع  نب  لصا  دـننام و  ناـشناگرزب  دـنرظن  باـبرا  لدـع و  دـیحوت و  لـها  هک  هلزتعم  هورگ 

هفئاط اما  .و  تسا هدرک  هدافتـسا  بانجنآ  مولع  نارکیب  يایرد  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رـسپ  زین  دمحم  هدوب و  هیفنح  دمحم  شردـپ 
خیاـشم زا  یکی  دوخ  هک  تسا  یئاـبج  یلع  وبا  درگاـش  مه  وا  هدوب و  يرعـشا  نسحلا  وبا  هب  بوسنم  دوخ  مولع  رد  زین  هورگ  نیا  هیرعـشا 

رهاظ و ترـضحنآ  هب  ناـشباستنا  هک  مه  هیدـیز  هیماـما و  دـناهدرک و  شناد  بسک  ترـضحنآ  زا  هقرف  ود  ره  لاـح  ره  رد  تسا و  هلزتعم 
. تسا راکشآ 

فسوی و وبا  دـننام  یفنح  ياـهقف  تسا ، وا  تهاـقف  نمرخ  نیچ  هشوـخ  تسا  مالـسا  رد  هک  یهیقف  ره  تسا و  هقف  ملع  موـلع  هلمج  زا  و 
وباب زین  وا  هقف  هتخومآ و  نسح  نب  دمحم  زا  ار  هقف  تسا  یگرزب  هیقف  هک  یعفاش  اما  دـناهدرک و  هقف  ذـخا  هفینح  وبا  زا  اهنآ  ریغ  دـمحم و 

. دنکیم تشگرب  هفینح 
ترـضح نادرگاش  زا  دوخ  هفینح  وبا  ددرگیم و  رب  هفینح  وباب  زین  وا  هقف  تروصنیا  رد  هتخومآ و  یعفاش  زا  ار  هقف  لـبنح  نب  دـمحا  اـما  و 

. دوشیم یهتنم  مالسلا  هیلع  یلعب  شناردپ  هلیسوب  زین  بانجنآ  هقف  تسا و  مالسلا  هیلع  قداص 
رد دوخ  ساـبع  نبا  تسا و  هدوـمن  هقف  ذـخا  ساـبع  نب  هللا  دـبع  زا  مه  همرکع  همرکع ، زا  زین  وا  يأرلا و  ۀـعیبر  زا  سنا  نب  کـلام  اـما  و 

یلع تیومع  رـسپ  ملعب  تبـسن  وت  ملع  دنتفگ  واب  هکیماگنه  و  دـنیوگ ) تما  ربح  ار  وا  هک   ) تسا هدومن  ذـملت  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ 
نایاپ (1) !  یب  يایردب  تبسن  یناراب  هرطق  دننام  . طیحملا رحبلا  یلا  رطملا  نم  ةرطق  ۀبسنک  تفگ  تسا  نازیم  هچب  مالسلا  هیلع 

هلزتعم و ياههقرف  مولع  أشنم  دیاتسیم  ملع  رظن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  نمـض  تسا  یلزتعم  شدوخ  هک  دیدحلا  یبا  نبا  ( 419 - ) 1
دیاب یلو  دنـشابیم  قح  رب  مه  اهنآ  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  دهدیم و  تبـسن  ترـضحنآ  هب  میقتـسم  ریغ  زین  ار  نارگید  هیفنح و  هیرعـشا و 

دناهدش . جراخ  هیماما  هقح  هقیرط  زا  هدومیپ و  میقتسم  ریغ  هار  ادعب  اههورگ  نیا  هک  تسناد 
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رگید تدابع و  تواخـس و  تعاجـش و  نوچ  یناسفن  لئاضف  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوارف  فیـصوت  حدـم و  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدروآ نامیا  ادخب  تسج و  تقبس  تیادهب  مدرم  مامت  رب  هک  يدرم  هراب  رد  میوگب  هچ  دسیونیم  یقالخا  يایاجس  یناسنا و  هیلاع  تافص 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  زج  سکچیه  . دندوب قلاخ  رکنم  دندیتسرپیم و  ار  گنـس  نیمز  يور  مدرم  مامت  هکیلاح  رد  دومن  شتـسرپ  ار  وا  و 
هدرک و تیعبت  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  هک  دـندقتعم  ثیدـح  لـها  رثـکا  تفرگن و  تقبـس  دـیحوت  رد  ترـضحنآ  رب  هلآ  هیلع و 

لبق تملـسا  لوالا  قورافلا  انا  ربکالا و  قیدـصلا  انا  دومرف  دوخ  وا  دـناهدرکن و  فالتخا  رما  نیا  رد  یلیلق  هدـع  زج  تسا و  هدروآ  نامیا 
زامن اهنآ  زامن  زا  شیپ  مدروآ و  مالسا  مدرم  مالسا  زا  شیپ  هک  ملوا  قوراف  ربکا و  قیدص  نم  ینعی  . مهتاولص لبق  تیلص  سانلا و  مالـسا 

 (1) مدناوخ .
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  ناک  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  اندنع  بیر  الف  : دیوگیم بلاطم  نیا  نتـشون  زا  سپ  هحفـص  دنچ  دیدحلا  یبا  نبا 
ادخ لوسر  یصو  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  یکـش  ام  دزن  رد  ینعی   . دانعلا (2) یلا  اندـنع  بوسنم  وه  نم  کلذ  یف  فلاـخ  نا  هلآ و  و 

حدم رد  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  . دشاب فلاخم  رما  نیا  اب  دشاب  دانع  لها  زا  ام  دزن  رد  هک  یسک  هچ  رگا  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
حتفب طوبرم  هک  یلوا  هدیصق  رد  تسا  فورعم  تایولعلا  عبسلا  دئاصقلا  هب  هک  تسا  هدورس  ارغ  ینالوط و  هدیصق  تفه  مالسلا  هیلع  یلع 

 : دیوگ نینچ  نیخیش  تمذم  نمض  تسا  ربیخ 
امدقت  نیذللا  سنا  سنا ال  ام  و 

بوح  املع  دقرفلا  امهرف و  و 
اهب  ابهذ  دق  یمظعلا و  ۀیارلل  و 

بیبالج  اهقوف و  لذ  سبالم 
لد  رمش  یسوم  لا  نم  امهلشی 

بوبعی  دیجا  فیسلا  داجن  لیوط 
هنانس  هفیس و  انونم  جمی 

بیبانالا  هدمغ و  اران  بهلی  و 

 14  - . دلج 1 ص 7 هغالبلا  جهن  حرش  زا  لقن  دلج 41  راونالا  راحب  ( 420 - ) 1
 26  . دلج 1 ص هغالبلا  جهن  حرش  ( 421 - ) 2
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ضغبمل  مامحلا  نا  امکترذع 

بوبحم  سفنلل  سفنلا  ءاقب  نا  و 
بلاط  توملا  توملا و  معط  هرکیل 

بولطم  توملا  توملا و  ذلی  فیکف 
ءورما  اهکلمی  ایلعلا  بصق  اعد 

بوضقم  ۀئاندلا  لیعافا  ریغب 
ۀحار  سؤبلا  برحلا و  لوط  نا  يری 
بیذعت  ضفخلا  ملسلا و  ماود  نا  و 

ازرابم  هار  نم  انیع  هللف 
بوطقم  ۀینملاب  سأک  برحلل  و 
بشخا  داوجلا و  رهظ  الع  داوج 
بیشاخالا  لازنلا  یف  هنم  لزلزت 

ابضقم  موقلا  بحرم  اهیف  تلصا  و 
بوضقم  ینامالا  لبح  هب  ازارج 

سوحا  ۀینملا  سأک  هبرشاف 
 . بیرش (1) . مدلل میعط و  مدلا  نم 

: تایبا همجرت 
. تسا هانگ  گنج  زا  رارف  هک  دنتسنادیم  هکنیا  اب  منکیمن  شومارف  ار  رفن  ود  نیا  ندرک  رارف  منک  شومارف  هک  ار  هچنآ  و  - 

. دندیناشوپ نادب  يراوخ  تلذ و  سابل  نتخیرگ ) رثا  رد   ) یلو دندرب  دوخ  اب  ار  ربمغیپ  راختفا  اب  گرزب و  مچرپ  - 
. دوب راوس  كالاچ  یبسا  رب  تشاد و  تسد  رد  يدنلب  زیت و  غیت  هکیلاح  رد  دنار  ار  ودنآ  بحرم )  ) یسوم لآ  زا  یلدیوق  نامرهق  - 

( . دندرک رارف  دندید  نینچ  ار  بحرم  نوچ  اهنآ   ) دیشکیم هنابز  شتآ  شغیت  فالغ  زا  تخیریم و  گرم  وا  هزین  ریشمش و  - 
. تسا یگدنز  رادتسود  هتشاد و  نمشد  ار  گرم  یسک  ره  اریز  مریذپیم  دیدرک ) رارف  بحرم  سرت  زا  هک   ) ار رفن  ود  امش  رذع  نم  - 

تذـل نآ  زا  دـیور و  گرم  غارـسب  دوخ  تسا  نکمم  هنوگچ  تقونآ  دـیرادن  تسود  ارنآ  دـیآیم  امـش  غارـسب  گرم  تقو  ره  هکنیا  اب  - 
دیربب - ؟

یلوالا . ةدیصقلا  تایولعلا -  عبسلا  دئاصقلا  ( 422 - ) 1
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درگ زگره  هک  دوش  کلام  ارنآ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) يدرم دار  دیراذگب  دیئوگ و  كرت  ارنآ  هک ) رتهب  دیتسین  نادیم  نیا  درم  نت  ود   ) امش

. تسا هتسشنن  شیگنادرم  نماد  رب  تلذم  گنن و 
. درامشیم باذع  جنر و  ار  ینیشن  هشوگ  تملاسم و  ماود  دنادیم و  یتحار  ار  یتخس  گنج و  لوط  هک  تسا  یسک  نانچ  وا  - 

. تسا زیربل  گرم  هساک  گنج  رد  هکنیا  اب  دنیب  هزرابم  گنج و  لاح  رد  ار  وا  هک  یمشچ  لاحب  اشوخ  - 
. دنیآ رد  هزرلب  وا ) سرت  زا   ) اههوک گنج  ماگنهب  هدوب و  ود  زیت  بسا  رب  راوس  هک  یلدیوق  هدنشخب  - 

. دشیم عطق  ناگدننک ) وزرآ  ندش  هتشک  رثا  رد   ) نآ هلیسوب  اهوزرآ  نامسیر  هک  دوب  هدیشک  ار  ياهدنرب  ریشمش  گنجنآ  رد  بحرم  و  - 
هدنـشک هدـنمزر و  رایـسب  قـح ) ياـیحا  يارب   ) اـهگنج رد  وا  دـیناشون و  واـب  ار  گرم  هساـک  مالـسلا ) هـیلع  یلع   ) یلد رپ  عاجــش  سپ  - 

 : دیوگ نینچ  هدورس  ترضحنآ  فصو  رد  هک  هسماخ  هدیصق  رد  نینچمه  . دوب
يذلا  رهوجلا  نونکملا و  أبنلا  وه 
رهاز  سدقلا  نم  رون  نم  دسجت 

هقیقش  یفطصملا و  ملع  ثراو  و 
رصاوالا  یلعلا و  یف  اریظن  اخا و 

هماسح  ول ال  مالسالا  امنا  الا 
رفاح  ۀمالق  وا  زنع  ۀطفعک 

همولع  ول ال  دیحوتلا  امنا  الا 
رفاک  ۀبهن  لیلض و  ۀضرعک 

يدهلا  طبنتسم  یمظعلا و  ۀیالا  وه 
رئاصبلا  یهنلا و  بابرا  ةریح  و 
بطاخ  غلباف  حدم  نع  تیلاعت 

رصاق  رصقا  سانلا  نیب  کحدمب 
افصلا  رعاشملا و  یف  موق  فاط  اذا 

يرعاشم  افئاط و  ینکر  كربقف 
ةدابع  کسن  ماوقالا  رخذ  نا  و 

يرئاخذ  یتدع و  یفوا  کبحف 
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ۀبسح  رجاوهلا  یف  سان  ماص  نا  و 
رجاوهلا  مایص  نم  ینسا  کحدمف 

هعیطتسا  امب  ایندلا  یف  کترصن 
 . يرصان (1) داعملا و  موی  یعفاش  نکف 

: تایبا همجرت 
. تسا هدومن  نت  لوبق  ایند  نیا  رد  سدق  ملاع  نابات  رون  زا  هک  یتاذ  نانچ  و  دنادن ) سک  ارنآ  رس  ادخ  زج  هک   ) نونکم ربخ  تسوا  - 

. تسوا دننام  ریظن و  همیرک  قالخا  ماقم و  ولع  رد  تسوا و  ردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ملع  ثراو  و 
مالسا دوبن  تاوزغ  رد  وا  یناشفناج  رگا   ) دوب مس  هدیشارت  لثم  ای  زب و  ینیب  بآ  دننام  یشزرا  یب  زا  مالسا  دوبن  وا  ریـشمش  رگا  هکنادب  - 

( . دوب شزرا  یب  تیمها و  یب  نانچمه  نیکرشم  رظن  رد  تفرگیمن و  جاور 
 . دوب رفاک  هدش  تراغ  هتفرگ و  رارق  هارمگ  صخش  ضرعم  رد  دیحوت  ملع  دوبن  وا  مولع  رگا  هکنادب  - 

. دناهداتفا تریحب  وا  دوجو  رد  تریصب  لقع و  نابحاص  هک  تسا  تیاده  هدننک  طابنتسا  ادخ و  گرزب  تیآ  وا  - 
. تسا ناگدنامرد  نیرتزجاع  مدرم  نایم  رد  وت  حدم  عقوم  بیطخ  نیرتغیلب  يرتالاب و  فیصوت  حدم و  زا  وت  - 

. منکیم فاوط  اجنآ  هک  تسا  نم  رعاشم  نکر و  مه  وت  ربق  دننکیم  فاوط  افص  رعاشم و  رد  جح  ماگنهب  یهورگ  هکینامز  - 
. تست تبحم  نم  هریخذ  هشوت و  نیرتیفاک  نیرتهب و  سپ  دننکیم  هریخذ  یتدابع  دوخ  ترخآ  يارب  مدرم  زا  یئاههورگ  رگا  و  - 

. تسا مرگ  ياهزور  هزور  زا  رتالاب  وت  حدم  سپ  دنریگیم  هزور  ادخ  ياضر  يارب  امرگ  تدش  رد  مدرم  رگا  و 
رد زاب  .و  شاب نم  کمک  عیفـش و  زیختـسر  زور  رد  مه  وت  سپ  مدومن  يرای  دـیجمت ) حدـم و  اب   ) ارت ایند  رد  متـشاد  تعاطتـسا  هچنآـب  - 

: دیوگ نینچ  هکم  حتف  هدیصق 

ۀسماخلا  ةدیصقلا  تایولعلا -  عبسلا  دئاصقلا  ( 423 - ) 1
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ضراعب  قیتعلا  تیبلا  یلع  تعلط 
ارمحا  دنهلا  یبظ  نم  اعیجن  جمی 

لئابق  نیب  هللا  رون  ترهظا  و 
ارین  كرشلا  اهب  حربی  مل  سانلا  نم 

هب  تقدحا  براغ  یمساب  تیقر 
ارطسملا  باتکلا  نولتی  کئالم 
فرشا  نیلسرملا و  ریخ  براغب 
يرثلا  أطو  لعان  یکزا  مانالا و 

ۀبیه  سدق  لیربج و  حبسف 
اربک  ابعر و  لیفارسا  لله  و 

ةرم  نب  میت  هیف  قرعی  مل  یتف 
ارصعا  ۀثیبخلا  تاللا  دبع  و ال 

ۀئارب  ةادغ  الوزعم  ناک  و ال 
ارخؤم  اهیف  ما  ةولص  نع  و ال 

هنانج  وفهی  راغلا  موی  ناک  و ال 
ارتست  شیرعلا  موی  اراذح و ال 
ۀبرت  فیرشلا و  هاوثمب  تفلح 

اربنع  هایر  بیط  اهارث  لاحا 
هل  یحدم  یف  رمعلا  ندفنتسال 

ارثکاف (1)  لوذعلا  هیف  ینم  نا ال  و 
: تایبا همجرت 

 . يدیدرگ هکم  دراو  یلبق ) عالطا  نودب   ) دیکچیم نوخ  ناشیاهریشمش  يزیت  زا  هک  هوبنا  يرگشل  اب  - 
. يدومن راکشآ  رهاظ و  ار  ادخ  نید )  ) رون دندوب  تسرپ  تب  كرشم و  زونه  هک  مدرم  زا  یفئاوط  نایم  رد  و  - 

ار روطـسم  باتک  ناگتـشرف  هکیلاـح  رد  یتفر و  ـالاب  لـبه ) نتـسکش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شودـب   ) ياهناـش نیرتدـنلب  هب  - 
. دندرکیم هراظن  دندناوخیم 

. كاخ رب  هتفر  هار  هک  یشوپ  شفک  نیرتهزیکاپ  و  تانئاک )  ) نامدرم فارشا  ناربمغیپ و  نیرتهب  شودب  - 
ریبـکت لـیلهت و  بعر  يور  زا  مه  لیفارـسا  دومن و  سیدـقت  درک و  حـیبست  وت  هوکـش  تبیه و  زا  لـیئربج  وـت ) ینکـش  تب  يارب   ) سپ - 

تفگ - .

ۀیناثلا  ةدیصقلا  تایولعلا -  عبسلا  دئاصقلا  ( 424 - ) 1
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350 ص :
. تسا هدرکن  شتسرپ  ار  هثیبخ  تال  شراگزور  مامت  رد  زگره  درادن و  تیلخدم  رکب ) وبا  هلیبق   ) ةرم نب  میت  وا  بسن  رد  هک  يدرمناوج 

. دیدرگ رانک  رب  دوب  هدرک  ارنآ  عورش  دصق  هک  تعامج  زامن  تماما  زا  هن  دش و  لوزعم  تئارب  هروس  ندرب  زا  رکب ) وبا  دننام   ) هن و  - 
دوش و ناهنپ  ردـب  نابیاس  رد  اـی  دزرلب و  شلد  نیکرـشم ) سرت  زا  دوب  شراـنک  رد  ربمغیپ  هکنیا  اـب   ) راـغ رد  هک  دوبن  رکب  وبا  دـننام  وا  - 

. دنکن گنج 
. تسا ربنع  لثم  نآ  شوخ  يوب  هک  یکاخب  ترضحنآ و  فیرش  هاگیاجب  مروخیم  دنگوس  - 

. دشاب هدننک  تمالم  رایسب  هک  یسک  دنک  تمالم  ارم  هچ  رگا  منکیم  مامت  ترضحنآ  حدم  رد  ار  دوخ  رمع  هنیآ  ره  - 
: دیوگ نینچ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هراب  رد  تسا  تنس  لها  هقرف  راهچ  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  مه  یعفاش 

احدم  یلع  یف  لق  یل  لیق 
هدصؤم  اران  دمخی  هرکذ 

ءرما  حدم  یف  ردقا  تلق ال 
هدبع  نا  یلا  بللا  وذ  لض 
انل  لاق  یفطصملا  یبنلا  و 

هدعص  امل  جارعملا  ۀلیل 
هدی  یفتکب  هللا  عض  و 

هدرب  دق  نا  بلقلا  سحاف 
همادقا  عضاو  یلع  و 

. هدی هللا  عضو  لحم  یف 
: تایبا همجرت 

. دنکیم شوماخ  ار  خزود )  ) روهلعش شتآ  وا  رکذ  هک  وگب  حدم  یلع  هراب  رد  هک  دش  هتفگ  نمب  - 
! تسا هدومن  شتسرپ  ار  وا  هکیئاج  ات  هداتفا  یهارمگب  لقع  بحاص  صخش  وا  هراب  رد  هک  مرادن  ار  یسک  حدم  یئاناوت  متفگ  - 

نوچ جارعم  بش  رد  هک  دومرف  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هدیزگرب  ربمغیپ  و  - 
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351 ص :
. تفر الاب 

. دومن شمارآ  ساسحا  يو  بلق  هک  داهن  وا  شودب  ار  دوخ  تسد  دنوادخ  - 
يور مالسلا  هیلع  یلع  نتفر  الابب  تسا  هراشا   ) دوب هداهن  اجنآ  رد  ار  شتیانع  تسد  دنوادخ  هک  تشاذگ  یلحم  رد  ار  دوخ  ياپ  یلع  و  - 

( . لبه تب  نتسکش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شود 
: دیوگ ترضحنآ  هراب  رد  یعفاش  نینچمه 

اشف  نا  یلابا و  ایلع ال  بحا 
ءاشی  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  و 

یتا  له  هیف  لزنا  یتفل  دبع  انا 
. یتم یلا  همتکا  همتکا ، یتم  یلا 

. دهدیم تساوخ  هک  رهب  هک  تسا  ادخ  لضف  یتسود  نیا  دوش و  راکشآ  هچ  رگا  مرادن  كاب  نانمشد ) زا  و   ) مراد تسود  ار  یلع  - 
حدـم رد  زاب  .و  مناشوپب ارنآ  یک  ات  منک و  ناهنپ  ارنآ  یک  ات  هدـش  لزان  وا  نأـش  رد  یتا  لـه  هروس  هک  متـسه  يدرمناوج  نآ  هدـنب  نم  - 

: دیوگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ 
ایلع  اورکذ  سلجم  یف  اذا 

ۀیکزلا  ۀمطاف  هیلبش و  و 
اذه  موق  ای  اوزواجت  لاقی 
ۀیضفارلا  ثیدح  نم  اذهف 

سانا  نم  نمیهملا  یلا  تبره 
ۀیمطافلا  بح  ضفرلا  نوری 
یبر  ةولص  لوسرلا  لا  یلع 

ۀیلهاجلا کلتل  هتنعل  و 
. دنوشیم رکذ  مالسلا  مهیلع  همطاف  نینسح و  یلع و  یسلجم  رد  هکینامز  - 

. تسا اهیضفار  نانخس  زا  اهنیا  هک  دیرذگب  نانخس  نیا  زا  موق  يا  هک  دوشیم  هتفگ  - 
. دننیبیم ضفر  ار  همطاف  دالوا  یتسود  هک  یمدرم  زا  مزیرگیم  نمیهم  دنوادخ  يوسب  - 

رب وا  تنعل  داب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دالوا  رب  نم  راگدرورپ  دورد  - 
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352 ص :
 . یتیلهاج نینچ 

تیـالو هدرک و  هراـشا  ریدـغ  زور  يارجاـمب  نآ  رد  هـک  هـیلجلجب  فورعم  دراد  ياهدیـصق  مالـسلا  هـیلع  یلع  حدـم  رد  زین  صاـع  ورمع 
بناج زا  دـش  هراشا  اقباس  هکنانچ  صاع  ورمع  هکنآ  زا  سپ  هک  هدوب  رارقنیدـب  رما  نایرج  تسا و  هدرک  دـییأت  قیدـصت و  ار  ترـضحنآ 
هیضق میس  مود و  راب  يارب  هیواعم  درکن  یئانتعا  ورمع  دومن  ار  رصم  جارخ  ياضاقت  وا  زا  هیواعم  دیدرگ  بوصنم  رـصم  تموکحب  هیواعم 

دنمـشناد هدروآ و  ریدغلا  مود  دلج  رد  ارنآ  ینیما  همالع  دومن  لاسرا  واب  هدورـس و  یئارغ  هدیـصق  هیواعم  خـساپ  رد  ورمع  درک  بیقعت  ار 
: میراگنیم ار  همجرت  نامه  الیذ  ام  تسا و  هدرک  همجرت  مظن  تروصب  ار  روبزم  هدیصق  زین  يراصنا  یلع  دمحم  مرتحم 

لهاج  درم  يا  اله  هیواعم 
له  ورف  خر  زا  ار  لهج  باقن 

شومارف  نم  رکم  وت  يدرک  رگم 
لئاه  ياغوغ  نانچ  رد  نیفصب 
ماش  مدرم  زا  وت  يوس  یهورگ 

لیام  وت  روتسدب  ور  هداهن 
بجاو  ضرف و  ره  یمتفگ  اهنادب 
لطاب  تسا  يراک  وت  بح  نودب 
دنتفنش  نم  زا  ار  هتفگنیا  مامت ،

لفاغ  شیج  نآ  يور  دنادرگ  قح  ز 
یماش  لاهج  همه  ناسرپ  نم  ز 

لد ؟ یلع  زا  میربب  ام  ایآ  هک 
ندیزگرب  يرآ  دیاب  متفگب 

لضاف  درم  نآ  رب  لوضفم  نانچ 
كاخ  رب  تخیر  نامثع  نوخ  نوچ  یلع 

لطاه  عمد  نوچ  نوخ  دیزیر  وا  زا 
دندینش  نیا  نم  زا  ماش  شیج  وچ 

لغاش  دندیدرگ  هنیک  گنجب و 
دنتسب  گنت  ار  رمک  دنب  همه 

لثعن  نوخ  رفنضغ  زا  دنیوج  هک 
راب  وا  مدرم  ياهدژا  نوچ  یلع 

لسالس  ام  زا  درک  هراپ  مدید  وچ 
متسب  هزین  نانس  رب  فحاصم 

لکشم  راک  ناسآ  مدرک  تیارب 
مداد  دای  تروع  فشک  رگشلب 

لبقم  ریش  دز  بقع  دیاب  نوچ  هک 
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نادزی  ریش  غیت  شین  شیپ  هب 
لو  لش و  مدرک  دوخ  كاخ ، يورب 

شومارف  يدرک  رگم  هیواعم 
لزنم  وچ  لدنجلا  ۀمود  مدومن 

درم  يرعشا  نآ  يرماس  لجع  وچ 
لقاع  ریغ  هیفس و  یسوم  وبا 
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353 ص :
نادان  شیوخ  نوچمه  تسناد  ارم 

لباقم  رد  دب  ارم  يواگ  نانچ 
هار  زا  مدرب  شنانچ  اهیمرنب 

لصاح  تشگ  وز  همه  مدوصقم  هک 
مدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  یلع 

لمانا  زا  متاخ  علخ  ناسب 
رکیپ  هب  هماج  نآ  مدناشوپ  ارت 
لعانب  یناشوپ  هک  یلعن  نانچ 

تفالخ  راک  زا  یسویأم  زا  سپ 
لئابق  لیخ  رس  وت  نم  زا  يدش 

مدناشن  ربنم  رس  رب  نم  ارت 
لیاز  تشگ  نم  زا  وت  جنر  همه 

قافآ  روهشم  ماهدرک  نم  ارت 
لئاوا  زا  روهشم  تسا  راب  رخ و 
راوخ  رگج  دنه  هداز  يا  نادب 

لفاسا  دنناد و  زین  یلاعا 
دوبیمن  نم  رکم  گنرین و  رگا 
لماش  وت  ار  تفالخ  يدوبیمن 

ار  دوخ  نید  ایندب  مدرک  لدب 
لئاه  دوگ و  یهاچب  دوخ  مدنکف 

میدوبن  مخ  ریدغ  رد  ام ، رگم 
لماک  ریپ و  لفط و  دزن  دمحم 

تفگ  نابراس  اب  ادخ  نامرفب 
له  ورف  لمحم  یگقان  ای  الا 

تخاس  نارتشا  زاهج  زا  يریرس 
لفاوق  لیخ و  همه  شدننیب  هک 
دز  رب  گنچ  ار  یلع  هاگرمک 

لمانا  تسد و  وا  زا  میدید  همه 
تسا  نانمؤم  ریم  تفگ  ار  یلع 

لزان  تسا  شرع  زا  لیربج  نادب 
اقآ  الوم و  منم  ار  سکنآ  ره 

لهاج  اناد و  رگ  تسا  الوم  یلع 
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تسا  هتسکش  رد  ار  ام  دهع  سکنآ  ره 
لصافم  دنب و  دنکشب  وز  ادخ 

تسا  لیلد  خیش و  ارتوک  نآ  رمع 
لئاق  تشگ  ار  یلع  خب  خب  هب 

دیسوب  تسد  ار  یلع  لد  ناجب و 
لخاد  تشگ  لوا  زا  وا  تعیب  هب 

میدرک  هک  يراک  اب  ود ، ره  وت  نم و 
لخاد  میدرک  دوخ  ود  ره  خزودب 
تسر  ناوتیم  نامثع  نوخ  اب  اجک 

لجخم  تستخس  سب  هک  فقوم  نآ  زا 
تسا  ام  نمشد  ادرف  رشح  رد  یلع 

لداع  قالخ  دشک  رفیک  ام  ز 
ادرف  میرآ  رذع  هچ  منادیمن 

لباقم  رد  خساپ  تفگ  دیاب  هچ 
دنه  هداز  يا  دهع  وت  یتسب  نمب 

لیاز  دیدرگ  نیک  گنج و  نآ  نوچ  هک 
تسد  دش  هتسب  يزاجح  ناریش  ز 

لحاسب  ایرد  نآ  زا  تخر  يدیشک 
رصم  يرادناتسا  وت  یشخب  ارم 

لهانم  نیریش  نآ  زا  باریس  موش 
کنآ  ات  هک  مدیشوک  هتشذگب  نید  ز 

لطابب  مدناشنب  تخت  رب  ارت 
کلم  هصرع  یفاص  دیدرگ  وتب 

لسالس  رد  يدیشک  ناریش  همه 
کلامم  رد  نامرف  وت  زا  دش  ناور 

لفاوق  وس  ره  زا  دمآ  تیوسب 
یهاوخ ؟ رصم  جارخ  نم  زا  نونک 

لطاب ! رکف  ماخ و  يادوس  یهز 
گس  نوچ  هک  ار  بش  نامه  روآ  دایب 

لئاه  دایرف  يدزیم  تهاپس 
هداتف  ردفص  ردیح  تسد  ز 

لزالز  گناب  نیمراچ  خرچب 
هدیپط  رتشا  کلام  غیت  ز 
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لمسب  وچمه  تنارگشل  رس  نوخب 
یقارع  نادرم  میب  سرت و  ز 

لکاوث  حون  ترگشل  تدرگب 
ماد  رد  هداتفا  تخس  هک  یغرم  نوچ  وت 

لکشم  ماد  ناز  یتساوخ  یئاهر 
گنت  تاهنیس  رب  اضف  تعسو  نادب 

لفلف  بح  نوچ  لت  هوک و  تمشچب 
رکم  زا  نم  تسد و  يدز  نم  لیذب 

لد  تتحار  مدرک  بوشآ  نآ  زا 
ار  ایح  مرش و  یهن  وسکی  نونک 
لفاحم  نم  زا  رود  لیکشت  یهد 

یتفگ  هبتع  اب  ات  هک  متسدینش 
لزنم  لین  رصمب و  دیامنب  هک 

دعب  نیز  هک  رگ  مدینش  قح  قحب 
لثاما  نارقا و  نیب  ینیشن 

رصم  زا  دای  يرآ  نوعرف  نانچ 
لهاوک  مبوک  وت  ناماه ز  نانچ 

ماش  يوس  مزاس  ناور  رگشل  یکی 
لصافم  زا  دنرآ  رب  تنیئارش 

كاخ  رس  رب  تفالخ  گنر  وا  ز 
لزعمب  تدنناشن  تدنناشک 

تسا  یهاش  گنر  وا  هتسیاش  یلع 
لهاج  تسپ و  لذر و  درم  يا  وت  هن 

دیشروخ  بات و  بش  کمرکنآ  اجک 
لداعم  دش  یک  سگم  یغرمیسب 

اهیدب  رب  زکرم  تسا  هیواعم 
لئاضف (1)  ناک  هعومجم و  یلع 

محر : تفگ هیواعم  داد  حرش  هیواعمب  ار  ةامحم  هدیدح  نایرج  لیقع  دیـسرپیم  یبلاطم  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  لیقع  زا  يزور  هیواعم 
ار ناگدنیآ  تفرگ و  تقبس  شناینیشیپرب  هک  ار  یلع  دنک  تمحر  ادخ   . ) هدعب (2) یتای  نم  زجعا  هلبق و  ناک  نم  قبس  دقلف  نسح  ابا  هللا 

( . دومن هدنام  رد  زجاع و 
هک تسا  دراو  یسدق  ثیدح  رد  دیوگیم  تسا  فوصوم  بصعت  هب  هدوب و  تنس  لها  نیرـسفم  ءاملع و  لوحف  زا  هک  يرـشخمز  هللا  راج 

: دیامرف یلاعت  يادخ 
ار یلع  تعاطا  هک  ار  سکنآ  منکیم  تشهب  لخاد  . ) ینعاطا نا  هاصع و  نم  رانلا  لـخدا  و  یناـصع ، نا  اـیلع و  عاـطا  نم  ۀـنجلا  لـخد  ـال 
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دشاب ) هدرک  تعاطا  ارم  هچ  رگا  دنک  ینامرفان  ار  یلع  هک  ار  یسک  منکیم  خزود  لخاد  و  دنک ، ینامرف  ان  ارم  هچ  رگا  دیامن 
لامعا لماک  نامیا  دوجو  اب  تسا و  لماک  ناـمیا  مالـسلا  هیلع  یلع  بح  یتسود و  هچ  تسا  وکین  يزمر  نیا  دـیوگیم  يرـشخمز  هاـگنآ 
مالـسلا هیلع  یلع  ماـقم  مارکا  يارب  مزرمآـیم  ار  وا  دـیامن  نایـصع  نمب  هچ  رگا  دـیامرفیم  دـنوادخ  هکنیا  دـناسریمن و  ناـیز  ناـمیاب  هئیس 

رادتـسود سک  ره  هک  تسنیا  يارب  دـنک  تعاطا  ارم  هچ  رگا  دزرو  نایـصع  یلع  اـب  هک  ار  سکنآ  منکفا  رد  شتآـب  دومرف  هکنیا  .و  تسا
هک دوـب  دـنهاوخ  یقیقح  یتـقو  لاـمعا  ریاـس  هک  اریز  تقیقح  هن  تسا  زاـجم  هار  زا  شرگید  تعاـط  تـسین و  یناـمیا  ار  وا  دـشابن  یلع 

دشاب ادخ  عیطم  سک  ره  ار و  ادخ  تسا  هدرک  تعاطا  هتبلا  ار  یلع  درادب  تسود  سک  ره  سپ  . ددرگ فاضم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسودب 
زا مدرم  لاح  ینعی  تسین  ضغب  بح و  زج  تمایق  زور  رد  هدوب و  رفک  لصا  یلع  ضغب  نامیا و  لصا  یلع  بح  نیا  رب  انب  ددرگ  راگتسر 

یباسح ار  سک  ره  تسین و  یباسح  هئیـس و  ار  ترـضحنآ  رادتـسود  وا ، نمـشد  اـی  دنتـسه و  یلع  رادتـسود  اـی  هک  تسین  نوریب  ود  نیا 
شتعاط ددرگن و  تمحر  رظنب  شدنوادخ  دشابن  نامیا  ار  سک  ره  تسین و  ینامیا  ار  وا  نمـشد  تسا و  وا  يارـس  لزنم و  تشهب  دـشابن 
رـشحم هصرع  رد  ار  وا  تسود  تسین و  یئاهر  باذع  دنزگ  زا  زگره  ار  یلع  نمـشد  سپ  . تسا منهج  رد  شیاج  دـشاب و  تیـصعم  نیع 

. هئادعال اقحس  هئایلوال و  یبوطف  . دشابن یگدنامرد  فقوت و 
 . شنانمشد (3) يارب  ادب  شناتسود و  لاحب  اشوخ 

زا هچنآ  ینعی   . یلعل (4) ءاج  ام  لئاضفلا  نم  هللا  لوسر  باحـصا  نم  دـحال  ءاج  ام  : دـیوگ تسا  یلبنح  هقرف  ياوشیپ  هک  لبنح  نب  دـمحا 
مالسلا هیلع  یلع  يارب  لئاضف 

 367  . لوا ص دلج  هدش  هتخانش  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ( 425 - ) 1
دیدحلا . یبا  نبا  زا  لقن  دلج 42  راونالا  راحب  ( 426 - ) 2

دلج 7 ص 127  رقاب  ماما  خیراوتلا  خسان  زا  لقن  ( 427 - ) 3
همغلا ص 48  فشک  ( 428 - ) 4
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. تسا هدماین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  کیچیهب  هدمآ 

ود رب  نآ  تسا و  رتشیب  هزیرگنـس  زا  رتروهـشم و  هام  باتفآ و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  دسیونیم  دوخ  هرکذـت  رد  يزوج  نبا 
زین نیقرشتسم  یجراخ و  نیققحم  زا  یـضعب   . دوشیم (1) موهفم  هرهاط  تنـس  زا  رگید  مسق  هدـش و  طابنتـسا  نآرق  زا  مسقکی  تسا  مسق 

نوید ناج  هکنانچ  دـناهدرک  هراشا  مه  ترـضحنآ  لصف  ـالب  تفـالخ  تیـالوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  هراـب  رد  رظن  راـهظا  نمض 
تحاصف اب  ار  تالمج  نیا  مالک  نایاپ  رد  ربمغیپ  هک  دسیونیم  تشذگ ) اقباس  شحرش  هک   ) راذنالا موی  هراب  رد  یسیلگنا  دنمشناد  تروپ 

هفیلخ و هک  يدرم  نآ  تسیک  دراذگ ؟ شود  رب  ار  راب  نیا  هک  دوب  دهاوخ  روای  رای و  ارم  سک  مادک  امش  نایم  زا  هک  درک  نایب  تغالب  و 
دوب ؟ یسوم  يارب  نوراه  هک  روطنامه  دشاب  نم  ریزو 

یلع هکنیا  ات  دنریذپب  ار  ریطخ  هیطع  نیا  دـندرکن  تأرج  مادـکچیه  دـندنام و  توکـس  تهب و  لاح  رد  همه  سلجم  نآ  رد  رـضاح  دارفا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . مریگیم هدهع  رب  ارت  ترازو  مریذپیم و  ار  توعد  نیا  نم  تفگ  تساخرب و  ربمغیپ  مع  رسپ  كالاچ  ناوج و 
ارم ریزو  ردارب و  تفگ  نیرضاحب )  ) دنابسچ و شاهنیـسب  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  درمناوج  ناوج و  یلع  تانایب ، نیا  ندینـش  زا  سپ 

 . دینیبب (2)
ار وا  هکنیا  زج  میرادـن  هراچ  ام  دـسیونیم  تسا  هدـش  همجرت  یـسرافب  نانامرهق  ناونعب  هک  لاطبالا  باتک  رد  یـسیلگنا  لیالراک  ساـموت 
زا لاح  نیع  رد  راشرس و  تفوطع  رهم و  زا  شلد  دوب  راوگرزب  فیرش و  يدرمناوج  وا  اریز  میزروب  قشع  واب  هکلب  میـشاب  هتـشاد  تسود 

