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(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  قیقحت 

: هدنسیون

یئابطابط یضاق  یلع  دمحم 

: یپاچ رشان 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  27قیقحت 

باتک 27تاصخشم 

27همدقم

یناسارخ یئاطع  ياقآ  28يهمان 

باتک مود  عبط  29يهمدقم 

يراصنا ياقآ  زا  تیب  30ود 

باتک 30يهمدقم 

نیعبرا رد  قارع  نایعیش  31مامتها 

دیس يههبش  هب  31هراشا 

ءارضخ يهریزج  هب  يرون  يهمالع  ندش  32لئاق 

32هراشا

يرون ثدحم  تالاکشا  32تاهبش و 

32هراشا

نآ باوج  وا و  لوا  32لیلد 

32هراشا

يرون يهمالع  باطخلا  34لصف 

باطخلا لصف  عوضوم  رد  ینارهطلا  انداتسأ  34مادقا 

نآ باوج  درادن و  دیس  تافیلأت  رئاس  هب  تهابش  فوهل  هک  يرون  ثدحم  35لاکشا 

ینید روما  رد  دیس  35ياهطایتحا 

وا باوج  يرون و  نادرگاش  زا  یضعب  37ياعدا 

رگید لاکشا  نیرصاعم و  زا  یضعب  37ناعذا 

نیرصاعم زا  یضعب  تارابع  37لقن 
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دوشیمن لصاح  عطق  يرگید  هب  یعطاق  عطق  38زا 

ءارسا ندمآ  داعبتسا  يارب  يرون  يهمالع  لئالد  38زا 

( الوا  ) لیلد نآ  39باوج 

( ایناث  ) لیلد نآ  40باوج 

40هراشا

دندمآیم ماش  زا  تدم  كدنا  رد  نامز  نآ  رد  هک  40يدهاوش 

قارع ماش و  نایم  40یهار 

ناروح زا  بیلص  40ياهبرع 

قح هار  دیهش  هناگی  41تالاح 

يوما برح  نب  رخص  نب  ۀیواعم  41ترجه 

ماش هب  رکبوبا  42نتفر 

دیزی دزن  ماش  هب  هریمع  42نتفر 

راتخم اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکشل  رازه  دص  کی  اب  هعیبر  نب  رماع  ناورم  42تکرح 

هدرفم يهرمع  هب  ءادهشلا  دیس  نتسب  42مارحا 

42هراشا

رفص لوا  رد  ماش  قشمد  هب  تیب  لها  43دورو 

43هراشا

هفوک زا  مرحم  مهدزناپ )  ) رد تیب  لها  43تکرح 

دیزی هیلع  رب  یمومع  راکفا  43هجوت 

درادن كردم  ماش  رد  تیب  لها  دایز  فقوت  44لامتحا 

هکم رد  شروضح  قارع و  رد  ار  ۀجحلا  يذ  لاله  نوراه  44تیؤر 

45هراشا

لامج نارهم  نب  ناوفص  45تیاور 

زور هد  فرظ  رد  ماما  روضح  هب  ناریخ  45یبایفرش 
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45هراشا

کلام ندمآ  مک و  تدم  فرظ  رد  قارع  هب  ماش  زا  تفر  دمآ و  دهاوش  46زا 

46هراشا

دش تفالخ  روما  یگتفشآرب  ثعاب  46نامثع 

صمح زا  هفوک  هب  رتشا  کلام  47ندمآ 

هنیدم زا  يداه  ماما  هب  همثره  نب  ییحی  نداد  47تکرح 

47هراشا

رکبوبا نامز  رد  مور  اب  نیملسم  48گنج 

48هراشا

دش رضاح  ههبج  رد  هزور  تشهب  دلاخ  هک  یبوقعی  48حیرصت 

اج یب  48روصت 

هفوک رد  ار  برع  ءاسؤر  دایز  نبا  ندرک  49ینادنز 

دناهدرک رکذ  هفیعض  بتک  رد  هک  ییاهگرب  49خاش و 

هفیعض بتک  تایلقن  زا  49داقتنا 

يرون ثدحم  تاهبش  ندرک  هدنز  هعیش و  ملاع  هب  هفیعض  باتک  نابحاص  49تامدص 

یبطخ راونالا  تارمث  حیرش و  ياوتف  رد  50تاقیقحت 

تاهبش رادفرط  تاهبش  51در 

یلدیبع تابنیز  54رابخا 

54هراشا

وا لاح  رد  قیقحت  یلدیبع و  يهمجرت  لاح و  55حرش 

یلدیبع باتک  تایوتحم  زا  56لقن 

ماش هب  وا  ندرب  ءالبرک و  رد  ینثم  56نسح 

رصم هب  يربک  بنیز  56دورو 

رصم رد  تمصع  يوناب  57تافو 
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ماش زا  تعجارم  زا  سپ  رصم  هنیدم و  رد  تمصع  يوناب  تماقا  57تدم 

درادن كردم  ه  مجنپ ) تصش و   ) لاس رد  تمصع  يوناب  57تافو 

ینابایخ ثدحم  مرحم  يهمتت  زا  58لقن 

يربک بنیز  تیالو  رد  حجار  58لوق 

وا دقرم  نیعت  رد  يربکلا » بنیز  تافو   » باتک بحاص  59مامتها 

هدرک لقن  بهذملا  زارط  بحاص  هک  یتافارخ  هب  59هراشا 

درادن كردم  ۀعاجم  59يهعقاو 

59هراشا

یلدیبع تابنیز  رابخا  هب  تاهبش  زا  60یضعب 

60هراشا

نآ باوج  لوا و  60يههبش 

نآ باوج  مود و  61يههبش 

نآ باوج  موس و  61يههبش 

نآ باوج  مراهچ و  61يههبش 

اهضارتعا ضعب  زا  61باوج 

دقرم نییعت  رد  ءالبرک ) يهفاقث  يهنجل   ) 64يار

یبنیزلا دقرملا  يهلاسر  يربکلا و  بنیز  تافو  باتک  فلؤم  64يار 

ۀفاقث يار  رب  65لاکشا 

ینابایخ ثدحم  65مالک 

ۀعیشلا نایعا  رد  یلماع  نیما  دیس  65مالک 

تسا بنیز  رفن  هس  ماما  تانب  رد  هک  یلدیبع  66لقن 

تسا موثلک  ما  يربک  بنیز  66يهینک 

یلدیبع مالک  رب  نایعالا  دیس  عالطا  66مدع 

نآ زا  لاکشا  عفد  یلدیبع و  67تیاور 
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وا بیذاکا  يرهاظ و  یسلدنا  مزح  68نبا 

دندوب اهنآ  حاکن  هلابح  رد  تانب  هک  صاخشا  یماسا  شیرق  بسن  رد  يریبز  68رکذ 

مزح نبا  تافیلات  هب  دامتعا  68مدع 

فوا دنوخآ  ییوگ  69نایذه 

نآ رب  لاکشا  داعبتسا و  عفر  لئالد  69زا 

69هراشا

لامالا یهتنم  رد  یمق  ثدحم  69هابتشا 

نینمؤملا ما  روضح  رد  رامت  70مثیم 

مثیم زا  سابع  نبا  نتفرگ  دای  70ریسفت 

مثیم ندش  70ینادنز 

هرمع هب  مثیم  71نتفر 

دایز نبا  دزن  ناشورف  امرخ  اب  مثیم  71نتفر 

هرمع هب  وا  نتفر  رد  مثیم  دنزرف  71حیرصت 

مثیم تداهش  72زور 

داعبتسا عفر  لئالد  72زا 

72هراشا

جاحلا قئاس  ۀفینحوبا  ریس  72تعرس 

اهجاحلا قئاس  73ددعت 

ۀفینحوبا يهرابرد  قودص  73تیاور 

تسین روهشم  يهفینحوبا  73دارم 

دندوب هدرک  تراغ  ار  74بکارم 

ءارهزلا ملظت  باتک  ترابع  نیع  74لقن 

74هراشا

تسا ینیوزق  لضاف  يهدنزرا  تاملک  رد  هک  75یتاکن 
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75هراشا

تسا دیرب )  ) عوضوم تاکن  75نآ 

75هراشا

« دیرب  » ظفل رد  75قیقحت 

تساهنآ یلعف  راثآ  رد  یموق  ره  76عفن 

تسا تسپ )  ) و راپاچ )  ) دیرب 76يهلابند 

تسا هیواعم  زا  مالسا  رد  دیرب  عضو  هک  یعمج  77ءاعدا 

تسا طالغا  زا  نارگید  نادیز و  یجرج  زا  روکذم  77ءاعدا 

مالسا لوا  زا  دیرب  77دوجو 

ۀجرج ندروآ  مالسا  مور و  گنج  رد  77دلاخ 

دیرب يهلیسو  هب  مور  يههبج  هب  رکبوبا  تافو  ربخ  78ندیسر 

رمع نامز  رد  دیرب  لمع  زا  دروم  78دنچ 

لزانم رد  اهنآ  ندرک  ضوع  هدوب و  بکرم  دنچ  دیرب  78يهلفاق 

دیرب بحاص  يهفیظو  دیرب و  ریس  79تعرس 

دیرب بحاص  يهدهع  رد  اههار  79تاماظتنا 

نینمؤملاریما نامز  رد  اههار  رد  ناگدنامرد  داد  هب  79یگدیسر 

دیرب یناب  79هدید 

نوذرب رهن  رانک  رد  80نومام 

تاعس اب  يهمان  80لاسرا 

یمالسا دالب  رب  لوغم  80يهملح 

دناهدرب دیرب  اب  ار  ءارسا  هک  تسا  لصاح  80نانیمطا 

ینیوزق تارابع  تاکن  81زا 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  مود  81لیلد 

81هراشا
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نآ باوج  يرون و  ثدحم  موس  82لیلد 

82هراشا

ۀعیشلاراسم رد  دیفم  خیش  روهشم  فالخ  لاوقا  83یضعب 

هرهاط يهقیدص  فافز  دقع و  83خیرات 

دوشیم هدافتسا  دیفم  خیش  تاملک  زا  83هچنآ 

نارگید مشاه و  ینب  زا  ءادهش  نفد  لحم  هب  خیش  84حیرصت 

رح بیبح و  فیرش  84ربق 

ءادهش نادبا  نفد  هب  داجس  ماما  84ندمآ 

ملسم ترضح  فیرش  85ربق 

هداد شراگن  ار  هملسم  يایاضق  بلغا  داشرا  رد  دیفم  85خیش 

هدرمش نینمؤملاریما  رد  یهلا  تایآ  زا  خیش  85هچنآ 

دیفم خیش  شیامرف  هب  يرون  ثدحم  ندرکن  86رواب 

دحا رد  نینمؤملاریما  نتشادرب  مخز  رد  لقن  86بارطضا 

تسا لوقعم  ریغ  نینمؤملاریما  ياهمخز  هب  نتشاذگ  86هلیتف 

نینمؤملاریما هرابرد  هللا  لوسر  تازجعم  87زا 

هدز گنچ  نآ  رب  يرون  ثدحم  هک  يداحآ  رابخا  87زا 

ماما ياپ  هب  ناکیپ  نتفر  ورف  يهرابرد  87قیقحت 

تسا دامتعا  دروم  رایسب  هک  ناکیپ  يهیضق  87كردم 

قدنخ گنج  رد  ماما  كرابم  قرف  هب  ندیسر  مخز  رد  88قیقحت 

نیعبرا رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  يهمالع  مراهچ  89لیلد 

89هراشا

يرون ثدحم  باوج  هب  89عورش 

هدومرف لقن  ۀیطع  تیاور  زا  یلماع  نیما  دیس  90هچنآ 

ۀیطع تیاور  ندش  عیطت  رد  مالک  92يهصالخ 
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بیطا ندب  هب  رهطا  سأر  قاحلا  ءالبرک و  هب  ءارسا  دورو  92روصت 

تاهبش رادفرط  تاهبش  در  رد  مود  عبط  93تافاضا 

تاهبش رادفرط  زا  هرداص  تاهبش  94فشک 

تسین وا  ریغ  تسا و  ۀیطع  نامه  94اطع 

دناهدرک عیطقت  ار  يدایز  ثیداحا  98نیثدحم 

هدرک لقن  رگید  یسک  ار  نیما  دیس  99یتدایز 

نآ باوج  نیعبرا و  رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  مجنپ  100لیلد 

100هراشا

هدوب رتوبک  يهلیسوب  ناذیتسا  هک  لضافا  ضعب  102ياعدا 

تسین تسرد  هدومرف  يو  در  رد  يرون  ثدحم  102هچنآ 

هدیسر لامک  دحب  نامز  نآ  رد  هچنآ  هب  ایاضق  لقن  رد  ناسیون  خیرات  102هجوت 

نوراه نامز  رد  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  102روهظ 

يرمق يرجه  خیرات  عضو  رگید : 103لاثم 

تسا هللا  لوسر  دوخ  رما  هب  يرجه  خیرات  103عضو 

تسا نینمؤملاریما  دشاب  ترجه  زا  خیرات  ادبم  هک  هدننک  103يراشفاپ 

یناتک یحلادبع  خیش  تاملک  103لقن 

تسا فیعض  دناهدرک  رکذ  اهأدبم  رئاس  ندادن  رارق  أدبم  هب  هک  104یهوجو 

ترجه زا  خیرات  أدبم  نییعت  تهج  105لصا 

تسا نقتم  لیلد  هیداجس  هفیحص  دنس  105ترابع 

راوگرزب نآ  تناطف  یسلجم و  همالع  105شیامرف 

تسا خیرات  نیرت  حیحص  يرجه  106خیرات 

تسا هللا  لوسر  دوخ  خیرات  عضاو  هک  یلئالد  106زا 

يدوعسم تاملک  رد  108قیقحت 

رب همان  رتوبک  ياهمان  109زا 
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دندرک هدافتسا  گنج  رد  نارتوبک  زا  هک  یناسک  110نیتسخن 

نارتوبک يارب  اههاگدورف  110داجیا 

يرکسع ماما  هب  بوسنم  111ریسفت 

ینابایخ ثدحم  111تاقیقحت 

سردملا انداتسا  فراعملا  سوماق  زا  112لقن 

هصق فیرحت  هب  ینابایخ  ثدحم  یسلجم و  يهمالع  هجوت  114مدع 

لاجرلا سوماق  بحاص  ياهطبخ  115زا 

مالسا ردص  زا  رب  همان  رتوبک  115ندوب 

ءالبرک هب  ناش  تعجارم  هفوک و  زا  ءارسا  تکرح  116خیرات 

نآ باوج  يرون و  يهمالع  مشش  116لیلد 

116هراشا

رباج ندوب  رئاز  117لوا 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  يهمالع  متفه  117لیلد 

117هراشا

تسا لوهجم  هصق  يوار  يرون : ثدحم  118ياعدا 

نآ باوج  رد  118قیقحت 

خیرات لقن  رد  هنارحاس  118يهیور 

« ینفلا رثنلا   » رد كرابم  یکز  رتکد  تاملک  118لقن 

دشاب باتک  فلؤم  هب  رتشیب  دامتعا  119دیاب 

ناشیا یلامجا  يهمجرت  يرمک و  هوک  هللا  ۀیآ  شیامرف  119لقن 

تسا دامتعا  دروم  رتشیب  سوواط  نبا  دیس  119تایلقن 

تشذگ هچنانچ  ۀیطع  تیاور  عیطقت  هب  120هراشا 

ربنم لها  هب  يرون  ثدحم  ندرک  120تخات 

اهناوخ هحون  اهناوخ و  هضور  هب  120تحیصن 
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یلماع نیما  دهتجم  هدنزرا  تاملک  121لقن 

دناهدمآ زور  داتشه  زا  دعب  ءارسا  هک  یضعب  122ياعدا 

نیدلا فرش  اندیس  یلماع و  نیما  دیس  ناش  تلالج  هب  122هراشا 

ءالبرک رد  زور  هس  تیب  لها  122فقوت 

ءالبرک زا  لیحر  عقوم  داجس  ماما  نداد  ناشن  123زاجعا 

هدروآ مظن  هب  ار  نیعبرا  يهعقاو  هک  یلح  رقاب  خیش  اقآ  124راعشا 

زور لهچ  زا  دعب  كرابم  دسج  هب  ار  ءادهشلادیس  بیطا  رس ، داجس  ماما  ندرک  124قحلم 

رصم هب  نالقسع  زا  ار  يرس  نییمطاف  ندرک  125لمح 

درادن تحص  لصا و  كرابم  رس  126سکع 

تسا یلایخ  همئا  ربمغیپ و  126ياهسکع 

رواب دوز  ياهناملسم  زا  126یضعب 

رهطم سأر  يهرابرد  127تاقیقحت 

رهطم سأر  يهرابرد  127لاوقا 

یعفای ماما  128مالک 

يزوجلا نبا  طبس  129مالک 

دیلپ دیزی  هیلع  رب  یمومع  راکفا  129هجوت 

ماش زا  ءارسا  هب  دیزی  نداد  129تکرح 

ماقمق رد  ازریم  داهرف  جاح  130مالک 

تسین دنراد  ءاعدا  مدرم  هچنآ  تحص  لیلد  یلاع  130يهبق 

زاریش رد  یسوم  نب  130دمحا 

يراخب يهباسن  ۀلسلسلا  رس  131يهخسن 

باخرس هوک  رد  زیربت  رد  131يهبق 

زیربت رد  ندرک  ریمعت  ار  يدجسم  یگتخاس  ياعدا  132هب 

ههبش 132عفر 
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نینمؤملاریما دزن  فجن  رد  رهطم  سار  ندش  نوفدم  رد  هدراو  رابخا  هب  132یسررب 

132هراشا

تسا رابخا  رد  حداق  باحصا  134ضارعا 

رصاعم دیس  134تاملک 

ینوریب ناحیروبا  135مالک 

رهطا سأر  يهرابرد  مالعا  135تاملک 

فاحتالا رد  يواربش  136تاملک 

تسا هیماما  لوق  حیحص  137لوق 

رهطم ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  بابر  137فقوت 

ناحطلا ۀلقصم  138تیاور 

تیاور رب  یتالمج  ندرک  138دایز 

ناحطلا ۀلقصم  ربخ  يهرابرد  یسررب  138قیقحت و 

138هراشا

نیحراش یضعب  هابتشا  هروبزم و  تیاور  139ینعم 

اهنآ در  هیهاو و  139تاهبش 

لاس کی  ات  ینثم  نسح  ربق  دزن  همطاف  141فقوت 

ماما هب  يو  ندش  رادازع  دجسم و  رد  ۀملس  ما  ندز  142همیخ 

تاهبش رادفرط  142تریغ 

اهنآ رب  یسررب  لئاس و  ياهلاوئس  ضعب  142لقن 

142هراشا

نآ فارطا  رد  قیقحت  یئاهب و  خیش  مالک  143لقن 

اروشاع زور  رد  ءادهشلا  دیس  ندناوخ  143زامن 

تسین کش  ياج  ترضح  نآ  ندناوخ  رهظ  144زامن 

یناشاک ضیف  یمق و  ثدحم  مالک  هب  145یسررب 
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داوج ماما  ندش  مومسم  رد  دیفم  خیش  145مالک 

دوخ ینارنخس  رد  یتیآ  رتکد  ياقآ  145هابتشا 

درک دامتعا  ناوتن  تقد  نودب  نیطبسلا  یلاعم  باتک  تایلقن  146هب 

داعملا داز  رد  یسلجم  يهمالع  تاملک  146لقن 

درادن لیلد  لامتحا و  درجم  ضرالا  یطب  داجس  ماما  147ندمآ 

نامیا رب  نیعبرا  ترایز  ندوب  147تمالع 

147هراشا

نیعبرا زور  سیسأت  هوجو  148زا 

ءادهشلادیس تضهن  جیاتن  راثآ و  ندوب  148یمئاد 

يرکسع ماما  زا  هناگجنپ  مئالع  149تیاور 

دروم دنچ  رد  فیرش  ثیدح  رد  149قیقحت 

149دروم 1

149دروم 2

150دروم 3

150هراشا

150دروم 4

151هراشا

« نیعبرالا ةرایز  و  : » ترابع هب  اوران  151ریسفت 

152دروم 5

152هراشا

اهدرم رب  الط  يهقلح  رتشگنا و  152تمرح 

تعدب هب  تنس  لها  152لمع 

ربق مینست  رد  تعدب  هب  153لمع 

اروشاع زور  هب  تبسن  نایبلا  حور  ریسفت  بحاص  ياوران  153تاملک 
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نیسح لتقم  ندناوخ  تسا  مارح  ظعاو  رب  هک  یلازغ  153مالک 

يو لاثما  یلازغ و  رب  154در 

نایفسوبا يهرابرد  یبلاعث  154مالک 

دناهدرک لقن  يدوعسم  ربلادبع و  نبا  154هچنآ 

یلازغ ياعدا  ندوب  لیلد  155یب 

156دروم 6

156هراشا

ءالبرک تبرت  رب  156هدجس 

هدرک لقن  شباتک  رد  یفرع  خیش  ریبک  يهمالع  157هچنآ 

دناوخیم زامن  اهنآ  يهزانج  رب  هتسناد و  كاپ  ناملسم و  ار  تنس  لها  157هعیش 

دناهدرک هدجس  ءالبرک  تبرت  رب  تیب  لها  158همئا 

نآ حیضوت  ممیت و  158تیفیک 

159دروم 7

159هراشا

هللا مسب  هب  نینمؤملاریما  ندرک  159رهج 

هللا مسب  هب  رهج  رد  قح  لوق  هب  يزار  ماما  159رارقا 

يزار ماما  تاملک  زا  یسولآ  ندش  160تحاران 

هدرک زورب  هیواعم  زا  هللا  مسب  هب  160تافخا 

هیما ینب  زا  یسولآ  يراد  161فرط 

نوراه يرمع و  يهصق  مالسا و  رد  نابز  162يدازآ 

دیشرلا نوراه  162یکافس 

تیب لها  ءارسا  رد  نابز  163يدازآ 

ماما ربمغیپ و  رب  مالس  تاولص و  ترایز و  يهرابرد  164قیقحت 

164هراشا
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روبق دزن  نداتسیا  رد  هللا  لوسر  164يهیور 

نیقفانم روبق  دزن  هللا  لوسر  نداتسیا  زا  ادخ  165یهن 

هللا لوسر  هب  مالس  166تاولص و 

166هراشا

دنااهنآ ندرب  نیب  زا  رکف  رد  مالسا  نانمشد  هک  هناگ  هس  166عوضوم 

یهقف رظن  زا  167تاولص 

167هراشا

رتلکشم بوجو  هب  مکح  لکشم و  تاولص  بوجو  167مدع 

یندم ناخ  یلع  دیس  زا  یتاملک  168لقن 

ثیداحا رد  168قیقحت 

هللا لوسر  دوخ  رما  هب  تاولص  رد  لآ »  » 170مض

لآ فذح  رد  تنس  لها  170يهیور 

تسیرورض هعیش  دزن  تاولص  رد  لآ »  » 170مض

؟ دنناسک هچ  دمحم  لآ  زا  170دارم 

170هراشا

سوماق بحاص  زا  171يراکنا 

هدرک نایب  سوماق  بحاص  هک  یبلاطم  هب  172یسررب 

برعلا ناسل  بحاص  لقن  هب  لآ »  » 173یناعم

هرتاوتم رابخا  رد  لآ »  » 174ینعم

تسین ءایبنا  رب  یحو  لثم  نیدهتجم  174داهتجا 

بیوصت ۀئطخت و  يهلاسم  هب  175هراشا 

خلا ءایبناک ... یتما  ءاملع  هدش : لقن  هچنآ  ندوب  175عوضوم 

هماع لاوقا  هب  انب  دمحم  لآ  ندوب  نیقتم  176ردق 

اضر ماما  177ياهشیامرف 
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دوش عوجر  دمحم  لآ  هب  دیاب  تالضعم  177رد 

ریغص یشان  177رعش 

دمحم لآ  ینعم  رد  حیحص  178يهدیقع 

178هراشا

يراسنوخ ققحم  لاکشا  یناث و  دیهش  178شیامرف 

برعلا ناسل  بحاص  تاملک  لقن  ترتع و  179ینعم 

« لآ  » ینعم رد  یثیداحا  لقن  ۀمغلا و  فشک  بحاص  مالک  180لقن 

نومأم سلجم  رد  اضر  ماما  181تانایب 

لامک لها  ضعب  زا  یمالک  یمق  ثدحم  182لقن 

مالک نآ  رب  182لاکشا 

« عیفن  » نالذخ نوراه و  سلجم  هب  مظاک  ماما  ندرب  183فیرشت 

هعمج زور  رد  183تاولص 

تاولص رب  لآ »  » مض 183تهج 

یمالسا دالب  رب  لوغم  184موجه 

ناخ نازاغ  قح  رد  یئاهب  خیش  184شیامرف 

خیاشم تاضق و  هب  نازاغ  باطخ  هدنبادخ و  185ناطلس 

لاله نبا  خیرات  زا  185لقن 

تاولص رب  لآ  مض  رد  هدنبادخ  ناطلس  زا  هجو  ود  185نایب 

نآ تحص  مدع  ریهطت و  يهیآ  رد  یبرع  نیدلا  یحم  186ياعدا 

تاولص زا  روظنم  186ینعم و 

186هراشا

ناذا رد  تیالو  هب  186تداهش 

ۀیهبلا ۀضورلا  رد  یناث  دیهش  187شیامرف 

هللا لوسر  قح  رد  تاولص  يهدئاف  رد  رگید  187هوجو 
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مالسالا خیش  موحرم  مظعالا  انمع  188تاقیقحت 

تسا ءاعد  ینعم  هب  تالص  هک  روهشم  190لوق 

لاوحا ضراعت  ثحبم  هب  190هراشا 

روهظ تلاصا  هب  اهنآ  تشگرب  هیظفل و  190لوصا 

تالص ظفل  ینعم  رد  190قیقحت 

يدیبز یضترم  ناخ و  یلع  دیس  تاملک  191لقن 

تاولص رد  یلعب »  » 191یلصف

نآ عفد  روهشم و  192لاکشا 

192هراشا

مالعا ياملع  192تاهیجوت 

هدنزرا 193بلطم 

193هراشا

هیموی ياهزامن  زا  دعب  193تاولص 

« اهزامن زا  دعب  خلا  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  : » يهیآ 193ندناوخ 

درادن ءارهز  ترضح  حیبست  اب  تافانم  تاولص  هیآ و  194تئارق 

هللا لوسر  ریغ  رب  نداتسرف  194تاولص 

هدرک دراو  راجنهان  فرح  هب  ار  يرشخمز  194بصعت 

هدنبادخ سلجم  رد  یلصوم  دیس  اب  هللا  ۀیآ  194تاملاکم 

دنهدیم تسد  زا  ار  تفارش  دنیامنن  راهطا  همئا  زا  تعیبت  رگا  195تاداس 

یناموح یلع  دمحم  تانایب  195تاملک و 

باتک 196يهمتاخ 

تافاضا 196تاقیلعت و 

196هراشا

دنهدیم تیمها  رتشیب  رهطم  ربق  ترایز  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  قارع  196رد 
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196هراشا

ربش داوج  دیس  اقآ  تاملک  197لقن 

وا رعش  یعازخ و  198لبعد 

ءادهشلادیس رب  لبعد  198يهیثرم 

ترضح نآ  يهیثرم  رد  لبعد  زغن  راعشا  199زا 

دندرکیم يوریپ  لبعد  لاثما  زا  مجع  يارعش  199شاک 

دننکیم ییارس  هحون  يرذآ  یکرت  نابز  اب  هک  نانآ  هب  199تحیصن 

تسا عرش  فالخ  تلاسر  نادناخ  هب  اوران  200ياهتبسن 

لبعد ءارعشلا  200تاقبط 

لبعد 201تداهش 

تسا هابتشا  نآ  هداد و  نیوزق  ءارعش  هب  ۀنطلسلا  دامتعا  ار  لبعد  زغن  201راعشا 

مدرم سرت  زا  دیزی  ندش  201نامیشپ 

تسا زور  هس  ماش  رد  تیب  لها  202يرادازع 

202هراشا

درادن لصا  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  تلاسر  نادناخ  ءارسا  202نتفر 

ۀملس ما  يربک و  بنیز  تافو  خیرات  رد  قیقحت  دلخم و  نب  203ۀملسم 

203هراشا

ۀملس ما  نینمؤملا  ما  203يهمجرت 

موثلک ما  خیرات  رد  قیمع  204قیقحت 

205هراشا

درادن یهجو  لاجرلا  سوماق  باحصا  زا  رتاوت  206ياعدا 

نازمره ندش  ریسا  و  رتشوش »  » 207گنج

نیخروم لاوقا  ضقانت  207تفاهت و 

دیفم مظعا  خیش  شیامرف  208تحص 
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ادخ لوسر  دادجا  ءابآ و  يهرابرد  یعفاش  يواربش  خیش  208تاملک 

لضافا زا  یضعب  209ياعد 

هللادبع هرابرد  يواربش  خیش  209مالک 

ۀنمآ 209حاکن 

هیماما يهعیش  210داقتعا 

هدش رداص  لاجرلا  سوماق  بحاص  زا  هک  210یفیرحت 

« دیرب  » لمع زا  یهن  یلاکب و  فونب  نینمؤملاریما  211يهظعوم 

211هراشا

دنوریم الاب  وا  ربنم  هب  هک  ار  ۀیما  ینب  هللا  لوسر  212ندید 

212هراشا

جارعم هب  ار  ۀفیرش  يهیآ  ۀیواعم  ندرک  213لیوأت 

دوش عوجر  نامیالا  ۀیوقت  ۀیفاکلا و  حئاصن  باتک  هب  ۀیواعم  قح  213رد 

هیجان يهقرف  نییعت  رد  یعفاش  ماما  213راعشا 

ییحی نیسح و  ماما  لمح  تدم  رد  214قیقحت 

214هراشا

یسیع لمح  تدم  214رد 

تسا يدادغب  جلثلا  یبا  نبا  فیلات  ۀمئالا  215خیرات 

یتخبون حور  نب  نیسح  215مساقلاوبا 

یمضهج یلع  نب  215رصن 

اضرلا هقف  باتک  يهرابرد  216قیقحت 

خیرات بحاص  يربط  بیذاکا  217زا 

هدرک حیرصت  رفص  متسیب )  ) رد ءارسا  ندمآ  هب  ینئارفسا  لتقم  219رد 

219هراشا

ناشدوخ قح  رد  هیما  ینب  عقاو  فالخ  220تاغیلبت 
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220هراشا

ماما روضح  رد  ماش  خیاشم  زا  رفن  داتفه  ندرک  221هبوت 

تیب لها  تراسا  زا  دیزی  ندش  221داش 

دیلپ دیزی  222راعشا 

دوب هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  222دیزی 

دناهدوب یمور  ماش  نادنز  223ياهنابساپ 

دوب تیب  لها  نتشک  لایخ  رد  دیزی  راک  لوا  223رد 

ربنم رد  يو  تانایب  دیزی و  دنزرف  223هیواعم 

وا تانایب  تاکن  ضعب  هب  224هراشا 

نیرادلا ةریخذ  بحاص  دیجملادبع  دیس  224اقآ 

224هراشا

عیضر هللادبع  رغصا و  یلع  يهرابرد  225قیقحت 

225هراشا

خلا هل ...  ناف  نیسح  ای  هعد  ینامسآ : يادن  226ینعم 

ءاروشاع زور  رهظ  تقو  رد  یلفط  نتفای  228دلوت 

یلح ردیح  دیس  اقآ  229رعش 

تارایز ضعب  رد  رغصا  یلع  مسا  هب  229حیرصت 

عیضر هللادبع  قح  رد  يرب  ترابع  ینعم  رد  229قیقحت 

یهقف يهعومجم  زا  یقیقحت  230لقن 

هداد ماما  هب  معز »  » تبسن نآ  رد  هک  ریکب  نبا  230تیاور 

دنکیم نشور  ار  معز »  » ینعم هک  یلعالادبع  فیرش  230ربخ 

مالک ملع  رد  یلعالادبع  231تراهم 

نآرق بادآ  هب  ۀعیش  بیدأت  رد  همئا  مامتها  231تدش 

مساق ترضح  یسورع  يهرابرد  231قیقحت 
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231هراشا

ءادهشلا دیس  232تانب 

هدش هبتشم  مساق  هب  یسورع  يهصق  232تبسن 

هدش مکی ) تصش و   ) مرحم هب  کیدزن  ینثم  نسح  هب  همطاف  233جیوزت 

دناهدرک بارخ  ار  بابر  لیقع و  نینمؤملاریما و  هناخ  ءاروشاع  زا  233دعب 

233هراشا

دیعس نب  ورمع  راجنهان  234ياهفرح 

يوما ورمع  فاعر  زا  هللا  لوسر  نداد  234ربخ 

نانز هاش  هیوناب  رهش  يهرابرد  234قیقحت 

ءادهشلادیس ندناوخ  فوخ  زامن  رد  237قیقحت 

237هراشا

فوخ زامن  يهددعتم  238ماسقا 

رصاعم دیس  مالک  دافم  رد  238قیقحت 

گنج ءانثا  رد  ماما  ندناوخ  238زامن 

238هراشا

ءادهشلادیس هب  نادنم  هقالع  مومع  رب  239مالعا 

تسا زامن  هب  هتسب  لامعا  مامت  239یلوبق 

درک تکرش  ءادهشلادیس  فده  رد  240دیاب 

دهد تیمها  زامن  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  دنم  240هقالع 

دوش حالصا  دیاب  میحرت  سلاجم  240عضو 

مزال قیقحت  241رکذت و 

241هراشا

تسا تیصعم  رب  ءارغا  ترایز  هیرگ و  باوث  لقن  رد  241ایآ 

تسا ققحم  تیصعم  رب  باقع  قلعم و  نتفرگ  رارق  وفع  242دروم 
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رگید 242باوج 

242هراشا

نآ باوج  ءاطغلا و  فشاک  داتسا  خیش  زا  یلاؤس  243لقن 

قیقحت رب  لمتشم  243یقیلعت 

سکعلاب تسا و  رفاک  كرشم  ره  یهلا و  244وفع 

ربانم لها  ءابطخ و  245يهفیظو 

رگید یقیقحت  245باوج 

درک يوریپ  دیاب  دیفم  خیش  هیور  245زا 

245هراشا

نآ در  فیلأت و  بابرا  زا  یضعب  ياهشزغل  246زا 

تسادخ زا  تیب  لها  ملع  هک  نیا  داوج و  ماما  قح  رد  نومأم  248تانایب 

ریهطت يهیآ  249تلالد 

داوج ماما  تافو  نامز  رد  يداه  ماما  250نس 

فلتخم ياهنابز  اب  همئا  250ملکت 

يرامعتسا ضارغا  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  251رکذت 

ندمت خیرات  رد  نوبلواتسوگ  251ضرغ 

ماما قح  رد  هیماما  252داقتعا 

ربمغیپ هب  نتشون  ندناوخ و  ندوب  252نغدق 

ریصب وبا  252تیاور 

تیلوفط لاح  رد  داوج  ماما  ندناوخ  253همان 

یئاسحا روهمج  یبا  نبا  تاملک  254لقن 

یئاهب خیش  دلاو  تاملک  255لقن 

دیفم خیش  تاملک  256لقن 

نآ در  ذخأم و  یب  256یمالک 
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تسین يرثا  هدش  لزان  یسیع  ترضح  هب  هک  یلیجنا  257زا 

یسیع قح  رد  دیفم  خیش  تاملک  257لقن 

خلا مدآ ...  ایبن و  تنک  258ینعم 

همالع تلالج  هب  258هراشا 

258هراشا

« ناجنز  » رد تماقا  مایا  هب  259هراشا 

ۀنسلا ۀفلاخم  حاضیا  باتک : رب  نتفای  259عالطا 

باتک نآ  تایوتحم  زا  يرادقم  260لقن 

هللا ۀیآ  مالک  260حیضوت 

نیرصاعم زا  یضعب  مالک  لقن  نیعبرا و  رد  رباج  دورو  هب  261عجار 

261هراشا

دیزی نعل  ۀیمیت و  نبا  دجنملا و  262رتکد 

262هراشا

يزوجلا نبا  يهدنزرا  263تاملک 

دیزی تایرفک  265راعشا و 

يزوجلا نبا  266جرفلاوبا 

269یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  312هرابرد 
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(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  قیقحت 

باتک تاصخشم 

.1358 -؟ یلع 1291 دمحم  یئابطابط  یضاق  هسانشرس : 
Study of the First Arab'in of Iimam( ءادهـشلادیس ع ترـضح  نـیعبرا  لوا  هراـبرد  قـیقحت  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

. یئابطابطیضاق یلعدمحم  فیلأت  ( / Hussein (AS
تاراشتنا 1385. پاچ و  نامزاس  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت  رشن :  تاصخشم 

478 ص. هد ، يرهاظ :  تاصخشم 
Religion نید تسورف : 

( موس پاچ   ) لایر  98000 9789644226953 ؛  لایر :  53000 کباش : 
يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.(. 1385(ص تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یلبق : پاچ  تشاددای : 
. مود پاچ  تشاددای : 

.1390 راهب موس : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
نیعبرا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

ق2ت3 1385  / BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

2085937 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

فرط زا  نآ  لوا  عبط  رـشن  زا  سپ  « ءانثلا ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  لوا  يهراـبرد  قیقحت  » باـتک يهراـبرد  یلاـعت  همـسب 
نایم نآ  زا  و  تسا . هتـشگ  لاسرا  هتفاـی و  شراـگن  يداـیز  ياـهظیرقت  اـمظن  ارثن و  گرتس  ءاـبدا  گرزب و  نادنمـشناد  مـالعا و  ياـملع 

رـضاح رـصع  رد  روهـشم  سانـشباتک  ریهـش و  داقن  لضاف  ملاع  ياناوت  ملق  زا  تسا  دایز  تاقیقحت  تاکن و  لماش  هک  يهدنزرا  تاملک 
هدـیدرگ و رداص  باتک » يهناسفا  » باتک بحاص  هئاقب  هللامادا  یناسارخ  یئاـطع  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  ققحم  هسیفن  فیناـصت  بحاـص 

فیرـش باتک  نآ  قئاقد  رب  نتـشیوخ  داقن  رکف  دازآ و  نهذ  اب  هدرب و  یپ  نآ  تایـصوصخ  هب  هدروآ و  ملق  هب  ار  باتک  ياـیازم  تاـکن و 
ددرگن و رـشن  فینم  فیلأـت  نیا  لـئاوا  رد  فیرـش  يهماـن  نآ  تسا  فیح  دیـسر  رظن  هب  و  تسا . هتفاـیرد  ار  اـهنآ  ـالماک  هدـنکفا و  رظن 

رـضحم زا  هزاجا  تساوخرد  زا  سپ  اذـل  و  دـنوش . بیـصنیب  تاکن  نآ  رب  عالطا  زا  تاملک و  نآ  يهعلاـطم  زا  باـتک  ناگدـننکهعلاطم 
عبط نیا  لوا  رد  هدومن  شوارت  هل  مظعم  راـب  ررد  ملق  زا  هچنآ  هادـف  یحور  هلظ و  ماد  دـجاملا  دـلاولا  هحفص 6 ] ۀجحلا [  هللاۀیآ  ترـضح 

یضاق یقت  دمحم  دیس  دنامب . راگدای  هب  راگزور  يهحفص  رد  نآ  مظعم  يهدنـسیون  زا  راکذت  باب  زا  دوش و  یم  رـشن  لقن و  باتک  مود 
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یئابطابط 

یناسارخ یئاطع  ياقآ  يهمان 

زا هک  یـساسحا  رادومن  اناصغأ  حـیرلا  زه  مامحلا و  قرو  تحدـص  ام  هللا  مالـس  ینم  کیلع  دوش : یم  لقن  ریز  رد  هدربمان  يهمان  کـنیا 
مانالا ذالم  لیبنربح  ریرحت و  ققحم  يهتشون  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  زور  يهرابرد  قیقحت  فیرـش  باتک  يهعلاطم 

دورد و نیرتاویـش  انـسؤر . یلع  ۀلماکلا  هتایانعب  هلظ  هللادم  یئابطابط  یـضاق  یلع  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  ناگدنب  ترـضح  ۀجحلا  هللاۀیآ 
، تسشن یم  محور  قامعا  رد  نآ  یملع  تاقیقحت  روکذم و  باتک  عونتم  ياهثحب  يرآ  مراد ، یم  میدقت  رود  هار  زا  ار  مساپـس  نیرتالاو 
ره دیـشخبیم  مناج  هب  یطاسبنا  و  تشادیمرب ، نایم  زا  هلمظعم  نیعبرا  ار  نوگانوگ  ياـهباتک  يهعلاـطم  لاـس  لـهچ  تمحز  تضاـیر و 

ریبـعت و نسح  ناـیب و  فطل  دوب ، نومنهر  ار  هدنـسیون  شزرا  تلاـصا و  ددرگ  تسد  هب  تسد  رز  قرو  نوچمه  دـیاب  ادـج  هک  نآ  قرو 
اقح دروخ ، یم  مشچ  هب  اج  همه  يزات  غیلب  حیصف و  یسراپ و  نیریش  نابز  تارابع  اب  ملق  تحارص  ثحب و  رد  یگدازآ  راتفگ و  شجنس 

هدوشگ یگدنزاس  ياههبنج  يرکف و  ياههنیمز  رد  یئاهب  اب  هدیشیدنا  رتهب  هکلب  هتشون  بوخ  اهنت  هن  وا  تسا  هدننیرفآ  مظعم  يهدنـسیون 
ار عامتجا  گرزب  کچوک و  دسافم  اهیناماسبان و  اهمغ ، اهدرد و  تسا . هداد  ناشن  ار  هلضاف  يهنیدم  یلمع و  مسیتامگارپ  هحفص 7 ] و [ 

تافارحنا گنج  هب  عطاق  ياههماگنه  ناـهرب و  يهجنپرـس  اـب  تسا ، هتخاـس  مسجم  هدـنناوخ  يارب  ساـبل  نیرتهب  هب  و  تسا ، هدرک  كرد 
، هتخادرپ عافد  هب  رتتخـس  دـنچ  ره  تخـس و  صلاخ  یئالو  اب  تیالو  میرح  زا  يدراوم  رد  هتـساخرب ، يرـصع  ياهیـشیدناجک  يرکف و 

هدومن یفرعم  دنچ  یتاحفـص  رد  هعیـش  ملاع  هب  ار  هفیعـض  بتک  نابحاص  تامدص  هتخاس ، رتاوسر  اوسر و  ار  اههتفرگبرغ  اههدزینس و 
ریبک خیرات  يهدنسیون  يربط  دیعـس و  نب  ورمع  فوأ و  دنوخآ  راطیب و  یلبنح و  ینارح  یـسلدنا و  مزح  نبا  ۀیمیت و  نبا  ياهیئوگنایذه 

هداد و خساپ  ار  رگید  يارـسهوای  هدنـسیون و  اههد  یبرع و  نیدلاتیمم  یـسولآ و  یلازغ و  یناهفـصا و  جرفلاوبا  يهمانهناسفا  یناغأ و  و 
زارط اضرلا و  هقف  باطخلا و  لصف  لیبق  زا  یئاهباتک  يهنیمز  رد  و  هداد ، راشف  ملق  زیت  كون  اب  نوبلواتـسوگ  دننامه  ار  رامعتـسا  نارودزم 

ياهتبـسن زا  و  هتـشاد ، نایب  فیطل  یهجو  هب  ار  سوماق  بحاص  فیرحت  و  هتخادرپ ، داقتنا  دـقن و  هب  هریغ  نیقتملا و  سلاـجم  بهذـملا و 
راک نآ  ياشامت  هک  هدـنزرا  یئاهثحب  هب  تسا  نشور  باتک  تسرهف  زا  هک  نانچمه  و  هدروآ ، لـمع  هب  تعناـمم  نید  ناـیاوشیپ  هب  اوراـن 

و هدروآ ، ماجنا  هب  يونعم  بتاکم  اب  شاهسیاقم  يرـشب و  ياهبتکم  قیمع  تخانـش  اـب  ار  میهفت  تلاـسر  هتخادرپ ، تسین  تعاـس  ود  یکی 
هحفص یئارآملاع [  یئانشور  و  هدروآ ، مهارف  باتک  دلج  دصناپ  بیرق  زا  ار  باتک  ذخأم  و  هتخادنا ، هار  هب  هنیمز  نیا  رد  یئاغوغ  روش و 

اج همه  ار  عوضوم  تدحو  هک  نیا  بجع  و  هدومرف . هنامیکح  یشالت  قئاقح  يوپاکت  رد  ادج  هتخاس ، رادومن  باتک  نارادتسود  هب  ار  [ 8
باتک يهعلاطم  زا  هک  یماگنه  تسا  نیا  تقیقح  هدرکن  زاورپ  هخاـش  نآ  هب  هخاـش  نیا  زا  شزاسیگدـنز  ياـهثحب  رد  هدومن و  تیاـعر 

یگدـنز ماهدـناوخ و  دایز  باتک  نم  منک ، اشامت  رتشیب  ار  اهتیعقاو  اهتلاصا و  و  منامب ، اهتعاس  تساوخ  یم  ملد  مدـش  غراف  نیعبرا  قیقحت 
مک دادعت  نآ  زا  ماهتفای ، رتمک  دشاب  هتـشادن  یـشیدناجک  دشاب و  رود  هب  فارحنا  زا  هک  یباتک  نکیلو  ماهدنارذگ  باتک  اب  اهنت  ار  میملع 

یملع تالکشم  لح  و  تامولعم ، ندوزفا  و  شناد ، فقو  شیگدنز  یضاق  يهمالع  تسا  قح  هب  تواضق  نیا  هلمظعم ، ياههتـشون  تسا 
یئاهباتک رد  هدربمان  ریذپلد  تافاضا  تاقیلعت و  تسا ، اعدـم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  بانج  نآ  يدوجو  راثآ  درادـن ، یفرعم  هب  يزاین  تسا ،

و رفظم ، نیـسح  دـمحم  خیـش  ماماملع : و  یقارن ، نیدـحوملا : سینا  و  ءاطغلافشاک ، يوأملاۀـنج : و  يرئازج ، دیـس  ۀـینامعن : راونا  دـننام 
راثآ بلاطم و  باختنا  رد  دنراد و  ازسب  یشقن  تامولعم  يهرئاد  ندیشخب  هعسوت  رد  ناگمه  قداص  تسیدهاش  رگید  لقتسم  ياههتـشون 

(436  ) يهحفص تیاور  هحفص 9 ] لآمض و [  تاولـص و  قیقحت  رد  دعب  هب  [ 1  ] يهحفص 314 زا  هبختنم  تایاور  دنراشرـس  یقوذ  ياراد 
نورد رد  هچنآ  ار و  باـتک  یقیقح  يهفاـیق  مرادـن  نآ  ناوت  زگره  نم  و  تسا . هتفگ  نیا  فشاـک  رگید  تیاور  اـههد  یلاـکب و  فون  زا 
ناهج دـنوادخ  زا  هلمظعم  يارب  هک  تسین  نیا  زج  دـهاوخیم  رتعمج  يرطاخ  رتشیب و  یلاجم  عوضوم  نیا  میـسرت  مهد و  شراـگن  مراد 
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متـشادن یئهراچ  مبلطیم  شزوپ  ترـضح  نآ  تاقوا  عیدصت  هئاسا و  باطخ و  رد  روصق  هنوگره  زا  مراد و  تلئـسم  نوزفازور  تاقیفوت 
یناسارخ یئاطع  رغـصا  یلع  خیـش  رقحالا  نیعملا  قفوملا و  هللاو  مارتحا - میدـقت  اب  مدروآ . ملق  نابز  هب  ار  متدارا  زا  یئهنومن  هک  نیا  زج 

هحفص 10 ] مرکملا 1394 ه ق [  لاوش   26

باتک مود  عبط  يهمدقم 

تلاسر نادناخ  ءارسا  ایآ  هک  دوب : هدش  هیلعهللامالس  ءادهـشلادیس  ترـضح  نیعبرا  يهرابرد  بناج  نیا  زا  یلاوئـس  لبق  لاس  راهچ  بیرق 
نیب رد  فورعم  هعیـش و  نایم  روهـشم  هچنانچ  دناهدش  ءالبرک  دراو  هتـشگرب و  ماش  زا  ترجه  ( 61  ) لاس رفص  هام  متـسیب  لوا  نیعبرا  رد 

ءالبرک رد  بیطا  دسج  هب  ترضح  نآ  رونأ  رهطأ و  سأر  ندرک  قحلم  زور  ار  نیعبرا  زور  و  تسا ؟ مهیلعهللامالس  راهطأ  تیبلها  نیعبات 
نیا فارطا  رد  يردق  تفای و  شراگن  یباوج  لاؤس  نیا  خساپ  رد  تسا ؟ هداتفا  قافتا  ءالبرک  هب  ءارسا  دورو  زور  نآ  ریغ  رد  ای  دنناد  یم 

رد روهشم  هچنآ  هک  دش  نشور  بناج  نیا  يارب  الماک  تشگ و  رـشن  عبط و  هدروآدرگ و  یفیلأت  دش و  هتخادرپ  قیقحت  عبتت و  هب  عوضوم 
تلاسر نادناخ  ءارسا  نتفر  هب  راصحنا  هدوب و  يداع  راک  اهنامز  نآ  رد  ریس  تعرس  تسا و  رابتعا  دامتعا و  دروم  رایسب  تسا  هعیـش  نایم 

دوجو خیرات  رد  نارود  نآ  رد  تفرو  دمآ  تعرـس  زا  يدایز  رئاظن  هکلب  درادن  ۀنیدم  ءالبرک و  هب  دورو  ماشزا و  اهنآ  نتـشگرب  ماش و  هب 
نیب زا  رتشیب  هحفـص 11 ] زاجح [  قارع و  نایم  هار  هک  نیا  اب  همظعم  يهکم  هب  قارع  زا  اهجاحلاقئاس  اب  جاـجح  تفر  دـمآ و  دـننام  دراد 
یلو تسا . هدش  هداد  حرـش  باتک  رد  هچنانچ  هتفای  یم  ماجنا  تدم  كدنا  رد  قارع  ماش و  نایم  هک  یئاهتفر  دمآ و  ای  تسا  ماش  قارع و 
رفص متسیب  رد  ءالبرک  هب  (ع) تیبلها ءارـسا  دورو  يهرابرد  شنادرگاش  )و  هر ) يرون ثدحم  يهمالع  ملق  زا  هرداص  تاهبـش  هک  اجنآ  زا 

کـشر رگید  فرط  زا  دوبن و  یناسآ  راک  ناـهذا  زا  تاهبـش  نآ  عفر  دوب و  هتفاـی  لـماک  تیوقت  هتفرگارف و  ار  ناـهذا  يرجه  ( 61  ) لاس
هک تسنآ  روآبجعت  دومنیم و  راوشد  اهنآ  یهاو  چوپ و  تاهبـش  در  نانآ و  اب  تمواقم  )و  هر ) يرون ثدحم  نارادفرط  مایق  نیدساح و 

شراگن هک  یتاهج  هب  رظن  اذل  و  دندوب . شالت  رد  هدیشوک و  ( هر ) يرون ثدحم  زا  يرادفرط  رد  هتـشاذگ  ار  میرک  نآرق  زا  يرادفرط 
زا یـضعب  هب  دش  دنلب  دوب  رظنتقد  قیقحت و  لمأت و  نودب  یحطـس و  هداس و  ياهرظن  راثآ  زا  هک  دننامضارتعا  ياهادـص  زا  ضعب  تفای 

نیا رد  « قیقحت » باتک دوخ  رد  اذـل  دـندوب و  هدرک  یباتک  دراو  نوچ  اهنآ  زا  یـضعب  هب  دـش و  هداد  لیـصفت  روط  هب  یبتک  ياهخـساپ  اهنآ 
اهنآ كاپ  نادجو  هب  ار  تواضق  درذـگیم و  یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  تفای  شراگن  خـساپ  یـسررب  تقد و  يور  زا  نآ  مود  عبط 

هک میامن  نالعا  مالعا و  شنیب  باحـصا  شناد و  بابرا  مومع  هب  باتک  مود  عبط  راتفگشیپ  نیا  رد  مناد  یم  مزال  و  میامن . یم  راذـگاو 
هتشگ شالت  رتشیب  تسا و  نانآ  یخیرات  ياههتشون  رد  قیقحت  هدوب و  ینس  هعیـش و  يهربتعم  بتک  زا  لقن  هب  باتک  نیا  رد  هدنراگن  يانب 
باتک لاـثما  زا   58  - 59 تسا ص : هدـش  هداد  حرـش  باـتک  دوخ  رد  هچناـنچ  هحفـص 12 ] دوش [ . يراددوـخ  هفیعـض  بتک  زا  لـقن  هک 

اهاکبلانزخم اهـسلاجملاۀفحت و  اهفنخموبا و  لتقم  اهدولخلاتانج و  اههزاتيهفحت و  اهناقیالاةاقرم و  اهایلوالاریمازم و  اهبئاصملارحب و 
ردصم و كردمیب و  بلاطم  زا  رپ  هک  ( هر ) ظعاو يراوزبس  لیعامسا  المجاح  موحرم  بتک  اهـسدقلاضایر و  اه و  نیموصعملابئاصم  و 

تحص کش  نودب  هک  هداد  شراگن  یئاهفرح  هدروآ و  ملق  هبار  روهـشم  فالخ  بلاطم  هروهـشم  خیراوت  رد  یتح  تسا  هفیعـض  خیراوت 
هربتعم بتک  رد  هچنآ  اب  قفاوت  دـییأت و  باب  زا  رگم  تسا  هدـش  يراددوخ  یبلطم  ندرک  لقن  زا  تسا  دایز  هک  اهباتک  نآ  رئاـظن  درادـن و 
نودب ار  ایاضق  زا  يرایـسب  نوچ  هدیدرگ  يراددوخ  ناکمالایتح  تسا  یتلود  یمـسر  خیرات  هک  خیراوتلاخسان  زا  ندرک  لقن  یتح  تسا 

بیذهت و باتک  نآ  ات  ددرگ  فیلأت  یتادلجم  رب  لمتشم  یلقتـسم  باتک  هرابنیارد  دیاب  هک  دراد  دایز  تاهابتـشا  هدروآ و  ملق  هب  قیقحت 
لوا عبط  رد  هک  یبتک  زا  و  ددرگ . فذح  نآ  يهدش  هنوراو  بلاطم  دئاوز و  هتشگ و  تبث  نآ  يهحیحـص  خیراوت  بلاطم و  دوش و  حیقنت 

لـصایب ياهناتـساد  ناناوخهصق و  ياههصق  تایلعج و  زا  رپ  تسا و  « ینئارفـسا لتقم  ماـن « هب  یباـتک  مه  یکی  مدوب  هدرکن  ءاـنتعا  نآ  هب 
تیاور هدوب و  رفن  رازه  یـس  ءالبرک  رد  دعـسرمع  رکـشل  هربتعم  خیراوت  هب  انب  دـبای : یم  شراگن  ریز  تالمج  هنومن  باب  زا  دراد . ناوارف 
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اهنآ نازابرس  زا  هک  یصاخشا  ندرمش  هب  درک  رما  دعسرمع  هتفگ : ینئارفـسا  لتقم  رد  یلو  هدرک  قیدصت  ار  نآ  مه  (ع) تیبلها زا  ةدراو 
: تسوا یبرع  ترابع  نیع  نیا  دش و  غلاب  هدایپ  هراوس و  زا  رفن  رازه  یس  هب  اهنآ  ددع  و  هحفص 13 ] دندوب [  هدش  هتشک  گنج  نادیم  رد 

لقن هب  انب  سپ  میدق  رـصم  »ص 40 ط  لجار سراف و  فلأ  نیثالث  اوغلبف  ۀـکرعملا  کـلت  یف  مهنم  لـتق  نم  رـصح  هب  دعـس  نب  رمع  رمأ  »
ریشمش مد  زا  شیافواب  نارای  (ع)و  ءادهشلادیس ترضح  تسد  هب  ءالبرک  رد  دعس  نبا  رکشل  رفن  رازه  یس  یمامت  ینئارفسا  لتقم  بحاص 
ءادهـش زا  یکی  نیلاـب  رـسب  (ع) ماـما دـیوگ : یئاـج  رد  و  تسا . نشور  همه  رب  بلطم  نیا  یتقیقحیب  و  دـناهدش - هتـشک  هتـشذگ و  اـهنآ 

وا تشک و  ار  رفن  دصتشه  دمآیم  (ع) مشاهینب رمق  شردارب  نیلاب  هب  (ع) ماما هک  یتقو  دیوگ : و  تشک ص 33 . ار  رفن  دصراهچ  دمآیم 
سابع رگم  دـننوفدم  (ع) ماما ياپ  نیئاپ  رد  مشاـهینب  هک  هتفگ : رد ص 34  هک  یتروـص  رد  تشاذـگ ص 32  یلتق  نایم  هدومن  لـمح  ار 

رود ضیقن و  دض و  بلاطم  هنوگنیا  تسا . رهاظ  شربق  هیرذاغ و  قیرط  رد  شدوخ  لتقم  عضو  رد  هدش  نفد  ترضح  نآ  هک  مالـسلاهیلع 
گنج هک  تسا  نشور  شتاملک  حیرص  زا  و  دشک . یم  ازارد  هب  دیآ  رامش  هب  رگا  هک  تسا  دایز  باتک  نآ  رد  رابتعا  تداع و  لقع و  زا 

ياهزیچ زا  بلطم  نیا  و  دـناهدرک . گنج  زاب  هدرک  رحـس  ار  بش  هدـش و  بش  هدرک و  گـنج  زور  هدیـشک  لوط  زور  دـنچ  ءـالبرک  رد 
 - هتفگ ص 42 هک  تسا  نیا  شروآبجعت  تاملک  زا  زین  و  دنک . یم  باتک  نآ  تایلقن  هحفص 14 ] زا [  دامتعا  بلس  تسا و  روآبجعت 

یلع مهونفد  ءامدلاب و  ۀلمزملا  ةرهاطلا  ثثجلا  کلت  یلع  اولصف  نجلا  نم  موق  مهنفد  یلوتف  ءالبرک  ضرأب  نیحورطم  یلتقلا  اوکرت  و  . 41
يهرهاط ياههثج  نآ  رب  دـندرک و  ترـشابم  اهنآ  نفد  هب  نج  زا  یموق  دنتـشاذگ و  ءالبرک  نیمز  رد  ار  ءادهـش  نادـبأ  ینعی  هیلع . مه  اـم 

زا نیـصاصق و  ياـههصق  زا  اـعدا  نیا  کـش  نودـب  دـندرک . ناـشنفد  دنتـسه  هک  روطناـمه  ار  اـهنآ  دـندراذگ و  زاـمن  نوـخ  هب  هدوـلآ 
بیطا دسج  هدمآ و  زاجعا  قیرط  هب  (ع) داجـس ماما  دناهدرک و  نفد  دساینب  زا  یموق  ءالبرک  رد  ار  هرهاط  نادـبا  رایز  تساهنآ  ياهغورد 

الماک هدربمان  باتک  تایوتحم  زا  ضرغ  تسین . دـیدرت  لـباق  ملـسم و  یعوضوم  کـی  نیا  هعیـش  ناـیم  رد  تسا و  هدرک  نفد  ار  (ع) ماـما
زا یـضعب  یلو  هدشن  لقن  یبلطم  دش  هراشا  هچنانچ  لوا  عبط  رد  باتک  نآ  زا  اذل  تسین و  دامتعا  لباق  شتاجردنم  ادـبا  هک  تسا  حـضاو 
هب عجار  هداد و  رارق  نتـشیوخ  تاـیلقن  ردـصم  ار  یباـتک  وـچمه  دـهدیمن  زیمت  صیخـشت و  ربـتعم  ریغ  زا  ار  ربـتعم  باـتک  هک  صاخـشا 

تایلقن هب  هدومن و  کسمت  نآ  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا  تلاسار  نادـناخ  ءارـسا  هار  ریـسم  ضرع و  رد  هعقاو  لزاـنم  زارد  لوط و  ياهناتـساد 
طلخ مه  هب  اهنآ  بیذاکا  زا  هدرک و  مض  رگید  لوعجم  باـتک  هب  تسین  داـمتعا  لـباق  هک  ار  فیعـض  باـتک  نآ  تسا و  هدز  گـنچ  نآ 