 . دومن (3) ادف  تلادع  هار  رد  زین  ار  دوخ  ناج  یتح  هک  درک  طارفا  يردقب  رما  نیا  رد  دوب و  لداع  وا  دوب ، رتعاجش  ریش 
قرـش و هک  تسا  يدرفب  رـصحنم  هخـسن  اهنت  ناگرزب و  گرزب  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  دیوگیم  تسا  يدام  صخـش  هکنیا  اب  لیمـش  یلبش 

دهد . نوریب  دنک  قیبطت  لصا  نیا  اب  هک  یتروص  تسا  هتسناوتن  هدنیآ  هتشذگ و  برغ ،

دلج 7 ص 134  رقاب  ماما  خیراوتلا  خسان  ( 429 - ) 1
یبیج ص 27  نآرق  دمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  ( 430 - ) 2

لاطبالا ص 128  ( 431 - ) 3
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هفطاع رکف و  قولخم  وا  لامعا  دوب  هدروآ  دوجوب  وا  ار  ثداوح  هکلب  دوبن  ثداوح  دولوم  یلع  : دیوگ يوسنارف  دنمـشناد  وفیداراک  نوراب 

ایند زا  دهاز و  یئامزآ  مزر  ماگنه  رد  هک  دوب  يراوسهـش  و  بلقلا ، قیقر  زوسلد و  يریلد  نیع  رد  هک  دوب  یناولهپ  تسا  وا  دوخ  هلیخم  و 
ادیپان نآ  هشیر  هک  تشاد  قیمع  رایـسب  یحور  دومن  ادف  ار  دوخ  ناج  تقیقح  هار  رد  تشادـن و  یئانتعا  ایند  بصنم  لامب و  دوب  هتـشذگ 

. دوب هتفرگ  ارف  ارنآ  یهلا  فوخ  اج  ره  رد  دوب و 
يارب ام  تسا و  نشور  تباث و  نارگید  تنـس و  لها  زا  معا  ناهج  ياملع  نیققحم و  مامت  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناـقح  تمظع و  يراـب 

. میدرک افتکا  رصتخم  نیا  شراگنب  هنومن 

مالسلا هیلع  یلع  ریغ  زا  تماما  یفن  رد   - 5
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رفک ؟ ارهد و  كرشا  نم  فیک  ماماب  اموی  بنذا  نم  سیل 

ییوخ ) یلع  رهم  الم  هدیصق  زا  )
رد دنوادخ  اریز  دسریمن  نیملاظب  ماقم  نیا  تسا و  یهلا  بصنم  تبهوم و  تماما  عوضوم  دیسر  توبثب  شخب  نیا  مکی  لصف  رد  هکنانچ 
نم دـهع  ینعی  نیملاـظلا (1)  يدـهع  لاـنی  ـال  : دوـمرف هدـب  رارق  یناـماما  مه  نم  هیرذ  زا  درک  ضرع  هک  میهاربا  ترـضح  ياـضاقت  ربارب 
هتفر راکب  نآ  عیـسو  يانعمب  لدع و  ربارب  رد  ملظ  هکلب  تسین  يرگیدب  متـس  اهنت  هیآ  نیا  رد  ملظ  زا  روظنم  دـسریمن و  نیملاظب  تماما ) )

دـشابیم دوخ  ریغ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  زین  ملظ  وا  دوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  دنیوگیم  لدع  فیرعت  رد  هکنانچمه  تسا 
: دیامرف نینچمه  میظع و  ملظل  كرشلا  نا  : دیامرف دنوادخ  هک  تسا  یتسرپ  ادخ  دیحوت و  ياجب  یتسرپ  تب  كرش  نآ  هجرد  نیرتالاب  و 

تماما یگتسیاش  هدش و  بوسحم  نیملاظ  وزج  اذل  دندوب  تسرپ  تب  رفاک و  مالسا  زا  شیپ  هثالث  يافلخ  نوچ  .و  نوملاظلا مه  نورفاکلا 
زا یخلب  نامیلس  خیش  هکنانچ  دوب  هدرکن  هدجـس  ار  تب  ياهظحل  هدوب و  ترطف  زا  وا  نامیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  فالخ  رب  دناهتـشادن  ار 

دبعی مل  ههجو -  هللا  مرک  دـنیوگ  وا  هراب  رد  تهج  نیمهب  دـیتسرپن و  ار  اهتب  یکچوک  رد  زگره  ترـضحنآ  هک  دـنکیم  تیاور  دعـس  نبا 
 . ههجو (2) هللا  مرک  هیف  لاقی  ۀمث  نم  هرغص و  یف  طق  ناثوالا 

میهاربا ياعد  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دنسب  یعفاش  یلزاغم  نبا  نینچمه 
درک : ضرع  دنوادخب  هک 

 124  . هیآ هرقب  هروس  ( 432 - ) 1
 280  . ةدوملا ص عیبانی  ( 433 - ) 2
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تب ام  زا  کیچیه  هک  دش  یلع  نم و  لاح  لماش  نادرگ ) رود  یتسرپ  تب  زا  ار  منادنزرف  نم و  و   . ) مانصالا (1) دبعن  نا  ینب  ینبنجا و  و 

زا سپ  اـفلخ  هک  دوش  هتفگ  ددرگ و  ضارتـعا  تسا  نکمم   . داد (2) رارق  یـصو  ار  یلع  یبن و  ارم  دـنوادخ  هجیتن  رد  میدرکن  هدجـس  ار 
. دنشابیمن نیملاظ  وزج  تروصنیا  رد  دنتشگ و  دحوم  هدش و  جراخ  كرش  رفک و  زا  مالسا  نیدب  فرشت 

تسا و هدنیآ  هنمزا  تاقوا و  مامت  لماش  تسا و  یفنم  لبقتـسم  لعف  نیملاظلا  يدهع  لانی  هیآ ال  رد  لانی  هغیـص ال  الوا  هک  تسنیا  خـساپ 
رد دوش  رظن  فرص  ءافلخ  مالسا  زا  شیپ  نامز  رفک  زا  هچنانچ  تسا  بجاو  هنم  ینثتـسم  مکح  رد  نآ  لوخد  دشاب  راک  رد  یئانثتـسا  رگا 

تـسا هدشن  دراو  نآ  رب  یئانثتـسا  نوچ  یلو  . ملظلا كرت  دعب  الا  نیملاظلا  يدهع  لانی  :ال  دشیم هتفگ  بیترت  نیدـب  هکرابم  هیآ  تروصنیا 
: دیوگ رعاش  هکنانچمه  دسریمن  واب  تماما )  ) ادخ دهع  دشاب  ملاظ  رفاک و  مه  هظحل  کی  یسک  نیا  رب  انب 

ماماب  اموی  بنذا  نم  سیل 
رفک ارهد و  كرشا  نم  فیک 

: دیامرف هدئام  هروس  رد  دنوادخ  اریز  دندش  نآ  یمومع  عیسو و  ینعمب  ملظ  بکترم  مه  مالساب  فرشت  زا  سپ  ءافلخ  ایناث 
 : دیامرفیم هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  نینچمه  . نوملاظلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 

: دیامرفیم هروس  نامه  رد  زاب  .و  نورفاکلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 
 . نوقسافلا (3) مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 

زا تسا و  ظوفحم  هشیمه  يارب  اهنآ  تیقلطم  اذـل  هتفرن  راکب  يدـییقت  نوچ  یلو  هدـش  لزاـن  اراـصن  دوهی و  دروم  رد  تاـیآ  نیا  هچ  رگا 
دهاوخ قساف  رفاک و  ملاظ و  وا  دنک  مکح  ادخ  تاروتسد  فالخ  رب  سک  ره  هک  دوشیم  طابنتسا  روبزم  تایآ  نومضم 

 35  . هیآ میهاربا  هروس  ( 434 - ) 1
 276  . یلزاغم ص نبا  بقانم  ( 435 - ) 2

 47  . هیآ 45 و 44 و هدئام  هروس  ( 436 - ) 3
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دقاف اریز  تشاد  دهاوخن  ار  هیهلا  تفالخ  ینعی  تماما  ماقم  زارحا  یگتـسیاش  نیملاظلا  يدـهع  لانی  هیآ ال  دافمب  هجوت  اب  هجیتن  رد  دوب و 

. دسریمن قساف  كرشمب و  تماما  هک  دنتسه  هدیقع  نیاب  يرشخمز  يواضیب و  دننام  زین  هماع  ياملع  زا  یضعب  دوب  دهاوخ  تمصع 
ادـخ و هتفگ  رب  ار  دوخ  رظن  هدـیقع و  هدرک و  مکح  نآرق  تایآ  فالخ  رب  يدراوم  رد  انلع  تفالخ  ماقم  يدـصت  نامز  رد  هثالث  يافلخ 

بتک زا  هک  يراخب  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  . دنیوگ تعدب  ارنآ  هک  دندومن  صن  ربارب  رد  داهتجا  رگید  ترابعب  دنتـشاد و  مدقم  ربمغیپ 
وبا شیپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدش  دراو  تسا  تنـس  لها  ربتعم 

 . دومن (1) ار  شردپ  ثرا  هبلاطم  تفر و  رکب 
ره میراذـگیمن و  ثرا  ناربمغیپ  هورگ  ام  ینعی  ۀـقدص  وهف  انکرت  ام  ثرون  ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن  : هک تسا  هدومرف  ربمغیپ  تفگ  رکب  وبا 

. تسا هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچ 
ینیشناج يارب  يو  یگتـسیاش  مدع  نینچمه  نآرق و  اب  وا  تفلاخم  دوب  رکب  وبا  نخـس  هک  یلعج  ثیدح  نیا  نومـضم  لیلحت  هیزجت و  زا 

: اریز ددرگیم  راکشآ  حضاو و  مرکا  ربمغیپ 
یل بهف  : دیامرف ایرکز  لوق  زا  زاب  و  درب ) ثرا  دواد  شردـپ  زا  نامیلـس   . ) دواد (2) نامیلـس  ثرو  :و  دیامرف میرک  نآرق  رد  دنوادخ  الوا 

بوقعی لآ  نم و  زا  هک  نک  اطع  يدـنزرف  نمب  هک  دـنکیم  ضرع  دـنوادخب  اـیرکز   . ) بوقعی (3) لا  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم 
تـسین جراخ  لاح  هس  زا  بلطم  میئوگیم  نونکا  تسیچ ؟ اههیآ  نیا  باوج  دنراذگیمن  یقاب  ثرا  ناربمغیپ  رکب  وبا  لوقب  رگا  ( . درب ثرا 

تروصنیا رد  درک  تفلاخم  نآرق  اب  المع  دومن و  لعج  ار  ثیدح  نیا  رکب  وبا  میئوگب  دیاب  ای 

درومنیا رد  رکبوبا ) تفالخ   ) مود شخب  موس  لـصف  رد  اـم  دوب و  هدـش  فرـصتم  ارنآ  رکبوبا  هک  دوب  كدـف  دادرتسا  دوصقم  ( 437 - ) 1
میاهداد . ار  همزال  تاحیضوت 

هیآ 16  لمن  هروس  ( 438 - ) 2
هیآ 6  میرم  هروس  ( 439 - ) 3
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لعج ار  ثیدح  رکب  وبا  میئوگب  دیاب  ای  . درادن ار  تماما  قح  هدـش و  بوسحم  رفاک  ملاظ و  تشذـگ  هک  هدـئام  هروس  تایآ  دافم  دانتـساب 

دشاب و هدومرف  ینخـس  هدش  یحو  وا  رب  هک  ینآرق  فالخ  رب  ربمغیپ  دوخ  دیاب  هللااب ) ذوعن   ) تروصنیا رد  دوب  قداص  دوخ  لوق  رد  درکن و 
تافانم نآرق  تایآ  اب  ثیدح  نیا  هک  تسنادیمن  یلو  دومن  لعج  ار  ثیدح  رکب  وبا  میئوگب  هک  تسنیا  ثلاث  قش  . تسا لاحم  هک  مه  نیا 
تبـسن واب  ار  یلعج  ثیدح  هک  هتـسب  ربمغیپ  هب  غورد  تمهت و  مه  رکب  وبا  زین  تروصنیا  رد  دومنن ) ار  نآرق  تفلاخم  ادـمع  ینعی   ) دراد

هک دشاب  عالطا  یب  ردق  نیا  نآرق  زا  هک  یسک  اریز  تسا  هدرک  تباث  ترضحنآ  ینیشناج  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  مدع  مه  تسا و  هداد 
یعرـش لـئاسم  ماـکحا و  هیلک  رد  هتـسشن و  ربمغیپ  دنـسم  رد  یـسک  نینچ  هنوگچ  دـنادن  تسا  ناربمغیپ  دروم  رد  هک  ار  یئاـههیآ  نینچ 

دنکیم ؟ تموکح 
زا رکب  وبا  يدنبیم  تمهت  نم  ردپ  هب  ارچ  هک  درک  باجم  موکحم و  ار  وا  دوخ  هدنبوک  جاجتحا  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یتقو  ایناث 

یـسک زا  دهاش  اریز  تسا  نآرق  اب  رکب  وبا  تفلاخم  رب  رگید  لیلد  زین  رما  نیا  تساوخ  دهاش  شیوخ  يوعد  تابثا  يارب  هردخم  ایلع  نآ 
لوق در  وا  يوعد  در  هدوب و  هموصعم  ریهطت  هیآ  مکحب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هکیلاح  رد  دوشن  دامتعا  وا  لوق  تحـصب  هک  دوشیم  هتـساوخ 

. تسا ریهطت  هیآ  راکنا  بیذکت و  ادخ و 
عقاو رکب  وبا  لوبق  دروم  تسا  همطاف  رهوش  هکنیا  تلعب  ترـضحنآ  تداهـش  یلو  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  همطاف  دوهـش  زا  یکی  اـثلاث 
تایآ اب  دـشابیم ) روبزم  هیآ  دافم  لومـشم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ   ) دومن ار  ریهطت  هیآ  در  هکنیا  رب  هوـالع  رکب  وبا  زین  اـجنیا  رد  دـشن 

دـش هراـشا  شخب  نیا  مود  لـصف  رد  هکناـنچمه  اریز  تسا  هدرک  تفلاـخم  دوه  هروس  هیآ 17  دـعر و  هروـس  هیآ 43  دـننام  زین  يرگید 
لقن رد  مه  اـم  هک  تسا  هدومن  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلاـسر  دـهاش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  روـبزم  تاـیآ  رد  دـنوادخ 

ادخ فرط  زا  هک  ار  يدـهاش  یتأرج  هچب  رکب  وبا  هک  ار  رما  نیا  تلع  الاح  میاهدرک  دانتـسا  تنـس  لها  عبانمب  تایآ  نآب  طوبرم  تایاور 
! تفگ ناوتیمن  يرگید  زیچ  نآرق  ادخ و  اب  تفلاخم  زج  تسا  هدرکن  لوبق  هدیدرگ  نییعت 

هیآ -  رد  مهبولق  ۀفلؤملا  فذح  نآرق  اب  رکب  وبا  ياهتفلاخم  زا  رگید  یکی 

مالسلا هیلع  یلع  ریغ  زا  تماما  یفن  رد   - 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


362 ص :
: دیامرف میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا  هدش  نییعت  ةوکز  یفرصم  ياهلحم  يارب  هک  تسیا 

هللا نم  ۀضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  ۀفلؤملا  اهیلع و  نیلماعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا 
 . (1)

رد ات   ) دریگ تفلا  مالـساب  ناشیاهلد  هک  یناسک  يارب  نآ و  ناگدـننک  يروآ  عمج  نیکاـسم و  ارقف و  يارب  ارـصحنم  دـیاب  ار  ةوکز  ینعی 
رد يراک  ره  يارب  و  دنزجاع ) نآ  يادا  زا  هک   ) ناراد ضرق  يارب  ناگدنب و  ندرک  دازآ  يارب  و  دنیامن ) مالسا  لوبق  هدش و  مرگلد  هجیتن 

. ادخ بناج  زا  تسا  ياهضیرف  نیا  دومن و  فرصم  لیبسلا  نبا  يارب  ادخ و  هار 
ۀفلؤملا رمع  یئامنهرب  رکب  وبا  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  هدـش  نیودـت  یفنح  هقف  رد  هک  ةرینلا  ةرهوجلا  باتک  رد  هلمج  نم  هماـع  بتک  رد 

! دوشیمن يرب  شاهمذ  دناسر  فرصم  نیدب  ار  ةوکز  یسک  رگا  ینعی  دنیوگ  طاقسا  مکح  ارنآ  ناینس  تشاذگ و  رانک  ار  مهبولق 
 . ۀضیرف (2) نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  هفیرش  هیآ  یط  ار  هغیص )  ) عطقنم دقع  دنوادخ 

مرکا ربمغیپ  نامز  رد  اهنآ  عوقوب  دوخ  هکنیا  اب  ار  جـح  هعتم  نز و  هعتم  شیوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع  یلو  تسا  هدومرف  لـالح  زئاـج و 
رـصتخم اـب  هماـع  بتک  رد  بلطم  نیا  دومن و  دـیدهت  تبوقع  رفیکب و  مه  ار  بکترم  درک و  میرحت  دومنیم  فارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تفر و ربـنم  يـالاب  رمع  هک  تسا  هدـش  لـقن  هللا  دـبع  نـب  رباـج  زا  ملـسم  حیحـص  رد  تـسا  هتـشگ  دراو  ظاـفلا  تاـملک و  رد  یفـالتخا 
لوسر نامز  رد  هعتم  ود  ینعی  . ءاسنلا ۀعتم  جحلا و  ۀعتم  امهیلع  بقاعا  امهنع و  یهنا  اناف  ناتللحم  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  : تفگ

بکترم منکیم و  تعنامم  ودنآ  زا  نم  دندوب  لالح  ادخ 

هیآ 60  هبوت  هروس  ( 440 - ) 1
تسا . بجاو  هک  دیهدب  ار  ناشرهم )  ) اهنآ دزم  دیدرب  عتمت  اهنآ  زا  هکنآ  زا  سپ  هیآ 24 -  ءاسن  هروس  ( 441 - ) 2
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. تسا نز  هعتم  جح و  هعتم  ودنآ ، مناسریم  رفیکب  ارنآ 

رباج دـیامنیم  رما  ساـبع  نبا  دـنکیم و  یهن  هعتم  زا  ریبز  نبا  متفگ  رباـجب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هرـضن  یبا  نب  ملـسم  زا  یقهیب  ننـس  رد 
یلو تسنآرق  نیمه  نآرق  ربمغیپ و  نیمه  ربمغیپ  تفگ  دیسر  تفالخب  هک  رمع  دوب  ام  اب  مه  رکب  وبا  میدرک  عتمت  ادخ  لوسر  اب  ام  تفگ 
یسک رب  تسا  نز  هعتم  یکی  مهدیم  رارق  رفیک  دروم  دوش  اهنآ  بکترم  هک  ره  منکیم و  یهن  اهنآ  زا  نم  دوب  ربمغیپ  نامز  رد  هک  هعتم  ود 

. جح هعتم  يرگید  منکیم و  شراسگنس  هکنیا  زج  مباین  تسد  دنک  عطقنم  حاکن  هک 
یهن نآ  زا  تردـپ  تفگ  لـئاس  تـسا ، لـالح  داد  خـساپ  دیـسرپ  ار  جـح  هـعتم  رمع  رـسپ  زا  یـسک  هـک  هدـش  لـقن  يذـمرت  حیحـص  رد 

زا تفگ  لـئاس  ینکیم ؟ يوریپ  ودـنآ  مادـک  زا  وت  داد  ماـجنا  ارنآ  ادـخ  لوسر  یلو  درک  یهن  يزیچ  زا  مردـپ  رگا  منیبب  وگب  تفگ  ! هدرک
 . تسا (1) هدروآ  اجب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  تفگ  رمع  رسپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تمایق زور  ات  ربمغیپ  مارح  لالح و  رگم  و  تسین ؟ رادیاپ  دبا  ات  مالـسا  هسدقم  تعیرـش  ماکحا  رگم  میـسرپیم  تنـس  لها  زا  اجنیا  رد  ام 
تسین ؟ دنوادخ  دوخ  هیهلا  نایدا  رد  نیناوق  عضاو  رگم  تسین ؟ مارح  لالح و 

خسن و ای  دهد و  رییغت  ار  عرـش  ماکحا  هک  دنتـسین  لئاق  وا  يارب  ار  يرایتخا  نینچ  دـننادیم  یهلا  هدـنیامن  موصعم و  ار  ماما  هک  عیـشت  لها 
ارنآ هدوبن و  دقتعم  مه  هفیلخ  تمصعب  هک  تنـس  لها  اما  دننادیم  نآرق  تایآ  نید و  ماکحا  مجرتم  رـسفم و  نیبم و  ار  وا  هکلب  دنک  لعج 

تـساوخ ناشکرابم  رطاخ  هچ  ره  هک  دننادیم  زئاج  وا  يارب  ار  يرایتخا  نینچ  هنوگچ  دـننادیم  سانلا  ماوع  یتشم  عامجاب  يروآ و  رد  نم 
دنیامن ؟. ربمغیپ  تفلاخمب  رارقا  ۀحارص  هتشاذگ  رتارف  اراپ  یتح  دننک و  فرصت  لخد و  تعیرش  ماکحا  رد 

یبر تیصع  نا  فاخا  ینا  یلا  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  یسفن  ءاقلت  نم  هلدبا  نا  یل  نوکی  ام  لق  : دیامرف شربمغیپ  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
موی باذع 

دلج 2  نازیملا  ریسفت  ( 442 - ) 1
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دوشیم یحو  نمب  هچنآ  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  منک  لیدبت  ار  نآرق  دوخ  شیپ  زا  هک  متـسین  زاجم  نم  وگب  اهنآب  ربمغیپ  يا   . ) میظع (1)

دنک لیدبت  رییغت و  ار  یهلا  یحو  دناوتن  ربمغیپ  دوخ  هکیئاج  سپ  منک ).  ینامرفان  ار  مراگدرورپ  هک  مسرتیم  گرزب  زور  باذع  زا  نم  و 
تسا ؟ هداد  ار  هزاجا  نیا  دوخب  هنوگچ  هفیلخ  بانج  دسرتب  تمایق  زور  باذع  زا  درومنیا  رد  و 

اهنآ نایم  هلصاف  تسبوخ  دنراد و  لاجعتسا  مدرم  تفگ  هک  سلجم  کی  رد  تسا  نز  ندرک  هقالط  هس  نآرق  اب  رمع  رگید  ياهتفلاخم  زا 
هنوگنادـب مه  يدرم  رگا  هکیتروص  رد  دـشاب  هداد  قالط  هس  ار  وا  هک  تسا  یفاـک  اـثالث  کـتقلط  : دـیوگب شنزب  يدرم  رگا  ینعی  دـشابن 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  روثنملا  ردلا -  ریـسفت  رد  هکنانچ  دوشیمن  بوسحم  رتشیب  قالط  کی  نخـس  نیا  دشاب  هتفگ 
دومرف مداد  قالط  هس  سلجم  کی  رد  ار  وا  درک  ضرع  يداد ؟ قالط  هنوگچ  ار  وا  دیـسرپ  دوب  نوزحم  هداد و  قـالط  ار  شنز  هک  يدرم 

نیا هک  دراد  تلالد  ناسحاب (2)  حیرـست  وا  فورعمب  كاسماف  ناترم  قالطلا  هیآ  .و  نک عوجر  واب  یهاوخیم  رگا  تسا  قالط  کـی  نیا 
. دنشاب هتشاد  هلصاف  مه  زا  قرفتم و  دیاب  اهقالط 

 . دنیوشب ارنآ  اپ  حسم  ياجب  هک  تسا  هداد  روتسد  هدرک و  تفلاخم  زین  ءوضوب  طوبرم  هیآ  رد  رمع 
یئاجب ار  راک  درم  نیا  تسین و  حیـضوتب  يزاین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  یهلا و  تاروتـسد  اـب  ناـمثع  ياـهتفلاخم  هراـب  رد  اـما 

 . دنتخاس شلوتقم  هتخیر و  شاهناخب  نیملسم  دوخ  هک  دیناسر 
نیبلاط میدرک و  افتکا  هرقف  دنچ  نیا  رکذب  طقف  ام  هدش و  هتـشون  لیـصفت  روطب  هصاخ  هماع و  بتک  رد  نآرق  ماکحا  اب  ءافلخ  ياهتفلاخم 

تعدـب لها  ياهتفلاخم  مامت  باتکنآ  رد  هک  دـنیامن  هعجارم  نیدـلا  فرـش  دیـس  همالع  فیلأت  داهتجالا  صنلا و  سیفن  باتکب  دـنناوتیم 
صن ) لباقم  رد  داهتجا   ) ناونع تحت  هدش و  دیق  الیصفت 

هیآ 15  سنوی  هروس  ( 443 - ) 1
 229  . هیآ هرقب  هروس  ( 444 - ) 2
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. تسا هدش  همجرت  زین  یسرافب 

رییغت و نیا  اذـل  دـناهدوب  دـهتجم  ءافلخ  هلمج  نم  ربمغیپ  هباحـص  نوچ  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  رجح  نبا  دـننام  ار  ننـست  ياـملع  زا  یـضعب 
هدوبن يدمع  ناشیاطخ  نوچ  دشاب  عرش  تاروتسد  فالخ  رب  نانآ  داهتجا  هکنیا  ضرفب  هدمآ و  لمعب  یعامتجا  طیارـش  ياضتقمب  لیدبت 

!! دنشابیم روذعم 
تسا مارکا  دروم  یباحص  نآ  بلطم  تحـص  ضرفب  دنـشاب و  دهتجم  هباحـص  همه  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  چیه  الوا  هک  تسنیا  خساپ 

داهتجا طیارـش  زا  ایناث  . دـناهدوب هباحـص  نایم  رد  هدـش  لزان  ياهروس  ناشتمذـم  رد  هک  زین  نیقفانم  الا  دـشاب و  ربمغیپ  تاروتـسد  عبات  هک 
یصن هک  تسا  يدراوم  رد  داهتجا  اثلاث  . دراد تافانم  ضقانت و  تسا  هدز  رس  ءافلخ  هیحان  زا  هک  یملظ  اب  نآ  تسا و  تلادع  هکلم  نتشاد 

هک تسا  حیحص  یتروص  رد  مه  داهتجا  نیا  دوش و  رظن  راهظاب  جایتحا  هملـسم  دعاوق  ساسا  رب  هتـشاد و  قالطا  لامجا و  صن  ای  دشابن و 
ادـخ حیرـص  راتفگ  هقف  حالطـصا  رد  صن  زا  روظنم  دـشابن و  حیرـص  صن  فلاخم  تهج  رد  هدوب و  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  قفو  رب 
صن لباقم  رد  داهتجا  نیا  رب  انب  تسا  هدیسر  مدرم  تسدب  ثیداحا  نایوار  طسوت  هک  تسا  ربمغیپ  نشور  نانخس  هینس و  تنس  و  نآرق ) )
نینچ نشور و  نآ  نالطب  القع  اعرـش و  هک  تسا  تعدـب  نامه  نیا  ربمغیپ و  روتـسد  ادـخ و  نامرف  رب  تسا  یـصخش  رظن  نتـشاد  مدـقم 

. دوب دهاوخ  دیدرگ  هراشا  اهنادب  لصف  نیا  لوا  رد  هک  هدئام  هروس  تایآ 44 و 45 و 47  دافم  لومشم  يدهتجم 
مالـساب فرـشت  زا  سپ  هچ  یتسرپ و  تب  تلعب  تیلهاج  نارود  رد  هچ  ءافلخ  هک  تسنیا  دیآیم  تسدـب  لصف  نیا  ثحابم  زا  هک  ياهجیتن 

یهلا و تبهوم  کی  هک  ار  تماما  ماقم  یگتـسیاش  نیملاظلا  يدـهع  لانی  هیآ ال  لولدـمب  ادـخ  تاروتـسد  اب  تفلاخم  ینامرف و  اـن  تلعب 
یطبر یتفالخ  نینچ  تسا و  هدوب  يرهاظ  يروص و  يرشب  ياهتموکح  دننام  نانآ  تفالخ  دناهتـشادن و  تسا  تراهط  تمـصع و  اب  مأوت 

 . درادن تسا  مالسلا  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  صوصخم  هدوب و  هیهلا  تفالخ  نامه  هک  تماماب 

تنس لها  لئالد  در   - 6

هراشا
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نومکحت ؟ فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفأ 

هیآ 35 ) سنوی  هروس  )
يارب یلو  دـسریم  رظنب  یفاک  مالـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  تفالخ  تابثا  يارب  نیـشیپ  لوصف  رد  هتـشذگ  تالالدتـسا  زا  کـی  ره  هچ  رگا 

ات دوشیم  هراشا  تسا  توبکنع  رات  زا  رتتسـس  هک  تنـس  لها  لئالد  زا  ياهراپ  درب  زین  لصف  نیا  رد  یلبق  ثحابم  لیمکت  تجح و  ماـمتا 
. ددرگ نشور  قح  نابلاط  يارب  رما  تقیقح 

زا اذـل  دوب  راغ  قیفر  وا و  بحاصم  هدرک و  رفـس  وا  اب  ترجه  ماـگنه  هدرک و  يراکادـف  ادـخ  لوسرب  تبـسن  رکب  وبا  نوچ  مکی -  لـیلد 
. دشابیم تفالخ  رب  وا  یگتسیاش  لیلد  تلیضف  نیا  هدش و  هدرب  مان  نآرق  رد  يور 

بناج زا  دیاب  ماما  دراد و  یهلا  أشنم  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  تماما و  دیـسر  توبثب  شخب  نیا  مکی  لصف  رد  هکنانچ  الوا  قوف -  لیلد  در 
. تسا هدیدرگ  غالبا  نییعت و  مخ  ریدغ  رد  غیلبت  هیآ  ربارب  هکیروطنامه  ددرگ  غالبا  مدرمب  ربمغیپ  هلیسوب  هدش و  نییعت  ادخ 

دوخ خـیرات  میـس  ءزج  رد  يربط  دوب و  هدرک  دروخرب  واب  هار  رد  افداصت  هکلب  هدوبن  یلبق  رارق  قبط  ترـضحنآ  اـب  رکب  وبا  ترفاـسم  اـیناث 
 . تشادن یعالطا  ربمغیپ  تمیزع  زا  رکب  وبا  هک  دسیونیم 

دندوب لئاق  عاونا  بابراب  هک  رفاک  رفن  ود  اب  رـصم  زیزع  نادـنز  رد  زین  فسوی  ترـضح  اریز  دوشیمن  تلیـضف  لیلد  تبحاـصم  سفن  اـثلاث 
هللا ما  ریخ  نوقرفتم  بابراء  نجسلا  یبحاص  ای  : دیامرف وا  لوق  زا  دنوادخ  درومنیا  رد  هک  دوب  بحاصم 
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ود تسا  نکمم  سپ  رهاق )؟ ياتکی  يادخ  ای  دنرتهب  دیلئاق ) امش  هک   ) قرفتم نایادخ  ایآ  نم  قیفر  بحاصم و  ود  يا   (1) راهقلا ؟ دحاولا 

. دنوش بحاصم  رای و  مه  اب  دنراد  هدیقع  داضت  مه  اب  هک  مه  رفن 
دقف : تسا نینچ  هفیرـش  هیآ  اریز  وا  تلیـضف  رب  لیلد  هن  تسا  وا  نعط  تمذم و  رب  لیلد  هدـش  دای  نآرق  رد  رکب  وبا  زا  هک  نخـس  نیا  اعبار 

ار شربمغیپ  دـنوادخ  ینعی  اـنعم (2)  هللا  نا  نزحت  ـال  هبحاـصل  لوـقی  ذا  راـغلا  یف  اـمه  ذا  نینثا  یناـث  اورفک  نیذـلا  هجرخا  ذا  هللا  هرـصن 
دوخ رفـسمه  قیفرب و  دـندوب  راغ  رد  هک  ادـخ ) لوسر   ) نت ودـنآ  زا  یکی  دومن و  يرای  دـندرکیم  نوریب  هکم ) زا   ) ار وا  نارفاک  هکیعقوم 

. تسا ام  اب  ادخ  هک  شابم  نیگهودنا  تفگ  دوب ) برطضم  ناشیرپ و  هکم  نیکرشم  سرت  زا  هک  رکب  وباب  )
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میب  زجع و  راهظا  اب  هدوب  نامیـشپ  یقافتا  تقفارم  تبحاـصم و  نیا  زا  رکب  وبا  هک  دوشیم  مولعم  هیآ  ناـیب  زا 

لمع هدوب و  ادخ  يارب  رکب  وبا  هودنا  نزح و  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  .و  دادیم يرادلد  ار  وا  ترـضحنآ  دومنیم و  تحاران  ار  هلآ 
دوب ؟ نیگهودنا  دوخ  ناج  سرت  زا  افرص  سکع  رب  ای  دشیم  بوسحم  یکین 

اهنت هن  هیآ  نیا  تروصنیا  رد  دوب  دوخ  ناج  سرت  زا  رگا  درکیم و  فرـصنم  کین  لمع  زا  ار  وا  ربمغیپ  ارچ  دوب  ادـخ  هار  رد  وا  نزح  رگا 
تسا و هدرکیم  تحاران  زین  ار  ربمغیپ  فعـض  نبج و  نیا  هجیتن  رد  هک  دناسریم  ار  وا  یئوسرت  یلد و  زب  هکلب  درادن  تلالد  وا  تلیـضف  رب 
رد اریز  تسا  هدشن  لئاق  رکب  وبا  تبحاصمب  یشزرا  هنوگچیه  هداد و  رارق  هجوت  فطل و  دروم  ار  ربمغیپ  فوخم  راغ  نآ  رد  مه  دنوادخ 
اب ار  وا  دومرف و  لزان  شربمغیپ  رب  رطاخ  شمارآ  دـنوادخ  سپ  . اهورت مل  دونجب  هدـیا  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناـف  : دـیامرف روبزم  هیآ  هلاـبند 

دومن . دییأت  دیاهدیدن  امش  هک  یبیغ  ياههاپس 

ۀیآ 39. فسوی  ةروس  ( 445 - ) 1
ۀیآ 207  هرقب  ةروس  ( 446 - ) 2
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تشادن شمارآب  یجایتحا  ترـضحنآ  اریز  شلوسرب  هن  داتـسرف  رکب  وباب  ار  رطاخ  نوکـس  شمارآ و  دنوادخ  دنیوگیم  رکب  وبا  نارادفرط 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یبیغ  ياهرگـشلب  دیؤم  نوچ  درک و  دییأت  یبیغ  ياهرگـشلب  ار  وا  دیامرفیم و  هیآ  هلابند  میئوگیم  خـساپ  رد 
هکم زا  جورخ  عقوم  ینعی  هللا  هرـصن  دقف  دیامرفیم  مه  هیآ  لوا  رد  هکنانچ  تسا  ترـضحنآ  هراب  رد  مه  هنیکـس  لوزن  نیا  رب  انب  تسا  هلآ 

. رکب وبا  هن  هدوب  ادخ  ترصن  دروم  ربمغیپ  طقف  مه 
نایب ربمغیپ  هب  نینح  گنج  رد  ار  هنیکـس  لوزن  احیرـص  هروس  نامه  رد  دـنوادخ  تشادـن  شمارآـب  یجاـیتحا  ربمغیپ  دـنیوگیم  هکنیا  اـما 

دوخ و لوسر  رب  ار  شمارآ  نوکس و  دنوادخ  هاگنآ  نینمؤملا (1)  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  : دیامرف هک  اجنآ  تسا  هدومرف 
مه رکب  وبا  رگا  زین  اجنآ  رد  تسا  هدش  لزان  هنیکس  مه  نینمؤم  رب  ادخ  لوسر  رب  هوالع  هیآ  نیا  رد  هکنانچمه  سپ  دومرف ). لزان  نینمؤم 

: تشگیم لزان  نینچ  هیآ  دشیم و  هدرب  مان  مه  وا  زا  دوب  هیآ  نآ  دافم  لومشم 
لوزن هجیتن  رد  تسین  راک  رد  هینثت  ریمـض  مینیبیم  یلو  ... امهدـیا امهیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناف  ای  هبحاـص و  یلع  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناـف 
یقاب راغ  رد  زرل  سرت و  تلاح  نامه  اب  مه  رکب  وبا  تسا و  مرکا  لوسر  هراب  رد  طقف  یبیغ  ياهرگشل  هلیـسوب  دییأت  و  شمارآ ، هنیکس و 

تفالخ كالم  ار  تلیضف  مه  رگا  دیاهدیشارت و  رکب  وبا  يارب  امش  هک  تسا  یتلیضف  هچ  نیا  میسرپیم  ینـس  ناردارب  زا  ام  تسا و  هدنام 
ناج زا  ار  یمتح  گرم  بش  نامه  رد  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  بوشآ  رپ  هنحـص  نیا  نامرهق  ترجه  ناتـساد  رد  مه  زاب  دینادیم 

يرـشی نم  سانلا  نم  هیآ و  هماع  گرزب  ياملع  ریاـس  دـیدحلا و  یبا  نبا  هتفگب  اـنب  دومن و  هتوتیب  ربمغیپ  شارف  رد  درک و  لابقتـسا  لد  و 
! راصبالا یلوا  ای  اوربدتف  . تشگ لزان  وا  نأش  رد  هللا (2)  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن 

زامن يارب  ار  رکب  وبا  دوب  يرتسب  هشیاع  لزنم  رد  يرامیب  تلاحب  هک  دوخ  یناگدـنز  رخآ  ياهزور  رد  ربمغیپ  نوچ  دـنیوگیم  مود -  لیلد 
دجسمب نیملسم  اب  ندناوخ 

ۀیآ 26 . تئارب  ةروس  ( 447 - ) 1
ۀیآ 207 هرقب  ةروس  ( 448 - ) 2
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! دومن ملسم  زرحم و  نیملسم  رب  ار  وا  یئاوشیپ  تیرومأم  نیمه  اب  عقاو  رد  نیا  رب  انب  داتسرف 

وا هتشاد و  دوجو  مه  رکب  وبا  زا  رتهتسیاش  هک  درک  لوبق  دیاب  دشاب  وا  تفالخ  لیلد  نیملـسم  اب  یـسک  ندناوخ  زامن  رگا  قوف -  لیلد  در 
مه ربمغیپ  يارب  هکیلاح  رد  دوب  نیملـسم  زامنـشیپ  برغم  ءاشع و  حبـص و  زامن  ندـناوخ  يارب  هکم  حـتف  ماـگنه  هک  دوب  دیـسا  نب  باـتع 

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  دوجو  اب  اهناکم  نیرتفیرـش  رد  ینعی  هکم  رد  هک  یـسک  سپ  تشادـن  دوجو  یعنام  عدار و  هنوگچیه 
. دشاب هتفر  دجسمب  ندناوخ  زامن  روظنمب  ادخ  لوسر  يرامیب  ترورض و  ماگنه  هک  تسا  رکب  وبا  زا  رتهتسیاش  دناوخب  زامن  نیملسم 
مردـپب هک  تفگ  نذؤمب  هشیاع  دوبن  شوخ  ترـضحنآ  لاـح  تفگ  ناذا  لـالب  هک  یعقوم  هکلب  دوب  هداتـسرفن  ربمغیپ  ار  رکب  وبا  یفرط  زا 

تسا ؟ هتفر  ندناوخ  زامن  يارب  یسک  هچ  دیسرپ  دمآ  اجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لاح  نوچ  دناوخب و  زامن  مدرم  اب  دورب  وگب 
زامن نیمه  رکب  وبا  ادابم  هکنیا  يارب  ترـضح  دـناوخب  زامن  مدرم  اب  رکب  وبا  هک  متفگ  نذؤمب  نم  دـیتشادن  لاح  امـش  نوچ  تفگ  هشیاـع 

دجسم دراو  دوب  هداد  هیکت  سابع  نب  لضف  مالسلا و  هیلع  یلعب  هکیلاح  رد  يرامیب  تلاح  نامه  اب  دنک  دوخ  تفالخ  زیواتسد  ار  ندناوخ 
دوخ تشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  رکب  وبا  هدـیدرگ و  بارحم  دراو  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هدـش  هتفگ  زاـمن  لوا  ریبکت  طـقف  عقومنیا  رد  دـش و 

فارتعا ننـست  لها  دوخ  دومرف  تعنامم  تعامج  اب  رکب  وبا  ندـناوخ  زامن  زا  ربمغیپ  هک  ریخا  تمـسق  نیاب  دـش و  ندـناوخ  زامن  لوغـشم 
: دیوگ دوخ  هعبس  دئاصق  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دنراد 

ۀئارب  ةادغ  الوزعم  ناک  و ال 
 . ارخؤم (1) اهیف  ما  ةولص  نع  و ال 

رانک رب  دوب  هدرک  ارنآ  دـصق  هک  تعامج  زاـمن  تماـما  زا  هن  دـش و  لوزعم  تئارب  هروس  ندرب  زا  هن  رکب  وبا  لـثم  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
. دیدرگ

ربمغیپ هن  دوب  هداتسرف  دجسمب  ندناوخ  زامن  يارب  هشیاع  ار  رکب  وبا  هکنیا  هجیتن 

. ۀیناثلا ةدیصقلا  - تایولعلا عبسلا  دئاصقلا  ( 449 - ) 1
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رانک رب  راکنیا  زا  ار  وا  تفریمن و  دجـسمب  يرامیب  لاـح  اـب  تفاتـشیمن و  وا  لاـبند  دادـیم  رکب  وباـب  یتیرومأـم  نینچ  ترـضحنآ  رگا  اریز 

. درکیمن
. تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگیم  میس -  لیلد 

! دینک ءادتقا  رمع ) رکب و  وبا   ) رفن ود  نیاب  نم  زا  سپ  ینعی  . رمع رکب و  یبا  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا 
تنـس لـها  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هراـب  رد  هدراو  ثیداـحا  همهنیا  فیلکت  سپ  دـشاب  حیحـص  ـالاب  ربخ  رگا  قوف -  لـیلد  در 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رگا  و  دـنوش ؟ وا  نیـشناج  ربـمغیپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  رکب و  وبا  مه  دوشیم  رگم  تسیچ ؟
دوخ يارب  ربمغیپ  دـنتفگ  ارچ  دوب و  ياهغیـص  هچ  دـمآ  دوجوب  اروش  مساب  هک  هفیقـس  ياـغوغ  سپ  هداد  رارق  مدرم  يادـتقم  ار  نت  ودـنآ 
لقن يرگید  ثیدـح  تنـس  لـها  یفرط  زا  دریگ ؟ ماـجنا  نیملـسم  ياروـش  قـیرط  زا  هفیلخ  باـختنا  دـیاب  تسا و  هدرکن  نییعت  ینیـشناج 

ربمغیپ دنیوگیم  دنهدیم و  رارق  مدرم  يادتقم  ار  هباحص  مامت  رمع  رکب و  وبا  رب  هوالع  هک  تسنیا  نآ  دنکیم و  رتجنرغب  ار  راک  هک  دننکیم 
دینک ءادتقا  ناشمادک  رهب  هک  دنتسه  نامسآ  ناگراتس  دننام  نم  باحصا  ینعی  . متیدتها متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحصا  نا  : تسا هدومرف 

. دیباییم تیاده 
ماـما و یگمه  هدوب و  ءادـتقا  لـباق  باحـصا  همه  دـننک  تعیب  رکب  وباـب  مدرم  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  دـشاب  حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا 

دمآ دهاوخ  دوجوب  یجرم  جره و  هچ  هک  تسا  ملـسم  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  یمومأم  الـصا  تروصنیا  رد  دنـشابیم و  ربمغیپ  نیـشناج 
رد زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانآ ، اب  ریبز  هحلط و  رمع ، رکب و  وبا  اب  هدابع  نب  دعـس  دـندوب  فلاخم  مه  اـب  ینید  یـشم  رظن  زا  باحـصا  اریز 

یلعج ثیدـح  نیا  داسف  تسا ؟ هدوب  هچ  زورنآ  نادرگرـس  نیملـسم  فیلکت  بیترت  نیا  اب  دوب و  فلاخم  اهنآ  همه  اب  هدوب و  دـحاو  ههبج 
باذک لاحلا و  لوهجم  ار  شنایوار  زا  نت  ود  هتسناد و  فیعض  لوعجم و  ارنآ  زین  تنس  لها  ياملع  زا  یـضعب  هک  تسا  راکـشآ  يردقب 

. دناهتفگ
اهنآ رکذ  هک  تسا  هدش  هتفگ  ءافلخ  هراب  رد  شامق  نیمه  زا  زین  يرگید  لئالد 
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. دوب دهاوخ  مالک  بانطا  بجوم  ناگدنناوخ و  تلاسک  ثعاب 

لئالد مامتب  ابیرقت  تسا و  روهـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تفالخ و  دروم  رد  هماع  ياهقف  مـالک و  ياـملع  اـب  دیـشرلا  نومأـم  هثحاـبم 
الماک رما  تقیقح  ات  دوشیم  هراشا  الیذ  روبزم  تاثحابم  هصالخب  عالطا  دیزم  رظن  زا  تسا  هدش  هداد  خساپ  تنـس  لها  ساسا  یب  تسس و 

 . ددرگ راکشآ  نشور و 

: هماع نادنمشناد  اب  نومأم  هثحابم 

تیاکح دـیرفلا  دـقع  باتک  رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  هبر  دـبع  نب  دـمحا  اضرلا و  رابخا  نویع  رد  قودـص  خیـش  ار  هثحابم  نیا 
مـالک و لـها  زا  یعمج  هک  تسا  هداد  روتـسد  نومأـم  : تفگ دومن و  عمج  ار  اـم  مثکا  نب  ییحی  تفگ  داـمح  نب  قاحـسا  هک  تسا  هدرک 

دش دراو  اهنآ  رب  نومأم  مداد  ربخ  زین  ار  نومأم  مدرک و  عمج  ار  فنـص  ود  ره  ياملع  زا  رفن  لهچ  دودح  رد  نم  مربب و  وا  دزن  ار  ثیدح 
: تفگ و 

نخـس و رگا  تسا  هدوب  يو  نیـشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدـقتعم  نم  ءاـملع  تعاـمج  يا 
ناهرب لیلد و  اب  دراد  يداریا  لاکشا و  نم  نخس  نیا  امش  رظنب  رگا  دینک و  فارتعا  زین  امش  دینادیم  حیحص  ارنآ  دیراد و  لوبق  ارم  هدیقع 

نخس دیسرتب و  ادخ  باذع  زا  دینک و  هشیپ  ار  يوقت  طقف  دوشن  امـش  یئوگ  قح  عنام  هجوچیهب  نم  ماقم  تمـشح و  انمـض  دینک  در  ارنآ 
. دیئوگ قحب 

کی امش  تفگ  نومأم  . مینکیم لاؤس  ام  دنتفگ  . منک لاؤس  امش  زا  نم  دیهدب  هزاجا  ای  دینک و  لاؤس  نم  زا  امـش  ای  تسا  امـش  لیم  نونکا 
نآ زا  یکی  سپ  دیئامن  ینابیتشپ  وا  زا  دـینک و  کمک  امـش  تفر  اطخب  یئاج  رد  هچنانچ  دـیوگ و  نخـس  نم  اب  هک  دـینک  باختنا  ار  رفن 

: تفگ دمآ و  رد  نخسب  يرفن  لهچ  هورگ 
لقن ارنآ  هباحـص  ماـمت  هک  تسه  یتـیاور  اریز  تسا  مدرم  نیرتـهب  رکب  وـبا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  سپ  هـک  تـسنیا  اـم  داـقتعا 

رفن ود  نآ  دـیاب  نیا  رب  اـنب  دـینک  ءادـتقا  رمع ) رکب و  وبا   ) رفن ود  نیاـب  نم  زا  سپ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـناهدومن 
! دننک ءادتقا  اهنآب  مدرم  ات  دنشاب  قلخ  نیرتهب 

تسین جراخ  تروص  هس  زا  اهنآ  همه  تسا و  دایز  ثیداحا  تایاور و  تفگ  نومأم 
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. تسا لطاب  یخرب  حیحص و  یضعب  ای  تسا و  لطاب  یلعج و  اهنآ  همه  ای  تسا ، حیحص  رابخا  همه  ای 

رگا دنرگید و  یـضعب  ضقان  رابخا  یـضعب  ارچ  تسا و  هدـش  یـشان  اجک  زا  تافالتخا  نیا  سپ  دـشاب  حیحـص  تایاور  رابخا و  مامت  رگا 
لطاب مه  ياهراپ  حیحـص و  رابخا  تایاور و  زا  یـضعب  سپ  هرهطم ، تعیرـش  ندش  هنهک  نید و  نالطب  دیآیم  مزال  دـشاب  لطاب  اهنآ  مامت 

. دوب دهاوخ  یلعج  لطاب و  الا  دشاب و  ناهرب  لیلدب و  یکتم  دیاب  تسا  حیحص  هکنآ  تسا و 
صخش زا  يربخ  نینچ  رودص  مینیبیم  مینکیم  هاگن  دیتفگ  امش  هک  یثیدح  نیا  نومـضمب  نوچ  میئآیم و  رب  لیلد  سـسجت  ماقم  رد  لاح 

ای رفن  ود  نآ  تسا و  لاحم  تقوکی  رد  رفن  ودـب  ندرک  ءادـتقا  هک  اریز  تسین  هتـسیاش  تسا  ءالقع  لقعا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
روعـش و مسج و  لکـش و  رظن  زا  نت  ودنآ  هک  دیآیم  مزال  لوا  تروص  رد  دنتـشاد  یتافالتخا  مه  اب  ای  دندوب و  دـحتم  تاهجلا  عیمج  نم 
رد دنشابیم  قح  رب  ود  ره  هنوگچ  تسا و  هدشن  يرگیدب  دوش  یکیب  ءادتقا  رگا  مود  تروص  رد  تسا و  لاحم  مهنآ  هک  دنـشاب  یکی  رکف 

نزب شندرگ  نک و  لزع  هریون  نب  کلام  لتق  تهجب  ار  دیلو  نب  دلاخ  تفگ  رکب  وباب  رمع  دنتـشاد  فالتخا  مه  اب  هدـیقع  رظن  زا  هکیلاح 
تـشاذگ اـجب  ار  رمع  درک و  نیعم  هفیلخ  دوخ  زا  دـعب  رکب  وبا  درکن  رکب  وبا  دومن و  میرحت  ار  جـح  نز و  هعتم  رمع  درکن  لوـبق  رکب  وـبا 

ول : دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  يرگید  ... اذـکه دومن و  روصحم  يرفن  شـش  ياروش  رد  ار  تفـالخ  رمع  یلو 
.( . مدادیم رارق  دوخ  تسود  ار  رکب  وبا  انیقی  مدرکیم  رایتخا  یتسود  دوخ  يارب  رگا  . ) الیلخ رکب  ابا  تذختال  الیلخ  اذختم  تنک 

هک تسا  نیقیرفلا  نیب  روهشم  اریز  دشاب  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  تسین  هتـسیاش  زین  تیاور  نیا  تفگ  نومأم 
ردارب دوخ  يارب  ارت  نم  دومرف  دومن و  ردارب  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تخادـنا و  هباحـص  نایم  رد  يردارب  توخا و  دـقع  ترـضحنآ 

تسا ؟ لطاب  کیمادک  قح و  تیاور  ود  نیا  زا  کیمادک  نیبب  الاح  مدومن ،
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دندوب ؟ رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ  زا  دعب  تما  نیرتهب  تفگ  ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تفگ  ثیدح  ياملع  زا  يرگید 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ارچ  دندوب  رتهب  همه  زا  رفن  ود  نیا  رگا  اریز  دشاب  هتفگ  ینخـس  نینچ  ترـضحنآ  هک  تسا  لاحم  تفگ  نومأم 
يارب نم  تفگیم  ربمغیپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  زاب  دومن و  هدنامرف  ودنآ  رب  ار  دیز  نب  ۀماسا  درک و  اهنآ  ریما  ار  صاع  ورمع  هلآ  و 
رگید ياج  رد  متفرگیم و  اـهنآ  زا  ار  دوخ  قح  دـندرگرب  نید  زا  يریثک  هدـع  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  مرتراوازـس و  رتهب و  ربمغیپ  ینیـشناج 

يرگید . دـندوب تـسرپ  تـب  رفاـک و  رفن  ود  نـیا  هکیلاـح  رد  مدرکیم  شتــسرپ  یگدـنب و  ار  ادــخ  هـک  اریز  مـقحا  رما  نیاـب  نـم  دوـمرف 
!! دنتسه تشهب  ناریپ  ياقآ  ود  رمع  رکب و  وبا  دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدیسر  امب  يربخ  : تفگ

يریپ نز  هک  هیعجـش  اب  ربمغیپ  درادن و  دوجو  يریپ  تشهب  رد  اریز  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  نیا  تفگ  نومأم 
، اراکبا نهانلعجف  ءاشنا ، نهاناشنأ  انا  دومرف  توـالت  ار  تاـیآ  نیا  دـنوشیم و  ناوج  ناریپ  هکلب  دوشیمن  تشهب  لـخاد  هزوجع  دومرف  دوب 
نسحلا و : دومرف ربمغیپ  هک  دنتسه  نآ  تحـصب  قفتم  نیقیرف  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  نأش  رد  ثیدح  نیا ، رب  انب   . ابارتا (1) ابرع 

 . ۀنجلا (2) لها  بابش  ادیس  نیسحلا 
!! دشیم ثوعبم  يربمغیپ  هب  رمع  مدشیمن  ثوعبم  نم  رگا  : تسا هدومرف  ربمغیپ  تفگ  يرگید 

مهقاثیم و نییبنلا  نم  انذـخا  ذا  و   : دـیامرف دـنوادخ  اریز  دـشاب  ربمغیپ  زا  هک  تسا  لاحم  تسا و  یگتخاـس  ـالماک  ربخ  نیا  تفگ  نومأـم 
رد . میاهتفرگ ار  توبن  قاـثیم  وا  زا  يربـمغیپ  ره  نداتـسرف  زا  شیپ  اـم  ینعی   . میرم (3) نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کـنم و 

دشیم ؟ ثوعبم  يربمغیپ  هب  هدشن  هتفرگ  توبن  قاثیم  وا  زا  هک  یسک  هنوگچ  تروصنیا 

تایآ 35 و 36 و 37 هعقاو  ةروس  ( 450 - ) 1
رگید بتک  همهملا ص 159 و  لوصف  ( 451 - ) 2

ۀیآ 7  بازحا  ةروس  ( 452 - ) 3
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! دباین تاجن  یسک  باطخ  نب  رمع  زج  دوش  لزان  ادخ  باذع  رگا  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  تفگ  يرگید 

: دیامرف شربمغیپ  هب  دنوادخ  اریز  تسا  نآرق  هیآ  فالخ  رب  ربخ  نیا  تفگ  نومأم 
هجیتن نینچ  هیآ  دافم  زا  دنکیمن و  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  یتسه  تما  نایم  رد  وت  ات  ربمغیپ  يا  ینعی   . مهیف (1) تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام 

طقف دوش  لزان  باذع  هکنیا  ضرفب  تروصنیا  رد  تسا  باذـع  لوزن  عنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فیرـش  دوجو  هک  دـیآیم  تسدـب 
. دنوش باذع  راچد  رمع ) هلمج  نم   ) نارگید دبای و  تاجن  ترضحنآ  دوخ 

. دناتشهب لها  اهنآ  هک  دشابیم  هباحص  رفن  هد  وزج  رمع  هک  دنداد  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  يرگید 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  متـسه ؟ نیقفانم  وزج  مه  نم  ایآ  هک  داد  دنگوس  ار  هفیذح  ارچ  رمع  دـشاب  نینچ  رگا  تفگ  نومأم 
رمع رفک  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هتشادن  دامتعا  ربمغیپ  لوقب  رمع  هک  دوشیم  مولعم  دشاب  هداد  تداهش  تشهب  هب  هدرک و  هیکزت  ار  رمع 

. دنوشیمن عمج  مه  اب  تشهب  رفک و  دشابیم و 
سپس مدوب  رتنیگنـس  اهنآ  همه  زا  نم  شرگید  هفک  رد  تما  مامت  متفرگ و  رارق  وزارت  هفک  کی  رد  نم  هک  دومرف  ربمغیپ  تفگ  يرگید 

. دیدرگ لئان  راختفا  نیمهب  زین  وا  تفرگ  رارق  رمع  وا  زا  دعب  دوب  رتنیگنس  اهنآ  زا  نم  لثم  زین  وا  تسشن  نم  ياجب  رکب  وبا 
رظن زا  ای  تسین و  تلیـضف  دشاب  مه  حیحـص  لاحم  ضرفب  تسا و  غورد  ملـسم  هکنیا  دندوب  رتنیگنـس  ندـب  نزو  رظن  زا  ای  تفگ  نومأم 

کین و لامعا  مالـسا  رد  يرترب  نازیم  اریز  دـشابیم  رتغورد  یلوا  زا  ناگمه  تداهـشب  مهنیا  دناهتـشاد  يرترب  تما  مامت  رب  کـین  لاـمعا 
هدوبن مالـسلا  هیلع  یلع  دـننام  صالخا  تدابع و  يوقت و  عرو و  دـهز و  رد  سکچیه  نیخروم  ءاـملع و  ماـمت  تداهـشب  تسا و  هحلاـص 

. رمع رکب و  وبا  هن  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  تما  لضفا  نیا  رب  انب  تسا 
تلاح نیدب  ار  اهنآ  هک  نومأم  دنتفگن  ینخس  هدنکفا و  ریزب  رس  هماع  نادنمشناد 

ۀیآ 33 لافنا  ةروس  ( 453 - ) 1
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. میدومنن یهاتوک  میتشاد  یئاناوت  هک  اجنآ  ات  دنتفگ  دیدش ؟ تکاس  ارچ  تفگ  دید 

هاتوک ياهباوج  لاؤس و  اب  دیـشک و  شیپ  دـشاب  هتفر  اهنآ  رظن  زا  دادـیم  لامتحا  هک  ار  یبلاطم  یلو  دـید  تکاس  ار  اـهنآ  هچ  رگا  نومأـم 
. دومن تباث  ار  دوخ  دوصقم 

ایآ تفگ  نومأم  نامیا  رد  تقبس  یتسدشیپ و  دنتفگ  دوب ؟ هچ  لامعا  نیرتوکین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  سپ  دیـسرپ  نومأم 
تسا ؟ هدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رتدوز  یسک 

دـشر و نس  رد  رکب  وبا  یلو  دوب  غلاب  اـن  كدوک و  زونه  دروآ  ناـمیا  رکب  وبا  زا  رتدوز  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیزورنآ  اریز  رکب  وبا  دـنتفگ 
! دراد تقبس  یلع  رب  ندروآ  نامیا  رظن  زا  رکب  وبا  باسح  نیا  يور  تسا و  هدروآ  نامیا  یگلاس  لهچ 

یحو زج  یحوی  یحو  الا  وه  نا  نآرق  مکحب  انب  مه  ربمغیپ  توعد  تسا  هدروآ  نامیا  ربمغیپ  توعدـب  انب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ  نومأم 
رومأم راکنیدب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیدیمن  فیلکت  نیا  روخ  رد  ار  یلع  دنوادخ  ات  متح  روطب  تسا و  هدوبن  يرگید  زیچ  یهلا 

زا لضفا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب  ماهلاب  وا  مالـسا  رگا  ربمغیپ ، ياعدـب  ای  دوب و  ادـخ  ماهلاب  ای  تیلوفط  رد  مه  یلع  مالـسا  دومنیمن و 
ربمغیپ زاب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعدب  يو  مالسا  رگا  تسا و  هدوب  دنوادخ  ماهلا  هتسیاش  یکدوک  نس  نامه  زا  هک  تسا  همه 

یلع مالسا  ادخ  لوسر  تسا و  هدوب  ربمغیپ  ادخ و  هدیزگرب  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ و  ادخ  بناج  زا  دیوگ  هچ  ره  قوف  هیآ  نومـضمب  انب 
. تسا هتفریذپ  تسا  هللا  دنع  نم  دیؤم  وا  هک  تسنادیم  تشاد و  واب  هک  يدامتعا  قوثو و  تهجب  ار 

. ادخ هار  رد  داهج  دنتفگ  تسیچ ؟ لامعا  لضفا  نامیا  زا  سپ  دیسرپ  نومأم  زاب 
رد ایآ  تسا ؟ هدیـسر  رازراک  ياههنحـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادـف  یناشفناج و  هیاپب  یـسک  داهج  تما  مامت  زا  ایآ  تفگ  نومأـم 

درواین ؟ رد  ياپ  زا  وا  ار  نانمشد  بلغا  ردب  گنج 
ریبدـت هتـسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يولهپ  مه  رکب  وبا  ضوع  رد  دوب  نینچ  یلع  رگا  ردـب  گـنج  رد  تفگ  نیرـضاح  زا  یکی 

دومنیم !
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؟ دوب دـنمزاین  يو  تاریبدـتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  ای  ربمغیپ و  تکرـشب  ای  دومنیم  ریبدـت  یئاهنتب  رکب  وبا  اـیآ  دیـسرپ  نومأـم 

 ! مریذپب (1) ار  تلاح  هس  نیا  زا  یکی  رگا  ادخب  مربیم  هانپ  نم  تفگ  صخشنآ 
نتـسشن هشوگ  گنج و  زا  فلخت  رگا  دراد ؟ یتلیـضف  هچ  نابیاس  رد  وا  نتـسشن  گنج و  زا  رکب  وبا  نتفرگ  هرانک  نیا  سپ  تفگ  نومأم 

هللا لضف  تسا و  هدومرف  هدرک و  دیجمت  هللا  لیبس  یف  نیدهاجم  نازابناج و  زا  نآرق  رد  ارچ  دنوادخ  سپ  دشاب  راختفا  تلیـضف و  بجوم 
 . امیظع (2) ارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا 

ماعطلا نومعطی  هیآب و  دیـسر  ات  دناوخ  ار  هروس  قاحـسا  نک  تئارق  ار  یتا  له  هروس  قاحـسا  يا  تفگ  دومن و  ور  قاحـساب  نومأم  دـعب 
هدـش لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  تفگ  قاحـسا  تسیک ؟ فیرعت  رد  تایآ  نیا  دیـسرپ  نومأم   . اریسا (3) امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع 

هللا ال هجول  مکمعطن  امنا  هک  تسا  هتفگ  اهنآب  دومنیم  ماعطا  ریـسا  میتی و  نیکـسمب و  هکیعقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  تفگ  نومأـم  . تسا
اروکش (4) ؟  ءازج و ال  مکنم  دیرن 

هدوب هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  تریرس  تین و  هب  یلاعت  يادخ  هک  دینیبیم  سپ  تفگ  نومأم  تسا  هدیـسرن  امب  يربخ  نینچ  تفگ  قاحـسا 
. دهدیم ربخ  يو  ینطاب  تلیضف  یناهنپ و  رما  کی  زا  مدرمب  ترضحنآ  ندناسانش  تهجب  و 

درک ضرع  ادـخ  هاگردـب  ترـضحنآ  دـندوب و  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  هک  نایرب  غرم  ربخ  ایآ  قاحـسا  يا  تفگ  نومأم 
هیلع یلع  تقونیا  رد  دنک و  تکرش  نم  اب  غرم  نیا  ندروخ  رد  ات  تسرفب  نم  شیپ  ار  دوخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  ایادخ 

موی اراذح و ال  هنانج  وفهی  راغلا  موی  ناک  و ال  دیوگ . هدرک و  تّمذم  ردب  نابیاس  رد  نتـسشن  ّتلعب  ار  رکبوبا  دیدحلا  یبا  نبا  ( 454 - ) 1
دوش ناهنپ  نابیاس  رد  ردب  زور  و  هکم ) نیکرشم   ) سرت زا  دزرلب  شلد  راغ  رد  هک  دوبن  رکبوبا  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  ینعیاّرتست  شیرعلا 

دنکن . گنج  و 
هیآ 95  ءاسن  هروس  ( 455 - ) 2

هیآ 8 و 9  یتا  له  هروس  ( 456 - ) 3
هیآ 8 و 9  یتا  له  هروس  ( 457 - ) 4
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: تسین جراخ  تروص  راهچ  زا  هیضق  تفگ  نومأم   . یلب تفگ  قحسا  تسا ؟ حیحص  دیسر  رس  مالسلا 

. دینادرگ رضاح  ار  وا  دنوادخ  هلصاف  الب  هدوب  همه  زا  رتبوبحم  هک  یلع  دش و  باجتسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد   - 1
. دمآ اجنآ  افداصت  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  دودرم  ربمغیپ  ياعد   - 2

. داتسرف ار  مالسلا  هیلع  یلع  فصولا  عم  تشاد  یلع  زا  رتهب  ار  یناسک  هکنیا  اب  ادخ   - 3
. داتسرف ار  مالسلا  هیلع  یلع  باسحیب  روطنیمه  تخانشیمن و  لوضفم  لضاف و  ادخ   - 4

یهارمگ رفک و  زا  يراد و  تأرج  ار  مادک  ره  رگید  لامتحا  هس  زا  تسا و  لصاح  ام  دوصقم  هک  يریذپب  ار  لوا  لامتحا  رگا  قاحسا  يا 
 . نک (1) باختنا  یسرتیمن  نآ 

زا دیشک و  شیپ  ار  انعم (2)  هللا  نا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  هیآ  نامه  سپس  دنکفا و  ریزب  رس  یتدم  قاحسا 
. دشارتب رکب  وبا  يارب  یتلیضف  تساوخ  تسا  هدناوخ  ربمغیپ  تبحصمه  قیفر و  ار  رکب  وبا  ادخ  هکنیا 

بحاص امتح  رگم  تسا ؟ فیعـض  تسـس و  تغلب ، وت  عالطا  شناد و  هیاپ  هزادـنا  هچ  ات  هللا  ناحبـس  تفگ  زیمآ  بجعت  هرهچ  اـب  نومأـم 
رفن کی  تقافر  زا  نآرق  رگم  دشاب ؟ وا  خنس  زا  تیصخش  رظن  زا  ای  وا  اب  هدیقعمه  ای  دوخ  تبحص  مه  فیدر  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یسکب 

: دیامرف هک  اجنآ  دهدیمن  ربخ  نمؤم  اب  رفاک 
رفاک ایآ  تفگ  درکیم  لادـج  هرواحم و  وا  اب  هکیلاح  رد  وا  بحاـصم  بارت (3)  نم  کقلخ  يذـلاب  ترفکا  هرواحی  وه  هبحاص و  هل  لاـق 

دیرفآ )؟ كاخ  زا  ارت  هک  یسکنآب  يدش 
تسا هدش  هتفگ  رکب  وبا  يرادلد  يارب  هک  انعم  هللا  نا  هلمج  اما  : تفگ سپس 

تسا . هدش  لقن  ةدوملا ص 56  عیبانی  و  یلزاغم ص 156 -  نبا  بقانم  رد  هلمج  نم  هماع  بتک  رد  نایرب  غرم  ثیدح  ( 458 - ) 1
هیآ 40  هبوت  هروس  ( 459 - ) 2

هیآ 37  فهک  هروس  ( 460 - ) 3
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تیصعم ؟ ودب  لمع  ای  دوب  تعاط  بوخ و  لمع  رکب  وبا  یناشیرپ  نزح و  نیا  منیبب  وگب  نونکا  تسا  هدوب  وا  هودنا  نزح و  رثا  رد 

نیا رد  یتلیـضف  هچ  سپ  دوـب  دـب  تیـصعم و  رگا  درکیم و  تعناـمم  نآ  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ارچ  دوـب  بوـخ  تعاـط و  رگا 
اریز رکب  وبا  رب  تفگ  قاحـسا  داتـسرف ؟ هک  رب  ار  دوخ  شمارآ  راغ  رد  دنوادخ  نیا  زا  هتـشذگ  دش ؟ لئاق  ناوتیم  رکب  وبا  يارب  تبحاصم 

. دوب زاین  یب  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
امب ضرـالا  مکیلع  تقاـض  ائیـش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  :و  دـیامرف دـنوادخ  هک  اـجنآ  منیبـب  وگب  تفگ  نومأـم 

 . نینمؤملا (1) یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکس  هللا  لزنا  مث  نیربدم ، متیلو  مث  تبحر 
امـش رب  يروانهپ  نآ  اب  نیمز  دیـشخبن و  امـشب  يدوس  چیه  يدایز  نآ  یلو  دـمآ  ناتـشوخ  ناتدوخ  هدـع  يدایز  زا  هک  یتقو  نینح  زور  )

هچ اهیرارف  الوا  داتـسرف ). ورف  نینمؤم  رب  دوخ و  لوسرب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  نآ  زا  دعب  دیدرک و  رارف  نمـشد  شیپ  زا  امـش  دـش و  گنت 
دش ؟ لزان  یصاخشا  هچ  رب  شمارآ  نوکس و  ایناث  یناسک ، هچ  ناگدنام  زاب  دندوب و  یناسک 

هیلع یلع  دندوب و  هدنام  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  رگید  رفن  جنپ  سابع و  یلع و  اهیرارف و  وزج  رمع  رکب و  وبا  هک  تسنیا  هن  رگم 
؟ دندزیم رود  راو  هناورپ  ربمغیپ  فارطا  زین  رفن  جـنپ  نآ  هتفرگ و  ار  ادـخ  لوسر  بکرم  راهم  مه  سابع  دزیم و  ریـشمش  یئاهنت  هب  مالـسلا 

ادخ لوسر  روطچ  سپ  مداتـسرف  ورف  دندوب  رفن  تفه  نیمه  هک  نینمؤم  ربمغیپ و  هب  ار  دوخ  شمارآ  دیامرفیم  دنوادخ  هک  تسنیا  هن  رگم 
وگب نونکا  درکن ؟ ادـیپ  ار  شمارآ  نیا  یگتـسیاش  رکب  وبا  ارچ  دوـبن و  زاـین  یب  یهلا  شمارآ  نوکـس و  زا  اـجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شلاح لماش  یهلا  شمارآ  فطل و  دـگنجب و  هوبنا  هورگ  نآ  اب  هنتکی  يزرل  سرت و  نیرتمک  نودـب  ياهکرعم  ناـنچ  رد  هک  یـسک  منیبب 
؟ دشاب هتشادن  تسا  هدش  لزان  ترضحنآب  هک  یشمارآ  زا  ندش  دنمهرهب  یگتسیاش  ربمغیپ  دوجو  اب  راغ  رد  هک  یسک  ای  تسا  لضفا  دوش 

صالخا لیم و  لامک  اب  دیباوخ و  ربمغیپ  رتسب  رد  ار  ترجه  بش  هک  یسک  ایآ 

هیآ 25 و 26  تئارب  هروس  ( 461 - ) 1
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شرانک رد  ادـخ  لوسر  هکنیا  دوجو  اب  راغ  رد  هک  یـسک  ای  تسا  لضفا  تخادـنا  رطخب  ترـضحنآ  تاجن  تمالـس و  يارب  ار  دوخ  ناج 

دوب ؟ نیگهودنا  دیسرتیم و  دوب 
يراد ؟ لوبق  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ار تیالو  ثیدح  ایآ  قاحسا  يا  تفگ  نومأم  زاب 

دنکیمن ؟ ادیپ  تیولوا  رمع  رکب و  وبا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تروصنیا  رد  دیسرپ  نومأم  ! یلب تفگ  قاحسا 
! تسا هدش  هتفگ  هثراح  نب  دیز  هلیسوب  هلمج  نیا  دنیوگیم  مدرم  تفگ  قحسا 

. عادولا ۀجح  رد  داد  خساپ  قاحسا  تسا ؟ هتفگ  ار  ربخ  نیا  اجک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیسرپ  نومأم 
. هتوم گنج  رد  يرجه  متشه  لاس  تفگ  قاحسا  تسا ؟ هدش  هتشک  اجک  دیز  دیسرپ  نومأم 

. ارچ تفگ  قاحسا  دوبن ؟ عادولا  ۀجح  زا  شیپ  هتوم  گنج  رگم  دیسرپ  نومأم 
دوش ؟ هتفگ  هثراح  نب  دیز  هلیسوب  هلمج  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تفگ  نومأم 

! یلب تفگ  قاحسا  ینادیم ؟ حیحص  ار  یسوم )... نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا   ) تلزنم ثیدح  ایآ  قاحسا  يا  تفگ  نومأم  سپس 
! ارچ تفگ  قاحسا  دوبن ؟ یسوم  يردام  ردپ و  ردارب  نوراه  ایآ  تفگ  نومأم 

دوب ؟ روطنیمه  مه  یلع  تفگ  نومأم 
. دوب ربمغیپ  ردام  ردپ و  زا  ریغ  شردام  ردپ و  ینعی  دوب  دسا  تنب  همطاف  شردام  بلاط و  وبا  مالسلا  هیلع  یلع  ردپ  اریز  هن  تفگ  قاحسا 

. هن تفگ  قاحسا  دوب ؟ ربمغیپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  دوب  مه  ربمغیپ  نوراه  تفگ  نومأم 
تسا ؟ هتشاد  مه  يرگید  تیصوصخ  نوراه  ایآ  دوب  نوراه  دننام  یهار  هچ  زا  یلع  تروصنیا  رد  تفگ  نومأم 

ربمغیپ یلو  دومن  نیشناج  دوخ  ناوریپ  مامت  رب  تفریم  تاقیمب  هک  یتقو  نامه  ینعی  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  نوراه  یسوم  تفگ  قاحسا 
مالسلا هیلع  یلع  كوبت  گنج  رد 
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! دومن دوخ  نیشناج  دندوب  هدنام  هنیدم  رد  هک  ناکدوک  نانز و  ناناوتان و  زا  ياهدع  رب  طقف  ار 

هن ؟ ای  درب  دوخ  هارمه  زین  ار  یهورگ  تاقیمب  نتفر  ماگنه  یسوم  ایآ  تفگ  نومأم 
. درب ار  ياهدع  یلب  تفگ  قاحسا 

. ارچ تفگ  قاحسا  دوب ؟ هدادن  رارق  نیشناج  دوب  هدرب  هک  اهنآب  یتح  دوخ  ناوریپ  مامت  يارب  ار  نوراه  یسوم  رگم  تفگ  نومأم 
رد هک  ياهدـع  دزن  هچ  دوب  نیملـسم  همه  يارب  ربمغیپ  نیـشناج  وا  تسا  قداص  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هلأـسم  نیمه  تفگ  نومأـم 

. دریگ رارق  دندوب  ادخ  لوسر  هارمه  هک  ياهدع  زا  رود  هچ  دشاب و  هدنام  دندوب  هنیدم 
ناشنهذ زغم و  زا  ارنانآ  هابتشا  دومن و  تسدیهت  یلیلد  ره  زا  ار  ثیدح  ياملع  اهقف و  مامت  اجنیا  ات  نومأم  دش و  هدنامرد  زجاع و  قاحـسا 

تماما ایآ  : دیسرپ اهنآ  زا  یکی  داد  اهنآ  تسدب  ار  شـسرپ  رایتخا  زین  اجنیا  رد  دش و  وگتفگ  دراو  مالک  نادنمـشناد  اب  هاگنآ  دروآ  نوریب 
تسا ؟ هدیسرن  امب  تابجاو  ریاس  دننام  مالسلا  هیلع  یلع 

دوشیمن ؟ هدهاشم  یفالتخا  تابجاو  ریاس  رد  تسا و  یلع  تماما  رد  طقف  فالتخا  ارچ  سپ  دیسرپ  صخشنآ  ارچ  تفگ  نومأم 
مامت یـسک  نایز  دوسب و  تابجاو  ریاس  دوبن  دوب  هدوبن و  تبغر  هجوت و  دروم  تفالخ  لثم  تابجاو  زا  کیچیه  هکنیا  يارب  تفگ  نومأم 

. ندوب یموق  سیئر  ندرازگ و  زامن  نیب  تسا  قرف  رایسب  تسنآ و  بلاط  یسفن  ره  تسا و  یئاورنامرف  تسایر و  تفالخ  اما  دوشیمن 
کین ادـخ  دزن  دـننادب  کین  ار  هچ  ره  نیملـسم  عاـمجا  : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تفگ  يرگید 

! تسا تشز  ادخ  دزن  دننادب  تشز  دب و  ار  هچ  ره  تسا و 
. دشاب ریز  لامتحا  ود  زا  یکی  دیاب  ثیدح  نیا  رد  ربمغیپ  دوصقم  تفگ  نومأم 

عونکی يرگید  اب  دوخ  تاذ  فالتخاب  یسک  ره  اریز  تسا  نکمم  ریغ  يرما  نینچ  هتبلا  هک  تسا  ناناملـسم  لک  قافتا  ای  عامجا  زا  روظنم 
هفلتخم ياههورگ  نایم  فالتخا  تروصنیا  رد  تسا  نیملسم  زا  یهورگ  هدیقع  دارم  ای  دراد و  يرکف  هقیلس و 
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 . ار (1) نارگید  امش  دنادیم و  ادتقم  الوم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  هکنانچ  تشاد  دهاوخ  دوجو 