تشگ لقن  هحفـص 15 ] یمارگ [  هدـنناوخ  هب  شفاصوا  زا  يرادـقم  هک  یئاذـک  ینئارفـسا  لـتقم  فنخمیبا و  لوعجم  لـتقم  زا  هدرک و 
عالطایب ماوع و  صاخـشا  دروخب  هدومن و  دامتعا  ماش  ات  هفوک  زا  ءارـسا  ریـسم  هب  تبـسن  اهنآ  شزرایب  ياهناتـساد  هب  هتخاـس و  نوجعم 

رصع رد  هک  اهنآ  رئاظن  ای  هدش  فیلأت  قباس  ياهنامز  رد  هک  اهنآ  لاثما  اهباتک و  نآ  هب  بناج  نیا  هک  دننادب  صاخشا  هنوگنیا  تسا . هداد 
كرادم زا  هدرکن و  اهنآ  هب  نانیمطا  دامتعا و  زگره  هدادن و  رارق  رداصم  زا  ار  اهنآ  هدوبن و  لئاق  شزرا  ادـبأ  دوشیم  هدروآدرگ  رـضاح 

تایلقن ردصم  مهتم  درم  رفن  کی  نیموصعملابئاصم  دـننام  ار  یباتک  هک  دـشاب  هتـشاد  عقوت  هچ  ناسنا  صاخـشا  هنوگنیا  زا  مرامـشیمن .
هحفص 16 ] یئابطابط [  یضاق  دیامن . دامتعا  اهنآ  هب  دهدب و  رارق  نتشیوخ 

يراصنا ياقآ  زا  تیب  ود 

لد تقیقح  هب  قیقحت  يور  وت ز  یتشون  هک  ینیعبرأدـنک  دازآ  هک  هدـنب  دـص  ود  رجأ  دربـب  دـنک  داـی  اـم  هک ز  مد  ره  وت  نیکـشم  کـلک 
هحفص 1 ] تافیلأت [  بحاص  يراصنا  یلعدمحم  جاح  مق : دنک  داش  دوخ  يهدنناوخ 

باتک يهمدقم 

لـسر و رخآ  ناربماـیپ و  متاـخ  رب  ناـیاپیب  تاـیحت  مالـس و  تاولـص و  يدـنوادخ  شیاتــس  دـمح و  زا  سپ  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
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رب قح و  هار  ءادهـش  رب  ناوارف  دورد  و  داب . وا  كآیب  يافلخ  كاپ و  نیموصعم  ءایـصوأ  رب  یهلا و  ناریفـس  فرـشأ  ادـخ و  ناگداتـسرف 
نامولظم دیس  نادیهش  رورس  نانآ  یقیقح  ربهر  رب  اصوصخ  مالـسا  ناراثن  ناج  نازابرـس و  ناگتـشذگ و  ناج  زا  نید و  هار  رد  نازابناج 

دیحوت يهرجش  دومرف و  هدنز  باریس و  ار  مالسا  نید  تخرد  دوخ  رهطا  نوخ  اب  هک  داب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناج  سنا و  ماما 
تیبلها نایعیش  اذل  داد و  تاجن  دوش  کشخ  ساسا  زا  دوب  کیدزن  « مالسا تخسرس  نانمشد  » ۀیمأینب ياهیدیلپ  سئاسد و  رثأ  رد  هک  ار 
زاذگناج یخیرات  روشرپ و  ناتساد  نتـشاد  هاگن  هدنز  رد  دوشب  مامت  تمیق  ره  هب  هک  دننادیم  بجاو  مزال و  دوخ  رب  مالـسلامهیلع  راهطا 

اهدای زا  دوش و  هنهک  دـمآ  دوجو  هب  ۀـیماینب  كولم  تلود  تایانج  زا  هک  یـشارخلد  زوسلد و  يهعقاو  نآ  دـنراذگن  دنـشوکب و  ءالبرک 
يراوـگوس سلاـجم  ازع و  يهماـقا  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تداهــش  زور  ءاروشاـع و  ماـیا  رد  تبــسانم  نـیا  هـب  ددرگ و  شوـمارف 

راوگرزب نآ  كرابم  ربق  رود  هب  مهیلعهللامالس  راهطا  يهمئا  روتسد  هب  ترـضح  نآ  یترایز  مایا  هحفص 2 ] رد [  دننک و  یمن  يراذگورف 
دنیامن . یم  اپرب  ار  ینید  رئاعش  هدش و  عمج 

نیعبرا رد  قارع  نایعیش  مامتها 

یکی دنرامگ  یم  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  ترایز  هب  تمه  هدرب و  راک  هب  ازع  يهماقا  رب  مامتها  رایسب  هعیـش  هک  يراوگوس  ياهزور  زا  و 
نآ رب  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  نامز  زا  هعیش  يهرمتسم  يهریس  هک  تسا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  نیعبرأ  زور  رفـص  هام  متـسیب  زور  مه 

نامز زا  قارع  نایعیـش  قحلا  دـنهد و  یم  تیمها  رتشیب  رهطم  ربق  ترایز  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  قارع  رد  هک  تسا  يراج 
. تسا دیجمت  رایسب  روخ  رد  هک  دنراد  مامتها  عوضوم  نیا  نتشاد  هاگن  هدنز  رد  هداد و  جرخ  هب  تماهـش  هرابنیا  رد  سابعینب  هیماینب و 

دورو زور  ار  زور  نآ  امومع  دراد و  رایسب  ترهش  تسا  رفص  رهش  متسیب  زور  هک  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرأ  زور  هعیـش  نایم  رد  و 
تیبلها يهمئا  زا  و  دنناوخیم . « سأرلا درم  » ترایز ار  نآ  دـنناد و  یم  ءالبرک  هب  ماش  تراسا  زا  یـصالخ  زا  سپ  مالـسلامهیلع  تیبلها 

زا هدـش و  دراو  دـننک  ترایز  نآ  اب  زور  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  زور  نآ  يارب  یـصوصخم  تراـیز  مالـسلامهیلع  راـهطا 
مظعا لجا  دیس  زا  ریغ  هدرک  ههبش  هک  یـسک  لوا  تسا و  هدشن  هدید  عوضوم  نیا  رد  یلاکـشا  ههبـش و  يرجه  متفه  نرق  ات  هیماما  ءاملع 

هحفص 3 ] میرادن [ . غارس  [ 2  ] لابقا باتک  رد  ( هرس سدق  ) ینسح سوواط  نب  یلع  نیدلایضر  دیس 

دیس يههبش  هب  هراشا 

هدـیزرو نآ  رب  رارـصا  هدرک و  نیعبرا  هب  عجار  لاکـشا  ههبـش و  رد  يراشفاپ  رایـسب  ام  رـصع  هب  بیرق  اـهنامز  رخاوأ  نیا  رد  هک  یـسک  و 
ناجرم ؤلؤل  دوخ  باتک  رد  هک  تسا  لئاسولا  كردتـسم  باتک  بحاص  ( هر ) يرون نیـسح  ازریمجاح  ثدـحم  رحبتم  يهمالع  زا  تراـبع 

هتـشاد تمه  هکلب  دیامن  یفن  ترجه  لاس 61  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  ندمآ  عوضوم  هتـساوخ  هتـسناوتیم  هچ  ره 
دنراذگ و یم  رتارف  هب  اپ  نآ  لاثما  روما و  هنوگنیا  رد  اعبط  هک  ناشدوخ  داتسا  هب  اعبت  شنادرگاش  زا  يو  زا  دعب  درامـش و  تالاحم  زا  هک 

دنناسرب تقیقح  یعقاو و  يهلحرم  هب  ار  داتسا  ءاعدا  هک  دنوشیم  ددص  نیا  رد  يدرگاش  داتسا و  بصعت  يور  زا  دننک و  یم  ادیپ  تدش 
زا هناسفأ و  ار  نآ  يرگید  نآ  هدرمش و  بیذاکا  زا  دنشاب  هدمآ  ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  ار  لوا  نیعبرا  عوضوم  اذل  و 
 ] زین رگید  یعمج  تفر  اـطخ  هب  هک  ناـگرزب  زا  یکی  دـناهدومیپ  هناـسفا  هر  دناهدیـسرن  تقیقح  هب  نوـچ  یلو  هدروآ  باـسح  هب  ریطاـسأ 
ار مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  كرابم  رـس  هک  تسنآ  هیماما  ياملع  نایم  روهـشم  هک  یتروص  رد  دش  دنهاوخ  وا  وریپ  يو  عبت  هب  هحفص 4 ]

هدومرف قحلم  ءـالبرک  رد  شرهطا  بیطا و  دـسج  هب  هدروآ و  لوا  نیعبرا  زور  رد  تاهـش ، زا  زور  لـهچ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
یم ادیپ  توق  ناهذا  رد  ( هر ) يرون ثدحم  يهمالع  دننام  ناگرزب  زا  یکی  يهلیـسو  هب  تاهبـش  یـضعب  لاس  رازه  زا  دعب  نوچ  یلو  تسا 
یم بیذکت  هدـمآ و  راکنا  ماقم  هب  یتح  دوش  یم  رظنفرـص  نآ  زا  تسا  هجوتم  نآ  رب  هعیـش  یمومع  راکفا  تسا و  روهـشم  هچنآ  دـنک 
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روهـشم دننیبیم  نوچ  مه  فرط  نآ  زا  دناهدرمـش و  تالاحم  زا  اذل  دـناهدرک و  يریگهزادـنا  ناشدوخ  ياهنامز  سایقم  اب  نوچ  دـننک و 
هب یـضعب  دناهدرک  قحلم  رونا  دسج  هب  ار  كرابم  رـس  دناهدمآ و  ءالبرک  هب  ءارـسا  لوا  نیعبرا  رد  هک  تسنآ  هیماما  ياملع  هعیـش و  نایم 

تسرد و ار  بیطا  رـس  ندرک  قحلم  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماـما  ندـمآ  هداـعلاقراخ  ناونع  هب  هتـساوخ  هدـش و  ضرـالایطب  لـئاق  راـچان 
دیامن . حیحصت 

ءارضخ يهریزج  هب  يرون  يهمالع  ندش  لئاق 

هراشا

ود ای  رفن  کی  فرح  اب  شدوخ  يهدیقع  هب  هدید  نوچ  تسا  هدرک  ءارـضخ  يهریزج  يهصق  رد  ( هر ) يرون ثدـحم  يهمالع  هچنآ  دـننام 
ربکاخیش شیامرف  هب  ای  هدادن  غارـس  یـسک  هریزج  زا  نوچ  یلو  هدرک  ءارـضخ  يهریزج  دوجو  هب  داقتعا  یحیـسم  هکلب  لاحلالوهجم  رفن 

لئاق دناهدیدن  دننکیم  هحفـص 5 ] اعدا [  هچنآ  زا  اهنآ  رد  يراثآ  هک  دناهدیـسر  ياـههریزج  هب  [ 3 ( ] هر ) ءاطغلافشاک رفعج  خیـش  جاح 
نیعبرا رد  مه  ءالبرک  هب  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ندمآ  تسا و  لیلد  نودب  اعدا  نیا  تسا و  بیاغ  راظنا  زا  ءارـضخ  يهریزج  هک  هدش 

یفرح یلو  [ 5  ] دناهداد لامتحا  زین  نارگید  زا  هدش و  لئاق  ( هر ) يرون يهمالع  [ 4  ] نادرگاش زا  هچنانچ  هدش  ضرالایطب  هک  میئوگب  لوا 
هدرک شوارت  ( هر ) يرون يهمالع  ملق  زا  هک  یتالاکـشا  تاهبـش و  راکفا و  شیوشت  هب  رظن  درادن . لیلد  هک  تسیئاعدا  كردـمیب و  تسا 
ناونع ار  اهنآ  زین  ضرغ  لها  زا  يهراپ  دوشیم و  دـیدجت  اهنابز  ناهذا و  رد  تاهبـش  نآ  لاـس  ره  نیعبرا  ماـیا  رد  هک  تسا  زارد  ناـیلاس 

لاس 1392 نیا  رد  تبسانم  نیا  هب  دوش و  ادیپ  ناهذا  رد  یللخ  هکلب  دنـشوکب  تاهبـش  نآ  تیوقت  رد  هعیـش  نایم  رد  دنهاوخیم  هدرک و 
ریز رارقب  هلمظعم  لاوئس  دش و  باوج  راتـساوخ  هدرک و  یلاوئـس  بناجنیا  زا  يوقت  تناید و  لها  زا  یـضعب  زیربت  رد  هحفص 6 ] يرمق [ 
سپ هنیدم  ای  ءالبرک  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  تیبلها  دورو  ینعی  یخیرات  يهلأسم  نیا  رد  دیئامرف ؟ یم  هچ  اهانپ . نایمالـسا  دوب :
عجار ناجرم  ؤلؤل  باتک  رد  ( هر ) يرون ثدحم  لیلج  ملاع  تسا و  هدـیدرگ  لقن  فلتخم  روط  هب  خـیرات  بتک  رد  هک  ماش  زا  یـصالخ  زا 

نب دیـس  موـحرم  فوـهل  باـتک  رد  ءـالبرک  هـب  تیبلـها  دورو  ربـخ  هـک  تـسا  نـیا  شلــصاح  هدوـمن  یتاـقیقحت  روکذـم  عوـضوم  هـب 
هللا ءاش  نا  نآ  دش  دهاوخ  یـسررب  هراشا و  نآ  تارقف  هب  ادعب  هک  هلمظعم  لاوئـس  رخآ  ات  خلا . تسا .. . شودـخم  یتاهج  زا  ( هر ) سوواط

یلاعت .

يرون ثدحم  تالاکشا  تاهبش و 

هراشا

فارطا رد  دوش و  لقن  کی  هب  کی  هصالخ  روطهب  ناجرم  ؤلؤل  باتک  رد  ( هر ) يرون ثدـحم  يهمـالع  تالاکـشا  تاهبـش و  تسا  بوخ 
رفص هام  رد  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  نیا  هب  ندش  لئاق  هک  دش  دهاوخ  موعلم  قیقحت  زا  سپ  ددرگ و  یـسررب  نآ 

تسا و داـمتعا  لـباق  تسا  روهـشم  هچنآ  هدوب و  رتشیب  لوق  نآ  رب  يداـیز  نئارق  تاراـما و  يوقا و  دـناهدمآ  ءـالبرک  هب  ترجه  لاس 61 
دیاشن . ار  دامتعا  رگید  لاوقا 

نآ باوج  وا و  لوا  لیلد 

هراشا

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


نبا هـــیقف  خیـــش  ق و  ( 664  ) یفوـتم ینــسح  سوواـط  نـب  یلع  نیدلایــضر  ماـما  دیــس  هـک  تـسنا : ( هر ) يروـن ثدــحم  لوا  لــیلد 
باـتک فوـهل و  باـتک  رد  دناهیرـشع  اـنثا  بهذـم  ءاـسؤر  زا  هیماـما و  يهعیـش  ياـملع  ءاـهقف و  رباـکا  زا  ود  ره  هـک  ( امهرـسسدق ) اـمن
تکرح ماش  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تمدخ  رد  تراسا  زا  یـصالخ  هحفـص 7 ] زا [  سپ  تلاسر  نادـناخ  هک  دـناهدومرف  نازحالاریثم 

يو هدرب و  قارع  زا  ار  ام  يهلفاق  هک  دـنتفگ  دوب  هتـشامگ  اهنآ  رب  دـیلپ  دـیزی  هک  ناشدوخ  هارمه  لیلد و  صخـش  هب  هار  ءاـنثا  رد  هدرک و 
رظن دندش و  هنیدم  راپسهر  دعب  هدرک و  تاقالم  اجنآ  رد  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دندش و  ءالبرک  دراو  هدینادرگرب و  قارع  هب  ار  هلفاق 

رب دهاش  هرقف  ود  ( هر ) يرون ثدحم  دعب  تسا و  قیقحت  زا  یلاخ  اذل  هدومرف و  فیلأت  دوخ  نس  لئاوا  رد  ار  فوهل  باتک  دیـس  هک  نیا  رب 
طقاس راظنا  زا  هرابنیا  رد  ار  لجا  دیس  لقن  هک  هتـساوخ  هدرک و  رکذ  دوخ  یناوج  لئاوا  رد  ار  فوهل  دیـس  فیلأت  ینعی  دوخ  ياعدا  نیا 

هک دوشیم : هتفگ  ( هر ) يرون ثدـحم  باوـج  رد  و  لاـحم . لاـیخ  یهز  لـطاب - روـصت  یهز  یلو ، دزادـنا - رود  یقیقحت  رظن  زا  دـیامن و 
دسریمن و نآ  دامتعا  رابتعا و  يهزادنا  هب  یلتقم  باتک  لتاقم  بتک  نایم  رد  تسا و  دامتعا  دروم  رایسب  شتایلقن  ( هر ) دیـس فوهل  باتک 

نیا رگا  دـشاب - هتـشون  یناوج  لـئاوا  رد  ار  نآ  هچ  رگ  تسا  هتفرگ  رارق  لـتاقم  يهربتعم  بتک  لوا  فیدر  رد  باـتک  نآ  رب  ناـنیمطا  رد 
رگا هدادن و  رییغت  ار  نآ  شرمع  رخآ  ات  شیوخ  یناگدنز  مایا  تدم  رد  یلو  درک - میهاوخ  یـسررب  قیقحت و  هچنانچ  دشاب  تسرد  اعدا 

تیبلها ءارـسا  ندـمآ  يهصق  رد  اصوصخ  فوهل  خـسن  یلو  دومرفیم  حیحـصت  دادیم و  رییغت  ار  نآ  دیـسریم  رظن  هب  ادـعب  یتاهابتـشا 
زا هتشذگ  هحفـص 8 ] تسا [ . هیلعقفتم  تسا  سرتسد  رد  هک  فوهل  خـسن  یمامت  نآ  لقن  رد  درادـن و  یفالتخا  ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع 

ار حابـصم  نم  هدومرف  هک  نیا  تسا ؟ هدومرف  فیلأت  دوخ  نس  لئاوا  رد  ار  فوهل  هک  دوشیم  هدـیمهف  دیـس  موحرم  ترابع  مادـک  زا  نیا 
نس و لئاوا  رد  هک  نیا  هن  دـشابیم  نم  هیلوا  تاـفیلأت  زا  هک  تسا  نیا  شیاـمرف  نیا  رهاـظ  ماهدرک  فینـصت  فیلأـت  هب  عورـش  ءادـتبا  رد 

بتک نم  يرهاوظ  اهراهظا  یف  نذا  يرئارـس و  یلع  حـتف  ام  هلالجلج  هللا  أیه  و  دـیامرفیم : ۀـجحملافشک  رد  هچناـنچ  ماهتـشون  یناوج 
[ . 6 ... ] فیلأتلا یف  تعرـش  ام  ۀیادب  یف  رفاسملا  حانج  رئازلا و  حابـصم  باتک  اهنم  هلالجلج ... هفیرعت  فیرـش  هریبدـت و  سدـقب  اهتفنص 

ثدـحم ياـعدا  دـهاش  اـت  ماهدرک  فیلأـت  یکدوـک  ماـیا  یناوـج و  فـیلکت و  ءادـتبا  رد  ار  حابـصم  هک  تسین  نـیا  تراـبع  نـیا  ياـنعم 
زا فیلأت  هب  دیس  عورش  يادتبا  ماهتشون و  فیلأت  هب  عورش  يادتبا  رد  ار  حابصم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ترابع  نیا  زا  اریز  دوشب  ( هر ) يرون
زا سپ  هلـصافالب  ار  فوهل  دیـس  هک  هدـیدرگ  نشور  ام  هب  اـجک  زا  هوـالع  هدوب و  یناوج  ماـیا  فیلکت و  ءادـتبا  زا  هک  هدـش  مولعم  اـجک 
رد رگا  تسا و  هتـشون  حابـصم  فیلأـت  زا  دـعب  لاـس  نیدـنچ  زا  سپ  تسا  نکمم  اریز  هدومرف  فیلأـت  عمج و  حابـصم  فیلأـت  زا  تغارف 

تعمج اـمل  یننا  [ : 7  ] هتفگ فوـهل  رد  هحفـص 9 ] تسا [ . دـهاش  قداص و  میتفگ  هچنآ  رب  ترابع  نآ  داـفم  دوش  لـمأت  فوهل  تراـبع 
حابـصم لقن  نع  نغتـسم  هلماحف  تاقوالا  کلت  لامعا  راـتخم  تاراـیزلا و  نساـحم  راـطقا  یلع  يوتحا  دـق  هتیأر  رئازلا و  حابـصم  باـتک 
نیسحلا دهشم  یلا  ءاروشاع  ةرایز  یف  لتقم  لقن  نع  اینغتسم  هلماح  نوکی  نا  تببحا  فیطل  وا  ریبک  رازم  لمح  وا  فیرشلا  تقولا  کلذل 

حیحص و ترابع  نیا  دشاب  هتشون  حابصم  فیلأت  زا  لاس  نیدنچ  زا  دعب  ار  فوهل  دیـس  رگا  هیلا . مضیل  باتکلا  اذه  تعـضوف  مالـسلاهیلع 
فوهل فیلأت  هب  اهتدم  زا  سپ  هکلب  تسا  هدادن  شراگن  حابصم  زا  تغارف  زا  سپ  هلصافالب  ار  فوهل  دیس  هک  نیا  دهاش  تسا و  تسرد 

امب املاع  ناک  (ع) نیـسحلا نا  هانققحت  يذلا  و  دیوگ : هچنانچ  تسا  هدومرف  هراشا  دوخ  تافیلأت  زا  ضعب  هب  فوهل  رد  هک  تسنآ  هتخادرپ 
يرثلا ناکـسل  يرولا  ناطلـس  ثاـیغ  باـتک  یف  مهئامـسا  ترکذ  دـق  هعاـمج و  ینربخا  هیلع ، دـمتعا  اـم  هفیلکت  ناـک  هیلا و  هلاـح  تهتنا 

هک تسا  دیس  يهسیفن  تافیلأت  زا  يرولا  ناطلـس  ثایغ  باتک  [ ... 8  ] هیلاما یف  رکذ  امیف  یمقلا  هیوباب  نب  دمحم  رفعجیبا  یلا  مهدانـساب 
یناوج فیلکت و  لئاوا  رد  ار  هقف  باتک  تسا  دیعب  هتخادرپن و  رگید  فیلأت  هب  هقف  رد  نید  رد  شطایتحا  تدش  زا  هداد و  شراگن  هقف  رد 

غولب لئاوا  رد  دشاب  هتشاد  هقف  رد  یباتک  نتـشون  يوتف و  رد  يوقت  عروت و  هزادنا  نآ  هک  یـسک  دشاب  هدرک  فیلأت  هحفص 10 ] شیوخ [ 
مضنم حابـصم  هب  هک  هدومرف  فیلأت  زارد  نایلاس  زا  سپ  ار  فوهل  باتک  دوشیم  مولعم  دنکیمن  یهقف  باتک  نینچ  فیلأت  هب  مادقا  دوخ 
تسا حابصم  لثم  مه  فوهل  سپ  تسوا  يهیلوا  تافیلأت  زا  ای  هتشون و  یناوج  مایا  رد  ار  حابـصم  دیـس  هک  ( هر ) يرون ثدحم  ءاعدا  دوش .
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تافیلأت رد  نآ  بیترت  یبوخ  فوهل و  باتک  تسافن  ناقتا و  هب  دیس  دوخ  هک  درک  هفاضا  بلطم  نیا  هب  دیاب  و  تسین . تباث  هدوبن و  مامت 
اهنم دـیامرفیم : ۀـجحملافشک  رد  دومرفیم . حالـصا  اعطق  تشاد  فوهل  بلاطم  زا  یئاج  رد  یلاکـشا  رگا  تسا و  هدومرف  هراـشا  دوخ 

[9  ] قیفوتلاهیلع ینلد  يذلا  هلالجلج  هللالضف  نم  وه  قیفلتلا و  بیترتلا و  بیرغ  ع) نیسحلا ( لتقم  یف  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهللا  باتک 
فیلأت رب  ار  وا  دنوادخ  هک  درامـشیم  یهلا  لضف  زا  ار  نآ  فیلأت  هدومرف و  فیلأت  یگلاس  کی  تصـش و  رد  ار  ۀـجحملافشک  باتک  . 

ماقم هب  دیـس  یلو  دـشاب  هدوب  لقن  رد  یئاهیبارخ  ( هر ) يرون ثدـحم  لوق  هب  باـتک  نآ  رد  هک  درک  رواـب  دوشیم  اـیآ  هدومرف  تلـالد  نآ 
رد هچنانچ  دیامن ؟ هیصوت  هحفص 11 ] ار [  مدرم  باتک  نآ  تئارق  رب  دراذگب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  روطنیمه  دیاین و  اهنآ  حالـصا 
زور رد  ار  فوـهل  ندـناوخ  هـب  رما  لابقا ص 562 و  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهللا  باـتکب  هانیمـس  يذـلا  اـنباتک  ءرقی  و  دـیامرفیم : لاـبقا 
هدوب لوغـشم  لابقا  فیلأت  هب  شتافو  زا  لبق  لاس  جنپ  بیرق  ینعی  یگلاس  داتفه  نینـس  ات  ( هر ) دیـس هک  یتروص  رد  تسا  هدومرف  ءاروشاع 

نا تفرع  ام  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهللا  باتک  تفنـص  و  هدومرف : هدـش  لقن  راحب  تازاجا  دـلجم  رد  هک  يهزاجا  رد  دیـس  و  [ 10  ] تسا
هب فوهل  باتک  لثم  فیلأت  رد  یسک  تسا  نیتم  رایـسب  شیامرف  [ . 11  ] هلضف نم  هترکذ  ام  فرع  هیلع  فقو  نم  هلثم و  یلا  ینقبـس  ادحا 

تانایب نیا  زا  تسا . یهلا  لضف  زا  فوهل  ناقتا  تساـفن و  هک  دـنادیم  دـشاب  هربخ  لـها  زا  هک  یـسک  تسا  تسرد  هدرکن و  تقبـس  يو 
رگا هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دش  لقن  نآ  زا  يرادـقم  هداد و  شراگن  دوخ  يهسیفن  تافیلأت  زا  هددـعتم  دراوم  رد  هک  ( هر ) دیـس دوخ 

دنمهدیقع نآ  ناقتا  رابتعا و  رب  هدومنیم و  قیدصت  ار  نآ  شیوخ  فیرش  رمع  رخآ  ات  دشاب  هتشون  مه  یناوج  مایا  رد  ار  فوهل  هر ) ) دیس
هداد شراگن  فوهل  دوخ  رخآ  رد  هچنآ  هوالع  هحفص 12 ] تسا [  هدرکن  تقبس  يو  رب  نآ  فیلأت  رد  یسک  هک  هتسنادیم  یباتک  هدوب و 
هدـش هتـشون  یفلؤم  یناوج  مایا  رد  هک  یفیلأت  ره  هک  تسا  هیلک  يهدـعاق  رگم  اـهنیا  زا  هتـشذگ  و  [ 12  ] دوش هعجارم  باـتک  نآ  رخآ  هب 

دناهتـشون و ناشدوخ  یناوج  مایا  رد  يدایز  بتک  ءاـملع  زا  يرایـسب  تسین ؟ نقتم  هدوب و  قیقحت  زا  یلاـخ  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  دـشاب 
هدـش فیلأت  شور  نیمه  هب  هیماما  يهعیـش  يهعبرا  بتک  زا  یکی  هچنانچ  تسا  رامـش  هب  تافیلأت  سئافن  زا  قیقحت و  ناـقتا و  رب  لمتـشم 

نتشیوخ یناوج  مایا  زا  هدومن و  فیلأت  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  ار  نآ  ( هر ) خیش هک  تسا  ( هر ) یسوط خیـش  بیذهت  زا  ترابع  نآ  تسا و 
[ . 13  ] تسا هدوب  لوغشم  نآ  نتشون  هب 

يرون يهمالع  باطخلا  لصف 

ناوتیم هکلب  دوش  یم  تالاکـشا  تاهبـش و  زا  یلاخ  ناقتا و  ياراد  دشاب  هدش  فیلأت  یـسک  رمع  رخاوأ  رد  هک  یفیلأت  ره  رگم  نینچمه 
قیقد تایرظن  قیقحت و  ناقتا و  رویز  زا  باتک  هنوگنآ  اهنآ  طاطحنا  اوق و  فعض  تهج  هب  تسا  نکمم  اریز  تسا  سکعرب  هیـضق  تفگ 

لاس 1292 ه رد  هدومنن و  فیلأت  یکدوک  یناوج و  مایا  رد  ار  باطخلالصف  باتک  ( هر ) يرون ثدحم  يهمالع  دوخ  هچنانچ  دـشاب  یلاخ 
نآ دوخ  فیرـش  رمع  يهرود  طاشن  ماـیا  نیع  رد  هدومرف و  تلحر  اـیند  راد  زا  هحفـص 13 ] لاـس 1320 ه [  رد  هدرک و  فیلأـت  ار  نآ  ق 
رانک هشوگ و  رد  هک  داحآ  رابخا  ذاوش و  عمج  زا  ریغ  هتخادرپن و  قیقحت  هب  هتشاد و  اور  هحماسم  همه  نآ  ارچ  یلو  هدرک  فیلأت  ار  باتک 
ملاع هب  دئاع  باتک  نآ  زا  يهدئاف  مالـسا  ملاع  هب  همطل  همدص و  زا  ریغ  هدروآدرگ و  نتـشیوخ  قاذم  بسح  رب  ار  اهنآ  هدوب  هدـنام  بتک 
دوخ تایح  ماـیا و  یناگدـنز  يهرود  هب  تبـسن  لـقع  شوه و  یتسرد  لاـمک و  يهحوبحب  لاـح  رد  هک  یتروص  رد  تسا  هدـشن  تناـید 

: شنادرگاش زا  یتح  تسا  هتشاذگن  راگدای  هب  يزیچ  باتک  نآ  فیلأت  اب  هعیش  ملاع  هب  گنن  زا  ریغ  تسا و  هتشون 

باطخلا لصف  عوضوم  رد  ینارهطلا  انداتسأ  مادقا 

ۀعیشلا فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  بحاص  هرـسسدق  فرـشا  فجن  لیزن  ینارهط  گرزباقآ  خیـش  ياقآ  ربکالا  ۀثاحبلا  عبتتملا  ۀمالعلا  انداتـسأ 
فیطللا دقنلا   » ار نآ  هدومرف و  فیلأت  شداتسا  باتک  يهنیمز  رد  یباتک  دوب  مالـسا  ملاع  یقیقح  نیمداخ  زا  هعیـش و  ياملع  تاقث  زا  هک 
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( هر  ) يرون ثدـحم  هحفـص 16 ] شداتـسا [  زا  هـک  [ 14  ] یتأرج تراـسج و  زا  يدـح  اـت  هتــساوخ  نآ  رد  هدـیمان و  فـیرحتلا » یفن  یف 
زا سپ  دوش و  هتـساک  يردـق  يو  هیلع  رب  نیملـسم  مشخ  زا  دـیامن و  میمرت  هدـش  رداص  باطخلا  لصف  فیلأـت  اـب  دـیجم  نآرق  يهراـبرد 

هدیناسر هرسسدق  ءاطغلافشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  مامالا  انداتـسا  فیرـش  رظن  هب  تساوخ  ار  هدربمان  باتک  شفیلأت 
انداتسا یلو  دنک  كاپ  هر )  ) يرون ثدحم  شداتسا  فیناصت  تسرهف  زا  ار  هایـس  هکل  نیا  هکلب  دناسرب  عبط  هب  هدومن  قیدصت  هزاجا و  هک 

رد هک  مدید  هر )  ) ءاطغلا فشاک  هللاۀـیآ  انداتـسا  فیرـش  طخ  هب  هچنانچ  تسنادـن  حالـص  زین  ار  نآ  رـشن  زاب  هر )  ) ءاطغلافشاک هللاۀـیآ 
ینارهت خیش  انداتـسا  دوش و  يراددوخ  نآ  رـشن  زا  هک  هدومرف  هراشا  نمـض  رد  دوب و  هدومرف  موقرم  یظیرقت  فیطللا » دقنلا   » باتک تسپ 

انخیـش موحرم  رما  هب  راوگرزب  نآ  داد و  ناشن  نم  هب  ظیرقت  ناونع  هب  ار  ءاطغلا  فشاـک  هللاۀـیآ  تاـملک  هخـسن و  نآ  شدوخ  هرـسسدق 
رشن عبط و  زا  تشادن  يروظنم  مالسا  ملاع  هب  تمدخ  زج  هک  شیوخ  تیوط  ترطف و  یفاص  تین و  نسح  زا  هدرک و  لاثتما  هر )  ) داتسالا

زا دشاب  هدش  فیلأت  ناسنا  یگدوسرف  يریپ و  مایا  رد  ای  دشاب  هدش  هتشون  صخـش  یناوج  مایا  رد  هاوخ  یباتک  سپ  دومرف . يراددوخ  نآ 
درادن . تیلک  ایازم  رگید  قیقحت و  رب  نآ  لامتشا  هحفص 17 ] مدع [  ناقتا و  مدع  تهج 

نآ باوج  درادن و  دیس  تافیلأت  رئاس  هب  تهابش  فوهل  هک  يرون  ثدحم  لاکشا 

مولعم هدومرفن  نایب  ار  دوخ  تایلقن  دنـس  نآ  رد  اریز  درادـن  هر )  ) دیـس تافیلأت  ریاسهب  تهابـش  فوهل  هک  هدومرف : هر )  ) يرون يهمـالع 
. تسا هر )  ) يرون ثدحم  شیامرف  لصاح  نیا  تسا  هتشون  ار  نآ  هدوبن  هدیزرو  فینـصت  فیلأت و  رد  زونه  یناوج و  مایا  رد  هک  دوشیم 
هچ ره  ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندمآ  يهرابرد  تاهبـش  تالاکـشا و  دیدشت  رب  شیوخ  بح  ترثک  زا  تسا  بجعت  یلو 

اهفرح نیا  هب  ثبشتم  اذل  دیامن و  طقاس  تایلقن  ماکحتـسا  ناقتا و  زا  هکلب  ار  فوهل »  » دننام هیماما  يهربتعم  بتک  زا  هتـساوخ  هتـسناوتیم 
رهطا ربـق  نیرئاز  هک  نیا  يارب  ار  فوهل  موحرم  دیـس  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  فسعت  زا  یلاـخ  فـصنم  ره  هب  هک  یتروـص  رد  هدـش 

رد هچنانچ  دـنناوخب ، ار  نآ  ترـضح  نآ  بئاصم  نیرکاذ  ازع  سلاجم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  هارمه  ار  باـتک  نآ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
لقن رد  یتافاضا  دوخ  زا  ناوخهیثرم  هک  هدوب  یبوخ  راـک  رایـسب  دـندومنیم و  بئاـصم  رکذ  باـتک  يور  زا  هک  هدوب  موسرم  مایالامیدـق 

لومعم و ربنم  لها  ناـیم  رد  ـالعق  هک  هدومنیمن  لـقن  هنوراو  دناهتـشون  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  زا  ار  بلطم  هدرکیمن و  بئاـصم  عئاـقو و 
رگا هدشیم و  بلاطم  نامه  هب  ءافتکا  دوب  هتـشون  باتک  نآ  رد  هچنآ  دندرکیم و  بئاصم  رکذ  یلتقم  باتک  يور  زا  هکلب  تسا  موسرم 

فیلأت تفارظ  تفاطل و  بیترت و  نیا  اب  یفوهل  باتک  دادیم  حرـش  نایب و  لـقن و  اـهنآ  دنـس  اـب  ار  شدوخ  تاـیلقن  فوهل  رد  هر )  ) دـیس
رئاز راک  هب  دـیدرگیمن و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يراوگوس  لفاحم  رد  نآ  هحفـص 18 ] ندناوخ [  ءازع و  سلاجم  بسانم  دـشیمن و 

هدومرفن نایب  ار  نتشیوخ  تایلقن  دانـسا  هک  تسا  تبـسانم  نیا  هب  دیدرگیم  گرزب  باتک  کی  هکلب  دشیمن  فوهل  باتک  دروخیمن و 
مهیلعهللاناوضر هیماما  ياملع  مومع  دزن  عیاقو  خـیراوت و  ثیداحا و  لقن  رد  طبـض  تناما و  تقاـثو و  رظن و  تقد  رد  هر )  ) دیـس نوچ  و 

هچ ره  نآ  رخآ  ات  باتک  لوا  زا  هدومرف و  لقن  فوهل  رد  هچ  ره  اـعطق  تسین و  لاکـشا  ههبـش و  ياـج  یئوم  رـس  هنوگچیه  لوبق و  دروم 
هدومرفن نایب  هدرک و  فذح  ار  دیناسا  دـش  رکذ  هک  یتهج  تلع و  هب  رظن  یلو  تسا  هربتعم  بتک  زا  لقن  كردـم و  دنـس و  اب  هدرک  نایب 

یمامت زا  تسا و  رابتعا  دامتعا و  نانیمطا و  دروم  هیماـما  ياـملع  دزن  هر )  ) دیـس فوهل  باـتک  تاـیوتحم  تاـیلقن و  یماـمت  اذـل  و  تسا .
تسا . رتشیب  شرابتعا  رتحیحص و  دناهدروآ  ملق  هب  ءالبرک  تشد  خیرات  رد  هدرک و  فیلأت  ینس  هعیش و  ياملع  زا  هک  لتاقم  خیراوت و 

ینید روما  رد  دیس  ياهطایتحا 

هللا یلص  هللالوسر  قح  رد  هک  هفیرـش  يهیآ  زا  دنکن و  فیلأت  هقف  رد  یباتک  ادخ  زا  فوخ  تناید و  يوقت و  عرو و  تیاهن  زا  هک  یـسک 
ثایغ مان  هب  باتک  کـی  هب  دـسرتب و  [ 15  ] نیتولا هنم  اـنعطقل  مث  نیمیلاـب  هنم  انذـخال  لـیواقالا  ضعب  اـنیلع  لوقت  ول  و  دومرف : هلآ  هیلع و 
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هللا مسا  رکذی  مل  امم  هحفـص 19 ] ولکأت [  و ال  هفیرـش : يهیآ  هب  رظن  طایتحا و  تیاهن  زا  دـیامن و  ءافتکا  تیم  زا  ءاضق  رد  يرولاناـطلس 
اب تاقالم  باب  هک  یـسک  و  هدومرفیم . بانتجا  نآ  ندروخ  زا  دوب  هدشن  هتفگ  نآ  نتخپ  هیهت و  رد  ادخ  مسا  هک  یئاذغ  ره  زا  [ 16  ] هیلع

هرهاب و تامارک  بحاص  هدوب و  لصاح  شیارب  ترـضح  نآ  سدـقا  روضح  كرد  تداعـس  زاب و  يو  هب  هادـف  انحاورا  هللاۀـیقب  ترـضح 
دنتـسم ردـصم و  دنـس و  نودـب  شباتک  رد  ار  هیـضق  کی  ینید  گرزب  تیـصخش  وچمه  اـیآ  [ . 17  ] تسا هدوب  هیلاـع  يهیونعم  تاـماقم 

ءاـهقف و ءاـملع و  ناـیم  رد  راـبتعا  داـمتعا و  دروم  هجرد  تیاـهن  رد  يو  باـتک  هک  تسین  تهجیب  دوخیب و  اذـل  و  دـهدیم ؟ شراـگن 
مدرم زا  یخرب  دـنامن  هتفگان  و  دـیامن . دراو  لاکـشا  یباتک  وچمه  هب  هتـساوخ  هر )  ) يرون ثدـحم  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  هعیـش  نیخرؤم 
يارب ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  دـناهدومرف  حیرـصت  نازحالا  ریثم  رد  امن  نبا  فوهل و  رد  هر )  ) دیـس هچناـنچ  دـنراد  ناـعذا 

رهـش متـسیب  زور  رد  اهنآ  ندمآ  هک  دیآیمنرد  فیرـش  باتک  ود  نآ  زا  دنیوگ  یلو  دناهدمآ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رهطا  ربق  ترایز 
دیس موحرم  ترابع  نیع  دناهدومرفن و  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  دورو  خیرات  زور و  هب  حیرصت  نوچ  تسا  هدوب  ترجه  لاس 61  رفص 

لیلدـلل اولاق  قارعلا  اوغلب  ماشلا و  نم  هلایع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاسن  عجر  امل  لاق و  هحفـص 20 ] تسا [ : ریز  رارق  هب  فوـهل  رد  هر ) )
نم الاجر  مشاهینب و  نم  ۀعامج  هللا و  همحر  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  اودـجوف  عرـصملا  عضوم  یلا  اولـصوف  ءالبرک  قیرط  یلع  انبرم 

مطللا و نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقـالت  دـحاو و  تقو  یف  اوفاوف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ربق  ةراـیزل  اودرو  دـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لآ 
تالایع ناـنز و  نوچ  تفگ : يوار  ینعی  [ . 18  ] امایا کلذ  یلع  اوماقاف  داوسلا  کلذ  ءاسن  مهیلا  عمتجا  دابکالل و  ۀـحرقملا  متأملا  اوماـقا 

هاگلتق هب  ات  دندمآ  سپ  ربب  ءالبرک  هار  زا  ار  ام  دنتفگ  هلفاق  يامنهار  هب  دندیـسر  قارع  روشگ  هب  دنتـشگزاب و  ماش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
يارب دـناهدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـالوا  زا  ینادرم  مشاـهینب و  زا  یعمج  يراـصنا و  هللادـبع  نب  رباـج  دـندید  دندیـسر 

تاقالم مه  اب  ینزهنیـس  هودـنا و  هیرگ و  اب  دـندمآ و  درگ  نیمزرـس  نآ  رد  ماـگنه  کـی  هب  یگمه  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  تراـیز 
نیمه هب  يزور  دنچ  دندش و  عمج  دندوب  یحاون  نآ  رد  هک  ینانز  دندومن و  اپرب  درکیم  رادهحیرج  ار  اهلد  هک  یئازع  سلجم  دـندرک و 

 ] نب رباج  اودـج  ءالبرکب و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لایع  رم  اـمل  و  دـیوگ : نازحـالاریثم  رد  هر )  ) اـمن نبا  هیقف  اـما  و  [ . 19  ] تشذگ لاونم 
یلع حونلا  بایتکالا و  نزحلاب و  اوقالتف  دحاو  تقو  یف  هترایزل  اومدق  مشاهینب  نم  ۀعامج  هیلعهللاۀمحر و  يراصنالا  هللادبع  هحفص 21 ]

زا ناشدارم  کشالب  یلو  دناهدومرفن  حیرصت  دورو  زور  هب  هچ  رگ  هر )  ) امن نبا  و  هر )  ) دیس [ . 20  ] بابحالا دابکال  حرقملا  باصملااذه 
زور ریغ  رد  یـسک  هدوب و  نیعبرا  رد  هر )  ) يراصنا رباج  اب  تاقالم  ءالبرک و  هب  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  تالایع  نانز و  رورم  عوجر و 

راوگرزب ود  نآ  تارابع  زا  ار  انعم  نیمه  هیماما  ياملع  هعیش و  مومع  تسا و  هتـشونن  ار  اهنآ  تاقالم  ترجه  لاس 61  رفص  متسیب  نیعبرا 
تایـسدح و امامت  دـناهداد  رـضاح  رـصع  رد  ام و  نامز  هب  بیرق  ریخأتم و  ياهنامز  رد  هک  تایـسدح  تـالامتحا و  یـضعب  دـناهدیمهف و 
زا ریغ  دنرادن  يدنتسم  كردم و  الا  تسا و  هدرک  ناشیرپ  ار  راکفا  شوشم و  ار  ناهذا  هک  تسا  یتاهبش  تالاکشا و  زا  یشان  تالامتحا 
زور نییعت  اب  ار  بلطم  نیمه  هیماما  ياـملع  ناـگرزب  زا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تسا و  هدـش  یـشان  تاهبـش  نآ  زا  هک  [ 21  ] یئاهداعبتسا

ءالجا رباکا و  زا  هک  هر )  ) یفجن یحیرط  نیدلارخف  خیـش  رحبتم  يهمالع  خیـش  هچنانچ  هدادن . يرگید  لامتحا  هتـشون و  رفـص  هام  متـسیب 
ررکم هک  تسا  ثیدح  بیرغ  رد  هروهـشم  بتک  نیرحبلا ا  عمجم  بحاص  و  هحفص 22 ] هتفای [  تافو  لاس 1085 ه ق  رد  تسا و  هیماما 

مهب و دـئاقلا  راسف  لاق  مهناطوا  یلا  يراسالا  درب  دـیزی ) ینعی   ) نوعلملا رما  مث  هدومرف : نایب  نینچ  بختنم  باـتک  رد  هدـش  رـشتنم  عبط و 
یلا لصو  نیح  کلذ  لعفف  ءالبرک  قیرط  یلع  انب  تجرع  ام  الا  کیلع  هللا  قحب  هل  ءاسنلا  نلقف  ةراـت  مهنع  رخأـتی  ةراـت و  مهمدـقتی  ناـک 
ءاسن نم  ۀعامج  يراصنألا و  هللادبع  نب  رباج  كانه  اودجوف  رفص  نم  نیرشعلا  موی  یف  عرـصملا  کلذ  یلا  مهمودق  ناک  ۀیحانلا و  کلت 

. یهتنا [ 22  ] ۀـنیدملا یلا  وهجوت  تضقنا ، املف  مایا  ۀـثالث  یلا  متاملا  ۀـماقا  ءاکبلا و  حونلاب و  اوذـخاف  دـحاو  تقو  یف  اوقـالتف  مشاـهینب 
هدوب و لوا  نیعبرا  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترایز  هب  هر )  ) يراصنا رباج  فرـشت  هک  دـنراد  قاـفتا  لـتاقم  باـبرا  نیخرؤم و  مومع 

دنیامرفیم حیرصت  ءاملع  زا  رباکا  نیا  هک  هر )  ) رباج اب  تاقالم  ءالبرک و  هب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  مالسلامهیلع و  تیبلها  ءارسا  ندیسر 
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باـتک بحاـص  لاـثما  هک  یـساسایب  تایـسدح  تـالامتحا و  نآ  هن  تـسا  هللا  هـمحر  رباـج  فرـشت  عـقوم  ناـمه  رد  ناـشرظن  کـشالب 
راثالاسیفن باتک  رد  روهـشم  نادیـضایر  میکح و  ینوریب  ناحیروبا  لاثما  هک  تسا  عقوم  نامه  دناهداد و  شراگن  هریغ  بهذملازارط و 

زا رفن  لـهچ  دـندرک و  قـحلم  شندـب  هب  ار  مالـسلاهیلع  هحفـص 23 ] نیـسح [  ماما  كرابم  رـس  متـسیب  زور  رد  هک  هدرک  حیرـصت  ۀـیقابلا 
زا لاس 440  رد  تسیرجه و  مراهچ  نرق  ياملع  زا  ابیرقت  ناـحیروبا  و  [ 23  ] دـندرک ترایز  ار  شربق  ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیبلها 

 . تسا رابتعا  تیاغ  رد  شباتک  هتفای و  تافو  ترجه 

وا باوج  يرون و  نادرگاش  زا  یضعب  ياعدا 

زا يریثک  عمج  ناحیروبا و  ترابع  رد  هک  هتثج ) یلا  مالسلاهیلع  نیسحلاسأر  در   ) يهملک رد  هر )  ) يرون ثدحم  نادرگاش  زا  یـضعب  و 
ضرالایط ناونع  هب  در )  ) دـیاش تسین و  عوجر )  ) و عاجرا )  ) و عجر )  ) يهملک ناشترابع  هک  هدومن  یـشارت  لاکـشا  تسا  دوجوم  ءاملع 

اریز تسین  ءانتعا  لباق  درادن و  یلیلد  ةداعلاقراوخ  ضرالا و  یط  قیرط  هب  راک  نیا  ماجنا  درادـن و  یهجو  هک  تسا  یلاکـشا  دـشاب  هدوب 
زین ار  ماشلا ) نم  مهفارـصنا  دـعب   ) يهملک مه  ترابع  رخآ  رد  یلو  دراد  در )  ) يهملک هک  ۀـیقابلا  راثالا  یبرع  لصا  رد  ناحیروبا  تراـبع 

لباـق هک  تسا  نآ  رد  حیرـص  دـناسریم و  ار  ماـش  زا  تشگرب  تـعجارم و  زا  دـعب  كراـبم  ندـب  هـب  رهطا  سأر  ندرک  قـحلم  هـک  دراد 
دوشیم . هداد  عوضوم  نیا  هب  عجار  ادعب  يرتشیب  حیضوت  هچنانچ  تسین  هشدخ  هنوگچیه 

رگید لاکشا  نیرصاعم و  زا  یضعب  ناعذا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  نادناخ  تاردخم  ناوناب و  مالسلامهیلع و  تیبلها  ءارسا  ندمآ  شباتک  رد  نیرصاعم  زا  یضعب  هک  نیا  سپ 
فرـشت نیا  هک  دیآیمنرد  هر )  ) دیـس ترابع  زا  هک  دیوگ  شمالک  رخآ  رد  یلو  تسا  هدرک  لوبق  دـیامن و  راکنا  هتـسناوتن  ءالبرک  هب  ار 

تسین . يرتشیب  دومج  یشارتلاکشا و  هجویب و  وا  هحفص 24 ] فرح [  نیا  هدوب و  رفص  متسیب  رد  اهنآ 

نیرصاعم زا  یضعب  تارابع  لقن 

زا سپ  دیهـش  ماما  يهداوناـخ  هک  دوشیم  هتـسناد  [ 24  ] فوهلم رد  سوواـط  نب  دیـس  لـقن  زا  دوش : لـقن  يو  تراـبع  نیع  تسا  بوـخ 
هللادـبع نب  رباج  دـمآ  ترایز  يارب  زاـجح  زا  یناوراـک  زین  ناـمز  ناـمه  رد  دـندمآ و  [ 25  ] نیـسح ربـق  تراـیز  هب  لوا  ماـش  زا  تعجارم 

يراوگوس سلاجم  يهماـقا  دـندنام و  زور  هحفـص 25 ] دـنچ [  دـندش و  فداصم  دیهـش  ماما  نادـناخ  اب  مشاهینب  زا  یعمج  يراـصنا و 
ءالبرک رد  دنتـسناوتن  هک  ماما  تیبلها  تسا  دـعاسم  راـبتعا  اـب  لـقن  نیا  و  دنتـشاد ، تکرـش  سلاـجم  نآ  رد  زین  بارعا  ناـنز  دـندومن و 

هک نانآ  دنیامنیمن  هتـشذگ  ناربج  هنوگچ  دندش  دازآ  هک  عقوم  نیا  رد  دنیامن  نفد  عادو و  ار  هدش  هعطقهعطق  ياهندب  دـننک و  يرادازع 
ناگرزب نآ  كاخ  دزن  رد  ازع  يهماقا  ءادهـش و  نیـسح و  ربق  ترایز  زا  هنوگچ  دـننکیم  اپ  هب  ءازع  يراوگوس و  سلاجم  دـیزی  لزنم  رد 
يهشوگ ره  رد  دنروایب و  دای  هب  ار  هتـشذگ  دنیایب و  كاخ  نآ  رـس  رب  هک  تسا  نیمه  هب  ناگدـیدغاد  مالآ  نیکـست  دـننکیم  يراددوخ 

رد دیوگب  دـنکب و  اههیرگ  دـیایب و  ءالبرک  ءاروشاع  يهعقاو  زا  شیپ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  هک  یئاج  دـنیامنب  ءازع  يهماقا  دننیـشنب و 
حادقلا نع  یسیع  نب  دمحم  دانسالا  برق  . » دوشیم هتخیر  ناشنوخ  اجنیا  رد  دنیآیم و  دورف  اجنیا  رد  دننیـشنیم و  نیمز  رب  نارتش  اجنیا 

خانم اذـه  لاق  مث  ءاکبلل  هانیع  تقرقرت  اهبرم  املف  هباحـصا  نم  نینثا  یف  ءـالبرکب  مالـسلاهیلع  یلع  رم  لاـق : هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع 
زا دعب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هنوگچ  ۀبحالا » ءامد  قارهت  کیلع  ۀبرت  نم  کل  یبوط  مهئامد  قارهت  انهیه  مهلاحر و  یقلم  اذه  مهباکر و 

نانز و زا  نادـناخ  ریاس  مالـسلااهیلع و  يربکبنیز  نینچمه  دـیامنن و  هتـشذگ  مایا  زا  يدای  دـیاین و  ردـپ  ربق  ترایز  هب  ءـالبرک  يهعقاو 
هزمحوبا مدید  یتیاور  رد  دـنیاین  وا  ترایز  هب  دـننک و  شومارف  ار  نیـسح  تسا  نکمم  رگم  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نارهاوخ  نارتخد و 
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تشاد یشوخ  لاح  نوچ  مدش  وا  بوذجم  دش  زامن  لوغشم  و  هحفص 26 ] دمآ [  یبیرغ  صخش  مدوب  هفوک  دجسم  رد  دیوگیم : یلامث 
تسیک صخش  نیا  مدیسرپ  مالغ  زا  دندوب  رضاح  مالغ  کی  رتش و  ود  هک  یئاج  هب  دیـسر  ات  مدرک  بیقعت  ار  وا  تفر  نوریب  زامن  زا  سپ 

لها هب  هنوگچ  دندرک  هچ  وت  دج  ردـپ و  اب  تسا و  هفوک  اجنیا  اقآ  متفگ  مدرک  مالـس  کیدزن  متفر  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ  [ . 26]
مدوب هدـمآ  يدـید  وت  مدـناوخ و  هک  زامن  نیمه  يارب  مردـپ و  ربق  ترایز  يارب  دومرف  يدـش  دراو  رهـش  نیا  رد  يدومن و  نانئمطا  هفوک 

زا دوصقم  ارهاظ  هدومن و  لقن  هک  مراد  رطاخ  هب  هفوک  دجـسم  رد  ةالـص  باـب  رد  لـئاسو  بحاـص  ار  تیاور  نیا  مدرگیمرب و  ۀـعاسلاو 
ررکم وا  تراـیز  هب  هدرکن و  شومارف  ار  ردـپ  داجـس  ماـما  هک  تسا  یعطق  نیا  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناـمه  ردـپ  تراـیز 

لقن زا  ءالبرک  هب  تیبلها  ندـمآ  نیا  یلو  دوش  هیقت  فالخ  ددرگ و  تبث  خـیراوت  رد  هک  دومنیمن  ترفاـسم  يوحن  هب  هتبلا  هدـمآیم و 
نیرـصاعم زا  یـضعب  مالک  اجنیا  ات  هدوبن - اعطق  لوا  لاس  نیعبرا  لاح  يا  یلع  هدوب و  نیعبرا  رد  هک  دوشیمن  هتـسناد  سوواـط  نبا  دـیس 

نامه رد  ماش  زا  یصالخ  زا  دعب  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  ندمآ  فوهل  رد  هر )  ) دیـس موحرم  روظنم  هک  دش  هتـسناد  هتـشذگ  رد  دوب .
مالسلامهیلع تیب  لها  ءارسا  تسا و  دهاش  زین  رگید  لتاقم  یـضعب  تارابع  خیراوت و  زا  یـضعب  هچنانچ  هحفص 27 ] هدوب [  لوا 61  لاس 

دهدیمن ناشن  ار  نآ  یخیرات  دشاب  هداتفا  قافتا  هعاقو  نیا  رگید  عقوم  دنشاب و  هدمآ  ءالبرک  هب  اعمج  ماش  زا  تعجارم  رد  هک  نیا  زا  ریغ 
هب دیاب  ار  تالامتحا  نآ  یمامت  دنکیمن  یئامنهار  رما  عقاو  هب  ار  ام  هتشادن و  شزرا  يزیشپ  ردق  هب  مه  صاخـشا  تالیخت  تالامتحا و  و 

تخادنا . رود 

دوشیمن لصاح  عطق  يرگید  هب  یعطاق  عطق  زا 

شدوخ عطق  زا  ار  وا  دـشاب  هدـش  لصاح  اعدا  نیا  هب  عطق  مالک  نیا  بحاص  يارب  رگا  هدوبن . اـعطق  لوا  لاـس  نیعبرا  هتفگ : هک  نیا  اـما  و 
اهلامتحا اهیشارتلاکشا و  رگا  تسین و  عقاو  قباطم  يو  عطق  هک  دنادب  دیامن و  لتاقم  خیراوت و  رد  لمأت  رتشیب  رگم  درک  فرصنم  ناوتن 

درادن تیجح  يو  عطق  ام  يارب  دوشیمن و  لصاح  عطق  ام  هب  وا  عطق  زا  یلو  دوشیم  مولعم  شعطق  نالطب  دزادنا ، رود  هب  ار  اهداعبتـسا  و 
رب داد  میهاوـخ  حرـش  هچنآ  زا  یلاـعت  هللاءاـشنا  و  تسا . هدـش  ناـیب  هـقف  لوـصا  رد  هچناـنچ  تـسا  تـجح  شدوـخ  هـب  عطاـق  عـطق  اریز 

نایم روهشم  هچنآ  هدوب و  لوا  لاس  رد  ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندمآ  هک  دش  دهاوخ  لصاح  نانئمطایمارگ  ناگدنناوخ 
ماما ار  نآ  تسا و  حیحص  دناهدرک  قحلم  يو  بیطا  رهطا و  دسج  هب  ار  هیلعهللاتاولـص  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  تسا  هیماما  يهعیش 
يداع قیرط  هب  شندمآ  نیا  هدومرف و  قحلم  هدروآ و  ءالبرک  هب  مالسلامهیلع  تیبلها  اب  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  داجس 

رد مالـسلاهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندـنام  درادـن و  یکردـم  تسا و  لیخت  اعدا و  درجم  هک  نآ  لاـثما  ضرـالایطب و  هن  هدوب  هحفص 28 ] ] 
ثدحم موحرم  راکنا  هدوب و  ربهمان  نارتوبک  هطـساو  هب  ءارـسا  يهرابرد  دیلپ  دـیزی  زا  دایزنبا  ناذـیتسا  هدوبن و  زور  دـنچ  زا  رتشیب  قشمد 

ءاعدا تسا  هدمآ  راک  يور  لصوم  رد  نییمطاف  نامز  زا  هدش و  عورـش  سابعینب  رخاوأ  زا  رتوبک  زا  هدافتـسا  هک  يو  ءاعدا  و  هر )  ) يرون
یلاعت . هللاءاشنا  دیآیم  هچنانچ  تسا  قیقحت  زا  یلاخ  هجویب و 

ءارسا ندمآ  داعبتسا  يارب  يرون  يهمالع  لئالد  زا 

ءارـسا ندمآ  هک  دیامرفیم : هدومن  هماقا  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ءارـسا  ندـمآ  داعبتـسا  يارب  ( هر  ) يرون ثدـحم  يهمالع  هک  یلئالد  زا 
رد ءالبرک  هب  ار  تیبلها  ندمآ  لابقا  رد  هر )  ) دیس دوخ  هک  تسنآ  وا : دراد : تافانم  تهج  دنچ  زا  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها 
راک نیا  تساوخ و  فیلکت  اهنآ  يهرابرد  تشون و  همان  دـیزی  يارب  ماـش  هب  داـیزنبا  نوچ  تسا  هدرمـش  دـیعب  لاس 61  رفص  متـسیب  زور 

دیایب . ماش  زا  باوج  ات  دراد  مزال  یتدم 
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( الوا  ) لیلد نآ  باوج 

ثعاب دیآیم و  نهذ  هب  ایاضق  عوقو  زا  لاس  دص  دنچ  رازه و  زا  دعب  هک  تسا  یئاهداعبتـسا  اهنیا  هک  دوشیم : هتفگ  ههبـش  نیا  باوج  رد 
نآ هتساوخ  فیلکت  دیزی  زا  هلیـسو  هچ  هب  هک  نیا  دایزنبا و  ناذیتسا  تیفیک  یگنوگچ و  زا  نوچ  ددرگیم  هیـضق  عوقو  رد  ههبـش  داجیا 

 ] مالـسلاهیلع و ءادهـشلادیس  كرابم  رـس  ندروآ  رد  هر )  ) دیـس دوخ  الوا : تسا . هتفرگ  هزادـنا  دوخ  نامز  نازیم  اب  هدرواین و  تسد  هب  ار 
نآ و تیفیک  رد  هچ  رگ  هدومرف  حیرصت  نآ  رب  لابقا  زا  يهحفص 588  رد  هتشادن و  دیدرت  كرابم  دسج  هب  نآ  ندرک  قحلم  هحفص 29 ]