دنشاب ؟ هدرک  اطخ  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  هکنیاب  دوب  دقتعم  ناوتیم  ایآ  هفیلخ  يا  تفگ  يرگید 
تروصنیا رد  ربمغیپ  بناج  زا  هن  دنتـسنادیم و  ادـخ  بناج  زا  هن  ار  تماما  اهنآ  امـش  هدـیقعب  نوچ  تسین  اطخ  لحم  اـجنیا  تفگ  نومأـم 

تسا بجاو  هن  هک  يزیچ  سپ  هدرکن ) نیعم  هفیلخ  هک  مه  ربمغیپ  اریز   ) تنـس هن  و  تسین ) ادخ  مکح  اریز   ) دوب دهاوخ  بجاو  هن  تماما 
 . تسین وفع  ياج  تعدب  رد  یلو  تسا  وفع  ياج  اطخ  رد  اریز  تسا  اطخ  زا  رتدب  هک  دیمان  ناوتیمن  تعدب  زج  ارنآ  تنس  هن  و 

. دشاب هتشاد  هنیب  هاوگ و  دیاب  یعدم  نوچ  روایب  دهاش  یتسه  یلع  تماما  یعدم  وت  رگا  تفگ  مالک  باحصا  زا  رگید  یکی 
لزع بصن و  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  یعدم  متـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  تماماب  فرتعم  رقم و  هکلب  متـسین  یعدـم  نم  تفگ  نومأم 

زا دناهدوب و  یعدم  همه  هجیتن  رد  رایتخا و  بحاص  همه  امـش  هدیقعب  نوچ  یلو  دنروایب  دهاش  دیاب  اهنآ  دناهدیدیم  رایتخا  بحاص  هفیلخ 
یلمع راک  نیا  هنافـسأتم  دـنروایب و  دـهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تما  ریغ  زا  دـیاب  ورنیا  زا  دـشاب  یعدـم  زا  ریغ  دـیاب  دـهاش  یفرط 

. تسین
مالک ثیدح و  ياملع  همه  هرخالاب  هداد و  خساپ  ار  همه  نومأم  هک  تسا  هدش  عقاو  مالک  نادنمشناد  نومأم و  نایم  زین  يرگید  تاثحابم 

 . تسا (2) هتخاس  موکحم  باجم و  ار 
دیدحلا یبا  نبا  دننام  دراوم  هراپ  رد  هچ  رگا  تسا  تنس  لها  نیققحم  ءاملع و  زا  هک  ظحاجلا  رحب  نب  ورمع  نامثع  یبا  یلزتعم  دنمشناد 

تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدروآ  یلئالد  هتشون و  ياهناگادج  هلاسر  یلو  تسا  هدومن  نیخیش  زا  يرادفرط 

اهنت اریز  دوشیم  تابثا  نانآ  نخس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ینیشناج  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  قاقحتـسا  تیناقح و  مه  زاب  ( 462 - ) 1
هدوب تنس  لها  لوبق  دروم  طقف  نارگید  یلو  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  دناهدرک  قافتا  وا  رب  ینس ) هعیش و  زا  معا   ) نیملـسم مامت  هک  یـسک 

دنرادن . لوبق  ار  اهنآ  نایعیش  و 
دلج 2 ص 125  دیرفلا  دقع  باب 44 -  اضرلا  رابخا  نویع  ( 463 - ) 2
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382 ص :
( همغلا فشک   ) دوخ باـتک  رد  ارنآ  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  و  رکب ، وبا  هن  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  وا  نیـشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

میراگنیم ارنآ  راصتخا  روطب  الیذ  لصف  نیا  ثحابم  لیمکت  يارب  ام  تسا و  هدروآ 
ربمغیپ نوچ  دیوگیم  اهنآ  زا  یکی  هتشاد  فالتخا  مه  اب  هعیـش ) ینـس و   ) مالـسا هقرف  ود  دیوگیم  هک  تسا  نینچ  ظحاج  نانخـس  هصالخ 
باختنا ینیـشناج  يارب  دنتـساوخ  ار  هک  ره  هک  داد  راـیتخا  ار  تما  درکن و  نییعت  دوخ  يارب  ینیـشناج  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نییعت دوخ  ینیـشناجب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندقتعم  رگید  هورگ  دـندرک و  باختنا  ار  رکب  وبا  مه  مدرم  دـننک و 
نینچ اـم  نوچ  دـننکیم و  ار  دوخ  تیناـقح  ياـعدا  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره  داد و  رارق  نیملـسم  ياوشیپ  دوخ  زا  سپ  يارب  ار  وا  درک و 
یلاو کی  نتـشاد  زا  مدرم  ایآ  میدیـسرپ  اهنآ  همه  زا  میبای و  زاب  لطاب  زا  ار  قح  مینک و  ثحب  اهنآ  اب  ات  میتشادهگن  ار  هقرف  ود  ره  میدید 

قح دادرتسا  اهنآ و  نایم  تواـضق  يارب  نینچمه  نیقحتـسم و  ناـیم  نآ  میـسقت  لاوما و  ةوکز  يروآ  عمج  ناـشروما و  ندرک  هرادا  يارب 
. دنراچان یلب  دنتفگ  همه  ریخ ؟ ای  دنراچان  نید  ظفح  يارب  یلک  روطب  دودح و  هماقا  ملاظ و  زا  مولظم 

دنتفگ دننک ؟ یلاو  دوخ  يارب  ار  یسک  ناشربمغیپ  تنس  ادخ و  باتکب  هجوت  رظن و  نودب  هک  دنزاجم  مدرم  ایآ  هک  میدیـسرپ  اهنآ  زا  زاب 
. دنتسین زاجم  ریخ 

تسا ؟ مادک  تسا  هداد  روتسد  نآ  لوبقب  یلاعت  يادخ  هک  یمالسا  نآ  میدیسرپ  اهنآ  همه  زا  هاگنآ 
نآرقب و لمع  تعاطتسا و  طرشب  جح  هزور و  زامن و  هدمآ و  ربمغیپ  هب  ادخ  بناج  زا  هچنادب  رارقا  تسا و  نیتداهـش  يادا  مالـسا  دنتفگ 

. نآ لالح  نتسناد  لالح  نآ و  مارح  نتسناد  مارح 
دنک ؟ رایتخا  دنیزگرب و  ار  اهنآ  هک  تسه  شتاقولخم  نایم  رد  یکین  ناگدنب  ار  ادخ  ایآ  میدیسرپ  اهنآ  زا  زاب 

زا سپـس  . مهرما نم  ةریخلا  مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  :و  دیامرف نآرق  رد  دنوادخ  دنتفگ  لیلد ؟ هچب  میدیـسرپ  . یلب دـنتفگ 
ناکین میدیسرپ  اهنآ 
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. مکیقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  : هک تسا  دنوادخ  شیامرف  دنتفگ  لیلد ؟ هچب  متفگ   . دنناراکزیهرپ دنتفگ  دنایناسک ؟ هچ 

داهج ناشناج  لام و  اب  هک  ار  نیدـهاجم  یلب  دـنتفگ  دـنیزگرب ؟ ار  اهنآ  نیرتهب  مه  ناراـکزیهرپ  ناـیم  زا  هک  دـسریم  ار  ادـخ  اـیآ  میتفگ 
. ۀجرد نیدعاقلا  یلع  مهسفنا  مهلاوماب و  نیدهاجملا  هللا  لضف  : دیامرف هک  یلاعت  دنوادخ  لوق  لیلدب  دننکیم 

دنرترب هیقب  زا  دنریگ  تقبـس  داهجب  هک  نیدهاجم  زا  یناسک  یلب  دـنتفگ  همه  تسه ؟ مه  نیدـهاجم  زا  یناکین  ار  ادـخ  ایآ  میتفگ  سپس 
. لتاق حتفلا و  لبق  نم  قفنا  نم  مکنم  يوتسی  :ال  هیآ لیلدب 

ناگدننک تقبس  مدرم  نیرتهب  هک  میتسناد  اجنیا  ات  دنتشاد و  رظن  تدحو  اهنآ  رد  هورگ  ود  ره  اریز  میدرک  لوبق  اهنآ  زا  ار  نانخس  نیا  ام 
. دنداهج رد 

دشاب ؟ اهنآ  زا  رتهب  هک  تسه  مه  ياهقرف  ار  ادخ  ایآ  هک  میدیسرپ  اهنآ  زا  زاب 
هیآ لیلدب  دوب  نارگید  زا  رتشیب  ادخ  هار  رد  ناشلتق  برـض و  نعط و  دندرک و  لمحت  دایز  بعت  جـنر و  داهج  رد  هک  یئاهنآ  یلب  دـنتفگ 

. هری اریخ  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمف 
رتنوزف و داـهج  رد  اـهنآ  بعت  جـنر و  هک  دـنایناسک  ناـکین  نیرتهب  هک  میتخانـش  میتسناد و  میدرک و  لوبق  اـهنآ  زا  ار  نخـس  نیا  مه  اـم 

نب یلع  ینعی  درم  ود  نیا  هراب  رد  اهنآ  زا  دش ) مولعم  هک  بلطم  نیا  . ) دنـشاب هدنـشک  دایز  نانمـشد  زا  رتشیب و  ادخ  هار  رد  ناشیناشفناج 
ره دوب ؟ رتنوزف  ادخ  هار  رد  شیراتفرگ  ءالب و  رتشیب و  گنج  رد  شبعت  جنر و  نت  ودنآ  زا  کیمادک  هک  میدیـسرپ  رکب  وبا  بلاط و  یبا 

عاـفد ربمغیپ  زا  ادـخ و  نید  زا  هشیمه  وا  دوب و  رتدـیدش  شگنج  رتـشیب و  شبرـض  نعط و  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  دـندرک  عاـمجا  هقرف  ود 
. تسا لضفا  مالسلا  هیلع  یلع  تنس  باتک و  تلالدب  هورگ و  ود  ره  عامجاب  هک  دش  تباث  میتفگ  هچنآ  زا  نیا  رب  انب  درکیم 

نیقتملل تدعا  : دیامرف دنوادخ  هکنانچ  دنـسرتیم  ناشراگدرورپ  زا  هک  اهنآ  دنتفگ  دـنارتهب ؟ مادـک  نیقتم  زا  هک  میدرک  لاؤس  اهنآ  زا  زاب 
دنسرتیم ؟ ادخ  زا  یناسک  هچ  میدیسرپ  اهنآ  زا  سپس  مهبر  نوشخی  نیذلا 

اهنآ زا  زاب  . ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  : هیآ لیلدب  ءاملع  دنتفگ 
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عوبتم هکنیاب  دشاب  رتراوازـس  قح و  يوسب  دشاب  رتهدننک  تیاده  و  لدعب ، دشاب  رتاناد  هکنآ  دنتفگ  دـننایک ؟ مدرم  نیرتاناد  هک  میدیـسرپ 

. تسا هداد  رارق  لدع  نابحاصب  ار  تموکح  هک  مکنم  لدع  اوذ  هب  مکحی  : یلاعت يادخ  شیامرف  لیلدب  عبات  هن  دشاب 
دنک تلـالد  رتـشیب  هـکنآ  دـنتفگ  تـسیک ؟ لدـعب  مدرم  نیرتاـناد  هـک  میدیــسرپ  سپــس  مـیدرک و  لوـبق  اـهنآ  زا  زین  ار  نخــس  نـیا  اـم 

هن ددرگ  عوبتم  هک  دشاب  رتهتسیاش  دنکیم و  تیاده  قحب  رتشیب  هکنآ  دنتفگ  دنکیم  تلالد  رتشیب  لدعب  مدرم  زا  یسک  هچ  میدیسرپ  . لدعب
يارب دنکیم  تیاده  قح  يوسب  هکنآ  ایآ  . ) يدهی نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا   : یلاعت يادـخ  لوق  لیلدـب  عبات 

( . دوش تیاده  هکنیا  رگم  دنادیمن  ار  هار  دوخ  هکنآ  ای  تسا  رتراوازس  تعباتم 
نب یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  تما  لضفا  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  هقرف  ود  ره  عامجا  ربمغیپ و  تنـس  ادخ و  باتک  نیا  رب  انب 

یـشخا نوچ  تسا و  یـشخا  سپ  تسا  یقتا  نوـچ  تسا و  یقتا  همه  زا  هجیتـن  رد  تسا  رتـشیب  همه  زا  شداـهج  هک  اریز  تسا  بلاـطیبا 
ار تما  همه ، زا  رتشیب  سپ  تسا  لدـعا  نوچ  دـنکیم و  تلالد  لدـعب  رتشیب  همه  زا  سپ ، تسا  ملعا  نوچ  تسا و  ملعا  همه  زا  اذـل  تسا 

(1) موکحم .  عبات و  هن  دشاب  مکاح  عوبتم و  هک  تسا  رتراوازس  هجیتن  رد  دیامنیم و  توعد  قح  يوسب 

یلوصا یلقع و  لیلد  ود   - 7

 13 همغلا ص 12 -  فشک  ( 464 - ) 1
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. ینعبتا نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق 

هیآ 108 ) فسوی  هروس  )
ثحب هب  طقف  هدراو  تایاور  تایآب و  دانتـسا  نودب  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هراب  رد  هتـشذگ  ثحابم  هیلک  زا  رظن  فرـص  لصف  نیا  رد 

میراذگیم ؟ هنافرط  یب  تواضق  ضرعمب  ار  هجیتن  هتخادرپ و  یلالدتسا  یلقع و 
: مکی لیلد 

رظن زا  يرـشب  تیـصخش  نیلوا  شنیرفآ و  زومرب  ملاـع  هدوـب و  نآرق  یحو و  بحاـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دوـخ  هکنیا  رد 
. تسین یفالتخا  ننست  عیشت و  نایم  دوب  قالخا  لامک و 

عفنب هکنیا  يارب  . دشاب يراکتسرد  مدآ  دیاب  لقا  دشاب ال  یسک  ره  ترضحنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیشناج  میئوگیم  نونکا 
هک یسک  اریز  میهدیم  رارق  لمع  كالم  ار  يراکتسرد  طقف  هدرک و  رظن  فرص  تماما  همزال  طیارش  هیلک  زا  میـشاب  هتفگ  نخـس  فیرح 

دروم نخس  نیا  هتبلا  دنیشنب و  ربمغیپ  دنسم  رد  هکنیاب  دسر  هچ  درادن  ار  مدرم  راک  چیه  رد  تلاخد  یگتسیاش  الصا  دشابن  مه  راکتـسرد 
تفـص دقاف  يداع  صاخـشا  لاح  دنـشاب  راکتـسرد  مدرم  همه  هک  تسنیا  رب  لصا  هکنیا  لیلدـب  دوب  دـهاوخ  نیمز  يور  مدرم  مامت  لوبق 
لاغشا ار  ترضحنآ  دنـسم  هتـشاد و  ار  ربمغیپ  ینیـشناج  ياعدا  هک  یـسک  رب  ینعی  نیملـسم  هفیلخ  رب  اما  تسین  مهم  نادنچ  دندش  روبزم 

طرـش هکلب  تسین  لصف  الب  هفیلخ  دروم  رد  اهنت  يراکتـسرد  تناـما و  نیا  دـشاب و  راکتـسرد  نیما و  هک  تسا  متح  ضرف و  تسا  هدرک 
ربمغیپ نانیشناج  مامت  هک  تسا  تفالخ  یلصا  یمئاد و 
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زواـجت نارگید  قوقحب  هدوب و  عناـق  دوـخ  قـحب  نیما  صخـش  هک  تسنیا  يراکتـسرد  مئـالع  اـههناشن و  زا  دنـشاب ، نیما  قیدـص و  دـیاب 

نیدض عامتجا  ندوب  لاحمب  رظن  دریگ  رارق  رفن  ود  بحاصت  اعدا و  دروم  هسفن  یف  امامت و  یناونع  ماقم و  ای  يزیچ  رگا  یفرط  زا  . دنکیمن
. تسناد حیحص  ار  رفن  ود  ره  ياعدا  ناوتیمن 

هناخراک کی  تسایر  ياعدا  ای  دنشاب و  هتشاد  ار  ياهناخ  گنادشش  تیکلام  ياعدا  هناگادج  کی  ره  دحاو ) نامز  رد   ) رفن ود  رگا  الثم 
تسا و یمودب  قلعتم  ای  تسا و  یلوا  لام  ای  هناخ  گنادشش  اریز  تسناد  حیحص  ار  ود  ره  نخس  ناوتیمن  دننکب  ار  یتکرش  تیریدم  ای  و 

 . دنشابیمن (1) قداص  دوخ  ياعدا  رد  رفن  ود  ره  دوب و  دهاوخ  نت  ودنآ  زا  یکی  زین  تکرش  ریدم  هناخراک و  سیئر 
. میزادرپیم بلطم  نایب  هب  تامدقم  نیا  دیهمت  زا  سپ  نونکا 

هوقلاب زین  ترـضحنآ  تایح  نامز  رد  فـالتخا  نیا  هچ  رگا   ) دـمآ دوجوب  مالـسا  تما  ناـیم  رد  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یفـالتخا 
تسا و مالـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  هفیلخ  عیـشت  هدـیقعب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  هلأـسم  تسا ) هتـشاد  دوجو 

مرکا لوسر  تسا و  یهلا  بصنم  تماما  ماقم  هک  دوب  یعدـم  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  تسا  ربمغیپ  نیـشناج  نیلوا  رکب  وبا  ننـست  هدـیقعب 
نیا هفیقـس  عاـمجا  مکحب  دوخ و  هدـیقعب  اـنب  زین  رکب  وبا  تسا  هدومن  یفرعم  نییعت و  دوخ  ینیـشناجب  ارم  یهلا  رماـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رفن ود  ره  ياعدا  دوشیمن  نیدض  عامتجا  ندوب  لاحمب  انب  هک  میدرک  تباث  تامدقم  دـیهمت  نمـض  البق  ام  !و  تسنادـیم دوخ  قح  ار  ماقم 

دننام هلأسم  نیا  دوب و  دـهاوخن  وا  قح  لصف  الب  تفالخ  هجیتن  رد  هدوب و  بذاک  دوخ  ياـعدا  رد  ود  نآ  زا  یکی  راـچان  دـشاب و  حـیحص 
هدوب و مالـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  هفیلخ  عیـشت  هدیقعب  ینعی  تسا  هدرک  ادیپ  فلتخم  باوج  ود  هک  تسا  هدـش  لح  یـضایر  هلأسم  کی 

دشابیم . لوا  هفیلخ  عامجا  مکحب  رکب  وبا  ننست  هدیقعب  تسا و  بذاک  دوخ  يوعد  رد  رکب  وبا 

تکرش هناخراک و  ریدم  سیئر و  هتشادن و  قلعت  کیچیهب  هناخ  ینعی  دنـشاب  وگغورد  دوخ  ياعدا  رد  رفن  ود  ره  تسا  نکمم  ( 465 - ) 1
قطنم رظن  زا  هک  تسا  نیدـض  ناـمه  نیا  تـسا و  لاـحم  ود  ره  ندوـب  قداـص  اـما  دـشاب  یثلاـث  صخـش  هـکلب  دـشابن  اـهنآ  زا  کـیچیه 

دشابیم . ریذپ  ناکما  ناشعافترا  لاحم و  ناشعامتجا 

یلوصا یلقع و  لیلد  ود   - 7www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


387 ص :
زا سپ  نآ  لح  تحص  زا  نانیمطا  لوصح  يارب  یضایر  لئاسم  لح  رد  هک  دننادیم  دنراد  یتامدقم  تایـضایر  زا  یعالطا  كدنا  هکنانآ 

طلغ الا  هدوب و  حیحـص  هلأسم  نآ  لح  دمآ  رد  تسرد  رگا  دـننکیم  لمع  قیبطت و  هلأسم  تاضورفم  اب  ارنآ  هلأسم  باوج  ندروآ  تسدـب 
. دشابیم

 . میزادرپیم حیضوتب  سپس  هدومن و  لح  الیذ  ار  هعبرا  لامعا  هداس  هلأسم  کی  بلطم  ندش  نشور  يارب 
: هلأسم

يرتم ار  هچراپ  هیقب  دـینک  نییعت  تخورف  لاـیر  يرتم 45  ارنآ  رتـم  شورف 20  عقوم  لاـیر ، يرتم 40  رارق  زا  دـیرخ  هچراـپ  رتم  يزازب 50 
درب ؟ دوس  لایر  اعمج 340  ات  دشورفب  دنچ 

هکنانچ تسا و  هدروآ  رد  لاـیر  يرگید 60  لاـیر و  یکی 48  ارنآ  باوج  هدرک و  لح  ار  هلأـسم  نیا  لـصحم  رفن  ود  دـینک  ضرف  لاـح 
ود ره  دیاب  اهنآ  مقـس  تحـص و  نییعت  يارب  تسا و  طلغ  باوج  ود  نیا  زا  یکی  امتح  دشاب و  حیحـص  ود  ره  دوشیمن  املـسم  هدش  هتفگ 

دهاوخ طلغ  باوج  نآ  الا  هدوب و  حیحص  داد  قفو  روبزم  تاضورفم  اب  ودنآ  زا  مادک  ره  ات  مینک  شیامزآ  هلأسم  تاضورفم  اب  ار  باوج 
. دوب

لایر يرتم 40  ره  هدـیرخ و  هچراپ  رتم  زازب 50  اریز  دـهدیم  قفو  هلأسم  تاضورفم  اب  مینک  شیامزآ  ار  لاـیر  ینعی 48  یلوا  باوج  رگا 
مامت دـیاب  سپ  درب  دوس  مه  لاـیر  تسا 340  رارق  نوـچ  دـشابیم و  ( 50*2000 40  ) لاـیر رازه  ود  زازب  یتـخادرپ  عمج  سپ  هداد  لوـپ 

. دشورفب ( 2000+2340 340  ) لایر لهچ  دصیس و  رازه و  ود  غلبمب  ار  هچراپ 
لاح دشابیم  ( 20*900 45  ) لایر دصهن  هتفرگ  تباب  نیا  زا  هک  یلوپ  سپ  تسا  هتخورف  لایر  يرتم 45  ار  هچراپ  نآ  زا  رتم  یفرط 20  زا 

تسا ( 50  - 30 20  ) رتم هک 30  هچراـپ  هیقب  زا  دـیاب  ( 2340  - 1440 900  ) تسا لاـیر  لـهچ  دـص و  راـهچ  رازهکی و  هک  ار  لوپ  هیقب 
تسا . تسرد  الماک  باوج  نیا  سپ  ( 48:1440 30  ) اریز دشورفب  لایر  يرتم 48  دیاب  تروصنیا  رد  دروآ  تسدب 
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اب هک  دوشیم  ( 30*1800 60  ) لایر دصتشه  رازهکی و  هچراپ  هیقب  شورف  لوپ  مینک  باسح  ار  لایر  ینعی 60  هلأسم  یمود  باوج  رگا  اما 

تسدب زازب  دوس  مینک  مک  نآ  زا  ار  زازب  یتخادرپ  نوچ  دوشیم و  ( 1800+2700 900  ) لایر دصتفه  رازه و  ود  یلوا  رتم  شورف 20  لوپ 
زازب 340 هک  دوب  نیا  رب  ضرف  اریز  تسا  طلغ  لاـیر  ینعی 60  یمود  باوج  نیا  دوشیم و  ( 2700  - 700 2000  ) لایر دصتفه  هک  دیآیم 

. لایر هن 700  دنک  دوس  لایر 
رد هک  هلأسم  نآ  تاضورفم  اب  تسا  هدش  لح  یـضایر  هلأسم  دـننام  هک  لصف  الب  تفالخ  هلأسم  لح  رد  ار  ننـست  عیـشت و  باوج  نونکا 

. دشابیم حیحص  باوج  ود  نیا  زا  کیمادک  مینیبب  ات  مینکیم  شیامزآ  دش  هتفگ  لصف  نیا  همدقم 
هیلع یلع  رکب ) وبا  یلع و   ) تفالخ یعدـم  رفن  ود  زا  عیـشت  هدـیقعب  اریز  دـهدیم  قفو  هلأسم  تاضورفم  اـب  میریذـپب  ار  عیـشت  هدـیقع  رگا 
اذـل دـشاب  ربمغیپ  نیـشناج  هک  دوبن  يراکتـسرد  مدآ  هجیتن  رد  درکیم و  فاحجا  رکب  وبا  دوب و  وا  قح  تفالخ  تفگیم و  تسار  مالـسلا 

. دنادیم بصاغ  ار  وا  بذاک و  دوخ  ياعدا  رد  ار  رکب  وبا  هتفریذپ و  لصف  الب  تفالخب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  عیشت 
رد رکب  وبا  رگا  تنـس  لها  هدـیقعب  اریز  دـهدیمن  قفو  نآ  تاضورفم  اب  میریذـپب  تسا  هلأسم  مود  باوج  هک  ار  ننـست  هدـیقع  هچنانچ  اما 
رد دنک  زواجت  رکب  وبا  قحب  تساوخیم  تفگیم و  غورد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنیوگب  دیاب  تروصنیا  رد  دوب  قیدص  وگتـسار و  دوخ  ياعدا 

. دشاب ربمغیپ  نیشناج  هک  دوبن  نیما  راک و  تسرد  مدآ  مالسلا  هیلع  یلع  هجیتن 
زا سپ  ارچ  دـنک  زواـجت  رکب  وبا  قحب  تساوخیم  دوبن و  نیما  راکتـسرد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیتروـص  رد  میـسرپیم  تنـس  لـها  زا  اـم 

دندرک ؟ هفیلخ  ار  وا  سامتلا  هبال و  رازه  اب  دنتفر و  وا  غارسب  هثالث  يافلخ 
هفیلخ هچ  دشاب  راکتـسرد  ماقم  ره  رد  هشیمه و  دیاب  ینیـشناج  نینچ  دشاب و  راکتـسرد  دیاب  ربمغیپ  نیـشناج  هک  میتفگن  همدـقم  رد  رگم 

مهد . هفیلخ  هچ  مراهچ  هفیلخ  هچ  دوش  لوا 
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رد يراکتـسردب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  یفرط  زا  دهدیمن و  قفو  ینیـشناج  هلأسم  تاضورفم  اب  تنـس  لها  باوج  هک  مینیبیم  سپ 

دهاوخ رانک  رب  دودرم و  تفالخ  رما  زا  هاوخ  ان  هاوخ  رکب  وبا  اذـل  دـنراد  رظن  كارتشا  هعیـش  اب  درومنیا  رد  دـناهتفریذپ و  تفـالخب  هجیتن 
. دوب

! دومن تعیب  وا  اب  دش و  یضار  رکب  وبا  تفالخب  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  هک  دناهتفگ  تسب  نب  نیا  زا  یئاهر  يارب  تنس  لها  زا  یضعب 
ار مالسلا  هیلع  یلع  تنس  لها  زا  هدراو  رابخا  ربارب  اریز  تسا  راکشآ  حضاو و  رایـسب  نخـس  نیا  نالطب  الوا  هک  میئوگ  نانآ  خساپ  رد  ام 

. درکن تعیب  بانجنآ  دوب  تایح  دیق  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  یتدم  یتح  دندرب و  رکب  وبا  دزن  ارابجا  هبترم  دنچ 
تـسا هتـشادن  نیا  زج  ياهراچ  هدوب و  رابجاب  تعیب  نیا  هک  دوشیم  مولعم  ترـضحنآ  مالک  زا  دوشیمن و  تیاضر  لیلد  رابجاب  تعیب  اـیناث 

زین رگید  ياههبطخ  رد  نینچمه  تسا و  هدومن  ملظت  تیاکش و  هثالث  يافلخ  زا  هنوگچ  هک  دیدرگ  نایب  هیقـشقش  هبطخ  رد  اقباس  هکنانچ 
یمحر و اوعطق  دق  مهناف  شیرق  یلع  کیدعتسا  ینا  مهللا  : دیامرف هبطخ 215  رد  هکنیا  امک  تسا  هتشاد  راهظا  اهنآ  زا  ار  دوخ  یتیاضر  ان 
دـندرک و عطق  ارم  محر  هک  شیرق  رب  مبلطیم  يرای  وت  زا  ایادـخ  ینعی  . يریغ نم  هب  یلوا  تنک  اـقح  یتعزاـنم  یلع  اوعمجا  یئاـنا و  اؤفکا 

 . دندرب مدوب  رتراوازس  نآب  نارگید  زا  نم  هک  ار  یقح  دندومن و  عامجا  نم  اب  هعزانم  يارب  دندز و  مه  رب  ار  متفالخ  ساسا 
هذـه نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاب  ساقی  :ال  دـیامرف تسا  هدرک  داریا  ربنم  يالاب  ترـضحنآ  اب  تعیب  زا  سپ  هک  ياهبطخ  رد  زاب  و 
مهل و  یلاتلا ، قحلی  مهب  یلاغلا و  ءیفی  مهیلا  نیقیلا ، دامع  نیدـلا و  ساـسا  مه  ادـبا ، هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  ـال  دـحا و  ۀـمالا 

مهیلع دمحم  لآب  تما  نیا  زا  یـسک  ینعی  . هلقتنم یلا  لقن  هلها و  یلا  قحلا  عجر  ذا  نآلا  ۀثارولا ، ۀیـصولا و  مهیف  ۀـیالولا و  قح  صئاصخ 
نید هیاپ  ساسا و  اهنآ  دننکیمن ، يربارب  نانآ  اب  دنوشیم  دنمهرهب  اهنآ  تیاده ) ملع و   ) تمعن زا  هتسویپ  هکنانآ  دوشیمن و  هسیاقم  مالـسلا 

دنشابیم ، نیقی  نامیا و  نوتس  و 
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تیصو و تسا و  ناشیا  قح  تماما  صیاصخ  دنوش ، قحلم  اهنادب  ناگدنام  او  ناگدنام و  بقع  دندرگرب و  اهنآ  يوسب  دیاب  نارگ  طارفا 

هبطخ . ) تسا هدـیدرگ  لقن  دوخ  لحمب  هتـشگرب و  شلها  يوسب  قح  ماهدیـسر ) تفالخب  نم  هک   ) نالا تسا ، اهنآ  هراب  رد  ربمغیپ  تثارو 
( 2

: مود لیلد 
نیعم ینیـشناج  مالـسا  تلم  يارب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسین  یهلا  بصنم  تبهوم و  تماما  تنـس  لها  هدیقعب  انب  مینک  ضرف 

. دوب هدش  راذگاو  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  نیملسم  عامجاب  هفیلخ  باختنا  اذل  دوب  هدرکن 
هدیقع ات  دندرکیم  تکرش  يروش  نآ  رد  برع  ناملسم  لئابق  مامت  یتسیاب  دوب  نیملـسم  هیلکب  طوبرم  ربمغیپ  نیـشناج  باختنا  نوچ  الوا 

نمی و نارجن و  هکم و  دننام  یمالسا  ياهرهـش  ریاس  نیملـسم  مشاه و  ینب  جرزخ و  هلیبق  هکیتروص  رد  دیدرگیم  مولعم  تیرثکا  هیرظن  و 
ۀعیب نع  فلخت  دق   : دسیونیم دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  هکنانچ  دندرکن  تعیب  رکب  وبا  اب  زین  هباحص  زا  یهورگ  دندوب و  ربخ  یب  نآ  زا  هریغ 

باطخ رکب  وباـب  درومنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوخ   . بلاـطیبا (1) نب  یلع  عم  اولاـم  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نم  موق  رکب  یبا 
: دیامرف هدرک و 

مهروما  تکلم  اروشلا  یف  تنک  ناف 
بیغ نوریشملا  اذهب و  فیکف 

. دندوب بیاغ  ناگدننک  تروشم  هک  دوب  یئاروش  روج  هچ  نیا  يدش  مدرم  روما  بحاص  هفیقس  ياروش  رد  وت  رگا  ینعی 
ارنآ هشقن  ـالبق  هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  اریز  یقیقح  ياروش  کـیب  اـت  دوب  هیبش  رتشیب  یناـبت  هئطوت و  اولب و  هب  هفیقـس  رد  روما  ناـیرج 

هکیماگنه رمع  هکنانچ  دنیامن  بحاصت  ارنآ  بیترت  هب  دنزاس و  جراخ  مشاه  ینب  تسد  زا  ار  تفالخ  هک  دندوب  هدرک  حرط 

ناملس و دننام  ياهدع  زا  هاگنآ  دندروآ ، ور  مالسلا  هیلع  یلعب  دندرک و  فلخت  رکبوبا  تعیب  زا  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  ( 466 - ) 1
دربیم . مان  نارگید  بلطملا و  دبع  نب  سابع  دادقم و  رذابا و  رامع و  ریبز و 
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هکلب تسین  هعیـش  نیققحم  زا  اهنت  لوق  نیا  دوب و  وا  قح  تفـالخ  دوب  هدـنز  هدـیبع  وبا  رگا  تفگ  دادـیم  لیکـشت  ار  يرفن  شـش  ياروش 

دایز تاقیقحت  زا  سپ  زین  فورعم  قرـشتسم  سیمال  روسفرپ  یتح  هدرک  هراـشا  بلطم  نیدـب  دـیدحلا  یبا  نبا  اـصوصخم  هلزتعم  ياـملع 
تشاذگ اروش  ناوتیمن  تسا  تنس  لها  زیواتسد  هک  ار  عامجا  نیا  مسا  نیا  رب  انب  تسا  هدرک  دییأت  ار  یلبق  هنامرحم  داد  رارق  نینچ  دوجو 

اعقاو مه  رگا  هکیتروص  رد  دننک  باختنا  تفالخب  ار  یکی  وهایه  لادج و  اب  دنوش و  عمج  هدیـشوپ  رـس  لحم  کی  رد  يدودعم  هدع  هک 
زور البق  تسا  موسرم  ناهج  ياهروشک  رد  رضاح  رصع  رد  هکنانچمه  دوب  مزال  دنیامن  باختنا  ار  یـسک  مدرم  ءارآ  هلیـسوب  دنتـساوخیم 

جراخ مه  یقیقح  ياروش  تیحالـص  رایتخا و  زا  ماما  باختنا  ینعی  عوضوم  لصا  هچ  رگا  دـندیناسریم  ناگمه  عـالطاب  ار  اروش  لیکـشت 
. تسا

! دوب هدش  لیکشت  هفیلخ  باختنا  يراب  مه  اعقاو  دوب و  یقیقح  ياروش  عامتجا ، نیا  هک  مینک  ضرف  ایناث 
يایاجس یناسفن و  تاکلم  یحور و  تافص  رظن  زا  نیملسم  ریاسب  تبسن  یتسیابن  دوشیم  باختنا  مهم  ریطخ و  رما  نیا  يارب  هک  یسک  ایآ 

دشاب ؟ هتشاد  یتلیضف  زایتما و  یقالخا 
دوب ؟ تما  رتهب  لضفا و  یسک  هچ  میسرپیم  تنس  لها  زا  ام 

دوجو یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  مدقم  هیلاع  تافـص  ریاس  يوقت و  لدـع و  ملع و  تمکح و  تواضق و  تواخـس و  تعاجـش و  رد  ایآ 
، یلع مکلدعا  یلع ، مکلـضفا  یلع ، مکملعا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دننکیمن  لقن  هماع  نیثدـحم  نیخروم و  رگم  تشاد ؟

رگم دـندرک ؟ باختنا  ار  يرگید  ارچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  رد  تافـص  نیا  مامت  ندوب  اب  سپ   ... اذـکه یلع و  مکیقتا  یلع ، مکاـضقا 
رد دینک  اهر  ارم  ینعی  . مکیف یلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا و  : تفگن ربنم  يالاب  نارگید  دـیدحلا و  یبا  نبا  یلازغ و  تیاورب  رکب  وبا  دوخ 

 (1) متسین .  امش  نیرتهب  نم  تسا  امش  نایم  رد  یلع  هکیلاح 

ار  کی  ره  تخانشب  ناوت  قطنم  نیز  نیا و  تسا  ظفل  ود  ینولیقا  وت  ماما  تفگ  ینولس  نم  ماما  ( 467 - ) 1
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وا دشاب  هک  مه  اروش  قیرط  زا  هک  دوب  یفاک  نیملسم  مامت  رب  وا  تیلضفا  تشادن  دوجو  مه  یصن  ترضحنآ  ینیشناج  يارب  هکنیا  ضرفب 

یلع لب  صنلا  هجو  یلع  قحا ال  رمالاب و  یلوا  ناک  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) هنا  : دیوگ دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دننک  باختنا  تفالخ  يارب  ار 
 . نیملسملا (1) عیمج  نم  ۀفالخلاب  قحا  هللا و  لوسر  دعب  رشبلا  لضفا  هناف  ۀیلضفالا  هجو 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  وا  اریز  تیلضفا  رظن  زا  هکلب  صن  تهج  زا  هن  دوب  قحا  رتراوازس و  تفالخ  رماب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
. دوب قحا  نیملسم  مامت  زا  تفالخ  ماقمب  هدوب و  رشب  مامت  لضفا  هلآ  و 

اطخ مرادرک  راتفگ و  رد  رگا  دـیوگیم  هک  رکب ) وبا   ) درک باختنا  دـیاب  ار  یـسک  ایآ  دـنکیم ؟ مکح  هچ  میلـس  لـقع  هیـضق  نیا  رد  لاـح 
ماکحاب نایحیـسم  نایم  رد  مهدـیم و  اوتف  نآرق  ماکحاب  امـش  نایم  رد  نم  دـیامرفیم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  دـینک  یئامنهر  ارم  مدرک 

 . دننکیم (2) قیدصت  ارم  ياوتف  مکح و  دروآ  قطنب  ار  اهباتک  نیا  دنوادخ  رگا  هکیروطب  ةاروت  ماکحاب  دوهی  نیب  رد  لیجنا و 
رد دـشاب  هتـشادن  دوـجو  وا  بلق  لد و  رد  زرل  سرت و  زجع و  دـشاب و  یبوـخ  هدـنامرف  ربـهر و  کـی  لوا  هجرد  رد  دـیاب  نیملـسم  هفیلخ 

اهگنج ریاس  نینح و  ربیخ و  دـحا و  رد  هماع  ياملع  ریاس  دـیدحلا و  یبا  نبا  لوقب  هک  درک  باختنا  دـیاب  ار  رمع  رکب و  وبا  ایآ  تروصنیا 
اب دیشک و  نوخ  كاخب و  ار  هدنمزر  نامرهق  اهدص  هدرک و  یگداتسیا  نمشد  لیس  ربارب  رد  هنتکی  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ای  دندرک  رارف 

دیدحلا یبا  نبا  هکنانچ  دشیم  هجاوم  یعطق  تسکش  اب  مالسا  دوبن  ترضحنآ  رگا  املسم  دومن و  اپ  رب  ار  مالسا  نید  دوخ  رابشتآ  ریـشمش 
: دیوگ

هماسح  ول ال  مالسالا  امنا  الا 
رفاح (3)  ۀمالق  وا  زنع  ۀطفعک 

نیکرشم اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تشاد  رارصا  رمع  قدنخ  هوزغ  رد 

لوا . دلج  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 468 - ) 1
ةدوملا ص 74  عیبانی  ( 469 - ) 2

تسا  هدش  هتشاگن  یلبق  تاحفص  رد  هسماخ  هدیصق  زا  يرگید  تایبا  تیب و  نیا  همجرت  ( 470 - ) 3
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سرت زا  دشاب  نمـشد  عفد  ددص  رد  هکنیا  ياجب  دیگنج و  ناوتیمن  وا  اب  تسا و  لیلی  سراف  دودـبع  نب  ورمع  تفگیم  دـنک و  حلـص  هکم 
دنکفا تکاله  كاخب  ار  لیلی  سراف  نآ  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درکیم  فیعـض  ار  نیملـسم  هیحور  تخادرپیم و  وا  حدمب  ورمع 

. تسا لضفا  نیلقث  تدابع  رجا  زا  قدنخ  زور  رد  یلع  تبرض  شاداپ  دومرف  ربمغیپ  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یتین  صولخ  هکلب 
شردپ هک  صاع  نب  دیعـس  هب  رفن  دنچ  روضح  رد  هدرک و  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تعاجـش  دوخ و  یئوسرت  هب  رمع  دوخ  هکنیا  بجع  و 

يارب نانچ  وا  مدید  یلو  مشکب  ار  تردپ  متساوخیم  زورنآ  رد  نم  هک  دنکیم  فارتعا  دوب  هدش  هتشک  ریما  ترضح  تسدب  ردب  گنج  رد 
هدرک فک  هغابروق  دـننام  شناهد  فرط  ود  مشخ  تدـش  زا  دـیامنیم و  هلمح  شخاش  اب  يواگ  هکنیا  لثم  دـنکیم  شالت  راتـشک  لتق و 
هلمح وا  رب  یلع  لاحنیا  رد  يزیرگیم ؟ اجک  باطخ  رسپ  يا  تفگ  نمب  وا  متخیرگ و  وا  شیپ  زا  مدیسرت و  مدید  لاحنیدب  ار  وا  نوچ  دوب 

ینیشناج يارب  ایآ  هک  میسرپیم  ننست  لها  زا  مه  زاب   . دیناسر (1) لتقب  ار  وا  هک  مدوب  هدروخن  ناکت  میاج  زا  زونه  دنگوس  ادـخب  درک و 
هیلع یلع  ای ، دوش  باختنا  دـیاب  نیـشن ) هدرپ  ياهنز  یتح  دـیرتاناد  نم  زا  امـش  همه  دـیوگیم  و   ) تسا داوسیب  رمع  لثم  هک  یـسک  ربمغیپ 

يارای ترضحنآ  اب  ار  يدحا  زین  همزال  طیارش  تافص و  ریاس  رد   (2) امج . املعل  انهه  نا  ینودقفت -  نا  لبق  ینولس  : دیامرفیم هک  مالسلا 
هئانغتـسا هیلا و  لکلا  جایتحا  : دیوگ يرـصب  دـمحا  نب  لیلخ  هکنانچ  تسوا  تیالو  تفالخ و  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسین و  يربارب  هسیاقم و 

لکلا . ماما  هنا  یلع  لیلد  لکلا  نع 

ثیدح 4  لصف 20  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 471 - ) 1
زا رتدایز  ار  نانز  رهم  سک  ره  تفگ  رمع  يزور  هک  دناهتـشون  نارگید  یطویـس و  يرـشخمز و  دننام  هماع  نیرـسفم  ءاملع و  ( 472 - ) 2

تسادخ لوق  فالخ  وت  نخـس  رمع  يا  دز  ادص  هدرپ  تشپ  زا  ینز  مهدیم  لاملا  تیب  هب  مریگیم و  ار  یتدایز  نآ  دنکب  مهرد  دص  راهچ 
دش توهبم  هدنامرد و  رمع  . ائیش هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  نهیدحا  متیتا  جوز و  ناکم  جوز  لادبتسا  متدرا  نا  دیامرف و  ءاسن ) هروس  رد   ) هک

لاجحلا . یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  تفگ  و 
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. تسا مدرم  همه  ياوشیپ  ماما و  وا  هک  تسنیا  رب  لیلد  همه ، زا  وا  يزاین  یب  واب و  ناگمه  يدنمزاین  ینعی 

هدع نوچ  دوب و  ناوج  مالـسلا  هیلع  یلع  دنیوگیم  هکنیا  زج  دنرادن  يرارف  هار  هنوگچیه  هدـش و  هدـنام  رد  خـساپ  زا  اجنیا  رد  تنـس  لها 
یـضار وا  زا  زین  مدرم  هدوب و  ینـسم  درم  رکب  وبا  اما  دوب  وا  تفالخ  اب  فلاخم  نامزنآ  یمومع  راکفا  اذل  دوب  هتـشک  تاوزغ  رد  ار  يدایز 

تسا ؟ یکحضم  نخس  هچ  ۀقیقح  . دندوب
رتنسم رکب  وبا  زا  هک  دـندوب  مه  يرگید  صاخـشا  مینادـب  تفالخ  كالم  ار  نس  يدایز  رگا  ایناث  تسین  زایتما  لیلد  هک  نس  ترثک  الوا 
هنوگچ تفگ  دنتفگ  کیربت  هفاحق  یباب  ار  رکب  وبا  تفالخ  یتقو  هک  دناهتـشون  دوب و  تایح  دـیق  رد  هفاحق  وبا  رکب  وبا  ردـپ  یتح  دـندوب 

وا ردپ  هک  نم  باسح  نیا  اب  تفگ  دوب  نارگید  زا  رتشیب  شنس  هکنیا  يارب  دنتفگ  تسا ؟ هدش  هفیلخ  ربمغیپ  هباحص  همه  نایم  زا  نم  رسپ 
! مرتراوازس وا  زا  راکنیدب  متسه 

لوسر هفیلخ  رکب  یبا  زا  هک  تشون  ناونع  نیاب  ياهمان  دوب  هکم  رد  عقومنآ  رد  هک  شردپب  رکب  وبا  دوخ  هک  دناهتشون  نیخروم  زا  یضعب 
!! دندیزگرب تفالخب  نس  يدایز  تلعب  ارم  دندش و  عمج  مدرم  هک  نادب  هفاحق  یبا  شردپ  يوسب  ادخ 

هکیلاح رد  ادخ  لوسر  هفیلخ  ياهتشون  هکنیا  لوا  ياهدرک  ادیپ  شزغل  اج  هس  همان  رطس  کی  نیا  رد  وت  مرسپ  تشون  باوج  رد  هفاحق  وبا 
ياهتشون موس  دراد ، ضقانت  وت  یلوا  راتفگ  اب  نخس  نیا  دندیزگرب و  تفالخب  ارم  مدرم  ياهتـشون  مود  . تسا هدرکن  هفیلخ  ارت  ادخ  لوسر 

 . متسه (1) وت  ردپ  نس  رظن  زا  نوچ  مرتراوازس  وت  زا  تفالخب  نم  تروصنیا  رد  تسا  هدوب  نم  نس  يدایز  تهجب  باختنا  نیا  هک 
، تسا هتخپاـن  ماـخ و  دوشیم ، وسرت  هبرجت  مدـع  نس و  یمک  رثا  رد  هک  تسین  تفـالخ  يارب  هجوت  دروـم  نیا  يارب  ناوـج  صخـش  اـثلاث 

. درادن ار  ریپ  یئاناد  هبرجت و  نآ  هدیشچن و  ار  راگزور  درس  مرگ و  تسا ، نادان  لام و  صیرح 
یخسا عجشا و  ملعا و  یلع  هک  دننکیم  رارقا  تنس  لها  دوخ  هکیتروص  رد  اما 

ینعمب . لقن  دلج 1 ص 110  هدش  هتخانش  ربمغیپ  ( 473 - ) 1
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تیولوا بجوم  هکلب  دوبن  صقن  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  اـهنت  هن  یناوج  تروصنیا  رد  دـنامیم ؟ یقاـب  صقن  ياـج  هچ  رگید  تسا  یقتا  و 

نامه رگا  ینعی  دـنکب  يرتدایز  تیلاـعف  تسناوتیم  تشاد و  يرتشیب  يورین  يژرنا و  دوب  ناوج  ترـضحنآ  اریز  دـشابیم  مه  يو  تفـالخ 
هزرابم و تیلاعف و  اریز  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مدـقت  قح  زاب  دوب  اراد  مه  رکب  وبا  لاحم  ضرفب  تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یتافص 

. دنک يربهر  تسناوتیم  رتهب  ار  یمالسا  تما  دوب و  رتشیب  یناوج  تلعب  وا  راکتشپ 
یب چوپ و  رایسب  تسا  یفرح  دوبن  وا  تفالخ  اب  قفاوم  اهگنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  راتشک  لتق و  تلعب  یمومع  راکفا  هک  نخـس  نیا  اعبار 

تفرشیپ يارب  ادخ و  هار  رد  افرص  تاوزغ  رد  وا  راتشک  لتق و  هکلب  دوب  هتـشکن  یـصخش  ضارغا  رطاخب  ار  یـسک  ترـضحنآ  اریز  قطنم 
. دوب دیحوت  هملک  يالعا  نید و 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  تبحاصم  تبارق و  لادج  ثحب و  وگتفگ و  زا  سپ  یئاذک  ياروش  نآ  رد  تفالخب  ار  رکب  وبا  باختنا  تلع  اسماخ 
ارچ هک  تسا  لاؤس  نیا  ياج  زاب  دوب  ربمغیپ  تبارق  تفالخ  كالم  رگا  دنتفگ  خساپ  ار  راصنا  لالدتسا  نیا  اب  نیرجاهم  دنتـسناد و  هلآ  و 

نوقباسلا نوقباسلا  هیآ  مکحب  مه  یبسن و  مه  تشاد و  یببـس  تبارق  مه  دوب  هباحـص  وزج  مه  هک  دـندرکن  باـختنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
نوکتا هللا  ناحبس  : دیامرف بانجنآ  دوخ  هکنانچ  تسا  هدیورگ  مالـساب  هتفریذپ و  ار  ربمغیپ  توعد  هک  تسا  یـسک  لوا  نوبرقملا  کئلوا 

: دیامرف هدرک و  باطخ  رکب  وباب  هاگنآ   . ۀبارقلا ۀباحصلاب و  نوکت  ۀباحصلاب و ال  ۀفالخلا 
مهمیصخ  تججح  یبرقلا  یف  تنک  نا  و 

. برقا یبنلاب و  یلوا  كریغف 
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. بابلالا ولوا  مه  کئلوا  هللا و  مهیده  نیذلا  کئلوا  هنسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رشبف 

هیآ 18 ) رمز  هروس  )
مکحب سپس  هتخاس و  یلاخ  ياهدیا  هشیدنا و  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  نهذ  هک  میئامنیم  اضاقت  تنـس  لها  مرتحم  ناردارب  زا  لصف  نیا  رد  ام 

يور زا  هدومن و  هجوت  تسا  هدش  هراشا  اهنادب  باتک  هفلتخم  لوصف  رد  هک  ام  تالالدتسا  هوحن  هب  یفرط  یب  صخـش  دننام  قطنم  لقع و 
اهنآ دیدرگ  عقاو  نانآ  دنسپ  دروم  ام  نانخس  رگا  هنسحا ) نوعبتیف   ) دیامرف هفیرـش  هیآ  هکنانچ  دنیامرف و  تواضق  درومنیا  رد  میلـس  لقع 

در و رد  هتشاذگ و  رانک  ار  اجیب  دیلقت  گشخ و  بصعت  ناینس  تارضح  هچنانچ  هک  تفگ  ناوتیم  انیقی  دنریذپب و  بصعت  لامعا  نودب  ار 
دیاقع راکفا و  رد  هدرک و  لابقتـسا  تین  نسح  اب  باتک  نیا  تاجردنم  زا  متح  روطب  دننادرگ  نآ  نیزگیاج  ار  قطنم  لقع و  بلاطم  لوبق 

نیملـسم نایم  یگدنکارپ  هقرفت و  داجیا  ای  فالتخا و  دیدشت  نیقیرف  دیاقع  حرـش  زا  هدـنراگن  روظنم  دومن و  دـنهاوخ  رظن  دـیدجت  دوخ 
دیاب نیقیرف  لاح  ره  رد  تسا و  مرتحم  ناردارب  تحیـصن  یئامنهار و  رما و  تقیقح  نایب  حیـضوت و  یلـصا  دوصقم  فدـه و  هکلب  تسین 

دیحوتلا ۀملک  يرادهگن  ظفح و  مرکا  ربمغیپ  يایاصو  زا  هک  دنیامن  ظفح  الماک  یبهذم  ریغ  یمالسا و  ریغ  للم  ربارب  رد  ار  دوخ  تدحو 
. تسا ۀملکلا  دیحوت  و 

: زیزع ناردارب 
یملع و هیاپ  تادـقتعم  زا  یخرب  اسب  هچ  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسین  یکـش  درامـش  مرتحم  ار  دوخ  تادـقتعم  دـیاب  یـسک  ره  هکنیا  رد 

یکدوک نارود  زا  هتشادن و  یقطنم 
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هک رارمتـسا  تداع و  رثا  رد  يراکفا  نینچ  رییغت  املـسم  ددرگیم و  نیزگیاـج  صاخـشا  زغم  رد  عاـمتجا  هداوناـخ و  طـیحم  تیبرت  رثا  رد 

تیهام رد  عبتت  قیقحت و  تقیقح و  فشک  رد  شـشوک  دـهج و  مزلتـسم  هکلب  هتفرگن  تروص  یناسآب  دـشابیم  يوناث  تعیبط  ناسنا  يارب 
یمدآ هک  یقطنم  ریغ  گشخ و  بصعت  هنوگ  ره  دیاب  هار  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  تایرظن  نیرتیقطنم  باختنا  فلتخم و  ياهيژولوئدـیا 

. دوش هدراذگ  رانک  درادیم  زاب  تایعقاو  قیاقحب و  ندیسر  زا  ار 
دشابن روآ  تلاسک  هک  يردقب  شخب  نیا  هتـشذگ  لوصف  رد  اصوصخم  باتک  نیا  رد  یمالـسا  تفالخ  تماما و  هراب  رد  قیقحت  ثحب و 
نونکا دیدرگن  لقن  يزیچ  عیشت  عبانم  زا  دش و  تیاور  تنس  لها  هربتعم  بتک  زا  دوب  ام  لالدتـسا  دروم  هک  نآ  بلاطم  مامت  دمآ و  لمعب 
نیملسم عامجا  ار  رمع  ارچ  سپ  دوش  هدراذگ  عامجا  اروشب و  دیاب  تفالخ  امش  هدیقعب  رگا  هک  میسرپیم  امش  زا  ضغب  بح و  نودب  زین 

دش ؟ هفیلخ  رکب  وبا  تیصوب  وا  هکلب  درکن  هفیلخ 
تیعبت ربمغیپ  زا  رکب  وبا  ارچ  میـسرپیم  اـم  دومن  هفیلخ  نیملـسم  عاـمجا  ار  رکب  وبا  دوب و  هدرکن  نییعت  ياهفیلخ  ربـمغیپ  دـیئامرفیم  اـمش 

دومنن ؟ راذگاو  اروشب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  درکن و 
تفـالخ ارچ  رکب  وبا  دوب  هدرکن  نیعم  هفیلخ  ربـمغیپ  رگا  سپ  ادـخ  لوسر  هفیلخ  رکب  وبا  بناـج  زا  تشونیم  دوخ  ياـههمان  رد  رکب  وبا 

تسنادیم ؟ ربمغیپ  هب  بوسنم  ار  دوخ 
ار اهنآ  زا  نیفلاـخم  دومن و  دودـحم  يرفن  شـش  ياروش  رد  ار  تفـالخ  وا  دـمآ  رد  ياهزاـت  لکـشب  رمع  زا  سپ  هفیلخ  باـختنا  ناـیرج 

. تسناد لتقب  موکحم 
زا هتشذگ  تشاد ؟ ینعم  هچ  يرفن  شش  ياروش  لیکشت  دننک  تکرش  نآ  رد  مدرم  همه  دیاب  دوشیم  لصاح  اروش  عامجاب و  تفالخ  رگا 

هچ ؟ ینعی  نیفلاخم  تیلقا و  نتشک  رگید  تسا  ءارجا  لباق  ربتعم و  یئاروش  ره  رد  تیرثکا  ءارآ  نیا 
رما نیا  هچناـنچ  دومن و  باـختنا  اروش  عاـمجا و  قیرط  زا  ناوتیمن  ار  ماـما  تسا و  یهلا  بصنم  تماـما  هک  دـش  تباـث  نیـشیپ  لوـصف  رد 

عامجا دشیم  راذگاو  مه  عامجاب 
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دایز رارصاب  هدرک و  موجه  يو  هناخب  دوخ  لیم  تیاضرب و  مدرم  مومع  هک  تسویپ  عوقوب  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هراب  رد  طقف  یقیقح 

. دش هراپ  نم  يادر  هماج و  فرط  ود  اهنآ  راشف  زا  دوب و  راتفک  لای  نوچ  مدرم  هوبنا  : دیامرف شدوخ  هکنانچ  دندومن  تعیب  ترضحنآ  اب 
یجایتحا تفگ  ترضحنآب  تناها  نمـض  رمع  دسیونب  يزیچ  ات  تساوخیم  یتاود  ذغاک و  تلحر  عقوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

! تسا یفاک  ار  ام  ادخ  باتک  تسین  تیصوب 
ینعم دوب و  لوق  نیا  فالخ  رب  ناشتافو  عقوم  رد  رمع  رکب و  وبا  تیصو  سپ  دوب  یفاک  ادخ  باتک  دوبن و  مزال  تیصو  رگا  میسرپیم  ام 

ملعلا و ۀنیدم  انا  : دوب هدومرف  زین  ترضحنآ  هدش و  لزان  ربمغیپ  هب  نآرق  اریز  تسنادیمن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتهب  یـسک  ارنآ  ملع  نآرق و 
 . بابلا (1) تایلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع 

زا دیؤم  موصعم و  ار  ربمغیپ  نیـشناج  هدوبن و  لئاق  یهلا  ءاشنم  تفالخ  تماما و  يارب  امـش  رگا  میـسرپیم  ینـس  مرتحم  ناردارب  زا  زاب  و 
اهنآ زا  عافد  ددص  رد  امـش  زین  نونکا  هک  دناهتـشاد  رگید  مدرم  هباحـصب و  يزایتما  هچ  هثالث  يافلخ  تروصنیا  رد  دینادیمن  ادـخ  بناج 
یبا نبا  يرـشخمز و  يزار و  رخف  تامولعم  داوس و  انیقی  دنراد و  حیجرت  ءافلخ  رب  تامولعم  داوس و  رظن  زا  هماع  ياملع  اسب  هچ  دیتسه و 

ماما و دـش  هتفگ  شخب  نیا  مکی  لصف  رد  هکیروطب  تسا و  هدوب  رگید  يافلخ  نامثع و  زا  رتشیب  یلیخ  ینید  روما  رد  مهلاـثما  دـیدحلا و 
هدـهعب يونعم ) تایح  داشرا  ماکحا -  فراعم و  نایب  تموکح -  ظاـحل  زا  » تهج هس  رد  دـیاب  ار  یمالـسا  تلم  يربهر  ربمغیپ  نیـشناج 

فرـص یتح  دش  دهاوخ  هدـنام  رد  زجاع و  یتیرومأم  نینچ  ماجنا  زا  دـشابن  موصعم  دوشن و  ینابیتشپ  ادـخ  بناج  زا  یـسک  رگا  دریگب و 
تـسناوت دـهاوخن  زین  مدرم  تافالتخا  لـصف  لـح و  يرهاـظ و  تموکح  رظن  زا  يونعم  تاـیح  داـشرا  و  ماـکحا ، فراـعم و  ناـیب  زا  رظن 

لالح نمادب  زاین  تسد  دنتسناوتن و  ءافلخ  هکنانچمه  دهد  ماجنا  ار  شاهفیظو 

رگید . بتک  همهملا و  لوصف  یلزاغم ص 83 -  نبا  بقانم  دلج 1 ص 374 -  یطویس  رغیصلا  عماج  ( 474 - ) 1
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نیخروم ءاملع و  لقنب  انب  دندرک و  هدافتسا  وا  نیب  عقاو  بئاص و  رظن  زا  یلـضعم  جنرغب و  بلطم  ره  رد  دندز و  یلع  یـضترم  تالکـشم 

هیلع یلع  زا  دوب  هدش  هدنامرد  برطـضم و  هک  مور  ناریا و  ياهگنج  رد  نینچمه  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  تفگ  دروم  رد 26  رمع  هماع 
یلا يدهی  نمفا  : دیامرف دنوادخ  هک  تسا  ببـس  نیمهب  دومن و  تیادـه  داشرا و  ار  وا  ترـضحنآ  دـش و  یقطنم  لح  هار  يایوج  مالـسلا 

هار دوخ  هکنآ  ای  تسا  راوازس  تعباتم  يارب  دنکیم  تیاده  قح  يوسب  هک  یسک  ایآ  يدهی (1) ؟  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا 
دوش ؟ تیاده  هکنیا  ات  دنادیمن  ار 

یلع لوضفملا  مدق  يذلا  دمحلا هللا   : دیوگ هغالبلا  جهن  حرش  همدقم  رد  عبتت ، قیقحت و  همهنآ  اب  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  بجعت  ياج  و 
هیآ رد  نخـس  نیا  خساپ  هکیتروص  رد  . درمـش مدـقم  داد و  حـیجرت  یلع ) رب  ار  رکب  وبا   ) لضفا رب  ار  لوضفم  هک  اریادـخ  ساپـس  . لضفالا

تبـسن دـیدحلا  یبا  نبا  مالک  نیا  ار و  لوضفم  هن  دـنادیم  راوازـس  يوریپ  تعباـتم و  يارب  ار  لـضفا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  هداد  روبزم 
رب اهنت  هن  لضفا ) رب  دـسر  هچ   ) لضاف رب  لوضفم  مدـقت  حـیجرت و  اریز  تسا  هداد  تیدـحا  ترـضح  سدـق  تحاسب  وا  هک  تسا  یئاوران 
هک دوب  هفیقـس  بزح  نیا  دوشیم و  هدرمـش  قطنم  لقع و  فـالخ  رب  یحیجرت  نینچ  زین  مدرم  ناـیم  رد  یتح  تسا  یهلا  تمکح  فـالخ 

! درمش مدقم  لضفا  رب  ار  لوضفم  درک و  ذاختا  ار  یمیمصت  نینچ 
رد دوخ  بلاطم  تابثا  يارب  هک  مه  یکرادم  هدوب و  قطنم  لقعب و  یکتم  یگمه  ام  تالالدتـسا  هک  دـنیامرفیم  هظحالم  ام  ینـس  ناردارب 

مکحم و لئالد  زا  رپ  هیماما  بتک  درومنیا  رد  هکنیا  اب  دـشابیم و  هماع  هربتعم  بتکب  دنتـسم  امومع  میهدـیم  هئارا  باـتک  نیا  لوصف  ماـمت 
مولعم نیققحم  دزن  رما  تقیقح  هتبلا  . میدومن رظن  فرـص  اهنآ  لقن  زا  ياهناهب  رذع و  هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  فصولا  عم  تسا  نقتم 

. تسا هدوب  رظن  نیمهب  ءافلخ  اب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  راتفر  تسا و  نیملسم  مالسا و  حالص  يارب  رهاظ  تروص  ظفح  زورما  تسا و 
هک تسناد  دیاب  تفای  ققحت  هفیقس  رد  هلیبق  دنچ  عامتجاب  يرهاظ  تفالخ  رگا 

هیآ 35  سنوی  هروس  ( 475 - ) 1
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ملعا لضفا و  یمالسا  قرف  لک  قافتاب  هدش و  بوصنم  تیالوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  یهلا  بصنم  تیالو  ینعی  هیهلا  یقیقح  تفالخ 

: دیوگ رعاش  هکنانچمه  تسا  هدوب  هباحص  لک  ياقتا  یضقا و  عجشا و  لدعا و  و 
لکلا  ماما  لکلا  یف  وه 

رمع ؟ ناک  نم  و  رکب ، وبا  نم 
هک دوخ  ترتـع  نآرق و  دروـم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تیـصو  یمالـسا  ياـههقرف  موـمع  هک  تسا  بجاو  مزـال و  سپ 

يراد دوخ  فلتخم  ياههار  رد  یگدـنکارپ  هقرفت و  زا  دـنناشوپب و  لـمع  هماـج  یترتع (1)  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : دومرف
دندرگ لئان  نیراد  تداعسب  ات  دنراذگ  مدق  تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیالو  هک  میقتسم  یلصا و  هارهاش  کیب  یگمه  هدومن و 

مکب قرفتف  لبسلا  اوعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتسم  یطارص  اذه  نا  :و  دیامرف هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  دهاش و  یلاعت  يادخ  راتفگ  هکنانچمه 
 . نوقتت (2) مکلعل  هب  مکیصو  مکلذ  هلیبس  نع 

قرفتم قح  هار  زا  ار  امـش  اـههار  نآ  هک  دـینکم  يوریپ  ار  رگید  ياـههار  دـینک و  تعباـتم  نآ  زا  امـش  سپ  نم  تسار  هار  تسنیا  هتبلا  و 
. دیشاب راکزیهرپ  دیاش  ات  درک  شرافس  دوخ  هارب  ار  امش  دنوادخ  دزاس 

: ناج ردارب  دیوگ  تنس  لها  ناردارب  هب  لصف  نیا  نایاپ  رد  زین  هدنراگن 
میوگیم  وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 
. لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 

یلزاغم ص 234  نبا  بقانم  دلج 3 ص 109 -  نیحیحص  كردتسم  ( 476 - ) 1
هیآ 153  ماعنا  هروس  ( 477 - ) 2
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: باحصا دالوا و  مشش : شخب 

هراشا

. ترضحنآ دالوا   - 1
. مالسلا هیلع  یلع  باحصا   - 2
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402 ص :
دننکفا  ورمع  یگلمج  ردیح  لسن 

( رین مالسالا  ۀجح   ) دننمرخ نآ  هشوخ  تبسنب  هک 

ترضح نآ  دالوا   - 1

همالع دیفم و  خیش  دناهدرک  تبث  رتخد ) رسپ و 18   18  ) نت شش  یس و  ات  دناهتشون و  فلتخم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دالوا  دادعت  نیخروم 
. میئامنیم هراشا  اهنادب  راصتخا  روطب  الیذ  ام  دناهدرک و  رکذ  ترضحنآ  يارب  دالوا  یسربط 27 

نـسح باـتکب  وا  یناگدـنز  خـیرات  لاـح و  حرـش  نتـسناد  يارب  هدوب و  ترـضحنآ  دـالوا  نیرتگرزب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح   - 1
 . دوش (1) هعجارم  هدنراگن  فیلأت  تسیک ؟

نیـسح باتکب  وا  یناگدنز  خیرات  لاح و  حرـش  نتـسناد  يارب  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دالوا  نیمود  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح   - 2
 . دوش (2) هعجارم  هدنراگن  فیلأت  تسیک ؟

. دوب رفعج  نب  هللا  دبع  دوخ  مع  رسپ  حاکن  هلابح  رد  دمآ و  ایندب  يرجه  مشش  لاس  رد  هلیقع )  ) يربک بنیز   - 3
. دوب موثلک  ما  شاهینک  هک  يرغص  بنیز   - 4

رد مالـسلا  اهیلع  همطاف  ات  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هجوز  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  نت  راهچ  نیا  رداـم 
تشادن .  رایتخا  رد  يرگید  هجوز  ترضحنآ  دوب  تایح  دیق 

تسا .  هدش  پاچ  یبیج  يریزو و  عطقب  یناهارف  تاراشتنا  هلیسوب  هبترم  ود  نونک  ات  باتک  نیا  ( 478 - ) 1
تسا . هدیسر  عبطب  یغورف  تاراشتنا  هلیسوب  هبترم  راهچ  باتک  نیا  ( 479 - ) 2
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403 ص :
. تسا هیفنح  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ  شردام  مساقلا و  وبا  شاهینک  هک  هیفنح  دمحم  - 5
. تسا هعیبر  رتخد  بیبح  ما  ناشردام  دندمآ و  ایندب  ولق ) ود   ) مأوت هک  هیقر  ورمع  6 و 7 - 

لئان تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  البرک  رد  نت  راهچ  ره  هک  هللا  دـبع  نامثع و  رفعج و  و  لـضفلا ) وبا  ترـضح   ) ساـبع و 10 و 11 -  و 9   8
: دیوگ شنادنزرف  ءاثر  رد  هک  تسا  یبالک  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما  ناشردام  دندمآ و 

دقنلا  ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يار  نم  ای 
دبل  يذ  ثیل  لک  ردیح  ءانبا  نم  هارو  و 
دی  عوطقم  هسأرب  بیصا  ینبا  نا  تئبنا 

دمعلا  برض  هسأرب  لاما  یلبش  یلع  یلیو 
دحا هنم  یندامل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ول 

ینز نم  يارب  هک  دومرف  واب  ترـضح  دوب  انـشآ  برع  باسناب  لیقع  نوچ  دومن  جـیوزت  لـیقع  یئاـمنهرب  ار  نینبلا  ما  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
تسا هدوبن  برع  لئابق  رد  یسک  رتعاجـش  وا  ناردپ  زا  هک  نک  جیوزت  ار  هیبالک  نینبلا  ما  درک  ضرع  دروآ  یعاجـش  دنزرف  ات  نک  رایتخا 
البرک رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداعـس  اب  باکر  رد  شرگید  ناردارب  اب  هک  دوب  لـضفلا  وبا  ترـضح  دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  دوصقم  و 

: دیوگ دوب  هدرب  ثرا  شردپ  زا  هک  مالسلا  هیلع  سابع  تعاجش  دروم  رد  یئارغ  هدیصق  نمض  یلح  رفعج  دیس  دندیشون  تداهش  تبرش 
ۀعاجش  هیبا  نم  ثروت  لطب 

مغرت  ۀلالضلا  ینب  فونا  اهیف 
هلقی  ءاقسلا  يرسیلا  هفک  یف 

مذخملا  ماسحلا  ینمیلا  هفکب  و 
یننا  لیقصلا و  همراصب  امسق 

. مسقا ءامسلا ال  ۀقعاص  ریغ  یف 
نب رفعج  هجوز  البق  ءامـسا   . تفر ایند  زا  شردـپ  تداهـش  زا  شیپ  یکدوک  رد  ییحی  دوب و  سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  هک  ییحی   - 12

تداهش  زا  سپ  دوب  بلاطیبا 
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404 ص :
حاکن هلابحب  ار  ءامسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رکب  وبا  تافو  زا  سپ  دمآ  دوجوب  وا  زا  دمحم  درک و  جیوزت  ار  وا  رکب  وبا  هتوم  گنج  رد  رفعج 

. دروآ رد  دوخ 
. تسا یفقث  دوعسم  نب  ةورع  رتخد  دیعس  ما  ناشردام  هلمر  نسحلا و  ما  13 و 14 - 

. دندیسر تداهشب  البرک  رد  ود  ره  هیمراد و  دوعسم  رتخد  یلیل  ناشردام  هللا  دبع  رکبوبا و  هب  ینکم  رغصا  دمحم   - 16  - 15
رگید نانز  زا  هک  همطاف  هجیدـخ ، هنومیم ، هملـس ، ما  هماما ، هناـمج ، مارک ، ما  یناـه ، ما  يرغـص ، هیقر  يرغـص ، بنیز  هسیفن ، ات 27 -   17

لضفلا وبا  ترضح  هیفنح و  دمحم  مالسلا و  امهیلع  نینسح  ینعی  وا  دالوا  زا  نت  جنپ  زا  طقف  مالسلا  هیلع  یلع  باقعا  دندوب و  ترضحنآ 
 . دشابیم (1) رمع  و 

مالسلا هیلع  یلع  باحصا   - 2

هراشا

يرولا  مالعا  باب 4 -  دلج 1  دیفم  داشرا  ( 480 - ) 1
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405 ص :
مالسلا ) هیلع  یلع  . ) ادلص ناکل  رجح  نم  ناک  ول  ادنف و  ناکل  لبج  نم  ناک  ول  کلام  ام  کلام و  رد  و هللا 

هدومنن و هقئاضم  ناج  لذب  زا  وا  تعاط  تبحم و  هار  رد  لاح  همه  رد  هک  دوب  يراکادـف  نایعیـش  صاخ و  باحـصا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دوشیم هراشا  نانآ  زا  یضعب  لاح  حرشب  راصتخا  روطب  الیذ  دندوب  هتفرگ  رارق  ترضحنآ  تیانع  فطل و  دروم  هراومه 

: یعخن رتشا  کلام   - 1

يوسب ار  ادخ  ناگدـنب  زا  یکی  دـیامرفیم  . میئامنیم هراشا  تسا  هتـشون  رطـس  دـنچ  نیا  رد  هک  تسنآ  زا  جراخ  کلام  فیـصوت  فیرعت و 
ددرگیمن و رب  نمـشد  ربارب  زا  بارطـضا  تشحو و  تاعاس  رد  دـباوخیمن و  كانفوخ  ياهزور  رد  هک  مدرک  هناور  تموکح ) يارب   ) اـمش
دیونـشب و ار  شنخـس  سپ  تسا  جـحذم  هلیبق  زا  ثراح  نب  کلام  وا  تسا و  رتتخـس  شتآ  ندـنازوس  زا  ناراکدـب  رب  دوشن و  كانمیب 

نآ يزیت  هک  تسا  ادخ  ياهریشمش  زا  يریشمش  وا  اریز  هللا  فویس  نم  فیس  هناف  دینک  تعاطا  دراد  تقباطم  قح  اب  هچنآ  رد  ار  شنامرف 
 . دشابن (1) رثا  یب  شتبرض  دوشن و  دنک 

یلع هک  تشاد  یخماش  ماقم  دومنیم و  رتسکاخ  ار  نیقفانم  یتسه  نمرخ  دوخ  رابشتآ  ریشمش  اب  هک  دوب  لولـسملا  هللا  فیـس  کلام  يرآ 
رگا مدوب  ادـخ  لوسرب  تبـسن  نم  هک  دوب  نانچ  نم  يارب  کلام  ینعی  هللا  لوسرل  تنک  امک  یل  ناک  دـقل  : دومرف شاهراـبرد  مالـسلا  هیلع 

تلزنم ولع  تمظع و  نازیم  تقونآ  دوش  قیقد  هجوت  ماما  مالک  نیاب 

همان 38  زا  هغالبلا  جهن  ( 481 - ) 1
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406 ص :
. ددرگیم نشور  کلام 

کلام دننام  ار  یسک  مجع  برع و  نایم  رد  یلاعت  يادخ  هک  دنک  دای  دنگوس  یسک  رگا  دیوگیم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ماش و لها  کلام  یگدـنز  دـشاب  هدرک  یهانگ  دوخ  دـنگوس  رد  هک  منکیمن  نامگ  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  شداتـسا  رگم  تسا  هدرکن  قلخ 

 . دومن ناشیرپ  ار  قارع  لها  يو  گرم 
یلع نیفـص  زا  تعجارم  زا  سپ  دـیمانیم ، یلع  تسار  تسد  ار  وا  هیواعم  تسا و  فیـصوت  لباق  ریغ  نیفـص  گنج  رد  کلام  ياهتداشر 

. دیدرگ مومسم  عفان  هلیسوب  مزلق  رد  دش  هداد  حرش  البق  هکیروطب  دومن و  مازعا  رصم  يرادنامرفب  ار  وا  مالسلا  هیلع 
کلام دنک  تمحر  ادخ  دومرف  دومن و  هیرگ  رایسب  ریظن  یب  عاجش  نآ  يارب  دومن و  رثأتم  هزادنایب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يو  تداهـش  ربخ 

لها زیزع و  ار  ماش  لها  وا  گرم  دوب  تخس  بلص و  یگنـس  دوب  گنـس  رگا  دوب و  میظع  یهوک  دوب  هوک  رگا  کلام  دومرف  سپـس  ار و 
. دید مهاوخن  ار  کلام  لثم  رگید  نیا  زا  سپ  دومن  لیلذ  ار  قارع 

: ینرق سیوا   - 2

ترایز يارب  تشاد  هدهعب  ار  شردام  هقفن  دومنیم و  ینابرتش  نمی  رد  دناهدرمـش  هینامث  داهز  زا  ار  وا  دوب و  فراع  دـباع و  رایـسب  سیوا 
! امنم فقوت  زور  مین  زا  هدایز  یلو  ورب  تفگ  شردام  دنک  رفس  هنیدمب  هک  تساوخ  هزاجا  شردام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هکیلاح رد  فقوت  تعاس  دنچ  زا  سپ  سیوا  تشادن  روضح  هنیدم  رد  ترـضحنآ  یلو  تفر  ادخ  لوسر  هناخب  دیـسر  هنیدـمب  هک  سیوا 
نیا دومرف  دش  هناخ  دراو  دمآ و  هنیدمب  ادخ  لوسر  نوچ  تشگزاب ، نمیب  دوب  هدـشن  قفوم  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترایزب 

ار رون  نیا  دومرف  دومن  تعجارم  فقوت  یتدـم  زا  سپ  دوب و  هدـمآ  نمی  زا  سیوا  مانب  ینابرتش  دـنتفگ  مرگنیم ؟ اجنیا  رد  هک  تسیک  رون 
 . تسا (1) هتشاذگ  هیدهب  ام  هناخ  رد 

مونـشیم ادـخ  يوب  نمی  بناج  زا  نم  دومرفیم  دـیمانیم و  نمحرلا  سفن  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نینمؤملا  سلاـجم  رد 
صخش نیا  درک  ضرع  ناملس 

نیفص ص 195  باتک  خیراوتلا  خسان  ( 482 - ) 1
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407 ص :
مکنم هار  نم  الا  رضم ، ۀعیبر و  لثم  هتعافش  یف  لخدی  ةدحاو  ۀمایقلا  موی  رـشحی  ینرقلا  سیوا  هل  لاقی  اصخـش  نمیلاب  نا  : دومرف تسیک ؟