یعالطایب راهظا  اهنآ  لیصافت  تایئزج  رد  رهطم و  ربق  رد  رهطا  دسج  هب  قاحلا  تیفیک  رد  فیرش و  رئاح  ات  ماش  زا  نآ  لمح  یگنوگچ 
نیا هدرک و  رهطا  دـسج  هب  قحلم  هدروآ و  ءالبرک  هب  ار  رهطا  رـس  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  درک  میهاوخ  لـقن  هچناـنچ  یلو  تسا  هدومرف 
ماش رد  هام  کی  ءارسا  هک  یلقن  رب  انب  هر )  ) دیس موحرم  داعبتـسا  تهج  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  هدوب  ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  دعب  هیـضق 
لقن دـشاب  دامتعا  لباق  هک  یخیرات  یتیاور و  رد  هن  تسا و  مولعم  نآ  لقان  هن  یلو  دـشابیم  تسا  هدومرف  شدوخ  هچناـنچ  دنـشاب  هدـنام 
لوق هب  تیاهن  ای  زور  تشه  دناهدنامن  زور  دنچ  زا  رتشیب  هک  دناهدرک  حیرصت  هربتعم  خیراوت  هکلب  دناهدنام  ماش  رد  هام  کی  هک  دناهدرک 

تیبلـها ءارـسا  حیحـص  خـیرات  رب  نایارـسهصق  هفیعـض و  بـتک  رد  هـک  یئاـههیاریپ  اـهگربخاش و  اهناتــساد و  دـناهدنام . زور  هد  يربـط 
لیصافت دننام  دناهدنام  ماش  رد  اهتدم  هک  دوشیم  لایخ  دناهدوزفا  هک  لیصافت  لوط و  نآ  اب  ءازع  سلاجم  يهماقا  ماش و  رد  مالسلامهیلع 

فالخ رب  ءاروشاع  زور  دـنیوگب  هک  هدیـسر  یئاج  هب  راک  ات  دناهتـسب  ءاروشاع  زور  هعجاـف  ياـیاضق  هب  تبـسن  هک  ینـالوط  ياهناتـساد  و 
زا هک  دناهداد  شراگن  هرونم  يهنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  جورخ  هرابرد  یلعج  لیـصافت  ای  هدـش  ینالوط  تعاس  نیدـنچ  تداع 

یفخم بقرتی ) افئاخ   ) دش جراخ  هنابش  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دناهدرک  حیرـصت  هربتعم  لتاقم  خیراوت و  یمامت  اریز  تسا  بیذاکا 
هنیدـم زا  یفخم  روط  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـناسریم  ار  نیا  زین  عقوم  نآ  لاح  هحفـص 30 ] يهظحالم [  رابتعا و  دشن و  علطم  یـسک  و 
دناهدرب ریـسأ  ماش  هب  هرابود  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  هدرک  لقن  بهذـملا  زارط  رد  هک  یتایلعج  دـننام  اـی  دـشاب  هدـمآ  نوریب 

شیپ يدایز  یلعج  ياهنایرج  نیمه  دـناهتفگ  قشمد  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  فقوت  ماـش و  ياـیاضق  اـب  هک  یلیـصافت  هب  تبـسن  روظنم 
هب ار  راک  ات  دناهداتفا  دیدرت  هب  تسا  هیرشع  ینثا  يهعیش  هیماما و  ياملع  نایم  روهشم  هچنآ  نیعبرا و  يهیـضق  رد  تقو  نآ  تسا و  هدمآ 
هب حیرـصت  ۀیقابلا  راثالا  باتک  رد  هک  هدـشن  هجوتم  ینوریب  ناحیروبا  ار  ندوب  لاحم  نیا  ارچ  دنرامـشب  تالاحم  زا  هک  دـناهدیناسر  یئاج 

زونه دوب و  هتـشذگن  یمک  رایـسب  تدم  یلب  تسا ؟ هدرک  كرابم  ندب  هب  بیطا  رهطا  سأر  ندرک  قاحلا  رفـص و  متـسیب  رد  ءارـسا  دورو 
اهنابز رب  يو  مانشد  نعل و  هدرک و  رپ  ار  بولق  دیزی  رب  توادع  ضغب و  یمالسا  دالب  فرط  ره  زا  هک  دندوب  ماش  رد  توبن  نادناخ  ءارـسا 

دنتـشاد و نمـشد  ار  وا  دب  کین و  صاخـشا  زا  مدرم  یمامت  دنتـسیرگن و  يو  هب  توادع  ضغب و  رظن  اب  نیملـسم  مومع  دیدرگ و  يراج 
يو و زا  رهاظ  رد  یلو  هداد  رارق  دوخ  يهزیاج  ماعنا و  دروم  لدشوخ و  دایزنبا  زا  نطاب  رد  درب و  یپ  دوخ  عینش  راجنهان و  لمع  هب  دیزی 
 ] هتـساک و دوخ  هیلع  رب  یمومع  راکفا  رفنت  راجزنا و  زا  هکلب  هک  درکیم  یتیاضران  راهظا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  رد  يو  لـمع  زا 
رد هک  شاهراوآ  نادـناخ  نامولظم  رورـس  رب  يو  راـبرد  رد  هک  دوب  هداد  هزاـجا  اـهزور  نآ  رد  اذـل  و  [ 27  ] دـیامن يریگولج  هحفص 31 ]

دوب روصتم  روطچ  الا  دنکیمومع و  راکفا  ناجیه  زا  يریگولج  هکلب  تسایـس  ورکم  باب  زا  دنیامن و  ازع  يهماقا  دندوب  ریـسا  دیزی  تسد 
ازع هدیدغاد  نارهاوخ  ناردام و  هدرم و  ردپ  نارتخد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رب  دهدب  هزاجا  دوخ  رابرد  رد  يو  دننام  يردلق  روتاتکید 

هدرک مک  نیملسم  راجزنا  رفنت و  زا  مدرم و  یمومع  راکفا  جنشت  زا  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هک  دوشیم  مولعم  يو  هزاجا  نیا  زا  دنیامن  هماقا 
ناشدوخ نطو  يهناور  مه  ینابرهم  اب  دـناشن و  دوخ  ياذـغ  يهرفـس  راـنک  رد  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  تسا و 

دامتعا لباق  ادبا  هک  هفیعض  بتک  یضعب  رد  نایارـسهصق  هک  یلیـصافت  نآ  اب  ازع  يهماقا  دیزی  رابرد  رد  هک  تسا  مولعم  یلو  تسا  هدرک 
ازع يهماقا  دـیزی  رابرد  رد  ماش  رد  تماـما  نادـناخ  هک  دوش  هتفگ  رگا  هک  دوشن  لاـیخ  سپ  دـباییمن  عوقو  زگره  دـناهداد  حرـش  تسین 

دیزی رگید  دش  رکذ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  و  دنشاب . هدرک  اپرب  ازع  دامتعا  لباقریغ  لیصافت  نآ  اب  ماش  حبـص و  يزور  دنچ  ینعی  دناهدومن 
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ات صاخشا  يهراپ  تایسدح  هحفـص 32 ] هب [  رظن  ای  هام و  کی  تدم  درادـهگن و  ماش  رد  رتشیب  ار  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  تسناوتیمن 
لایخ رد  بهذملا  زارط  بحاص  هچنانچ  دنـشاب  هدنام  هفوک  رد  دایزنبا  سبح  رد  هام  کی  ات  ای  دـهد و  فقوت  ار  اهنآ  اجنآ  رد  لاس  کی 

زیچ كردـمیب  چوپ  تاروـصت  زا  ریغ  هک  تسا  هدرک  روـصت  ماـش  هب  تراـسا  هب  اـهنآ  ندرب  عـقوم  رد  ار  لوا  نیعبرا  هدـیفاب و  نتـشیوخ 
درادن . خیرات  زا  يدهاش  هنوگچیه  تسین و  يرتشیب 

( ایناث  ) لیلد نآ  باوج 

هراشا

لاس 61 رفص  متسیب  رد  هک  تسا  يداع  لاح  يهظحالم  هب  رظن  ناجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدحم  لابقا و  رد  هر )  ) دیـس داعبتـسا  ایناث : و 
نآ رد  ندمآ  نتفر و  لاح و  نایرج  هب  هجوت  مدع  زا  اهنآ  ندرمـش  دـیعب  نیا  یلو  دنـشاب  هدرک  تعجارم  ءالبرک  هب  توبن  نادـناخ  ءارـسا 

دـنتفریم و سکعلاـب  ماـش و  هب  قارع  زا  زور  دـنچ  فرظ  رد  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب  ناـمز  نآ  خـیرات  رد  قـمعت  اـب  رگا  تسا و  ناـمز 
زارد لوط و  ياهتفاسم  زاتدنت  یبرع  ياهبسا  زامج و  لولذ  ياهرتش  اب  هک  دوشیم  ادیپ  يدایز  دهاوش  خیرات  يهظحالم  اب  دنتشگیمرب و 
یتح هتفر و  نیب  زا  هکلب  هدـش و  باـیان  اهبـسا  اـهرتش و  نآ  اـم  ناـمز  رد  هک  تفگ  ناوتیم  یتـح  دـناهدرکیم  یط  یتدـم  كدـنارد  ار 
کی هکلب  زور و  تشه  زور و  هد  فرظ  رد  هک  دراد  دوجو  خیرات  رد  يدایز  دـهاوش  تسا  هدـنامن  زین  صاخـشا  نآ  تماهـش  تعاجش و 

رد زونه  یقاب و  اهریس  تعرس  نآ  زا  يراثآ  زین  ام  رـضاح  نامز  رد  یتح  دناهدرکیم و  قارع  هب  تعجارم  ماش  زا  ماش و  هب  قارع  زا  هتفه 
هداد و حیـضوت  رتشیب  هرابنیا  رد  هدومن و  هراشا  لاح  هتـشذگ و  زا  يدایز  دراوم  هب  لیذ  رد  اذـل  دراد و  دوجو  يهنومن  یبرع  لیـصا  داژن 

هحفص 33 ] ددرگ [ . نشور  يردق  بلطم  یمارگ  ناگدنناوخ  رب  ات  میروآیم  دهاوش 

دندمآیم ماش  زا  تدم  كدنا  رد  نامز  نآ  رد  هک  يدهاوش 

قارع ماش و  نایم  یهار 

هب هتفه  کی  تدم  رد  دنوریم و  هار  نآ  زا  ام  نامز  رد  لیقع )  ) ياهبرع دشابیم و  میقتسم  تسار و  هار  تسا و  قارع  ماش و  نایم  یهار 
بلاغ اذـل  دـنرادن و  ربخ  دنتـسه و  عالطایب  ماـش  قارع و  ناـیم  ریبک  يارحـص  ياـههار  لاوحا  زا  اـهمجع  بلاـغ  نوچ  دنـسریم و  قارع 

تالاحم زا  ار  نیعبرا  يهیـضق  هدـش و  ادـیپ  اهنآ  ناهذا  رد  قارع  هب  ناشندـمآ  تلاسر و  نادـناخ  ءارـسا  تعجارم  رد  اهلاکـشا  اهههبش و 
رباکا زا  یکی  هک  ۀعیـشلانایعا  بحاص  هرـسسدق  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ  عالطالا  عساو  يهمالع  ماما  دیـس  یلو  دـناهدرمش 
هحفص سیفن [  فیلأت  رد  [ 28  ] تفریم رامش  هب  هتشذگ  ياهنامز  رد  هعیش  ياملع  زا  يهنومن  دوب و  ریخا  رصع  رد  هیماما  يهعیش  ياملع 

لها زا  قشمد و  نکاس  موحرم  نآ  دوخ  تسا و  هدرک  قیدـصت  هدومرف و  هراشا  لیقع  ياـهبرع  عوضوم  نیمه  هب  ۀعیـشلا  ناـیعا  دوخ  [ 34
هدـنیآ رد  ار  راوگرزب  نآ  یبرع  تارابع  نیع  یلاعت  هللاءاشنا  دوب و  ناماس  نآ  عاضوا  لاوحا و  هب  انـشآ  علطم و  رتهب  لماع و  لبج  ماش و 

درک . میهاوخ  یسراف  هب  همجرت  لقن و 

ناروح زا  بیلص  ياهبرع 

تسا دایز  عرازم  تاهد و  رب  لمتشم  تسا و  عقاو  نآ  يهلبق  تهج  رد  قشمد و  لامعا  زا  عیـسو  لاحم  هک  ناروح )  ) زا بیلـص )  ) ياهبرع
تکرح ناشدوخ  لحم  زا  زور  تشه  فرظ  رد  تسا  هدمآ  دایز  لاحم  نآ  مسا  برع  راعـشا  رد  دـشابیم و  يرـصب )  ) لاحم نآ  زکرم  و 
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تسا . هدومرف  قیدصت  هرسسدق  یلماع  نیما  ماما  دیس  زین  ار  عوضوم  نیا  دنسریم  فارشا  فجن  هب  قارع  رد  هدرک و 

قح هار  دیهش  هناگی  تالاح 

مثیم هیلعهللامالس  نینمؤملاریمأ  تیالو  تبحم و  رد  يزابناج  نادیم  زاتهکی  دیجم و  نآرق  رسفم  قح و  هار  دیهـش  هناگی  تالاح  خیرات  رد 
ماما باحصا  تاقث  زا  رامت و  مثیم  دوخ  دالوا  زا  بیعـش  نب  بوقعی  زا  هدش  لقن  ربتعم  دنـس  اب  هیلعهللاناوضر  یناورهن  یقارع  یناریا  رامت 
طـش رد  رامت  مثیم  اب  هعمج  زور  هک  رامت  دلاخوبا  زا  هدرک  لقن  وا  مثیم و  نب  حـلاص  زا  هدرک  لقن  وا  هیلعهللامالـس و  هحفص 35 ] قداص [ 

داب نیا  دومرف  درک و  یهاگن  داب  هب  دـش و  جراخ  یتشک  زا  دـیزو  یتخـس  داـب  هاـگان  هک  میدوب  یتشک  رد  شدرگ و  لوغـشم  هفوک  تارف 
هفوک دراو  ماش  زا  دصاق  هدنیآ  هعمج  زور  درم و  ماش  رد  هیواعم  ۀـعاسلا  دـسرن  نآ  هب  يرطخ  هک  دـیدنبب  مکحم  ار  یتشک  تسا  فصاع 

هیواعم زور  مادک  متفگ  دندرک  تعیب  دیزی  شرسپ  هب  مدرم  تفر و  ایند  زا  هیواعم  تفگ : متفرگ  ماش  زا  ربخ  مدرک و  تاقالم  يو  اب  دش و 
لاقملا حیقنت  رد  هدش و  لقن  دنس  اب  هللا  همحر  یشکورمعوبا  خیش  لاجر  لثم  لاجر  بتک  رد  هصق  نیا  هتـشذگ . يهعمج  زور  تفگ  درم 

رد هک  دوخ  باتک  رد  مالسلاهیلع  ماما  ملع  باتک  بحاص  هر )  ) یفجن رفظم  نیـسح  دمحم  خیـش  همالع  دناهدرک و  لقن  نآ  زا  زین  هریغ  و 
موحرم رامت  مثیم  باـتک  فجن و  لاقملا ج 3 ص 262 ط  حـیقنت  هب  دوش  عوجر  تسا  هدومرف  لقن  هدرک  فیلأت  هر )  ) رامت مثیم  تـالاح 
دـصاق دـندمآیم و  هفوک  قارع و  هب  ماش  زا  هتفه  کی  فرظ  رد  هک  تسا  نشور  الماک  هیـضق  نیا  زا  فجن . ص 28 ط  هر )  ) رفظم خیش 

هک دوشیمن  هداد  لامتحا  و  تسا . هدمآرد  تسرد  حیحـص و  هحورهللاسدق  رامت  مثیم  نداد  ربخ  هدیـسر و  هفوک  هب  هتفه  کی  تدـم  رد 
دش هفوک  دراو  ماش  زا  دصاق  هدنیآ  يهعمج  زور  دیوگ : رامت  دلاخوبا  اریز  دشاب  هدوب  ربهمان  رتوبک  يهلیـسو  هب  هفوک  هب  ربخ  نیا  ندیـسر 

هدمآ ماش  زا  هک  دصاق  صخـش  اب  يو  تاقالم  نیا  هک  تسا  حضاو  هحفـص 36 ] تفگ [ ...: متفرگ  ماش  زا  ربخ  مدرک و  تاقالم  يو  اب  و 
تسین . ربهمان  رتوبک  هب  طوبرم  تسا و  هداتفا  قافتا  هدوب 

يوما برح  نب  رخص  نب  ۀیواعم  ترجه 

هب [ 29  ] هیماینب ناهاش  لوا  ار  دوخ  هک  يوما  برح  نب  رخص  نب  ۀیواعم  هک  تسا  ملسم  تفگ  ناوتیم  هکلب  روهـشم و  نیخرؤم  نایم  رد 
روتـسد يو  هب  هداد و  عالطا  هرونم  يهنیدم  یلاو  هب  دیزی  هدرم و  ترجه  ( 60  ) لاس بجر  هام  مهدزناپ  رد  درک  یفرعم  نیملسم  يهعماج 
ترضح نآ  هب  ار  هیواعم  ندرم  هدرک و  توعد  ار  مالسلاهیلع  ماما  هنیدم  مکاح  دریگب  تعیب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  هک  داد 

هدـنار يوـما  ناورم  هدـیزرو و  عاـنتما  مالـسلاهیلع  ماـما  دوـمن و  داهنــشیپ  مالــسلاهیلع  ماـما  هـب  ار  دـیزی  هـب  ندرک  تـعیب  هداد و  عـالطا 
دیامنن تعیب  هنابـش  الاح  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  هک  درک  راهظا  یلاوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهدـش  ( دـیرط )

یلیـصفت نآ  اب  هدمآ  نوریب  سلجم  زا  هتفـشآرب و  غزولا ) نبا  غزولا   ) وا مالک  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تفای و  یهاوخن  تسد  يو  هب  وت  رگید 
هدش و جراخ  بقرتی ) افئاخ   ) هنیدم زا  بجر 60  متشه  تسیب و  رد  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدش  نایب  احورـشم  تسا و  تبث  خیرات  رد  هک 

ربخ ندیسر  تدم  یمامت  تسا  هلصاف  زور  هدزیس  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  ماما  ندش  جراخ  هیواعم و  تافو  نایم  دیدرگ  همظعم  يهکم  مزاع 
نآ رد  مالسلاهیلع  ماما  هب  ار  تعیب  یلاو  داهنـشیپ  دیزی و  اب  هنیدم ... یلاو  باوج  لاوئـس و  ماش و  زا  هنیدم  هب  هیواعم  گرم  هحفص 37 ] ] 
رب تسا  ماش  هب  تبـسن  قارع  زا  رترود  زاجح  هک  یتروص  رد  هدیـسر  هنیدـم  هب  ماش  ربخ  هداتفا و  قافتا  اهنایرج  نیا  هدـش و  هاتوک  تدـم 

هرابود دـشکب و  لوط  زاجح  هب  هیواعم  گرم  ربخ  ندیـسر  طـقف  زور  تسیب  زا  رتشیب  یتسیاـب  هر )  ) يرون ثدـحم  همـالع  يهتفگ  بسح 
هتفای ماجنا  هاتوک  تدـم  نآ  رد  ترـضح  نآ  لتق  هب  وا  رما  تعیب و  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  عانتما  زا  سپ  یلاو  هب  دـیزی  مود  بوتکم 

یلاعت . هللاءاشنا  دمآ  دهاوخ  نآ  لیصفت  تسا و  هدوب  ربهمان  رتوبک  يهطساو  هب  اهباوج  ذخا  اههمان و  لاسرا  نیا  یمامت  تسا 
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ماش هب  رکبوبا  نتفر 

درک هناور  ماش  هب  هفوک  زا  هداد  تلهم  ار  هرکبوبا  رخص  نب  ۀیواعم  نامیخژد  زا  تاطرا  نب  رسب  هک  [ 30  ] هدرک لقن  دوخ  خیرات  رد  يربط 
مولعم هیـضق  نیا  زا  دـیناسر  رـسب  هب  هفوک  رد  هتفرگ و  هیواعم  زا  دوب  هتفر  نآ  یپ  هک  ار  يربخ  متفه  زور  هدـمآ و  هیواـعم  دزن  هب  هرکبوبا 

هدرک یفرعم  رـسب  هب  هفوک  رد  ار  دوخ  هتـشگرب و  هفوک  هب  مین  زور و  هس  فرظ  رد  هتفر و  ماش  هب  مین  زور و  هس  تدم  رد  رکبوبا  دوشیم 
تسا .

دیزی دزن  ماش  هب  هریمع  نتفر 

تـسا هربتعم  بتک  زا  یـضعب  حیرـصت  هب  هک  دـمحم  نب  هللادـبع  همالع  ملاع  فیلأت  مالـسلاهیلع  نیـسحلاراث  ذـخا  یف  نیعلاةرق  باـتک  رد 
دیزی هب  تسا  یفقث  راـتخم  رهاوـخ  هحفـص 38 ] رهوش [  هک  ار  رمع  نب  هللادـبع  يهماـن  دـیلپ و  دـیزی  دزن  ماـش  هب  ار  هریمع  نتفر  يهیـضق 
هفوـک هب  ار  شدوـخ  زور  هدزاـی  فرظ  رد  [ 31  ] تفرگ دـیزی  زا  ماش  رد  ار  راـتخم  یـصالخ  يهماـن  هریمع  هک  یتقو  هدرک  لـقن  هدـیناسر 

دعب ۀفوکلا  تلصو  یتح  ارئاس  لزا  مل  قشمد و  نم  تجرخ  و  دیوگ : دیناهر و  يو  سبح  زا  ار  راتخم  هداد و  دایزنبا  هب  ار  همان  دیناسر و 
[ . 32  ] اموی رشع  دحا 

راتخم اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکشل  رازه  دص  کی  اب  هعیبر  نب  رماع  ناورم  تکرح 

داد و تکرح  راتخم  اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکـشل  رازه  دـص  کی  اب  ار  هعیبر  نب  رماع  ناورم  هک  هدرک : لقن  نیعلاةرق  باتک  نامه  رد  زاب 
یف دجی  لعج  هعم و  نم  اوهراسف و  دـیوگ : دندیـسر و  هفوک  هب  زور  هد  تدـم  رد  هدرک و  تکرح  مامت  تیدـج  اب  رکـشل  یمامت  رماع و 

هحفص 39 ] [ . ] 33  ] مایا ةرشع  ةدم  یف  ۀفوکلا  یلا  لصو  یتح  ریسملا 

هدرفم يهرمع  هب  ءادهشلا  دیس  نتسب  مارحا 

هراشا

هب ترجه  لاس 61  هجحلايذ  متـشه  زور  همظعم  يهکم  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  میرامـشب  خیرات  تاملـسم  زا  ناوتیم 
ۀجحلايذ متـشه  هدیناسر و  مامتا  هب  ار  هرمع  [ 34  ] دوب هتـسب  هدرفم  يهرمع  هب  مارحا  ترـضح  نآ  نوچ  هدمآ و  تکرح  هب  قارع  فرط 

ماما تیبلها  تشگ و  هناور  ءالبرک  هاگنابرق  يوس  هب  عقاو  رد  دش و  هفوک  مزاع  نتـشیوخ  يافواب  ناراکادـف  نارای و  اب  دومرف و  تکرح 
تاراما مئالع و  داـیز و  نئارق  زا  تسا . خـسرف  داتـشه  دصیـس و  دودـح  رد  هفوک  هکم و  نیباـم  تفاـسم  دـندوب و  شهارمه  مالـسلاهیلع 

حالص هک  ار  مدرم  زا  یضعب  هار  ءانثا  رد  دومرفیمن و  تکرح  دوخ  ریس  رد  مامت  تعرس  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  مولعم  زین  رامـشیب 
هحفـص 40] مهریـس [  زرط  نیا  کش  نودـب  دومرفیم و  توعد  دوخ  يرای  هب  ار  اهنآ  دـیدیم  يراگتـسر  حـالف و  اـهنآ  رد  تسنادیم و 

تفرگ مالسلاهیلع  ماما  رب  ار  هار  رس  زور  ود  ترضح  نآ  روضح  هب  یحایر  دیزی  نب  رح  ندیسر  زا  سپ  هدوب و  هار  ءانثا  رد  یلطعم  ثعاب 
نآ دـندش و  ءـالبرک  دراو  ترجه  لاـس 61  مرحم  مود  زور  دوب و  هتفرگن  شیپ  میقتـسم  هار  تفاـسم  یط  رد  هفوـک  یخـسرف  هدزناـپ  زا  و 

ماما هک  دوشیم  نشور  هیضق  نیا  خیرات  فارطا  رد  لمأت  زا  هدومرف  یط  زور  راهچ  تسیب و  دودح  رد  ءالبرک  ات  هکم  زا  ار  هدیعب  تفاسم 
یناسآ هب  ار  هار  خسرف  هدزناپ  يزور  مهم  رایسب  رفس  نآ  رد  تراهط  تمصع و  ناوناب  تاردخم و  دوخ و  ناهارمه  نارای و  اب  مالسلاهیلع 
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هزادـنا نآ  یط  اهنآ  یفراعتم  ریـس  هک  لولذ  زامج و  وردـنت و  رایـسب  هک  اهنامز  نآ  رد  دـناهدوب  ینارتش  بکارم  دـبال  دـناهدرکیم و  یط 
تسا . هدوب  تفاسم 

رفص لوا  رد  ماش  قشمد  هب  تیب  لها  دورو 

هراشا

زور ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  هدش  حیرـصت  دشکیم  ازارد  هب  مالک  دوش  هدروآ  رامـش  هب  رگا  هک  هربتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد 
هتفر و ایند  زا  ترجه  لاس 440  رد  هک  یمالسا  روهشم  نادیضایر  میکح و  ینوریب  ناحیروبا  دناهدرک . ماش  دراو  لاس 61  رفص  هام  لوا 

لوالا مویلا  یف  رفـص : دـیوگ : هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  دوخ  باتک  نآ  رد  تسا  رابتعا  دامتعا و  دروم  رایـسب  وا  ۀـیقابلاراثالا  باتک 
نا فدنخ  نم  تسل  لوقی : وه  هدی و  یف  ناک  بیضقب  هایانث  رقن  هیدی و  نیب  دیزی  هعـضوف  قشمد  ۀنیدم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سار  لخدا 

نیـسح رـس  نآ  لوا  زور  رد  رفـص  دیوگ : ۀیقابلا  راثالا  يهمجرت  رد  [ . 35 ( ] رخآ ات  [ ) هحفـص 41 لعف [  ناک  ام  دـمحاینب  نم  مقتنا . مل 
نیـسح ياهبل  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  تشاذـگ و  دوخ  يور  شیپ  ار  رـس  نآ  دـیزی  دـندرک و  دراو  ماـش  رهـش  هب  ار  مالـسلاهیلع 

دروم يداـیز  تاراـما  نئارق و  زا  قشمد  هب  رفـص  هاـم  لوا  زور  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ءارـسا  دورو  [ . 36 ( ] رخآ اـت  : ) تـفگیم دزیم و 
بئاجع باتک  رد  ینیوزق  يایرکز  هچنانچ  دندوب  هداد  رارق  یمـسر  دیع  ناشدوخ  يارب  هیماینب  ار  زور  نآ  اذـل  تسا و  نانئمطا  دامتعا و 
تراـبع نیا  هب  بیرق  و  [ . 37  ] قشمدب هنعهللایـضر  نیـسحلا  سأر  هیف  لخدا  ۀیمأینب  دیع  رفـص ) نم   ) هنم لوالا  مویلا  دیوگ : تاقولخملا 

 ] اقیقحت شرادـقم  هک  یتدـم  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  نیا  اب  دـناهداد . شراـگن  ینـس  هعیـش و  ءاـملع  زا  يریثک  عمج  ار  ینیوزق 
فیلکت و بسک  اهنآ  يهرابرد  هدومن و  عالطا  بسک  دـیزی  زا  دایزنبا  دـناهدنام و  دایزنبا  نادـنز  رد  هفوک  رد  تسین  مولعم  هحفص 42 ]

دزاس راپسهر  ماش  هب  ای  دشکب و  ار  اهنآیمامت  هک  هتساوخ  روتسد 

هفوک زا  مرحم  مهدزناپ )  ) رد تیب  لها  تکرح 

رد يزور  دنچ  رگا  دـنوشب  قشمد  دراو  رفـص 61  لوا  زور  دنک و  هناور  ماش  هب  ار  ءارـسا  هک  يو  نامرف  دیزی و  زا  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  و 
تکرح ار  ءارسا  هفوک  زا  مرحم  هام  رد 15  هربتعم  خیراوت  یضعب  شراگن  هب  انب  ای  مرحم 61  هام  متسیب  دودح  رد  دناهدوب و  ینادنز  هفوک 

اریز دنشاب  هتفر  مه  یناطلس  هار  زا  هچ  رگ  دناهدش  قشمد  دراو  رفص  هام  لوا  هک  دناهدیسر  ماش  هب  زور  هدزناپ  ای  هد  فرظ  رد  دنـشاب  هداد 
رد دـناهدرکیم و  یط  ار  رود  ياههار  نآ  دوشیم  هدـیمهف  ریاظن  نئارق و  زا  هچنانچ  نارود  نآ  بکارم  اب  اـهنامز  نآ  رد  تکرح  تعرس 

هزادنا نیمه  هب  بیرق  رد  هک  دراد  داعبتـسا  هچ  درک و  شیوشت  راچد  ار  ناهذا  تخادناهار و  هب  تاهبـش  دیابن  ءالبرک  هب  ماش  زا  تعجارم 
تیبلها ءارـسا  دورو  تساهنامز  نآ  هب  بیرق  شنامز  هک  ینوریب  ناحیروبا  لاثما  هچنانچ  دنـشاب  هدرک  تعجارم  ءالبرک  هب  ماش  زا  تدـم 
شروظنم کش  نودب  تسا و  هدرک  رکذ  زین  لاس 61  رفص  متسیب  رد  ار  ناشتعجارم  هدرک و  رکذ  رفـص  لوا  رد  ماش  هب  ار  مالـسلامهیلع 

ناهذا هب  هریخا  راصعا  رد  هک  تاهبـش  نآ  ادـبا  درکیم و  حیرـصت  نآ  رب  دوب  شروظنم  لاس  نآ  زا  ریغ  رگا  تسا و  لاس  نامه  رفـص  هام 
هحفص 43 ] تسا [ . هدوب  علطم  اهنامز  نآ  ریس  لاوحا و  عاضوا و  زا  نوچ  تسا  هدرکن  هولج  وا  لاثما  ناحیروبا و  نهذ  رد  هدیسر 

دیزی هیلع  رب  یمومع  راکفا  هجوت 
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تسین نولعم  نوچ  تسا  دامتعا  دروم  يوق و  رایـسب  ترجه  لاس 61  رفص  هام  متسیب  زور  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  تعجارم  سپ 
نآ هیماینب  تلود  یسایس  عاضوا  يهظحالم  هچنانچ  دناهدنامن  قشمد  رد  زور  دنچ  زا  رتشیب  هکلب  دنا و  هدرک  فقوت  ردقچ  ماش  رد  ءارسا 

تلود یـسایس  عاضوا  ءالبرک  يهعقاو  زا  سپ  اریز  دهد  فقوت  قشمد  رد  زور  دنچ  زا  رتشیب  ار  ءارـسا  دناوتن  دیزی  هک  هدرکیم  باجیا  ار 
هیلع رب  یمومع  راکفا  دشیم و  رتشیب  مدرم  ناهذا  رد  جنشت  دیئارگیم و  لالحمضا  هب  دیـشکیم و  تماخو  هب  زورهبزور  هب  زور  هیماینب 

سسؤم نارتخد  ندرب و  تراسا  هب  ار  تلاسر  نادناخ  تاردخم  دوبن و  یناسآ  راک  ءالبرک  شارخلد  يهعجاف  اریز  تشگیم  هجوتم  دیزی 
يالاب ماش  هفوک و  رد  ار  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  يهشوگرگج  كراـبم  رـس  ندرک و  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  تیمتاـخ  بحاـص  نید و 

هکلب دنشاب و  هدیزخ  تحارتسا  رتسب  رد  هتسبورف و  مد  هتسشن و  مارآ  مدرم  هک  دشیمن  هدید  نیملسم  راظنا  رد  یلهس  راک  ندینادرگ  هزین 
ءاروشاع يهعقو  هک  اهزور  نامه  زا  تفرگ  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  یمیمـصت  زا  مالـسا  تخـسرس  نانمـشد  ندش  حضتفم  تامدقم 

راظنا رد  ترفن  يالاب  ترفن  زورهبزور  دـیچیپیم و  یمالـسا  دالب  فانکا  فارطا و  رد  هعجاف  نآ  ربخ  درک و  هجیتن  هب  عورـش  دـش  مهارف 
يدایز تدـم  ات  تسناوتیم  دـیزی  روطچ  عضو  نیا  اب  تشگیم . رتشیب  توبن  نادـناخ  نانمـشد  نایفـسیبا  لآ  هیماینب و  هیلع  رب  یمومع 

زا هن  هک  یئاج  رد  قشمد  هحفـص 44 ] رد [  الثم  هام  کی  تدم  ات  درادهگن و  تبرغ  رد  تراسا  لاح  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا 
رس رد  ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  درب و  شیوخ  رابنوخ  نابرد  يارسمرح  هب  اذل  دزاس و  فقوتم  ار  اهنآ  تشادیم  هگن  امرگ  زا  هن  امرس و 

يهیور تداـع و  هک  يزاـبهقح  يزاـستروص و  يور  زا  مدرم  راـکفا  رفنت  زا  يریگوـلج  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  دـناشن و  دوـخ  يهرفس 
ازع يهماقا  يهزاجا  تسایس  يور  زا  تخادنایم و  دایزنبا  ندرگ  هب  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  لتق  تسا  راگزور  ماشآنوخ  ناراکمتس 

راکـشآ و ار  قیاقح  خیرات  هک  هدوب  نآ  زا  لفاغ  یلو  دزاس  رود  دوخ  زا  ار  گنن  راع و  نیا  يزابگنرین  اب  دناوتب  هکلب  داد  دوخ  رابرد  رد 
رگ دیاشن  ار  دامتعا  زگره  خیرات و  رد  لمأت  زا  رود  ساسایب و  رایـسب  ماش  رد  تلاسر  نادناخ  ندنام  دایز  لامتحا  اذـل  دـیامنیم و  رهاظ 

شیوشت لاح  هب  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  توبن  نادناخ  ندمآ  يهرابرد  ار  ناگرزب  رباکا و  زا  یـضعب  ناهذا  چوپ  لقن  لامتحا و  نیا  هچ 
دوش . دیلقت  تیعبت و  ثعاب  اهنآ  يراوگرزب  دیابن  یلو  تسا  هدروآرد 

درادن كردم  ماش  رد  تیب  لها  دایز  فقوت  لامتحا 

لامتحا سپ  [ 38  ] دـناهدرکن فقوت  قشمد  رد  زور  هد  زا  رتشیب  هک  هدرک  لـقن  يربط  خـیرات  زا  هر )  ) يرون ثدـحم  دوخ  هک  یتروص  رد 
بتک نابحاص  زا  یـضعب  هک  اجیب  ياهلامتحا  هدشن و  هدید  يربتعم  باتک  رد  تسا و  لصایب  ماش  رد  ناشندـنام  هحفص 45 ] هام [  کی 

نآ رب  يدامتعا  دروم  دنـس  درادن و  یخیرات  كردم  ادبا  دنـشاب  هدنام  ماش  رد  لاس  کی  ای  هام  شـش  هک  هتفاب  ناشدوخ  لایخ  رد  هفیعض 
ياهناتـساد زا  دـشاب و  داـمتعا  لـباق  هک  تسا  هدرکن  رکذ  هاـم  کـی  رب  یخیراـت  دنـس  یتـیاور و  لاـبقا  رد  مـه  هر )  ) دیـس تـسین و  ادـیپ 

زا ای  لاـهج و  هاوفا  زا  هک  یـصاخشا  زا  یـضعب  هک  تسنآ : درادـن  هجیتن  هعیـش  ملاـع  رب  گـنن  راـع و  ندرک  مهارف  زا  ریغ  هک  روآبجعت 
زا هار  ضرع  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  يارب  دنیامنیم  ناشدوخ  ياهباتک  دراو  ذخا و  ار  یخیرات  بلاطم  فلؤملا  لوهجم  ياهباتک 

مامت مه  لاس  کی  فرظ  رد  دشاب  هتشاد  لصا  اهنآ  رگا  هک  دناهدرک  عضو  لعج و  نایاپیب  ياهناتساد  ناوارف و  ياههصق  ماش  هب  ات  هفوک 
دمآ دـهاوخ  عوضوم  نیا  نایب  هچنانچ  دنـشاب  هدرک  ریـس  ماش  ات  قارع  زا  هار  تفاسم  ضرع  رد  دـیاب  اهتدـم  دنـسرب و  ماش  هب  ات  دوشیمن 

یلاعت . هللاءاشنا 

هکم رد  شروضح  قارع و  رد  ار  ۀجحلا  يذ  لاله  نوراه  تیؤر 
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هراشا

دندومنیم و تیؤر  دادـغب  رد  ای  هفوک و  رد  ار  هجحلايذ  هحفص 46 ] لاله [  [ 40  ] هفینحوبا و  [ 39  ] یسابع دیـشرلانوراه  هک  هدش  لقن 
تـسا مولعم  هتبلا  دـندروآیم  اج  هب  ار  لامعا  هدرک و  كرد  ار  جـح  مایا  ددرکیم و  همظعم  يهکم  رد  جـح  کسانم  يادا  يارب  تکرح 
لاـثما هک  درکیم  تکرح  ینارتـش  نآ  اـب  هکلب  هدـشیمن  هناور  اـم  رـصع  تج )  ) ياـهامیپاوه اـب  ار  رود  هار  همه  نیا  دیـشرلانوراه  هـک 

رد دـناهدیناسریم . هکم  هب  ار  وا  هک  دـناهدوب  نتفر  هار  رد  وردـنت  عیرـس و  هزادـنانآ  اهنآ  هدرکیم و  هیارک  هیلعهللاۀـمحر  لامج  ناوفص 
دوش . لقن  یمارگ  ناگدنناوخ  تربع  تهج  هب  ار  ناوفص  تیاور  یتبسانم  هب  تسا  بوخ  اجنیا 

لامج نارهم  نب  ناوفص  تیاور 

ره ناوفص  ای  دومرف  نم  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  روضح  هب  مدش  دراو  دیوگ : هیلعهللاناوضر  لامج  نارهم  نب  ناوفص 
هب ار  دوخ  ياهرتش  وت  نداد  هیارک  دومرف : نآ ؟ تسا  زیچ  مادـک  موش  وت  يادـف  مدرک  ضرع  زیچ  کی  رگم  تساـبیز  بوخ و  وت  زا  زیچ 
دیص يارب  هن  و  [ 41  ] دیدش رورس  حرف و  يور  زا  مدادن  هیارک  يو  هب  ار  اهنآ  نم  مسق  ادخ  هب  مدرک : ضرع  دیـشرلانوراه  ینعی  درم  نیا 

اهرتش زا  ینعی  متـسرفیم  ار  دوخ  ياهمدآ  هکلب  منکیمن  ار  نآ  ترـشابم  مه  مدوخ  هکم و  هار  هحفـص 47 ] يارب [  مداد  هیارک  یلو  وهل ،
يراد تسود  ایآ  دومرف : موش  وت  يادف  یلب  مدرک  ضرع  دنامیم ؟ اهنآ  يهمذ  رد  وت  يهیارک  ایآ  ناوفص  ای  دومرف : نم  هب  دنـشاب  بظاوم 

نآ زا  وا  ار  اـهنآ  ندـنام  یقاـب  دراد  تسود  سک  ره  دومرف : یلب  مدرک  ضرع  دوـشب ؟ لوـصو  وـت  هیارک  هک  نیا  اـت  ار  اـهملاظ  نآ  ياـقب 
ات ار  میاهرتش  یمامت  متفر و  دـیوگ : ناوفـص  تسا . منهج  رب  شراک  رخآ  ینعی  دـش  دـهاوخ  دراو  شتآ  رب  دـشاب  سک  ره  تساهملاظ و 

شرازگ هدیسر و  نم  هب  ناوفص  ای  تفگ  نم  هب  تساوخ و  ارم  دیـسر  نوراه  هب  راک  نیا  شرازگ  متخورف و  دنامن  زین  یکی  هک  اهنآ  رخآ 
: تفگ دنـسریمن  اهراک  هب  نم  ياـهمدآ  ماهدـش و  ریپ  متفگ  هچ ؟ يارب  تفگ  ماهتخورف  یلب  متفگ  ياهتخورف ؟ ار  اـهرتش  وت  هک  دـناهداد 
اب نم  متفگ : مالـسلاامهیلع  رفعج  نبا  یـسوم  هدرک  هراشا  وت  هب  ياهدرک  هک  راک  نیا  هب  هدرک  هراشا  هک  وت  هب  منادیم  نم  تاهیه  تاهیه 

متشکیم ار  وت  هتبلا  وت  تبحصنسح  دوبن  هاگره  تدوخ  زا  ار  اهفرح  نیا  نک  كرت  تفگ : مرادن  يراک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
[43  ] رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا  اونکرت  ـال  و  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  رد  زین  هتمظع  تلج  تیدـحا  دـنوادخ  هحفـص 48 ] [ . ] 42]

ناسنا هک  دسرب  اجک  دنیوگ  ار  ندرک  لیم  كدنا  نوکر : دسرب . امش  رب  شتآ  هک  نیا  ات  دیئامنن  دندرک  ملظ  هک  اهنآ  هب  یلیم  كدناینعی 
صخاش و درف  هک  دـسر  اجک  هدـش  رداص  ملظ  يو  زا  هک  دـیوگ  ار  یـسک  هفیرـش  يهیآ  دـهاوخب و  ار  وا  ياـقب  دراد و  تسود  ار  ملاـظ 
دیجم . نآرق  ریسافت  هب  دوش  عوجر  درک  شغ  دینش  ار  هیآ  نیا  یتقو  ناگرزب  زا  یکی  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دشاب و  ملاظ  یقیقح  قادصم 

زور هد  فرظ  رد  ماما  روضح  هب  ناریخ  یبایفرش 

هراشا

رد هیلعهللامالس  يداه  ماما  رضحم  مدش  بایفرش  دیوگ : یطابسا  ناریخ  زا  اشو  زا  هدرک  لقن  ادنسم  [ 44  ] داشرا رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیش 
زور هد  نم  متـشاذگ و  تیفاـع  لاـح  رد  ار  وا  موش  وت  يادـف  مدرک  ضرع  ؟ تسا يربـخ  هچ  وت  شیپ  هفیلخ  قثاو  زا  دومرف : نم  هب  هنیدـم 

ینعی تسا  رتـکیدزن  وا  هب  مدـهع  مدرم  همه  زا  نم  مدرک : ضرع  تسا  هدرم  وا  دـنیوگیم  هنیدـم  لـها  دوـمرف : مدـمآ  وا  دزن  زا  هک  تسا 
هدارا ار  دوخ  مدرم  زا  هک  متـسناد  دومرف  ار  مـالک  نیا  نوچ  تسا  هدرم  قثاو  هک  دـنیوگیم  مدرم  دومرف : تسا  رتشیب  وا  لاـح  هب  معـالطا 
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رما بحاـص  وا  اـنامه  دومرف : دوب  سوبحم  هحفـص 49 ] نادـنز [  رد  لاـح  نیرتدـب  هب  مدرک  ضرع  درک ؟ هچ  رفعج  دومرف : سپ  هدوـمرف .
: دوـمرف دوـب  وا  رما  رما  وا و  تسد  هـب  مدرم  رما  مدرک  ضرع  درک ؟ هـچ  [ 45  ] تایز نبا  : دومرف سپ  دوب ، دـهاوخ  یهاش  تنطلـس و  ینعی 
، تسین هراچ  یهلا  ماکحا  هللا و  ریداقم  ءارجا  زا  دومرف : دعب  دش و  تکاس  يردق  مالـسلاهیلع  ماما  سپ  دوب ، دـهاوخ  موش  وا  رب  وا  تسایر 
؟ موش تیادـف  عیاقو  نیا  دـش  عقاو  یک  مدرک : ضرع  دـش  هتـشک  تایز  نبا  تسـشن و  وا  ياـج  هب  لـکوتم  رفعج  درم و  قثاو ، ناریخ ، يا 

بتک رد  هر )  ) دـیفم خیـش  داـشرا  باـتک  زا  ریغ  رد  هک  تسرد  حیحـص و  يهیـضق  نیا  زا  زور . شـش  هب  وت  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  دومرف :
داتشه دصیس و  بیرق  ینالوط  تفاسم  نآ  هب  هار  زور  هد  فرظ  رد  هک  دوشیم : هدافتـسا  دناهدرک  لقن  زین  همهم  رداصم  رگید و  يهربتعم 
ناریخ هک  تسا  هدوب  اـهنامز  نآ  رد  يداـع  هحفـص 50 ] لمع [  کی  نیا  دناهدرکیم و  یط  ار  قارع  ياهناتـسرهش  هنیدـم و  نایم  خـسرف 

رونا روضح  هب  هنیدـم  رد  هدرک و  یط  ار  هار  زور  هد  فرظ  رد  ماهدـش و  جراخ  هتـشاذگ و  تمالـس  قارع  رد  ار  قثاو  لـبق ، زور  هد  هتفگ 
هب تسا  دـیعب  نوچ  دراد  یطعم  زور  کی  القا  قثاو  اب  تاـقالم  زا  سپ  تداـع  بسح  رب  هک  یتروص  رد  هدـش  بایفرـش  مالـسلاهیلع  ماـما 

ایهم هدش  دراو  رفـس  زا  هک  دراد  مزال  رتمک  ای  زور و  کی  القا  زاب  هنیدم  هب  دورو  زا  دعب  زین  دیامن و  تکرح  يروف  قثاو  اب  تاقالم  درجم 
دشاب . مالسلاهیلع  ماما  راونا  روضح  هب  فرشت  يارب 

کلام ندمآ  مک و  تدم  فرظ  رد  قارع  هب  ماش  زا  تفر  دمآ و  دهاوش  زا 

هراشا

ترابع دندمآیم  هفوک  قارع و  هب  نارود  نآ  رد  زور  هدزاود  ای  هد و  فرظ  رد  ماش و  زا  تکرح  تعرـسرب  هاوگ  هک  یخیرات  يایاضق  زا 
تسا . هفوک  هب  هیلع  هللا  ناوضر  یعخن  رتشا  کلام  ندمآ  زا 

دش تفالخ  روما  یگتفشآرب  ثعاب  نامثع 

هیور و داد و  رارق  شیوخ  نادنواشیوخ  براقا و  زا  ماش  هفوک و  رد  یمالـسا  دالب  رد  ار  دوخ  تالو  لامع و  يوما  نافع  نب  نامثع  نوچ 
یمالـسا تفالخ  يهیور  شور و  فالخ  دومن و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  هیماینب  درک و  زاغآ  شیوخ  راگزور  رد  ار  دوخ  راجنهان  راتفر 
يهرـصایق ناریا و  يهرـساکا  شور  رادرک و  راتفر و  دیدرگ و  ضوع  یلک  هب  هیواعم  راگزور  رد  يو  زا  دـعب  دـش و  عورـش  وا  نارود  رد 

تیبلها يهعیـش  قح  بهذـم  قباطم  هن  تنـس و  لها  مارم  کلـسم و  قفاوم  هن  هفیلخ  نییعت  زرط  زا  داد و  جاور  مالـسا  رد  هیواعم  ار  مور 
زین زورما  ات  وا  شور  دـناشن و  یتخبدـب  يزورهریت و  هب  زورما  ات  ار  نیملـسم  تشاذـگن و  یقاب  يراـثآ  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و 

اهبوشآ و اـههنتف و  همه  نآ  ثعب  ناـمثع  داـتفا . هحفـص 51 ] میهاوـخ [  رود  ضرغ  زا  راـچان  هب  دوـش  هداد  حرـش  رگا  هک  تساـمرفمکح 
تموکح ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  دعب  دنام  یقاب  مالـسا  ملاع  رد  هشیمه  يارب  نآ  رثا  هک  دـیدرگ  مالـسا  رد  اهیراکبارخ 

زا يهنومن  هک  دوب  هیلعهللامالس  یلع  نینمؤملاریمأ  ماما  يهقح  تفالخ  لاس  دنچ  نامه  ندمآ  راک  يور  اب  یمالـسا  یعقاو  تلادع  قح و 
ار راختفا  نآ  دـهدب و  دـناوتیمن  ناشن  لاح  اـت  ملاـع  لـلم  ماوقا و  زا  کـی  چـیه  ار  تموکح  نآ  ریظن  اـیند  رد  دـش و  یمالـسا  تموکح 

هیلعهللامالـس نیدـحوملایلوم  تسد  هب  دناهتـسناوت  هک  دـناهدرب  تلادـع  يهمـسجم  قح و  هب  ماما  نآ  نیعبات  هعیـش و  هصاـخ  نیملـسم و 
یبیغ و تسد  هب  هرخالاب  دنتسه و  تموکح  زرط  نآ  يوزرآ  رد  هشیمه  هعیش  نیملسم و  دنروآ و  راک  يور  یعقاو  لدع  قح و  تموکح 

یف کیلا  بغرن  انا  مهللا  دروآ . دنهاوخ  دوجو  هب  ایند  رد  ار  یعقاو  تلادع  نآ  هادـف  انحاورا  هللاۀـیقب  ترـضح  نآ  دـنزرف  هناگی  روهظ  اب 
فالخ رب  هک  يو  لاـمعا  زا  ماـش و  رد  هیواـعم  طلـست  زا  مدرم  [ . 46  ] خلا هلها  قافنلا و  اهب  لذـت  هلها و  مالـسالا و  اهبزعت  ۀـمیرک  ۀـلود 
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دیروشیم يو  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هحفص 52 ] ربمغیپ [  يهباحص  ناگرزب  زا  يراصنا  تماص  نب  ةدابع  دومنیم و  راتفر  مالسا  نیناوق 
هفوک رد  يوما  صاع  نب  دیعـس  تسد  زا  و  [ 47  ] تفرگیم هدروخ  يو  رب  لمع  نآ  زا  درکیم  قشمد  دراو  جراخ  زا  هک  رمخ  ياـهراب  و 

کلام دننام  نیملـسم  نادرم  نیرتگرزب  نیرتزراب و  زا  یعمج  دندوب و  گنتلد  تیاهن  رد  قساف  دیلو  لامعا  زا  يو  زا  لبق  دندمآ و  هوتـسب 
رگید یعمج  ینادمه و  سیق  نب  تباث  ۀعـصعص و  شردارب  ناحوص و  نب  دـیز  یعازخ و  قمح  نب  ورمع  دایز و  نب  لیمک  یعخن و  رتشا 

نب دلاخ  نب  نمحرلادبع  دزن  صمح )  ) رد یتدم  دنداتسرف و  هیواعم  دزن  ماش  هب  نامثع  رما  هب  ار  اهنآ  یهاگ  دندومن و  اهضارتعا  دیعـس  رب 
نآ زا  مادک  چـیه  دزن  رد  نامز و  چـیه  رد  تقو و  چـیه  نامیا  اب  نادرمدازآ  نآ  دنتـشادهگن و  دوب  ناماس  نآ  رد  نامثع  مکاح  هک  دـیلو 

لامعا دـندرکیمن و  يراددوخ  اهمکاح  داسفا  اهیلا و  ناـیغط و  ملظ و  هیلع  رب  ماـیق  اراکـشآ  اـهیئوگقح و  دوخ و  ياهـضارتعا  زا  تـالو 
تانایب زا  ضارتعا  لیس  هتخاس و  اراکشآ  هدیـشک و  اهنآ  يور  رب  ریفکت  بوچ  ینلع  راهظا و  ءالم  رب  ار  نامثع  رادرکیب  راتفر  راجنهان و 

نامثع هک  یناقفخ  دنرادهگن و  ناراکمتس  لامعا  رب  ضارتعا  رد  ار  یمالسا  یعقاو  يدازآ  دنتساوخیم  دوب و  نایرج  رد  كاپ  نادرم  نآ 
. دوش هتسکش  دندوب  هحفص 53 ] هدرک [  داجیا  هفوک  رد  اصوصخ  یمالسا  دالب  رد  يو  تالو  يو و  شود  رب  ناورم  ندش  راوس  اب 

صمح زا  هفوک  هب  رتشا  کلام  ندمآ 

هفوک مدرم  زا  دش  یلاخ  يو  دوجو  ثول  زا  هفوک  نوچ  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دیعس  نامثع  ای  و  [ 48  ] دندنار ار  صاع  نب  دیعس  هفوک  مدرم 
عرـسا رد  ار  ناشدوخ  دنناوتب  رتدوز  هچ  ره  هک  دـنداد  ربخ  نارگید  رتشا و  کلام  زا  دـندوب  صمح )  ) ماش رد  نادرمدار  زا  هک  یئاهنآ  هب 

لوط زور  هدزاود  زا  رتشیب  دیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  رتشا  کلام  یمالـسا  درمدازآ  هناگی  رتدوز  اهنآ  يهمه  زا  دنناسرب و  هفوک  هب  تاقوا 
هب دوب و  هداد  رارق  دوخ  هب  یصوصخم  ياج  مامت  تعاجش  تداشر و  اب  هفوک  مظعا  دجسم  برد  بنج  رد  هعمج  زور  کلام  هک  دیـشکن 
رد البق  هک  يو  یلاخوت  زغمیب و  چوپ و  ياهفرح  رب  دادیم و  همادا  هفوک  مکاح  صاع  نب  دیعـس  هیلع  رب  دوخ  نیـشتآ  تانایب  تاـغیلبت و 

درکیم و هراشا  دوب  هدیـشوپن  دوخ  هب  لمع  يهلحرم  زگره  دوب و  هداد  اهدیون  هدعو و  دوب و  هدروآ  نابز  هب  دوخ  تارکاذم  تارواحم و 
ناراـی رتشا و  کـلام  دـندش  رادربـخ  مدرم  دیـسر و  هفوک  هب  دیعـس  تشگرب  ربـخ  نوچ  و  دومنیم . اویـش  قطن  هداـشگ و  داـقتنا  رب  ناـبز 
شدوخ ماما  دزن  ارـساخ  ابئاخ و  ار  وا  دندش و  عنام  المع  دیعـس  دورو  زا  دندمآرد و  تکرح  هب  هیـساق  یکیدزن  هعرج  هب  وا  ناناتـسادمه 

[ . 49  ] تسا روطسم  هحفص 54 ] خیراوت [  رد  ایاضق  نآ  لیصفت  هچنانچ  دندینادرگرب  نامثع 

هنیدم زا  يداه  ماما  هب  همثره  نب  ییحی  نداد  تکرح 

هراشا

ارم دیوگ : [ 51  ] ۀـمثره نب  ییحی  زا  هدرک  لـقن  [ ( 50  ] حئارجلا جـئارخلا و   ) سیفن باتک  رد  هر )  ) يدـنوار نیدـلابطق  هیقف  ماما  خـیش 
شاب هنیدم  مزاع  ارحص  قیرط  زا  اجنآ  زا  هحفص 55 ] هتفر و [  هفوک  هب  رفن  دصیـس  یهارمه  اب  تفگ : نم  هب  هدناوخ و  دوخ  شیپ  لکوتم 

هداد و حرش  هنیدم  هب  ار  دوخ  نتفر  نایرج  همثره  نب  ییحی  نک . رضاح  نم  شیپ  لیلجت  مارتحا و  مارکا و  اب  ار  هیلعهللامالس  يداه  ماما  و 
یئاهسابل شناهارمه  دوخ و  رفس  يارب  مالسلاهیلع  ماما  دیوگ : هدرک و  لقن  الیصفت  ار  نآ  هتسویپ  روهظ  هب  مالسلاهیلع  ماما  زا  هک  یتمارک 

ترـضح نآ  راـک  نیا  زا  بجعت  نم  دومن و  هیهت  دوـمرف  رما  طاـیخ  هب  دوـبن  زوـمت  هاـم  رد  زاـجح  ياـمرگ  ناتـسبات و  لـصف  بساـنم  هک 
هار ضرع  رد  نآ  زا  دـعب  دـهاوخیم و  هچ  يارب  ار  اهـسابل  نیا  وا  تسا  هار  زور  هد  قارع  ام و  نایم  هک  متفگیم  دوخ  لد  رد  مدرکیم و 
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لوبق هب  ۀـمثره  نب  ییحی  هک  هدیـسر  یئاج  هب  راک  هتـشگ و  نشور  يو  هب  اهـسابل  نآ  يهیهت  تلع  هدـش و  دـیدش  يامرـس  ناراب و  راچد 
یخیرات يهیضق  نیا  زا  [ . 52  ] دنک عوجر  جئارخ  باتک  هب  دشاب  هیضق  نآ  لیصفت  بلاط  یـسک  رگا  تسا  هدیدرگ  رختفم  هعیـش  بهذم 

هب ار  هار  همه  نیا  ءارماس  قارع و  ات  هرونم  يهنیدـم  زا  هک  دوشیم  مولعم  تسا )  هار  زور  هد  قارع  ام و  نایم  : ) دـیوگ هک  ییحی  مـالک  زا 
 ] هدرک لقن  ۀـمغلافشک  رد  هر )  ) يدـنوار نیدـلابطق  زا  ار  هیـضق  نیا  زین  هر )  ) یلبرا دـناهدرکیم و  یط  نامز  نآ  يداع  روطب  زور  هد 

[ . 53  ] تسا هحفص 56 ]

رکبوبا نامز  رد  مور  اب  نیملسم  گنج 

هراشا

هب غلاب  رتدایز و  ناشرکـشل  دارفا  رتشیب و  نایمور  يورین  دـنتخادرپ  گنج  هب  مور  اب  نیملـسم  هک  هفاـحقیبا  نب  رکبوبا  تفـالخ  نارود  رد 
لامحا لاح  نیا  اب  دارفا  ترثک  اب  هن  دـنتخادرپیم  گنج  هب  نمـشد  اب  نامیا  يورین  اب  هشیمه  هک  اهناملـسم  دوب  رفن  رازه  لهچ  تسیود و 

هب رکبوبا  دنتساوخ  کمک  هدمآ و  دادمتـسا  ماقم  هب  هنیدم  رد  رکبوبا  زا  گنج  يههبج  زا  دنراین  نمـشد  لباقم  رد  تمواقم  بات  هک  نیا 
نیملـسم و رکـشل  هک  تشون  دـلاخ  هب  دوب  نایناریا  اب  گـنج  رد  قارع  رد  هتـشذگ و  ناریا  زرم  زا  ۀـثراح  نب  ینثم  اـب  هک  دـیلو  نب  دـلاخ 
اب ار  یتمسق  هتشاذگ و  قارع  رد  ینثم  اب  ار  یعمج  هدرک  تمسق  ود  دندوب  قارع  رد  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  يهباحص 
ای دصناپ  ای  دصشش  ای  رفن  دصتشه  اب  دلاخ  هک  تسا  فالتخا  دروم  اجنیا  رد  دباتشب . نیملسم  کمک  هب  هدیناسر و  مور  گنج  هب  شدوخ 
رد ریثا  نبا  تارابع  زا  تشاذـگ . مور  گنج  تاـماش و  فرط  هب  ور  هدرک و  تکرح  قارع  زا  رارج  رکـشل  اـب  رفن  رازه  شـش  اـی  رازه  هن 
اج همه  هتفاتـش و  نیملـسم  کمک  هب  تدم  كدنارد  هدرک و  تفاسم  یط  اسرفتقاط  تمحز  اب  دلاخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  لماک  خـیرات 

هحفص 57 ] تسا [ . هدش  حتاف 

دش رضاح  ههبج  رد  هزور  تشهب  دلاخ  هک  یبوقعی  حیرصت 

رد هداد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  تیعمج  رکـشل و  همه  نآ  اب  دـیلو  نب  دـلاخ  هک  هدرک  حیرـصت  دوخ  خـیرات  رد  هر )  ) یبوقعی حـضاو  نبا  و 
مایا ۀینامث  ةزافملا  ۀیربلا و  یف  راس  ادلاخ  نا  لیقف  دیوگ : هچنانچ  دیناسر  مور  اب  گنج  يههبج  رد  نیملـسم  هب  ار  دوخ  زور  تشه  فرظ 

مورلا و هللا  مزهی  کلذ  لک  یف  ۀبعص  نیدانجاب  تاعقو  مورلا  نیب  مهنیب و  تناک  نیطسلف و  نم  نیدانجا ) يرصب و   ) اوحتتفاف مهافا  یتح و 
هتساوخ رتمامت  هچ  ره  تعرس  اب  تفاتشیم  نیملسم  کمک  هب  هک  عقوم  نآ  رد  دلاخ  هک  دوش  روصت  دیاش  [ . 54  ] نیملسملل ۀبقاعلا  نوکت 