 . مالسلا (1) ینم  هءرقی 
لخاد رضم  هعیبر و  هلیبق  هزادناب  وا  تعافش  رد  دوش و  روشحم  اهنت  تمایق  زور  دنیوگ  ینرق  سیوا  ار  وا  هک  تسا  یصخش  نمی  رد  ینعی 

 . دناسرب واب  ارم  مالس  دید  ار  وا  امش  زا  هک  ره  دنوشیم ،
لئان تداهـش  هجردب  گنج  نامه  رد  درک و  گنج  يو  باکر  رد  دومن و  تعیب  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخب  نیفـص  رد  سیوا 

. دمآ

: رکب یبا  نب  دمحم   - 3

وبا بلص  زا  یلو  هدوب  نم  رسپ  دمحم  دومرف  شاهرابرد  هک  تسا  ترـضحنآ  دنزرف  ياجب  هکلب  مالـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  باحـصا  زا 
رـصم تموـکحب  یلع  فرط  زا  نیفـص  زا  سپ  دوـمن و  اـهتداشر  مالـسلا  هیلع  یلع  باـکر  رد  نیفـص  لـمج و  ياـهگنج  رد  تـسا ، رکب 

شدسج يو  نتشک  زا  سپ  دندیروش و  وا  رب  رصم  مدرم  صاع  ورمع  هلیح  هیواعم و  روتـسدب  دیدرگ  هراشا  اقباس  هکنانچ  دش و  بوصنم 
. دندز شتآ  هتشاذگ و  ياهدرم  غالا  مکش  رد  ار 

شردام دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  يافو  اب  نارای  زا  دـمحم  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دومن  ناشیرپ  تیاهن  یب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وا  تداهـش  ربخ 
هتـشاذگ راگدایب  دوخ  زا  هلاس  تفه  لفط  کی  تشاد و  لاـس  تداهش 28  ماگنه  دمحم  دوب ، ترـضحنآ  هجوز  مه  سیمع  تنب  ءامـسا 

. دوب
: تسا هدورس  رکب ) وبا   ) شردپ تمذم  مالسلا و  هیلع  یلع  تیناقح  رد  هک  تسا  رکب  یبا  نب  دمحم  زا  ریز  راعشا 

حلص  ام  اندجو  دق  انابا  ای 
حضتفا  هوبا و  تنا  نم  باخ 

يذلا  کنم  ینجرخا  امنا 
حلملا  ءاملا  نم  ردلا  جرخا 
ام  مخ و  یف  دهعلا  تیسنا 
حرش  هیف و  ثوعبملا  هلاق 
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408 ص :
اهموی  یف  دمحا  یصو  کیف 

حتف  دق  ربیخ  باوبا  نمل  ما 
ادغ  رشحلا  یف  كرذع  يرت  ام 

حضتا  قحلا  اذا  لیولا  کل  ای 
ءامسلا  بر  نم  يزخلا  کیلع  و 

حدص  وا  مامح  حان  املک 
یتدع  متنا  ءارهزلا  ینب  ای 

حجر  ینازیم  رشحلا  یف  مکب  و 
مکل  یئالو  حص  اذا  و 

 . حبن (1) دق  بلک  يا  یلابا  ال 
شردپ هک  یسک  تسا  اوسر  راکنایز و  میدرک ، ادیپ  مالسلا ) هیلع  یلع  زا  يوریپ  هجیتن  رد   ) ام دوب  یتسرد  حالـص و  هار  هچنآ  ردپ  يا  - 

. یشاب وت 
. دروآ نوریب  ایرد )  ) روش بآ  زا  ار  دیراورم  هک  یئادخ )  ) نآ دروآ  نوریب  وت  بلص  زا  ارم  - 

يدرک ؟ شومارف  داد  حرش  دومرف و  مالسلا ) هیلع  یلع  هرابرد   ) مخ ریدغ  رد  ثوعبم  ربمغیپ  هک  ار  تفالخ  دهع  يدوز ) نیاب   ) وت ایآ  - 
دوشگ ؟ ار  ربیخ  ياهرد  هکنآ  دروم  رد  ای  درک  تیصو  وت  هرابرد  راتخم  دمحا  ربمغیپ  زورنآ  رد  ایآ  - 

. دوش راکشآ  قح  نوچ  وت  رب  ياو  يدرک ) بصغ  ار  تفالخ  هک   ) ینیبیم هچ  ار  ترذع  رشحم  رد  تمایق  يادرف  - 
( . هشیمه يارب   ) دناوخب ای  دنک و  هحون  يرتوبک  هکینامز  ره  داب  يراوخ  یئاوسر و  وت  رب  نامسآ  راگدرورپ  زا  و  - 

. درک دهاوخ  ینیگنس  نم  کین  لامعا  نازیم  رشحم  رد  امش  تیالو  هلیسوب  نم و  هاگهانپ  دیئامش  همطاف  دالوا  يا  - 
ررـض هچ  رکب  وبا  تفلاخم  زا   ) دـنک سراپ  یگـس  هچ  مرادـن  یکاب  دـشاب  بیع  یب  ملاـس و  امـش  يارب  نم  صـالخا  یتسود و  نوچ  و  - 

( . دسریم

: رامت مثیم   - 4

مالسلا هیلع  یلعب  تبسن  دوخ  تبحم  یتسود و  رد  دوب و  هتفرگ  رارق  ترضحنآ  هجوت  دروم  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  صاوخ  زا 
تباث و

يرصان  هفحت  باتک  زا  ( 484 - ) 1
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هب یعیجف  عضو  اب  ار  مثیم  نوعلم  نآ  دـش و  هتخیوآ  راد  هب  داـیز  نب  هللا  دـیبع  روتـسد  هب  باـنج  نآ  تبحم  هار  رد  هرخـالاب  دوب و  رادـیاپ 

. دیناسر تداهش  هجرد 
دوب هدش  هتخیوآ  رادب  نآ  هنتب  مثیم  هک  ار  یئامرخ  تخرد  یتح  هداد و  ربخ  يو  هب  دایز  نبا  تسد  هب  ار  وا  تداهش  البق  مالسلا  هیلع  یلع 

نآ ياپ  رد  دادـیم و  بآ  تخرد  نآب  دـمآیم  یهاگهاگ  مثیم  ورنیا  زا  دوب  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ  راـنک  تخرد  نآ  دوب و  هداد  ناـشن  واـب 
مثیم نانخـس  زا  ورمع  روایب  اـجب  بوخ  نم  اـب  ار  یگیاـسمه  قح  دوب  مهاوخ  وت  هیاـسمه  نم  تفگیم  ثیرح  نب  ورمعب  دـناوخیم و  زاـمن 
نبا روتـسدب  مثیم  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنک  يرادیرخ  ار  وا  لزنم  فارطا  ياههناخ  زا  یکی  دراد  دـصق  وا  درکیم  نامگ  دـیمهفیمن و  يزیچ 

تسا هدوب  هچ  نانخـس  نآ  نتفگ  زا  وا  روظنم  هک  تسناد  دش و  مثیم  دوصقم  هجوتم  ثیرح  نب  ورمع  دش  هدز  راد  تخردنآ  بوچب  دایز 
 ! (1)

: دایز نب  لیمک   - 5

زا لاؤس  ماگنه  شدوخ  هکنانچ  دنیوگ  نینمؤملا  ریما  رس  بحاص  ار  وا  افرع  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  صاخ  باحـصا  زا  نیعبات و  رابک  زا 
كرس ؟ بحاص  تسلا  : دنکیم ضرع  ترضحنآب  تقیقح 

. تسا هداد  میلعت  يوب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  روهشم  لیمک  ياعد 
يایاطع جاجح  تخیرگ  تشک  دـهاوخ  ار  وا  جاـجح  تسنادـیم  هک  لـیمک  دـیبلط و  ار  لـیمک  دـش  هفوک  یلاو  فسوی  نب  جاـجح  یتقو 

نم ناشیوخ  موق و  هک  تسین  راوازـس  دوشیم  مامت  نم  رمع  ماهدش و  ریپ  نم  تفگ  دـید  نینچ  هک  لیمک  دومن  عطق  ار  لیمک  موق  هفیاط و 
زا تفگ  لیمک  مبایب  تسد  وتب  هک  مدوب  لیام  یلیخ  تفگ  جاجح  دومن  میلست  جاجحب  ار  دوخ  اذل  دنوش  عونمم  دوخ  يایاطع  تفایرد  زا 

هداد ربخ  نمب  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  باـسح  مه  لـتق  زا  سپ  تسا و  دـنوادخ  دـعوم  نکل  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  نم  رمع 
دندومن و ادج  ندـب  زا  ار  شرـس  داد  روتـسد  هناهب  نیدـب  ياهدوب و  کیرـش  نامثع  لتق  رد  وت  تفگ  جاجح  یتسه  نم  لتاق  وت  هک  تسا 

 . دیسر (2) تداهش  هجردب  یگلاس  دون  رد  لیمک 

: سابع نب  هللا  دبع   - 6

باحصا زا  مالسلا و  هیلع  یلع  يومع  رسپ  سابع ) نباب  فورعم  )

دیفم  داشرا  ( 485 - ) 1
دیفم  داشرا  ( 486 - ) 2
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410 ص :
هیلع یلع  يدرگاش  رثا  رد  ار  تاراختفا  نیا  تشاد و  تراـهم  ریـسفت  هقف و  باـسنا و  ملع  رد  ساـبع  نبا  . تسا هدوب  ترـضحنآ  نیبحم  و 
هیلع یلع  نیفص  رد  نیمکح  باختنا  ماگنه  تهجنیدب  دوب  زاتمم  لاجر  زا  یکی  ریـصب و  سانـش و  عقوم  درم  دوب ، هدروآ  تسدب  مالـسلا 

. دشن عقاو  شنایهاپس  لوبق  دروم  یلو  دومن  نییعت  ار  وا  مالسلا 
نتسیرگ رثا  رد  دوب و  نوزحم  رثأتم و  یلیخ  بانجنآ  تداهش  ماگنه  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  یقیقح  نایعیـش  نارادتـسود و  زا  سابع  نبا 

. تفر ایند  زا  عضو  نامهب  دش و  انیبان  رمع  رخاوا  رد  دایز 

: ربنق  - 7

نم تفگ  ربنق  یتسه ؟ بلاطیبا  نب  یلع  هدـنب  وت  تفگ  درک و  ریگتـسد  ار  وا  فسوی  نب  جاجح  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  مالغ 
ینیدب نک  یئامنهار  ارم  وت  تفگ  ربنق  يوجب  يرازیب  يربت و  یلع  نید  زا  تفگ  جاجح  . تسا نم  تمعنیلو  مه  یلع  متـسه و  ادـخ  هدـنب 

 . دشاب یلع  نید  زا  رتهب  هک 
رایتخا تفگ  ربنق  . مناسرب لتقب  مسقنادب  ارت  ات  وگب  ینکیم  رایتخا  ار  نتشک  هنوگ  ره  سپ  یئوجیمن  يربت  وا  نید  زا  هک  لاح  تفگ  جاجح 

. دیسر تداهشب  جاجح  روتسدب  هرخالاب  مناسریم و  لتقب  تمایق ) زور  رد   ) مسق نامهب  ارت  مه  نم  یشکب  ارم  وت  هک  مسق  رهب  تست  دوخ  اب 
جراخ لزنم  زا  ترـضح  هکیعقوم  تشاد و  تسود  یلیخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ربنق  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هکنآ تهجب  درک  ضرع  یئآیم ؟ نم  رس  تشپ  ارچ  ربنق  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  بشکی  دشیم  نوریب  وا  رس  تشپ  ریشمش  اب  مه  ربنق  دشیم 
لها زا  هکلب  درک  ضرع  نیمز ؟ لـها  زا  اـی  ینکیم  تسارح  ارم  نامـسآ  لـها  زا  وت  دومرف  دوش  دراو  وت  كراـبم  دوجوب  ياهمدـص  اداـبم 

 . تشگرب (1) ربنق  سپ  دنناسرب  ياهمدص  نمب  دنناوتیمن  نیمز  لها  ادخ  نذا  نودب  دومرف  نیمز 

: يرجه دیشر   - 8

هداز انز  هک  دوب  دهاوخ  هنوگچ  وت  ربص  دیشر  يا  دومرف  واب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  صاخ  نابحم  باحـصا و  زا 
دنک ؟ عطق  ارت  نابز  اپ و  ود  اهتسد و  دهاوخب و  ارت  دایز ) نبا   ) هیما ینب 
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411 ص :
تـسا تیاور  رد  .و  دوب یهاوخ  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  وت  دیـشر  يا  دومرف  تسا ؟ تشهب  شزرمآ و  تبقاع  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع 

دندیچ و بطر  نآ  زا  يردـق  باحـصا  دنتـسشن و  ياهلخن  ریز  رد  هتفر و  یناتـسلخنب  شباحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زورکی  هک 
! تسا یبوخ  بطر  ردقچ  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع  دیشر  دندراذگ  ترضح  تمدخ 

بآ ار  وا  تفریم و  تخردنآ  دزن  اهزور  دیشر  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  دننکیم  نازیوآ  تخرد  نیمهب  ارت  دیـشر  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
دایز نبا  مالغ  هکنیا  ات  تسا  هدـش  کیدزن  نم  لجا  امتح  تفگ  دـناهدیرب  ارنآ  هخاـش  دـید  تفر  تخرد  راـنکب  دیـشر  هک  يزور  دادـیم 
لقن نم  يارب  تیـالوم  ياـهغورد  زا  تفگ  نوـعلمنآ  تفر  داـیز  نب  هللا  دـیبع  دزن  دیـشر  نک  تباـجا  ار  ریما  تـفگ  دـمآ و  دیـشر  شیپ 

. دومن یهاوخ  عطق  ارم  نابز  اهاپ و  اهتسد و  هک  هداد  ربخ  نمب  هدومرفن و  غورد  مه  میالوم  میوگیمن و  غورد  نم  ادخب  تفگ  دیشر  ! نک
اب ار  وا  سپ  دنربن  ار  شنابز  یلو  دننک  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  داد  روتـسد  هاگنآ  مینکیم  بیذـکت  ار  وا  ام  نالا  ادـخب  تفگ  هللا  دـیبع 

دندرک و عطق  مه  ار  شنابز  داد  روتـسد  دایز  نبا  هکنیا  ات  دادیم  ربخ  ار  مدرم  همیظع  روما  زا  وا  دندروآ و  رازاب  نایم  هدـیرب  ياپ  تسد و 
 . دنتخیوآ (1) رادب  هلخن  هخاش  نامهب 

: فینح نب  لهس   - 9

لهس دومن ، تافو  هفوک  رد  نیفص  زا  تعجارم  زا  سپ  هدومن و  یتخس  ياهگنج  نیفص  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  صلخم  نارادتسود  زا 
هدومن تیامح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـحا  رد  هک  تسا  يرفن  دـنچ  وزج  هتـسج و  تکرـش  تاوزغ  رد  زین  مرکا  لوسر  ناـمز  رد 

. دوب هتشاذگ  دوخ  ياجب  هنیدم  رد  ار  وا  لمج  گنج  يارب  هرصبب  تکرح  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  ینانیمطا  دروم  صخش  تسا 

: ناحوص نب  دیز  ناحوص و  نب  ۀعصعص  10 و 11 - 

دش . دیهش  لمج  گنج  رد  دیز  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  صاخ  باحصا  زا  مه  ردارب  ود  نیا 
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ارم هک  ـالاح  تفگ  هیواـعم  منیبـب  هفیلخ  ارت  تساوخیمن  ملد  تفگ  هیواـعمب  هفوک  رد  يزور  هعـصعص  دوب  هدـمآ  هفوکب  هیواـعم  هکیعقوم 

! نک بس  ار  یلع  ربنم و  يالاب  ورب  ینادیم  هفیلخ 
دنک نعل  ار  یلع  هک  ار  یـسک  ار و  هیواـعم  منکیم  نعل  نم  یلو  تسا  هتفگ  نینچ  نمب  هیواـعم  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربـنم  هـب  هعـصعص 

. دنتفگ نیمآ  زین  دجسم  نیرضاح 

: رسای رامع   - 12

دومن لوزعم  ار  وا  دینش  ار  ربخ  نیا  رمع  نوچ  تخادرپیم  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رـشنب  هفوک  رد  دوب و  هفوک  یلاو  رمع  نامز  رد  رامع 
رد وت  بناج  زا  ندـش  بوصنمب  مدوبن  رورـسم  تفگ  رامع  ینیگمغ ؟ يدـش  لوزعم  هکنیا  زا  ایآ  دیـسرپ  يو  زا  رمع  دـمآ  هنیدـمب  راـمع 

ماـگنهنآ رد  دیـسر و  تداهـشب  دومن  هک  یتخـس  ياـهگنج  زا  سپ  نیفـص  رد  راـمع  ندـش ؟ لوزعمب  موشیم  نوزحم  هنوگچ  تروصنیا 
. دش كانهودنا  رایسب  وا  گرم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  لاس  دون  زا  زواجتم  شنس 

لاح همه  رد  هک  تسا  هتـشاد  مهلاثما  متاح و  نب  يدع  دعـس و  نب  سیق  يدـع و  نب  رجح  دـننام  زین  يرگید  باحـصا  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دناهدوب يو  دامتعا  نانیمطا و  دروم 
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: مالسلا هیلع  یلع  نانخس  زا  متفه : شخب 

هراشا

. هغالبلا جهن  زا   - 1

. مکحلا ررغ  زا   - 2
. موظنم نانخس  زا   - 3
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( راصق تاملک  زا  . ) هفتح عفدی  هسفن و ال  قزری  ال  ۀفیج ، هرخا  ۀفطن و  هلوا  : رخفلا مدا و  نبال  ام 

هغالبلا جهن  زا   - 1

. همهتت نا ال  لدعلا  همهوتت و  نا ال  دیحوتلا   - 1
: همجرت

مهتم ار  وا  هک  تسنآ  لدـع  و  تسا ) لاـیخ  مهو و  رد  مسجت  زا  هزنم  دـنوادخ   ) يرواـین هشیدـنا  مـهو و  رد  ار  ادـخ  هـک  تـسنآ  دـیحوت 
( . ینادب اربم  ار  وا  تسیاشان  لامعا  زا  يزاسن )

. هتمعن لاوزب  رطاخ  هنع  رصق  نم  اهنم و  هداز  هادا  نمف  اقح  ۀمعن  لک  یف  یلاعت  نا هللا   - 2
: همجرت

دروآ اجب  ار  تمعن ) رکـش   ) نآ هک  ره  سپ  درک ) يرازگـساپس  نآ  ربارب  رد  دـیاب  هک   ) تسا یقح  یتمعن  ره  رد  یلاعت  يادـخ  يارب  هتبلا 
. دزادنا لاوز  رطخ  رد  ار  شتمعن  دنوادخ  دیامن  یهاتوک  درومنیا  رد  هک  یسک  دنادرگ و  دایز  وا  رب  ار  تمعن  نآ  دنوادخ 

. هیلع ةردقلل  ارکش  هنع  وفعلا  لعجاف  كودع  یلع  تردق  اذا   - 3
: همجرت

. رذگ رد  وا  زا  يزوریپ  تمعن )  ) هنارکشب یتفای  رفظ  تنمشد  رب  هاگ  ره 
. بورکملا نع  سیفنتلا  فوهلملا و  ۀثاغا  ماظعلا  بونذلا  تارافک  نم   - 4
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415 ص :
: همجرت

بوـسحم گرزب  ناـهانگ  تاراـفک  هلمج  زا  ندودز  ار  هودـنا  مغ و  نیگهودـنا  صخـش  زا  ندیـسر و  داـیرفب  ار  ياهدیدمتـس  هراـچیب و 
. دوشیم

. هرذحاف هیصعت  تنا  همعن و  کیلع  عباتی  هناحبس  کبر  تیأر  اذا  مدا  نبای   - 5
: همجرت

تیصعم ار  وا  يرازگساپس ) ياجب   ) وت دشخبیم و  وت  هب  مه  رـس  تشپ  ار  دوخ  ياهتمعن  تکاپ  راگدرورپ  يدید  هک  ینامز  مدآ  دنزرف  يا 
يدایز ثعاب  هجیتن  رد  رتشیب و  هانگ  بجوم  مه  رس  تشپ  تمعن  ندمآ  نیا  اریز  . ) سرتب وا  تبوقع ) باذع و   ) زا سپ  ینکیم  ینامرفان  و 

( . دوب دهاوخ  هجنکش  باذع و 
. یقتلملا عرسا  امف  لابقا  یف  توملا  رابدا و  یف  تنک  اذا   - 6

: همجرت
دوز هچ  سپ  دروآیم  ور  وت  يوسب ) مه   ) گرم و  ياهداهن ) گرم  فرطب  ور  و   ) هدرک ایندـب  تشپ  رمع ) مایا  نتـشذگ  رثا  رد   ) وت هکینامز 

. دوب دهاوخ  تاقالم  گرم ) وت و  نایم  )
. دهزلا ءافخا  دهزلا  لضفا   - 7

: همجرت
. تسا مدرم ) راظنا  زا   ) نآ نتشاد  ناهنپ  دهز  نیرترب 

. ینملا كرت  ینغلا  فرشا   - 8
: همجرت

. تسا اهوزرآ  ندرک  اهر  يزاین  یب  يرگناوت و  نیرتفیرش 
كایا و و  هیلا ، نوکت  ام  جوحا  کنع  دعقی  هناف  لیخبلا  ۀقداصم  كایا و  و  كرـضیف ، کعفنی  نا  دیری  هناف  قمحالا  ۀـقداصم  كایا و   - 9

بیرقلا . کیلع  دعبی  دیعبلا و  کیلع  برقی  بارسلاک  هناف  باذکلا  ۀقداصم  كایا و  و  هفاتلاب ، کعیبی  هناف  رجافلا  ۀقداصم 

هغالبلا جهن  زا   - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


416 ص :
: همجرت

نک يرود  لیخب  یتسود  زا  و  دناسریم ، نایز  يدرخیب ) تلعب  یلو   ) دناسر يدوس  وتب  دهاوخیم  وا  هک  اریز  شاب  رذح  رب  قمحا  یتسود  زا 
، دشورفیم يزیچان  ياهبب  ارت  هک  زیهرپب  تخـس  راکدب  یتسود  زا  و  دهدیم ، ناشن  رتدـنمزاین  وت  زا  ار  دوخ  یهاوخب ) يزیچ  وا  زا  رگا  هک  )

. دنادرگ رود  وت  زا  ار  کیدزن  کیدزن و  وتب  ار  رود  دبیرفیم ) ارت   ) تسا بارس  دننام  وا  هک  نیزگ  يرود  وگغورد  یتسود  زا  و 
. هناسل ءارو  قمحالا  بلق  هبلق و  ءارو  لقاعلا  ناسل   - 10

: همجرت
نادان قمحا و  دیوگ و  نخـس  هاگنآ  دنک  هشیدنا  لمأت و  ءادـتبا  دـنمدرخ   ) وا نابز  تشپ  قمحا  بلق  تسا و  وا  بلق  تشپ  دـنمدرخ  نابز 

( . دتفا هشیدنا  رکفب و  دعب  دیوگ  نخس  لوا 
. کبجعت ۀنسح  نم  هللا  دنع  ریخ  كءوست  ۀئیس   - 11

: همجرت
. دراد او  ینیبدوخ  بجعب و  ارت  هک  تسا  یکین  رادرک  زا  رتهب  ادخ  دزن  رد  دنک  نیگهودنا  ارت  دنز و ) رس  وت  زا  هک   ) يدب لمع  هانگ و 

. رارسالا نیصحتب  يأرلا  و  يأرلا ، ۀلاجاب  مزحلا  و  مزحلاب ، رفظلا   - 12
: همجرت

هـشیدنا يأر و  تسا و  هشیدـنا  رکف و  يورین  نتخادـنا  راکب  طایتحا  مزح و  تسا و  یـشیدنا  رود  طایتحاب و  اـهراک ) رد   ) نتفاـی يزوریپ 
. تسا رارسا  نتشادهاگن  مکحمب 

. عبش اذا  میئللا  عاج و  اذا  میرکلا  ۀلوص  اورذحا   - 13
: همجرت

 . دوش ریس  هکیعقوم  میئل  هطلس  هلمح و  زا  دوش و  هنسرگ  هکیماگنه  میرک  توطس  تلوص و  زا  دیسرتب 
ۀبوقعلا . یلع  مهردقا  وفعلاب  سانلا  یلوا   - 14
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417 ص :
: همجرت

 . تسا رتراوازس  وا  ندیشخب  وفعب و  دشاب  رتاناوت  راک ) اطخ  ای  نمشد   ) ندیناسر رفیکب  هک  ره 
. ةرواشملاک ریهظ  بدالاک و ال  ثاریم  لهجلاک و ال  رقف  لقعلاک و ال  ینغ  ال   - 15

: همجرت
. تسین تروشم  دننام  ینابیتشپ  چیه  بدا و  نوچمه  یثاریم  چیه  لهج و  دننام  يرقف  چیه  لقع و  دننام  يزاین  یب  چیه 

. ماین مه  مهب و  راسی  بکرک  ایندلا  لها   - 16
: همجرت

زا داد  همتاخ  اهنآ  یگدنزب  دیسر و  ارف  ناشگرم  هکیعقوم  و   ) دنهدیم ریـس  باوخ  لاح  رد  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  ینایناوراک  دننام  ایند  مدرم 
( . دهدن يدوس  نانآ  لاحب  يرادیب  نیا  دنوشیم و  رادیب  باوخ 

. ینغلا ۀنیز  رکشلا  رقفلا و  ۀنیز  فافعلا   - 17
: همجرت

. تسا يرگناوت  رویز  يرازگساپس  یتسدیهت و  تنیز  ینمادکاپ 
. مالکلا صقن  لقعلا  مت  اذا   - 18

: همجرت
( . تسا يدرخیب  لیلد  یفرح  رپ   ) دریذپ ناصقن  شنخس  دبای  لامک  یمدآ )  ) لقع هاگ  ره 

. هلجا یلا  هاطخ  ءرملا  سفن   - 19
: همجرت

. درادیم رب  شگرم  يوسب  مدقکی  دشکیم  ناسنا  هک  یسفن  ره 
حلصا نم  و  سانلا ، نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم   - 20
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418 ص :
. ظفاح هللا  نم  هیلع  ناک  ظعاو  هسفن  نم  هل  ناک  نم  و  هایند ، رما  هل  هللا  حلصا  هترخا  رما 

: همجرت
یسک و  دروآ ، حالـصب  تسا  مدرم  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دنک  حالـصا  يوقت ) هلیـسوب   ) تسا ادخ  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  هک  ره 

زا دشاب  ياهدنهد  دنپ  دوخ  يارب  نتشیوخ  زا  ار  هک  ره  و  دنک ، تسرد  ار  شیایند  راک  وا  يارب  دنوادخ  دنک  حالـصا  ار  شترخآ  راک  هک 
. دوب دهاوخ  یظفاحم  وا  يارب  ادخ  بناج 

. لقاعلا بللا  وذ  اهرذحی  لهاجلا و  رغلا  اهیلا  يوهی  اهفوج ، یف  عفانلا  مسلا  اهسم و  نیل  ۀیحلا  لثمک  ایندلا  لثم   - 21
: همجرت

نآ يوسب  هدروخ  بیرف  نادان  تسا ، هدنـشک  رهز  شنوردنا  رد  مرن و  نادـب  ندوس  تسد  هک  دـنام  ياهدـنزگ  رام  ناتـسادب  ایند  ناتـساد 
. دنیزگ يرود  نآ  زا  اناد  دنمدرخ  یلو  دور 

. هرجا یقبی  هتنوؤم و  بهذت  لمع  هتعبت و  یقبت  هتذل و  بهذت  لمع  : نیلمع نیب  ام  ناتش   - 22
: همجرت

يرگید و  یناوهـش ) ذیاذل  دننام   ) دنامب یقاب  نآ  جـنر  نایز و  هتفر و  شتذـل  هک  یلمع  یکی  : راک ود  نیب  تسا  يرود  فالتخا و  ردـقچ 
. دنام یقاب  ششاداپ  دزم و  هتفر و  نآ  جنر  يدابع ) لامعا  دننام   ) هک یلمع 

. کنیع یف  قولخملا  رغصی  كدنع  قلاخلا  مظع   - 23
: همجرت

. دنادرگ کچوک  وت  مشچ  رد  ار  قولخم  وت  دزن  رد  راگدیرفآ  تمظع 
ءانفلل و اوعمجا  توملل و  اودل  : موی لک  یف  يدانی  اکلم  نا هللا   - 24
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419 ص :
. بارخلل اونبا 

: همجرت
يارب دینک  انب  ندش و  یناف  يارب  دینک  عمج  ندرم و  يارب  دینک  دلو  داز و  مدرم ) يا   ) دنزیم دایرف  زور  ره  هک  تسا  ياهتـشرف  ار  دنوادخ 

. ندش بارخ 
. هتافو هتبیغ و  هتبکن و  یف  : ثالث یف  هاخا  ظفحی  یتح  اقیدص  قیدصلا  نوکی  ال   - 25

: همجرت
. شگرم زا  سپ  يو و  تبیغ  رد  و  وا ، يراتفرگ  تدش و  رد  : تسین تسود  دنکن  تیامح  ار  شتسود  دروم  هس  رد  رگا  تسود 

مل رافغتـسالا  یطعا  نم  و  لوبقلا ، مرحی  مل  ۀـبوتلا  یطعا  نم  و  ۀـباجالا ، مرحی  مل  ءاعدـلا  یطعا  نم  : اعبرا مرحی  مل  اـعبرا  یطعا  نم   - 26
. ةدایزلا مرحی  مل  رکشلا  یطعا  نم  و  ةرفغملا ، مرحی 

: همجرت
ار یسک  و  دیدرگن ، مورحم  نآ  تباجتسا  زا  دش  هداد  اعد  قیفوت  هک  یسکب  : دنامن مورحم  زیچ  راهچ  زا  دندیشخب  زیچ  راهچ  هک  ار  یـسک 
هک ار  یـسک  و  تشگن ، دـیما  اـن  شزرمآ  زا  دـنداد  رافغتـسا  هک  ارنآ  و  دـنامن ، بیـصن  یب  نآ  ندـش  لوبق  زا  دـنداد  ناـشن  هبوت  هار )  ) هک

. دیدرگن مورحم  نآ  ینوزف  زا  دندیشخب  اهتمعن ) زا   ) يرازگساپس
. ۀیطعلاب داج  فلخلاب  نقیا  نم  ۀقدصلاب و  قزرلا  اولزنتسا   - 27

: همجرت
یخس ندیشخب  رد  دومن  نیقی  ضوع  نتفای  زابب  هک  یسک  دیروآ و  نییاپ  ادخ ) مرک  تمحر و  نامـسآ  زا   ) ار يزور  نداد  هقدص  هلیـسوب 

. دوشیم
هرجا . طبح  هتبیصم  دنع  هذخف  یلع  برض  نم  و  ۀبیصملا ، ردق  یلع  ربصلا  لزنی   - 28
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420 ص :
: همجرت

شرجا دنز  شنارب  ار ) دوخ  تسد  هدومن و  یتقاط  مک   ) شیراتفرگ ماگنه  هک  یـسک  و  دوشیم ، هداد  تبیـصم  هزادـناب  یئابیکـش  ربص و 
. ددرگ عیاض 

. هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا   - 29
: همجرت

دشاب ) هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب -  هتفگن  نخس  درم  ات   ) تسا هتفهن  شنابز  ریز  رد  درم 
. هردق فرعی  مل  ؤرما  کله   - 30

: همجرت
. تشگ هابت  تخانشن  ار  دوخ  تمیق  ردق و  هک  یسک 

. نامزلا هب  لاط  نا  رفظلا و  روبصلا  مدعی  ال   - 31
: همجرت

. دوش ینالوط  وا  رب  یئابیکش )  ) نامز هچ  رگا  دهدن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش  روبص و  صخش 
. هب اضرلا  مثا  و  هب ، لمعلا  مثا  : نامثا لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  و  مهعم ، هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا   - 32

: همجرت
لخاد یلطاب  راک  رد  هک  یـسک  رهب  و  تسا ، هتـشاد  تکرـش  راک  نآ  ماجنا  رد  نانآ  اب  هک  تسنیا  دننام  دوش  یـضار  یهورگ  راکب  هکنآ 

. لمع نادب  تیاضر  هانگ  يرگید  لمع و  ماجنا  هانگ  یکی  : تسا هانگ  ود  دوش 
نا مکذخا و  متمقا  نا  مککردا و  هنم  متبره  نا  يذلا  توملا  اورداب  و  ملع ، مترمـضا  نا  عمـس و  متلق  نا  يذلا  هللا  اوقتا  سانلا ، اهیا   - 33

مکرکذ . هومتیسن 
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421 ص :
: همجرت

گرم رب  ترخآ ) يارب  هشوت  هیهت  اب   ) و دنادب ، دیتشاد  ناهنپ  لد  رد  رگا  دونشب و  دیئوگ  نخـس )  ) رگا هک  يدنوادخ  زا  دیـسرتب  مدرم  يا 
. دنکیم دای  ار  امش  دینک  ششومارف  رگا  دریگیم و  ار  امش  دیتسیاب  رگا  دبایرد و  ار  امش  دیزیرگب  نآ  زا  رگا  هک  دینک  یتسدشیپ 

. نظلا هب  ءاسا  نم  نمولی  الف  ۀمهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم   - 34
: همجرت

. دیامن شنزرس  تسا  هدش  نامگدب  يوب  تبسن  هک  ار  یسک  دیابن  دهد  رارق  تمهت  دروم  ياهلحم  رد  ار  دوخ  هک  ره 
. اهلوقع یف  اهکراش  لاجرلا  رواش  نم  کله و  هیأرب  دبتسا  نم   - 35

: همجرت
 . دیوج تکرش  اهنآ  ياهلقع  رد  دنک  تروشم  نادرم  اب  هک  یسک  دتفا و  تکالهب  دشاب  يأر  دوخ  هک  ره 

. ۀبوتلا بلط  نم  نوها  بنذلا  كرت   - 36
: همجرت

. تسا رتناسآ  هبوت  بلط  زا  هانگ  كرت 
. هب عستی  هناف  ملعلا  ءاعو  الا  هیف  لعج  امب  قیضی  ءاعو  لک   - 37

: همجرت
. ددرگ رتعیسو  هک  نهذ ) لقع و   ) ملع فرظ  رگم  دبای ) شهاک  شمجح   ) ددرگ گنت  دنهن  نآ  رد  هچنآ  هلیسوب  یفرظ  ره 

. ملع مهف  نم  مهف و  رصبا  نم  رصبا و  ربتعا  نم  نما و  فاخ  نم  رسخ و  اهنع  لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم   - 38
: همجرت

تلفغ نآ  زا  هک  ره  درب و  دوس  دیشک  باسح  دوخ  زا  گرم ) زا  شیپ   ) هک ره 

هغالبلا جهن  زا   - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


422 ص :
دیمهف و دیدرگ  انیب  هک  ره  دیرگ و  انیب  تفرگ  دنپ  هکنآ  تشگ و  نمیا  ترخآ ) باذع  زا   ) دیسرت ادخ ) زا   ) هک یسک  درک و  نایز  دومن 

. دش اناد  نید ) روما  رد   ) دیمهف هکنآ 
. لاجرلا رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف   - 39

: همجرت
. دوش هتسناد  نادرم  رهوگ  راگزور  ياهینوگ  رگید  رد 

. دابعلا یلع  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب   - 40
: همجرت

. زیخاتسر زور  يارب  تسا  ياهشوت  دب  ادخ )  ) ناگدنب رب  ندرک  متس 
. ملعی امع  هتلفغ  میرکلا  لاعفا  فرشا  نم   - 41

: همجرت
. تسوا ياهراک  نیرتفیرش  زا  دنادیم  هچنآ  زا  میرک  یشوپ  مشچ  لفاغت و 

. ناکرالاب لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا   - 42
: همجرت

. تسا ندب  حراوج  ءاضعا و  اب  ندومن  لمع  نابزب و  رارقا  فارتعا و  بلق و  يور  زا  ندوب  دقتعم  نتخانش و  نامیا 
ةدابع کلتف  ارکـش  هللا  ودبع  اموق  نا  و  دیبعلا ، ةدابع  کلتف  ۀـبهر  هللا  اودـبع  اموق  نا  و  راجتلا ، ةدابع  کلتف  ۀـبغر  هللا  ودـبع  اموق  نا   - 43

. رارحالا
: همجرت

( منهج  ) سرت زا  ار  ادـخ  یموق  تسا و  نارجات  تدابع  نیا  هک  دـندرک  یگدـنب  ترخآ ) شاداپ  باوثب و   ) لـیم يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ 
دندرک رایتخا  یگدنب  يرازگـساپس  يارب  هدید و ) شتـسرپ  راوازـس   ) ار ادخ  رگید  هورگ  تسا و  نامالغ  تدابع  مه  نیا  دندومن  یگدـنب 

 . تسا ناگدازآ  تدابع  نیا 
مولظملا . یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی   - 44
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423 ص :
: همجرت

. تسا شکمتس  رب  رگمتس  زور  زا  رتتخس  رگمتس  رب  هدیدمتس  یهاوخداد )  ) زور
. قر نا  ارتس و  هللا  نیب  کنیب و  لعجا  و  لق ، نا  یقتلا و  ضعب  هللا  قتا   - 45

: همجرت
. هد رارق  دشاب  مه  كزان  هک  دنچ  ره  ياهدرپ  دنوادخ  دوخ و  نایم  سرتب و  دشاب  مه  مک  رادقمب  هچ  رگا  دنوادخ  زا 

. هتمعن لاوزب  رطاخ  هنع  رصق  نم  اهنم و  هداز  هادا  نمف  اقح  ۀمعن  لک  یف  یلاعت  نا هللا   - 46
: همجرت

دایز واب  ار  تمعن  نآ  دنوادخ  دنک  ادا  ارنآ  هک  ره  سپ  دروآ ) اجب  ار  تمعن  نآ  رکش  دیاب  هک   ) تسا یقح  یتمعن  ره  رد  ار  یلاعت  يادخ 
. دزادنا لاوز  رطخ  رد  ار  شتمعن  دنوادخ  دزرو  یهاتوک  هراب  نیا  رد  هک  ره  دنادرگ و 