دومن . ار  ینالوط  تفاسم  نآ  یط  هاتوک  تدم  نآ  رد  ناوتن  يداع  روطب  یلو  دناسرب  نیملسم  هب  ار  دوخ 

اج یب  روصت 

رد تفاسم  نآ  یط  دـیآیم  تسد  هب  یبوخ  هب  هدرک  طبـض  خـیرات  هک  يرگید  ثداوح  عیاـقو و  نئارق و  زا  اریز  تساـجیب  روصت  نیا  و 
نآ رد  يداع  رما  کی  زور  تشه  تدم  رد  دومنیم  رتدایز  تعرـس  رد  باتـش  رتشیب و  يهلجع  دلاخ  دـننام  یـسک  رگا  ای  زور  هد  تدـم 

تسا . هدوب  نامز 
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هفوک رد  ار  برع  ءاسؤر  دایز  نبا  ندرک  ینادنز 

باتش و نیمه  دناسرب  گنج  يههبج  رد  نیملسم  هب  ار  دوخ  هتساوخیم  رتمامت  هچ  ره  تعرس  اب  هتشاد و  باتش  دلاخ  رگا  نیا  زا  هتشذگ 
زا بلغا  تشاد و  دوجو  دنناسرب  ماش  هب  ار  هحفص 58 ] مالسلامهیلع [  تلاسر  نادناخ  ءارسا  دندوب  رومأم  هک  یئاهنآ  رد  ریـس  رد  تعرس 

ار اهنآ  تسناوتیمن  دایزنبا  دـنناسرب و  ماش  هب  ار  اهنآ  دناهتـساوخ  رتدوز  هچ  ره  مدرم  بـالقنا  ماـیق و  سرت  زا  هداد و  تکرح  اـهههاریب 
تیبلـها ءارـسا  ندـنام  دوب و  هدرک  سبح  دوخ  فوخم  ياهنادـنز  رد  ار  برع  لـئابق  ءاـسؤر  خویـش و  نوچ  درادـهگن  هفوک  رد  رتداـیز 

رد هداد  تکرح  رتدوز  هچ  ره  ار  اهنآ  تشاد و  باتش  اهنآ  هب  نداد  تکرح  رد  اذل  دشیم و  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  هفوک  رد  مالسلامهیلع 
هدرک حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  هرـسسدق )  ) یناتـسرهش نیدلاۀبه  یلعدمحم  دیـس  ریهـش  يهمالع  هچنانچ  دیناسر  ماش  هب  رفـص  هام  لئاوا 
یفقث راتخم  جورخ  نیباوت و  يهیـضق  دـنک و  يریگولج  اهنآ  ناجیه  مدرم و  بالقنا  زا  تسناوتن  داـیزنبا  هجیتن  رد  هچناـنچ  [ . 55  ] تسا

رهاظ رد  مالسا و  دض  رب  شساسا  هک  نایفـسیبا  لآ  تلود  ناکرا  هدرک و  زورب  ینیـسح  تضهن  راثآ  زور  هب  زور  دمآ و  شیپ  هللا  همحر 
تسا . نامه  امومع  راگزور  رد  اهملاظ  راک  رخآ  هچنانچ  دمآرد  نایفسوبا  لسن  راگزور  زا  رامد  تشگ و  لزلزتم  دوب  نید  سابل  رد 

دناهدرک رکذ  هفیعض  بتک  رد  هک  ییاهگرب  خاش و 

اهـسدقلا و ضایر  اههزات و  يهفحت  باتک  اهاکبلا و  نزخم  اهبئاصملارحب و  دـننام  هفیعـض  بتک  یـضعب  رد  هچنآ  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
ار اهنآ  ناوراک  هک  يریـسم  نآ  زا  ماش  اـت  قارع  زا  هار  ضرع  رد  توبن  نادـناخ  ءارـسا  تـالاوحا  يارب  هحفـص 59 ] اهنآ [  رئاظن  لاثما و 
( هر  ) يرون ثدـحم  يهمالع  شیامرف  هب  هدوزفا و  اهگرب  خاش و  هدیـشارت و  زارد  رود و  تایاکح  ایاضق و  ینالوط و  ياهناتـساد  دـناهدرب 
رپ اههناسفأ  هروطسأ و  اهیزادرپغورد و  تایلعج و  بیذاکا و  هنوگره  اب  هک  دناهدروآ  دوجو  هب  یمالسا  تما  نیا  رد  دوهی  دوملت )  ) دننام
رد اهیـضعب  هچنانچ  دشابیمن  ءانتعا  لباق  هکلب  هدوبن  نانئمطا  دامتعا و  دروم  الـصا  دناهدرک  یناوخهصق  هدومن و  یـشارتناتساد  هدرک و 

تماقا هتفه  کی  زور و  هس  زور و  ود  ماش  ات  هفوک  زا  هار  نیب  ياهرهش  زا  یضعب  رد  تیبلها  ءارسا  هک  هداد  شراگن  هفیعض  بتک  یضعب 
نادـناخ نتـشگرب  رتدوز  اب  تافانم  زاب  دـشاب  داـمتعا  دروم  فقوت  زور  هس  نیا  رگا  دـناهدومن و  فقوت  زور  هس  ماـش  یکیدزن  رد  هدرک و 
اهههاریب زا  سرت  هلجع و  اب  دناهدرب  ههاریب  زا  ار  ءارسا  هک  دسیونیم  رطس  ود  هلصاف  هب  هک  تساجنیا  روآتفگـش  درادن و  ماش  زا  تلاسر 

تسا . تایلعج  چوپ و  اهفرح  نیا  همه  دزاسیم ؟ روطچ  اهرهش  رد  فقوت  اب  ندرب 

هفیعض بتک  تایلقن  زا  داقتنا 

یباتک رد   ) ای و  مدید ) یخیرات   ) رد دنـسیونیم  دننک  رکذ  ار  باتک  مسا  هک  نیا  نودب  اهباتک  نآ  لاثما  رد  تسا  بجعت  یـسب  ياج  اعقاو 
هن هک  دربیم  ار  یباتک  مسا  ای  مدید و  یلتقم  نالف  رد  ای  و  دناهدروآ ) خیرات  رد   ) ای و  هدش ) لقن   ) ای و  مدینش ) یـصخش  زا   ) ای و  مدناوخ )
زا رپ  هک  اهباتک  هنوگنآ  زا  تایلقن  لیبق  نیا  لاثما  اضرف  نالفلاۀفحت )  ) ای الثم  ینالفلا ) ریمازم   ) دننام تسا  هدینش  هن  هدید و  ار  نآ  یسک 

تسین . دامتعا  لباق  تسا  فلؤملا  هحفص 60 ] لوهجم [  تایلعج و 

يرون ثدحم  تاهبش  ندرک  هدنز  هعیش و  ملاع  هب  هفیعض  باتک  نابحاص  تامدص 
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دامتعا رابتعا و  دروم  قیقحت  لها  نادنمـشناد و  ءاملع و  دزن  اـهنآ  تاـیلقن  اـهباتک و  هنوگنآ  هک  تسا  مولعم  شناد  ملع و  لـها  دزن  هتبلا 
زا تسا و  مدرم  تسد  رد  ـالعف  هـک  ار  فـنخمیبا  لـتقم  هتـشاذگن و  ربـتعمریغ  ربـتعم و  باـتک  ناـیم  قرف  هـک  دـشاب  یـسک  رگم  تـسین 
زا ار  اهنآ  لاثما  هداد و  رارق  دوخ  لقن  ردصم  تسا  دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و  رایـسب  بتک  زا  هک  ار  ینئارفـسا  لتقم  ای  تسا و  تالوعجم 
هک دروخیم  درد  هب  بوخ  ینالوط  ياهبش  رد  یمرگرس  يارب  دناسرب و  شورف  هب  هدرک  فیلأت  یباتک  دروآ و  رامـشب  دوخ  لقن  كرادم 

باتک زیمت  هک  یـصخش  زاب  اریخا  هچنانچ  تسا  رتهب  باوخ  يهمدـقم  يارب  دوش  هعلاطم  رگا  شباتک  اب  بساـنمان  ياهـسکع  ياـشامت  اـب 
لاثما ینئارفـسا و  لتقم  تسا و  بیذاکالا  تایلعجلا و  رحب  هک  بئاصملا  رحب  ءاکبلا و  حـیتافم  باتک  لاثما  دـهدیمن  ربتعم  زا  ار  فیعض 

شفلؤم بئاصملا  رحب  باتک  لاـثما  رد  دـیامن . هدـنز  هتـساوخ  ار  هر )  ) يرون ثدـحم  تاهبـش  هداد و  رارق  دوخ  تاـیلقن  ردـصم  ار  اـهنآ 
یتسردان یتسرد و  رب  اذـل  دـیامن و  يروآعمج  يربنم  ياهراتفگ  يهیهت  هدرک و  تسرد  يربنم  بلاطم  نارگید  شدوخ و  يارب  هتـساوخ 

فلؤملا و لوهجم  باتک  ره  هب  هدادـن و  تیمها  هدرکن و  ءانتعا  دـنکیم  لقن  دنتـسم  ردـصم و  كردـم و  مادـک  زا  اـجک و  زا  بلاـطم و 
یضایب و رد  هدروآ و  تسد  هب  یگنج  رد  هدناوخ و  يهتشون  رد  هچنآ  هدیـسر و  شرظن  هب  هچ  ره  هدز و  گنچ  لهاج  لهاان و  ره  فیلأت 

مهارف یبلاطم  ضرغ  تسا . هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  راگزور  يهحفـص  رد  دوخ  فیلأت  رد  لقن و  ار  اهنآ  یمامت  هتفای  یباتک  تشپ  رد 
هب حالس  ناشدوخ  تسد  هب  ددرگ و  مهارف  گنن  راع و  بابسا  تناها و  هعیش  هحفص 61 ] ملاع [  هب  هچرگ  دنامب  راگدای  هب  يو  زا  دیآ و 

تفگش یسب  ياج  و  تسین . بترتم  يرمث  نادجواب  يهدیمهف  صاخشا  ناسنا و  يارب  رثأت  فسأت و  زا  ریغ  هک  دنـشاب  هداد  نمـشد  تسد 
ینادان لهاج و  ره  دش و  هتشون  يهراپقرو  رد  ار  یبلطم  ره  هچ و  ره  هک  دننکیم  لایخ  اهکلسميرابخا  زا  یضعب  دننام  یعمج  هک  تسا 
تـسا یناسک  زا  رتشیب  بجعت  ددرگیم و  نآ  رب  دامتعا  بجوم  دوشیم و  بلطم  نآ  رابتعا  ثعاب  داد  شراـگن  فیلأـت  ماـن  هب  یقاروا  رد 

دشابیم . شتایلقن  ردصم  اهباتک  هنوگنآ  هدرک و  فیلأت  یباتک  هدومن و  دامتعا  اهباتک  نآ  لاثما  هب  دنتسه و  رضاح  رصع  رد  هک 

یبطخ راونالا  تارمث  حیرش و  ياوتف  رد  تاقیقحت 

يانثا رد  لبق  يدـنچ  رد  مهد : شراگن  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  اجنیا  رد  مهاوخیم  ار  يهصق  کـنیا  نتـشیوخ  ياـعدا  نیا  رب  لاـثم  يارب 
زیربت رد  نابعش )  ) دجسم يهتفه  ياهبـش  ياهربنم  زا  یکی  رد  دشیم  یعامتجا  روما  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  یتاداقتنا  ینید و  تارکاذم 

ءادهشلادیس ترضح  ندوب  لتقلا  بجاو  رب  یـضاق  حیرـش  نداد  اوتف  عوضوم  رد  عبتت  عالطا و  لها  نایاقآ  زا  رگا  مدرک  راهظا  ربنم  يالاب 
دروم هک  یباتک  رد  دنـشاب و  هدروآ  تسد  هب  یکردـم  دراد  مامت  ترهـش  اـهناوخهضور  يهنـسلا  رد  روهـشم و  هاوفا  رد  هک  هیلعهللامـالس 
دشن ادیپ  یسک  زا  یغارس  ادبا  دناهدروآ  مهارف  ارم  رکـشت  تابجوم  هک  دنیامن  علطم  ار  بناج  نیا  دناهدید  هتفای و  دشاب  كردم  دامتعا و 

راونالا تارمث  باتک  تارابع  یـصخش  مدـید  اهتدـم  زا  سپ  تساـجنآ  روآبجعت  دـماین  تسد  هب  یـسک  فرط  زا  یعـالطا  اهتدـم  اـت  و 
لغش هب  زیربت  یفـص  رازاب  رد  درکیم و  يزامنـشیپ  زیربت  غاب  هچوک  يهلحم  رد  هک  یبیطخ  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم  هحفص 62 ] فیلأت [ 
يزیچ قیقحت  يور  زا  یلو  دوب  تقادص  رد  تباث  يوقتاب و  نیدتم و  یصخش  تشاد و  یتسود  طابترا و  بناجنیا  اب  دوب و  لوغشم  يزازب 

نآ رد  هتفای  هدـید و  هچ  ره  باتک  ره  رد  یلو  هدرک  رـشتنم  عبط و  هدومن و  فیلأت  روکذـم  مان  هب  هک  یباتک  دـلج  هس  اریخا  تشونیمن و 
حیرش ياوتف  يهیضق  رگید  یباتک  زا  [ 56  ] باتک نآ  یقرواپ  رد  هداد  رارق  دوخ  لقن  ردصم  كردم و  ار  اهباتک  نآ  هدومن و  لقن  شباتک 

مدش و تفگـش  رد  رایـسب  ماهدرک  ادیپ  دیتساوخیم  اقباس  هچنآ  كردـم  هک  هدروآ  هدـنب  شیپ  هتـشون  ار  نآ  هدرک  لقن  ار  هحفص 64 ] ] 
هک یباتک  يهتـشون  هن  مروایب  تسد  هب  مهاوخیم  ار  عوضوم  نیا  ردصم  كردم و  هدنب  عالطااب ، ياقآ  يا  متفگ : دوزفا  متریح  رب  تریح 

رامشب رداصم  زا  هک  دشاب  یباتک  مهاوخیم  منادیم و  ار  وا  تامولعم  هزادناو  مسانشیم  الماک  ار  وا  هک  هدرک  فیلأت  ار  نآ  یسک  زورید 
دیاهدید یقاروا  رد  نوچ  امـش  رظن  رد  یلو  دیامن  نشور  ار  دوخ  لقن  ردصم  رگم  دوش  عقاو  كردم  دناوتیمن  شدوخ  هک  یباتک  هن  دیآ 
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عبتت و قیقحت و  لها  سوماـق  رد  اـما  داد  رارق  دنتـسم  ردـصم و  ار  نآ  درک و  داـمتعا  دـیاب  هدـمآرد  یباـتک  تروص  هب  هدـش و  پاـچ  هک 
. ] درادـن شزرا  يزیـشپ  ردـقب  دروخیمن و  درد  هب  اههتـشون  نیا  دـننکیمن  دامتعا  یبلطم  هب  بیقنت  تقد و  یـسررب و  نودـب  هک  یئاهنآ 

هحفص 65 ]

تاهبش رادفرط  تاهبش  در 

برع تسا  نکمم  هتفگ : دیامن  ذاختا  دوخ  رب  لیلد  ناونع  هب  هار  هیهاو  تاهبـش  نآ  زاب  هتـساوخ  هدرک و  تاهبـش  زا  يرادفرط  هک  یـسک 
يراپاچ روط  هب  اهنآ  نتفر  اما  دنشاب  هتفر  زور  تشه  تدم  هب  هتشذگ  نورق  رد  اهکیپ  بیلص و  بارعا  یلماع و  نیما  دیس  نامز  رد  لیقع 

صوصخم و ياهبسا  ای  زامج و  نارتش  اب  بکرم  رظن  زا  مه  دناهدوب و  هدیزرو  یمسج  طیارش  رظن  زا  مه  اهنآ  هک  دشاب  يدیرب  نوناق  اب  و 
لیلق ياههلفاق  نیا  اب  تیبلها  هلفاـق  نکلو  دـناهدوب  زهجم  هدوب  لـمع  نیا  هژیو  هک  [ 57  ] یـشعالاحبص هتفگ  هب  انب  هک  هدیربمد  ياهرطاق 

اب دادیم  لیکـشت  رامیب  ع )  ) داجـس ماـما  هینبلافیعـض و  نارتخد  تشم  کـی  ار  ءارـسا  ناوراـک  - 1 تشاد . اـهتوافت  دارفا  مـک  مـجحلا و 
اریز دنتـشادن  مد  هدیرب  ياهرطاق  راپاچ و  صوصخم  نابـسا  زامج و  نارتش  یـشاوم  بکارم و  رظن  زا  و  - 2 دندوبن . راگزاس  ریـس  تعرس 

هدیزرو صاخشا  دشیمن و  هیهت  زگره  يرفن  رازه  جنپ  هاپـس  يارب  دنوشیم و  رامـشتشگنا  هحفص 66 ] رـصع [  ره  رد  اهبکرم  عون  نیا 
اب ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ءالبرک  زا  ار  اـهنآ  دوب و  ناـشدوخ  بکارم  تیبلـها  يراوس  ياـهلام  یئاـهب  لـماک  يهتفگ  هب  دراد و  مزـال 

دوشیم هتفگ  تاهبـش  رادفرط  نیا  باوج  رد  نایاپراهچ . زج  دندوب  هدرک  تراغ  ار  تیبلها  لاوما  هیلک  اریز  دندرب  دوخ  نابـسا  نارتش و 
دناهدنار نخس  مالک  ملع  رد  هک  اهنآ  دیرادن و  تسد  رد  يرگید  زیچ  داعبتسا  زج  تاهبـش  دییأت  رد  امـش  كرادم  یمامت  دوشیم  مولعم 

رد هیماینب  تلود  نیرومأم  مدرم  ناجیه  زا  فوخ  ءالبرک و  زادـگناج  يهثداح  عوقو  زا  سپ  نوچ  دوشیمن  لـیلد  داعبتـسا  هک  دـناهتفگ 
ناریسا هدیدغاد و  ناردام  نانز و  نآ  يراپاچ  بکارم  نامه  اب  دنناسرب و  ماش  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  تلاسر  نادناخ  ءارسا  هک  دندوب  شالت 
راگزاس ریـس  تعرـس  اب  هک  نیا  اب  تسا  هدرک  نینج  طقـس  هدـش و  فلت  هار  نیب  رد  اهنآ  زا  یـضعب  اذـل  دـناهدیناسر و  ماـش  هب  ار  هدرمژپ 

اجک زا  امـش  دروآیم . راـب  هب  ار  چوپ  تاهبـش  هنوـگنیا  امـش  لاـثما  داعبتـسا  هدوـب و  رتـالاب  نآ  زا  هیماینب  نایدـعت  ملظ و  یلو  دـناهدوبن 
باتک نآ  تسا  یفشاک  ءادهشلا  ۀضور  يهتشون  امش  كردم  ردصم و  رگا  دندوب  رفن  رازه  جنپ  ءارسا  هارمه  هک  دیاهدرک  نیا  هب  کسمت 
هوالع و  دناهتـشون . رتمک  ار  ءارـسا  هارمه  نیرومأم  هربتعم  لتاقم  درادن و  شزرا  تسا  مدـقم  ضراعت  ماقم  رد  هک  هربتعم  لتاقم  لباقم  رد 

نبا رماع  ناورم  هک  دـش  لقن  ( 38  ) نیعلاةرق ص بحاص  زا  هچناـنچ  هحفـص 67 ] دنورب [  دیرب  تعرـس  اب  رفن  رازه  جنپ  هک  دراد  عنام  هچ 
هب تسا  نکمم  الاح  دندیـسر - هفوک  هب  زور  هد  فرظ  رد  داد و  تکرح  راتخم  اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکـشل  رازه  دـص  کـی  اـب  ار  هعیبر 

- ار هینبلافیعض  صاخشا  ناریسا  تشم  کی  یگنج  نادرم  نامه  دراد  داعبتسا  هچ  یلو  دندوب  یگنج  يراوس  نادرم  اهنآ  هک  دسرب  نهذ 
مدهدـیرب ياهبـسأ  رکـشل  نآ  يهمه  ایآ  دنتـشادن  ندـیناسر  تیذا  رازآ و  زا  یکاب  نوچ  دـنربب  ناـشدوخ  هارمه  تاهبـش  رادـفرط  لوق  هب 

دندوب هینبلافیعض  تلاسر  نادناخ  ءارسا  نارتخد  هک  دیاهدیمهف  اجک  زا  امش  دوش  لاوئـس  رادفرط  نیا  زا  مهاوخیم  اجنیا  رد  و  دنتـشاد ؟
لایخ یهز  لطاب  روصت  یهز  دیاهدرک ؟ سایق  ناتدوخ  يهینبلافیعـض  صاخـشا  هب  ار  اهنآ  ایآ  دنتـشادن  دـیرب  اب  تکرح  تعرـس  بات  و 
صاخ ماع و  دزنابز  احور  امـسج و  ثانا  روکذ و  زا  یمـشاه  تلاسر  نادـناخ  تماهـش  ندوب و  هینبلايوق  تداشر و  تعاجـش و  لاحم .

ماما تسین  مولعم  هدوب  ءالبرک  رد  تقو  تحلـصم  يارب  ع )  ) ماما يرامیب  دـیئامنن و  سایق  ناتدوخ  يهراوآ  زجاع و  نانز  هب  ار  اـهنآ  تسا 
ماما هدـش و  جراخ  بدأ  زا  دـیراذگب و  رامیب » ماما   » مسا ع )  ) ماما هب  ناکدوک  نانز و  دـننام  ای  دـشاب  رامیب  زین  ماـش  هب  هار  ضرع  رد  (ع )

زا تعرس  نآ  اب  ار  جاجح  ع )  ) نینمؤملاریمأ نامز  رد  هک  اهجاحلاقئاس  ایآ  اهنیا  زا  هتشذگ  دیرامـشب . رامیب  شکرابم  رمع  رخآ  ات  ار  (ع )
هدوسرف هحفـص 68 ] نانز [  اهنآ  نایم  هدومزآ و  نادرم  ناشهمه  جاجح  نآ  ایآ  دـش  دـهاوخ  هداد  حرـش  هچنانچ  دـندربیم  هکم  هب  قارع 
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یط ار  زاـجح  قارع و  ناـیم  تعرـس  نآ  اـب  روـطچ  سپ  دـندوبن ؟ يروـشک  صاخـشا  زا  هدوـب و  يرکـشل  نادرم  زا  جاـجح  نآ  دـندوبن ؟
هدـیرب  ) ظفل زا  هک  نیا  و  دومرفیم . یهن  دوبن و  لدـشوخ  ار  نایاپراچ  اهنآ  نتخادـنا  تمحز  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  و  دـندرکیم ؟
دشابن هدیرب  رطاق  مد  رگا  دشاب و  هدیربمد  يدیرب  ياهبکرم  هشیمه  دیاب  هک  هداتفا  هابتشا  هب  هدرک و  ءاعدا  یشعالا  حبـص  بحاص  هک  مد )

دشاب هتـشاد  تحـص  تسین  مولعم  دشاب و  هتـشاد  تحـص  یـشعالایحبص  ءاعدا  رگا  اریز  تسا  روآهدنخ  رایـسب  دنیوگیمن  دیرب  اهنآ  هب 
لوا زا  رتش  هدوب و  لومعم  هدـشیم و  لامعتـسا  دـیرب  رد  زین  ینارتش  دـنربب و  ار  اـهنآ  مد  هشیمه  دـیاب  هک  هتفرگن  مزـال  تشذـگ  هچناـنچ 

تاهبـش رادفرط  دنیوگ . دیرب »  » اهنآ هب  ات  دنـشاب  هدیرب  زین  ار  نارتش  مد  دیاب  امـش  يهدیقع  هب  درادـن  دوش  ینیگنـس  ثعاب  هک  مد  نادـنچ 
اب ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ءالبرک  زا  ار  اهنآ  دوب و  ناشدوخ  بکارم  تیبلـها  يراوس  ياـهلام  یئاـهب  لـماک  هتفگ  هب  اـنب  : ) هتفگ هیهاو 

تفگـش رد  خلا  يراوس ... ياهلام  : » ریبعت زا  نایاپراهچ .) زج  دندوب  هدرک  تراغ  ار  تیبلها  لاوما  هیلک  اریز  دـندرب  دوخ  نابـسا  نارتش و 
ماش هب  دوخ  نایاپراهچ  هب  تیب  لهأ  تاروع  ماما و  و  : » تسا نیا  شظافلانیع  دـش  عوجر  یئاهب  لـماک  باـتک  دوخ  هب  اذـل  و  [ 58  ] مدش
خلا نیعل .... رفخم  دندیسر  دیزی  هب  هحفـص 69 ] نوچ [  دندوب  هدراذگ  ناشیدب  نایاپراهچ  اما  دندوب  هدرک  تراغ  ار  اهلام  هک  اریز  دـنتفر 
لوبق تسوا و  تادرفتم  زا  تسین و  مولعم  شیءاعدا  رد  یئاـهب  لـماک  بحاـص  كردـم  ـالوأ : 1376 ه ق . لاـس : مق  ج 2 ط - ص 291 
تراغ عقوم  نآ  رد  هک  تسا  روصتم  ایآ  ایناث : تسین . ققحم  تباـث و  وا  ياـعدا  اریز  تسا  لـمأت  کـش و  دروم  تسا  درفتم  نآ  رد  هچنآ 

دیـس دـنراذگب ؟ ناشیا  هب  ار  نایاپراهچ  یلو  دـننک  تراغ  ار  لاومایمامت  ناربخیب  ادـخ  زا  ناگدـننکجارات  نآ  موجه  تارهاـط و  ماـیخ 
اولعج یتـح  لوتبلا  ءارهزلا  نیع  ةرق  لوسرلا و  لآ  توـیب  بهن  یلع  موـقلا  قباـست  و  دـیامرفیم : فوـهل  رد  هر )  ) سوواـط نب  دیـس  مظعا 

انیلع ۀماعلا  تلخد  مالسلاهیلع :) نیسحلا   ) تنب ۀمطاف  زا  تسا  لقن  یلامأ  باتک  زا  و  ادیـص . اهرهظ ص 83 ط  نع  ةأرملا  ۀفحلم  نوعزتنی 
نم دافتـسی  امم  و  : ) دیوگ ءاملع  زا  یـضعب  نیلاخلخلا . ضفی  لجر  لعجف  بهذ  نم  نالاخلخ  یلجر  یف  ةریغـص و  ۀیراج  انأ  طاطـسفلا و 

یلحلا و نهنم  اوذخأ  مارتحالا و  تاوذ  تاردـخملا  هب  نلمتـشا  ام  مایخلا و  یف  ام  عیمج  اوبهن  مالظلا  ةرفکلا  نا  رایخالا  تاملک  رابخالا و 
دـصق هب  رکـشل  نوچ  هدومرف : هک  تسا  لقن  هرـسسدق  یلماع  رح  خیـش  ریبک  ثدحم  خیـش  لتقم  زا  و  ماثللا .) سابللا و  عانقلا و  للحلا و 

نیا وگب  تسا  ام  سابل  رویز و  ثاثا و  بابسا و  امش  دوصقم  رگا  هک  داد  دعس  رسپ  هب  ماغیپ  يربک  بنیز  دندروآ  مرح  مایخ  هب  ور  تراغ 
هردـخم نآ  سپ  دوش  زارد  نم  ردارب  مرح  بناج  هب  ناـمرحمان  تسد  هحفـص 70 ] هک [  نآ  زا  لبق  میهدیم  دوخ  ام  دننکن  هلجع  رکـشل 

کی بنیز  همرکمایلع  دوخ  دـنتخیر  دوخ  زا  ار  همه  هراوشوگ  لاخلخ و  رویز و  ساـبل و  رداـچ و  یتح  ثاـثا  بابـسا و  ماـمت  درک  مکح 
شوگ رد  يراوشوگ  ار  سورعون  يهمطاف  یتح  نیتاوخ  رئاس  نینچمه  درک و  رب  رد  دوب  بایثلا  لذرا  عقاولا  یف  هک  هراپ  هراپ  هنهک  ساـبل 

دنتخیر مه  يور  رب  ار  دوخ  ياهـسابل  امامت  تاردخم  روایب  دومرف  مراین  نوریب  تسا  ردپ  راگدای  نیا  همع  درک  ضرع  دوب  ردپ  زا  راگدای 
یلع و نارتخد  بابـسا  ثاثا و  نآ  دهاوخیم  هک  ره  الاح  دومرف  بنیز  همرکمایلع  سپ  دندز  هقلح  مه  رود  هب  يرانک و  رد  دنتفر  دوخ  و 

يارب زا  تاردـخم  نآ  درب  رجعم  یکی  درب  لاخلخ  یکی  درب  هراوشوگ  یکی  درب  رداچ  یکی  دـنتخیر  هنـسرگ  محریب  رکـشل  تسا  همطاف 
ار هراوشوگ  دیرد و  ار  هردخم  نآ  شوگ  دمآ  شیپ  داتفا  سورعون  يهمطاف  يهراوشوگ  هب  شمـشچ  يدرمان  دنتـسیرگیم  ردارب  ردـپ و 
هک لبق  رطـس  هس  ود  لقن  اب  دروآرد » دـیرد و  ار  شـشوگ  يدرم  ار  سورعون  يهراوشوگ  هک   » شریخأ فرح  نیا  هچ  رگ  دروآ .) نوریب 

ناـسنا هب  ردـقنیا  یلو  دزاـسیمن  دروآ  نوریب  درک  رما  يربـک  بنیز  دوب  راـگدای  ردـپ  زا  شوگ  رد  يهراوـشوگ  ار  سورعوـن  يهمطاـف 
یکاب زیچ  چیه  زا  نامیایب  نارگمتـس  نآ  هک  یئاج  دنامب . دناهتـشاذگن  مایخ  رد  يزیچ  دعـس  نبا  رارج  رکـشل  هک  تسا  لصاح  نانئمطا 

ناـنآ رـس  زا  هعنقم  تلاـسر و  نادـناخ  هحفـص 71 ] ناـنز [  شود  زا  هفحلم  یتـح  دـناهدروآ  تارهاـط  ماـیخ  هب  موجه  همیـسارس  هتـشادن 
نایشحو نآ  ایآ  دناهدرب  تراغ  هب  هدوب  اههمیخ  رد  هچ  ره  دناهدروآ و  نوریب  تمصع  ناوناب  نارتخد و  شوگ  زا  هراوشوگ  دناهتـشادرب و 

نیا دننکیمن .؟ تراغ  ار  اهنآ  هدرک  محرت  هدربن و  تراغ  هب  ار  نادناخ  نابسا  نارتشا و  نایاپراهچ و  بکارم و  ناربخیب  ادخ  زا  نابایب و 
ناوتن ار  نآ  زگره  روجهم و  رابتعا  زا  رود و  لقع  زا  یئاهب  لماک  باتک  بحاص  ءاعدا  کشیب  دومن ؟ لوبق  هدرک  رواب  ناوتیم  ار  ءاعدا 
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هتشذگ و  دناسرب . ماش  هب  رتدوز  ار  اهنآ  هک  دناهدراذگ  ناشیا  هب  اذل  دناهدوب و  نایاپراهچ  نیرتهب  زا  ع )  ) ماما بکارم  دیاش  و  درک ، لوبق 
زا اهنآ  نابـسا  نارتشا و  ءالبرک و  رد  تلاسر  نادـناخ  بکارم  هک  تسین  کش  ياج  یئاهب  لماک  بحاص  ءاـعدا  تحـص  ضرف  رب  نیا  زا 

و دـناهتفر » ماش  هب  ناشدوخ  بکارم  اب  تیبلها  هک   » ءاعدا نیا  بحاص  دـناهدوب  هاگمزر  رد  زاتهکی  رازراک و  نادـیم  رد  هدومزآ  بکارم 
نارای و  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  یفراعتم  نابـسا  نارتش و  زا  نادـناخ  بکارم  هدرک  لایخ  هدومن  رواب  لیدـبت  رییغت و  اب  ار  یئاهب  لماک  مالک 
نارتش زا  امامت  دندوب  هدروآ  ناشدوخ  اب  هک  مزاول  بابسا و  رئاس  دننام  دناهدمآ  ءالبرک  هب  هدش  اهنآ  راوس  زاجح  زا  ترـضح  نآ  يافواب 
تـسد رد  راتفرگ  يزرم  رد  شدـنزرف  دوب و  ع )  ) ماـما هارمه  هک  یـصخش  نآ  هب  تسا  هدوب  تمیقرپ  هسیفن و  ءایـشا  زا  زاـتمم و  نابـسا  و 

هحفص 72] رازه [  کی  اهسابل  نآ  زا  کی  ره  هک  دوش  دازآ  دهدب و  شدنزرف  هب  هک  دومرف  اطع  اهبنارگ  ياهسابل  زا  ددع  جنپ  دش  نمشد 
زا رتهب  هکلب  هدومزآ  زاتمم و  تمیقرپ و  نایاپراهچ  زا  زین  ع )  ) ماما بکارم  نابـسا و  نارتشا و  راحب ج 44 ص 394 )  ) تشاد تمیق  رانید 

ياهغالا زا  ای  هدرک  لایخ  يداع  ياهبکرم  لـیبق  زا  ار  ع )  ) ماـما بکارم  هدـیمهف و  تاهبـش  رادـفرط  هک  يروط  نآ  هن  هدوب  دـیرب  بکارم 
هب ع )  ) ءادهـشلادیس تسا . هدرک  اجیب  روصت  رایـسب  هک  تسا  هتـسناد  هداتفا  راک  زا  ياهرطاق  زا  هدومن و  روصت  یتاهد  يربراب  ای  يراوس 

زادنانینط دبأ  ات  شیادص  هک  يرفس  رفس - نآ  عقاو  هب  تفریمن و  تحایس  دصق  هب  قارع  هب  دربیمن و  فیرشت  یلومعم  يداع  ترفاسم 
هچ رگ  دومرفیم  هیهت  اهنآ  يهدنیآ  قیال  نابسا  نارتشا و  تسنادیم و  هدنیآ  رد  ار  دوخ  مرح  ناوناب  تشذگرس  دوب و  ملاع  دش - دهاوخ 

تشادن یعنام  دومرفیم  لمع  رگا  تمصع  تاردخم  يهدنیآ  لاح  هب  تبـسن  دوخ  تماما  ملع  هب  یلو  دوب  لاح  رهاظ  رد  رهاظ  هب  فلکم 
رتشیب هنیدم  زا  جورخ  رد  دوب و  هدومرف  تکرح  هدومزآ  بکارم  هدش و  تیبرت  نابسا  نارتشا و  مامت و  لالج  هاگتـسد و  اب  دوب و  راتخم  و 
نودب ناشنایاپراهچ  دشاب  هتشاد  تحـص  هصق  نیا  دنـشاب و  هتفر  ماش  هب  ناشدوخ  بکارم  اب  هک  ضرف  رب  دوب  نارتشا  زا  طقف  دصکی  زا 

يوس هب  تکرح  زاجح  زا  راوخنوخ  نمـشد  اب  فاـصم  يارب  تمظع  تکوش و  اـب  یتنطلـس و  هاگتـسد  اـب  هدوبن  يداـع  بکارم  زا  کـش 
دساف و مهوت  دنـشاب  هتفرن  رتدوز  هک  هتفرگ  مزال  دناهتفر  ماش  هب  ناشدوخ  بکارم  اب  تیبلها  رگا  هک  نیا  مهوت  سپ  تسا . هدـش  ءالبرک 

راـک زا  بکارم  تیبلـها  نابـسا  نارتشا و  هک  دوخ  مارم  تاـبثا  رد  مهوتم  هحفـص 73 ] تسا [ . عنم  ضرعم  رد  هجرد  تیاـهن  رد  همزـالم 
هدومن و هرـسسدق  سوواط  نبا  دیـس  مظعا  دیـس  تیاور  هب  کسمت  دـناسرب  ماش  هب  رتدوز  تسناوتیمن  ار  اـهنآ  هدوب و  هدوسرف  هداـتفا و 

نب یلعیبأ  تلأس  یلع  نب  دـمحمیبأ  یل  لاق  لاق : مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  یلا  هدانـساب  حـیباصملا  باتک  یف  تیأر  دـقل  دـیوگ :
فکا لاغب و  یلع  انتوسن  ملع و  یلع  ع )  ) نیسحلا سأر  ءاط و  ریغب و  علضی  ریعب  یلع  ینلمح  لاقف  هل  دیزی  لمح  نع  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
قداص ترضح  هب  ار  تیاور  دنـس  حیباصم  باتک  رد  مدید  حمرلاب . هسأر  عرق  نیع  اندحأ  نم  تعمد  نا  حامرلاب  انلوخ  انفلخ و  ۀطرافلا  و 

هب هفوک  ترفاسم  یگنوگچ  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردپ  زا  مدرک  لاوئـس  تفگ  نم  هب  ع )  ) یلع نب  دمحم  مردپ  دومرف  دـناسریم  (ع )
نارتشا راوس  نم  رـس  تشپ  مرح  ناوناب  دوب و  هزین  يـالاب  مردـپ  رهطم  رـس  دـندرک و  راوس  دـیگنلیم  هک  يرتش  رب  ارم  دومرف  مردـپ  ماـش 

. دـندزیم هزین  اب  ار  وا  رـس  دـنک  هیرگ  تساوخیم  اـم  زا  یکی  ره  دـندوب و  هزین  هب  تسد  اـم  فارطا  بقع و  نارومأـم  دـندوب و  رادـنالاپ 
هحفص 74] دندوبن [  وردنت  تیبلها  بکارم  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دیوگن : نآ  يهمجرت  تیاور و  لقن  زا  دعب  تاهبش  رادفرط 

دوشیمن هاتوک  تدـم  رد  ار  زارد  رود و  ياههار  نیا  يداع  تاناویح  عون  نیا  اب  دوشیمن  ربهار  وردـنت و  رادـنالاپ  رطاـق  اـپ و  گـنل  رتش 
تسا و راوـشد  ندـیمهف  نآ  زا  ار  بلطم  یلو  تسا  ناـسآ  هدوـب و  لهـس  ندرک  لـقن  ار  تـیاور  دوـشیم : هـتفگ  يو  باوـج  رد  دوـمیپ .
هدرک و فذح  ار  تیاور  رخآ  و  دنرذگب . هداس  رظن  اب  و  دـنیامن . هناماوع  رظن  راهظا  یتیاور  يهرابرد  هک  دـسریمن  ار  یحطـس  صاخـشا 

دزن اهنآ  ندرب  ماش و  هب  ءارـسا  دورو  عقوم  هب  عجار  هدومرف  تیاور  رد  هک  ناـیرج  نیا  هک  دوشیم  هدـیمهف  تیاور  دوخ  زا  دـنیامنن . لـقن 
نیا تیاور  ترابع  دشابیم . دناهرب  نامز  يهیغاط  نآ  دزن  هدینادرگ و  رهش  رد  ار  ءارسا  هداتـسیا و  اشامت  هب  مرم  هک  قشمد  رهـش  رد  دیزی 
روط نآ  تاهبـش  رادـفرط  هک  ماش ) هب  هفوک  ترفاسم  یگنوگچ  زا  : ) تسین نیا  شیانعم  ترابع  نیا  هل - دـیزی  لمح  نع  تلأـس .... تسا 

هب دورو  رد  لمح  نیا  و  ار ) وا  دیزی  ندرک  لمح  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  زا  مدرک  لاوئـس  : ) تسا نیا  شیانعم  هکلب  هدرک  همجرت 
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رهطا رس  ندوب  نم ... رس  تشپ  مرح  ناوناب  دوب و  هزین  يالاب  مردپ  رهطا  رـس  هدومرف و  اریز  دناهدرب  دیزی  دزن  ار  اهنآ  هک  یعقوم  تسا  ماش 
رس ءادهش و  ياهرـس  نوچ  هدوب  اهاج  ضعب  قشمد و  هفوک و  هب  ءارـسا  دورو  رد  هدوبن  هدشیم  یط  هار  هک  اهنابایب  اههار و  رد  هزین  يالاب 

هژیو ظفحتسم  دنشاب  رفن  هحفـص 75 ] هاجنپ [  لهچ و  دـیاش  یعمج  هدوب و  نیرومأم  اب  دـندوب و  هتـشاذگ  اهقودنـص  رد  ار  ع )  ) ماما رهطا 
هب مالک  دوش  لقن  اهنآ  تارابع  رگا  دـناهدرک  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  لـتاقم  بتک  باـبرا  نیخرؤم و  زا  يریثک  عمج  هچناـنچ  دناهتـشاد 

ار اهنآ  هدوب و  هزین  يالاب  رهطا  رـس  هدومرف  هک  نیا  و  تسا . عـالطایب  ملـسم  رما  نیا  زا  تاهبـش  رادـفرط  دوشیم  مولعم  دـماجنایم  لوط 
هدیگنلیم هک  دناهدرک  راوس  يرتش  هب  يوب  تناها  تهج  هب  ار  ع )  ) ماما هدوب و  قشمد  رد  هک  تسا  هنیرق  رتهب  دناهدرکیم  دـیزی  هب  لمح 

ام زا  سک  ره  دـندوب و  هزین  هـب  تـسد  اـم  فارطا  بـقع و  نارومأـم  هدوـمرف : دـنربب و  دـیزی  دزن  نیهوـت  يراوـخ و  وـحن  هـب  دناهتـساوخ 
ات هفوک  زا  اهنآ  تالاح  هک  نیا  هن  تسا  دیزی  هب  ءارسا  لمح  عقوم  لاوحا  عاضوا و  اهنیا  دندزیم . هزین  هب  ار  وا  رس  دنک  هیرگ  تساوخیم 

میتـفگ هچنآ  هب  هنیرق  تیاور  دوخ  رد  هک  یتروص  رد  دـنک  ینعم  دوخ  رظن  قـفاوم  ار  تیاور  هتـساوخ  تاهبـش  رادـفرط  هک  تسا  ماـش  هب 
نیح رد  نایرج  نیا  هک  تسا  حیرـص  هکلب  هنیرق و  رتهب  هک  هدرک  فذح  تیاور  رخآ  زا  یتالمج  هک  تسا  نیا  زا  بجعت  تسا و  دوجوم 

تیاور رخآ  رد  دـناهدرک  قـشمد  دراو  ار  اـهنآ  دـناهداد و  ار  تیاور  رد  روکذـم  بیترت  قـشمد  راـنک  رد  هدوـب و  قـشمد  هـب  ءارـسا  دورو 
تاهبـش رادفرط  و  تیبلهأ ... يایابـس  اهنیا  ماش  لها  يا  درک  هحیـص  هدننکهحیـص  قشمد  هب  میدش  لخاد  هک  یتقو  هک  نیا  ات  دیامرفیم :

هحفـص 76] هدرک و [  اـهنآ  هب  رـصحنم  ار  اـههار  اـهنرق  زا  سپ  هدرک و  لاـیخ  اـت  هس  ار  اـهنآ  دراد  دوجو  قارع  ماـش و  نیب  هک  یئاـههار 
یلومعم ياههار  قباس  ياهنامز  رد  اهرهـش  زا  يرایـسب  نوچ  تسین  لیلد  اهنآ  مادک  چیه  هتخادـناهار  هب  تاهبـش  هیهت و  یلایخ  ياههشقن 

زیربت نایم  هک  دوش  هتفگ  یسک  هب  الاح  رگا  تسا  هدش  هدراذگ  نایسن  قاطب  شومارف و  اهدای  زا  هدیدرگ و  كورتم  یلک  هب  ادعب  هتشاد و 
اهنامز نآ  رد  هک  یتروص  رد  دنکیم  داعبتـسا  هدوب  کیدزن  لهـس و  یلیخ  تفر  دمآ و  ترجه  زا  دصـشش  دصتفه و  خیرات  رد  دادـغب  و 

هک ارحـص  هار  دشکیم . ازارد  هب  نخـس  دوش  هداد  حیـضوت  رگا  هدوب  دوجوم  ناسآ و  رایـسب  رهـش  ود  نیا  نیب  دـمآ  تفر و  رتدوز  یلیخ 
ءارـسا هچ  ره  هک  دـیزی  ياههیـصوت  نآ  اـب  كاروـخ  بآ و  يهیهت  زا  سپ  ادـبا  تسا  خـسرف  اـبیرقت 175  لوط  هب  راز و  کـی  رومیقتـسم 
داهرف هک  ماش  هب  تیبلها  تکرح  رد  اههار  يارب  لیصفت  لوط و  تسا و  هتفرگن  مزال  ار  لاحم  نآ  زا  روبع  دوش  مهارف  دنهاوخب  تیبلها 

لوعجم لتقم  زا  ذوخأم  دـناهدرک  حیرـصت  ناشدوخ  هچنانچ  امامت  هدرک  رکذ  هریغ  و  هر )  ) يرون ثدـحم  لثم  نارگید  ماـقمق و  رد  ازریم 
ردـق هب  تسا  فنحمیبا  لتقم  دـننام  ندوب  لوعجم  فعـض و  رد  هک  ینئارفـسا  لـتقم  زا  اـی  دـشابیم  تسا  ضحم  بذـک  هک  فنحمیبا 

دـناهدرک و فیلأت  یحطـس  هداس و  صاخـشا  هک  یئاهباتک  تساهنآ  دـننام  دـنوش و  لقن  ردـصم  ات  دـش  ناوتن  لئاق  رابتعا  اهنآ  هب  يزیـشپ 
دناهدروآ . ملق  هب  اهنآ  رد  كردمیب  ياهفرح 

یلدیبع تابنیز  رابخا 

هراشا

نیدباعلانیز نیسحلا  نب  یلع  مامالا  نب  رغصالا  نیـسحلا  نب  جرعالا  هللادیبع  ریمالا  نبا  ۀجحلا  رفعج  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  لیلج  يهباسن 
خیراوت هب  انـشآ  رتهب  نیخرؤم  صاخـشا و  رئاـس  زا  هک  هحفـص 77 ] مالـسلامهیلع [  راهطا  يهمئا  دالوا  زا  ءاملع  ءامدـق  زا  امهیلعهللامالس 

بنیز ترـضح  هک  هدرک  حیرـصت  تابنیز  رابخا  دوخ  باتک  رد  تسا  هباسن  یلدـیبع  هب  روهـشم  تسا و  تماـما  تلاـسر و  نادـناخ  دارفا 
ملق زا  هک  یتایسدح  تالامتحا و  یلدیبع  حیرصت  عوضوم  نیا  هدومرف  تلحر  ایند  زا  رصم  رد  ترجه  زا  لاس 62  رد  اهیلعهللامالس  يربک 
دنچ هفوک  رد  ای  دناهدنام و  هام  شش  ای  لاس و  کی  ماش  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  هک  هدرک  لایخ  هدومن و  شوارت  صاخشا  یضعب 

فیلأت ام  رصع  هب  بیرق  هک  یبتک  ضعب  رد  اصوصخ  فرط  نیا  هب  مشش  نرقزا  هک  یتامهوت  اهلامتحا و  نیا  زا  ریغ  دناهدرک و  فقوت  هام 
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بنیز هک  دوشیم  مولعم  هتـشون  احیرـص  یلدیبع  هچنآ  زا  اریز  دهدیم  ناشن  عقاو  فالخرب  لطاب و  ار  اهنآ  یمامت  دناهداد  شراگن  هدـش 
هب اجنآ  زا  ار  ترضح  نآ  هدوب و  هرونم  هنیدم  رد  هدربمان  لاس  بجر  هام  رد  هتشگرب و  کی  تصش و  لاس  رد  ماش  زا  مالـسلااهیلع  يربک 
لاس لوا  نیعبرا  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  ار  هیماما  نایم  روهـشم  لوق  هداد  شراگن  یلدیبع  هچنآ  زین  و  دناهداد . تکرح  رـصم 

دنشاب هدمآ  ءالبرک  هب  رفـص  هام  متـسیب  رد  هک  نیا  زا  ریغ  دناهدمآ و  ءالبرک  هب  ءارـسا  نوچ  دنکیم  دییأت  دناهدمآ  ءالبرک  هب  ترجه   61
رد هک  هباسن  یلدیبع  تارابع  نیع  تسا  بوخ  سپ  تسا  هدرکن  حیرصت  نآ  رب  نیخرؤم  زا  يدحا  دناهدشن و  ءالبرک  راپسهر  رگید  تقو 

يهباسن لوق  لقن  زا  ضرغ  هک  دـنامن  هتفگان  و  هحفـص 78 ] دوش [ . نشور  بلطم  ات  میروایب  اجنیا  رد  هداد  شراگن  تابنیز  رابخا  باـتک 
ام هک  نیا  هن  دـناهدنامن  داـیز  ماـش  رد  تیبلـها  هک  تسا  نیا  دـییأت  يو  يهتـشون  دـییأت  يربک و  بنیز  تاـفو  خـیرات  زا  یلدـیبع  لـیلج 
هب انب  دنـشاب  هدنام  هام  دنچ  هفوک  رد  تیبلها  دناهداد : هک  یفیعـض  ياهلامتحا  نینچمه  میئامن و  نیعبرا  نییعت  یلدیبع  لوق  اب  میهاوخیم 
هب هک  تسا  نیا  لـیلد  تـسین و  رتـشیب  زیچ  یمهفاـن  زا  ریغ  اـهبدأیب  زا  یـضعب  یئوگکـتلم  یلوـضف و  سپ  درادـن  یهجو  يو  يهتـشون 

تسا . هدیسرن  شمهف  هداس  عوضوم 

وا لاح  رد  قیقحت  یلدیبع و  يهمجرت  لاح و  حرش 

تامدـقم نآ  زا  میزادرپب و  وا  تارابع  تاکن  هب  ادـعب  میئامن و  یفرعم  ـالامجا  ار  يو  هدومن و  ادـیپ  تفرعم  یلدـیبع  دوخ  هب  دـیاب  ـالبق  و 
ود ره  هچنانچ  ماش  هب  تکرح  زا  لبق  قارع  رد  ای  تراسأ و  زا  دعب  ماش  رد  يربک  يوناب  دایز  فقوت  مدع  زا  ترابع  هک  میئامن  ذخا  هجیتن 
لاس مرحم  هام  رد  یـضعب  لوق  هب  انب  هدوب  نأشلامیظع  ردقلالیلج و  دیـس  ۀباسنلا  یلدـیبعلا  نسحلا  نب  ییحی  دـناهدز . ار  یـسدح  لامتحا 

تافو هکم  رد  یگلاس  هس  تصـش و  نس  رد  ترجه  زا  تفه  داتفه و  تسیود و  لاـس  رد  و  [ 59  ] هدش دلوتم  ردام  زا  هدراهچ  تسیود و 
 ] تافیلأت زا  و  تسا . هدرک  طبـض  دوخ  نامز  بیرق  ات  ار  بلاطیبا  لآ  باـسنا  هدومرف و  عمج  ار  باـسنا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  هتفاـی و 
رد نآ  فلؤم  يهمجرت  همدـقم و  اب  مساق  دـمحم  نسح  ار  ریخا  باتک  نیا  تابنیزلا و  رابخا  ۀـنیدملا و  راـبخا  باـتک  تسوا  هحفص 79 ]
طخ هب  یطخ  ياههلاسر  زا  يدـلجم  نمـض  رد  نآ  زا  یطخ  يهخـسن  تسا و  هدـیناسر  عبط  هب  لاـس 1353  يرجه و  لاس 1351  هب  رصم 

داتـسا يهمالع  ترـضح  زا  هک  يهخـسن  يور  زا  مق  رد  ه ق  ( 1360  ) لاس رد  ار  نآ  هک  تسا  دوجوم  اـم  يهناـخباتک  رد  بناـجنیا  دوخ 
نف داتـسا  ار  یلدیبع  ماهدرک . خاسنتـسا  دندومرف  تمحرم  یلاعلا  هلظماد  یفجن  یـضعرم  نیدلاباهـش  دیـس  ياقآ  عجرملا  هللاۀیآ  اندـیس 

دنکیم تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  قودـص و  لضاف  ملاع  وا  هدومرف : هدرک و  رکذ  دوخ  لاجر  باتک  رد  هر )  ) یـشاجن خیـش  لاـجر 
ماـما زا  وا  تیاور  تسا و  [ 61  ] هدرک طبـض  ار  يو  بسن  بلاطلا  ةدـمع  بحاص  هدرک و  ناونع  ار  يو  زین  لاـجر  بتک  رئاـس  رد  و  [ 60]
اـضر ماما  اریز  تشذگ  شلقن  هچنانچ  دـناهداد  شراگن  لاس 214  رد  یلدـیبع  يارب  هک  يدـلوت  خـیرات  اب  دراد  تافانم  مالـسلاهیلع  اضر 

ترـضح نآ  زا  دشاب  هدش  دـلوتم  لاـس 214  رد  هک  یلدـیبع  دوشیم  روطچ  هدوـمرف  تلحر  اـیند  زا  ترجه  زا  لاس 203  رد  مالـسلاهیلع 
هدش دلوتم  لاس 214  رد  یلدیبع  هتفگ  هک  تسیـسک  لقن  رب  مدقم  وا  لقن  دامتعا و  دروم  رایـسب  هر )  ) یـشاجن مالک  نوچ  دـنک و  تیاور 
اـضر ماما  زا  دـناوتب  هک  هدوب  يهزادـناات  تسا  هداتفا  قافتا  هدربمان  لاـس  زا  لـبق  اهتدـم  يو  دـلوت  هک  دوشیم  هحفـص 80 ] نشور [  سپ 

تصـش و رد  شتافو  دشاب و  هدرک  تلحر  ایند  زا  یگلاس  دون  نس  دودح  رد  یلدیبع  هک  دوریم  يوق  لامتحا  دنک و  تیاور  مالـسلاهیلع 
رد هرسسدق )  ) ینارهط ربکالا  ۀثاحبلا  انداتسا  هک  نیا  تهج  دوشیم  مولعم  دش  هداد  شراگن  هچنآ  زا  و  دشاب . هتشادن  تحص  یگلاس  هس 

خیرات هب  طقف  هدـشن و  رکذـتم  هدومرفن و  دامتعا  دـناهدرک  رکذ  هباسن  یلدـیبع  يارب  هک  يدـلوت  خـیرات  هب  ۀعیـشلا  فیناصت  یلا  ۀـعیرذلا 
تابنیزلا هیف  رکذ  ( 277  ) ۀنس یفوتملا  ۀباسنلا  یلدیبعلا  ییحی  فرـشلا  خیـشل  تابنیزلا  رابخا  دیامرفیم : هک  اجنآ  هدومرف  نانئمطا  شتافو 

هطساو راهچ  اب  ینیسح و  لیلج  تاداس  زا  یلدیبع  هک  تشگ  مولعم  سپ  [ . 62  ] رصمب ( 1333 : ) ۀنس عبط  هدلو  دلو  مث  بلاطیبا  دلو  نم 
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نایوار زا  مالـسلاهیلع و  اضر  ماما  باحـصا  زا  وگتـسار و  لضاف  ملاع و  يدرم  هدش و  لصتم  هیلعهللامالـس  داجـس  ماما  هب  شفیرـش  بسن 
قح رد  هر )  ) یـشاجن هک  تسا  سب  هزادنا  نیمه  بسنیلاع  دیـس  نآ  نأش  تمظع  ردق و  تلالج  رد  تسا  هدوب  ترـضح  نآ  زا  ثیدـح 

درک . نانئمطا  هداد و  رثا  بیترت  ناوتیم  شتایاور  هب  دامتعا و  دروم  شتایلقن  سپ  تسا ، هدوب  قودص  لضاف  ملاع  هک  : هدومرف يو 

یلدیبع باتک  تایوتحم  زا  لقن 

ینثدح لاق  يریرحلا  دمحم  نب  میهاربا  ینثدح  دـیوگ : هحفـص 81 ] تابنیزلا [  رابخا  باتک  رد  نأشلامیظع  ملاع  ردقلالیلج و  دیـس  نیا 
یلا انلمح  امل  لاق  [ 63  ] نسحلا نب  نسحلا  نع  هیبا  نع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نع  يروثلا  نایفـس  نع  يدعـسلا  ناسح  نب  دمـصلادبع 
لوا رد  ینعی  لهتـسم )  ) يهملک زا  دعب  هک  سوسفا  رازه  ... لهتـسم یف  اهانلـصوف  ۀـنیدملا  یلا  ریـسن  نا  رما  اسفن  رـشع  ۀعـضب  انک  دـیزی و 

هنیدم هب  مالسلامهیلع  تیبلها  دورو  خیرات  هدنام و  دیفس  ضایب )  ) یتاملک ای  هملک  لحم  تابنیز  رابخا  یطخ  یپاچ و  يهخسن  رد  هام ....
خیراوت ضعب  زا  ددرگیم و  نشور  کـیرات  عضوم  نیا  دـیآ  تسد  هب  یلماـک  هخـسن  رگا  دوشیمن  مولعم  تسا  هدوـب  هاـم  مادـک  لوا  رد 

ءالبرک زا  هک  دـنوش  دراو  لوالا 61  عیبر  هام  لئاوا  رد  تسین  دیعب  دـناهدش و  هنیدـم  دراو  لاس 61  لوالا  عیبر  هاـم  رد  هک  دوشیم  رهاـظ 
دناهتفریم . هزور  هد  هزور و  تشه  هب  نامز  نآ  رد  جاجح  هچنانچ  دنشاب  هتفر  هزور  هد  هب  ابیرقت 

ماش هب  وا  ندرب  ءالبرک و  رد  ینثم  نسح 

رما هنیدم و  هب  ار  ناشدوخ  دورو  دعب  دنکیم  لقن  هر )  ) ینثم نسح  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  الاب  تالمج  زا  دعب  هر )  ) یلدـیبع و 
اب مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  هداد  رد  ادن  هنیدم  رازاب  هچوک و  رد  يدانم  هک  قدشالا  دیعـس  نب  ورمع  هحفص 82 ] هنیدم [  مکاح 

ناوناب دـندیود و  نوریب  نانکدایرف  هلان و  لافطا  اهنز و  اـهدرم و  دـیوگ : هدرک و  لـقن  دوشیم  هنیدـم  دراو  دوخ  ياـههمع  اـههدازومع و 
هنیدم لها  مشاهینب و  ياهنز  دـش و  ازع  يهماقا  [ 64  ] بش زور و  هس  دندوب و  هدرک  دنلب  هانیـسحاو  هانیـسحاو  هانیـسحاو  يادن  مشاهینب 
سانلا بلأت  ۀـنیدملاب  یه  مالـسلاهیلع و  یلع  تنب  بنیز  تناک  دـیوگ : هدرک و  لقن  ادنـسم  دـعب  دـندوب  هدرک  عامتجا  هتفرگ و  ار  ام  رود 

مالسلاهیلع نیسحلا  راثب  ذخالا  یلع  سانلا  لمح  ۀکمب و  ریبزلا  نب  هللادبع  ماق  املف  مالـسلاهیلع  هحفص 83 ] نیسحلا [  راث  ذخأب  مایقلا  یلع 
یلا بتکف  دیعـس  نب  ورمع  کلذ  غلبف  راثلاب  ذخالل  مایقلا  یلع  مهبلؤت  تراص  بنیز و  مهیف  تبطخف  ۀـنیدملا  لها  کلذ  غلب  دـیزی  علخ  و 

ام هللا  ملع  دق  تلاقف  ءاشت  ثیح  ۀـماقالا  ۀـنیدملا و  نم  جورخلاب  اهیلع  يدانی  نا  رماف  مهنیب  اهنیب و  قرف  نا  هیلا : بتکف  ربخلاب  هملعی  دـیزی 
ای لیقع  تنب  بنیز  اهل  تلاقف  انئامد  تقیرها  نا  انجرخ و  هللاوف ال  باتقالا  یلع  انلمح  ماعنالا و  اقـست  امک  انقـسنا  انریخ و  لـتق  اـنیلا  راـص 

اذه دـعب  نیدـیرتا  نیملاظلا  هللا  يزجیـس  انیع و  يرق  اسفن و  یبیطف  ءاشن  ثیح  اهنم  اؤبتن  ضرالا  انثروا  هدـعو و  هللا  انقدـص  دـق  هامع  ۀـنبا 
دانـسالاب و  دـیوگ : هر )  ) یلدـیبع دـعب  اهنیـساو . مالکلا و  یف  اهعم  نفطلت  مشاـهینب و  ءاـسن  اـهیلع  عمتجا  مث  نمآ  دـلب  یلا  یلحرا  اـناوه 

نم مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  تمدق  امل  لوقی : [ 65  ] یلع نبا  مساقلاابا  دمحم  تعمـس  لاق : عفاریبا  نب  هللادیبع  یلا  اعوفرم  روکذـملا 
[66  ] دیزی یلا  بتکف  دیزی  لبق  نم  ۀنیدملا  یلا  قدشالا و  دیعـس  نب  ورمع  نیب  اهنیب و  ۀـنتف  تراث  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ۀـنیدملا  یلا  ماشلا 

مایال اهتمدقف  رصم  یلا  مشاهینب  ءاسن  نم  اهعم  رفسلا  دارا  نم  هحفص 84 ] یه و [  اهزهجف  کلذب  هل  بتکف  ۀنیدملا  نم  اهلقنب  هیلع  ریشی 
بجر . نم  تیقب 

رصم هب  يربک  بنیز  دورو 
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نم بنیز  یتمع  تجرخ  امل  دـیوگ : هدرک و  لقن  ینثم  نسح  بانج  زا  ترـضح  نآ  هیلعهللامالـس و  قداص  ماما  ترـضح  زا  ادنـسم  دـعب 
مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  هتفگ : هک  شمالک  رخآ  رد  ۀنیکـس . اهتخا  نیـسحلا و  مع  ۀنبا  ۀمطاف  مشاهینب  ءاسن  نم  اهعم  جرخ  ۀـنیدملا 

بنیز هک  هتفگ  ادـعب  نوچ  تسا  ترجه  کی  تصـش و  لاس  بجر  هام  کش  نودـب  دـش  رـصم  دراو  دوب  هدـنام  بجر  هاـم  زا  زور  دـنچ 
مالـسلااهیلع تمـصع  يوناب  نآ  هک  هدرک  لقن  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  رـصم  رد  يرجه  ود  تصـش و  بجر  هاـم  رد  مالـسلااهیلع  يربک 

دنسلاب و  تسا : نیا  شترابع  نیع  تسا و  هدومرف  تلحر  ایند  زا  هدرک و  تماقا  رصم  رد  زور  هدزناپ  هام و  هدزای  رـصم  هب  شدورو  زا  سپ 
مدقتف ۀبیـصملا  دعب  رـصم  تمدق  امل  مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  لبقتـسا  نمیف  تنک  تلاق  يرهفلا  عفان  نب  ۀبقع  تنب  ۀـیقر  یلا  عوفرملا 

دعو ام  اذـه  تلاـق  نورـضاحلا و  یکب  تکبف و  یکب  ۀملـسم و  اـهازعف  ینزملا  ةریمعوبا  ثراـحلا و  هب  هللادـبع  دـلخم و  نب  ۀملـسم  اـهیلا 
تیفوت و اموی و  رشع  ۀسمخ  ارهـش و  رـشع  دحا  هب  تماقاف  ءارمحلاب  هراد  یلا  اهلمتحا  مث  [ 67  ] نولسرملا قدص  هحفص 85 ] نمحرلا و [ 

اهتیصوب . رادلا  نم  اهعدخمب  ءارمحلاب  اهونفدف  اهب  اوعجر  عماجلاب و  عمج  یف  دلخم  نب  ۀملسم  اهیلع  یلص  اهتزانج و  تدهش 

رصم رد  تمصع  يوناب  تافو 

نآ نفد  لحم  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  رـصم  رد  ترجه  لاس 62  بجر  هام  مهدزناپ  رد  اهیلعهللامالـس  يربک  بنیز  هک  هدرک  تیاور  دعب 
تسا . هدرک  نییعت  ار  تمصع  يوناب 

ماش زا  تعجارم  زا  سپ  رصم  هنیدم و  رد  تمصع  يوناب  تماقا  تدم 

زا یـضعب  هچناـنچ  ماـش  هفوک و  رد  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  ترـضح  هک  میـسرب  هجیتـن  نیا  هب  میناوتیم  یبوـخ  هب  دـش  لـقن  هچنآ  زا 
هنوگچیه تسین و  شیب  ساسایب  روصت  مهوت و  دـشاب  هدرک  فقوت  دایز  هک  دـناهدرک  مهوت  دـناهدوب و  ام  نامز  هب  کیدزن  هک  نیرخأتم 

هب لاس 61  رفص  رهش  متسیب  لوا  نیعبرا  رد  تسا  روهشم  هچنانچ  دوشیم  تیوقت  الماک  ناسنا  نهذ  رد  ینعم  نیا  درادن و  یخیرات  دهاش 
61 [ 68  ] بجر هام  رخاوا  رد  هدرک و  فقوت  هنیدم  رد  زور  دنچ  هام و  راهچ  بیرق  هدش و  هنیدم  راپـسهر  دـعب  تعجارم و  ماش  زا  ءالبرک 

ایند زا  ناـماس  نآ  رد  يرجه  لاس 62  بجر  هاـم  رد  هدومرف و  تماـقا  هحفـص 86 ] رـصم [  رد  مین  هام و  هدزای  هدش و  رـصم  دراو  يرجه 
میرادن و دناهدمآ  رگید  عقوم  رد  هک  نیا  رب  يدـهاش  دنـشاب  هدـماین  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تیبلها  ءارـسا  رگا  تسا و  هدومرف  تلحر 

نایرج رـصم و  هب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  نتفر  خیرات  هب  تبـسن  یلدیبع  دـقن  نیا  تسین و  رتشیب  لایخ  مهوت و  دـشاب  هتفگ  یـسک  رگا 
يوناـب نآ  تکرح  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  یهاوـخنوخ  هـب  ار  مدرم  مالـسلااهیلع  يربـک  بـنیز  صیرحت  هنیدـم و  عاـضوا 
هدرکن تماقا  دایز  ماش  هفوک و  رد  هک  دـشوپیم  دوخ  هب  لمع  يهماج  یتقو  ناماس  نآ  رد  هاـم  هدزاـی  ندـنام  رـصم و  فرط  هب  تمـصع 

دشاب .