. کقزرب هیف  هللا  تای  كرمع  نم  کی  نا  هناف  كاتا  دق  يذلا  کموی  یلع  کتأی  مل  يذلا  کموی  مه  لمحت  مدا ال  نبای   - 47
: همجرت

زورنآ رد  دنوادخ  ینامب  هدنز  وت  دشاب و  وت  رمع  زا  زور  نآ  رگا  اریز  شابم  نیگهودنا  هدـماین  يادرف  قزر )  ) يارب زورما  مدآ  دـنزرف  يا 
. دناسریم ارت  يزور 

. هنظ قدصف  اریخ  کب  نظ  نم   - 48
: همجرت

نک ) یکین  شاهراب  رد   ) نادرگ تسار  ار  وا  نامگ  سپ  دشاب ) هتشاد  ارت  قافنا  ناسحا و  راظتنا   ) درب کین  نامگ  وت  هراب  رد  هک  یسک 
. دوقعلا لح  مئازعلا و  خسفب  هللا  تفرع   - 49

: همجرت
تالکشم )  ) اههرگ ندش  هدوشگب  اههدارا و  تامیمصت و  ندروخ  مهب  زا  ار  ادخ 

هغالبلا جهن  زا   - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


424 ص :
. متخانش

. ةرخالا ةرارم  ایندلا  ةوالح  ةرخالا و  ةوالح  ایندلا  ةرارم   - 50
: همجرت

عورشمان ذیاذل   ) ایند ینیریش  تسترخآ و  یتحار ) تداعس و   ) ینیریـش يدابع ) فیلاکت  ماجنا  ربارب  رد  تمحز  جنر و  لمحت   ) ایند یخلت 
. تسترخآ تبوقع ) باذع و   ) یخلت بجوم ) دریگیم  همشچرس  سفن  ياوه  زا  هک 

. كدعب نم  هیف  لمعی  نا  رثؤت  ام  کلام  یف  لمعا  کسفن و  یصو  نک  مدا  نبای   - 51
: همجرت

شیپ دوخ  وت  دنهد  ماجنا  تاهراب  رد  گرم  زا  سپ  وت  یئاراد  لام و  زا  یهاوخیم  هک  ار  هچنآ  شاب و  دوخ  یـصو  دوخ  وت  مدآ  دنزرف  يا 
. هدب ماجنا  گرم  زا 

. ۀقدصلاب هللا  اورجاتف  متقلما  اذا   - 52
: همجرت

( . دوش لصاح  یشیاشگ  امش  يزور  راک  رد  ات   ) دینک تراجت  دنوادخ  اب  نداد  هقدص  هلیسوب  دیدش  دنمزاین  تسدگنت و  هک  هاگنآ 
. دعتسا رفسلا  دعب  رکذت  نم   - 53

: همجرت
. دزاس هدامآ  ار  دوخ  هحلاص ) لامعا  يوقت و  هشوت  اب  تسا  هدیسرن  لجا  ات   ) درآ دایب  ار  ترخآ )  ) رفس يرود  هک  یسک 

. همعنل ارکش  یصعی  نا ال  بجی  ناکل  هتیصعم  یلع  هللا  دعوتی  مل  ول   - 54
: همجرت

دوب بجاو  وا  ياهتمعن  زا  يرازگساپس  يارب  مه ) زاب   ) دوب هدیناسرتن  دوخ  ینامرفان  تیصعم و  زا  ار ) مدرم  ناربمغیپ  هلیسوب   ) دنوادخ رگا 
. دننکن ینامرفان  ار  وا  هک 

رابتعالا . لقا  ربعلا و  رثکا  ام   - 55
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425 ص :
: همجرت

. تسا مک  ردقچ  يریذپ  دنپ  نتفرگ و  تربع  دنرایسب و  هچ  اهدنپ  اهتربع و 
. هما بح  یلع  لجرلا  مالی  ایندلا و ال  ءانبا  سانلا   - 56

: همجرت
[ دنک هانگب  راداو  ار  ناسنا  هک  دشاب  دیابن  ردقنآ  ایند  یتسود  یلو  .] دوشن تمالم  شردام  یتسود  رب  صخش  دنتسه و  ایند  نارسپ  مدرم 

. هللا یطعا  دقف  هاطعا  نم  هللا و  عنم  دقف  هعنم  نمف  هللا  لوسر  نیکسملا  نا   - 57
: همجرت

تسا هدرک  در  ار  ادخ  دراد  زاب  دنک و  در  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا  ادخ  هداتسرف  دهاوخ ) يزیچ  دور و  یسک  شیپ  هک   ) دنمزاین نیکـسم و 
. تسا هداد  ادخب  دشخب  يزیچ  واب  هک  ره  و 

. هدی یف  امب  هنم  قثوا  هناحبس  هللا  دی  یف  امب  نوکی  یتح  دبع  نامیا  قدصی  ال   - 58
: همجرت

. تسوا دوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  دشاب  رتشیب  تسا  ناحبس  دنوادخ  تردق )  ) تسد رد  هچنادب  شدامتعا  ات  تسین  تسرد  ياهدنب  نامیا 
. مکاحلا وه  دهاشلا  ناف  تاولخلا  یف  هللا  یصاعم  اوقتا   - 59

: همجرت
. تسا مکاح  رواد و  دوخ  هدننیب  دهاش و  هک  اریز  دیزیهرپب  اهیناهنپ  اهتولخ و  رد  ادخ  ياهینامرفان  ناهانگ و  ماجنا  زا 

. هیصاعم یلع  همعنب  اونیعتست  نا ال  هناحبس  مکمزلی هللا  ام  لقا   - 60
: همجرت

ياهتمعن زا  هک  تسنیا  دیراد  مازلا  ناحبس  دنوادخ  يارب  امش  هک  يزیچ  نیرتمک 
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426 ص :
. دیبلطن يرای  ناهانگ  ماجنا  يارب  وا 

. سانلا يدیا  یف  امع  سأیلا  ربکالا  ینغلا   - 61
: همجرت

. تسا يرگناوت  نیرتگرزب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنادب  نتشادن  دیما  یئانتعا و  یب 
. هرورغ لمالا و  ضغب  هریصم ال  لجالا و  دبعلا  يأر  ول   - 62

: همجرت
. دراد نمشد  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  انیقی  دنیبب  ار  شتشگ  زاب  ياج  دوخ و  گرم  لد ) هدید  اب   ) هدنب رگا 

. ثداوحلا و  ثراولا ، : ناکیرش هلام  یف  ءيرما  لکل   - 63
: همجرت

. راگزور ثداوح  يرگید  هدنرب و  ثرا  یکی  : دراد دوجو  کیرش  ود  یسک  ره  لام  یئاراد و  يارب 
. هبحاص هب  ناهتسا  ام  بونذلا  دشا   - 64

: همجرت
. درامش کچوک  کبس و  ارنآ  نآ  بکترم  هک  تسا  یهانگ  ادخ ) دزن  رد   ) ناهانگ نیرتتخس 

. هلثم کیف  ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا   - 65
: همجرت

 . دشاب وت  دوجو  رد  نآ  دننام  هک  ار  هچنآ  ینادب  بیع  نارگید ) هراب  رد   ) هک تسنآ  بیع  نیرتگرزب 
. ءوس لک  یلا  هب  داقی  مامز  وه  بویعلا و  يواسمل  عماج  لخبلا   - 66

: همجرت
دوش - . هدیشک  يدب  ره  يوسب  نآ ) هلیسوب  ناسنا   ) هک تسا  يراهم  نآ  تسا و  اهیتشز  اهیدب و  هدننک  عمج  لخب 

هغالبلا جهن  زا   - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 482زکرم  هحفص 444 

http://www.ghaemiyeh.com


427 ص :
. ۀیفاع رانلا  نود  ءالب  لک  روقحم و  ۀنجلا  نود  میعن  لک  ۀنجلا و  هدعب  رشب  رش  ام  و  رانلا ، هدعب  ریخب  ریخ  ام  - 67

: همجرت
ره تسین و  جنر  رـش و  دـشاب  تشهب  شدـعب  هک  یجنر  رـش و  نآ  تسین و  یـشوخ  ریخ و  دـشاب  شتآ  نآ  لابندـب  هک  یـشوخ  ریخ و  ره 

. تسا شیاسآ  تیفاع و  خزود  شتآ  ربارب  رد  یتنحم  ءالب و  ره  تسا و  کچوک  ریقح و  رایسب  تشهب  هب  تبسن  یتمعن 
. هللا یلع  الاکتا  ءاینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  !و  هللا دنع  امل  ابلط  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام   - 68

: همجرت
یب رتوکین  نآ  زا  !و  تسا لـمع ) نیا  يارب   ) ادـخ دزن  رد  هک  یـشاداپ  ندروآ  تسدـب  يارب  ناشیوردـب  نارگناوـت  ینتورف  تسا  وـکین  هچ 

. دنراد دنوادخ  رب  هک  یلکوت  دامتعا و  تهجب  تسا  نارگناوت  رب  ءارقف  یئانتعا 
. هایند رما  هللا  هافک  هنیدل  لمع  نم  و  هتینالع ، هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم   - 69

: همجرت
يایند ياهراک  دنوادخ  دنک  راک  شترخآ  نید و  يارب  هک  ره  و  دنادرگ ، وکین  ار  وا  رهاظ  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  نطاب  سک  ره 

. دنکیم تیافک  ار  وا 
. كدشر نم  کیغ  لبس  کل  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک   - 70

: همجرت
. دزاس راکشآ  تیارب  تیاده  تسار و  هار  زا  ار  یهارمگ  ياههار  هک  تسا  یفاک  تیارب  وت  لقع  زا  هدیاف ) دوس و  نیا  )

کلقعب . كاوه  لتاق  کلمحب و  کقلخ  للخ  رتساف  عطاق ، ماسح  لقعلا  رتاس و  ءاطغ  ملحلا   - 71
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428 ص :
 : همجرت

اب ار  سفن  ياوه  ناشوپب و  ملح  هدرپ )  ) اب ار  دوخ  یقـالخا  بویع  سپ  هدـنرب ، تسا  يریـشمش  لـقع  هدـنناشوپ و  تسا  ياهدرپ  يراـبدرب 
. شکب تلقع  ریشمش ) )

. رقتفا ذا  اینغ  هارت  انیب  مقس و  ذا  یفاعم  هارت  انیب  ینغلا ، ۀیفاعلا و  : نیتلصخب قثی  نا  دبعلل  یغبنی  ال   - 72
: همجرت

رد دوش و  رامیب  هاگان  ینیب  تمالـس  ار  وا  هک  یئانثا  رد  اریز )  ) دنک دامتعا  يرگناوت  تیفاع و  تلـصخ  ودب  هک  تسین  هتـسیاش  هدنب  يارب 
 . ددرگ دنمزاین  ناهگان  ینیب  شرگناوت  هک  یئانثا 

ۀنجلا و هب  لخدف  هناحبس  هللا  ۀعاط  یف  هقفناف  لجر  هثروف  هللا  ۀعاط  ریغ  یف  الام  بسک  لجر  ةرـسح  ۀمایقلا  موی  تارـسحلا  مظعا  نا   - 73
. رانلا هب  لوالا  لخد 

: همجرت
هدرب و ثراب  ارنآ  يرگید  درم  دروآ و  تسدب  مارح  هار  زا  ار  یلام  ایند ) رد   ) هک تسا  يدرم  ترـسح  اهترـسح  نیرتگرزب  تمایق  زور  رد 

. دوش خزود  لخاد  یلوا  ددرگ و  تشهب  لخاد  لمع ) نیا  هلیسوب  یمود  درم  هجیتن  رد   ) دیامن قافنا  ادخ  هار  رد 
. تاعبتلا ءاقب  تاذللا و  عاطقنا  اورکذا   - 74

: همجرت
 . دیشاب اهنآ  تابوقع  ندنامیقاب  اهتذل و  ندش  مامت  دایب  تایهنم ) ماجنا  شون و  شیع و  ماگنه  )

. اهرابکب هللا  هالتبا  بئاصملا  راغص  مظع  نم   - 75
: همجرت

گرزب ياهتبیصمب  ار  وا  دنوادخ  درامش  گرزب  ار  کچوک  ياهتبیصم  هک  ره 
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429 ص :
. دنک راتفرگ 

. هتاوهش هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم   - 76
: همجرت

. دندرگ رادقمیب  تسپ و  وا  دزن  شتالیامت  تاوهش و  تشاد  سفن  تزع  هک  ره 
. ایند بلاط  ملع و  بلاط  : ناعبشی ناموهنم ال   - 77

: همجرت
رتصیرح درآ  تسدـب  هچ  ره   ) ایند بلاـط  و  ددرگ ) ملع  هتفیـش  رتشیب  دریگ  داـی  هچ  ره  هک   ) ملع هدـنیوج  : دـنوشن ریـس  هک  دنـصیرح  ود 

( . دوش
. اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يری  ال   - 78

: همجرت
( . تسین باسح  مظن و  يور  زا  شیاهراک   ) طیرفت ای  طارفا  لاح  رد  رگم  دوشیمن  هدید  نادان 

. اوملعی نا  ملعلا  لها  یلع  ذخا  یتح  اوملعتی  نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذخا  ام   - 79
: همجرت

. تفرگ نامیپ  نداد  دای  يارب  نادنمشناد  زا  هکنیا  ات  تفرگن  نامیپ  نتفرگ  دای  يارب  نانادان  زا  دنوادخ 
. كربق رکذا  كربک و  ططحا  كرخف و  عض   - 80

: همجرت
. روآ دایب  ار  تروگ  یکیرات ) یگنت و   ) نکشب و ار  تربک  راذگ  رانک  ار  تزان  رخف و 

مکحلا ررغ  زا   - 2
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430 ص :
رافسالا نم  رفس  نع  کینغی  اعماوج  راصقلا  ملکلا  نم  يرت  رارسالا و  نم  تنمض  ام  ءوض  نم  تجلبت  موجنلا  لاثماک  مکح 

. ۀنتف مظعا  ایندلاب  هلولا   - 1
: همجرت

. تسا يراتفرگ  نیرتگرزب  ندش  هتفیش  ایندب 
. ینفی میظع ال  زنک  ملعلا   - 2

: همجرت
. دوشن یناف  هک  تسا  یگرزب  هنیجنگ  شناد  ملع و 

. اضرلا میلستلا و  اهلصا  ةرجش  نیدلا   - 3
: همجرت

. تسا یهلا ) تاردقم  رب   ) اضر میلست و  شاهشیر  هک  دنام  ار  یتخرد  نید 
. ءادعسلا جاهنم  نیدلا و  دامع  داهجلا   - 4

: همجرت
. تسا ناتخبکین  شور  نید و  نوتس  ادخ ) هار  رد   ) داهج

ایازرلا . میظع  نوهی  هللا  ءاضقب  ءاضرلا   - 5
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431 ص :
: همجرت

. دنادرگ ناسآ  ار  گرزب  ياهیراتفرگ  بئاصم و  ندوب  یضار  یهلا  ياضقب 
. ۀینمالا دعابی  ۀینملا و  برقی  لمالا   - 6

: همجرت
. دزاس رود  دوخ  دصقم  زا  ار  ناسنا  دنادرگ و  کیدزن  ار  گرم  زارد )  ) يوزرآ

. هترخا حالصب  الا  لغتشی  هتجحل و ال  وا  هتجاحل  الا  ملکتی  لقاعلا ال   - 7
: همجرت

لاغتـشا شترخآ  روـما  حالـصاب  زج  دـیوگن و  نخـس  شقح ) بلطم  رب   ) ندروآ لـیلد  تـجح و  يارب  اـی  شتجاـح و  يارب  زج  دـنمدرخ 
. دیوجن

. نیقتملا ۀمیش  هللا  باذع  نم  ۀیشخلا   - 8
: همجرت

. تسا ناراکزیهرپ  يوخ  شور و  ندیسرت  ادخ  باذع  زا 
. هبر ۀمحر  وجری  ءالبلا و  فاخی  هبونذ  نم  رذح  نمؤملا   - 9

: همجرت
. تسا راودیما  شراگدرورپ  تمحرب  كانفوخ و  يراتفرگ  الب و  زا  تسا  كانمیب  شناهانگ  زا  هشیمه )  ) نمؤم

. نیفراعلا ةدابع  هللا  نع  دعبلل  هللا  ۀفیخ  نم  ءاکبلا   - 10
: همجرت

. تسا نافراع  تدابع  ادخ  هاگرد  زا  ندنام  رود  يارب  ادخ  سرت  زا  هیرگ 
. هللااب نظلا  ءوس  اهعمجی  ءوس  زئارغ  لخبلا  صرحلا و  نبجلا و   - 11

: همجرت
دروآ . درگ  اجکی  ار  اهنآ  ادخب  ینامگدب  هک  دنتسه  یتشز  ياهیوخ  لخب  صرح و  سرت و 
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432 ص :
. ربتعا رظن  اذا  رکذ و  قطن  اذا  رکف و  تکس  اذا  لقاعلا  - 12

: همجرت
. دریگ تربع  دیامن  هاگن  هکینامز  دنک و  ادخ  دای  دیوگ  نخس  نوچ  دشیدنایم و  دنیزگ  یشوماخ  نوچ  دنمدرخ 

. نسحاف باوثلا  اجر  نماف و  باقعلا  فاخ  نم  دیعسلا   - 13
: همجرت

. دهد ماجنا  کین  راک  دشاب و  راودیما  شاداپب  ددرگ و  نمیا  هجیتن  رد  دسرتب  ترخآ )  ) تبوقع زا  هک  تسا  یسک  تخبکین 
. لامعالا صالخا  لامالا و  ریصقت  دهزلا   - 14

: همجرت
. تسا ادخ ) يارب   ) لامعا ندومن  صلاخ  اهوزرآ و  ندرک  هاتوک  دهز 

. لاملا سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  لاملا ، نم  ریخ  ملعلا   - 15
: همجرت

. ینک شیرادهگن  دیاب  وت  ار  لام  هکیلاح  رد  دنک  يرادهگن  ارت  ملع  تسا  یئاراد  لام و  زا  رتهب  شناد  ملع و 
. عرو ۀیصعملا  نع  ةدجن و  بضغلا  نع  ۀفع و  ةوهشلا  نع  ربصلا   - 16

: همجرت
. تسا یئاسراپ  هانگ  تیصعم و  زا  تسا و  يراوگرزب  مشخ  لامعا  زا  تسا و  ینمادکاپ  یناسفن  ياهتوهش  زا  ندرک  ربص 

. ۀلج مهبولق و  ۀیکاب و  مهنیعا  ۀیکاز و  مهلامعا  نوقتملا   - 17
: همجرت

تسا . ناسرت  ادخ ) فوخ  زا   ) ناشیاهلد نایرگ و  ناشنامشچ  هزیکاپ و  ناشلامعا  هک ) دنتسه  یناسک   ) ناراکزیهرپ
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433 ص :
. لقعلا روصق  نم  رابتخالا  لبق  دحا  لک  یلا  ۀنینأمطلا  - 18

: همجرت
. تسا يدرخ  مک  زا  شیامزآ  زا  شیپ  یسک  رهب  ندش  عمج  رطاخ 

. مراحملا یف  ربصلا  هنم  نسحا  لیمج و  نسح  ءالبلا  یف  ربص  ناربص ، ربصلا   - 19
: همجرت

( باـکترا مدـع   ) رد ربص  نآ  زا  رتـهب  تسا و  اـبیز  وکین و  يربـص ) نینچ   ) هک يراـتفرگ  ـالب و  عقوم  رد  ربـص  یکی  تسا  هنوگ  ود  ربـص 
. تسا تامرحم 

. بنذلا ةدواعم  نع  مصعی  بلقلا و  رینی  هللا  ۀیشخ  نم  ءاکبلا   - 20
: همجرت

. دراد زاب  هانگ  باکتراب  تشگزاب  زا  هدرک و  ینارون  ار  بلق  نتسیرگ  ادخ  فوخ  زا 
. هقاثو یف  ترص  هب  تملکت  اذاف  هب  ملکتت  مل  ام  کقاثو  یف  مالکلا   - 21

: همجرت
. يدمآ رد  نآ  دنب  رد  وت  يدومن  ملکت  ارنآ  نوچ  سپ  ياهدرکن  ملکت  ارنآ  هکیمادام  تستدنب  رایتخا و  رد  نخس 

. دوعی نا ال  رامضا  حراوجلاب و  كرت  ناسللاب و  رافغتسا  بلقلاب و  مدن  ۀبوتلا   - 22
: همجرت

يوسب  ) تشگزاب مدعب  تین  و  حراوج ، ءاضعاب و  دب ) لمع   ) كرت نتساوخ و  شزرمآ  نابزب  ندش و  نامیـشپ  لدب  ادخب  تشگزاب  هبوت و 
. تسا هانگ )

. قفاوملا خالا  و  رابلا ، دلولا  و  ۀقفاوملا ، ۀجوزلا  : ۀثالث یف  سنالا   - 23
: همجرت

قفاوم . تسود  و  راتفر ، کین  دنزرف  و  راگزاس ، نز  : تسا زیچ  هس  رد  سنا  شمارآ و 
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434 ص :
. توفع تردق  اذا  کنا  لضفلا  تفصنا و  تملظ  اذا  کنا  لدعلا  - 24

: همجرت
. ینک وفع  یتفای  تردق  نوچ  هک  تسنآ  يرترب  لضف و  یهاوخ و  داد  تدوخ  زا  يدرک  متس  دوخ  وت  نوچ  هک  تسنآ  لدع 

. هنم ةرخالا  یف  فوخلا  نمؤی  ایندلا  یف  هللا  نم  فوخلا   - 25
: همجرت

. دنادرگ نمیا  ترخآ  رد  ادخ  سرت  زا  ار  صخش  ندیسرت  ادخ  زا  ایند  رد 
. کیلع ینج  نمع  فعا  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا   - 26

: همجرت
. رذگ رد  هدرک  متس  وتب  هک  یسک  زا  نک و  یکین  هدرک  يدب  وتب  هک  یسکب 

. رایخالا ۀیجس  اهناف  ۀنامالا  قدصلا و  مزلا   - 27
: همجرت

. تسا ناکین  يوخ  شور و  اهنآ  هک  شاب  تناما  یتسار و  مزالم 
. کناخ نم  نخت  کنمتئا و ال  نم  یلا  ۀنامالا  دا   - 28

: همجرت
. نکم تنایخ  دنک  تنایخ  وتب  هک  یسکب  نک و  در  هدرپس  وتب  هک  یسکب  ار  تناما 

. اریما تنک  ول  کملعم و  کیبال و  کسلجم  نع  مق  اریقح و  ناک  نا  کفیض و  مرکا   - 29
: همجرت

. یشاب ریما  هچ  رگا  زیخرب  دوخ  ياج  زا  تملعم  ردپ و  مارتحا  يارب  دشاب و  يریقح  صخش  هچ  رگا  راد  یمارگ  ار  تنامهم 
قماولا . قشاعلا  رظن  اهیلا  رظنت  قرافملا و ال  دهازلا  رظن  ایندلا  یلا  رظنا   - 30
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435 ص :
: همجرت

 . نکم شهاگن  هتخابلد  قشاع  هاگن  دننام  نک و  هاگن  ریگهرانک  دهاز و  صخش  هاگن  دننام  ایندب 
کیلا و ال نسحی  نا  بحت  امک  نسحا  اهل و  هرکت  ام  هرکا  کسفنل و  بحت  ام  هل  بحا  كریغ و  نیب  کنیب و  انازیم  کسفن  لـعجا   - 31

. ملظت نا ال  بحت  امک  ملظت 
: همجرت

وا رب  یناد  دنیاشوخان  دوخ  رب  هچنآ  دنـسپب و  زین  يرگیدب  يدنـسپ  دوخ  رب  هچنآ  هدب  رارق  شجنـس  نازیم  نارگید  دوخ و  نایم  ار  تدوخ 
. دننکن متس  وتب  يراد  تسود  هکنانچمه  نکم  متس  دننک و  یکین  وت  اب  يراد  تسود  هکنانچمه  نک  یکین  نادب و  دنیاشوخان  زین 

. ابیصن كایند  نم  کترخال  لعجا  ابیقر و  کسفن  یلع  کسفن  نم  لعجا   - 32
: همجرت

 . نک يرادرب  هرهب  تترخآ  يارب  دوخ  يایند  زا  هد و  رارق  یبقارم  نابهگن و  نتشیوخ  رب  تدوخ  زا 
. مکدعب نم  مکب  ظعتی  نا  لبق  مکلبق  ناک  نمب  اوظعتا   - 33

: همجرت
. دنریگ تربع  امش  زا  ناگدنیآ  هکنآ  زا  لبق  دیریگب  تربع  ناینیشیپ  زا 

: دیوگ هتفرگ و  ماهلا  مالک  نیا  زا  يدعس 
زارف  هناد  يوس  غرم  دورن 

دنب  ردنا  دنیب  غرم  رگد  نوچ 
نارگید  بئاصم  زا  ریگ  دنپ 
. دنپ وت  نارگید ز  دنریگن  ات 

متقلخ .  اهریغل  متربتخا و  اهیفف  مکداسجا ، اهنم  جرخی  نا  لبق  مکبولق  نم  ایندلا  اوجرخا   - 34
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436 ص :
: همجرت

ایند ریغ  يارب  دـیوشیم و  شیامزآ  ایند  رد  امـش  دـنوش ، نوریب  ایند  زا  امـش  ياهندـب  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  جراخ  ناـتلد  زا  ار  اـیند  تبحم 
. دیاهدش هدیرفآ  ترخآ ) )

. ةدابعلا لضفا  وه  بلقلا و  رینی  هناف  رکذلا  اومیدتسا   - 35
: همجرت

. تسا اهتدابع  نیرترب  نآ  دیامن و  نشور  ار  لد  ادخ  رکذ  هک  دیشاب  ادخ  دایب  هشیمه 
. رئارسلا هیف  یلبت  رئاخذلا و  هل  رخدت  مویل  اولمعا   - 36

: همجرت
. ددرگ راکشآ  زورنآ  رد  اهیناهنپ  دوش و  هتخودنا  تمایق )  ) زورنآ يارب  اههریخذ  هک  يزور  يارب  دینک  راک 

. هرکنا هنم و  ییحتسا  هبحاص  هنع  لئس  اذا  لمع  لک  رذحا   - 37
: همجرت

. دیامن راکنا  ارنآ  ددرگ و  هدنمرش  دوش  عقاو  نآ  زا  لاؤس  دروم  راکنآ  بحاص  نوچ  هک  يراک  ره  زا  سرتب 
. ۀلجاعلا حلصی  ۀلجالا و  دسفی  رما  لک  رذحا   - 38

: همجرت
. دزاس دابآ  ار  ایند  دنک و  هابت  ار  ترخآ  هک  يراک  ره  زا  سرتب 

. هللا یصاعم  نیدهاجملا  راجفلا و  قاسفلا و  ۀبحاصم  رذحا   - 39
: همجرت

. شاب رذح  رب  دنوادخ  ياهینامرفان  هار  رد  ناگدننک  ششوک  نارجاف و  ناقساف و  تبحاصم  زا 
نامیالا . ةدسفم  ناطیشلا و  ۀکبش  اهناف  ایندلا  رذحا   - 40
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437 ص :
: همجرت

. كرزو رثکی  كرکذ و  حبقی  هناف  حیبقلا  لعف  كایا و   - 41 تسا ، نامیا  هدننک  بارخ  ناطیش و  ماد  نآ  هک  سرتب  ایند  زا 
: همجرت

. دنادرگ دایز  ار  تهانگ  دزاس و  تشز  ار  تمان  نآ  هک  نیزگ  يرود  تشز  راک  زا 
. سانلا نع  هللا و  نع  دعبت  ۀنیغضلا و  عرزت  اهناف  ۀمیمنلا  كایا و   - 42

: همجرت
 . دنادرگ رود  مدرم  ادخ و  زا  ار  صخش  دراکیم و  اهلد ) رد   ) ار هنیک  نآ  هک  نک  بانتجا  ینیچ  نخس  زا 

. هملظب ۀمایقلا  موی  بقاعمل  ملاظلا  نا  یصاعملا و  ربکا  هناف  ملظلا  كایا و   - 43
: همجرت

. دوب دهاوخ  بذعم  شیراکمتس  يارب  تمایق  زور  رد  رگمتس  تسا و  ناهانگ  نیرتگرزب  نآ  هک  نک  يرود  متس  ملظ و  زا 
. ۀیلب لک  ندعم  ۀئیطخ و  لک  سأر  اهناف  ایندلا  بح  كایا و   - 44

: همجرت
. تسا اهالب  همه  عمجم  اهاطخ و  مامت  دمآ  رس  نآ  هک  شاب  رودب  ایند  یتسود  زا 

. اهبراه مان  رانلاک  اهبلاط و ال  مان  ۀنجلاک  را  مل  ینا  الا و   - 45
: همجرت

. دشاب باوخ  نآ  زا  هدنزیرگ  هک  خزود  لثم  هن  دباوخب و  نآ  ناهاوخ  هک  مدیدن  تشهب  لثم  يزیچ  نم  هک  نادب 
. لمالا لوط  يوهلا و  عابتا  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  الا   - 46

: همجرت
تسا . وزرآ  لوط  سفن و  ياوه  يوریپ  تسا ) زیچ  ود   ) مسرتیم نآ  زا  امش  رب  نم  هک  يزیچ  نیرتکانسرت  هک  دینادب 
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438 ص :
. هلجا هررضی  مل  هلمع و  هعفن  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  لمع  نمف  لجا  هئارو  نم  لما  مایا  یف  مکنا  الا و   - 47

: همجرت
زا شیپ  شیوزرآ  دـیما و  ياهزور  رد  هک  ره  سپ  تسا  گرم  نآ  لابندـب  هک  دـیربیم  رـسب  وزرآ  دـیما و  ياهزور  رد  امـش  هک  دـینادب 

. دناسرن نایز  واب  شلجا  دشخب و  دوس  ار  وا  شلمع  دهد  ماجنا  یکین )  ) لامعا شلجا  ندیسر 
. سانلل مهعفنا  سانلا  لضفا   - 48

: همجرت
. مدرمب تسا  اهنآ  نیرتدنمدوس  مدرم  نیرترب 

. جرفلا نطبلا و  ۀفع  ةدابعلا  لضفا   - 49
: همجرت

. تسا مارح ) زا   ) جرف مکش و  نتشادهگن  كاپ  تدابع  نیرترب 
. هسفن یلع  يوق  نم  سانلا  يوقا   - 50

: همجرت
. دوش هریچ  دوخ  سفن  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتيوق 

. ارکذ توملل  مهلقا  الما  سانلا  رثکا   - 51
: همجرت

. دنشاب گرم  دای  رد  رتمک  هک  تسا  رتشیب  مدرم  زا  یناسک  يوزرآ 
. سانلا لقعا  هنا  نظ  نم  سانلا  قمحا   - 52

: همجرت
. تسا مدرم  نیرتدنمدرخ  هک  دنک  نامگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهیفس 

هردق . نع  هفوقو  هسفن و  ناسنالا  ۀفرعم  ۀمکحلا  لضفا   - 53
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439 ص :
: همجرت

. تسا تمکح  نیرترب  شیوخ  تلزنم  ردق و  زا  يو  ندوب  هاگآ  دوخب و  تبسن  ناسنا  تفرعم 
. هناحبس هللا  یلع  الکوت  مهاوقا  انامیا  سانلا  يوقا   - 54

: همجرت
. دشاب رتيوق  ناحبس  دنوادخب  شلکوت  هک  تسا  یسک  نامیا  رظن  زا  مدرم  نیرتيوق 

. هریغ ایندب  هنید  عاب  نم  سانلا  یقشا   - 55
: همجرت

. دشورفب يرگید  صخش  يایند  رطاخب  ار  شنید  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتتخبدب 
. رجاف هیلع  طلسی  رب  میئل و  هیلع  یلوتسی  میرک  لهاج و  مکح  هیلع  يرجی  ملاع  ۀمحرلاب  سانلا  قحا   - 56

: همجرت
مدآ هک  تسا  یمیرک  صخـش  و  دشاب ) لهاج  مکح  موکحم   ) دـشاب يراج  وا  رب  ینادان  مکح  هک  تسا  یملاع  محرتب  مدرم  نیرتراوازس 

. ددرگ طلسم  وا  رب  يراکدب  هک  تسا  يراکوکین  دوش و  یلوتسم  وا  رب  یتسپ 
. اریسا صرحلل  نکی  مل  نم  ءاینغالا  ینغا   - 57

: همجرت
. دشابن زآ  صرح و  ریسا  هک  تسا  یسک  نارگناوت  نیرتینغ 

. اریرض هریغ  بیع  نع  اریصب و  هبیعب  ناک  نم  سانلا  لقعا   - 58
: همجرت

. دشاب انیبان  نارگید  بیع  زا  انیب و  دوخ  بیعب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمدرخ 
. اهل لماعلا  ةرخالاب  مهدعسا  اهل و  كراتلا  ایندلاب  سانلا  دعسا   - 59

: همجرت
اهنآ نیرتتخبشوخ  دنک و  اهر  ار  ایند  هک  تسا  یسک  ایند  مدرم  نیرتتخب  کین 
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440 ص :
. دنک راک  ترخآ  يارب  هک  تسا  یسک  ترخآ  رد 

. کفلزت ۀعاط  یف  الا  اهنفت  الف  كرمع  ءازجا  کسافنا  نا   - 60
: همجرت

 . دنادرگ کیدزن  ادخب  ارت  هک  یتعاط  رد  رگم  نکم  مامت  ار  اهنآ  سپ  تسترمع  ءازجا  وت  ياهسفن 
. دراوملا رش  هتدروا  اهنع  یضر  نم  هتکلها و  اهیلا  نمأتسا  نم  هتناخ و  اهنمتئا  نمف  ءاشحفلا  ءوسلاب  ةرامال  سفنلا  نا   - 61

: همجرت
ینمیا نآ  زا  سک  ره  دنک و  تنایخ  واب  تبـسن  سفن  دنادب  نیما  ارنآ  هک  ره  سپ  دـهدیم  نامرف  ءاشحف  يدـبب و  رایـسب  یمدآ  سفن  انیقی 

. دزاس دراو  هاگیاج  نیرتدبب  ار  وا  سفن  دوش  یضار  دنسرخ و  نآ  زا  هک  ره  دنک و  شکاله  ار  وا  دهاوخ 

. هقح قح  اذ  عنمی  نا  نم  لدعا  یلاعت  هللا  هقح و  بلطی  هنال  هناحبس  هللا  دنع  ۀباجم  مولظملا  ةوعد  نا   - 62
: همجرت

هک تسنآ  زا  رتلداـع  یلاـعت  يادـخ  دـهاوخیم و  ار  دوخ  قح  وا  هک  اریز  تسا  باجتـسم  ناحبـس  دـنوادخ  دزن  رد  هدیدمتـس  ياـعد  هتبلا 
. دراد زاب  شقح  زا  ار  یقح  بحاص 

. بحی نم  الا  نیدلا  یطعی  بحی و ال  نم ال  بحی و  نم  ایندلا  یطعی  هناحبس  هللا  نا   - 63
: همجرت

. دراد شتسود  هک  یسکب  رگم  دهدیمن  ار  نید  اما )  ) دنکیم ءاطع  درادن  تسود  هکنآب  دراد و  تسود  هک  یسکب  ار  ایند  ناحبس  دنوادخ 
امل  لمع  هسفن و  كاکف  یف  یعس  هدغل و  هموی  یف  رظن  نم  لقاعلا  نا   - 64
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441 ص :
 . هنع صیحم  هل و ال  دب  ال 

: همجرت
يرارف هراچ و  هار  هک  يزور  يارب  دنک  راک  دنک و  ششوک  شـسفن  ندرک  دازآ  رد  درگنب و  ار  شیادرف  زورما  رد  هک  تسا  یـسک  لقاع 

. درادن زورنآ  زا 
. هترخآ حالصل  هسفن  بعتا  هتوهش و  تاما  هلقع و  ایحا  نم  هللا  دنع  سانلا  لضفا  نا   - 65

: همجرت
ترخآ روما  حالـصا  يارب  دناریمب و  ار  شتاوهـش  درادـب و  هدـنز  يوقت ) ملع و  اب   ) ار شلقع  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  رد  مدرم  نیرترب 

. دنکفا تمحزب  ار  شسفن  دوخ 
. هتبحمب هلغش  ادبع  هللا  مرکا  اذا   - 66

: همجرت
. دزاس مرگ  رس  شیوخ  یتسود  تبحمب و  ار  وا  دراد  یمارگ  ار  ياهدنب  دنوادخ  نوچ 

. لهاجلاب هیبش  تنعتملا  ملاعلا  نا  ملاعلاب و  هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  اتنعت  لأست  اهقفت و ال  لأسف  تلأس  اذا   - 67
: همجرت

. نادان هیبش  ریگهدرخ  ملاع  تسا و  ملاع  هیبش  هدنریگ  دای  نادان  هک  اریز  يریگهدرخ  يارب  هن  سرپب  نتسناد  يارب  یسرپب  یبلطم )  ) هاگ ره 
. هلوزن لبق  هل  اودعا  هلولح و  لبق  اودهم  هتارمغ و  توملا و  اورداب   - 68

: همجرت
( ترخآ يارب  هحلاص  لامعا  اب   ) دـیآ دورف  هکنیا  زا  لبق  دـیوش و  ایهم  شندیـسر  زا  شیپ  دـینک و  یتسدـشیپ  نآ  ياهیتخـس  گرم و  رب 

. دابعلا یلع  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب  دیوش - . هدامآ 
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442 ص :
دابعلا یلع  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب   - 69

: همجرت
. زیخاتسر زور  يارب  تسیا  هشوت  دب  ادخ  ناگدنب  رب  ندرک  متس 

. ربعلا غلبا  هناف  هب  اوربتعا  نارقلا و  تایآ  اوربدت   - 70
: همجرت

. تسا اهدنپ  نیرتاسر  نآ  هک  اریز  دیریگ  دنپ  نآب  دینک و  ربدت  ار  نآرق  تایآ 
. قالخالا مذا  نم  امهف  قافنلا  لخبلا و  اوبنجت   - 71

: همجرت
. دنشابیم اهقلخ  نیرتهدیهوکن  زا  ودنآ  هک  دینیزگ  يرود  قافن  لخب و  زا 

 . تملع امب  تعفتنا  تلهج و  ام  تملع  کلذ  تلعف  اذاف  لهجی  نم  کملع  ملع  ملعی و  نم  ملع  ملعت   - 72
: همجرت

دوس ياهتخومآ  هچنآ  هلیـسوب  يوش و  اناد  یناداـن  هچنادـب  يدرک  نینچ  نوچ  سپ  زوماـیب  ناداـنب  ار  دوخ  ملع  ریگارف و  ار  دنمـشناد  ملع 
. يربیم