درادن كردم  ه  مجنپ ) تصش و   ) لاس رد  تمصع  يوناب  تافو 

تالاکـشا و رب  رظن  نیرـصاعم  مظاعا  زا  یـضعب  یلو  تسا  دامتعا  دروم  ردـصم و  كردـم و  نیرتمیدـق  یلدـیبع  تابنیز  رابخا  باـتک  و 
هلمظعم ثدحم  زا  دعب  صاخـشا  زا  يرایـسب  دـننام  ار  ناشیا  نهذ  هداد  ترهـش  ناجرمؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  يهمالع  هک  یتاهبش 
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هب مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تافو  خـیرات  رد  اذـل  دـیامن و  فرطرب  لح و  ار  ناشیا  تاهبـش  هتـسناوتن  هدروآ و  شیوشت  لاح  هب  هتفرگ و 
لباق یخیرات  دـهاش  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  طبـض  هدربمان  لاس  هب  ار  تمـصع  يوناب  نآ  تافو  خـیرات  دـقتعم و  ترجه  زا  لاس 65 
هماع زا  نیرصاعم  ياملع  زا  یضعب  لقن  و  هحفص 87 ] تسین [  دشاب  هدرک  تبث  لاس 65  هب  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  تافو  هک  يدامتعا 

ردـصم الا  دـشابیم و  تفر  تراشا  هک  نیرـصاعم  مظاعا  زا  یـضعب  هب  اعبت  زین  روبزم  لاس  هب  ار  تمـصع  يوناـب  تاـفو  خـیرات  هصاـخ  و 
طبض لاس 65  هب  ار  تمـصع  يوناب  نآ  تاـفو  خـیرات  [ 69  ] یلعالا سودرفلا  باتک  تاقیلعت  رد  هدـنراگن  دوخ  هچناـنچ  درادـن . يربتعم 
تبث تابنیز  رابخا  رد  هر )  ) یلدیبع هچنآ  ماهتفاین و  نآ  رب  يدنتسم  كردم و  الا  تسا و  هدوب  نیرـصاعم  مظاعا  زا  یـضعب  هب  اعبت  ماهدرک 

تسا . نانئمطا  هب  یلوا  دامتعا و  هب  برقا  هدرک 

ینابایخ ثدحم  مرحم  يهمتت  زا  لقن 

مایالا عیاقو  باتک  زا  مراهچ  دلجم  رخاوا  رد  هحفص 89 ] هیلعهللاۀمحر [  [ 70  ] ینابایخ ثدحملا  ۀمالعلا  انخیـش  هچنآ  مدید  زال  اجنیا  رد 
هچنانچ دوش  هدروآ  هداد  شراگن  نارگید  و  هر )  ) یلدـیبع زا  لقن  تمـصع  يوناب  تافو  زور  خـیرات  نییعت  يهرابرد  مارحلا  مرحم  يهمتت 

نبا ظفاح  تابنیز و  رد  یلدـیبع  هردـخم : نآ  تافو  زور  نییعت  رـصم و  دورو  هنیدـم و  زا  اهیلعهللامالـس  بنیز  ترـضح  تکرح  دـیوگ :
اهیلعهللامالس بنیز  ترضح  تماقا  زا  دیعس  نب  ورمع  هک  دناهتفگ  هیبنیز  يهلاسر  رد  یقشمد  نولوط  نبا  خروم  ریبک و  خیرات  رد  رکاسع 

اریز هحفص 90 ] تسا [  مدرم  بولق  جیهم  هردخم  نآ  دوجو  هک  دومن  مالعا  تشاد و  بوتکم  دیزی  هب  هدرک  تیاعس  تیاکش و  هنیدم  رد 
دیسر و دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنیامن و  مایق  مالسلاهیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  هک  دنهاوخیم  تسا و  زیگناهیلب  شنابز  هحیـصف و  وا  هک 

تیبلها زا  یضعب  ار و  رصم  تماقا  اهیلعهللامالس  بنیز  ترـضح  امن  دیعبت  رگید  دالب  هب  ار  ناشیا  هک  تشون  دیدرگ  علطم  ناشیا  لاح  زا 
تیبلها و زا  یـضعب  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هدومن  رفـس  زیهجت  ار  ناشیا  دیعـس  نب  ورمع  هاـگنآ  دـندرک  راـیتخا  ار  ماـش  ترجه 
اب دیـسر  يراصنا  دلخم  نب  ۀملـسم  رـصم  یلاو  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـندرک و  تکرح  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارتخد  همطاف  هنیکس و 

: ۀنس نابعش  لوا  دندومن  تاقالم  ماش  رصم و  قیرط  نیب  هیرق  رد  دنتفاتـش و  لابقتـسا  هب  رـصم  نایعا  زا  هلمج  دوخ و  باحـصا  زا  یتعامج 
و دندرک . تماقا  رصم  رد  ( 62 : ) ۀنس بجر  ات  هتشذگ  ( 61 : ) ۀنس نابعش  زا  زور  هدزناپ  ابیرقت  هام و  هدزای  هدش و  رصم  دراو  ترجه  ( 61)

رخآ اهیلعهللامالس  همظعم  نوتاخ  نآ  و  ۀنـسلا . نم  بجر  نم  تضم  اموی  رـشع  ۀعبرال  دحالا  ۀلیل  تبـسلا  موی  ءاسم  اهنعهللایـضر  تیفوت 
هب همطاف  هنیکـس و  هردـخم و  نآ  براقا  شتافو  زا  سپ  تسویپ و  قح  تمحر  هب  هبنـشکی  بش  لاس  ناـمه  بجر  مهدراـهچ  هبنـش  زور 

دنتشگرب . هنیدم 

يربک بنیز  تیالو  رد  حجار  لوق 

ماما تنب  اهنعهللایضر  بنیز  هدیس  دیوگ : رد ص 20  هک  دنکیم  لقن  مالسلااهیلع  بنیز  ةدیـسلا  باتک  زا  هر )  ) ینابایخ ثدحم  زاب  دعب 
لاس ود  ابیرقت  هدومن  یناگدنز  لاس  جنپ  شیوخ  راوگرزب  دج  اب  دلوتم و  ترجه  مشش  يهنس  نابعش  رد  ههجو  هللامرک  بلاطیبا  نب  یلع 

: ۀنس درفلا  بجر  رشع  عبار  دحالا  ۀلیل  ءاسم  تبسلا  موی  تیفوت  و  دوب . رتکچوک  مالسلاهیلع  نیـسح  هحفص 91 ] شرادقم [  یلاع  ردارب  زا 
رد حجار  هدش  هداد  شراگن  یلعالا  سودرفلا  تاقیلعت  رد  هچنانچ  دیوگ : هدنراگن  اماع . نوسمخ  ۀتس و  اهرمع  عومجم  ةرجهلا  نم  ( 62)

[71  ] تسا هدش  عقاو  ترجه  زا  مجنپ  لاس  ةرخالايدامج  مجنپ  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تداعـس  اب  تدالو  هک  تسنآ  رظن 
عوضوم دـنک  لیمکت  ار  هدـئاف  هک  نیا  يارب  تابنیز  رابخا  بنیز و  ةدیـسلا  باتک  زا  هتـشذگ  بلاطم  لقن  زا  سپ  هر )  ) ینابایخ ثدـحم  . 
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يهمالع نآ  هدش و  رظن  راتـساوخ  لاوئـس و  هرـسسدق )  ) یفجن يدابودرا  یلعدـمحم  ازریم  اقآ  ياقآ  ریبکلا  ۀـمالعلا  انداتـسا  زا  ار  روبزم 
( هر  ) ینابایخ ثدحم  هدومرف و  موقرم  ناشیا  هب  هدیـسر  شرظن  هب  هچنآ  رگید  رداصم  زا  و  هر )  ) یلدـیبع تابنیز  باتک  زا  زین  [ 72  ] لیلج

[ . 73  ] تسا هدرک  لقن  مرحم  يهمتت  عیاقو  باتک  هحفص 92 ] رد [  ار  وا  يهدنزرا  تالمج  تاملک و 

وا دقرم  نیعت  رد  يربکلا » بنیز  تافو   » باتک بحاص  مامتها 

فیلأت و يربکلا  بنیز  تافو  ناونع : هب  هک  یباتک  رد  اهیـضعب  تسنآ : منادیم  مزال  اـجنیا  رد  ار  نآ  رکذـت  ماـقم  بساـنت  هب  هک  یبلطم 
ماش رد  ای  رـصم  رد  ای  هرونم  يهنیدـم  رد  نکاما  هس  زا  یکی  رد  ار  تمـصع  يوناب  نآ  كرابم  دـقرم  هک  هدرک  ماـمتها  هدرک  رـشن  عبط و 

زاجح رد  هک  هعاجم  لاس  رد  هک  : تسنآ هدروآ  ماـش  رد  اهیلعهللامالـس  يربک » بنیز   » ندـش نوفدـم  رب  هک  یلیلد  هدـمع  و  دـیامن . نییعت 
نوفدم اج  نامه  تشذگرد و  ماش  رد  تمـصع  يوناب  دومرف و  رفـس  ماش  هب  دـش  راچان  هیلعهللاناوضر  رایط  رفعج  نب  هللادـبع  هدـش  عقاو 

نآ لقن  لوق و  نیا  ساسا  هدـمآ  شیپ  هللاۀـمحر  هیلع  هللادـبع  ترفاسم  نایرج  هدـش و  عقاو  هعاجم  زاـجح  رد  هک  اـعدا  نیا  یلو  دـیدرگ .
لاس رد  هک  تسا  هللاهمحر  ینیمظاک  ردـص  نسح  دیـس  اـقآ  ریبک  يهمـالع  [ 74  ] نیمرحلا لها  ۀهزن  باتک  شردـصم  خـیرات و  هیـضق و 

ود نآ  زا  ریغ  یکردم  هب  عوضوم  نیا  رد  روطـس  نیا  شراگن  خیرات  نیا  ات  تسا و  ناسحلا  تاریخ  باتک  زین  هتفای و  تافو  ق  ه . ( 1354)
رازه یکی  زا  دعب  هک  دننادب  ناگدنیآ  القأ  هک  هدشن  لقن  هعاجم  خیرات  نآ  كردم  باتک  ود  نآ  زا  کی  چیه  رد  ماهتفاین و  عالطا  باتک 
تسا هدش  طبـض  باتک  رد  ذخا و  هاوفا  زا  هک  دوریم  يوق  لامتحا  هحفص 93 ] و [  تسیچ ؟ نآ  ردصم  اعدا و  نیا  دنتسم  لاس  دصیـس  و 

رد اهیلعهللامالـس  يربک  بنیز  هک  نیا  هب  ندـش  لئاق  هچنانچ  تسا  هعاجم  هیـضق  نآ  هب  هراـشا  زا  یلاـخ  یلکب  هربتعم  خـیراوت  بتک  اریز 
يربک بنیز  تعجارم  هک  هتـسج : کسمت  نآ  هب  هر )  ) یلماع نیما  يهمالع  هچنآ  زا  ریغ  درادن  یکردم  هدش  نفد  عیقب  رد  هرونم  يهنیدم 
باتک لاثما  زا  بهذملا  زارط  بحاص  ار  لوق  نیا  زین  و  مینادیمن ، اجنآ  زا  ار  شندـش  جراخ  تسا و  نیقی  هنیدـم  هب  ماش  زا  مالـسلااهیلع 
بنیز ترـضح  رگا  تسین . دوش  دامتعا  نآ  رب  هک  نیا  لباق  درادـن و  یخیرات  شزرا  ادـبا  روکذـم  باتک  یلو  هدرک  لـقن  اـهبئاصملا  رحب 

هب هک  یصاخشا  روبق  هچنانچ  دشیمن  مولعمان  شکرابم  ربق  تداع  بسح  رب  دوب  هدش  نفد  عیقب  رد  هرونم  يهنیدم  رد  مالـسلااهیلع  يربک 
. دنامب مولعمان  برعلا  ۀلیقع  رونم  دقرم  هک  دوشیم  روطچ  تسا  مولعم  دنسریمن  تمصع  يوناب  نآ  ماقم 

هدرک لقن  بهذملا  زارط  بحاص  هک  یتافارخ  هب  هراشا 

نمـض رد  هتفای  تافو  ماش  یلاوح  رد  تمـصع  يوناب  هک  هدرک : لـقن  بئاـصملا  رحب  ةداهـشلا و  راونا  زا  بهذـملا  زارط  بحاـص  هچنآ  و 
هب مه  يهراشا  هک  تسین  نآ  لباق  یتح  هتشادن و  تقیقح  ادبا  تسا و  بوسحم  تافرخزم  زا  هدوب و  تافارخ  زا  دیدرت  نودب  هک  یلیصفت 

شباتک رد  ار  اهنآ  ارچ  منادیمن  تسین  ءانتعا  لباق  هدرک  لقن  فلؤملا  لوهجم  بتک  رئاـس  باـسنالا و  زنک  زا  هچنآ  نینچمه  و  دوشب . نآ 
تسا ؟ هدرک  تبث  لقن و 

درادن كردم  ۀعاجم  يهعقاو 

هراشا

مالـسلامهیلع تیبلها  راثآ  تالاح و  خیراوت و  رد  هحفـص 94 ] هک [  یناگرزب  بتک  ثیدح و  مجارت و  باسنا و  ریـس و  خـیرات و  بتک 
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- امهیلعهللاناوضر رفعج  هللادبع  ترفاسم  هعاجم و  یخیرات - يهعقاو  وچمه  هب  هراشا  دناهتخادرپ  فیلأت  هب  اهنآ  خیراوت  رد  هدنار و  نخس 
لاتف نبا  بوشآرهش و  نبا  یسربط و  خیش  یسوط و  خیش  يدهلاملع و  دیس  دیفم و  خیـش  قودص و  خیـش  ینیلک و  خیـش  دننام  دناهدرکن 

فیلأت راونالاراحب  دـننام  یفراعملاةرئاد  هک  یـسلجم  يهمالع  ۀـمغلا و  فشک  رد  یلبرا  سوواط و  نبا  دیـس  همالع و  هللاۀـیآ  يروباشین و 
لها ياملع  زا  نینچمه  هتشاد و  مالسلامهیلع  اهنآ  داجما  دالوا  راهطا و  يهمئا  لاوحا  رابخا و  راثآ و  ریـس و  رب  یبیجع  يهطاحا  هدومرف و 

دناهدرکن یخیرات  يهعقاو  وچمه  هب  هراشا  دناهتخادرپ  تافیلأت  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تالاح  لئاضف و  خیراوت و  رد  هک  یئاهنآ  تنس 
یشخدب و يربط و  بحم  یجنلبش و  نابـصلا و  نبا  یجنگ و  ظفاح  یعفاش و  يهحلط  نبا  یکلام و  غابـص  نبا  يزوجلا و  نبا  طبـس  دننام 

هکم خیراوت  رد  نینچمه  دماجنایم و  لوط  هب  ناشیماسا  رکذ  هک  تنس  لها  مالعا  زا  رگید  ةدوملا و  عیبانی  بحاص  ینادمه و  یلع  دیس 
شباتک دراو  ذخا و  ار  نآ  اجک  زا  هر )  ) یلماع ردص  يهمالع  تسین و  يربخ  هعاجم  يهیضق  زا  دناهتخادرپ  فیلأت  هب  القتسم  هک  هنیدم  و 

ندش نفد  هب  یلو  تسین . مولعم  تسا ؟ هدرک  ینـس  هعیـش و  زا  نارگید  تافیلأت  هب  تیارـس  ناشیا  باتک  زا  هدرک و  نیمرحلا ) لها  ۀـهزن  )
رد یقـشمد  رکاسع  نبا  هدرک و  حیرـصت  تسا  كردم  نیرتیمیدـق  هک  شباتک  رد  یلدـیبع  هباسن  ملاع  رـصم ، رد  يرغـص  يهقیدـص  نآ 

نیبغارلا و فاعسا  رد  نابص  دمحم  خیش  راونالا و  هحفص 95 ] حقاول [  رد  ینارعش  هیبنیز و  يهلاسر  رد  یقشمد  نولوط  نبا  ریبک و  خیرات 
يهلاسر رد  یطویـس  تاقبط و  رد  يواـنم  راونـالا و  قراـشم  رد  يودـع  نسح  خیـش  فاـحتالا و  رد  يواربش  راـصبالا و  رون  رد  یجنلبش 

يدـجودیرف و عالطا  عبتت و  لها  زا  نیرخأتم  ریهاشم  زا  روثنملا و  ردـلا  رد  زاوف  بنیز  ءاروشاع و  لسلـسم  يهلاسر  رد  يروهجا  هیبنیز و 
دناهدرک . حیرصت  نارگید 

یلدیبع تابنیز  رابخا  هب  تاهبش  زا  یضعب 

هراشا

شدوخ نامگ  هب  هدروآ  تابنیز  رابخا  رد  یلدیبع  هچنآ  رب  یتالاکـشا  اهیـضعب  هک  تسنآ : دـش  رکذـتم  دـیاب  نآ  هب  تسا و  مزال  هچنآ  و 
دوشیم : یسررب  هراشا و  اجنیا  رد  اهنآ  هب  هک  تسا  هتخاس  دراو 

نآ باوج  لوا و  يههبش 

اب راک  نیا  تخیگنایمرب و  هدرک و  عمج  دیلپ  دیزی  هیلع  رب  ار  مدرم  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدمآ  یلدیبع  ثیدـح  رد  هک  نیا  لوا :
وشن رامعتسا  ذوفن  تحت  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  مالک  نیا  بحاص  دوشیم  مولعم  تسا . هدوبن  بسانم  تمـصع  يوناب  نآ  خماش  ماقم 

هب رما  هن  هدرب  رـسب  تلزع  جـنک  رد  هتـسشن و  هناخ  رد  هدرک و  رایتخا  یعامتجا  روما  رد  ار  اوزنا  دـیاب  ناـسنا  هک  هدرک  روصت  هتفاـی  اـمن  و 
هدـمآ نوریب  اهبـش  هدـیزخ و  يهشوگ  رد  شافخ  دـننام  اهزور  دـناوتب  رگا  درادربیمدـق و  رکنم  زا  یهن  هار  رد  هن  دـهد و  ماجنا  یفورعم 
خیرات رد  دـناهدش  گرزب  دومخ  رکف  نیا  اب  هک  یـصاخشا  تسا و  راـگزور  ناراکمتـس  نید و  نانمـشد  يهتـساوخ  نیع  هک  دـنک  زاورپ 

تفای یئاهر  دـیلپ  دـیزی  تسد  رد  تراسا  زا  هک  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدرک  روصت  دـننکیم  تواضق  روطناـمه  مه  ناگتـشذگ 
هاگتـسد هـیلع  رب  هتـسشن و  تـلزع  يهشوـگ  رد  هحفــص 96 ] هتــسب و [  ورف  مد  ناـهنپ و  هناـخ  يهشوـگ  رد  هنیدـم  هـب  تـعجارم  زا  سپ 

دوخ یعرش  يهفیظو  هب  انشآ  رتهب  تمـصع  يوناب  هک  یتروص  رد  دنیـشنب  هدوسآ  هتـشادرب و  تسد  مه  ینابز  داهج  زا  يوما  يروتاتکید 
تباین مالسلاهیلع  داجس  ماما  فرط  زا  هک  هدوب  يروط  هماع  راظنا  رد  شنأش  تلالج  ماقم و  هتشادیمرب  مدق  دوخ  بجاو  يادا  رد  هدوب و 

دنزب و یفرح  دناوتن  یسک  هک  دندادیم  تبسن  تمصع  يوناب  نآ  هب  دشیم  رشن  ماکحا  مالسلاهیلع  ماما  فرط  زا  هچ  ره  هتـشاد و  هصاخ 
هک دیلپ  دیزی  هیلع  رب  مدرم  ندرک  راداو  منادیمن  [ . 75  ] دنامب نوصم  رافک  زا  رتدب  نیقفانم  رارشا و  رش  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هیقت  ماقم  رد 

بـسانت یبنیز  خـماش  ماقم  ابارچ  درادـن . یکاب  تیانج  تنایخ و  هنوگچـیه  زا  هتفرگ و  تسد  هب  هنابـصاغ  روط  هب  ار  نیملـسم  روما  ماـمز 
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رگ دشاب  وحن  ره  هب  هتساوخیم  تمـصع  يوناب  دنکیم ؟ نییعت  یعرـش  يهفیظو  تمـصع  يوناب  هب  مالک  نیا  بحاص  هک  تسا ؟ هتـشادن 
ار شردارب  تیمولظم  دـناروشب و  وا  هیلع  رب  ار  اهنآ  دـنامهفب و  مدرم  هب  ار  دـیلپ  دـیزی  یقیالان  متـس و  ملظ و  هدوب  یناـبز  تاـیغلبت  اـب  هچ 

بجعت تریح و  رد  ناسنا  اعقاو  دروآ . لـمع  يهلحرم  هب  ار  ردارب  تضهن  جـیاتن  دزادـنارب و  هنابـصاغ  تختزا  ار  دـیزی  اـت  دزاـس  راکـشآ 
یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  اهاسرفملق - هنوگنیا  بابرا  دومج  زا  اهمالک و  هنوگ  نیا  هحفص 97 ] نابحاص [  رکف  يدومخ  زا  دوشیم 

دایزنبا اـب  شتاـملاکم  دـیلپ و  دـیزی  سلجم  هفوک و  رد  تمـصع  يوناـب  نآ  يهبطخ  هب  يرظن  چوپ  ضارتعا  نآ  بحاـص  اـیوگ  میظعلا .
76 ؟ ]  ] تسا هتخادنین 

نآ باوج  مود و  يههبش 

زا هک  دومرف  دای  مسق  دوش  جراخ  هرونم  يهنیدم  زا  دش  داهنـشیپ  يو  هب  هک  نآ  زا  دـعب  يربک  بنیز  هک  هدـمآ  یلدـیبع  ثیدـح  رد  مود :
: دوشیم هتفگ  باوج  رد  دزاسیم ؟ مسق  اب  روطچ  لمع  نآ  سپ  دش  جراخ  نآ  زا  دعب  دوش و  هتخیر  شنوخ  هچ  رگ  دوشن  جراخ  هنیدـم 

مسق يهغیص  ظافلا و  نیع  يوار  تسین  مولعم  و  هدوب ؟ يروطچ  وحن و  هچ  هب  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ندروخ  مسق  تیفیک  مینادیمن  ام 
زا هک  هتـشادن  تافانم  هک  هدوب  يوحن  هب  مسق  هک  دوشیم  مولعم  شندـش  جراخ  دوخ  زا  دـشاب و  هدرک  لقن  اـم  هب  ار  تمـصع  يوناـب  نآ 

دیاش تسا و  هدوبن  مالسلاهیلع  داجس  ماما  رماوا  روتسد و  نودب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  راتفر  هیور و  کش  نودب  ددرگ و  جراخ  هنیدم 
دشاب . مالسلاهیلع  ماما  رما  زا  سپ  هنیدم  زا  شجورخ 

نآ باوج  موس و  يههبش 

ارچ دیدرگ و  رصم  راپسهر  دش و  جراخ  هنیدم  زا  هحفص 98 ] ناوناب [  اب  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدش  لقن  یلدیبع  ثیدح  رد  موس :
هدوب رصم  ات  هنیدم  زا  تمـصع  يوناب  نآ  هارمه  رایط  رفعج  نب  هللادبع  شجوز  دننام  یـسک  مشاهینب  لاجر  زا  هک  هدماین  ثیدح  نآ  رد 
بنیز تالاح  لقن  تبـسانم  هب  یلدیبع  ثیدـح  دـنکیمن ) ادـع  ام  یفن  یئیـش  تابثا   ) دـناهتفگ میدـق  زا  دوشیم : هتفگ  باوج  رد  تسا ؟

اجک زا  هتـشگن  ضرعتم  لاجر  زا  شناهارمه  هب  تبـسن  هدش و  ضرعتم  تمـصع  نادناخ  تاردـخم  زا  وا  ناهارمه  هب  مالـسلااهیلع  يربک 
هارمه لاجر  زا  هک  تسا  دیعب  يداع  بسحرب  هک  یتروص  رد  درک ؟ یفن  ار  نآ  ناوتیم  اجک  زا  دـناهدوبن ؟ شهارمه  اهدرم  زا  هک  مولعم 

دناهدرکن . لقن  هدش و  تکاس  نآ  رگید  تمسق  زا  لقن و  ار  خیرات  تالاح و  زا  تمسق  کی  تاور  دیاش  دنشاب  هتشادن 

نآ باوج  مراهچ و  يههبش 

رایط رفعج  هب  هللادـبع  شجوز  زا  رـصم  هب  شیرابجا  ترفاسم  نیا  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدـماین  یلدـیبع  ثیدـح  رد  مراـهچ :
ملع ضرتعم  نیا  ایآ  تسین . نایب  هب  جاتحم  ضارتعا  نیا  باوج : تفرگ . نذا  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  ترـضح  زا  ای  درک  ناذیتسا  ضر ) )

هب ایاضق  لقن  رد  تاور  رگم  تسا ؟ هدرکن  ناذـیتسا  ضر )  ) هللادـبع شجوز  زا  ای  مالـسلاهیلع  ماما  زا  تمـصع  يوناـب  هک  هتـشاد  بیغ  هب 
لقن مدع  و  دنریگیم ؟ رظن  رد  تیاور  لقن و  ماقم  رد  ار  تایـصوصخ  مامت  خـیراوت  لقن  رد  دـننکیم و  ادـیپ  عالطا  اهنآ  تایئزج  یمامت 
دیابن چوپ  ياهلاکشا  هدوبن و  دراو  ادبا  تاضارتعا  نیا  تفگ : تحارـص  اب  دیاب  تسا و  هدرواین  ملع  هب  ناذیتسا  هک  تسین  نآ  لیلد  يوار 

دش و یتسد  شیپ  اهنآ  باوج  هب  اذل  دریگ و  ياج  یحطـس  هداس و  ناهذا  رد  دیاش  هک  هحفص 99 ] اجنآ [  زا  یلو  دریگ  رارق  ءانتعا  دروم 
ملاعلا . هللاو  تسین - رتشیب  زیچ  یئوجبیع  یلدیبع  ثیدح  يارب  یئوگبیغ و  زا  ریغ  اهههبش  نآ 

اهضارتعا ضعب  زا  باوج 
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يهتشون فیعـضت  يارب  هدیـسر و  صاخـشا  ضعب  ناهذا  هب  هک  تسا  یئاهیـشارت  لاکـشا  دش  هداد  باوج  اهنآ  رب  هک  اهـضاترعا  نیا  لثم 
عقوم نآ  رد  دوشیم  روطچ  دـش  اپرب  دـیزی  تفالخ  هیلع  رب  بالقنا  هنیدـم  هب  تیبلها  دورو  اـب  لوا : تسا : هدـش  هتفگ  یلدـیبع  يهباـسن 

یلک هب  هیمأینب  زونه  دوب و  هدیـسرن  تدش  يهلحرم  هب  بالقنا  زونه  دیاش  باوج : دنک .؟ دیعبت  رـصم  هب  هنیدم  یلاو  ار  ع )  ) يربک بنیز 
اجک زا  ام  دـشاب  هدوب  بالقنا  لماوع  زا  یکی  مه  يربک  يوناب  نآ  ندرک  جراخ  هدـمآ و  شیپ  دـیعبت  يهیـضق  دـندوب  هداـتفاین  تردـق  زا 
دورو رثا  رد  هدوب و  شمارآ  یهاتوک  تدـم  تسین  دـیعب  هدـش ، عقاو  هنیدـم  هب  تیبلها  دورو  درجم  هب  بالقنا  هک  میراد  ملع  مینادیم و 

دناهتـسناوتن يریگولج  یلو  دوش  يریگولج  بالقنا  زا  هک  هدـش  دـیعبت  يربک  يوناب  هتـشگ و  اپرب  بالقنا  دـیزی  هیلع  رب  غیلبت  تیبلـها و 
نیرومأـم هک  مولعم  اـجک  زا  باوج : تفرن ؟ رـصم  هب  يو  اـب  ارچ  تشاد  يربـک  بنیز  هب  هک  يهقـالع  هب  رظن  رفعج  هللادـبع  مود : دـنیامن .

تبث ایاضق  تایئزج  هحفـص 100 ] خیرات [  رد  رگم  دورب  رـصم  هب  يربک  يوناب  هارمه  هللادبع  هک  دنـشاب  هتـشاذگن  هنیدـم  یلاو  هیمأینب و 
اهدص زا  دعب  الاح  میرادن  عالطا  اهنآ  زا  ام  هدوب و  نیب  رد  یفرع  یعرـش و  عناوم  ضعب  تسا  نکمم  مینادـب و  ار  نآ  تلع  ام  ات  هدـیدرگ 

ار هکم  ارچ  دالب  رایتخا  رد  دندومن  ریخم  ار  يربک  بنیز  رگا  موس : دیآیم . نهذـلا  برطـضم  صاخـشا  نهذ  هب  هیهاو  تاهبـش  نیا  لاس 
رد دومرف  رایتخا  ار  رـصم  دـندوب و  تیبلها  ناتـسود  زا  هک  تفرن  نمی  هب  ارچ  سپ  دوب  هدـش  ءانثتـسا  هنیدـم  هکم و  رگا  ؟و  دومنن راـیتخا 

هدرک راتخم  ار  يربک  يوناب  اعقاو  هیماینب  تلود  هک  میراد  ملع  اجک  زا  ام  باوج : ؟ دندوب تسود  نامثع  راگزور  نآ  رد  رـصم  هک  یلاح 
رصم هب  هک  دناهتشاد  رابجا  نطاب  رد  یلو  هدوب  هنیدم  زا  جورخ  داهنشیپ  عقوم  رد  لوا  يهلحرم  رد  نآ  هکلب  دورب  دهاوخب  يدلب  ره  هب  دوب 

رد بالقنا  دـنوشیم و  عمج  يربک  يوناب  رود  هب  دـندوب  ع )  ) تیبلها ناتـسود  زا  هک  دورب  نمی  هب  رگا  دـندوب و  تسود  نامثع  هک  دورب 
اجنآ هک  نیا  اب  دش  دیعبت  هذب  رب  نمی و  هب  هن  دندرک  دیعبت  هیواعم  زکرم  ماش  هب  ار  هیلعهللاناوضر  يرافغ  رذیبا  هچنانچ  دوشیم  اپرب  نمی 

ترـضح نآ  زا  درکن و  تعیب  ع )  ) نینمؤملاریمأ هب  وا  هک  یلاح  رد  دش  دراو  دـلخم  نب  ۀملـسم  يهناخ  هب  ارچ  مراهچ : تشادـن . شوخ  ار 
هک مولعم  اجک  زا  دنراذگب  ینعم  مامت  هب  راتخم  ار  وا  تسین  نکمم  دننک  دیعبت  ار  وا  هک  یسک  باوج : دوب . ۀیواعم  باحصا  زا  فرحنم و 

يوناب ای  هحفـص 101 ] دـشن [ ؟ دراو  يو  يهناخ  هب  دومن و  در  ار  وا  ناوتیم  اـیآ  دوش  دراو  وا  هناـخ  هب  هک  هدرکن  راداو  ار  وا  رـصم  یلاو 
نیا دشاب  انب  رگا  تسا  مولعمریغ  ام  يارب  رمأ  عقاو  هک  یتروص  رد  دوش  دراو  يوب  هتساوخ  هیقت  باب  زا  هدید و  نآ  رد  ار  تحلـصم  يربک 
هداد شراگن  هروصتم  ياهباوج  هنوگنیا  دیاب  اهنآ  باوج  رد  دیآ  نایم  هب  هدراو  ریغ  تاضارتعا  هدساف و  تامهوت  ۀیهاو و  تاهبـش  هنوگ 

تحـص رگا  هدرکن  هراشا  رـصم  هب  يربک  يوناـب  نتفر  هب  ینعی  عوضوم  نیا  هب  يدـحأ  راـبخا  يهرهم  نیمدـقتم و  دـیتاسأ  زا  مجنپ : دوش .
یـسلجم يهمالع  دننام  نیرخأتم  زا  ای  بوشآرهـش و  نبا  یـسوط و  خیـش  ینیلک و  دیفم و  خیـش  نیقودص و  دننام  دـندرکیم  لقن  تشاد 

نوچ دننکیم و  لقن  دنـس  اب  یمالـسا  ینید  ثیداحأ  رابخا و  لثم  مه  ار  خیراوت  رابخأ و  اهنآ  نوچ  نیمدقتم  اما  باوج : نارگید . و  هر ) )
لقن هدرکن و  هراشا  ایاضق  زا  يرایـسب  هب  هچنانچ  دـناهدرکن  هراـشا  اذـل  هدیـسرن و  دانـسا  اـب  ناـشخیاشم  زا  یخیراـت  عوضوم  نیا  اـهنآ  هب 
لقن هدرکن و  هراشا  ناراوگرزب  نآ  دالوا  مالـسلامهیلع و  راهطا  يهمئأ  تـالاوحأ  خـیراوت و  زا  يداـیز  ياـیاضق  هب  هچناـنچ  دـناهدومرفن .
لاثمأ يربک و  يوناب  يهرابرد  نیمدقتم  ناگرزب  ءاملع و  زا  هک  يدایز  بتک  و  دشکیم . ازارد  هب  نخـس  دوش  هداد  حرـش  رگا  دـناهدومنن 

هب اهنامز  رخاوأ  نیا  هب  ات  یلدـیبع  تابنیز  رابخا  هچنانچ  هتفر  نیب  زا  ای  هدیـسرن و  اهنآ  زا  نیرخأتم  ناـگرزب  تسد  هب  دـناهدرک  فیلأـت  وا 
يرجه متفه  مشـش و  نرق  ات  اهنآ  زا  یـضعب  دوبن و  سرتسد  رد  هک  هتـشگ  ادـیپ  يدایز  بتک  هچناـنچ  دـش  ادـیپ  اریخأ  دوب  هدـماین  تسد 

ع)  ) راهطا يهمئا  دالوا  رثکا  تدالو  خـیرات  هب  هچنانچ  دـیآیمن . تسد  هب  تسین و  ادـیپ  خـیرات  نآ  زا  دـعب  هحفـص 102 ] هدوب [  دوجوم 
تلالج و و  ع )  ) ماما مالـسا و  هب  تمدخ  تمظع و  نآ  اب  هیلعهللامالـس  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  دناهتـشونن و  هدرکن و  حیرـصت 

ناشیماسا هب  هک  نیمدـقتم  ناگرزب  نآ  فصو  نیا  اب  درادـن  ار  نآ  نایب  ریرقت و  تردـق  نابز  رد  ریرحت و  يارای  ملق  رد  هک  ماقم  نأش و 
تسد هب  ترـضح  نآ  تدالو  خیرات  نیمدقتم  بتک  زا  نامز  نیا  رد  رگا  دناهدادن  شراگن  دناهدرکن و  حیرـصت  شتدالو  هب  تفر  تراشا 
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ناـگرزب زا  یعمج  هک  نیا  رب  اـفاضم  دزاـسیم ؟ قـطنم  مادـک  اـب  فرح  نیا  دناهتـشونن ، ناـگرزب  نآ  هک  نیا  لـیلد  هب  مـینک  شدر  دـیایب 
ینارعش ۀیبنیز و  يهلاسر  رد  یطویـس  ریبک و  خیرات  رد  رکاسع  نبا  دننام  دناهدرک  حیرـصت  رـصم  رد  يربک  يوناب  ندش  نفد  هب  نیخرؤم 

فاحتالا و رد  يواربش  یجنلبش و  زاوف و  بنیز  راونالا و  قراشم  رد  يودع  نیبغارلا و  فاعسا  رد  نابص  راونالا ج 1 ص 23 و  حقاول  رد 
لوق راـبتعا  رب  یمکحم  لـیلد  دوخ  نیا  ءاـعدا  نیا  توـبث  ضرف  رب  دـناهدرک  یلدـیبع  زا  تیعبت  ناـنآ  يهمه  هتفگ : هک  یـسک  و  نارگید .

دننادیم هنیدـم  رد  اـی  ماـش و  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  نفدـم  هک  یلاوقا  راـبخا و  اـب  يو  لوـق  هک  نیا  ءاـعدا  و  تسا . یلدـیبع 
هحفـص تسا [ ؟ هدش  دراو  ماش  رد  يربک  يوناب  ندـش  نوفدـم  يهرابرد  هک  تسا  رابخا  مادـک  اریز  تسا  لصایب  ءاعدا  تسا . ضراعتم 

اهلقن رابخالا و  کلت  نییعت  یعدملا  یلعف  درادن ؟ عالطا  رابخا  نآ  زا  یسک  ارچ  ینس ؟ ای  هعیش  ثیدح  بتک  زا  رابخا  نآ  تساجک  [ 103
لاوقا اهربخ و  زا  ترابع  ( رابخا ) زا دارم  رگا  و  نیردـقملا . نم  هلمعل  نیرکاـشلا و  نم  هل  نحنف  اـهنم  اـهلاحم  ناـیب  عم  ثیدـحلا  بتک  نم 

رب حیجرت  هک  تسا  لاوقا  مادـک  تسا - هدراو  راثآ  رابخا و  نآ  زا  فرـصنم  اریز  دراد  تافانم  « رابخا » ظفل قالطا  اب  هچ  رگ  تسا  نیخرؤم 
نارگید نیرـصاعم و  زا  نیققحم  حیرـصت  هب  ( نیمرحلا لها  ۀـهزن  ) باتک بحاص  ءاـعدا  دـشاب و  هتـشاد  یقـشمد  رکاـسع  نبا  لاـثما  لاوقا 

رابتعا دامتعا و  ماقم  رد  ام  يارب  تسا  رکاـسع  نبا  اـهنآ  يهلمج  زا  تفر و  تراـشا  اـهنآ  هب  هک  نیخرؤم  زا  رفن  تشه  و  درادـن . تقیقح 
هب حیرـصت  هک  اره  هناگتـشه  نیخرؤم  نآ  هدرک  انب  هدش  هدـیرب  شاهراچ  فرط  ره  زا  هیهاو  تاهبـش  رادـفرط  هک  نیا  و  دـنکیم . تیافک 

اهنآ ینهذ  زاکترا  دنرـصم  لها  اهنآ  نوچ  هک  نیا  ءاعدا  هب  ندرک  مهتم  ینطو  بصعت  هب  دـناهدرک  رـصم  رد  يربک  بنیز  ندـش  نوفدـم 
رگا دوشیم : هتفگ  شزرایب  چوپ  ءاعدا  نیا  ءازا  رد  دناهتشون . هرهاق  رد  ار  كرابم  ربق  اذل  تسا و  نوفدم  رصم  رد  يربک  يوناب  هک  هدوب 

فالخرب هک  یتروص  رد  میوشن  لئاق  یجرأ  ناشناطوا  يهرابرد  اـهنآ  لاوقا  هب  دـیاب  میئاـمن  مهتم  ینطو  بصعت  اـب  دوش  اـنب  ار  نیخرؤم 
ایروس و هحفـص 104 ] لها [  زا  الـصا  هک  یقـشمد  رکاسع  نبا  بصعتیب  ناسیونخـیرات  ياوشیپ  نتـشون  طقف  تسا و  نیخروم  نیب  هیور 

دلجم هس  درذـگب و  قح  زا  هک  هدرکن  راداو  ار  وا  درومیب  دانع  اجیب و  بصعت  هک  تسوا  تسا  ربتعم  رایـسب  شمالک  هدوب  قشمد  نکاس 
لها زا  یکی  یلاع  تمه  هب  اریخا  هک  تسا  هداد  صاصتخا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  يهمجرت  خـیرات  تالاوحا و  هب  ار  شریبک  خـیرات  زا 

نوفدـم اما  ءازجلا . ریخ  هللا  هازج  تسا  هدرک  پاچ  ریبک  دـلجم  هس  رد  ار  سیفن  باتک  نآ  نانبل  ياولب  بوشآ و  بـالقنا و  نآ  اـب  قیقحت 
یلیلدیب رب  لیلد  تسا و  کنخ  هداعلا  قوف  کمنیب و  رایـسب  باحـصتسا  هب  کسمت  درادـن و  یلیلد  چـیه  هنیدـم  رد  يربک  يوناب  ندوب 

یظفل لیلد  هک  دیامن  لمع  دنزب و  گنچ  باحـصتسا  هب  دـناوتیم  ناسنا  یئاج  تسا  یلمع  يهفیظو  لصا و  کی  باحـصتسا  اریز  تسا .
ندز گنچ  یلمع  لصا  کی  هب  اذل  تسین و  دوجوم  یلیلد  هنیدم  رد  يربک  يوناب  ندش  نوفدم  يارب  دوشیم  مولعم  دشاب  هتـشادن  دوجو 
نیما دیــس  زا  باحــصتسا  هـب  ندز  گـنچ  رد  تـیعبت  رتکـنخ  نآ  زا  تـسا  کـنخ  رایــسب  یخیراـت  عوـضوم  کـی  تاـبثا  رد  مـه  نآ 
دننام هک - یـسک  تسا ؟ نوفدـم  اجک  رد  هنیدـم  رد  يربک  يوناب  ایآ  تسا . ندرک  يو  زا  دـیلقت  رکفت  لمأت و  نودـب  تسا و  ( هر ) یلماـع

یباحـصتسا سپ  دناسرب ؟ لمع  يهلحرم  هب  دهاوخیم  اجک  رد  ار  یلمع  يهفیظو  نیا  دنکیم  کسمت  باحـصتسا  هب  تاهبـش - رادـفرط 
هحفـص یلدیبع [  باتک  دننام  یمیدق  باتک  کی  زا  یخیرات  لیلد  دوجو  اب  ایآ  دراد . هدـئاف  هچ  دـهدیمن  هجیتن  دروخیمن و  درد  هب  هک 
ءاعدا هب  شندز  گنچ  سپ  دنادیم  مامت  ار  باحـصتسا  تالئاطال - تاهبـش  رادـفرط  رگا - درک ؟ کسمت  باحـصتسا  هب  ناوتیم  [ 105
نوفدم هنیدـم  رد  ار  يربک  يوناب  باحـصتسا  بجوم  هب  وا  اریز  تسین  تسرد  هدـش  ذـخأ  هاوفأ  زا  هک  نیمرحلالها  ۀـهزن  باتک  بحاص 

هک نیا  هب  لیلد  دروخیمن و  درد  هب  باحـصتسا  هک  تسا  دقتعم  هدنراگن  اما  تسا . نوفدم  ماش  رد  هک  تسا  دقتعم  روطچ  سپ  دـنادیم 
نانئمطا دروم  یلدیبع  يهتشون  یلو  تسا  هدش  باتک  لخاد  هک  تسا  هاوفا  زا  هذوخأم  يهصق  تسین و  دامتعا  دروم  تسا  نوفدم  ماش  رد 

هک نیا  رب  لیلد  یلدیبع  يهتشون  دشاب و  هتشاد  تحص  رـصم  رد  يربک  يوناب  ندوب  نوفدم  هک  مهدیم  يوق  لامتحا  اذل  تسا و  رابتعا  و 
دص نیدنچ  زا  سپ  هک  رصم  رد  ار  (ع) بنیز ندوب  نوفدم  يواخـس  راکنا  دشابیم و  هدرکن  فقوت  رتشیب  هفوک  ای  ماش و  رد  يربک  يوناب 

ءامدق و زا  یلدیبع  « تیبلا یف  امب  يردا  تیبلا  لها  » اریز تسین  دامتعا  رابتعادروم و  هدرک  تافو  لاس 902  رد  هدمآ و  یلدیبع  زا  دعب  لاس 
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ضرف رب  هک  هتفگ : تاهبـش  رادـفرط  هک  نیا  و  تسا . هتـشاد  یئانـشآ  يربک  يوناب  نفدـم  هب  يواخـس  زا  رتهب  هدوب و  تلاـسر  نادـناخ  زا 
یمعی ءیشلا  بح  » باب زا  تسا و  هدرکن  كرد  ار  دارم  لصأ  دوشیم  مولعم  دوشیمن - نیعبرا  يهعقاو  هب  لیلد  یلدیبع  يهتـشون  تحص 

هام رد  تیب  لهأ  ءارـسا  عوجر  هک  يوق  لامتحا  رطاخ و  نانئمطا  يارب  بناـج  نیا  هک  ار  یتاـبیرقت  دراد  تسود  داـیز  نوچ  تسا  « مصی و 
تایـسدح و هدومن  چـیه  ار  تاـبیرقت  نآ  دـناهدرک  تاـقالم  هحفـص 106 ] رباـج [  اـب  هدـش و  ءـالبرک  دراو  هدوـب و  هاـم  نآ  متـسیب  رفص 

دنکن . كرد  ار  دارم  لصا  هک  دراد  قح  اذل  دیامن و  تباث  ار  نتشیوخ  تالامتحا 

دقرم نییعت  رد  ءالبرک ) يهفاقث  يهنجل   ) يار

يهنیدم رد  ای  ماش  رد  ای  رصم  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ندش  نفد  يهرابرد  یصوصخم  يأر  ( ءالبرک رد  ینید  تفاقث  يهنجل  ) يارب و 
ۀبوـجا » باـتک زا  یلوا  يهرود  زا  ( 12  ) ددـع دوشیم : لـقن  هصـالخ  لاـمجا و  روط  هب  یـسراف  هب  همجرت  اـب  نآ  لاـمجا  هک  تسا  هروـنم 
يدقرم دوش ؟ هداد  تبسن  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  تسا  حیحـص  ربق  ود  زا  مادک  لاؤس 2  »ص 15 س 5  ءالبرک یف  ۀـینیدلا  لئاسملا 

هدیس هب  هس  ره  تبسن  هک  دباییم  دقارم  زا  هرقف  هس  دنک  عوجر  خیراوت  هب  هک  یسک  ج :) ( ؟ دشابیم ماش  رد  هک  نآ  ای  تسا  رصم  رد  هک 
هدوب رتخد  هس  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  تسا و  حیحص  تبـسن  هس  ره  دوشیم و  هداد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ماما  تنب  يربک  بنیز 
راوید تسا و  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ینیوبا  رهاوخ  موثلکما  شاهینک  بنیز  - 1 تسا . موثلکما  ناشهینک  بنیز و  اهنآ  زا  کی  ره  ماـن  و 

-2 هحفـص 107 ] [ . ] 77  ] دـش نفد  هرونم  يهنیدـم  رد  دـناوخ و  زامن  يو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفای و  تافو  دـش و  طقاس  يو  رب 
یلوا بنیز  هچناـنچ  تسا  ( یطـسو بنیز  هب  ) فورعم وا  هدوـب و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ینیوـبا  رهاوـخ  زین  وا  موـثلکما  شاهینک  بـنیز 

شنادنزرف اب  [ 78  ] تمصع يوناب  نآ  هدرک و  جیوزت  رایط  رفعج  نب  هللادبع  شیومع  رسپ  ار  یطـسو  بنیز  نیا  تسا و  يربک  هب  فورعم 
ماش هفوک و  رفـس  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هلئاع  روما  تسوا  دوب و  ءالبرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  شردارب  روضح  رد  نوع  دـمحم و 

دش و ضیرم  هار  رد  درک و  رفـس  ماش  هب  شجوز  اب  دـش و  زاجح  رد  هعاجم  ماع  اب  فداصم  تشگرب  هنیدـم  هب  هک  یتقو  دومنیم و  هرادا 
نبا یلع  تنب  یطسولا  بنیز  ربق  اذه  دناهتشون : شربق  گنس  رد  اذل  دیدرگ و  نفد  اجنآ  رد  تفای و  تافو  قشمد  رد  شجوز  يهمیخ  رد 

هک يرغص  بنیز  هب  تبـسن  دش  يربک  هب  روهـشم  يربک  بنیز  شرهاوخ  تافو  زا  دعب  هک  تسوا  و  مالـسلاهیلع . بلاطیبا  هحفص 108 ] ] 
تسا و مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ردام  زا  ریغ  شردام  تسا و  موثلکما  شاهینک  بنیز  - 3 دوشیم : رکذ  هک  تسا  یموس  بنیز  زا  ترابع 

دارفا رد  دوب و  ماش  هفوک و  رفس  رد  ءارسا  اب  ءالبرک و  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  شردارب  اب  هدرک و  رکذ  داشرا  رد  ( هر ) دیفم خیـش  ار  وا 
ناج دیزی  ندرک  حابم  هرح و  يهعقو  زا  دعب  تفریم و  رامشب  صاخشا  نیرتنایرگ  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  رب  تماما  نادناخ 

تشون يو  هب  هنیدم  رد  دیزی  لماع  دادیم و  هعاشا  ار  دیزی  متـس  ملظ و  هدرکیم و  شردارب  هب  متام  هحون و  يهماقا  وا  هنیدم  مدرم  لام  و 
زا يو  ندرک  جراخ  هب  رما  دیزی  یئامن و  جارخا  هنیدم  زا  ار  بنیز  تسا  مزال  یـشاب  هتـساوخ  زاجح  رد  ار  دوخ  تنطلـس  رارقتـسا  وت  رگا 
هرغ رد  دـش و  رـصم  لخاد  بنیز  هدرک و  هدارا  ار  اجنآ  تسا  هرهاق  شزکرم  هک  يرـصم  هک  درک  نامگ  لـماع  درک و  يرـصم  هب  هنیدـم 

يراصنا دلخم  نب  ۀملسم  رصم  یلاو  يهناخ  رد  لیلجت  اب  دندرک و  شمارتحا  رصم  لها  دیسر  رـصم  هب  هک  یتقو  تشگ و  دراو  نابعش 65 
دش . نفد  اج  نامه  رد  درک و  كرد  اجنآ  رد  لجا  ار  وا  دوب و  ضیرم  تشاد و  تیاکش  رفس  تامحز  زا  بنیز  دندومن و  دراو 

یبنیزلا دقرملا  يهلاسر  يربکلا و  بنیز  تافو  باتک  فلؤم  يار 

يهنجل ) يأر زا  تشذـگ  هچنآ  یبرع  تارابع  لقن  زا  دـعب  هحفـص 109 ] یبنیزلا [ ) دقرملا  ) يهلاسر )و  يربکلا بنیز  تافو  ) باتک فلؤم 
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ه. ( 61 : ) ۀنس مایا  ةرشع  رهـشا و  ۀعبراب  اهیلا  اهعوجر  دعب  تیفوت  ۀنیدملا  بنیز  نا  قبـس  امم  تفرع  دق  [ . 79  ] دیوگ ( ءالبرک ینید  تفاقث 
رهش نم  فصنلا  یف  تیفوت  ماشلا  بنیز  نا  و  ه . ( 62 : ) ۀنس بجر  رهش  نم  نیضم  ةرشع  عبر  دحالا ال  موی  ۀیشع  تیفوت  رصم  بنیز  نا  و 

تسا نوفدم  هنیدم  رد  هک  بنیز  ینعی  ه . ( 74 : ) ۀنس لیق  حجرالا و  یلع  ه  ( 65 : ) ۀنـس ناورم  نب  کلملادبع  مایا  یف  ۀعاجملا  ماع  بجر 
هبنـشکی بش  تسا  نوفدـم  رـصم  رد  هک  بـنیز  هتفاـی و  تاـفو  ترجه  زا  ( 61  ) لاـس زور  هد  هاـم و  راـهچ  هـب  ماـش  زا  تـعجارم  زا  سپ 

نب کلملادـبع  مایا  رد  هعاجم  لاـس  بجر  فصن  رد  تسا  نوفدـم  ماـش  رد  هک  بنیز  و  هتفاـی . تاـفو  يرجه  لاس 62  بجر  مهدراـهچ 
تسا . هتفای  تافو  ترجه  زا  ( 74  ) لاس رد  هک  هدش  هتفگ  هتفای و  تافو  ترجه  زا  ( 65  ) لاس رظن  رد  رتحجار  لوق  هب  رظن  ناورم 

ۀفاقث يار  رب  لاکشا 

ضراعت عقوم  رد  هقف  رد  ءاهقف  هک  تسا  یهقف  يهضراعتم  رابخا  ناـیم  عمج  هب  هیبش  رایـسب  هدرک  يأر  راـهظا  ( ینید تفاـقث  يهنجل  ) هچنآ
هب هدرکن و  در  ار  یـضعب  هضراعتم  هحفـص 110 ] رابخا [  زا  دنهاوخیم  هک  هیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  ماقم  رد  هضراعتم  يهفلتخم  تایاور 

داهتجا و ماقم  رد  تخـس  لکـشم و  رایـسب  دراوم  زا  هک  دـننکیم  رابخا  ناـیم  عمج  دنـشاب  هدرک  لـمع  اـهنآ  يهمه  هب  دـنراذگن و  راـنک 
دیامن عمج  دش  لقن  هک  يوحن  نآ  اب  ار  هضراعتم  خیراوت  نایم  هتـساوخ  مه  ( ۀفاقث يهنجل  و( دـهدیم . ناشن  ار  دـهتجم  هیقف  کی  يداتـسا 

هب بوسنم  هرونم  يهنیدم  رد  يربق  دناهدرک و  باتک  دراو  ذخا و  هاوفا  زا  منامگب  درادن و  یتسرد  كردم  هعاجم  خـیرات  هک  یتروص  رد 
یلو هدرک  هراشا  اهنآ  هب  ( ۀفاقث يهنجل  ) هک اهخیرات  یـضعب  رب  هوالع  دوش  بوسحم  دـقرم  هس  زا  یکی  ات  درادـن  دوجو  مالـسلااهیلع  بنیز 

تعجارم زا  سپ  تسا  نوفدم  هنیدم  رد  هک  بنیز  هتفگ : ( یبنیزلا دقرملا  ) يهلاسر بحاص  هک  نیا  اما  و  تسا . هدادن  ناشن  ار  اهنآ  دنتـسم 
مالسلاهیلع ءادهـشلادیس  ینیوبا  رهاوخ  وا  هک  درک  راهظا  هک  ( ۀفاقث يهنجل  ) يأر اب  هتفای  تافو  ه  ( 61  ) لاس زور  هد  هام و  راهچ  هب  ماـش  زا 

يهنجل ) لوق هب  انب  اریز  دزاسیم ؟ روطچ  دـناوخ  زاـمن  يو  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  درک و  تاـفو  دـش و  طـقاس  يوب  يراوید  تسا و 
) يهلاسر بحاص  ءاعدا  دشاب و  هدش  عقاو  قارع  هکم و  يوس  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تکرح  زا  لبق  هیـضق  نیا  دیاب  ( ۀـفاقث

دنراد رگدـیکب  اب  یلک  نیابت  تفاهت و  هک  تاملک  نیا  هتفاـی  تاـفو  هنیدـم  رد  ماـش  زا  بنیز  تعجارم  زا  سپ  هک  تسنآ  ( یبنیزلا دـقرملا 
دیامن ؟ ادیپ  قفاوت  دناوتیم  مه  اب  روطچ 

ینابایخ ثدحم  مالک 

مساق دمحم  نسح  ( بنیز ةدیسلا  ) باتک زا  یمارم  لقن  و  هحفص 111 ] یمالک [  نمض  رد  مایالا  عئاقو  رد  ( هر ) ینابایخ ثدحملا  انخیـش  و 
بنیز تسین  روکذم  یطسو  بنیز  هیلعهللاتاولص  ریما  ترضح  تانب  دادع  رد  هماع  هصاخ و  زا  یفیلأت  یخیرات و  چیه  رد  [ : 80  ] هدومرف

تسا . ماش  يهنوفدم  موثلکماب  ةانکم  يرغص  بنیز  رصم و  يهینفد  يربک 

ۀعیشلا نایعا  رد  یلماع  نیما  دیس  مالک 

نینمؤملاریمأ تنب  يرغـصلا  بنیز  ربـق  اذـه   ) هدوب دوجوم  شقن  نیا  ماـش  رد  عقاو  رازم  گنـس  رد  هک  هدرک  لـقن  یـسک  زا  نآ  زا  سپ  و 
نایعا رد  ( هر ) یلماع ماما  دیـس  لقن  اـب  نینچمه  و  [ 81  ] دزاسیم روطچ  هدرک  لقن  ( ءالبرک ینید  يهفاقث  هچنآ ( اـب  لـقن ، نیا  ( مالـسلاهیلع

موثلکماب ةانکملا  بنیز  ةدیسلا  ربق  اذه  اهیلع  بتک  اهتأرق  اهتیأر و  ةرخص  ربقلا  اذه  یلع  دجو  هدومرف : هک  دیآیم  تسرد  روطچ  ۀعیـشلا 
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یئیش و اهلثمب  تبثی  ةرجهلا و ال  نم  هأم  تسلا  دعب  تبتک  اهنا  یلع  لدت  اهطخ  ةروص  خیرات و  اهیف  سیل  هنعهللایـضر و  یلع  اندیـس  تنب 
خلا . ریبج  نبا  يوس  نیخرؤملا  نم  ربقلا  اذه  یلا  راشا  نم  دجا  مل  صحفلا  عبتتا و  دیزم  عم 

تسا بنیز  رفن  هس  ماما  تانب  رد  هک  یلدیبع  لقن 

هک اجنآ  تسا  هدرک  حیرصت  تابنیز  رابخا  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  تانب  زا  بنیز  هس  ره  هب  هللا  همحر  هباسن  یلدیبع  دیوگ : هدنراگن 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  تنب  ءارهزلا  هحفـص 112 ] ۀـمطاف [  اهما  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  يربکلا  بنیز  دـیوگ :

ادنـسم دعب  خلا . بسنلا  باتک  یف  مهانرکذ  ادالوا  هل  تدلوف  رفعج  نب  هللادبع  یلا  تجرخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اهدج  ةایح  یف  تدـلو 
هک ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ندـناوخ  راعـشا  ءاروشاع و  بش  نایرج  مالـسلامهیلع  داجـس  ماما  زا  رقاب  ماما  زا  قداص  ماما  زا 

هدومن و نایب  ار  تمـصع  يوناب  نآ  يهلان  راعـشا و  نآ  يربک  بنیز  ندینـش  تسا و  هدرک  لقن  لیلخ ... نم  کـل  فاره  داـی  دـیامرفیم :
نب یلع  تنب  یطـسولا  بنیز  دـیوگ : و  تسا . هدرک  تیاور  میاهدرک  لـقن  نآ  زا  يرادـقم  هک  ار  يربـک  بنیز  تـالاح  رئاـس  نآ  زا  سپ 

هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  ءارهزلا  ۀمطاف  ۀیقر  يربکلا و  بنیز  نسحم و  نیـسحلا و  نسحلا و  اهتاوخا  ما  اهما و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
رتخد هس  يربک  تمـصع  نآ  هک  ندرمـش  مالـسلااهیلع  ءارهز  يهقیدص  دالوا  زا  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تنب  ۀیقر  خلا  ملـس ... هلآ و 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  تنب  يرغـصلا  بنیز  دیوگ : زاب  و  تسا . هتفگ  زین  یلدیبع  زا  ریغ  هچ  رگ  تسا  روهـشم  فالخ  دشاب  هتـشاد 
یلو ۀنیدملاب . بنیز  تتام  هللادبع و  مهنم  بقعا  نمحرلادبع  هللادبع و  مساقلا و  هل  تدلوف  لیقع  نب  دمحم  اهمع  نبا  تجوزت  دلوما  اهما 

يهفاقث ) هک یئاراب  لوق  نیا  تسا  هدوبن  مالسلااهیلع  هرهاط  يهقیدص  شردام  هنیدم  رد  هنوفدم  بنیز  هک  هدرک  حیرـصت  دش  لقن  هچنانچ 
دیآیمنرد . تسرد  تسا  هدرک  راهظا  ( ینید

تسا موثلک  ما  يربک  بنیز  يهینک 

دیاب هدوب  موثلکما  بنیز و  اهنآ  يهکرابم  یماسا  هک  هحفص 113 ] مالسلاهیلع [  نینمؤملاریما  ياهرتخد  يهرابرد  رتشیب  تاقیقحت  يارب  و 
لاکـشا و ههبـش و  لحم  راوگرزب  نآ  تاقیقحت  زا  هچنآ  دوش و  هعجارم  هرـسسدق  یلماع  نیما  دیـس  ۀیعـشلا  نایعا  موس  یـس و  دـلجم  هب 
رد هک  ءالبرک  فجنلا و  نیدهـشملا  ةرامع  یف  نیمرحلا  لها  ۀـهزن  باتک  بحاص  مـالک  در  ماـقم  رد  هک  تسنآ : درک  لوبق  ار  نآ  ناوتن 
ماش هب  ( هر ) هللادـبع شجوز  اب  هعاجم  لاـس  رد  يربک  بنیز  هک  هدرک  لـقن  [ 82  ] روثأملاب روبقلا  لها  ۀیحت  يهلاسر  زا  هدـش و  پاچ  دـنه 

هتـشاد داقتعا  البق  هک  نیا  اب  تسا  قیقحت  فالخ  راوگرزب  نآ  شیامرف  نیا  هدوبن . موثلکما  شاهینک  يربک  بنیز  هک  [ : 83  ] هدومرف هدمآ 
زا دارم  هک  عوضوم  نیا  تسین و  تسرد  اـما  تسا  هتـشگرب  شحیحـص  يأر  نآ  زا  ادـعب  یلو  هدوـب  موـثلکما  تمـصع  يوناـب  يهینک  هک 

تاقیلعت رد  تسا  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  ترابع  هدوب  نامهم  وا  يهناـخ  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مهدزون  بش  رد  هک  موثلکما 
[ . 84  ] دوش عوجر  اجنآ  هب  هدیدرگ  تباث  قیقحت و  يدایز  نئارق  اب  مالسلاهیلع  ماما  ملع  باتک  يهمجرت 

یلدیبع مالک  رب  نایعالا  دیس  عالطا  مدع 

بوخ ماش  رد  كالما  ءارق و  بحاص  (ض) رفعج هللادـبع  ندوب  زاجح و  رد  ار  هعاجم  ءاعدا  عوضوم  هرـسسدق  یلماـع  نیما  ماـما  دیـس  و 
هب دوش  عوجر  تسا  هتفاین  نآ  رب  يدنتـسم  كردم و  ادبا  هدرمـش و  طابنتـسا  نیمخت و  سدح و  زا  ار  نآ  و  هحفص 114 ] هدرک [  قیقحت 
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لقن یلدیبع  هچنآ  نینچمه  دشاب و  حیحـص  رگا  هداد  يأر  ( ۀفاقث يهنجل  ) هچنآ سپ  توریب . 208 ط   - ۀعیشلا ص 209 نایعا  ( 33  ) دلجم
و ( 61  ) لاس رد  یکی  دـناهدرک  هنیدـم  هب  تعجارم  هدوب و  ماش  ءـالبرک و  رد  ود  ره  بنیز و  ماـن  هب  تمـصع  ناوناـب  زا  رفن  ود  رگا  هدرک 

مالـسلااهیلع يربک  بنیز  نفدم  يهرابرد  یلو  دنـشاب . هدرکن  دایز  فقوت  ماش  رد  دـیاب  دـبال  سپ  دـناهتفای  تافو  ( 62  ) لاـس رد  يرگید 
دنتـسم كردم و  لاوقا  رئاس  يارب  دشاب و  دـناوتیم  دامتعا  دروم  ابیرقت  ءارآ  لاوقا و  رئاس  نایم  رد  هداد  شراگن  ( هر ) هباسن یلدـیبع  هچنآ 

دادیم و رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  الا  تسا و  هتفاین  عالطا  یلدـیبع  تاملک  رب  ( هر ) یلماع نیما  ماما  ناـیعالا  دیـس  و  تسین . داـمتعا  لـباق 
هیلعهللاۀمحر . دومرفیم  رظنراهظا 

نآ زا  لاکشا  عفد  یلدیبع و  تیاور 

دورو عـقوم  هب  عـجار  يراـصنا  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  یتـیاور  تاـبنیز  راـبخا  رد  یلدـیبع  هک  تسنآ : تسا  مزـال  شرکذـت  هچنآ  و 
دعب مدید و  رـصم  هب  شدورو  زا  زور  دـنچ  زا  دـعب  ار  تمـصع  يوناب  دـیوگ : هدرک و  لقن  رـصم  هب  اهیلعهللامالـس  يربک  بنیز  ترـضح 

بیاـعم و هلمج  زا  باـتک  نآ  رد  ار  یتـیاور  وچمه  دوجو  صاخـشا  ضعب  دـیاش  دـسریم و  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هک  هدرک  لـقن  یتاراـبع 
نب هللادبع  ربخ  نآ  يوار  الوا : دوش . هراشا  هتکن  نیا  هب  اجنیا  رد  متـساوخ  هحفـص 115 ] اذل [  دیامن و  روصت  باتک  نآ  رب  نعط  تابجوم 

ترجه ( 134  ) لاس رد  دوب و  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  رد  هنیدـم  یـضاق  هک  ( ۀـلاوطوبا زا ( ترابع  رهاظ  بسح  رب  يراـصنا  نمحرلادـبع 
هللادـبع رگا  و  [ . 85  ] تسا هدرک  لقن  یطایمد  جرزخلا ) باسنا  ) باتک زا  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هچنانچ  هتفای  تاـفو 

هدوب يهزادـنارد  يو  نس  دـشاب و  هدوب  راید  نآ  رد  ناماس  نآ  هب  تمـصع  يوناب  دورو  عقوم  رد  رـصم  رد  ترجه  ( 62  ) لاس رد  هدربمان 
زونه نامز  نآ  رد  دیاش  دشاب و  هتـشاد  دیاب  لاس  داتفه  زا  رتشیب  ( 134  ) لاس رد  شتافو  نیح  رد  دشاب  هدید  ار  تمـصع  يوناب  دورو  هک 

تسا و یلوضف  یهز  هدوب و  طلغ  رابخا  نایوارب  ادعب  ار  بلطم  نآ  يو  لقن  زاب  یلو  هدید  ار  تمـصع  يوناب  هدوب و  هدیـسرن  غولب  دح  هب 
صخـش لـقن  هب  سپ  تسا  ( ۀـلاوطوبا ) زا ریغ  يراـصنا  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  دارم  رگا  و  تس . اروج  یـضاق  نآ  یئاوـقتیب  زا  یـشان 
دامتعا دروم  هک  لتاقم  بتک  ضعب  رد  هدرک  لقن  يراصنا  هللادـبع  هک  تاراـبع  ناـمه  نیع  اـیناث : و  داد . ناوتن  رثا  بیترت  یلاـحلالوهجم 

ءادهشلادیس ترـضح  دیـسر و  اههمیخب  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  تداهـش  ربخ  هک  عقوم  نآ  رد  ءاروشاع  زور  تسا  دوجوم  تسا 
يربـک بنیز  تشگ و  رـضاح  هدـش و  ناور  همیـسارس  هحفـص 116 ] شزیزع [  دـنزرف  نیلاب  رـس  هب  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  مالـسلاهیلع 

نیا دیاش  تخادنامالـسلاهیلع و  ربکا  یلع  شعن  هب  ار  دوخ  هدروآ و  نادـیم  هب  ور  هرـس  کی  دـش و  جراخ  تارهاط  مایخ  زا  مالـسلااهیلع 
كرت ار  دنزرف  شعن  مالـسلاهیلع  ماما  دنک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  شردارب  هک  هدوب  نیا  يارب  تمـصع  يوناب  نآ  يهیور 
ناناوج هب  ور  مالسلاهیلع  ماما  اذل  ددرگ و  هتـساک  فرـصنم و  دنزرف  مغ  نزح و  زا  دوش و  هجوتم  مایخ  هب  رهاوخ  ندینادرگزاب  هب  هدرک و 

رد يراصنا  هللادبع  تیاور  رد  هک  یتارابع  نیع  و  دش . رهاوخ  ندینادرگرب  لوغشم  دوخ  دیئامن و  لمح  طاطسف  هب  ار  یلع  دومرف : هدرک و 
تارابعرد میناوتب  هک  ار  یهیجوت  ره  تسا و  دوجوم  زین  اههمیخ  زا  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  جورخ  عقوم  نامه  رد  تسا  تابنیز  راـبخا 

تارابع نآ  هک  دش  مولعم  ام  يارب  اجک  زا  اثلاث : و  میروآیم . زین  تابنیز  رابخا  باتک  تارابع  رد  ار  هیجوت  نامه  میئامنب  لتاقم  زا  یضعب 
تـسا هدـشن  لعج  هفاضا و  سد و  باتک  ياههخـسن  هب  ادـعب  تسا  تابنیز  رابخا  رد  هک  يربخ  تراـبع  رد  اـی  لـتاقم  زا  یـضعب  رد  هاوخ 

زا ضرغ  لها  دـندرکیم و  بتک  رد  فرـصت  لخد و  نیخـسان  تشادـن و  دوجو  عبط  اـهنامز  قباـس  رد  هک  همیدـق  بتک  خـشن  اـصوصخ 
ءاهقف و ءاملع و  ار  اهنآ  هک  یئاهباتک  اصوصخ  دناهدرکیم  سد  بلاطم  ضعب  هدرک و  تلاخد  اهباتک  ياه  هخسن  هب  نیعاضو  نیـساسد و 

عامـس تئارق و  تیاور و  ثیدـح و  زرط  هب  رگیدـکی  هب  ثیداـحا  راـبخا و  زا  ار  اـهنآ  تاـیوتحم  یماـمت  هدرکن و  تئارق  اـمئاد  نیثدـحم 
تبظاوم اهنآ  تایوتحم  یماـمت  هب  ءاـملع  هدیـسر و  اـم  هب  اـهنآ  نیفلؤم  زا  ارتاوتم  هک  هعبرا  بتک  دـننام  دـناهدادن  هحفـص 117 ] لیوحت [ 
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دنیامنیم سد  هک  دوشیم  هدید  رضاح  رصع  رد  هچنانچ  دوشیم  ادیپ  اههخـسن  رد  عضو  سد و  یهاگ  مه  اهنآ  رد  همه  نیا  اب  دناهتـشاد 
خـسن هب  دـیاب  تسین  هعبرا  بتک  يهباثم  هب  هک  یبتک  اما  تسا ، هدـش  رابخا  ثیداحا و  ظـفح  ثعاـب  هک  پاـچ  فیرـش  تعنـص  دوجو  اـب 
رابخا رد  ار  تارابع  نآ  تسا  نکمم  سپ  دـشاب . هدوب  نوصم  نید  نانمـشد  سد  عضو و  زا  هک  دوش  تقد  یلیخ  دوش و  هعجارم  هحیحص 

ملاعلا . هللاو  دنشاب  هدرک  سد  لتاقم  بتک  زا  یضعب  رد  ای  تابنیز 

وا بیذاکا  يرهاظ و  یسلدنا  مزح  نبا 

لاس رد  هدروآ و  دوجو  هب  هماع  نایم  رد  ار  نییرهاظ  کلـسم  هک  يرهاـظ  یـسلدنا  مزح  نبا  دوشیم : هداد  رکذـت  اـجنیا  رد  زین  يهتکن  و 
ةرهمج شباتک : رد  [ 86  ] دندرک عامجا  وا  یهارمگ  تلالض و  رب  يو  تایح  لاح  رد  تنس  لها  مالعا  ياملع  هدرک و  تافو  ق  ه . ( 456)

درک جیوزت  رمع  ار  وا  هدش  دـلوتم  اهیلعهللامالـس  هرهاط  يهقیدـص  زا  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تنب  موثلکما  هک  هتفگ : برعلا  باسنا 
نب دمحم  حاکن  يهلابح  هب  يو  زا  دـعب  درک و  جـیوزت  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  نوع  ار  وا  رمع  زا  دـعب  دـندش  دـلوتم  هیقر  دـیز و  يو  زا  هک 

هللادـبع هک  نآ  زا  دـعب  دوـمن  جـیوزت  بلاـطیبا  نبا  رفعج  نب  هحفـص 118 ] هللادـبع [  ار  موـثلکما  وا  زا  دـعب  دـمآرد و  بلاـطیبا  نب  رفعج 
فلخ مث  تسا : نیا  شریخا  ترابع  نیع  و  رـصم . فراعملاراد  عبط  برعلاباسنا  ةرهمج  باتک  زا  داد ص 38  قالط  ار  بنیز  شرهاوخ 
دهدب قالط  ار  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ( ضر ) رفعج هللادبع  بنیز ص 38 . اهتخال  هقالط  دعب  بلاطیبا ، نبا  رفعج  نب  هللادبع  هدـعب  اهیلع 

بیذاکا بیجاعا  زا  بلطم  نیا  مکاح و  نآ  نالطب  رب  ترورـض  هدادن و  ناشن  خیرات  يهیـضق  وچمه  دنک  جیوزت  ار  موثلکما  شرهاوخ  و 
ار موثلکما  رمع  جـیوزت  الوا : تسا . هدرک  تبث  شباتک  رد  مزح  نبا  هک  تسیراکهاش  رادـخاش و  ياهغورد  زا  تسا و  بوسحم  مزح  نبا 

نیرصاعم زا  یضعب  ندرک  مزج  تسا و  هدومرف  نایب  احورـشم  هرـسسدق  دیفم  خیـش  هچنانچ  تسین  تباث  ققحم و  تسا و  فالتخا  دروم 
رگا ایناث : و  تسا . هتفای  تافو  یناث  يهفیلخ  تایح  لاح  رد  موثلکما  عوضوم  تحص  ضرف  رب  تسا و  تفگش  یـسب  ياج  جیوزت  عوقو  هب 
زامن مه  اب  ود  ره  رب  هدروآ و  مه  اب  ار  ود  ره  يهزانج  دناهتفر و  ایند  زا  فقـس  طوقـس  اب  دیز  موثلکما و  دـشاب  هداتفا  قافتا  هیـضق  وچمه 
رسای رامع  زا  فالخ  باتک  رد  هرسسدق  یسوط  خیش  زا  ۀعیشلا  لئاسو  رد  هرسسدق  یلماع  رح  خیش  رحبتم  ثدحم  يهمالع  دناهدناوخ .

هتفر اـیند  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ناـمز  رد  هدـش  دـلوتم  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  ترـضح  زا  هک  موثلکما  هدرک : لـقن  هیلعهللاناوـضر 
هحفص 119 ] تشذگ ص 106 [ . هچنانچ 

دندوب اهنآ  حاکن  هلابح  رد  تانب  هک  صاخشا  یماسا  شیرق  بسن  رد  يریبز  رکذ 

تاردـخم تانب  هک  یـصاخشا  یماسا  ( شیرق بسن  ) باتک رد  هتفای  تاـفو  ق  ( 236  ) لاس رد  هک  يریبز  بعـصم  نب  هللادـبع  نب  بعـصم 
يربـک يهقیدــص  شرداـم  هـک  ار  موـثلکما  جوز  هدرک و  رکذ  الیــصفت  دــناهدمآ  اـهنآ  حاــکن  يهلاــبح  هـب  مالــسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
حاکن يهلابح  رد  ار  موثلکما  هدرب و  مسا  اهنآ  زا  یـسلدنا  مزح  نبا  هک  یـصاخشا  هدومن و  رکذ  ار  یناث  يهفیلخ  طـقف  تساـهیلعهللامالس 

یکش و  هرهاق . فراعملاراد - )ص 46 40 ط  شیرق بسن  ) باتک هب  دوش  عوجر  تسا  هدربن  یمسا  ادبا  هتـسناد  يرگید  زا  دعب  یکی  اهنآ 
تسا . بلاطوبا  لآ  مشاهینب و  خیراوت  هب  انشآ  رتهب  تسا و  یسلدنامزح  نبا  زا  مدقا  يریبز  هک  تسین 

مزح نبا  تافیلات  هب  دامتعا  مدع 
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هدوبن و لـئاق  شزرا  یـسلدنا  مزح  نبا  تاـفیلأت  تاـیلقن و  تاـملک و  هب  قیقحت  لـها  هک  تسا  راـکهاش  ياـهغورد  هنوـگنیا  تهج  هب  و 
هب تافارخ  اهغورد و  اهنایذه و  هچ  هدرک  فیلأت  لحن  للم و  رد  هک  ( لصفلا ) شباتک رد  هچنانچ  تسین  عقاو  ردـصم  كردـم و  شتافیلأت 

)ج ماکحالا باتک ( رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نیدلاو  يهرابرد  هک  یسک  تسا . هداد  تبـسن  یمالـسا  قرف  هب  دوخ  هاوخلد 
هدیناسر اجنآ  هب  ار  تراسج  برقع  شین  دننام  مزح  نبا  ملق  شین  دنرازیب و  یبدایب  نآ  زا  نیملـسم  مومع  هک  دیوگ  ینایذه  5 ص 171 

هحفص 120 ] تشاد [ ؟ دیاب  عقوت  هچ  وا  زا  دسیونب  ار  راکهاش  غورد  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  نیدلاو  يهرابرد  هک 

فوا دنوخآ  ییوگ  نایذه 

هچنانچ دنفورعم  يزادرپغورد  هب  روهشم و  یئوگنایذه  هب  اهنامز  رخاوا  نیا  رد  [ 87  ] هدازدنوخآ یلعحتف  ازریم  دننام  ءامدق  رد  مزح  نبا 
ماقم یلو  تسا  نشور  اهنآ  ياهباوج  هک  هدز  یئاهفرح  دیامن و  دراو  همطل  مالـسا  ساسا  رب  یئوگهوای  اب  هتـساوخ  هدربمان  يهدازدـنوخآ 

ءانتعا لباق  تسا  دـنرچ  گنفج و  سب  شدوخ  لوق  هب  شیاهفرح  هوالع  دـشیم و  نایب  احورـشم  الا  درادـن و  ار  نآ  بسانت  شیاـجنگ و 
لایخ یهز  لـطاب  روصت  یهز  تسا  هدرک  لاـیخ  یملع  بلاـطم  زا  ار  اـهنآ  اههشیدـنا  نآ  هدـنروآدرگ  هک  تساـجنیا  روآهدـنخ  تسین و 

هب تنایخ  اپارس  هک  یتروص  رد  دناهداد  مه  رشن  يهزاجا  هدومن و  عبط  نارهت  هعیش  زکرم  رد  اهزور  نیا  ار  وا  ياههشیدناهنافـسأتم  لاحم .
تسا . نایناریا  ناریا و  رب  تیانج  مالسا و  سدقم  نیئآ  تکلمم و  و  هحفص 121 ] نید [ 

نآ رب  لاکشا  داعبتسا و  عفر  لئالد  زا 

هراشا

رد مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  هک  دراد  ناکما  رایسب  هک  نیا  باجعتـسا  داعبتـسا و  عفر  يارب  هک  یلئالد  هلمج  زا  عومدلا  جاهنم  بحاص 
تفه زور و  جنپ  فرظ  رد  ماش  هفوک و  نیبام  ریس  هک  دوشیم  هدافتسا  خیرات  هب  هعجارم  زا  سپ  هتفگ : دنشاب  هدمآ  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا 
تسنآ يارب  بلطم  باجعتـسا  مامت  دیوگیم : هدرک و  رکذ  دروم  دنچ  هنومن  يارب  هدوب و  يداع  رما  رایـسب  نامز  نآ  رد  زور  هد  یلا  زور 

داعبتـسا عفر  هدرک و  نایب  بلطم  تابثا  يارب  لیلد  هد  دعب  دننکیم و  ضرف  يداعریغ  مک  تدـم  نیا  رد  ار  ماش  هفوک و  نیبام  تفاسم  هک 
لئالد نایب  نمض  رد  عومدلا  جاهنم  بحاص  یلو  درک . بلطم  نایب  احورشم  هداد و  شراگن  رگید  لئالد  اب  ار  لئالد  نآ  هدنراگن  هدومن و 

هب جح  لامعا  مامتا  زا  سپ  دش و  فرشم  جح  هب  دوخ  تداهش  لاس  رد  رامت  مثیم  هک  هدش  لقن  لامالا  یهتنم  رد  دیوگ : هداد  شراگن  هک 
نیا اب  سپ  دیدرگ  دیهش  هفوک  رد  مثیم  ءالبرک  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  دورو  زا  لبق  مه  زور  هد  درک و  تکرح  هفوک  فرط 
یط زور  تشه  دودح  رد  ار  هدیعب  تفاسم  نیا  مثیم  بانج  تسا  خسرف  داتشه  دصیس و  دودح  رد  هفوک  همظعم و  هکم  نیبام  تفاسم  هک 

هحفص 122 ] [ . ] 88  ] هدیدرگ دیهش  مه  متشه  تسیب و  هدش و  جراخ  هکم  زا  هجحلايذ  مهدزیس  زور  اریز  هدومن 

لامالا یهتنم  رد  یمق  ثدحم  هابتشا 

یلو هدـمآ  قارع  هب  یمک  تدـم  فرظ  رد  مثیم  تسا  هداد  شراگن  هک  دوب  روط  نآ  رگا  هچ  رگ  تسین  تسرد  لیلد  نیا  بناجنیا  رظن  هب 
جح زا  نوچ  :) هتفگ لامالا  یهتنم  رد  هک  ( هر ) یمق ثدـحم  موحرم  ترابع  رهاظ  هب  عومدـلا  جاهنم  بحاـص  تسا و  هابتـشا  هیـضق  ساـسا 

حیـضوت تسا  مزال  اجنیا  رد  تسا . هدـیدرگ  عومدـلا  جاهنم  بحاـص  هابتـشا  ثعاـب  يو  هابتـشا  هدرک و  رظن  ( دـش هفوک  هجوتم  دـش  غراـف 
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تسا لوادتم  مدرم  دزن  هک  یباتک  رد  هیلعهللاناوضر  رامت  مثیم  خیرات  رد  هابتشا  نیا  ات  دوش  هداد  یخیرات  يهیـضق  نیا  فارطا  رد  يرتشیب 
دنامن . یقاب  دشاب  ( هر ) یمق ثدحم  لامالا  یهتنم  زا  ترابع  و 

نینمؤملا ما  روضح  رد  رامت  مثیم 

لاس يهجحلايذ  هام  رد  جح  لامعا  ءادا  يارب  هیلعهللاناوضر  رامت  مثیم  هک  هدرک  روصت  یـسررب  نودب  یحطـس  رظن  اب  ( هر ) یمق ثدـحم 
روضح هب  دوب  هدش  فرشم  هکم  هب  هجحلايذ  هام  رد  لاس  نآ  رد  ( هر ) مثیم رگا  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  فرشم  هکم  هب  ترجه  تصش 
بایفرش اعطق  هدومرف  تکرح  هکم  زا  هجحلايذ  هام  نامه  متشه  رد  تشاد و  فیرشت  هکم  رد  هک  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رونا 

لاوحا غارس  دوش و  بایفرش  اهنع  یلاعتهللایضر  هملـسما  نینمؤملاما  تمدخ  هنیدم  رد  رهاظلایلع  هکم  زا  تعجارم  رد  هک  نیا  هن  دشیم 
هدرب فیرـشت  دوخ  ياهغاب  زا  یکی  هب  هک  دـشاب  هدومرف  نینمؤملاما  دریگب و  یمالـسا  تمظعاب  يوناب  نآ  زا  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

رگیدکی یلاعت  قح  دزن  هب  وت  نم و  يدوز  نیاب  يوگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  دروایب  هحفص 123 ] فیرشت [  نوچ  هک  تفگ : مثیم  تسا 
زین نم  تفگ : مثیم  درکیم ، دای  رایـسب  ار  وت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تفگ : هملـسما  یلاعت . هللاءاشنا  درک  میهاوخ  تاـقالم  ار 
هتفگ مثیم  هب  (ض) هملسما زین  و  میـسرب . نآ  هب  دیابیم  هک  تسا  هدش  ردقم  يرما  وا  نم و  يارب  مراد و  لیجعت  نم  میوا و  دای  رد  هتـسویپ 

درکیم . تیصو  بش  لد  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یلع  هب  وت  يهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  مدینش  مسق  ادخ  هب  هک 

مثیم زا  سابع  نبا  نتفرگ  دای  ریسفت 

لاؤس نم  زا  نآرق  ریسفت  زا  یشاب  هتـساوخ  هچ  ره  هتفگ  سابع  نبا  هب  هتـسشن  ( هر ) سابع نبا  دید  دمآ  نوریب  (ض) هملـسما دزن  زا  هک  مثیم 
نبا تـسا  هدرک  مـیلعت  نـم  هـب  ار  نآ  لــیوأت  ترــضح  نآ  ماهدــناوخ و  مالــسلاهیلع  نینمؤــملاریما  دزن  ار  نآرق  لــیزنت  نـم  اریز  نــک 

سابع نبا  هب  دوخ  ندش  هتـشک  زا  مثیم  نایم  نآ  رد  دوشیم  دـنکیم  نایب  مثیم  هچنآ  نتـشون  لوغـشم  هتـساوخ  ذـغاک  تاود و  ( هر ) سابع
ذغاک دهاوخیم  ینکیم ؟ تناهک  ایآ  دیوگیم  سابع  نبا  دش ، دهاوخ  هدیشک  راد  هب  هک  تسا  صخش  نیمهن  وا  هک  نیا  دهدیم و  ربخ 

هگن ار  نآ  دـمآرد  تسرد  قح و  نم  ياههتفگ  هاگره  يدینـش  نم  زا  هک  ار  هچنآ  ذـغاک و  رادـهگن  دـیوگیم  يو  هب  مثیم  دـنک  هراپ  ار 
بـسح رب  لاجر . بتک  هب  ایاضق  نیا  لیـصفت  هب  دوش  عوجر  دنکیم  لوبق  سابع  نبا  ینکیم  هراپ  تقو  نآ  دمآرد  لطاب  رگا  يرادیم و 

 ] هکم زا  هجحلايذ  مهدزیس  رد  هدوب و  هکم  رد  جح  مسوم  رد  مثیم  رگا  هتشاد و  هنیدم  رد  ار  یشاوم  غاب و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  رهاظ 
تفرگیمن ( ضر ) هملسمازا هنیدم  رد  ار  وا  غارس  دشیم و  بایفرش  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  روضح  هب  اعطق  هدرک  تکرح  هحفص 124 ]

هجحلايذ متـشه  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دـشاب و  هدرک  تکرح  هکم  زا  جـح  لامعا  مامتا  زا  دـعب  هجحلايذ  مهدزیـس  رگا  یهگناو 
هب مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  دورو  زا  لبق  مثیم  رگا  درک  هفاضا  دیاب  و  دشیم . قحلم  مالـسلاهیلع  ماما  يهلفاق  هب  هار  رد  القا  هدومرف  تکرح 
مود تسیب و  رد  دیاب  مثیم  تقو  نآ  هتـشگ  ءالبرک  دراو  لاس 61  مرحم  مود  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هدش و  دیهـش  زور  هد  هب  ءالبرک 

تسا . هدرک  روصت  عومدلا  جاهنم  بحاص  هچنانچ  هجحلايذ  متشه  تسیب و  رد  هن  دشاب  هدش  دیهش  هجحلايذ 

مثیم ندش  ینادنز 

هفوک هب  دایزنبا  دورو  زا  دعب  اهنآ  ندش  ینادـنز  هدـش و  ینادـنز  هفوک  رد  دایزنبا  نادـنز  رد  راتخم  اب  مثیم  هک  تسا  تباث  خـیرات  رد  و 
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هک ( دایزنبا ینعی  ) ار صخش  نیا  وت  هک  هتفگیم  راتخم  هب  نادنز  رد  مثیم  هتشگ . لئان  تداهـش  هب  مثیم  هجحلايذ  رد 22  هدیدرگ و  عقاو 
هدینش مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  زین  راتخم  دوخ  هچنانچ  دشکب  دناوتیمن  ار  وت  وا  دیـشک و  یهاوخ  ماقتنا  تشک و  یهاوخ  دشکیم  ارم 
اجنیا زا  مدروآرب  اهامـش  راگزور  زا  رامد  ات  [ 89  ] درک دـهاوخ  هدـنز  ارم  دـنوادخ  دیـشکب  ارم  رگا  تفگیم  تشاد و  رما  نیا  هب  نیقی  و 

تسا . هتشاد  دوب  هداد  ربخ  يو  هب  هک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  هب  نیقی  نامیا و  ردقچ  هحفص 125 ] دوشیم [  مولعم 

هرمع هب  مثیم  نتفر 

فرـشم هکم  هب  هرمع  ندروآ  اجهب  يارب  هدرک  لقن  شدنزرف  هچنانچ  هیلعهللاۀـمحر  مثیم  هک  تسنآ  ددرگیم  مولعم  قیقحت  زا  سپ  هچنآ 
هب فرـشت  يارب  مثیم  دوب و  هدومرفن  تکرح  هکم  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  زونه  هک  يرجه  تصـش  لاس  رد  رما  نیا  هدـش و 

شیپ اهتبحص  تارکاذم و  نآ  ( ضر ) ۀملسما اب  هدش و  فرـشم  هنیدم  هب  هکم  رد  هرمع  ندروآ  اجهب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  رونا  رـضحم 
هب هتـسناوتن  مالـسلاهیلع  ماما  تکرح  زا  لبق  مثیم  اذل  هدومرف و  تکرح  بجر  متـشه  تسیب و  رد  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا و  هدمآ 
هار رد  دیهش  زابناج  هناگی  نآ  راظتنا  رد  دندوب  رفن  دص  کی  هک  دایزنبا  نارومأم  هیـسداق  رد  دوش و  بایفرـش  هدوب  غاب  رد  هک  شروضح 

اـصوصخ لاجر  بتک  رد  شلیـصفت  هک  دوب  هداد  ربخ  هفوک  فرعم  هب  ار  نایرج  نیا  البق  مثیم  دوخ  دنیامن و  راتفرگ  ار  وا  هک  دـندوب  قح 
تسا . روطسم  هدش  فیلأت  ( هر ) مثیم تالاح  رد  هک  یصوصخم  بتک  رد  هللا و  همحر  یشکلاجر  باتک  رد 

دایز نبا  دزن  ناشورف  امرخ  اب  مثیم  نتفر 

ضغب و دایزنبا  هک  هدوب  هکم  هب  يو  ترفاسم  زا  لبق  دـناهدرک  لقن  هچنانچ  دایزنبا  دزن  هفوک  ناـشورفامرخ  اـب  ( هر ) مثیم ندـمآ  دـیاش  و 
زین تساوـخیم و  هفوـک  فرعم  زا  ار  وا  هکم  هب  ( هر ) مثیم ترفاـسم  زا  سپ  دـینارورپیم و  دوـخ  كآ  اـب  كاـپان  لد  رد  ار  هنیرید  يهنیک 

اب دـناوتب  هـک  هتـشاد  يدازآ  هحفـص 126 ] لاـح [  اـبیرقت  هیـسداق  رد  داـیزنبا  ناـمیخژد  تـسد  هـب  يو  يراـتفرگ  زا  سپ  تـسا  نـکمم 
لقن شدـنزرف  هک  نیا  دـیامنیم و  يوق  مثیم  تالاح  خـیرات  رد  لمأت  زا  سپ  رظن  رد  ریخا  لامتحا  نیا  دورب و  داـیزنبا  دزن  ناـشورفامرخ 
ریبعت رد  هحماسم  باب  زا  دش  هدز  راد  هب  هک  دوب  یـسک  نیمهن  تساوخ و  ار  وا  دایزنبا  هک  دوبن  زور  ود  مردپ  تعجارم  زا  دـعب  هک  هدرک 

ملاعلا . هللاو  دناهدیشک  راد  هب  هتساوخ و  نادنز  زا  ار  وا  تسا و 

هرمع هب  وا  نتفر  رد  مثیم  دنزرف  حیرصت 

لاق ینثدحف  ةرمعلا  یلا  یبا  جرخ  : ) دیوگ و  هر )  ) رامت مثیم  دـنزرف  زا  هدرک  لقن  ادنـسم  دوخ  لاجر  باتک  رد  هر )  ) یـشکورمعوبا خـیش 
متساوخ نذا  هک  درک  لقن  نم  هب  هرمع و  يارب  هفوک ) زا  ینعی   ) دش نوریب  مردپ  دیوگیم : خلا . اهیلعهللاهمحر ...) ۀملـسما  یلع  تنذأتـسا 

هدرک لقن  سابع  نبا  ۀملـسما و  اب  ار  دوخ  نایرج  دـعب  دـش  هدز  باـجح  وا  نم و  ناـیم  موش و  دراو  يو  رب  هک  اـهیلعهللاهمحر  ۀملـسما  زا 
خیـش اقآ  موحرم  اذل  هدش و  فرـشم  هکم  هب  هرمع  ندروآ  اجهب  يارب  هر )  ) مثیم هک  تسا  حیرـص  دش  لقن  هک  ترابع  نیا  و  [ . 90  ] تسا
عمج یف  راتخملا  امثیم و  نا  لیق  و  : ) تسا هدومرف  نایب  ریبعت  نیا  هب  هر )  ) مثیم لاوحا  رد  دوخ  باتک  رد  هر )  ) یفجن رفظم  نیـسح  دـمحم 

هحفص 127 ] ةرمعلا [ .) جح  نم  همودق  دعب  ناک  هسبح  لعل  یناه و  ملسم و  لتقم  دعب  دایزنبا  مهسبح  ۀعیشلا  نم  ریثک 
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مثیم تداهش  زور 

بجر هام  لوا  ای  ( 15  ) رد هیواعم  هدوب و  هفوک  رد  هیواعم  تافو  نیح  رد  هنعهللایـضر  راـمت  مثیم  [ 91  ] تشذگ هچنانچ  دـنامن : هتفگان  و 
تعجارم رد  هدش و  فرـشم  هیواعم  گرم  زا  دـعب  هرمع  يارب  مثیم  دوشیم  مولعم  [ . 92  ] هدرم لماک  خـیرات  رد  ریثالا  نبا  لوق  هب  اـنب   60

فرعم زا  ار  وا  هدش  هفوک  دراو  هک  دایز  نبا  تسا و  هدشن  نکمم  دـش و  لقن  هچنانچ  دـیامن  تاقالم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  هتـساوخ 
راـمت مثیم  هک  دـیدرگ  نشور  دـش  هداد  حرـش  هچنآ  زا  سپ  دـناهدوب . يو  تعجارم  راـظتنا  رد  هیـسداق  رد  نارومأـم  هتـساوخیم و  هفوـک 

ءادهـشلادیس زونه  هک  هدوب  یعقوم  رد  هدش  فرـشم  هکم  هب  هرمع  يارب  هدوب  شتداهـش  لاس  هک  ترجه  تصـش  لاس  رد  هیلعهللاناوضر 
دایزنبا نادنز  رد  هدش و  دایزنبا  نامزاس  نارومأم  راتفرگ  هیسداق  رد  هدمآ و  هفوک  هب  نآ  زا  دعب  هتشاد و  فیرـشت  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع 

ای زور  تفه  فرظ  رد  هر )  ) مثیم هک  نیا  ءاعدا  سپ  تسا . هتشگ  لئان  تداهش  هب  لاس 60  هجحلايذ  مود  تسیب و  رد  هتشگ و  تشادزاب 
هرمع و هب  شندـش  فرـشم  هفوـک و  رد  هیواـعم  تاـفو  نیح  رد  هر )  ) مثیم ندوـب  یلو  تسین . تسرد  هدـمآ  هفوـک  هب  هکمزا  زور  تـشه 

هحفص 128 ] دناسریم [ . هفوک  هکم و  نایم  تدم  كدنارد  ار  تفر  دمآ و  ریس و  تعرس  زاب  هفوک  هب  يو  نتشگرب 

داعبتسا عفر  لئالد  زا 

هراشا

رد هر )  ) یـشاجن خیـش  ار  وا  هدوب و  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  باحـصا  زا  هللا  همحر  ینادـمه  جاحلا  قئاـس  ناـیب  نب  دیعـس  هفینحوبا 
تاور تاقث  زا  هیماما  لاجر  ياملع  رگید  شلاجر و  باتک  رد  هر )  ) يرئازج یبنلادبع  خیـش  هصالخ و  رد  هر )  ) همالع هللاۀـیآ  شلاجر و 

تـسین دـیعب  ای  جاح  ریما  ینعی  فاق  ریز و  رد  هطقن  ود  ةانثم  ءای  فلا و  نیـس و  اب  قیاس  دـنیوگ  جاحلا  قئاس  ار  وا  و  دـناهدروآ . رامـش  هب 
ضعب رد  تسا و  هدادیم  قوس  هدرکیم و  تبظاوم  یئامنهار و  هدربیم و  مارحلا  هللا  تیب  هب  ار  اهنآ  هتشاد و  ار  جاجح  يرادهلمح  ناونع 

تسا و فیحـصت  طبـض  نیا  یلو  تسا  هدرکیم  هکم  هب  ندیـسر  رد  جاجح  هب  قبـس  ینعی  هدش  طبـض  هدحوم  ءاب  اب  جاحلا ) قباس   ) اهاج
زا تدم  كدنا  رد  صخش  نیا  هک  دوشیم  رهاظ  هریغ  و  هر )  ) یشکخیش لاجر  دننام  لاجر  بتک  زا  دشابیم . حیحص  قئاس )  ) لوا طبض 

یناقمام يهمالع  هدیـشکیمن و  لوط  زور  هدراهچ  ای  زور  هد  اـی  زور  تشه  زا  رتشیب  هدربیم و  دوخاـبار  جاـجح  هتفریم و  هکم  هب  هفوک 
هدراهچ فرظ  رد  هدوب  فراعتم  قباس  نامز  رد  هک  یهار  زا  هکم  ات  قارع  زا  ریس  دیامرفیم : يو  يهمجرت  رد  لاقملا  حیقنت  رد  هرسسدق 

تسا . عیرس  ریس  زور  تشه  فرظ  رد  یلب  تسا  هدوبن  یعیرس  ریس  زور 

جاحلا قئاس  ۀفینحوبا  ریس  تعرس 

مالـسلاهیلع ماما  ةرـشع ) عبرا  یف  ریـسی   ) وا هک  دش  هتفگ  هدمآ و  نایم  هب  قئاس  هفینحوبا  زا  تبحـص  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  رد  و 
یط ةرـشع ) عبرا   ) رد هدوب  اهنآ  دزن  هک  ار  ینیعم  تفاسم  هک  تسا : نیا  ای  هروکذم  يهلمج  ینعم  هحفص 129 ] تسین [ . زامن  ار  وا  دومرف 
یط زور  هدراهچ  رد  هک  تسنآ  دارم  اـی  هدومنیم  یط  بش  هدراـهچ  رد  ینعی  تسا  ۀـلیل ) ةرـشع  عبرا   ) دارم هک  تسنآ  رهاـظ  هدرکیم و 

تـسا دـیعب  هتفریم  هار  خـسرف  هد  تعاس  راهچ  رد  یموس : ینعم  یلو  هتفریم . هار  خـسرف  هد  تعاس  راهچ  فرظ  رد  هک  نیا  ای  هدرکیم 
( خسارف ةرشع  تاعاس  عبرا  یف  ریسی  هنا   ) هدوب روط  نیا  خسن  رد  دیاش  هک  دوش  ءاعدا  ات  هدوبن  لومعم  تاریبعت  روط  نآ  نامز  نآ  رد  اریز 

ماما هک  نیا  و  تسا . رود  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  تاحالطصا  زا  روکذم  ریبعت  اریز  تسا  هدش  فذح  تاور  ای  نیخـسان  ملق  زا  یلو 
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اعطق اذـل  تسا و  هقث  درم  جاحلا  قئاس  يهفینحوبا  نوچ  تسین  لماک  زامن  ار  وا  ینعی  تسین  زاـمن  ار  وا  هل . ةالـص  ـال  هدومرف : مالـسلاهیلع 
عقوم دراد  نتفر  هار  رد  هک  يریس  تعرـس  زا  وا  تسنآ  دارم  هکلب  دنکیم  كرت  هار  ضرع  رد  دناوخیمن و  زامن  وا  هک  تسین  نیا  روظنم 

دروایب و اج  هب  هنینأمط  بلق و  شمارآ  اب  ار  زامن  ریـس  تعرـس  اب  دناوتیمن  دنکیم و  فافختـسا  شزامن  هب  هلجع  ترثک  زا  ندناوخ  زامن 
هتفریم هکم  هب  هفوک  زا  تعرس  اب  هدوب و  هیلعهللامالس  نینمؤملاریما  نامز  رد  مه  یجاحلا  قئاس  هچنانچ  درامـشیم . فیفخ  ار  زامن  المع 

هب شلاـجر  رد  هر )  ) یـشک ورمعوـبا  خیـش  ار  وا  هب  عـجار  تیاور  تسین و  موـلعم  وا  مسا  هدـشیم و  عـقاو  فافختـسا  شزاـمن  رد  مه  وا 
تعرـس رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  و  تسا . هدرک  لـقن  هحفـص 130 ] نایب [  نب  دیعـس  يهمجرت  رد  ندوب  جاـحلا  قئاـس  تبـسانم 
تقـشم هب  هدوب  جاجح  ياـهبکرم  هک  ار  یتاـناویح  تسا و  جاـحلا ) رـساخ   ) وا دـیامرفیم : ریبعت  هدومرف و  خـیبوت  هکم  هب  هفوک  زا  شریس 

هفوک يهبح  رب  ار  وا  دورو  هک  هر )  ) ربنق هب  و  تسا . زامن  هب  فافختسا  زا  هیانک  ةالصلا ) رفنی   ) وا درامـشیم و  فیفخ  ار  زامن  دزادنایم و 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  هدومرف : عمسم  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  و  نک . درط  ار  وا  وب  ورب  هدومرف : هداد  ربخ  مالـسلاهیلع  ماما  هب 

ماما و  هدوب . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  تسا  جاحلا  قئاس  نامه  دبال  صخـش  نیا  و  دومرفیمن . هزاجا  ار  جاحلا  قئاس  تداهش 
سفن هدرک و  فلت  ار  دوخ  هار  يهشوت  هتـشک و  ار  دوخ  بکرم  وا  اریز  دوشیمن  لوبق  جاـحلا  قئاـس  تداهـش  هدوـمرف : مالـسلاهیلع  رقاـب 

تسا . هدومن  فافختسا  شزامن  هب  هتخادنا و  تقشم  بعت و  هب  ار  شدوخ 

اهجاحلا قئاس  ددعت 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  تسا  یصخش  نآ  زا  ریغ  مه  نآ  هدوب  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  نامز  رد  هک  یجاحلا  قئاس  دیاش  و 
نینمؤملاریما نامز  رد  هک  دشاب  صخش  نامه  تسین  مه  دیعب  تسا و  هتـشاد  دوجو  جاجح  رادهلمح  جاح و  ریما  نامز  ره  اریز  تسا  هدوب 

تسا و هقث  درم  وا  هدوب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  تسا  صخـش  نآ  زا  ریغ  جاحلا  قئاـس  يهفینحوبا  یلو  هدوب  مالـسلاهیلع 
مالعا و ءاملع  حالطـصا  رد  هحفـص 131 ] نوچ [  دشاب  هدیناسر  همدص  يو  تلادـع  هب  هک  هدوبن  يوحن  هب  شزامن  هب  وا  فافختـسا  دـبال 

لقن هک  ار  یعوضوم  ربخ و  ینعی  تسا  صخـش  نآ  ندوب  طباض  اب  تلادـع  دوجو  زا  ترابع  هقث )  ) ظـفل ینعم  لیدـعت  حرج و  باحـصا 
طباض یلو  دنـشابیم  لداع  هک  نیا  اب  صاخـشا  زا  یـضعب  هک  یگداس  یحطـس و  يور  زا  هن  دـنکیم  لـقن  مهف  تقد و  يور  زا  دـنکیم 
قمع هیـضق و  تایئزج  هب  دنیامنیم و  لقن  هدومن و  رواب  هدرک و  قیدصت  قیقحت  تقد و  نودـب  دنونـشب  هچ  ره  هدوب و  روابدوز  دنتـسین و 

دنراد . ار  هیور  نیا  زین  بتک  نیفلؤم  زا  یعمج  هچنانچ  دنزادرپیمن  قیقحت  هب  دنسریمن و  نآ 

ۀفینحوبا يهرابرد  قودص  تیاور 

قداـص ماـما  هب  مدرک  ضرع  تفگیم : حـیبص  نب  دـیلو  زا  مدینـش  دـیوگ : نـیعا  نـب  بوـیازا  هدرک  تـیاور  هرـسسدق  قودـص  خیـش  و 
مالسلاهیلع ماما  دوشیم ؟ رضاح  هدومن و  كرد  ار  هفرع  ام  اب  هدرک و  تیؤر  [ 93  ] هیسداق رد  ار  هجحلايذ  لاله  هفینحوبا  هک  مالسلاهیلع 

تسا . هتفریم  هکم  هب  هفوک  زا  هزور  تشه  هب  روکذم  يهفینحوبا  دوشیم  مولعم  ةالص . اذهل  ام  ةالص  اذهل  ام  دومرف :

تسین روهشم  يهفینحوبا  دارم 

یلو تساهینـس  هناگراهچ  يهمئا  زا  یکی  روهـشم  يهفینحوبا  هر )  ) قودص تیاور  رد  هفینحوبا  زا  دارم  هک  هداد  لامتحا  ءاملع  زا  یـضعب 
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روهشم يهفینحوبا  هب  فرصنم  هحفـص 132 ] دوشیم [  هتـشاذگ  قلطم  تارابع  رد  هک  یتقو  هفینحوبا  هچ  رگ  درادن  تحـص  لامتحا  نیا 
هک تسا  جاـحلا  قئاـس  هفینحوبا  دارم  هک  تسا  هنیرق  هتفریم  هکم  هب  هفوک  زا  وا  هک  يریـس  تعرـس  زا  تیاور  دروم  رد  هک  نیا  ـالا  تسا 

قداص ماما  هتفای و  تافو  لاس 150  رد  تسا و  ترضح  نآ  رصاعم  مه  روهـشم  يهفینحوبا  هچ  رگ  هدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـصاعم 
نینمؤملاریما ناـمز  رد  هک  اـهجاحلا  قئاـس  نیا  تـالاح  يهظحـالم  زا  هصـالخ  [ . 94  ] تسا هدوـمرف  تـلحر  ( 148  ) لاس رد  مالـسلاهیلع 

هب هفوک  زا  دناهتسناوتیم  اهنامز  نآ  رد  رتمامت  هچ  ره  تعرس  هب  هک  دوشیم  مولعم  دناهدوب  مالسلامهیلع  قداص  رقاب و  ماما  مالـسلاهیلع و 
زا یعمج  دبال  هتفریمن و  اهنت  شدوخ  جاحلا  قئاس  کش  نودـب  دنـسرب و  هکم  هب  زور  تشه  وزور  هد  فرظ  رد  دـنورب و  همظعم  يهکم 

ظفل تسا و  هدوب  جاجح  رادهلمح  امنهار و  ای  تسا  جاح  ریما  ای  جاحلا  قئاـس  دـش  هتفگ  هچناـنچ  نوچ  هدربیم  دوخ  هارمه  هب  ار  جاـجح 
ریما بقل  هب  ار  وا  هکلب  دـناهدرکیمن  فیـصوت  هدـنهدقوس  مان  هب  ار  جاح  ریما  هوالع  دـنکیم و  تیوقت  ار  مود  ینعم  لاـمتحا  مه  قئاـس 

تراشب اریز  تسا  دیعب  رایـسب  دـشاب  جاجح  مودـق  هب  هحفـص 133 ] هدـنهد [  تراشب  دارم  هک  نیا  لاـمتحا  دـناهدومنیم و  فصو  جاـح 
دیامن . یلقتسم  راک  شدوخ  هب  مه  ار  نداد  تراشب  دنک و  ریس  رد  تعرس  هزادنانآ  هک  دتفایمن  ولج  هب  رتشیب  جاجح  زا  هدنهد 

دندوب هدرک  تراغ  ار  بکارم 

سپ دومن  نشور  الماک  زاجح  قارع و  قارع و  ماش و  نایم  يداع  روطب  اهنامز  نآ  رد  ار  ریس  تعرـس  هک  میدرک  نایب  ار  يدراوم  اجنیا  ات 
تیبلـها ءارـسا  هب  نداد  ریـس  تعرـس  رد  ناـجرم  ؤـلؤل  رد  هر )  ) يروـن ثدـحم  لاـبقا و  رد  هرـسسدق  سوواـط  نب  دیـس  هک  يداعبتـسا 

دیلپ نآ  زا  ناذیتسا  دیزی و  هب  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  تداهـش  يهیـضق  دایزنبا  نداد  ربخ  ماش و  زا  ناشتعجارم  رد  مالـسلامهیلع و 
بحاص هتفگ  هب  انب  هچ  رگ  درادن  هدمآ  ناشرظن  هب  هک  يداعبتـسا  هنوگچیه  دوریم و  نیب  زا  یلک  هب  دناهدرک  تلاسر  نادـناخ  يهرابرد 
دندوب هدرک  تراغ  مه  ار  بکارم  نوچ  تسین  تباث  يو  ءاـعدا  اـما  دنـشاب و  هدرب  ماـش  هب  ناـشدوخ  ناـیاپراهچ  اـب  یئاـهب  لـماک  باـتک 
یفقث راتخم  دوب  هداد  نآ  تشوگ  زا  هک  يهناخ  ره  هب  هتـشک و  ار  نآ  دوب و  هدرب  تراغ  هفوک  هب  اهرتش  زا  نشوجلايذ  نب  رمـش  هچناـنچ 

فرشا فجن  ط - یسوط ص 249 ج 1 - خیش  یلاماب  دوش  عوجر  درک  بارخ  ار  هناخ  نآ 

ءارهزلا ملظت  باتک  ترابع  نیع  لقن 

هراشا

لاکـشا هک  نآ  زا  دـعب  هدومرف  هر )  ) دیـس در  رد  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  ملظت  باتک  رد  هر )  ) ینیوزق لضاف  هچنآ  تسا  بسانم  اـجنیا  رد  و 
. میئامن نایب  احورشم  هدومن و  هراشا  شمالک  يهدنزرا  تاکن  هب  دعب  میروایب و  هداد  باوج  هدرشف  روط  هب  هدرک و  لقن  ار  هرسسدق  دیس 

هحفص هر [ )  ) دیـسلا لاق  [ : 95  ] دـیوگ مالـسلااهیلع  ءارهزلا  ملظت  باتک  رد  ینیوزق  لضاف  ءارهزلا  ملظت  ترابع  نیع  لقن  هحفص 134 ] ] 
موی مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  انیلوم  عم  ۀنیدملا  اولـص  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مرح  نا  حابـصملا  یف  تدج  لابقالا و  باتک  یف  [ 135

نال دعبتسم  امهالک  و  [ 96  ] رفص نم  نیرشعلا  موی  ماشلا  نم  مهدوع  یف  اضیا  ءالبرک  اولص  مهنا و  حابصملا  ریغ  یف  رفص و  نم  نیرـشعلا 
وحن یلا  جاتحی  اذه  هیلا و  باوجلا  داع  یتح  مهلمحی  مل  مهلمح و  یف  هنذأتـسی  يرجام و  هفرعی  دیزی  یلا  بتک  هللا  هنعل  دایز  نب  هللا  دـیبع 

لاحلا ةروص  درب و  رح و ال  نم  مهنکی  عضوم ال  یف  ارهـش  اهیف  اوماقا  مهنا  يور  ماشلا  یلا  مهلمح  امل  هنـال  اـهنم و  رثکا  وا  اـموی  نیرـشع 
یف هحفـص 136 ] مهزاوج [  اـما  ۀـنیدملا و  وا  قارعلا  اولـصو  نا  یلا  مالـسلاهیلع  هلتق  موی  نم  اـموی  نیعبرا  نم  رثکا  اورخأـت  مهنا  یـضتقی 

هللادـبع نب  رباج  يور  ام  یلع  اوعمتجا  مهنال  رفـص  نم  نیرـشعلا  موی  اهیلا  مهلوصو  نوکی  اـم  هنکلو  کـلذ  نکمیف  ءـالبرک  یلع  مهدوع 
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رباج نوکی  نا  یلع  وا  اموی  نیعبرا  نم  رثکا  یلا  هئیجم  هیلا و  ربخلا  لوصو  جاتحیف  زاجحلا  نم  ارئاز  لصو  رباج  ناک  ناـف  [ 97  ] يراصنالا
( هر  ) ینیوزق لضاف  تسا و  لابقا  باتک  رد  هر )  ) سوواط نبا  لجا  دیـس  تارابع  نیع  اجنیا  ات  اهریغ . وا  ۀفوکلا  نم  زاجحلا  ریغ  نم  لصو 

تایاورلا راکنا  هضحمب  یغبنی  داعبتسا و ال  ضحم  همیلست  دعب  هللا  همحر  لاق  ام  ۀیاغ  لوقا : دیوگ : ءارهزلا  ملظت  باتک  رد  نآ  لقن  زا  دعب 
اذه لثم  امیس  روجلاب و  ماکحلا  ةالولل و  امیس  مایا و ال  ۀثلاثب  ریـسی  نا  دیربلل  رـسیت  دق  امب  قشمد  نم  ۀفوک  برق  نیقثوملا  نم  انعمـس  اناف 
مل ابیرقت و  مایا  ۀـینامث  یلع  ةدـئاز  اهنوک  ملعی  بختنملا ال  یف  ام  یلع  قشمد  یف  مهماـقم  ةدـم  نییماـشلل و  دـیع  وه  يذـلا  مؤشملا  ربخلا 

 ] یئیجم داعبتـسا  کلذ و  نم  عرـساب  بتاکملاب  مامحلا  بهذی  دـق  اضیا  و  ملعی . هللاو  رهـش  ةدـم  اهیف  مهماقم  یلع  تلد  ۀـیاور  یلع  رفظن 
کلت جح  ۀکم و  درو  دادغب و  وا  هفوکب  ۀـجحلايذ  لاله  يأر  ۀـفنحابا  نا  يور  امل  اذـه  نم  دـعبأ  زاجحلا  ضرا  نم  رباج  هحفص 137 ]
یـضم امک  رباج  لاثما  یلع  یفخی  نا  نم  رثکا  کلذ  ریغ  امد و  ۀـبرتلا  بالقنا  ریطلا و  نجلا و  نم  مالـسلاهیلع  هیعاون  رابخا  نـال  ۀنـسلا و 

لآملل . ریخ  انل  میلستلا  لاحلا و  ۀقیقحب  ملعا  هللاو  هضعب 

تسا ینیوزق  لضاف  يهدنزرا  تاملک  رد  هک  یتاکن 

هراشا

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  تسا  جردنم  هر )  ) ینیوزق لضاف  تاملک  رد  هک  یتاکن 

تسا دیرب )  ) عوضوم تاکن  نآ 

هراشا

هب تسا  زور  هس  دـیامن  ریـس  هک  دـیرب  اـیرب  دوشیم  ناـسآ  هک  يوحن  هب  قشمد  زا  هفوک  یکیدزن  هک  میدینـش  نیقثوم  زا  هک  هدومرف  لوا :
ریـس و اب  تراسا  ماقم  رد  ار  تلاسر  نادناخ  هک  دراد  ناکما  رایـسب  دوب و  اهنآ  تسد  رد  دـیرب  روما  ینعی  روج  ماکح  اهیلاو و  يارب  هژیو 

رتدوز هچ  ره  ار  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  تـسا و  هدوـب  لوـمعم  لوادـتم و  رایـسب  اـهنامز  نآ  رد  هـک  دنـشاب  هدرب  ماـش  هـب  دـیرب  تـعرس 
يدیرب ریس  اب  ار  اهنآ  نیلکوم  نیرومأم و  هدوب  تمحز  ره  هب  دنشاب  هتفر  مه  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  هچرگ  دنناسرب  قشمد  هب  دنتساوخیم 

تباث ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  ءارـسا  نتفر  یلو  تسا  هدوب  نیرومأـم  ناـیاپراهچ  زا  رتهب  بتارم  هب  ءارـسا  ناـیاپراهچ  دـناهدرب و  ناـشدوخ 
دیرب لاوحا  انعم و  ات  میتسه  ءافلخ  نامز  مالسا و  ردص  رد  دیرب  عضو  قیقحت  زا  ریزگان  اجنیا  رد  و  دش . قیقحت  هتشذگ  رد  هچنانچ  تسین 

هحفص 138 ] دوش [ . نشور  نآ  ریس  تعرس  و 

« دیرب  » ظفل رد  قیقحت 

دیرب ظفل  و  هنم . جرخی  ام  هنم  تلـسرا  اذا  دـیدحلا  تدرب  دوشیم : هتفگ  هچنانچ  تسا  لسرا  يانعم  هب  دربا  ای  درب  زا  قتـشم  دـیرب )  ) ظـفل
ظفل ای  دراد . حیجرت  اهنآ  رب  رگید  لاوقا  اب  ضراعت  ماقم  رد  وا  لوق  و  تسا . هدرک  رایتخا  هللا  همحر  لیلخ  ار  لوق  نیا  هچنانچ  تسا  یبرع 
هژیو يارب  هک  ار  اهرتسا  مد  هرساکا  نامز  رد  اهـسراف  نوچ  دنیوگ  دشابیم  مد ) هدیرب   ) یـسراف رد  نآ  لصا  تسا و  برعم  یـسراف  دیرب 

هدوب و حیحص  رگا  انعم  نیا  [ 98  ] دناهتفگ مد ) هدیرب   ) اهنآ هب  دنوش  هتخانش  هتفای و  زیمت  اهرتسا  رئاس  زا  هک  دندرکیم  عطق  دوب  لمع  نیا 
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ار نآ  تیلهاج  يهرود  زا  نیملسم  اهبرع و  هدش و  ذخا  اهیناریا  اهسراف و  زا  دیرب  ظفل  هک  دنکیم  نشور  دنشاب  هدیشارتن  هتشاد و  تقیقح 
لماک یئانشآ  دیرب  هب  زین  مور  رد  هک  تسنآ  درادیمزاب  ار  ناسنا  بلطم  نیا  ندرک  لوبق  زا  هچنآ  یلو  دناهتشاد  لومعم  مالسا  رد  ذخا و 

ار اجیب  بصعت  هار  تسا  نکمم  دناهدرک  ذخا  یلهاج  يهرود  ياهیناریا  زا  مه  اهیمور  میئوگب  رگا  دناهدیشوک  نآ  حالـصا  رد  هتـشاد و 
ناکما میرادـن و  اعدا  نیا  رب  یمکحم  لیلد  چـیه  رتشیب  سدـح  زا  ریغ  اریز  تسا ) هحفص 139 ] لومعم [  ام  رـصع  رد  هک   ) میـشاب هدومیپ 

هدیرب يدیرب  ياهبکرم  مد  دیاب  هشیمه  هک  هدرک  لایخ  دراوان  صاخـشا  زا  یـضعب  هک  تسنآ  روآهدنخ  دـشاب و  سکعرب  هیـضق  هک  دراد 
نوچ دشاب  ناشدوخ  نایاپراهچ  رگا  ار  ءارـسا  ياهرطاق  مد  سپ  دنیوگیمن  دیرب  اهنآ  هب  هدش و  لطاب  اهنآ  يدیرب  دوشن  هدـیرب  رگا  دوش 

یضعب و  درادن . رگید  باوج  هدنخ  زا  ریغ  فرح  نیا  دنورب - دنناوتیمن  دیرب  ریس  تعرـس  اب  سپ  دندوب - هدیرب  هدیاش م  دندوب و  هدیربن 
سدـح یظفل  تهابـش  تهج  زا  مه  لوق  نیا  دـیاش  تسا و  بسا  لیخ )  ) ياـنعم هب  و  ( Veredus  ) ینیتال تغل  دیرب )  ) ظفل هک  دـیوگ 

درادن . ینقتم  لیلد  تسا و  هدش  هدز 

تساهنآ یلعف  راثآ  رد  یموق  ره  عفن 

رتشیب منامگ  تسا  جراخ  ام  فدـه  روظنم و  زا  هک  نیا  هوالع  هدروآ  دوجو  هب  ار  دـیرب  لمع  اـیند  رد  هک  یموق  تسخن  هک  نیا  قیقحت  و 
نیا رد  العف  هچنآ  دشاب و  هتـشادن  يرگید  يهجیتن  هنهک  یخیرات  عوضوم  کی  ندروآ  تسد  هب  زا  ریغ  نتخادرپ  تاقیقحت  هب  هرابنیا  رد 

یمهم رمث  نادنچ  هک  یخیرات  يهدیسوپ  بلاطم  قیقحت  الا  تساهنآ و  یلعف  یلمع  راثآ  دهدیم  تعفنم  یتما  یموق و  هب  تبسن  ام  رـصع 
هب تبـسن  ار  یخیراـت  عوـضوم  کـی  دـهاوخب  ناـسنا  یموـق  بصعت  رظن  زا  رگم  دراد ؟ تعفنم  هچ  دیـشخب  دـهاوخن  اـم  يزورما  لاـح  هب 

مالسا اریز  درادن  يرمث  تسا  یمالسا  میلاعت  دض  رب  هک  یموق  تابصعت  لماوع  داجیا  زا  ریغ  هجیتن  مه  نآ  دهدب و  نتشیوخ  ناگهتـشذگ 
اهنآ دروآیم  دوجو  هب  تهج  نودب  رشب  نایم  رد  ار  يرترب  دربیم و  هحفص 140 ] رـشب [  نایم  زا  ار  لداعت  يواست و  هک  یتازایتما  یمامت 

لامعا هب  ندـیلاب  الا  و  [ 99  ] تسا يوـقت  مـلع و  هداد  رارق  زیچ  ود  رد  ار  يرترب  نازیم  تـسا و  هدوـمن  راوتـسا  ار  يواـست  هدرک و  وـغل  ار 
رد لیمکت و  ار  نآ  هدرک و  ذـخا  مور  ای  سراف و  زا  نیملـسم  ار  دـیرب  لمع  الاح  دراد ؟ ام  لاح  هب  یعفن  هچ  تیلهاج  ناـمز  ناگهتـشذگ 

تاحوتف دـندرکیم و  ادـیپ  هک  نوزفازور  جایتحا  ياـضتقم  هب  هک  تسا  ناـشدوخ  راـکفا  يهدـیدپ  اـی  دناهدیـشوک  شماکحتـسا  ماـظن و 
یئازـس هب  شقن  نآ  لـیمکت  رد  تروص  ره  رد  دـناهدرک  مادـقا  نآ  داـجیا  دـیرب و  لـمع  هب  دـشیم  ناشبیـصن  هداد و  خر  هک  یپردیپ 
تعرس اب  اهنآ  هب  ءافلخ  فرط  زا  ءافلخ و  هب  ار  ءارما  اهیلا و  لاوحا و  رابخا و  هک  هدشیم  هتفگ  یناسک  هب  مالسا  لئاوا  رد  دیرب  دناهتشاد .