. ةرخالا ایندلا و  ةداعس  يوقتلا  ةرمث   - 73
: همجرت

. تسا ترخآ  ایند و  یتخبشوخ  يراکزیهرپ  يوقت و  هجیتن 
. ۀنامالا ءادا  ثیدحلا و  قدص  هللا و  يوقت  نمؤملا  ۀنیز  نه  ۀثالث   - 74

: همجرت
. تناما يادا  یئوگتسار و  ندیسرت و  ادخ  زا  : دنانمؤم تنیز  اهنآ  هک  دنزیچ  هس 

. نامیالا بناجم  هناف  بذکلا  اوبناج   - 75
همجرت :
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443 ص :
. تسا نامیا  هدننک  رود  نآ  هک  دینیزگ  يرود  غورد  زا 

. املع تددزا  املاع  تنک  نا  كوملعا و  الهاج  تنک  نا  کناف  مهتشقانم  رثکا  ۀمکحلا و  عرولا و  لها  سلاج   - 76
: همجرت

یـشاب دنمـشناد  رگا  دـنهد و  تدای  یـشاب  نادان  وت  رگا  هک  زادرپب  وگتفگ  ثحب و  هب  دایز  اهنآ  اب  نک و  ینیـشنمه  ءامکح  نایاسراپ و  اب 
. ینکیم دایز  ار  تملع 

. هب هنیقی  ردق  یلع  هناحبس  هللا  یلع  دبعلا  لکوت  نسح   - 77
: همجرت

. تسا دنوادخب  وا  نیقی  هزادناب  ناحبس  دنوادخ  رب  هدنب  لکوت  نسح 
. للزلا نع  وفعی  نا  هللا  نم  وجرت  لمعلا و  صلخت  نا  نظلا  نسح   - 78

: همجرت
 . درذگ رد  اهشزغل  زا  هک  یشاب  راودیما  ادخب  ینادرگ و  صلاخ  ار  لمع  هک  تسنیا  ادخب )  ) ینامگشوخ

. ةدوملا دکؤی  ۀبحملا و  ثروی  قلخلا  نسح   - 79
: همجرت

. دیامن مکحم  ار  تدوم  یتسود و  هتشر  دنکیم و  تبحم  دیلوت  یقلخشوخ 
. باقعلا میلا  بجوی  ۀمکحلا و  عامس  نع  بلقلا  مصی  لقعلا و  دسفی  ایندلا  بح   - 80

: همجرت
. ددرگ كاندرد  باذع  بجوم  دنکیم و  رک  تمکح  ندینش  زا  ار  بلق  شوگ )  ) هدومن و دساف  ار  لقع  ایند  یتسود 

ربصلا . ةرارم  وحمت  رفظلا  ةوالح   - 81
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444 ص :
: همجرت

. دربیم نیب  زا  ار  ربص  یخلت  يزوریپ  ینیریش 
. ایندلا نیدلا  كرتب  اولصحت  ایندلا و ال  كرتب  ةرخالا  اولصح   - 82

: همجرت
. دینکن لیصحت  ار  ایند  نید  كرت  اب  اما )  ) دیروآ تسدب  ار  ترخآ  ایند  كرت  اب 

. اونزاوت نا  لبق  اهاونزاو  اوبساحت و  نا  لبق  مکسفنا  اوبساح   - 83
: همجرت

. دنجنسب ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  دیجنسب  ار ) دوخ  لامعا   ) دنشک و باسح  امش  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیشکب  باسح  ناتدوخ  زا 
. هبر ۀعاط  یف  هاوه  یصع  هبلق و  نم  صرحلا  جرخا  نم  سانلا  ریخ   - 84

: همجرت
. دنک تفلاخم  سفن  ياوه  اب  شراگدرورپ  تعاط  هار  رد  دزاس و  جراخ  شلد  زا  ار  صرح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب 

. کیغطی ام  اهریثک  نم  عدو  کیفکی  ام  ایندلا  لیلق  نم  ذخ   - 85
: همجرت

. نک رظنفرص  دنکیم  ترادا  نایغط و  یشکرسب و  ارت  هک  نآ  دایز  رادقم  زا  ریگب و  دنکیم  تیافک  ارت  هک  یمک  رادقمب  ایند  زا 
. توجر ام  کلینی  فاخت و  امم  کنمؤی  هتمحر  جرا  کبر و  فخ   - 86

: همجرت
. دناسرب يراودیما  هچنادب  دهد و  ناما  یسرتیم  هچنآ  زا  ارت  ات  شاب  راودیما  شتمحرب  سرتب و  تراگدرورپ  زا 

. نقوم لک  ةذل  قتم و  لک  ةرسم  هللا  رکذ   - 87
همجرت :
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445 ص :
. تسا نیقی  بحاص  ره  تذل  راکزیهرپ و  ره  رورس  بجوم  ادخ  دای 

. لمعلا نم  دوزت  لهملا و  منتغا  لجالا و  رداب  لمالا و  رصق  ءرما  هللا  محر   - 88
: همجرت

هتـسیاش کین و   ) لامعا زا  درامـش و  تمینغ  ار  اهتلهم  هدومن و  یتسدشیپ  گرمب  دنک و  هاتوک  ار  وزرآ  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ 
. دریگب هشوت  شترخآ ) يارب 

. قدصلاب یلحتلا  قلخلا و  نسح  نامیالا  سأر   - 89
: همجرت

. تسا یتسرد  یتسارب و  ندش  هتسارآ  یقلخشوخ و  نامیا  دمآ  رس 
. ربکالا داهجلا  وه  يوهلا  نع  سفنلا  عدر   - 90

: همجرت
. تسا ربکا  داهج  نتشاد  زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن 

. اهریغ اهعم  قرغی  قرغت و  ۀنیفسلا  راسکناک  ملاعلا  ۀلز   - 91
: همجرت

 . دنوش قرغ  نآ  اب  زین  نارگید  دوشیم و  قرغ  ایرد ) رد   ) هک تسا  یتشک  نتسکش  دننام  دنمشناد  شزغل 
. یقتلا عرولا و  ةرخالا  یلا  ءرملا  داز   - 92

: همجرت
. تسا يوقت  یئاسراپ و  ترخآب  رفس  رد  ناسنا  هشوت 

. مالسلا ءاشفا  مالکلا و  نیل  رایخالا  ۀنس   - 93
: همجرت

تسا . مالس  ندرک  راکشآ  نتفگ و  نخس  یمرنب  ناکین  شور 
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446 ص :
. هبنذ یلع  هنزح  هبر و  ۀعاطب  نمؤملا  رورس   - 94

: همجرت
. دشابیم شهانگ  رب  شهودنا  شراگدرورپ و  تعاطب  نمؤم  يداش 

. ءادعسلا ۀضور  ءایلوالا و  عیبر  هللا  ۀعاط  یف  لیللا  رهس   - 95
: همجرت

. تسا ناتخب  کین  لگ  رپ  ناتسوب  و  ادخ )  ) ناتسود راهب  ادخ  تعاط  رد  بش  يرادیب 
. لسعلا حلملا  دسفی  امک  نامیالا  دسفی  کشلا  ناف  کشلا  نم  کنامیا  نص   - 96

: همجرت
. دنکیم دساف  ار  لسع  کمن  نانچمه  دزاسیم  هابت  ار  نامیا  دیدرت  کش و  هک  اریز  راد  ظوفحم  ههبش  کش و  زا  ار  تنامیا 

. راعلا كوسکی  مالک  نم  ریخ  راقولا  کبسکی  تمص   - 97
: همجرت

. دناشوپب گنن  سابل  ارت  هک  تسا  ینخس  زا  رتهب  دنک  بسک  راقو  وت  يارب  هک  یشوماخ  نآ 
. رهجلا رسلا و  یف  هعاطا  هبر و  ۀفاخم  هسفن  مزلا  نمل  یبوط   - 98

: همجرت
. دیامن تعاطا  ار  ادخ  راکشآ  یناهنپ و  رد  دشاب و  دوخ  سفن  مزالم  شراگدرورپ  فوخ  زا  هک  یسک  لاحب  اشوخ 

. هتمص همالک و  هکرت و  هذخا و  هضغب و  هبح و  هملع و  هلمع و  صلخا هللا  نمل  یبوط   - 99
همجرت :
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447 ص :
يارب ار  همه  شیـشوماخ  نتفگ و  نخـس  ندراذـگاو و  نتفرگ و  ضغب و  بح و  ملع و  لـمع و  شراـک ) ماـمت   ) هک یـسک  لاـحب  اـشوخ 

. دنادرگ صلاخ  كاپ و  دنوادخ 
. للزلا بنجت  لمالا و  بذک  لجولا و  رعشتسا  نمل  یبوط   - 100

: همجرت
. دنیزگ يرود  اهشزغل  زا  درادنپ و  غورد  ار  وزرآ  دهد و  رارق  دوخ  راعش  ار  ادخ  زا  سرت  هک  یسکب  اشوخ 

. لقعلا دسفت  يوهلا  ۀعاط   - 101
: همجرت

. دنادرگ هابت  ار  لقع  یتسرپ  يوه 
. رانلا باذع  نم  یجنی  دوجسلا  تونقلا و  لوط   - 102

: همجرت
. دشخب تاجن  خزود )  ) شتآ باذع  زا  ار  صخش  نداد  لوط  زامن  رد  ار  دوجس  تونق و 

. ءاقبلا راد  نع  اضوع  ءانفلا  رادب  یضر  نم  هسفن  ملظ   - 103
: همجرت

. تسا هدرک  متس  نتشیوخ  رب  دشاب  دنسرخ  یضار و  ایند  یناف  يارسب  ترخآ  ینادواج  هناخ  ضوعب  هک  یسک 
. ءایقتالا عرو  نیبتی  تاذللا  تاوهشلا و  روضح  دنع   - 104

: همجرت
. دوشیم نشور  ناراکزیهرپ  یئاسراپ  اهتذل  اهتوهش و  ندوب  رضاح  ماگنه 

. تومی نم  يری  وه  توملا و  یسن  نمل  تبجع   - 105
همجرت :
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 . دنیبیم دنریمیم  هک  ار  یناسک  هکیلاح  رد  دنکیم  شومارف  ار  گرم  هک  یسک  زا  متفگش  رد 

. كدیک لئابح  هیلع  یفخ  کلیح و  لهج  نم  ایند  ای  يرغ   - 106
: همجرت

ار یلع  تقرب  قرز و  مامت  اب  الا  و   ) تسا هدیـشوپ  وا  رظن  زا  وت  رکم  ياهنامـسیر  تسا و  نادان  وت  ياههلیحب  هک  بیرفب  ار  یـسک  ایند  يا 
( . یهد بیرف  یناوتیمن  زگره 

. ریثک هریسی  ناف  ریخلا  لعفا  ریصق و  رمعلا  ناف  لمالا  رصق   - 107
: همجرت

. تسا رایسب  مه  شکدنا  هک  نک  یکین  تسا و  هاتوک  رمع  هک  نادرگ  هاتوک  ار  وزرآ 
. تاجرد ینس  تعنم  ۀیند  ةذل  نم  مک   - 108

: همجرت
. دراد زاب  الاب  تاجرد  زا  ار  یمدآ  يزیچان  تسپ و  یشوخ  اسب  هچ 

. هسفن حلصی  مل  نم  هریغ  حلصی  فیک   - 109
: همجرت

. تسا هدرکن  حالصا  ار  شدوخ  هک  یسک  دنکیم  حالصا  ار  يرگید  هنوگچ 
. هیجنی امیف ال  هرمع  عیضی  نا  ۀلفغ  لجرلاب  یفک   - 110

: همجرت
. دشخبن یئاهر  ار  وا  هک  دنک  عیاض  يزیچ  رد  ار  شرمع  هک  سب  نیمه  درم  يربخ  یب  تلفغ و  رد 

. اعنام رشلل  الماع و  ریخلاب  ایهان و  رکنملا  نع  ارما و  فورعملاب  نک   - 111
: همجرت

نک و لمع  یکین  ریخب و  دوخ  راد و  زاب  رکنم  زا  نک و  رما  فورعمب  ار ) مدرم  )
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. شاب عنام  ار  يدب  رش و 

. ناعمتجی ایندلا ال  بح  هللا و  بح  کلذک  ناعمتجی  لیللا ال  سمشلا و  نا  امک   - 112
: همجرت

. دنوشن عمج  رگیدکی  اب  مه  ایند  یتسود  ادخ و  تبحم  دنوشیمن  عمج  مه  اب  کیرات )  ) بش و  نشور ) زور   ) باتفآ هکنانچمه 
. لمالا رصق  نیقیلا و  قدصلا و  تامالع  ثالث  نمؤملل   - 113

: همجرت
. وزرآ یهاتوک  نیقی و  یئوگتسار و  دراد  تمالع  هس  نمؤم 

. هسفن دهاج  نم  الا  ۀنجلا  زوحی  نل   - 114
: همجرت

. دنک هدهاجم  دوخ  سفن  اب  هک  یسک  رگم  دیسر  دهاوخن  تشهبب  زگره 
. بستحی ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجل  هللا  یقتا  مث  اقتر  دبع  یلع  اتناک  ضرالا  تاومسلا و  نا  ول   - 115

: همجرت
زا دهد و  رارق  وا  يارب  ار  تسب  نب  نیا  زا  جورخ  هار  ادخ  دشاب  هتشاد  يوقت  دنوادخ  زا  وا  دنریگ و  گنت  ياهدنب  رب  نیمز  اهنامسآ و  رگا 

. دناسر يزور  ار  وا  دسرن  شنامگب  هکیئاج 
. ینغتسا یفک و  هناحبس  هللا  یلع  لکوت  نم   - 116

: همجرت
. دنادرگ شزاین  یب  دنک و  تیافک  ار ) وا  روما   ) ادخ دنک  لکوت  ناحبس  دنوادخ  رب  هک  ره 

ایندلا . عادخ  نم  اجن  توملا  رکذ  نم  رثکا  نم   - 117
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: همجرت

. دبای یئاهر  ایند  ياهبیرف  اههلیح و  زا  دشاب  گرم  دایب  رتشیب  سک  ره 
 . راجفلا رارشالا و  ۀبراقم  بنتجی  راربالا و  ءاملعلا  ۀبحص  نم  رثکی  نا  لقاعلل  یغبنی   - 118

: همجرت
. دیامن بانتجا  ناراک  دب  نادب و  یکیدزن  زا  دنک و  ینیشنمه  دایز  رادرک  وکین  ءاملع  اب  دنمدرخ  صخش  هک  تسا  راوازس 

. ایندلا نم  یهتشی  ام  كرتب  الا  ةرخالا  نم  دیری  ام  دحا  كردی  ال   - 119
: همجرت

 . تسوا هاوخلد  لیم و  ایند  زا  هچنآ  كرتب  رگم  درواین  تسدب  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ترخآ  زا  سکچیه 
. ءالبلاب برجی  نمؤملا  رانلاب و  برجی  بهذلا  ناف  ءالبلا  رقفلاب و  متغت  ءاخرلا و ال  ینغلاب و  حرفت  ال   - 120

: همجرت
يراتفرگب نمؤم  دوش و  شیامزآ  شتآ  هلیـسوب  الط  هک  اریز  شابم  نیگهودـنا  يراتفرگ  رقفب و  نکم و  ینامداش  شیاسآ  يرگناوت و  هب 

. ددرگ ناحتما 
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مالسلا ) هیلع  یلع  . ) ینظ نسح  یهلا  ای  ققحف  لیمج  یبر  ای  کیف  ینظ  ینع و  فعاف  ایاطخ  وذ  ینا  نم و  لضف و  وذ  تنا  یهلا 

ریجملا  کنم  یل  سیل  نم  ایا 
ریجتسا  کباذع  نم  كوفعب 

بنذ  لکب  رقملا  دبعلا  انا 
روفغلا  دمصلا  دیسلا  تنا  و 

ینم  بنذلاف  ینتبذع  ناف 
لصفریدج هب  تناف  رفغت  نا  و 

همجرت
. مربیم هانپ  وت  ششخب  وفعب و  وت  تبوقع  باذع و  زا  تسین ، ياهدنهد  هانپ  ارم  وت  زا  ریغ  هک  یسک  يا  - 
 . ياهدنزرمآ زاین و  یب  گرزب و  يادخ  مه  وت  و  منکیم ، رارقا  مناهانگ  مامتب  هک  متسه  ياهدنب  نآ  نم  - 

. يرتراوازس ندیزرمآب )  ) وت تروصنیا  رد  يزرمایب  رگا  و  یلداع ) وت  و   ) تسا نم  زا  هانگ  یئامرف  تبوقع  ارم  رگا  سپ  - 
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اموی  ترسعا  اذا  عزجت  الف 
لیوط  رهد  یف  ترسیا  دقف 
رفک  سایلا  ناف  سأیت  و ال 

لیلق  نع  ینغی  هللا  لعل 
ءوس  نظ  کبرب  ننظت  و ال 

لیمجلاب  یلوا  هللا  ناف 
راسی  هعبتی  رسعلا  تیأر 
لیق لک  قدصا  هللا  لوق  و 

: همجرت
 . ياهدوب یخارف  رد  ینالوط  نارود  کی  رد  هک  نکم  یباتیب  يدش  تالکشم  یتخس و  راچد  يزور  رگا  - 

. دنک زاینیب  ینامز  كدناب  ارت  دنوادخ  دیاش  تسا ، رفک  ادخ ) تمحر  زا   ) سأی هک  شابم  سویأم  دنوادخ  فطل  زا  - 
. تسا رتراوازس  ندرک  یئوکینب  نابرهم )  ) دنوادخ هک  اریز  ربم  دب  نامگ  دوخ  راگدرورپب  - 

هیآ و ارسی و  رسعلا  عم  نا  هفیرش  هیاب  تسا  هراشا   ) تسا یلوق  ره  زا  رتتسار  ادخ  لوق  تسا و  یخارف  نآ  لابندب  هک  يدید  ار  یتخـس  - 
( . الیق هللا  نم  قدصا  نم 
مهتزیم  سانلا  یف  ۀعبرا 

ةرهاظ  ۀفوشکم  مهلاوحا 
ۀضوبقم  هایند  دحاوف 

ةرخاف  ةرخآ  هعبتت 
ةدومحم  هایند  دحاو  و 

ةرخآ  اهدعب  نم  هل  سیل 
امهیتلکب  زاف  دحاو  و 

ةرخالا  عم  ایندلا  عمج  دق 
عیاض  مهنیب  نم  دحاو  و 

ةرخالا ایندلا و ال  هل  سیل 
همجرت

حضاو و اهنآ  لاوحا  هک  ماهداد  صیخشت  مدرم  نایم  رد  نم  ار  رفن  راهچ  - 
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( . دنعون راهچ  مدرم  یلک  روطب  . ) تسا راکشآ 

. دراد یئوکین  ترخآ  نآ  لابندب  یلو  تسا  یگنت  یتخسب و  شیایند  روما  اهنآ  زا  یکی  - 
. دوـب دـهاوخن  وا  يارب  یترخآ  رگید  نآ  زا  سپ  یلو  دــنارذگیم ) یتـحار  یــشوخب و  ار  اـیند   ) تـسا هدیدنــسپ  شیاـیند  مـه  یکی  و  - 

تسا ). بارخ  شترخآ  )
. تسا هدرک  عمج  ترخآ  اب  ار  ایند  وا  هتشگ و  زئاف  قفوم و  ود  ره  رب  مه  یکی  و  - 

. ترخآ هن  دراد  ایند  هن  هک  تسا  يراکهبت  اهنآ  نایم  زا  مه  یکی  و  - 
الوح  نیتس  ءرما  شاع  اذا 

یلایللا  هقحمت  رمعلا  فصنف 
يردی  سیل  یضمی  فصنلا  فصن  و 

لامش  نع  انیمی  هتلفغل 
صرح  لاما و  فصنلا  ثلث  و 

لایعلا  بساکملاب و  لغش  و 
بیش  ماقسا و  رمعلا  یقاب  و 

لاقتنا  لاحتراب و  مه  و 
لهج  رمعلا  لوط  ءرملا  بحف 

لاثملا اذه  یلع  هتمسق  و 
همجرت

. دنربیم نیب  زا  اهبش  ارنآ  فصن  دنک  یگدنز  لاس  تصش  یسک  نوچ  - 
. دسانشیمن ار  شتسار  پچ و  ناسنا  هک  درذگیم  ینادان  تلفغ و  رد  مه  هدنامیقاب  فصن  و  - 

. ددرگیم لایع  لها و  بسکب و  لاغتشا  صرح و  اهوزرآ و  فرص  زین  رمع  فصن  میس  کی  و  - 
. تسا یناف  يایند  زا  لاقتنا  ندرک و  چوک  دصق  يریپ و  اهیرامیب و  مه  رمع  هدنامیقاب  و  - 

تسا . لاثم  نیا  رب  وا  تمسق  تسا و  ینادان  ار  رمع  لوط  صخش  نتشاد  تسود  سپ  - 
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اهنیزی  ام  یلع  اهلمحا  سفنلا و  نص  - 5

لیمج  کیف  لوقلا  املاس و  شعت 
دغ  یلا  ربصاف  مویلا  قزر  قاض  نا  و 

لوزت  کنع  رهدلا  تابکن  یسع 
هلام  لق  نا  سفنلا  ینغ  زعی 

لیلذ  وه  لاملا و  ینغ  ینغی  و 
نولتم  ءرما  دو  یف  ریخ  و ال 

لیمی  ثیح  لام  تلام  حیرلا  اذا 
هلام  ذخا  نع  تینغتسا  اذا  داوج 

لیخب  کنع  رقفلا  لامتحا  دنع  و 
مهدعت  نیح  ناوخالا  رثکا  امف 

لیلق تابئانلا  یف  مهنکل  و 
همجرت

. دنیوگ وکین  وت  هراب  رد  ینک و  یگدنز  تمالسب  ات  دهد  تنیز  ار  وا  هچنآ  رب  نک  شراداو  رادهاگن و  شیالآ ) زا   ) ار سفن  - 
. دنوش فرط  رب  وت  زا  راگزور  ياهیراتفرگ  اهتبکن و  دیاش  هک  نک  ربص  ادرف  ات  هدش  گنت  وت  رب  يزور  زورما  رگا  - 

. تسا لیلذ  راوخ و  اما )  ) تسا زاین  یب  لام ) هلیسوب   ) رگناوت دشاب و  مک  مه  شلام  هچ  رگا  تسا  زیزع  سفنلا  ینغ  صخش  - 
. دنکیم لیم  فرط  نادب  مه  وا  دزویم  داب  هک  فرط  رهب  نوچ  تسین  يریخ  نولتم  صخش  یتسود  رد  - 

. تسا لیخب  وت  شود  زا  رقف  راب  نتشادرب  عقوم  یلو  یشاب  زاین  یب  وا  لام  نتفرگ  زا  وت  هک  تسا  هدنشخب  یعقوم  یصخش ) نینچ  - )
عقوم رد  نانآ  نکل  يرامشیم و  ار  اهنآ  هک  یعقوم  ناتسود  دندایز  ردقچ  سپ  - 
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. دنامک ثداوح  اهیراتفرگ و  - 6

یلحت  هعئابط  تمرک  نم  و 
ناسح  ۀلضفم  باداب 

یطغت  هعماطم  تلق  نم  و 
نامالا  باوث  اب  ایندلا  نم 

ربصاف  مایالا  کب  تردغ  ناف 
یناعملا  دومحم  هللااب  نک  و 

لذ  راد  یف  انکاس  کت  و ال 
ناوهلاب  نرقی  لذلا  ناف 

الیمج  مرک  وذ  كالوا  نا  و 
ناسللا قلطنم  رکشلاب  نکف 

همجرت
. ددرگیم هتسارآ  وکین  هلضاف و  باداب  دشاب  زیزع  فیرش و  وا  ياهتشرس  هک  یسک  ره  - 

. دشوپیم ار  ناما  نما و  ياهسابل  دشاب  مک  ایند  زا  شعمط  صرح و  هک  یسک  و  - 
. شاب هتشاد  وکین  شور  يوخ و  دنوادخ  زا  تناعتساب  نک و  ربص  دنک  ردغ  هلیح و  وتب  راگزور  رگا  سپ  - 

. تسا یکچوک  یتسپ و  هارمه  نیرق و  تلذ  هک  شابم  نکاس  يراوخ  تلذ و  هناخ  رد  و  - 
. نک يرازگساپس  وا  زا  نیریش  شوخ و  نابز  اب  سپ  دنک  وکین  ياطع  ارت  یمرک  بحاص  رگا  و  - 

یفخ  فطل  نم  مک هللا  و 
یکزلا  مهف  نع  هافخ  قدی 

رسع  دعب  نم  یتارسی  مک  و 
یجشلا  بلقلا  ۀبرک  جرف  و 

اموی  لاوحالا  کب  تقاض  اذا 
یلعلا  درفلا  دحاولاب  قثف 

بطخ  لکف  یبنلاب  لسوت 
یبنلاب  لسوت  اذا  نوهی 

بطخ  بان  ام  اذا  عزجت  و ال 
یفخ فطل  نم  مکف هللا 
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همجرت

. تسا هدیشوپ  كریز  صخش  مهف  زا  نآ  ندوب  یفخم  هک  تسا  ياهدیشوپ  فطل  ادخ  يارب  اسب  هچ  - 
 . دنکیم فرط  رب  نوزحم  لد  زا  ار  هودنا  یگتفرگ و  دیآیم و  یتخس  زا  سپ  هک  یشیاشگ  اسب  هچ  و  - 
. نک دامتعا  هبترم  دنلب  درف و  هناگی و  يادخب  سپ  دیدرگ  گنت  وت  رب  اهیئوج  هراچ  هار  يزور  رگا  - 

. ددرگ ناسآ  دوش  هتسج  لسوت  ربمغیپ  هب  هکیعقوم  گرزب  تخس و  راک  ره  هک  وش  لسوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  - 
. دشاب ياهدیشوپ  ياهفطل  ار  دنوادخ  هک  اسب  هچ  نکم  یبات  یب  دنکیم  دماشیپ  یگرزب  رما  هکیعقوم  - 

یقتلا  لمع  نم  عوجلا  ناف  عوجت 
عبشیس  اموی  عوجلا  لیوط  نا  و 

اهنبکرت  بنذلا ال  راغص  بناج  و 
عمجیس اموی  بنذلا  راغص  ناف 

همجرت
. ددرگ ریس  يزور  يدوزب  دشک  ینالوط  یگنسرگ  هکنآ  تسا و  يراکزیهرپ  لمع  زا  یگنسرگ  هک  اریز  رادهگن  هنسرگ  ار  دوخ  - 

( . دندرگ گرزب  هانگ  و   ) دنوش عمج  يزور  کچوک  ناهانگ  اریز  شابم  اهنآ  بکترم  نیزگ و  يرود  کچوک  ناهانگ  زا  و  - 
يردت  الیوط و ال  ایندلا  یف  لمؤت 
رجفلا  یلا  شیعت  له  لیل  نج  اذا 
ۀفا  ریغ  نم  تام  حیحص  نم  مکف 

رهد  یلا  ارهد  شاع  ضیرم  نم  مک  و 
انما  حبصی  یسمی و  یتف  نم  مک  و 

يردی وه ال  هنافکا و  تجسن  دق  و 
همجرت

دسر  ارف  یبش  یکیرات  نوچ  ینادیمن  هکیلاح  رد  ینکیم  زارد  يوزرآ  ایند  رد  - 
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. هن ای  ینامیم  هدنز  رجف  عولط  ات  ایآ 

. دندرک یگدنز  لاس  ياهلاس  ینارامیب  ردقچ  دندرم و  تفآ  نودب  تسردنت  صاخشا  ردقچ  سپ  - 
. دنادیمن وا  هدش و  هتفاب  وا  ياهنفک  هک  یلاح  رد  دنکیم  حبص  بش و  ناما  نما و  اب  هک  یناوج  اسب  هچ  و  - 

یلعلا  دجملا و  دوجلا و  اذ  ای  دمحلا  کل 
عنمت  ءاشت و  نم  یطعت  تکرابت 

یلئوم  يزرح و  یقالخ و  یهلا و 
عزفا  رسیلا  راسعالا و  يدل  کیلا 
یتئیطخ  تمج  تلج و  نئل  یهلا 

عسوا  لجا و  یبنذ  نع  كوفعف 
یتقاف  يرقف و  یلاح و  يرت  یهلا 

عمست  ۀیفخلا  یتاجانم  تنا  و 
یننا  کباذع  نم  ینرجا  یهلا 
عضخا  کل  فئاخ  لیلذ  ریسا 
ۀجح  فلا  ینتبذع  نئل  یهلا 
عطقتی  کنم ال  یئاجر  لبحف 

تلتعا  دوطلا و  تذب  یبونذ  یهلا 
عفرا  لجا و  یبنذ  نع  کحفص  و 
یتبوح  حما  یترثع و  ینلقا  یهلا 

عرضتم  فئاخ  رقم  یناف 
ینتدرط  وا  ینتبیخ  نئل  یهلا 

عنصا  فیک  ما  بر  ای  یتلیح  امف 
رهاس  لیللاب  بحلا  فیلح  یهلا 
عجهی  لفغملا  وعدی و  یجانی و 
دمحا  نید  یلع  ینرشناف  یهلا 

عضخا  کل  اتناق  ایقت  ابینم 
يدیس  یهلا و  ای  ینمرحت  و ال 

عفشملا  كاذف  يربکلا  هتعافش 
دحوم  كاعد  ام  هیلع  لص  و 

عکر کبابب  رایخا  كاجان  و 
همجرت

. یئامن عنم  ای  ینک و  اطع  یهاوخ  هک  رهب  وت  یهزنم  كاپ و  هک  ولع  یگرزب و  دوج و  بحاص  يا  تست  صوصخم  شیاتس  دمح و  - 
مربیم .  هانپ  وت  يوسب  یناسآ  یتخس و  ره  رد  نم ، هاگهانپ  هدنرادهگن و  هدننیرفآ و  دوبعم و  يا  - 
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. تسا رتعیسو  رتگرزب و  نم  هانگ  زا  وت  وفع  تسا  رایسب  گرزب و  نم  هانگ  اطخ و  رگا  نم  يادخ  يا  - 

. يونشیم ارم  یناهنپ  هتسهآ و  تاجانم  وت  هکیلاح  رد  ینیبیم  ارم  هقاف  رقف و  ارم و  لاح  وت  نم  يادخ  يا  - 
. منکیم ینتورف  عوضخ و  وت  يارب  هک  متسه  یفئاخ  راوخ و  ریسا و  نم  هک  هد  مهانپ  دوخ  باذع  زا  ارم  نم  يادخ  يا  - 

. دش دهاوخن  هدیرب  وت  زا  نم  دیما  هتشر  ینک  مباذع  ارم  لاس  رازه  رگا  نم  دوبعم  يا  - 
. تسا رتدنلب  رتگرزب و  نم  هانگ  زا  وت  تشذگ  وفع و  تفرگ و  الاب  تشذگ و  هوک  زا  نم  ناهانگ  نم  يادخ  يا  - 

. ماهدننک يراز  فئاخ و  وت ) هاگردب   ) مراد و رارقا  دوخ  هانگب  نم  هک  نک  كاپ  ار  مهانگ  شخبب و  ارم  شزغل  نم  يادخ  يا  - 
منکب ؟ راکچ  تسیچ و  ماهراچ  نم  راگدرورپ  يا  ینارب  دوخ  زا  ینک و  دیماان  ارم  رگا  نم  دوبعم  يا  - 

هدیباوخ لفاغ  صخش  هکیلاح  رد  دناوخیم  ارت  دیوگ و  زار  وت  اب  تسا  رادیب  بش  رد  هتسب  وت  اب  یتسود  نامیپ  هک  یـسک  نم  يادخ  يا  - 
. تسا

عـضاخ رادربنامرف و  وت  يارب  راکزیهرپ و  هدـننک و  هبوت  هکیلاـح  رد  نک  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  نیدـب  ارم  نم  يادـخ  يا  - 
. مشاب

 . تسا وت  لوبقم  تعافش  نیا  هک  نکم  مورحم  وا  ياربک  تعافش  زا  ارم  نم  يالوم  يا  نم و  يادخ  يا  - 
. تسرفب دورد  وا  يارب  دننک  عضاوت  عوضخ و  دنیوگ و  زار  وت  اب  وت  هناخردب  ناکین  دناوخیم و  ارت  يدحوم  ات  و  - 

اهنیزت  باوث  اب  لامجلا  سیل 
بدالا  ملعلا و  لامج  لامجلا  نا 
هدلاو  تام  دق  يذلا  میتیلا  سیل 

بسحلا لقعلا و  میتی  میتیلا  لب 
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459 ص :
همجرت

. تسا بدا  ملع و  یئابیز  یئابیز ، هنیآ  ره  یهد  تنیز  ارنآ  رخاف  ياهسابل  اب  هک  تسین  نآ  لامج  یئابیز و  - 
. تسا بسح  لقع و  میتی  یقیقح )  ) میتی هکلب  دشاب  هدرم  شردپ  هک  تسین  یسکنآ  میتی  - 

يونص  یخا و  یبنلا  دمحم 
یمع  ءادهشلا  دیس  ةزمح  و 

یحضی  یسمی و  يذلا  رفعج  و 
یما  نبا  ۀکئالملا  عم  ریطی 

یسرع  ینکس و  دمحم  تنب  و 
یمحل  یمدب و  اهمحل  طوسم 

اهنم  يادلو  دمحا  اطبس  و 
یمهسک  مهس  هل  مکیاف 

ارط  مالسالا  یلا  مکتقبس 
یملح  نا  وا  تغلب  ام  امالغ 

الفط  تنک  ةولصلا و  تیلص  و 
یما  نطب  یف  یبنلاب  ارقم 

هورکنت  يذلا ال  لجرلا  انا 
ملس  موی  وا  ۀهیرک  مویل 

مکیلع  هتیالو  یل  بجوا  و 
مخ  ریدغ  موی  هللا  لوسر 

لیو  مث  لیو  مث  لیوف 
یملظب (1)  ادغ  هل  الا  یقلی  نمل 

همجرت
 . تسا نم  مع  ءادهشلا  دیس  هزمح  تسا و  نم  نیرق  ردارب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دمحم  - 

تسا . نم  ردارب  دنکیم  زاورپ  ناگتشرف  اب  تشهب ) رد   ) هک رایط  رفعج  و  - 

لاخ نم  دوب و  شیرق  سیئر  تیلهاج  رد  مردپ  متسه  يدیز  لئاضف  ياراد  نم  هک  دوب  هتشون  مالسلا  هیلع  یلعب  ياهمان  هیواعم  ( 489 - ) 1
یتقو مداتـسرف  يو  يارب  ار  قوف  راعـشا  وا  هماـن  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  یحو  بتاـک  نینمؤملا و 

 266  . دلج 1 ص یسربط  جاجتحا  دنوشن -  لیام  بلاطیبا  رسپ  هب  ات  دیراد  یفخم  ماش  لها  زا  ار  همان  نیا  تفگ  دناوخ  ارنآ  هیواعم 
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. تسا نم  نوخ  تشوگب و  هتخیمآ  وا  نوخ  تشوگ و  هک  تسا  نم  هجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  همطاف  و  - 

دیتسه ؟ نم  دننام  امش  زا  کی  مادک  سپ  دناهمطاف  زا  نم  دنزرف  ود  مالسلا ) امهیلع  نینسح   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياههداون  و  - 
. مدوب هدیسرن  غولب  دحب  زونه  هک  مدوب  یناوجون  هکیلاح  رد  متفرگ  تقبس  ندروآ  مالسا  رد  امش  همه  رب  - 

. مدومن رارقا  وا  توبنب  مدوب  مردام  مکش  رد  هکیلاح  رد  مدناوخ و  زامن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب   ) یکدوک رد  نم  و  - 
. حلص عقوم  رد  هچ  گنج و  زور  رد  هچ  دینک  راکنا  ار ) وا  تامدخ   ) دیناوتیمن هک  متسه  يدرمنآ  نم  - 

. دومن بجاو  امش  رب  ار  شتیالو  نم  يارب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  - 
. دشاب هدرک  متس  نم  هراب  رد  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  تمایق  يادرف  هک  یسک  لاحب  ياو  یسک و  لاحب  ياو  زاب  یسک و  لاحب  ياو  سپ  - 
اب رگید  راب  هداد و  همتاخ  باتک  شراگنب  نانمؤم  ریما  نایقتم و  يالوم  هاگـشیپ  هب  ترذـعم  شزوپ و  نارازه  ضرع  اب  هدـنراگن  همتاخ - 
اب بانجنآ  هک  دراد  راظتنا  دـیامنیم و  فارتعا  رارقا و  هقح ) وه  امک   ) شترـضح یفرعم  دروم  رد  دوخ  یئاـناوت  مدـعب  هبـال  زجع و  ناـبز 

بیـصن یب  ناشتعافـش  زا  هتفریذـپ و  زین  ار  یـصاع  فلؤم  راذـتعا  هداد و  رارق  لوبق  دروم  ار  زیچاـن  رثا  نیا  دوخ  هصوصخم  توتف  مرک و 
( ۀئیـس اهعم  رـضت  ۀنـسح ال  یلع  بح   ) يوبن فیرـش  ثیدح  دافمب  انب  دراد  هک  یناوارف  ناهانگ  اهاطخ و  دوجو  اب  هدنراگن  هچ  دـنیامرفن 
بانجنآب و نایقتم  يالوم  خماش  ماقم  میظعت  میرکت و  يارب  نانم  دـنوادخ  هک  يزایتما  یمیظع و  تبهوم  نینچ  زا  هک  دـهدیم  دـیون  دوخب 
ای نسحلا  ابا  ای  درادیم  هضرع  نینچ  شترضحب  موحرم  رین  هدیـصق  تایبا  زا  هدافتـسا  اب  اذل  دوش  رادروخرب  تسا  هدومرف  ءاطع  شناتـسود 

: نینمؤملا ریما 
مشک  ورف  تحیدم  سفن ز  را  مروذعم 
نم  نامگ  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا 
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دنکفا  رپ  اقنع  يو  ضیضح  زا  هک  یفاق 

نم  ناشف  رپ  سگم  دسر  اجک  دوخ  ات 
منک  یپ  زجع  زا  نخس  هقان  هک  رتشوخ 

نم  ناوت  شوت و  روخ  رد  تسین  هار  نیاک 
. نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نیلسرملا و  یلع  مالس  و 

یناپمک هللا  لضف 
57 / 29/12
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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