يارب نوچ  دندرک و  قالطا  دیرب  زین  همان  نیلماح  هب  دش و  هداتـسرف  زین  اههمان  دـیرب  يهلیـسو  هب  جـیردت  هب  دـندیناسریم و  رتمامت  هچ  ره 
لیوحت ار  ياههمان  رابخا و  رگید  دیرب  هب  زکرم  نآ  زا  دیسریم و  اجنآ  هب  دیرب  هک  يزکرم  نایم  تفاسم  رب  دندرک و  نییعت  يزکارم  دیرب 

هحفص 141 ] [ . ] 100  ] تسا هدوب  لیم  هدزاود  ای  خسرف  راهچ  هک  دنتفگ  دیرب  دادیم 

تسا تسپ )  ) و راپاچ )  ) دیرب يهلابند 

اذا تشون : ءارما  هب  دنداتـسرفیم  شروضح  هب  هک  يدـیرب  فاصوا  يهرابرد  هک  دـناهدرک  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا 
شراک رد  هلجع  هک  يهداتـسرف  دیرب  ینعی  لجعتـسملا  لوسرلا  دیربلا  دیوگ : يرـشخمز  الوسر . یلا  متلـسرا  يا  خلا  ادـیرب .... یلا  متدربأ 

ات هک  تسا  دیرب  نیمه  يهلابند  دنک و  تفاسم  یط  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  لمع  مامت  باتـش  اب  هک  دـشاب  هتـشاد 
تسا و هداد  خر  یلک  تارییغت  نآ  فئاظو  تالاح و  رد  هتبلا  تسا و  هدـیدرگ  لومعم  تسپ )  ) مان هب  هرخالاب  و  راپاچ )  ) ماـن هب  اـم  ناـمز 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


( لیبموتا  ) نیـشام زونه  هک  ریخا  ياهنامز  نیا  هب  ات  درادـن و  هفیظو  اهنآ  لاثما  تاعوبطم و  اـهالاک و  یـضعب  اـههمان و  لـمح  زج  هب  ـالعف 
ره دیناسریم و  رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  ار  اههمان  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  لومعم  يراپاچ )  ) ياهبـسا دوب  هدشن  عارتخا  هدماین و  راک  يور 

( تسپ  ) مان هب  ای  راپاچ )  ) اـب دـسرب  یلحم  يرهـش و  هب  رتدوز  يداـع  یلومعم و  تفاـسم  یط  زا  تساوخیم  يداـع  دارفا  مدرم و  زا  سک 
يور هحفـص 142 ] یتلود [  ترازو  هرادا و  کی  ناونع  هب  العف  تشاد و  ترهـش  ( دـصاق  ) مان هب  زین  اهتدـم  درکیم و  هار  یط  تفریم و 

دننکیم . لمح  زین  امیپاوه  ةرئاط )  ) صوصخم و ياهنیشام  اب  هک  تسا  هدمآ  راک 

تسا هیواعم  زا  مالسا  رد  دیرب  عضو  هک  یعمج  ءاعدا 

ار لوق  نیا  هچنانچ  دوب  هیواعم  درک  دیرب  مادختـسا  مالـسا  رد  هک  یـسک  لوا  تسنآ : ریثا  نبا  لماک  خیرات  دننام  اهینـس  بتک  رد  روهـشم 
دعب ار  راک  نیا  هیواعم  هک  هدومن  لقن  فیرعتلا )  ) باتک زا  هدرک و  لقن  لئاوا  باتک  رد  يرکسع  لالهوبا  زا  یشعالا  حبص  رد  يدنـشقلق 

لالهوبا هب  اعبت  یمالـسالا ) ندمتلا   ) خیرات رد  نادـیز  یجرج  هچنانچ  [ 101  ] تسا هدرک  يرازگانب  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  تلحر  زا 
دناهدرک . بیقعت  ار  لوق  نیا  وا  زا  ادیلقت  زین  یعمج  يو  زا  دعب  قیقحت و  نودب  يرکسع 

تسا طالغا  زا  نارگید  نادیز و  یجرج  زا  روکذم  ءاعدا 

ار لمع  نیا  يوما  رادـمامز  نآ  هکلب  هدوبن  يرثا  نیملـسم  نایم  رد  دـیرب  زا  هیواعم  زا  لبق  دـناهدرک  ار  ءاعدا  نیا  هک  یناسک  رظن  هب  ایوگ 
هتشاد دوجو  نیملسم  نایم  رد  دیرب  هیواعم  زا  لبق  درادن و  تقیقح  تسا و  رامشب  طالغا  زا  ءاعدا  نیا  ساسا  یلو  تسا  هدروآ  راک  يور 

نآ زا  دروم  دنچ  هب  اذـل  دـشکیم و  ازارد  هب  مالک  دوش  لقن  اهنآ  یمامت  رگا  هک  تسا  دوجوم  اعدـم  نیا  رب  يدایز  دـهاوش  خـیرات  رد  و 
دوشیم : افتکا  دهاوش 

مالسا لوا  زا  دیرب  دوجو 

بیتارتلا  » یمـسملا ۀـیوبنلا  ۀـموکحلا  ماظن  باتک  هحفـص 143 ] رد [  تنـس  لها  ءاملع  زا  یناتک  یحلادـبع  خیـش  هفـسلف  خـیرات و  داتـسا 
هلبق نم  دنع  فورعم  دیربلاف  الا  تاطحملا و  لیملا و  هل  بتر  ۀصوصخم  جهانم  قرط و  یلع  هبتر  نم  لوا  هلعل  و  دیوگ : [ « 102  ] ۀیرادالا

یـسک لوا  هیواعم  دیاش  تسا و  تسرد  شلقن  حیحـص و  شمالک  باطخلا . نب  رمع  اندیـس  ةدم  یف  هرما  رهتـشا  نیدـشارلا و  ءافلخلا  نم 
دوجو دـیرب  رمع  رکبوبا و  يهرود  رد  هیواـعم  زا  لـبق  هتـشگ و  لـیمکت  وا  يهرود  رد  نآ  تاـماظتنا  هدرک و  بترم  ار  دـیرب  هک  هک  تسا 
یناسک زا  زین  يوما  کلملادبع  و  دش . هراشا  هچنانچ  تسا  هدوب  هدـیرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  نامز  رد  هکلب  هتـشاد 

تسا . طالغا  زا  زین  يو  هب  دیرب  داجیا  تبسن  تسا و  هدرک  مظنم  ار  دیرب  ماظن  هک  تسا 

ۀجرج ندروآ  مالسا  مور و  گنج  رد  دلاخ 

قارع رد  ار  هثراـح  هب  ینثم  تفر و  مور  هب  قارع  زا  دـلاخ  داد  روتـسد  رکبوـبا  هک  مور  گـنج  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  هب  رکبوـبا  تاـفو  ربـخ 
ترجه لاس 13  ثداوح  رد  كومری )  ) يهعقو رکذ  رد  لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا  هچنانچ  تسا  هدیسر  يو  هب  دیرب  يهطساو  هب  تشاذگ 
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ناما زا  دعب  هتساوخ و  ار  دلاخ  هدمآ و  نیملسم  مور و  نوشق  ياهفص  نایم  مور  رکشل  زا  ۀجرج )  ) هک هدرک  لقن  ماش  تاحوتف  نایب  نمض 
ۀلزنم امف  لاق : برحلا  وا  ۀیزجلا  وا  مالـسالا  یلا  دلاخ : لاق  ینوعدت ؟ ام  یلا  ینربخاف  تفگ : دلاخ  هب  دایز  تاملاکم  رگیدـکی و  هب  نداد 

لـضفأ معن و  لاق : رخذـلا ؟ رجالا و  نم  مکلثم  هل  لهف  لاق : [ 103  ] ةدحاو انتلزنم  لاق : هحفـص 144 ] مکیف [ ؟ لخدی  مکبیجی و  يذلا  نم 
مل متنا  و  ملسی ، نا  انعمس  ام  عمس  انیأر و  ام  يأر  نمل  قح  تایالا و  بئاجعلا و  هنم  يرن  و  [ 104  ] بیغلاب انربخی  یح  وه  ایبن و  انعبتا  اننال 

لستغا و مالسالا و  هملع  ملسا و  دلاخ و  عم  لام  هسرت و  ۀجرج  بلقف  انم  لضفا  ناک  قدص  ۀینب و  لخد  نمف  انلثم  اوعمست  مل  انلثم و  اورت 
مورلا . لتاقف  هحفص 145 ] دلاخ [  عم  جرخ  مث  نیتعکر  یلص 

دیرب يهلیسو  هب  مور  يههبج  هب  رکبوبا  تافو  ربخ  ندیسر 

دـش لقن  هک  الاب  تالمج  زا  لبق  ریثـالا  نبا  هچناـنچ  دـیناسر  دـلاخ  هب  ار  رکبوبا  تاـفو  ربخ  هدـش و  دراو  زاـجح  زا  دـیرب  هعقاو  نیمه  رد 
ربخلا هولأسف  مینز  نب  ۀـیمحم  همـسا  ۀـنیدملا و  نم  دـیربلا  مدـق  کلذ  یلع  مهناف  دـیوگ : هداد و  شراگن  ار  مور  نیملـسم و  لاـتق  تدـش 

لمع زا  هـک  رمع  [ . 105  ] ارـس رکبیبا  ربخ  هربخاف  ادـلاخ  هوغلبف  ةدـیبعیبا  ریمأت  رکبیبا و  تومب  ءاج  امنا  دادـما و  ۀمالـسب و  مهربخاـف 
دیدرگ ریگلد  درک  انز  شاهدع  رد  یمرـشیب  مامت  اب  وا  لایع  اب  هلـصافالب  يو  لتق  زا  دعب  هک  هریون  نب  کلام  نز  يهرابرد  دلاخ  راجنهان 
ندروآ راک  يور  اب  ار  تفالخ  يهنیمز  هک  رمع  درک و  يراددوخ  دلاخ  رب  دـح  يارجا  زا  مالـسا  نوناق  عرـش و  مکح  فالخرب  رکبوبا  و 

نیملـسم زا  تحلـصم  يروش و  نودـب  تفالخ  يهکیرا  رب  يو  زا  سپ  دوب و  هدـیچ  ار  نآ  تامدـقم  هدومن و  ایهم  نتـشیوخ  يارب  رکبوبا 
تراما زا  ار  دـلاخ  تشون و  زین  يهمان  يو  اب  داتـسرف و  دـیرب  ماش  هب  داد  ماجنا  رمع  هک  يراک  لوا  دوب  مور  يههبج  رد  دـلاخ  دز و  هیکت 

[ . 106  ] تخاس لوزعم  شیج 

رمع نامز  رد  دیرب  لمع  زا  دروم  دنچ 

ةدیبع هحفـص 146 ] وبا [  دوخ  لماع  هب  يهمان  نآ  يهلیـسو  هب  هتـساوخ و  ار  دیرب  رمعدادیم  ربخ  بیغ  زا  ام  هب  مرکا  ربمغیپ  هتفگ : دـلاخ 
رد دیرب  دوجو  رد  حیرـص  هیـضق  نآ  هدمآ و  راکنتـسا  ماقم  هب  تخـس  دوب  هداد  ماجنا  دـیلو  نب  دـلاخ  هک  یلمع  زا  تشون و  صمح )  ) رد

يهیده مور و  يهکلم  هب  رمع  يهجوز  يهیده  هچنانچ  [ 107  ] تسا روکذم  داهتجالا  صنلا و  باتک  رد  هیضق  لیصفت  تسا و  رمع  نامز 
اهرتسا هب  ار  نآ  دعب  دشیم  لامعتسا  رتش  نیملـسم  نایم  دیرب  لمع  لئاوا  رد  [ . 108  ] تسا هدش  دیرب  يهطـساو  هب  هفیلخ  يهجوز  هب  يو 

تشاد . ریس  رد  تعرس  رتشیب  هک  تشگ  لومعم  بسا  نآ  زا  دعب  دندرک و  لیدبت 

لزانم رد  اهنآ  ندرک  ضوع  هدوب و  بکرم  دنچ  دیرب  يهلفاق 

دـندرکیم و ضوع  ار  اهبکرم  دیـسریم  هک  لزنم  ره  هب  دوب و  بسا  رتسا و  رتش و  زا  رتشیب  ای  هاـجنپ و  اـی  لـهچ  زا  بکرم  دـیرب  يهلفاـق 
و دـشیم . غلاب  رانید  رازه  هن  هاجنپ  دـصکی و  هب  ساـبعینب  رـصع  رد  دوب و  هدیـسر  مهرد  نویلم  راـهچ  هب  يوما  رـصع  رد  دـیرب  يهقفن 

ناشن دیرب  يارب  هتـشاد و  ار  نآ  تراما  تسایر و  ابیرقت  دنتفگیم  دیربلا ) بحاص   ) يو هب  هک  دوب  دیرب  لمع  رـشابم  یـصوصخم  صخش 
[ . 109  ] تسا روکذم  يدنشقلق  یشعالا  بحص  رد  الیصفت  هک  تسا  هدوب  هحفص 147 ] یصاخ [ 
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دیرب بحاص  يهفیظو  دیرب و  ریس  تعرس 

دندرکیم لذب  هار  نیا  رد  ار  ناشدوخ  یعامس  دندوزفایم و  دیرب  ریس  تعرس  رب  سابعینب  هیماینب و  كولم  يهرود  رد  اصوصخ  ءافلخ 
ماکح و ءارما و  روما  رب  يو  طلست  دیسریم و  هفیلخ  هب  رابخا  دوب و  رتهب  دومنیم  یط  تدم  كدنارد  ار  زارد  رود و  تفاسم  ردق  ره  هک 

یط زور  جـنپ  رد  بلح  هرهاق و  نیب  دـندرکیم و  یط  زور  راهچ  رد  ـالثم  ار  قشمد  هرهاـق و  نیب  تفاـسم  دـشیم  رتشیب  اـهیلاو  تاـضق و 
يدصتم یمالـسا  تلود  رد  ار  یمهم  گرزب و  يهفیظو  دیرب  بحاص  و  دیـسریم . هبترم  ود  هتفه  رد  هرهاق  هب  ماش  دـیرب  یتح  تشگیم 

هب تشگیم و  رادربخ  اهیلاو  راتفر  اهنآ و  لاوحا  زا  ات  داتـسرفیم  شیوخ  ورملق  تکلمم و  طاقن  یماـمت  هب  ناطلـس  اـی  هفیلخ و  ار  وا  دوب 
دزن رتدوز  هچ  ره  تیروف  هب  تقو  نییعت  عناـم و  تافیرـشت و  نودـب  دـشیم  دراو  تفـالخ  زکرم  هب  یتـقو  دادیم و  يوـف  شرازگ  هفیلخ 

جـئاوح و بابرا  عنام  هک  راکمتـس  كولم  زا  رادـغ  راـگزور  يهنعارف  ياههاگتـسد  رد  هک  راـبرد  ناـبرد  تجاـح و  تفاتـشیم و  هفیلخ 
دادیم و يو  هب  اهافـش  ار  رابخا  شرازگ  دـمآیم و  ناطلـس  ای  هفیلخ و  روضح  هب  دوشب  عناـم  تسناوتیمن  دـیرب  زا  دـنوشیم  ناـگراچیب 

دیناسریم . وا  هب  ار  اههمان 

دیرب بحاص  يهدهع  رد  اههار  تاماظتنا 

تیدج هلفاق  دارفا  يارب  بآ  يهیهت  رد  تخادرپیم و  نانز  هحفـص 148 ] هار [  زا  اهنآ  تینما  عراوش و  قرط و  تاماظتنا  هب  دیرب  بحاص 
تشاد . دایز  نادنمراک  راصنا و  ناوعأ و  نوچ  تشاد 

نینمؤملاریما نامز  رد  اههار  رد  ناگدنامرد  داد  هب  یگدیسر 

داد هب  اههار  رد  دوب و  مالـسا  تلود  رظن  دروم  هجرد  تیاهن  رد  هیلعهللامالـس  یلع  نینمؤملاریما  يهقح  تفـالخ  ناـمز  رد  عوضوم  نیا  و 
رد رابآ  رفح  هب  دیرب  بحاص  دوب و  ایهم  نیرفاسم  يارب  یتحار  لامک  رد  هکم  هنیدم و  نایم  هار  دـشیم  یگدیـسر  يروف  هب  ناگدـنامرد 

هتشاد ششوک  یمالـسا  دالب  ياههار  تینما  ظفح  رد  دومنیم و  یگدیـسر  نیرفاسم  ياهناخ  لزانم و  هب  درکیم و  تراظن  اههار  ضرع 
تسا . روطسم  دوخ  لحم  رد  شلیصفت  هک  دوب  لوحم  لوکوم و  يو  هدهع  هب  و 

دیرب یناب  هدید 

روما هب  تبقارم  نیمه  دادیم و  هفیلخ  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  اـهنآ  روما  شرازگ  تشاد و  تاـضق  ماـکح و  ءارما و  روـما  هب  ینابهدـید  دـیرب 
ریز تبقارم و  يهرابرد  هیلعهللاناوضر  یعخن  رتشا  کلام  هب  شیوخ  روهـشم  دـهع  رد  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  هک  تسا  ماکح  ءارما و 

قدـصلا و لها  نم  نویعلا  ثعبا  مهلامعا و  دـقفت  مث  هدومرف : موقرم  یمالـسا  تلود  نانکراک  نادـنمراک و  لامع و  ياهراک  نتفرگ  رظن 
نامه هک  رامگب  اهنآ  رب  راداـفو  تسرد و  ياهـسرزاب  اهنابهدـید و  بقارم و  ریگب و  رظن  ریز  ار  ناـنآ  ياـهراک  ینعی  [ 110  ] مهیلع ءافولا 

تسرد راکتـسرد و  قدص و  لها  زا  دیاب  ناگدننک  شیتفت  نیبقارم و  سپ  هحفـص 149 ] تسا [ . هدوب  نامز  نآ  رد  دیرب  يهفیظو  لمع و 
قافتا رایسب  دناهتـشاد و  دیرب  تعرـس  رد  دیدش  مامتها  هروبزم  ياهتبـسانم  نیمه  هب  و  دشاب . سکعرب  هک  نیا  هن  دنـشاب  افو  لها  راتفگ و 

دـندرکیم و مادختـسا  راـک  نیا  يارب  دـیرب  ياهبـسا  دـنیامن  رـضاح  ریما  اـی  هفیلخ  دزن  رتدوز  ار  صاخـشا  یـضعب  هک  نیا  يارب  داـتفایم 
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رتسا بسا و  رتش و  زا  اهدیرب  بکارم  فالتخا  اب  دیرب  ریس  تعرـس  دندیناسریم . وا  دزن  دندادیم و  تکرح  اهنآ  اب  ار  صاخـشا  هنوگنآ 
نآ اب  نتفر  هار  عقوم  اهنآ  يادص  هک  دنتخیوآیم  گنز  بکارم  نآ  ندرگ  هب  دشیم و  فلتخم  اهنآ  بیشن  زارف و  زا  اههار  فالتخا  اب  و 

[ . 111  ] دوب فورعم  دیربلا » ۀعقعق   » مان هب  نآ  دوش  هدینش  تکرح  ریس و  يدنت 

نوذرب رهن  رانک  رد  نومام 

زا تفرگ و  رارق  رهن  نآ  رانک  رد  هک  یتقو  دندروآ  زازا )  ) بطر نوذرب )  ) رهن رانک  رد  مور  رد  دیشرلانومأم  يارب  هک  هدوب  دیرب  نیمه  اب 
دندش نایامن  رود  زا  قارع  دیرب  ياهرتسا  هک  دوب  هتـساوخنرب  دوخ  ياج  زا  زونه  دومن و  زازا )  ) يامرخ بطر  يوزرآ  دیماشآ و  نآ  بآ 
هحفص [ . ] 112  ] دـندش بجعت  رد  نیرـضاح  یمامت  دنتـشاذگ و  نیمز  هب  نومأم  شیپ  دـندوب و  هدرک  لمح  ناشدوخ  اـب  زازا )  ) بطر و 

[ 150

تاعس اب  يهمان  لاسرا 

هب هتفای و  تیبرت  هتـشاد و  تداع  هک  دناهدوب  کبـس  فیفخ  نادرم  هک  هدوب  تاعـس )  ) اب اههمان  لاسرا  مه  یکی  دیرب  اب  هرباخم  قرط  زا  و 
هدمآ دوجو  هب  هملاید  تموکح  يهرود  رد  سابعینب  مایا  رد  تاعس )  ) عون نیا  دناهدومنیم و  یط  ار  یلحارم  لمحت  ربص و  اب  عیرس  ریس 

رد دـیرب  ماظن  و  تسا . هدرک  تفاسم  یط  لـیم  ( 140  ) خسرف لهچ  زا  شیب  يزور  هک  هدیسر  يدح  هب  نایعاس  زا  یـضعب  ریـس  تعرـس  و 
تسا . هدوب  مظنمان  یتاقوا  بترم و  رایسب  یهاگ  یمالسا  ياهتلود  نارود  رد  زارد  نایلاس  يدامتم و  ياهتدم  لوط 

یمالسا دالب  رب  لوغم  يهملح 

یکیرات نآ  تفرگارف و  ار  یمالـسا  دالب  ماـمت  نکهشیر  لیـس  دـننام  هک  یمالـسا  دـالب  رب  راـتات )  ) لوغم میظع  يـالب  يهبلغ  يهرود  رد 
دوب راگزور  ناراکمتس  زا  رادمان  ملاظ  کی  هک  گنل  رومیت  ندمآ  راک  يور  زا  دعب  نینچمه  درک و  هطاحا  اهرهـش  یمامت  رب  زوسنامناخ 

ثعاب رایسب  لوغم  هچنانچ  تسا  هدش  هتخیسگ  لتخم و  مه  زا  لحنم و  دیرب  يهتـشر  یلک  هب  لاس 804 ه ق  رد  تاماش  رب  يو  طلست  اب  و 
رام و رات و  تمـسق  ره  رد  یملع  بتک  اهناتـسرهش و  هچ  تفر و  نیب  زا  یملع  ياهتورث  هچ  دندش و  تهج  ره  زا  نیملـسم  یگدنامبقع 

دش . هلجد  نآ  ینابرق  بناجا و  شوختسد  ناسکی و  كاخ  اب  ناریو و  اههناخباتک 

دناهدرب دیرب  اب  ار  ءارسا  هک  تسا  لصاح  نانیمطا 

دیزی هیواعم و  هیماینب و  يهرود  رد  هک  دش  نشور  دیـسر و  زیزع  ناگدنناوخ  ضرع  هب  دـیرب  تالاح  خـیرات و  زا  هصالخ  روطب  هک  الاح 
كولم دزن  رتدوز  دنتـساوخیم  هک  ار  هحفـص 151 ] یـصاخشا [  هدوب و  مظنم  هجرد  تیاهن  هدش و  لیمکت  بترم و  رایـسب  دیرب  عوضوم 
عوضوم نیا  رد  قیمع  یـسررب  هک  ناسنا  هب  هکلب  تسین و  دیعب  چیه  دندربیم و  ناشیا  دزن  دـیرب  بکارم  اب  دـنناسرب  نانآ  ءارما  هیماینب و 

هن تشاد و  دوجو  یلمحم  هن  هک  دناهدرب  دیرب  بکارم  نامه  اب  ار  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  هک  دوشیم  لصاح  لماک  نانیمطا  دـشاب  هتـشاد 
رب هک  تسا  یبوچ  زاهج  هک  دندوب  هدرک  راوس  اهرتش  باتقا )  ) رب ار  تلاسر  مرح  ناوناب  تاردـخم و  هکلب  هدوب  دوجوم  اهنآ  رد  ینابهیاس 
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اب لکـش  بیترت و  نآ  زا  تلاسر  مرح  ناوناب  دشابیم و  بتق  عمج  تسا  باتقا )  ) هربتعم خیراوت  لتاقم و  ترابع  اذل  دنراذگیم و  اهرتش 
رانک زا  ابلاغ  اهههاریب و  زا  مدرم و  زا  سرت  دیرب و  ریس  تعرس  نآ  اب  هک  تسین  دیعب  چیه  دناهتشاد و  ار  تیاکـش  تیاهن  تراسا  وحن  نآ 

زا اهرتش و  زا  تلاسر  نادـناخ  لافطا  زا  دنتـشاد  سرت  یعازخ  رـصن  دـننام  اهنآ  هب  مدرم  کمک  زا  دـندادیم و  روبع  ار  ءارـسا  هک  اهرهش 
ناـمه رثا  رد  تسا و  هدـنام  هداـتفا و  هار  رد  لاـفطا  زا  هک  دـناهدش  تفتلم  هار  یط  یتدـم  زا  سپ  هداـتفا و  اـههار  ضرع  رد  اـهبتق  يـالاب 
اهنابایب اهارحـص و  نازوس  باتفآ  ریز  رد  ار  اهنآ  هک  وحن  نآ  اب  تسا و  هدرک  نینج  طقـس  تلاسر  نادـناخ  ناوناب  زا  اسرفتقاط  تامحز 

تدم هب  جایتحا  هدرک و  ادیپ  رییغت  هتخادنا و  تسوپ  اهنآ  تروص  رس و  زور  دنچ  فرظ  رد  دندربیم  اوه  یکـشخ  زیئاپ و  لصف  عقوم  رد 
ناشدوخ نایاپراهچ  اب  ار  ءارـسا  هک  ءاعدا : نیا  تحـص  ضرف  رب  هچرگ  دناهدرک . روصت  یـضعب  هک  درادن  هام  ود  کی و  هب  الثم  يدامتم 
نیرومأم نایاپراهچ  زا  رتهب  نتفر  هار  رد  اهنآ  دوخ  نایاپراهچ  زاب  تسین  مولعم  زین  نآ  تحص  دش و  قیقحت  قباس  رد  هچنانچ  دنـشاب  هدرب 

هچنآ زا  هحفص 152 ] دوب [ . هدرب  زین  رمش  اهنآ  زا  دندوب و  هدرک  تراغ  زین  ار  ع )  ) ماما نایاپراهچ  هک  تسنآ  يوق  نظ  یلو  هدوب  دایزنبا 
نیعبرا رد  ار  ناشنتشگرب  ماش و  هب  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  ءارسا  نتفر  نیعبرا و  يهیـضق  هک  نانآ  ددرگیم : نشور  دش  هداد  حیـضوت 

ههبش و ثعاب  دناهدیزرو و  تلفغ  هتشادن و  عالطا  نارود  نآ  رد  دیرب  تالاح  تایئزج  خیرات و  زا  الماک  دناهدرک  داعبتسا  ءالبرک  هب  لوا 
هدمع دناهدروآ و  رامـشب  بیذاکا  زا  تالاحم و  زا  ار  عوضوم  نیا  هک  دناهدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  یتح  دـناهدش  زین  نارگید  رد  لاکـشا 
رایسب و  [ 113  ] تسا هدـش  شباتک  رد  يو  نادرگاش  زا  یـضعب  ناـجرم و  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  يهمـالع  موحرم  راـک  نیا  ثعاـب 

دوشیم . اهنآ  عبات  زاب  نیرصاق  زا  یضعب  تسا  روآهدنخ 

ینیوزق تارابع  تاکن  زا 

نم عرـساب  بتاکملاب  مامحلا  بهیذ  دق  : ) هتفگ هک  تسنآ  هحفـص 153 ] ءارهزلا [  ملظت  باتک  رد  هر )  ) ینیوزق لضاف  تارابع  تاـکن  زا 
يهلیـسو هب  رابرد  نآ  زا  دـیلپ  دایزنبا  ناذـیتسا  قارع و  هب  ماش  زا  دـیزی  موش  رابرد  ياهربخ  هک  دوشیم  مولعم  وا  ترابع  نیا  زا  کلذ .)

دیآیم نآ  قیقحت  هچنانچ  درادن  یهجو  دیزی  نامز  رد  ار  ربهمان  رتربک  لامعتـسا  هر )  ) يرون ثدـحم  راکنا  تسا و  هدیـسر  ربهمان  رتوبک 
تیبلـها يارـسا  هک  نیا  داعبتـسا  يارب  ناـجرم  ؤـلؤل  رد  هک  هر )  ) يروـن ثدـحم  ياهـشیامرف  هب  میدرگیمرب  اـجنیا  زا  یلاـعت . هللاءاـشنا 

هجویب هک  تشگ  مولعم  شلوا  لیلد  هچنانچ  هدرک  رکذ  دنشاب  هدمآ  ءالبرک  هب  ترجه  مکی  تصش و  لاس  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلامهیلع 
میزادرپیم . ناشیا  مود  لیلد  یسررب  هب  سپ  تسا 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  مود  لیلد 

هراشا

تسنآ لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالسلامهیلع  تلاسر  نادناخ  ندمآ  داعبتسا  یفن و  رد  نتـشیوخ  ياعدا  رب  هر )  ) يرون ثدحم  مود  لیلد 
مظعا خیـش  ترابع  دعب  دناهدرکن  لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندمآ  يهصق  هب  هراشا  لتقم  رکذ  قایـس  رد  خـیرات  لها  نیدـمتعم  هک 

هب يهراشا  ادبا  دربب و  هنیدم  هب  ار  ءارسا  ریـشب  نب  نامعن  درک  رما  دیزی  هک  تسنآ  شلـصاح  تسا و  هدروآ  دهاش  داشرا  رد  ار  هر )  ) دیفم
زا ـالوا : دوشیم : هتفگ  هر )  ) يرون ثدـحم  لـیلد  نیا  باوج  ردنآ  باوج  هحفـص 154 ] [ . ] 114  ] تسا هدرکن  ءالبرک  هب  اـهنآ  ندـمآ 

یعمج ار  یخیرات  يایاضق  زا  رایسب  هچ  دوشیمن  نآ  عوقو  مدع  رب  لیلد  دنیامنن  لقن  نیخرؤم  زا  یعمج  رگا  ار  يهصق  هک  تسا  تاضاو 
زا دوخ و  تارابع  رد  هر )  ) دیفم خیـش  ایناث : و  دماجنایم . لوط  هب  مالک  میروایب  اعدم  نیا  هب  دهاوش  رگا  دـناهدادن و  شراگن  نیخرؤم  زا 

بأد و هک  نانچ  تسا  ندیـشوک  راصتخا  هب  شیاـنب  هدومرف  ماـش  زا  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  تعجارم  صوصخ  رد  هک  ار  یتراـبع  اـهنآ 
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دوش هداد  شراگن  رگا  هک  میراد  اعدا  نیا  رب  يدایز  دـهاوش  دناهدیـشوک و  راصتخا  هب  خـیراوت  ایاضق و  لقن  رد  هک  هدوب  نیقباـس  يهیور 
نید و مئاعد  زا  هک  راگزور  غباون  نآ  لاثما  و  هر )  ) یـسوط هفئاط  خیـش  و  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  اثلاث : و  [ . 115  ] دشکیم ازارد  هب  مالک 
لقن و تحـص  قیقحت و  هب  ناشهیور  انب و  يداع  يایاضق  خـیراوت و  لقن  رد  یتح  هینید و  ثیداحا  لقن  ماـقم  رد  دنرامـشب  مالـسا  ناـکرا 
ایاضق و لقن  هب  عجار  ای  دشاب  یهقف  یمالـسا و  یلوصا  یبهذم  رابخا  ینید و  ثیداحا  زا  هاوخ  يدروم  رد  رگا  اذل  تسا و  راتفگ  یتسرد 

دنشاب هتشاد  يهیضق  لقن  هب  يدنس  يدروم  رد  رگا  هحفص 155 ] دننکیمن [  لقن  دنـس  نودب  دشاب  يداع  ياهنایرج  ثداوح و  خیراوت و 
دنشاب هدرکن  لقن  ار  یعوضوم  ناشخیاشم  زا  ادنسم  رگا  دننکیم و  لقن  دناهدرک  تیاور  هدیسر و  اهنآ  هب  يهصق  ادنـسم  اهنآ  خیاشمزا  و 

عوضوم نیا  هر )  ) یسوط خیش  یلاما  و  هر )  ) دیفم خیش  یلاما  باتک  رد  تقد  لمات و  اب  هچنانچ  دنیامنیمن  لقن  ناشدوخ  باتک  رد  ار  نآ 
زا ادنـسم  نوچ  دـناهدرکن  هراشا  نیعبرا  يهیـضق  هب  ناگرزب  نآ  لاثما  راوگرزب و  ود  نآ  سپ  تسا . راکـشآ  لـمأتم  فصنم  رب  حـضاو و 
زا بجعت  دشاب  هتـشادن  تقیقح  عقاو  رد  هیـضق  لصا  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  دـناهدومرفن  هراشا  هدرکن و  لقن  اذـل  هدیـسرن و  اهنآ  خـیاشم 

ياج رد  دناهدرک و  ار  نیعبرا  يهیضق  راکنا  هر )  ) یسوط خیش  و  هر )  ) دیفم خیـش  هک  هتفگ  شباتک  زا  یئاج  رد  هک  تسا  نیرـصاق  ضعب 
شلوأ ءاعدا  دناهتفگن  يزیچ  قیدصت  راکنا و  زا  دنتسه  تکاس  نیعبرا  يهیضق  هب  تبـسن  راوگرزب  ود  نآ  هک  هتفگ  باتک  نامه  زا  رگید 

دیفم خیـش  هک  مالـسلامهیلع  همئا  زا  یـضعب  ندش  مومـسم  يهرابرد  هک  ددرگیم  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  و  تسا . حیحـص  یمود  لطاب 
هیـضق نآ  هب  يدنـس  اریز  تسا  باب  نیمه  زا  هدومرف  تلحر  ایند  زا  مس  اب  هک  دنتـسه  لئاق  هعیـش  زا  یعمج  هک  دیامرفیم  داشرا  رد  هر ) )

ار ندش  مومسم  يهیضق  هک  نیا  هن  هداد  هعیش  زا  یعمج  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  ندش  مومـسم  تبـسن  اذل  هدرکن و  تیاور  ار  نآ  هتـشادن و 
هحفـص تسا [ . هدادن  شراگن  ار  عوضوم  نآ  مزج  روطب  شدوخ  اذل  هدشن و  تیاور  يو  هب  ادنـسم  شخیاشم  زا  هکلب  دـشاب  هدومرف  یفن 

[ 156

نآ باوج  يرون و  ثدحم  موس  لیلد 

هراشا

ءارـسا ندمآ  هب  هراشا  نآ  متـسیب  زور  رفـص و  هام  عئاقو  رد  ۀعیـشلا  راسم  باتک  رد  دیفم  خیـش  هک  تسنآ  هر )  ) يرون ثدـحم  موس  لیلد 
دـجهتم و حابـصم  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  نینچمه  دـیامرفب و  هراـشا  هک  دوب  یلوا  هک  نیا  اـب  هدومرفن  ءـالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
دناهدومرف و هر )  ) دـیفم خیـش  ترابع  هب  بیرق  [ 116  ] حابـصم زا  عـضوم  ود  رد  هر )  ) یمعفک حالـصلا و  جاـهنم  رد  هر )  ) یلح يهمـالع 

نیعبرا زور  هک  تسنآ  هر )  ) دیفم خیـش  ترابع  ینعی   ) ترابع رهاظ  هدومرف : هر )  ) يرون ثدحم  دعب  و  دناهدرکن . نیعبرا  يهصق  هب  هراشا 
فراعتم هلفاق  ریس  هام  کی  زا  رتمک  هنیدم  ات  قشمد  زا  هچ  دندرک  مهوت  یضعب  هچنانچ  دندش  هنیدم  دراو  هک  نآ  هن  دندمآ  نوریب  ماش  زا 

تسا و خسرف  تسیود  زا  هدایز  دـلب  ود  نیبام  دـعب  دومن و  راتفر  نآ  هب  هک  نامعن  هب  دـیزی  لمعلاروتـسد  بسح  هلفاق  نآ  صوصخ  دوشن 
هب اجنیا  رد  دورو  هب  تسین  نیعبرا  زور  رد  وا  دورو  رد  یفالتخا  هحفص 157 ] هک [  رباج  قح  رد  دادیمن و  ترابع  رییغت  دوب  نآ  دارم  رگا 
نآ رکذ  الا  ءالبرک و  هب  ناشیا  ندماین  رد  تسا  حیرـص  هر ) دـیفم  خیـش  تاملک  ینعی   ) تاملک نیا  لاح  ره  رد  دومرفیمن و  ریبعت  عوجر 

باوج ردنآ  باوـج  [ . 117  ] دـش لقن  هر )  ) يرون ثدـحم  تارابع  زا  دوب  مزال  هچنآ  اجنیا  ات  دوب . یلوا  یتاـهج  زا  رفـص  هاـم  عیاـقو  رد 
مولعم دنکیمن  لقن  دشاب  هتـشادن  نآ  رب  يدنـس  رگا  خیراوت  لقن  رد  هر )  ) دیفم خیـش  میتفگ  مود  لیلد  باوج  رد  هچنانچ  دوشیم : هتفگ 

هدومرفن یخیرات  يهیضق  نآ  هب  هراشا  هتشاذگ و  توکسم  اذل  هتشادن و  شخیاشم  زا  يدنس  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندمآ  يهیـضق  رد  دوشیم 
دناهتشادرب مدق  راتفر  هیور و  نامه  هب  هدومرف  بیقعت  شباتک  رد  ار  هر )  ) خیش کبس  هک  هر )  ) همالع هللاۀیآ  و  هر )  ) یـسوط خیـش  تسا و 

نآ رد  ءالبرک  دراو  هک  نیا  هن  هدش  ماش  زا  رفص  متسیب  زور  رد  ءارـسا  عوجر  هک  دشاب  روهـشم  فالخ  رب  هر )  ) دیفم خیـش  ترابع  رگا  و 
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هچ هدومرف  حیرصت  اهنآ  زا  یضعب  هب  ۀعیشلاراسم  رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیش  هک  تساهروهشم  فالخ  نآ  زا  یکی  مه  نآ  دنشاب  هدش  زور 
هک روهشم  لوق  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  رفص  متسیب  زور  رد  ماش  زا  عوجر  هک  دشاب  هدومرف  روهشم  فالخرب  هر )  ) خیـش هک  دراد  عنام 
هحفص 158 ] هماقم [ . هللا  یلعا  مظعا  خیش  شیامرف  رب  هن  دراد  دوجو  نآ  تحص  رب  لیلد  يوقا و  تسا  ءالبرک  هب  دورو  رفص  متسیب  زور 

ۀعیشلاراسم رد  دیفم  خیش  روهشم  فالخ  لاوقا  یضعب 

لئاق هیماما  نایم  روهشم  فالخ  رب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  يربک  يهقیدص  ترـضح  فافز  دقع و  يهرابرد  هر )  ) دیفم خیـش  هچنانچ 
لاح نیع  رد  تسا و  هدومرف  لقن  لئاق و  ار  لوق  نآ  اذل  هدیسر و  روط  نآ  ادنـسم  يو  هب  هدرک و  تیاور  ار  نآ  شخیاشم  زا  نوچ  هدش و 

ۀـسمخل هنم  فصنلا  یف  و  هدومرف : بجر  هام  عئاقو  رد  ۀعیـشلا  راسم  رد  تسا . هدرک  لقن  زین  ار  رگید  لوق  هعیـشلا  راسم  باتک  ناـمه  رد 
داهـشالا هیف  ناک  حاکنلا و  دقع  ۀمطاف  هتنبا  یلع  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دقع  ةرجهلا  نم  رهـشا 

هتـشذگ ترجه  زا  هام  جـنپ  بجر  هاـم  يهمین  رد  ینعی  [ . 118  ] ناوضرلا ۀیحتلا و  اهیلع  ۀنـس  رـشع  ثالث  ذـئموی  اهنـس  كالمالا و  اهبرل 
دنوادخ نآ  رد  اهیلعهللامالس و  ۀمطاف  شرتخد  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب  تسب  حاکن  دقع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

رد هک  ۀعیـشلا  راسم  باتک  زا  یطخ  هخـسن  رد  و  دوب . هلاـس  هدزیـس  اـهزور  نآ  رد  اهیلعهللامالـس  ارهز  نس  ار و  اـههکئالم  تفرگ  دـهاش 
ءارهز ترضح  هحفــص 159 ] ینعی [  [ « 119  ] ۀنـس رـشع  يدـحا  ذـئموی  اهنـس  و   » تسا وحن  نیا  هب  ترابع  تسا  دوجوم  اـم  يهناـخباتک 
نشور دوشیم  هداد  شراگن  هچنآ  زا  يدوز  هب  هچنانچ  دراد  یهجو  زین  یطخ  يهخـسن  نیا  دوب و  هلاس  هدزای  اهزور  نآ  رد  اهیلعهللامالس 

ددرگیم .

هرهاط يهقیدص  فافز  دقع و  خیرات 

هب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  جوز  ةرجهلا  نم  نیتنـسل  هنم  موی  لوا  دیوگ : هجحلايذ  هام  عئاقو  رد  و 
ترجه زا  مود  لاـس  هجحلايذ  هاـم  لوا  رد  هک  تیاور  نیا  دوشیم  مولعم  [ 120  ] مالـسلااهیلع لوتبلا  ءارهزلا  ۀمطاف  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس 

هب شخیاشم  زا  هدرک و  تیاور  هر )  ) دیفم خیـش  زین  ار  نآ  هداتفا  قافتا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  مالـسلااهیلع  هرهاط  يهقیدـص  جـیوزت 
هام عئاقو  رد  ۀعیـشلا  راسم  رد  زین  و  تسا . هتـشون  ار  بجر  هام  يهمین  هچناـنچ  هداد  شراـگن  ار  نآ  هجحلايذ  لوا  رد  اذـل  هدیـسر و  يو 

هیلا و اهفافز  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  یلا  مالسلااهیلع  ۀمطاف  لقن  ناک  ةرجهلا  نم  ثالث  ۀنس  نیرشع  يدحا و  ۀلیل  یف  و  هدومرف : مرحم 
هحفـص 160] ءارهز [  ترـضح  ترجه  زا  موـس  لاـس  مکی  تسیب و  بـش  رد  ینعی  [ . 121  ] نینس عست  يور  ۀنـس و  رـشع  ۀتـس  ذئموی  اهل 

هرهاـط يهقیدـص  زور  نا  رد  دوـب و  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  اـب  يربـک  تمـصع  يوناـب  نآ  یـسورع  بش  هداد و  لـقن  ار  مالـسلااهیلع 
نـس هب  عـجار  هر )  ) مظعا خیـش  شیاـمرف  هرقف  ود  نیا  تسا . هتـشاد  لاـس  هن  هدـش  تیاور  هدوـب و  یگلاـس  هدزناـش  نـس  رد  مالـسلااهیلع 

يربک يهقیدـص  هب  تبـسن  هک  یتافو  تدالو و  خـیرات  اب  دـیاب  ۀعیـشلا  راـسم  رد  فاـفز  دـقع و  عقوم  رد  مالـسلااهیلع  هرهاـط  يهقیدـص 
نم نیتنثا  ۀنس  هنم  نیرـشعلا  یف  و  دیامرفیم : ةرخالايدامج  هام  عئاقو  رد  هچنانچ  دوش  هدیجنـس  هدرک  رکذ  باتک  نامه  رد  مالـسلااهیلع 

: هدوـــمرف زین  و  [ . 122  ] نینمؤـملا رورـس  هیف  ددـجتی  فیرـش  موـی  وـه  مالـسلااهیلع و  ءارهزلا  ۀـمطاف  ءاـسنلا  ةدیـس  دـلوم  ناـک  ثـعبملا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تنب  ءارهزلا  ۀمطاف  ءاسنلا  ةدیس  ةافو  تناک  ةرجهلا  نم  ةرشع  يدحا  ۀنس  ثلاثلا  مویلا  ةرخالايدامج 

[ . 123  ] نامیالا لها  نازحا  هیف  ددجتی  موی  وه  و 

دوشیم هدافتسا  دیفم  خیش  تاملک  زا  هچنآ 

اب تدالو  تسا : نیا  درک  ذـخا  هجیتن  اهنآ  زا  ناوتیم  هدـش و  لقن  هعیـشلا  راـسم  باـتک  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  يهفیرـش  تاـملک  زا  هچنآ 
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هک هر )  ) خیش لوق  هب  انب  حاکن  دقع  هداتفا و  قافتا  ةرخالا  يدامج  متسیب  رد  ثعبم  مود  لاس  رد  هک  مالسلااهیلع  يربک  يهقیدص  تداعس 
لاس هدزای  اـبیرقت  عقوم  نآ  رد  يربک  تمـصع  يوناـب  نس  هدـش  عقاو  هتـشذگ  هحفـص 161 ] ترجه [  زا  هاـم  جـنپ  بجر  هاـم  يهمین  رد 

هتـشذگ ترجه  زا  لاس  ود  ۀجحلايذ  هام  لوا  رد  هک  شرگید  شیامرف  هب  انب  و  تسا . ۀعیـشلا  راسم  زا  یطخ  يهخـسن  قفاوم  هک  دوشیم 
دقع و نایم  هک  تسا  حیرـص  شتاملک  دوب و  دهاوخ  لاس  هدزیـس  جیوزت  عقوم  رد  اهیلعهللامالـس  ةرهاط  يهقیدـص  نس  هداتفا  قافتا  دـقع 
زا دـعب  لاس  ود  ابیرقت  ای  لاس  کی  هک  هتـشگ  عقاو  ترجه  زا  موس  لاـس  مرحم  مکی  تسیب و  رد  هک  فاـفز  و  تسا . هدـش  هلـصاف  فاـفز 
لاس هدزناش  يربک  تمـصع  عقوم  نآ  رد  هک  هدومرف  هر )  ) خیـش یلو  هتـشاد  لاس  هدراهچ  عقوم  نآ  رد  سپ  هدش  عقاو  فافز  دـقع  عوقو 

زا هدزای  لاس  ةرخـالا  يداـمج  موس  هک  تلحر  ناـمز  رد  يربک  تمـصع  هر )  ) خیـش شیاـمرف  هب  اـنب  دـشن و  مولعم  شهجو  تسا  هتـشاد 
تسا و ثعبم  زا  دـعب  لاس  ود  هک  هدرک  رکذ  هر )  ) خیـش هک  تدالو  خـیرات  هب  انب  و  دـشاب . هتـشاد  لاس  راهچ  تسیب و  دـیاب  تسا  ترجه 

هتفگ زین  و  ملاعلا . هللاو  دوشیم  لاـس  ود  تسیب و  ازج  زور  يهعیفـش  كراـبم  رمع  نینـس  تسا  ترجه  زا  هدزاـی  لاـس  هک  تلحر  خـیرات 
زا هک  دوخ  يهدـنزرا  رایـسب  تافیلأت  رد  هدومرفن و  هراشا  اهنآ  هب  ادـبا  هر )  ) دـیفم خیـش  هک  دراد  دوجو  یخیرات  عئاقو  زا  یلیخ  دوشیم :

نالف الثم  هدومرفن  موقرم  هر )  ) دـیفم خیـش  نوچ  مینک  ءاعدا  میناوتیمن  ام  الاح  تسا  هدومرفن  حیرـصت  اهنآ  هب  تسا  رامـشب  مهم  رداصم 
هحفص 162 ] میامنیم [ : هراشا  دروم  دنچ  هب  لاثم  باب  زا  درادن  تقیقح  هیضق 

نارگید مشاه و  ینب  زا  ءادهش  نفد  لحم  هب  خیش  حیرصت 

ءادهش يهرهاط  نادبا  دندنک و  یلادوگ  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  ياپ  نیئاپ  رد  [ : 124  ] هدومرف داشرا  رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیش 
اما تسا و  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـش  نفد  ترـضح  نآ  هب  هک  یـصخش  نیرتـکیدزن  دـندرک و  نـفد  اـجنآ  رد  مشاـهینب  زا  ار 

قیقحت وحن  هب  يروبق  ام  اهنآ  يارب  دندش و  نفد  ترضح  نآ  فارطا  رد  اهنآ  دندش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  مالسلاهیلع  نیسح  باحصا 
لحم رد  هیلعهللامالس  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  دراد و  هطاحا  اهنآ  رب  ینیـسح  رئاح  هک  مینکیمن  کش  ام  هک  نیا  الا  مینادیمن  لیـصفت  و 
ياـپ نیئاـپ  هب  دـیاب  رئاز  تسین و  يرثا  شناردارب  روبق  زا  اـما  و  تسا . رهاـظ  شکراـبم  ربق  ۀیرـضاغ و  قیرط  رد  تسا  نوفدـم  شتداـهش 

دنک . ترایز  ار  اهنآ  هدرک و  هراشا  هیلعهللامالس  ءادهشلادیس 

رح بیبح و  فیرش  ربق 

نفد رهطم  رئاح  رانک  رد  ادرفنم  القتسم و  هک  هدرکن  هیلعهللاناوضر  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  ربق  ندوب  رهاظ  هب  هراشا  ادبا  هر )  ) مظعا خیش 
هدومرفن . هراشا  یحایر  رح  ربق  هب  نینچمه  و  دشاب . هدش 

ءادهش نادبا  نفد  هب  داجس  ماما  ندمآ 

الاح هدومرفن  هراـشا  ءادهـش  رئاـس  مالـسلاهیلع و  ماـما  نفد  يارب  هداـعلاقراخ  قیرط  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  ترـضح  ندـمآ  هب  زین  و 
ندـمآ هک  یتروص  رد  درادـن  تقیقح  عقاو و  هس  ره  هدرکن  هراشا  عوضوم  هس  ود  نیا  هب  هر )  ) مظعا خیـش  نوچ  میئاـمن  ءاـعدا  میناوتیم 

ماما اصوصخ  ءادهش  يهرهاط  نادبا  نفد  عقوم  رد  شروضح  ءالبرک و  هب  هداعلاقراخ  هحفص 163 ] قیرط [  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح 
نآ تحص  یتسرد و  تارضح  نآ  ياهـشیامرف  زا  مالـسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  نامز  رد  تسا و  هعیـش  نایم  رد  تاملـسم  زا  مالـسلاهیلع 

تـسین ههبـش  ياج  القتـسم  ینیـسح  رئاح  رانک  رد  هر )  ) رهاظم نب  بیبح  ندش  نوفدم  و  تسا . راکنا  لباقریغ  عئاقو  زا  نشور و  عوضوم 
رد ار  وا  دنوشب  لئاق  يو  هب  يزایتما  دناهتـساوخ  اهنآ  هدوب و  دساینب  يهلیبق  زا  هر )  ) بیبح نوچ  هدـمآ  تسد  هب  خـیراوت  نئارق و  زا  اریز 
هاـش رما  هب  يو  ربق  فشک  دـناهدرک و  نفد  هدرب و  راـنک  هب  شاهلیبق  ار  هر )  ) رح دـناهدرک و  نفد  تسوا  هاـگترایز  ـالعف  هک  یلحم  ناـمه 
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رب لیلد  هرـسسدق  مظعا  خیـش  ندومنن  هراشا  زیربت و  تسا ج 3 ص 266 ط  روکذم  هینامعن  راونا  رد  روهـشم و  هر )  ) يوفـص لیعامـسا 
هدومرفن نآ  هب  هراشا  اذل  هدیـسرن و  يو  هب  ادنـسم  هدرکن و  لقن  شخیاشم  زا  ار  نآ  هر )  ) دیفم خیـش  نوچ  دیاش  دوشیمن  نآ  عوقو  مدع 

تسا .

ملسم ترضح  فیرش  ربق 

تـسا مومع  هاگترایز  هک  هفوک  مظعا  دجـسم  بنج  رد  هیلعهللامالـس  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  رهطم  ربق  ندـش  عقاو  هب  هر )  ) دـیفم خـیش 
هعیش لمع  هرمتسم و  يهریس  هک  یتروص  رد  دوشیمن  لحم  نآ  رد  ملسم  ترـضح  رهطم  ربق  ندوب  عقاو  مدع  رب  لیلد  نآ  هدرکن و  هراشا 

رد ار  ترضح  نآ  ندوب  نوفدم  دننکیم و  ترایز  اجنآ  رد  ار  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  هک  تسنآرب  لاح  ات  مالـسلامهیلع  همئا  نامز  زا 
تساعدم هحفـص 164 ] رب [  قداص  دهاش  لحم  نآ  رب  هادف  انحاورا  هللاۀیقب  ترـضح  تاهجوت  زا  ینئارق  دنرامـشیم و  تاملـسم  زا  اجنآ 

( هر  ) يرون ثدـحم  هک  نیا  اما  و  تسین . هدیـشوپ  دـناهدمآ  لئان  ترـضح  نآ  روضح  فرـش  هب  هک  یـصاخشا  لاوحا  هب  علطم  رب  هچنانچ 
هچنآ زا  تسین  شیب  يرگید  زیچ  داعبتسا  زج  يو  شیامرف  هدرک و  داعبتسا  ءالبرک  هب  ماش  زا  هچنانچ  هنیدم  هب  ماش  زا  ار  هلفاق  ریس  تعرس 

دربیم . نایم  زا  ار  اهداعبتسا  نآ  يهمه  تفای  شراگن  اهنامز  نآ  رد  ریس  تعرس  رب  دهاوش  خیراوت و  زا  هتشذگ  رد 

هداد شراگن  ار  هملسم  يایاضق  بلغا  داشرا  رد  دیفم  خیش 

لقن داحآ  قیرط  هب  هک  يدراوم  رد  هدرک و  لقن  ار  هملسم  روهشم و  يایاضق  بلغا  داشرا  باتک  د  هر )  ) دیفم خیش  هک  دنامن  هتفگان  زین  و 
تاملـسم و زا  هنیدم  هب  تراسا  زا  یـصالخ  زا  سپ  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  تعجارم  نوچ  هدومرفن و  دامتعا  ءانتعا و  اهنآ  هب  هدـش 

نیب رد  ادارطتسا  حالطصا  هب  نوچ  تسا . هدومرفن  لوا  نیعبرا  يهیضق  هب  هراشا  یلو  هدومرف  لقن  ار  نآ  اذل  تسین و  لاکشا  ههبـش و  ياج 
تداع بسح  رب  دناهدنامن و  ءالبرک  رد  زور  هس  ود  زا  رتشیب  دیـشکب و  ءالبرک  قارع و  هب  ار  ام  راطق  هک  دناهتفگ  لیلد  هب  هدش و  عقاو  هار 

دیفم خیـش  لقن  مدـع  هر )  ) يرون ثدـحم  دوش : هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  بوخ  اجنیا  رد  و  دوشیم . نشور  نامز  رورم  اب  ایاضق  لـیبق  نیا 
نآ هر )  ) دیفم خیش  هک  یبلطم  یلو  دوشیمن  لیلد  كردم و  نآ  هک  میتفگ  دهدیم و  رارق  كردم  دوخ  يارب  نیعبرا  يهیضق  رد  ار  هر ) )

ار بلطم  نآ  هدـمتعم  ریغ  داحآ و  تاـیلقن  اـب  هتـساوخ  هدومن و  لاکـشا  نآ  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  هدرک  لـقن  هتـسناد و  تاملـسم  زا  ار 
 . دیامن فیعضت 

هدرمش نینمؤملاریما  رد  یهلا  تایآ  زا  خیش  هچنآ 

دهعی مل  هنا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یف  ةداعلل  ۀقراخلا  هحفص 165 ] یلاعت [  هللا  تایآ  نم  و  هدومرف : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  هچنانچ 
الا بورحلا  یسرامم  یف  دجوی  مل  هنا  مث  نامزلا  رم  یلع  کلذ  ةرثک  نم  مالسلاهیلع  هل  فرع  ام  لاطبالا  ۀلزانم  نارقالا و  ةزرابم  نم  دحال 

لـصو نیـش و ال  ودع و ال  نم  حارج  هبرح  نامز  لوط  عم  هلنی  مل  هناف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  الا  نیـشوا  حارجب  هنم  لینورـشب  هترع  نم 
یف رهابلا  ملعلاب  هصخ  اهیف و  ۀیالاب  هللا  هدرفا  ۀبوجعا  هذه  ناک و  ام  هایا  هلایتغا  یلع  مجلم  نبا  عم  هرما  نم  ناک  یتح  ءوسب  مهنم  دحا  هیلا 

رد ناجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدحم  [ . 125  ] مانالا ۀفاک  نم  اهلـضفب  ناب  یتلا  هتمارکب  هصـصخت  هنم و  هناکم  یلع  کلذب  لد  اهانعم و 
اب هکرعم  نادیم  رد  ترـضح  نآ  يهدلاجم  هبراحم و  نامز  تدم  هک  نآ  يهمجرت  لصاح  دیوگ : هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  مالک  يهمجرت 

یسک دندوب  رازراک  لوغشم  مایا  هتسویپ  هک  ناریلد  زا  دوشن  ادیپ  دوب و  رتشیب  راگزور  ناربزه  ناعاجـش و  همه  زا  هبراحم  مایا  زا  نانمـشد 
امیس لکـش و  دب  نآ  هب  هک  هدش  ادیپ  شیاضعا  رد  یـصقن  بیع و  ای  هدیـسر  وا  هب  یتحارج  هدروخ و  دوخ  يودع  زا  همدص  هک  نآ  رگم 
يدب نمشد  زا  دیسرن و  شکرابم  ندب  رد  یصقن  بیع و  یتحارج و  ودع  زا  هلتاقم  مایا  لوط  نیا  هب  هک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زج  هدش 
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يادخ هک  تسیاهرهاب  يهیآ  نیا  دیـسر و  هحفـص 166 ] ترـضح [  نآ  هب  هلیح  رکم و  هب  مجلم  نبا  زا  هک  یتبرـض  زج  دیدن  یهورکم  و 
هدومرف . زاتمم  راگزور  ناریلد  مامت  نایم  رد  بیجع  رما  نآ  هب  ار  بانج  نآ  یلاعت 

دیفم خیش  شیامرف  هب  يرون  ثدحم  ندرکن  رواب 

رایسب رابخا  اب  دراد  تافانم  نآ  هچ  تشاذگاو  شرهاظ  هب  درک و  رواب  ناوتن  ار  هر )  ) دیفم خیـش  مالک  هک  هدومرف  هر )  ) يرون ثدحم  دعب 
تسا نیا  اهنآ  زا  يرادقم  لصاح  هدومرف و  هراشا  اهنآ  زا  يهلمج  هب  راصتخا  هب  هدرک و  تیاور  مظعم  خیش  نآ  دوخ  ار  نآ  زا  یضعب  هک 

لیلد ار  هر )  ) دـیفم خیـش  لقن  مدـع  هر )  ) يرون ثدـحم  تسا . هدیـسر  رایـسب  تحارج  دـحا  گـنج  رد  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  هب  هک 
هجوتم هر )  ) يرون ثدحم  ارچ  منادیمن  یلو  دیامرفیمن  رواب  ار  نآ  هدرک  لقن  هتسناد و  تاملسم  زا  هر )  ) خیش ار  نآ  هچنآ  یلو  دنادیم 

رد هدومرفن و  ءانتعا  اهنآ  هب  یلو  هدرک  لقن  صاـصتخا  باـتک  رد  شدوخ  ار  راـبخا  نآ  زا  یـضعب  هر )  ) دـیفم خیـش  هک  نیا  اـب  هک  هدـشن 
هک دراد  یتهج  دیاب  دـبال  تسیچ ؟ شهجو  هدرمـش  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  سدـقم  دوجو  رد  هرهاب  تایآ  زا  ار  روبزم  عوضوم  داشرا 

تسا : نیا  نآ  هدومرفن و  رابخا  نآ  هب  يدامتعا  هتفرگ و  شیپ  ار  هیور  نیا  هر )  ) مظعا خیش 

دحا رد  نینمؤملاریما  نتشادرب  مخز  رد  لقن  بارطضا 

هک يربـخ  تـسا و  برطـضم  دـحا  گـنج  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ندـید  تـحارج  رد  دراو  ربـخ  هر )  ) دـیفم مـظعا  خیـش  رظن  رد 
ندب هک  هدش  لقن  یضعب  رد  رابخا  نآ  رد  اریز  تسین  دامتعا  دروم  مظعا  خیش  دزن  طقاس و  تیجح  زا  دشاب  هتـشاد  بارطـضا  شنومـضم 

يرگید هحفـص 167 ] رد [  هدـش و  تیاور  تحارج  داـتفه  یـضعب  رد  دوب و  هتـشادرب  تحارج  داتـشه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  كراـبم 
تحارج دون  هدرک  لقن  هر )  ) یمق ریسفت  رد  هچنانچ  رابخا  یضعب  رد  هتـشادرب و  تحارج  تصـش  تسا  یـسربط  نایبلا  عمجم  رد  هچنانچ 

هدرک لقن  تحارج  هدزناش  بقاـنم  رد  هر )  ) بوشآ رهـش  نبا  هدرک و  لـقن  تحارج  لـهچ  جـیارخ  رد  هر )  ) يدـنوار نیدـلابطق  تسا و 
مخز ناوتیم  روطچ  تاحارج  ددـع  رد  بارطـضا  نیا  اب  هدـش و  لقن  تحارج  تصـش  زا  هدایز  نامثع  نب  نابا  باتک  زا  بقانم  رد  اـضیا 
رتـخد موـثلکما  رمع  جـیوزت  يهیــضق  رد  هر )  ) دـیفم خیــش  هچناـنچ  درک  قیدـصت  دـحا  زور  رد  ار  مالــسلاهیلع  نینمؤـملاریما  نتــشادرب 

هدرکن و دامتعا  اذل  هدید و  هبرطـضم  هدربمان  جیوزت  يهصق  رد  ار  تیاور  نوچ  هدومرف و  ذاختا  ار  هیور  نیمه  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما 
زور رد  ترـضح  نآ  تاحارج  ددـع  رد  تافالتخا  هک  هدومرف : هر )  ) يرون ثدـحم  [ . 126  ] تسا هتـسناد  لطاب  ار  روبزم  جیوزت  ثیدح 

رد رابخا  نآ  نایم  عمج  هب  شاک  دوش .  رکذ  دوخ  لحم  رد  دـیاب  دـشابن و  رابخا  رد  یتفلاخم  هک  يوحن  هب  تسا  عمج  لـباق  دـحا  گـنج 
هک تسا  تسرد  یلب  دـنکیمن  یفن  ار  داتـشه  تحارج  هدزناش  درادـن  موهفم  ددـع  هک  دـنیامرفب  دـیاب  دـبال  دـشیم و  ضرعتم  اج  نیمه 

نیب زا  بارطضا  دزاسیم و  نوهوم  ار  نآ  دنامیم و  یقاب  دوخ  هحفص 168 ] ياج [  رد  تیاور  بارطضا  یلو  تسین  تجح  ددع  موهفم 
هزادنا نیا  تاحارج  ددع  هک  هتشاد  تهج  هچ  سپ  دراد  تبـسانم  هچ  داتـشه  اب  لهچ  دون و  اب  هدزناش  دنکیم  طقاس  رابتعا  زا  دوریمن و 

نوچ هک  هدومرف  تیاور  هک  هدرک  لقن  هر )  ) دیفم خیش  صاصتخا  باتک  زا  هر )  ) يرون ثدحم  تسا ؟ هدش  لقن  طبض  نودب  بارطـضا  اب 
رگید مخز  زا  دندرکیم  لخاد  یمخز  رد  نوچ  ار  اههلیتف  دوب و  شکرابم  ندب  رد  تحارج  داتـشه  تشگرب  دحا  گنج  زا  ترـضح  نآ 

[ . 127  ] دندوب هتشاذگ  ار  شبانج  یتسوپ  يور  رب  دوب و  هدش  هدیوج  تشوگ  دننام  بانج  نآ  دمآیم و  نوریب 

تسا لوقعم  ریغ  نینمؤملاریما  ياهمخز  هب  نتشاذگ  هلیتف 

زا هدیـسرن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ندب  هب  یمخز  ادبا  هک  نیا  ءاعدا  رد  ار  هر )  ) دیفم خیـش  شیامرف  هر )  ) يرون مظعم  ثدـحم 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ياهمخز  هب  هک  لقن  نیا  یلو  دوشیم  لکـشم  يو  رب  شندرک  رواب  درک و  رواب  ناوتیمن  هک  درامـشیم  یبلاطم 
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ربخ نیا  دوب  هدش  هدیوج  تشوگ  دننام  بانج  نآ  دمآیم و  نوریب  رگید  مخز  زا  دندرکیم  یمخز  رد  لخاد  نوچ  دنتـشاذگیم و  هلیتف 
ار وا  اهمخز  يزیرنوخ  و  دنامیم ؟ هدنز  ایآ  دشاب  هدیسر  لکش  تفص و  نآ  هب  شیاهمخز  هک  یـسک  هک  یتروص  رد  دیامرفیم  رواب  ار 

هحفـص دبایب [  تحـص  هداعلاقراخ  قیرط  هب  رگم  دریذپیم ؟ مایتلا  هرابود  دـشاب  هدـش  هدـیوج  تشوگ  لثم  ندـب  ایآ  دروآیمنرد ؟ اپ  زا 
[ 169

نینمؤملاریما هرابرد  هللا  لوسر  تازجعم  زا 

هداعلاقراخ نیا  رگا  تفای  تحص  دیشک و  ترـضح  نآ  ندب  هب  كرابم  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  دنیوگ  هچنانچ 
ندب ندیدن  مخز  هک  هدومرف  حیرـصت  هر )  ) خیـش هک  یتروص  رد  دوشیمن  لوبق  هر )  ) دیفم خیـش  ياعدا  رد  ارچ  سپ  دوش  لوبق  اجنیا  رد 

دوخ كرابم  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دراد  ناکما  سپ  تسا  هدوب  هیهلا  يهرهاب  تایآ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم 
زا تشاد  دمر  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  ياهمـشچ  هک  ربیخ  يهیـضق  رد  هچنانچ  دـنیبن  مخز  ادـبا  هک  هدیـشک  مالـسلاهیلع  ماما  ندـب  هب  ار 

مرکا ربمغیپ  ياعد  رثا  زا  زین  و  [ 128  ] دیدن یمشچ  درد  شرمع  رخآ  ات  دیلام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  كرابم  نهد  بآ  تکرب 
دنراد . قافتا  نآ  لقن  رب  هعیش  درکیمن و  ریثأت  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  ندب  هب  امرس  امرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هحفص 170 ] ] 

هدز گنچ  نآ  رب  يرون  ثدحم  هک  يداحآ  رابخا  زا 

رثا ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  هک  هدومرف  لقن  صاصتخا  رد  هک  هداد  تبـسن  هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  هب  هر )  ) يرون ثدـحم  هک  يربخ  و 
تحـص هدوب و  داحآ  رابخا  زا  ربخ  نیا  [ . 129  ] دیـسر رازه  هب  نآ  ددع  سپ  دندرمـش  مدق  ات  قرف  زا  دوب  شکرابم  ندب  رد  هک  یتاحارج 

ار نآ  احیرص  شدوخ  روبزم  ربخ  لقان  بهذم  سیئر  هر )  ) دیفم خیش  لثم  هک  یبلطم  اب  دوشیمن و  تباث  بلطم  نآ  اب  تسین و  مولعم  نآ 
هدیـسر و شخیاشم  زا  هک  تسیدـحاو  ربخ  هکلب  هدومرفن  دامتعا  ءانتعا و  ربخ  نآ  هب  ددرگیم  مولعم  دوشیمن و  ضراـعم  هدومرف  موقرم 

. تسا هدشن  لئاق  ربخ  نآ  هب  یشزرا  رظنراهظا  ماقم  رد  داشرا  رد  اذل  تسا و  هدوبن  شنانئمطا  دروم  هدرک و  لقن 

ماما ياپ  هب  ناکیپ  نتفر  ورف  يهرابرد  قیقحت 

مظعا خیش  ءاعدا  ندرک  رواب  دیامن و  فیعضت  ار  هر )  ) دیفم خیش  مالک  هتـساوخ  نآ  اب  هک  هر )  ) يرون ثدحم  لئالد  دهاوش و  زا  یکی  و 
نآ دنتسناوتیمن  تسا و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ياپ  هب  نآ  نتفر  ورف  ناکیپ و  يهصق  زا  ترابع  تسا  هدش  لکشم  يو  هب  هر ) )

هاوفا رد  ناتـساد  نیا  [ 130  ] دندروآ هحفـص 171 ] نوریب [  ار  نآ  تشادـن  یتافتلا  ندـب  هب  الـصا  هک  زاـمن  لاـح  رد  دـنروایب و  نوریب  ار 
هک هر )  ) همالع حیرـصت  رگم  هدـشن  هدـید  لاح  ات  يدامتعا  لـباق  ردـصم  كردـم و  نآ  يارب  تسا و  روهـشم  ماوع  صاوخ و  زا  ناـیعیش 

هچنانچ هدـیدرگن  ادـیپ  ینـس  هعیـش و  تافیلأت  زا  دوریم  رامـشب  كرادـم  زا  هک  یبتک  بلغا  رد  یلو  دـنکیم . تیافک  دـیآیم و  شلقن 
و تسین ) رظن  رد  العف  نآ  لصا  ذخأم   ) هک هدومرف  رارقا  احیرـص  اذل  دنک و  رکذ  نآ  يارب  يدنتـسم  هتـسناوتن  شدوخ  هر )  ) يرون ثدحم 

هدرک لقن  ار  نآ  هدوب  هر )  ) يرون ثدـحم  مارم  قفاوم  ناتـساد  نیا  نوچ  هداتفا و  قافتا  [ 131  ] نیفص گنج  مایا  رد  هیـضق  نیا  هک  هتفگ 
تسا .

تسا دامتعا  دروم  رایسب  هک  ناکیپ  يهیضق  كردم 

زا یکردـم  هداد و  هعیـش  نایم  رد  روهـشم  هب  ار  هیـضق  نیا  تبـسن  هک  ماهدـید  اقباس  هر )  ) یناـشاک ضیف  يهمـالع  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
یقثولاةورع رد  هر )  ) يدزی یئابطابط  هیقف  دیـس  تسا و  هدرکن  رکذ  تسا  رامـشب  رداصم  زا  هک  هدمتعم  بتک  تایاور و  هربتعم و  خـیراوت 
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رحبتم ریبک  يهمالع  وا  زا  لبق  هدومرف و  حیرـصت  هیـضق  نیا  هب  تسا  یتاـجرد  زاـمن  رد  بلق  روضح  لاـبقا و  يارب  هک  نیا  ناـیب  ماـقم  رد 
تلاـقف هجارخا  نم  ادـحا  نکمی  ملف  مالـسلاهیلع  هلجر  یف  لـصن  عقو  هنا  هحفـص 172 ] يور [  هدومرف : تاداعـسلا  عماـج  رد  هر )  ) یقارن

یلو [ 132  ] الصا هب  سحی  ملف  هتالص  یف  وه  جرخاف و  هیلع  يرجی  امب  ذئنیح  سحی  هناف ال  هتالص  لاح  یف  هوجرخا  مالـسلااهیلع : ۀمطاف 
زا هک  دشاب  یتاروهـشم  زا  هک  دشیم  هداد  لامتحا  دوب و  هدماین  تسد  هب  لاح  ات  خیراوت  تایاور و  زا  هیـضق  نیا  ردصم  كردـم و  لصا 
نم دیدحلا  نم  ءیش  جارخا  دیرا  اذا  ناک  و  هدومرف : ۀمارکلا  جاهنم  رد  هرـسسدق  همالع  هللاۀیآ  یلو  تسا . هدش  بتک  لخاد  ذخا و  هاوفا 

 ] 74 ط  - هب ص 75 لعفت  یتلا  مالالل  كردـم  ریغ  هاوس  امع  الفاغ  هللا  یلا  اهجوتم  یقلتیف  ةالـصلا  یف  لخدـی  نا  یلا  كرتی  ع )  ) هدـسج
دوش لمأت  دیاب  و  تسا . كردم  ردصم و  نیرتهب  هرسسدق  هللاۀیآ  حیرـصت  نیا  و  هر )  ) میحرلادبع خیـش  موحرم  طخب  زیربت  هحفص 173 ]
ماما كرابم  ياـپ  رد  تسا  نهآ  نآ  كون  رد  هک  یبوچ  اـی  نهآ  اـیآ  دـنامیم ؟ نآ  رد  دوریم و  ورف  ناـسنا  ياـپ  رد  ناـکیپ  روطچ  اـیآ 
ماما دریگب و  مارآ  دـناوتب  ناـسنا  دـنامب و  ناـسنا  ياـپ  رد  یئاذـک  عضو  نآ  اـب  ناـکیپ  هک  تسا  روصتم  وحن  هچ  دوب ؟ هدـنام  مالـسلاهیلع 
لاح رد  رگم  دـنروایب  نوریب  ار  نآ  دـنناوتن  دـشاب و  نآ  تمحز  تیذا و  لمحتم  دـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  ندروآ  نوریب  تقاط  مالـسلاهیلع 

رب لصن ) يهملک   ) هچنانچ تسا  هدنام  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  ياپ  رد  ناکیپ  کچوک  يهتـسکش  ياههزیر  هک  تفگ : دـیاب  دـبال  زامن ؟
رد نمشد  ار  نآ  هک  هتفگن  یسک  تسا و  هدز  مالسلاهیلع  ماما  ياپ  هب  گنج  عقوم  رد  نمشد  ار  ریت  تسین  مولعم  هوالع  تسا و  دهاش  نآ 

و تسا . هتفر  ورف  شکرابم  ياپ  هب  يریت  كون  دراذـگب و  نیمز  هب  اپ  هتـساوخیم  مالـسلاهیلع  ماـما  دوخ  تسا  نکمم  هدز و  گـنج  عقوم 
هدشیم و ترضح  نآ  دسج  زا  نهآ  زا  يزیچ  جارخا  هدومرف : هک  دش  لقن  هرسسدق  همالع  زا  هک  تسا  یترابع  بلطم  نیا  رد  رتهب  ریبعت 

ریبعت دشاب و  هدز  بیطا  ندب  هب  ریت  یسک  گنج  رد  هک  نیا  هن  هدوب  هدنام  ع )  ) ماما كرابم  دسج  رد  نهآ  يهدروخ  هک  تسنیا  نآ  رهاظ 
هحفـص 174] رارق [  ناـشدوخ  دانتـسا  دروم  لـقن و  ار  ناتـساد  نیا  هک  یـصاخشا  تسا . هیفرع  يهحماـسم  باـب  زا  تاراـبع  ضعب  رد  ریت 

ياهصق الا  دش و  لقن  نآ  يوق  كردم  يدنوادخ  لضف  زا  هچنانچ  دنیامن  تباث  ار  نآ  عوقو  تحـص  نقتم  كردم  اب  دیاب  الوأ : دنهدیم .
تیاغ زا  هچرگ  درک  جرد  لقن و  تافیلأت  بتک و  رد  هدرک و  ذخا  هاوفا  زا  دومن و  ذاختا  لیلد  ناوتن  ار  نآ  هدـیدرگ  روهـشم  هاوفا  رد  هک 

ياپ هب  هک  ینهآ  يهدروخ  دیامن  تباث  دناوتیمن  یـسک  ایناث  و  هحفص 175 ] [ . ] 133  ] دشاب هدش  دراو  اهباتک  ضعب  هب  هاوفا  رد  راهتـشا 
يرون ثدحم  تسا  بجعت  دیامن . دراو  دـناوتب  هر )  ) مظعا خیـش  ءاعدا  رب  یـضقن  ات  تسا  هدز  گنج  رد  نمـشد  ار  نآ  هتفر  ورف  ع )  ) ماما

زا ریغ  شکرابم  رمع  تدـم  رد  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  رهطا  ندـب  نتـشادنرب  مخز  يهراـبرد  ار  هر )  ) دـیفم خیـش  مـالک  حیرـص  هر ) )
تعجارم يهیـضق  رد  یلو  دنک  در  هدیدرگ  لکـشم  يو  هب  شندرک  رواب  نوچ  دیامنن و  رواب  دهاوخیم  هللا  هنعل  يدارم  مجلم  نبا  تبرض 

مالک رهاظ  رگا  دیامن  راکنا  ار  لوا  نیعبرا  يهیـضق  دهاوخیم  هتـسج و  کسمت  هر )  ) دـیفم خیـش  مالک  رهاظ  هب  ماش  زا  تلاسر  نادـناخ 
رد راوگرزب  نآ  مالک  صن  حیرـص و  سپ  تسا  یفن  رب  لیلد  ار  ياهیـضق  وا  لقن  مدع  تسا و  لیلد  تجح و  كردم و  هر )  ) دـیفم خـیش 

دوب . دهاوخ  یلوا  حضاو و  ندوب  لیلد  ماقم 

قدنخ گنج  رد  ماما  كرابم  قرف  هب  ندیسر  مخز  رد  قیقحت 

هک دودبع  نب  ورمع  تبرـض  زا  قدـنخ )  ) بازحا گنج  هحفـص 176 ] رد [  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  كرابم  قرف  هب  ندیـسر  مخز  اما  و 
رد ار  ( هر  ) یـسربط خیـش  مالک  هدروآ و  رامـش  هب  هر )  ) دیفم خیـش  شیامرف  هب  لاکـشا  رد  شیوخ  لئالد  يهلمج  زا  هر )  ) يرون ثدـحم 

نکمم تسا . هدروآ  دـهاش  ار  هر )  ) خیـش یلاما  بقانم و  رد  هر )  ) بوشآرهـش نبا  ریـسفت و  رد  هر )  ) یمق میهاربا  نب  یلع  نایبلا و  عمجم 
رب هدش و  حورجم  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  رس  هک  هدوب  يروط  رمع و  تبرض  هک  نیا  رب  هر )  ) دیفم خیـش  دامتعا  مدع  زا  دوش : هتفگ  تسا 

دوب هدیـسر  توبث  يهلحرم  هب  رگا  تسین و  ققحم  تباـث و  روبزم  عوضوم  هک  دوشیم  موـلعم  دـشاب  هدرک  تباـصا  ریـشمش  كراـبم  قرف 
و هدومرف : ترابع  نیا  هب  قدنخ  گنج  خیرات  نایب  نمـض  رد  داشرا  رد  مظعا  خیـش  نآ  دوخ  اذل  دشیم و  هر )  ) دـیفم خیـش  دامتعا  دروم 
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هلتقف ۀبرض  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هبرضف  مالسلاهیلع  یلع  سرت  یف  هفیس  بشنف  فیسلاب  هردب  هفیس و  اتلصم  مالسلاهیلع  یلع  یلع  لبقا 
ریشمش اب  درک  یتسدشیپ  دوب و  هدیشک  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رب  دروآ  ور  ورمع  ینعی  [ . 134]

مالسلاهیلع یلع  دز  سپ  مالسلاهیلع  هحفص 177 ] نینمؤملاریما [  هالک  ساترب  شریشمش  دروخرب  دز و  ار  نآ  تعرس  اب  ترضح و  نآ  رب 
یلع هبرـضف  هجـشف  هسأر  باـصا  و  تسا : هدـش  لـقن  ظاـفلا  نیا  هب  خـیراوت  تاراـبع  زا  یـضعب  رد  یلب  تـشک . ار  وا  یتبرـض و  اـب  ار  وا 

رس تسوپ  ینعی  درک  جش )  ) ار نآ  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  كرابم  رس  هب  ورمع  ریشمش  دیسر  ینعی  طقسف  هقتاع  لبح  یلع  مالسلاهیلع 
ریز تارابع  نیا  زا  درادن و  ار  قوف  تالمج  نیا  هربتعم  خیراوت  بلغا  یلو  دومن . حورجم  ار  نآ  ای  درک و  هراپ  ار  مالسلاهیلع  ماما  كرابم 

بتک زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  هحفص 178 ] [ ] 135  ] مالـسلاهیلع یلع  هلتقف  الواجت  ـالزانتف و  ع )  ) یلع یلع  لـبقا  مث  تسا : هدرکن  زواـجت 
تاملسم زا  ورمع  تبرض  زا  ع )  ) نینمؤملاریما كرابم  رـس  ندش  حورجم  دوشیم  مولعم  هدش  هداد  شراگن  ترابع  نیمه  یمالـسا  خیرات 

نینمؤملاریما رهطا  ندب  هب  ندیـسرن  تحارج  رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  ياعدا  سپ  دندرکیم . حیرـصت  نآ  رب  نیخرؤم  مومع  الا  هدوبن و 
لثم یناسنا  دـیآ و  رامـشب  بئارغ  زا  دـشاب و  لکـشم  شندرک  رواـب  هک  تسین  یئاـعدا  هدوبن و  عقاو  زا  رود  گـنج  عقوم  رد  مالـسلاهیلع 

رد مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ندید  تحارج  سپ  درامـشب . هردان  بلاطم  زا  ناجرم  ؤلؤل  رد  دـیامرفن و  رواب  هر )  ) يرون ثدـحم  يهمالع 
زا يو  جیوزت  موثلکما و  يهیـضق  هچنانچ  تسا  هدشن  تباث  شخیاشم  زا  دوخ  دیناسا  قرط و  اب  ( هر  ) دیفم خیـش  دزن  قدنخ  دـحا و  گنج 

هحفص 179 ] درادن [ . هر )  ) مظعا خیش  ملاع  هب  یطبر  دوش  تباث  عوضوم  ود  نیا  نارگید  دزن  رگا  تسا  هدشن  تباث  رمع 

نیعبرا رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  يهمالع  مراهچ  لیلد 

هراشا

خیـش هک  تسنآ  هدرک  رکذ  لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندـماین  رب  هک  هر )  ) يرون ثدـحم  لـئالد  زا  مراـهچ 
هک یفطصملا  ةراشب  باتک  رد  تسا  هر )  ) یسوط خیش  دنزرف  یلعوبا  خیش  يهذمالت  زا  هک  یلمآ  يربط  مساقلاوبا  نیدلادامع  ردقلالیلج 

یفوع يهدانج  نب  دعـس  نب  ۀـیطع  زا  وا  تسا و  نیثدـحم  ناـگرزب  زا  هک  شمعا  زا  هدرک  تیاور  ادنـسم  تسا  هدوجوم  يهسیفن  بتک  زا 
وگتسار وا  هک  دناهدرک  حیرـصت  دوخ  لاجر  بتک  رد  هحفص 181 ] تنـس [  لها  و  [ 136  ] تسا هیماما  تاور  زا  زین  وا  هک  یلدـج  یفوک 

هاگنآ امهیلعهللاتاولـص  یلع  نب  نیـسح  ترایز  تهج  هب  میتفر  نوریب  رباـج  اـب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  درک  تاـفو  هنـس 111  رد  دوب و 
وبـشوخ دعـس  هب  دومن و  نامرحم  هیبش  ار  دوخ  درک و  لسغ  رباج  هکنآ  نآ  لاـمجا  ءـالبرک و  هب  ار  رباـج  دوخ و  دورو  تیفیک  داد  حرش 
ینانخـس لد  زوسب  سپ  دـمآ  لاـح  هب  دیـشاپ  وا  رب  بآ  دـش  شوهیب  سپ  دـناسر  رهطم  ربـق  هب  ار  شتـسد  هیطع  دوب  اـنیبان  نوـچ  درک و 

هک يرما  نآ  رد  میدوب  کیرـش  زین  ام  هک  تفگ : شمالک  رخآ  رد  درک و  مالـس  ءادهـش  رب  هاگنآ  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  زوسرگج 
یجنر ام  تفگ : هیطع  تداهش . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  يهیرذ  ترـصن  و  هحفص 182 ] هلتاقم [  هلداجم و  ینعی  دیدش  لخاد 
ناـشیا اـب  رجا  رد  هنوگچ  دـندش  میتی  ناشنادـنزرف  هویب و  ناـشنانز  ادـج و  ندـب  زا  هورگ  نیا  ياهرـس  میدزن و  يریـشمش  میدیـشکن و 

رد ناشیا  اـب  ار  یموق  لـمع  دراد  تسود  سک  ره  هک  دومن  رکذ  دوب  هدینـش  دوخ  هک  ار  يوبن  ثیدـح  باوج  رد  رباـج  میـشاب ؟ کـیرش 
هب دیربب  ارم  دومرف : هاگنآ  تسوا . باحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  تین  نامه  رب  مباحصا  نم و  تین  تفگ : دشاب و  کیرـش  لمع  نآ  باوث 

رگید رفـس  نیا  زا  دعب  مرادن  نامگ  منکب و  یتیـصو  ار  وت  ایآ  هیطع  يا  دومرف  دش  یط  هار  تفاسم  زا  يردـق  نوچ  هفوک  ياههناخ  فرط 
ناشیا . نانمشد  اب  ینمشد  مالسلامهیلع و  دمحم  لآ  ناتسود  یتسود  هب  ار  وا  درک  رما  سپ  منک  تاقالم  ار  وت 

يرون ثدحم  باوج  هب  عورش 
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دنچ رباج  دوشیم  مولعم  ربتعم  فیرش  ربخ  نیا  زا  و  دیامرفیم : زاب  نآ  زا  دعب  هدومرف و  لقن  ار  هیـضق  لامجا  اجنیا  ات  هر )  ) يرون ثدحم 
دننک تاقالم  رباج  اب  دنوش و  دراو  تیبلها  هک  دوشن  تداع  بسح  هب  هدومنن و  تاقالم  ار  یـسک  هدرکن و  گنرد  اجنآ  رد  شیب  یتعاس 
باتک زا  هچنآ  دوب . هر )  ) يرون ثدـحم  شیامرف  اجنیا  ات  دـنکن . نآ  هب  هراشا  ادـبا  رباـج  اـب  تراـیز  رفـس  نآ  یگنوگچ  لـقن  رد  هیطع  و 

بتک هک  يردیح  يهعبطم  رد  فرشا  فجن  رد  يرمق  لاس 1369  هب  هدربمان  نآ  زا  هدش  پاچ  يهخسن  رد  هدومرف  لقن  یفطـصملا  ةراشب 
نآ يهمدـقم  زا  هچنانچ  نئارق  زا  تسا و  دوجوم  هدرک  پاچ  هحفص 183 ] يراجت [  يدام  يهدافتـسا  يارب  یهاک  ياهذغاک  اب  ار  هسیفن 

یلماک يهخـسن  هدوب و  صقان  فجن  رد  هدربمان  باتک  زا  دوجوم  طوطخم  ياههخـسن  دوشیم  مولعم  ءالـضف  زا  یـضعب  ملق  هب  زین  باتک 
زا ار  هعوبطم  يهخـسن  نآ  ناشدوخ  نامگ  هب  هدننکححیـصت  هدننکپاچ و  هدمآ و  تسد  هب  هرمحم )  ) زا يهخـسن  ادـعب  هتـشادن و  دوجو 
رد هک  یصقان  یطخ  ياههخسن  نآ  زا  هر )  ) يرون ثدحم  اعطق  دناهدرک و  رشن  عبط و  هدرک و  لیمکت  هرمحم  رد  هدش  ادیپ  يهخسن  يور 

صقان زاب  فجن  رد  يرمق  ( 1369  ) لاس رد  هعوبطم  يهخسن  یتح  هک  دوشیم  مولعم  نئارق  زا  یلو  تسا  هدومرف  ذخا  هدوب  فرـشا  فجن 
تسین .  لماک  و 

هدومرف لقن  ۀیطع  تیاور  زا  یلماع  نیما  دیس  هچنآ 

- ماش قشمد - لیزن  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ  عالطالا  عساو  عبتتم  روهـشم و  دـهتجم  ربکا  يهمـالع  ماـما  دیـس  مینیبیم  اذـل  و 
سیفن باتک  رد  دوب  عیـشت  ملاع  رخافم  زا  اهنامز و  رخاوا  نیا  رد  غباون  لاجر  رفن  دـنچ  زا  یکی  هک  ۀعیـشلا ) نایعا   ) ریبک باـتک  بحاـص 
يهیضق هدیدرگ  فیلأت  هیلعهللامالس  ءادهشلادیس  لتقم  رد  ام  رضاح  رصع  رد  هک  تسا  ربتعم  رایـسب  بتک  زا  هک  ناجـشالا ) جعاول   ) دوخ

نایرج نآ  لیذ  رد  هدرک و  لقن  هر )  ) يربط هیقف  يهقث  خیـش  فیلأت  یفطـصملا  ةراشب  باتک  زا  ءالبرک  هب  ار  هر )  ) يراـصنا رباـج  ندـمآ 
اذل تسا و  هدومرف  لقن  زین  هیطع  زا  هدوب  اجنآ  رد  هیلع  هللا  ناوضر  رباج  هک  عقوم  نآ  رد  ءالبرک  هب  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندمآ 

هک دوش  حضاو  ات  میئامن  راهظا  ار  دوخ  تایرظن  ادـعب  هدومن و  لقن  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ناجـشالا ) جـعاول   ) باتک تارابع  نیع  تسا  بوخ 
یفن ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ار  هحفص 184 ] مالسلامهیلع [  تیبلها  ءارسا  ندمآ  هدوبن و  مامت  هر )  ) يرون ثدحم  موحرم  مراهچ  لیلد 

هللادبع نب  رباج  اب  ار  اهنآ  تاقالم  ءالبرک و  هب  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  ندمآ  ناجشالا  جعاول  رد  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  دنکیمن .
همئا زا  رفن  دنچ  تسا و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهباحـص  ناگرزب  زا  هک  هر ) [ ) 137  ] يراصنا

ةراشب باتک  نع  و  [ : 138  ] دیامرفیم دعب  هدومرف و  لقن  فوهل  رد  هرسسدق  سوواط  نبا  لجا  دیـس  دننام  هدرک  كرد  ار  مالـسلامهیلع 
نیـسحلا ربـق  ارئاز  هنعهللایـضر  يراـصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  عم  تجرخ  لاـق  یفوعلا  ۀـیطع  نع  شمعـالا  نع  هدنـسب  هریغ  یفطـصملا و 

هندب یلع  اهرثنف  دعـس  اهیف  ةرـص  حتف  مث  رخآب  يدترا  رازاب و  رزتا  مث  لستغاف  تارفلا  یئطاش  نم  رباج  اند  ءالبرک  اندرو  املف  مالـسلاهیلع 
تششرف هیلع  ایشغم  ربقلا  یلع  رخف  هایا  هتـسملاف  هینـسملا  لاق  ربقلا  نم  اند  اذا  هحفـص 185 ] یتح [  یلاعت  هللا  رکذ  الا  ةوطخ  طـخی  مل  مث 

یلع کجادوا  تبخـش  دـق  باوجلاب و  کل  ینا  لاق و  مث  هبیبح  بیجی  بیبح ال  لاق  مث  اثالث  نیـسح  ای  لاق  قافا  املف  ءاملا  نم  ائیـش  هیلع 
سماخ يدـهلا و  لیلـس  يوقتلا و  فیلح  نبا  نینمؤملا و  دیـس  نبا  نییبنلا و  ریخ  نبا  کنا  دهـشا  کسأر  کندـب و  نیب  قرف  کـجابثا و 

رجح یف  تیب  رو  نیلسرملا  دیس  فک  کتذغ  دق  اذکه و  نوکت  کلام ال  ءاسنلا و  ةدیس  ۀمطاف  نبا  ءابقنلا و  دیس  نبا  ءاسکلا و  باحـصا 
یف ۀـکاش  کقارفب و ال  ۀـبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  ناریغ  اتیم  تبط  ایح و  تبطف  مالـسالاب  تمطف  ناـمیالا و  يدـث  نم  تعـضر  نیقتملا و 

: لاق ربقلا و  لوح  هرـصبب  لاج  مث  ایرکز  نب  یحی  كوخا  هیلع  یـضم  ام  یلع  تیـضم  کنا  دهـشا  هناوضر و  هللامالـس و  کیلعف  کتایح 
مترمأ ةاـکزلا و  متیتآ  ةالـصلا و  متمقا  مکنا  دهـشا  هلحرب  تخاـنا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاـنفب  تلح  یتلا  حاورـالا  اـهتیا  مکیلع  مالـسلا 

امیف مکانکراش  دـقل  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  نیقیلا و  مکاتأ  یتح  هللا  متدـبع  نیدـحلملا و  متدـهاج  رکنملا و  نع  متیهن  فورعملاـب و 
مهنادبا و مهسؤر و  نیب  قرف  دق  موقلا  و  فیـسب ؟ برـضن  مل  البج و  لعن  مل  ایداو و  طبهن  مل  فیکف و  رباجل  تلقف  ۀیطع ، لاق  هیف  متلخد 
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رـشح اموق  بحا  نم  [ : 139  ] لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یبیبح  تعمـس  ۀـیطع  ای  یل : لاقف  جاوزالا ؟ تلمرا  مهدـالوا و  تمتوا 
یلع یباحصا  ۀین  یتین و  نا  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ثعب  يذلاو  مهلمع  یف  كرشا  موق  لمع  بحا  نم  و  هحفص 186 ] مهعم [ 
داوس اذه  رباج  ای  تلقف  ماشلا  ۀیحان  نم  علط  دق  داوسب  اذا  کلذک و  نحن  امنیبف  ۀیطع : لاق  هباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هیلع  یـضمام 
أجلن انلعل  انیلا  عجراف  دعـس  نب  رمع  باحـصا  نم  اوناک  ناف  هربخب  انتا  داوسلا و  اذه  یلا  قلطنا  هدـبعل : رباج  لاقف  ماشلا  ۀـیحان  نم  علط  دـق 

رباج ای  لوقی  وه  عجر و  نا  نم  عرسأب  ناک  امف  دبعلا  یضمف  لاق : یلاعت . هللا  هجول  رح  تنأف  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ناک  نا  أجلم و  یلا 
مادقالا یف  اح  یـشمی  رباج  ماقف  هتاوخا  هتامعب و  ءاج  دق  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  اذه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مرح  لبقتـسا  مق و 

ای لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نبا  ای  معن  لاقف : رباج  تنأ  مامالا : لاقف  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  نم  اند  نأ  یلا  سأرلا  فوشکم 
نیا تاملک  رهاظ  ۀـنیدملا . نیبلاط  ءالبرک  نم  اولـصفنا  مث  انمایخ  تقرح  انؤاسن و  تیبس  انلافطا و  تحبذ  انلاجر و  تلتق  هللاو  اهنه  رباـج :
ءزج خـلا  ماشلا ... ۀـیحان  نم  علط  دـق  داوسب  اذا  کلذـک و  نحن  امنیبف  هحفـص 187 ] ۀـیطع [  لاق  ترابع : هک  تسنآ  راوگرزب  لیلج  دـیس 
لقن هریغ  یفطـصملا و  ةراـشب  باـتک  زا  ار  نآ  تسا  شدوـخ  تاـیلقن  رد  نیما  رایـسب  هک  هرـسسدق )  ) نیما دیـس  هک  تسا  هیطع  تـیاور 
نئارق زا  هدومرف و  مض  نآ  هب  تسا و  هیطع  تیاور  ءزج  هک  هتـسناد  هدومن و  لقن  رگید  ياج  زا  دـشابن  باتک  نآ  رد  رگا  تسا و  هدومرف 

دناهدومن و لقن  لماک  روط  هب  يردـق  رگید  ياهاج  رد  هدـش و  لقن  راصتخا  اب  اهاج  ضعب  رد  هتـشاد و  تادایز  هیطع  ربخ  دوشیم  مولعم 
سوواط نبا  دیس  هحفـص 190 ] لجا [  دیـس  رئازلا  حابـصم  زا  هر )  ) يرون يهمالع  دوخ  هچنآ  هچنانچ  [ . 140  ] تسا هدـش  عیطقت  ربخ  نآ 

باط روکذم  لیلج  دیـس  دیامرفیم : میدرک  لقن  هک  شاهفیرـش  تاملک  زا  سپ  ناجرم  ؤلؤل  رد  تساعدم . نیا  رب  دـهاش  هدرک  لقن  هر ) )
اب نم  تفگ : تسا  قباس  ربخ  رد  روکذـم  يهیطع  نامه  ارهاظ  اطع و  زا  هدرک  تیاور  نیعبرا  زور  لامعا  رد  رئازلا  حابـصم  باتک  رد  هارث 

لقن وا  زا  یترایز  هقافا  زا  سپ  دومن  رکذ  ار  یشوهیب  دعس و  لسغ و  يهصق  هاگنآ  میدیسر  هیرضاغ  هب  نوچ  رفص  متسیب  زور  مدوب  رباج 
نب یلع  يارب  يرصتخم  ترایز  زینو  هللا  لآ  هحفص 191 ] ترایز [  هب  ترایز  نآ  تسفورعم  درک و  مالس  ترـضح  نآ  رب  نآ  هب  هک  درک 

تفر دروآ و  ياج  هب  زامن  درک و  ترایز  مالسلاهیلع و  لضفلاوبا  ربق  رس  رب  تفر  هاگنآ  ءادهش  يارب  يرصتخم  زین  مالسلاهیلع و  نیسحلا 
دیایب و اجنآ  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  هک  دنک  رواب  یمیلـس  لقع  بحاص  مرادن  نامگ  تسین و  هصق  نآ  زا  ربخ  نآ  رد  هراشا  ادبا  و 
هک دنک  ترایز  لقن  رباج  زا  دنکن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  یترایز و  دوشن و  نآ  هب  هراشا  دـشاب و  بانج  نآ  ترایز  لوا  رهاظ  رد 
رد شیب  یتعاس  دنچ  رباج  هک  دومرف  حیرـصت  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  دـیوگ : هدـنراگن  دـننک . لمع  نآ  هب  زور  نآ  رد  نایعیـش  نونکات 
رد هک  هللالآ  ترایز  سپ  هدرک  هفوک  ياههناخ  هب  تعجارم  هدـش و  فرـشم  رهطم  ربق  ترایز  هب  هبترم  کی  نامه  هدرکن و  گنرد  اجنآ 
نآ هر )  ) دیفم خیـش  دوشیم و  هدناوخ  زین  بجر  يهمین  رد  هک  تسا  ترایز  نامه  هدرک و  لقن  ( هر  ) یمق ثدـحم  ار  نآ  نانجلا  حـیتافم 
زا روظنم  هدومرف  هر )  ) يرون ثدحم  هچنانچ  تسا  هیطع  تیاور  ءزج  هدومرف  لقن  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترایز  رد  بجر  يهمین  رد  ار 
رد هر )  ) يربط نیدـلادامع  خیـش  ار  تراـیز  نآ  همه  نیا  اـب  تسا  هدرک  مهوت  اهیـضعب  هچناـنچ  تسین  وا  ریغ  تسا و  هیطع  ناـمه  اـطع 

هدش لایخ  ادعب  دناهدرک و  عیطقت  نیثدحم  ار  نآ  تسا و  لصفم  هیطع  تیاور  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  تسا  هدرکن  لقن  یفطـصملا  ةراشب 
نوچ هدـیدرگ  عیطقت  زا  تلفغ  تسا و  هددـعتم  تاـیاور  تسا  هریغ  و  هحفص 193 ] [ ] 141  ] رئازلا حابـصم  یفطـصملا و  ةراشب  رد  هچنآ 

ةراشب ياههخـسن  یـضعب  رد  هک  دوریم  يوق  لامتحا  و  تسا . هدرکن  لقن  اذـل  هدوبن و  ترایز  نآ  لـقن  لـحم  یفطـصملا  ةراـشب  باـتک 
تسا مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هب  عجار  هچنآ  تشذگ  هچنانچ  لاس 1369 ق  هب  فرشا  فجن  رد  هعوبطم  يهخـسن  دننام  یفطـصملا 

هیلع هللا  یلص  هللالوسر  زا  رباج  هک  تسا  یتاملک  باتک  نآ  بسانم  تسا و  لتقم  باتک  شدروم  تیاور  زا  تمسق  نآ  نوچ  هدرکن  لقن 
نآ هتساوخ  هر )  ) يربط نیدلادامع  دشابیم و  هدرک  لقن  تساهنآ  نیبحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تبحم  رب  عجار  ملـس  هلآ و  و 

هدوب ترایز  هب  عجار  تیاور  نآ  زا  هچنآ  نینچمه  و  تسا . هدوب  تاملک  نآ  شباتک  رد  ربخ  نآ  لقن  زا  شفده  دـیامن و  لقن  ار  تالمج 
هب عجار  هک  ربخ  نآ  زا  يهعطق  تسا و  هدومرف  لقن  باتک  نآ  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  لجا  دیـس  تسا  رئازلا  حابـصم  باتک  بسانم  و 
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دیـس هچنآ  هک  ددرگیم  نشور  یبوخ  هب  دوشیم و  مولعم  اجنیا  زا  تسا و  هدرک  لـقن  فوهل  رد  ءـالبرک  هب  ءارـسا  دورو  رد  تسا  لـتقم 
نامه رد  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  ندمآ  يهصق  هیطع  زا  هریغ  یفطصملا و  ةراشب  باتک  زا  ناجـشالا ) جعاول   ) رد هر )  ) یلماع نیما 
ةراشب يهعوبطم  يهخـسن  رد  هک  ار  هیطع  تیاور  زا  يرادقم  هچنانچ  تسا  هیطع  تیاور  ءزج  هدومرف  لقن  هدوب  ءالبرک  رد  رباج  هک  عقوم 

نیـسحلا هیلع  یـضم  ام  یلع   ) يهلمج زا  دـعب  هک  تسا  تـالمج  نیا  نآ  هدرکن و  لـقن  هر )  ) یلماـع نیما  دیـس  تسا  دوجوم  یفطـصملا 
نظا ام  کیصوا و  هحفص 194 ] له [  ۀیطع  ای  لاق  قیرطلا  ضعب  یف  انرـص  املف  نافوک  تایبا  وحن  ینذخ  دیوگ : هباحـصا ) مالـسلاهیلع و 

ام هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ضغبم  ضغبا  مهبحا و  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  بحم  ببحا  کیقلام  ةرفـسلا  هذه  دعب  یننا 
مهبحم ناف  مهتبحمب  يرخأ  هل  تتبث  هبونذ  ةرثکب  مدق  هل  لزت  نا  هناف  دـمحم  لآ  دـمحم و  بحمب  قفرا  اماوق و  اماوص  ناک  نا  مهـضغبا و 

ؤلؤـل ار  نآ  یـسراف  هب  همجرت  هر )  ) يروـن ثدـحم  تسا و  هیطع  تـیاور  رخآ  نـیا  [ . 142  ] ساـنلا یلا  دوعی  مهـضغبم  ۀـنجلا و  یلا  دوعی 
نامه ءزج  هک  تسا  مولعم  هر )  ) دیـس رئازلا  حابـصم  زا  هک  نیا  اـب  تسین  يربخ  اـجنآ  رد  هللا  لآ  تراـیز  زا  تسا و  هدومرف  لـقن  ناـجرم 

رد زین  هدیـسر و  هر )  ) يروـن ثدـحم  موـحرم  رظن  هب  هک  هخـسن  نآ  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ءارـسا  دورو  يهصق  زا  رگا  تسا  تیاور 
ار تیب  لها  ءارسا  يهصق  نینچمه  تسین و  يربخ  مه  هللا  لآ  ترایز  لقن  زا  تسین  يربخ  فجن  رد  یفطصملا  ةراشب  زا  هعوبطم  يهخسن 

جعاول رد  دـش  لـقن  هک  تیاور  ریخا  تـالمج  زا  یلو  هدرک  لـقن  تیاور  ناـمه  ءزج  ۀـیطع  زا  ناجـشالا ) جـعاول   ) رد یلماـع  نیما  دـیس 
تسین . يربخ  اهنآ  زا  ناجشالا 

ۀیطع تیاور  ندش  عیطت  رد  مالک  يهصالخ 

سک ره  دـناهدرک و  عیطقت  ار  نآ  هدوب و  لصفم  هیطع  تیاور  دوشیم : حـضاو  تفای  شراـگن  هچنآ  زا  هک  تسنآ  مـالک  يهصـالخ  سپ 
ندمآ داعبتسا  یفن و  رب  هک  هر )  ) يرون ثدحم  مراهچ  لیلد  سپ  هدومن . لقن  شفیلأت  بسانت  بسح  رب  ار  هحفص 195 ] نآ [  زا  يرادقم 
ةراـشب باـتک  رد  هک  ۀـیطع  تیاور  هب  گـنچ  هدرک و  رکذ  ءـالبرک  هب  رفـص  متـسیب  لوا  نـیعبرا  زور  رد  مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  ءارـسا 

يراصنا رباج  هک  نیا  دنامن : هتفگان  و  تشگ . نشور  حضاو و  ریمـضنشور  لمأتم  رب  هچنانچ  تسین  مامت  تسا  هدز  هدش  لقن  یفطـصملا 
نیا تسین  دیعب  منک  تاقالم  ار  وت  نم  رفـس  نیا  زا  دعب  منکیمن  نامگ  دـیربب و  هفوک  ياههناخ  فرط  هب  ارم  هدومرف  ۀـیطعب  هنعهللایـضر 
نوچ دـشاب  هدومرف  ءالبرک  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تلاسر و  نادـناخ  ءارـسا  دورو  عقوم  زا  ریغ  رگید  عقوم  رد  هر )  ) رباج ار  شیاـمرف 
هفوک لها  زا  ۀیطع  هدنام و  هفوک  رد  هدشن و  راپسهر  هنیدم  هب  تماما  نادناخ  دارفا  رئاس  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  روضح  رد  ۀیطع  رباج و 

هنیدـم هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  روضح  رد  هر )  ) رباج رگا  هدـمآیم و  ءـالبرک  تراـیز  هب  هفوک  زا  هدوب و  يو  هب  ناـمهم  رباـج  تسا و 
راـصتخا هب  اـیاضق  لـقن  رد  میدـق  ياـهنامز  رد  خـیرات  لـها  تاور و  تسا و  هدرکن  لـقن  ار  نآ  یـسک  ادـبا  دـشیم و  لـقن  تـشگیمرب 

رد هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  عقاو  تقو  کی  رد  هیـضق و  کی  هک  دـنکیم  روصت  ناسنا  دـناهدومن  لقن  يروط  ار  هیـضق  دناهدیـشوک و 
هک دـنک  رواب  یمیلـس  لقع  بحاـص  هک  مرادـن  ناـمگ  هدومرف : هر )  ) يرون ثدـحم  هک  نیا  و  تسا . هتفاـی  عوقو  هفلتخم  تاـقوا  عقاوم و 

هحفص 196 ] دنکن [ . لقن  ۀیطع  ترضح  نآ  زا  یترایز  دیایب و  اجنآ  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح 

بیطا ندب  هب  رهطا  سأر  قاحلا  ءالبرک و  هب  ءارسا  دورو  روصت 

ضراب تراهط  تمـصع و  نادناخ  تاردخم  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دورو  عقوم  نوچ  تفگ : ناوتیم  لیلج  ثدحم  نآ  شیامرف  نیا  ءازا  رد 
ماما ندروآ  دـیلپ و  دـیزی  تسد  زا  یـصالخ  تراسا و  زا  دـعب  اسرفتقاط و  تامحز  همه  نآ  هب  اهنآ  ندـش  راچد  زا  سپ  ءـالبرک  بیطا 
رهطم ربق  تمـصع  ناوناب  ندید  دنک و  بیطا  ندب  هب  قحلم  هک  دوخ  هارمه  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  سدـقا  رهطا و  سأر  مالـسلاهیلع 
جراخ ام  روصت  زا  دـناهدوب ؟ لاح  هچ  رد  اهنآ  عقوم  نآ  رد  ار  ءالبرک  تشد  ءادهـش  رئاـس  مشاـهینب و  ناـناوج  روبق  و  ع )  ) ءادهـشلادیس
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اجنآ رد  هک  صاخـشا  رئاس  دیامرفیم و  تاقالم  ۀـیطع  رباج و  اب  دـسریم و  سدـقم  رئاح  یکیدزن  هب  هک  یعقوم  ع )  ) ماما امتح  و  تسا .
رئاح رانک  دراو  تراهط  تمـصع و  تاردـخم  ات  دـنوش  رود  فیرـش  لـحم  نآ  رود  زا  سدـقم و  رئاـح  میرح  زا  هک  هدومرف  رما  دـناهدوب 
عرش بادآ  اب  بدوم  اهنآ  هچرگ  دنـشاب  رانک  رب  دیاب  مرحمان  صاخـشا  دننکیم و  دنلب  ناغف  هلان و  هب  ادص  اهنآ  اعطق  نوچ  دنوشب  فیرش 
نویش هیرگ و  لاح  رد  دش و  دهاوخن  رانک  هب  هسدقم  تعیرش  يهداج  زا  یئوم  رس  اهنآ  راتفر  تانکس و  تاکرح و  یمامت  هدوب و  سدقم 

هچنانچ دوب  دـهاوخ  رتهب  دنـشاب  هدوبن  هطوحم  نآ  رد  مرحماـن  صاخـشا  رگا  هبدـن  هحون و  ماـقم  رد  یلو  هدوب  مالـسا  روتـسد  قباـطم  زین 
ناـنچ تفرگ  رارق  ع )  ) ءادهـشلادیس شردارب  كراـبم  شعن  دزن  هاـگلتق  هب  هک  مرحم  مهدزاـی  زور  اهیلعهللامالـس  يربـک  بنیز  ترـضح 

ودـع و لـک  تکبا  و   » تسا نیا  ینـس  و  هحفـص 197 ] هعیـش [  زا  خـیراوت  لتاقم و  بتک  تراـبع  هک  درک  شیوخ  ردارب  هب  یئارـسهحون 
هتفرگ رارق  اههدازردارب  اهردارب و  ربق  رانک  هتـشگرب و  ماش  تراسا  زا  هک  الاح  سپ  دروآرد  هیرگ  هب  ار  نمـشد  تسود و  یمامت  قیدص »

هب دیاش  دنشاب و  رود  فیرـش  رئاح  رهطم  میرح  زا  هناگیب  صاخـشا  هک  دیامرفیم  رما  ع )  ) ماما اعطق  اذل  درک و  دهاوخ  یئارـسهحون  هچ 
شراوگرزب ردـپ  ترایز  عقوم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یتاملک  ای  مالـسلاهیلع و  ماما  نانخـس  دـناهدش و  رانک  نارگید  هیطع و  تهج  نیا 

نیا دنراذگب  راگدای  هبار  اهنآ  هدنیآ  لسن  نایعیش و  هب  دنیامن و  ظفح  دناهتسناوتن  هدومرف  ترایز  تاملک  نآ  اب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
دیاش دشاب  هدومرف ، روصت  هر )  ) يرون ثدحم  هچ  نآ  هب  رـصحنم  عقوم  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  زا  یترایز  لقن  مدع  تلع  هک  تسین  روط 

نمـضتم ار  ثداوح  ایاضق و  هنوگنیا  هک  یبتک  ای  هدیـسرن . ام  عالطا  هب  هدـیدرگن و  لقن  ام  هب  هک  هدـش  نآ  تلع  يرگید  عناوم  تاـهج و 
نیب زایمالسا  دالب  مهم  ياههناخباتک  زا  لوغم  راتات و  تالمح  ردیمالـسا  ياهباتک  ردقچ  هتفر  نایم  زا  هدش  لقن  جرد و  اهنآ  رد  هدوب و 

تسین . هدیشوپ  عالطا  عبتت و  لها  رب  هچنانچ  مینکیمن  هعلاطم  مجارت  لاجر و  بتک  رد  ار  اهنآ  تسرهف  یماسا و  زج  هک  تسا  هتفر 

تاهبش رادفرط  تاهبش  در  رد  مود  عبط  تافاضا 

عیطقت ياعدا  هک  نیا  رب  رظن  تشگ و  مامت  دوب  هتفای  شراگن  هر )  ) يرون ثدـحم  مراهچ  لیلد  در  رد  باـتک  لوا  عبط  رد  هچنآ  اـجنیا  رد 
رایـسب هدومن  یخیرات  بلاطم  هنوگنیا  رد  یئاسرفملق  هب  راداو  ار  دوخ  هدوبن و  بلاطم  نیا  لها  هک  صاخـشا  ضعب  هب  ۀیطع  تیاور  ندـش 

تاهبش و هدومن و  نوهوم  هتفای  شراگن  عوضوم  نیا  رد  هچنآ  هیهاو  تاکیکـشت  تاهبـش و  داجیا  هحفص 198 ] اب [  هتـساوخ  هدمآ  نارگ 
هچنآ هدوـمن و  لـقن  تراـیز  هدرک و  لـقن  اـطع  زا  رئازلا  حابـصم  رد  دیــس  هـچنآ  دـیامن و  تیوـقت  ار  هر )  ) يروـن ثدـحم  ياهداعبتــسا 
قیبطت تسا و  ۀـیطع  زا  ریغ  اطع  هک  هدرک  ناونع  هتـسناد و  يرگید  زا  ریغ  هدرک  تیاور  ۀـیطع  زا  یفطـصملا  ةراشب  رد  يربط  نیدـلادامع 
تیاور زا  ریغ  رئازلا  حابصم  رد  اطع  تیاور  سپ  دنراد  تریاغم  رفن  ود  نیا  تایلقن  هک  دوشیم  مولعم  هتفگ  هدرک و  ۀیطع  اطع و  لقن  نیب 

نیب فالتخا  - 1 دوشیم : هتفگ  تاقیقحت  رب  هدنربکشر  تاهبش و  رادفرط  نیا  باوج  رد  الامجا  الوا : تسا . یفطـصملا  ةراشب  رد  ۀیطع 
دناهدوـبن مزتـلم  تاور  تـسا ، تاور  ندرک  ینعم  هـب  لـقن  زا  نآ  تـهج  یفطــصملا  ةراـشب  رئازلا و  حابــصم  رد  تـیاور  تاراــبع  ضعب 

لقن هدومن و  ینعم  هب  لقن  دـشابن  ینعملا  مامت  هب  ینعم  ریغم  ظافلا  هک  یئاج  دـنیامن  لقن  اهنآ  ظافلا  نیع  اب  ار  تاـیاور  ثیداـحایمامت و 
هک دشاب  يهعقاو  خیرات و  لقن  هب  عجار  ثیدح  هک  اصوصخ  تسا  هدیدرگ  نایع  بلطم  نایب و  احورشم  هیارد )  ) ملع رد  هچنانچ  دناهدرک 

تسین و وا  زا  ریغ  تسا و  هیطع  نامه  اطع  هک  درک  میهاوخ  نشور  هدرک و  تباث  ب - تسین . هروثأـم  يهیعدأ  هیعرـش و  ماـکحا  هب  عجار 
رد تاور  ینعی  تسا  هدـش  عیطقت  هدوب و  تیاور  کی  تسا  یفطـصملا  ةراشب  حابـصم و  رد  هچنآ  سپ  دـنام  دـهاوخن  هراـبنیا  رد  یکش 

نیدلارخف خیش  هک  هتفگ : هدساف  تالامتحا  يهدننک  دایز  هیهاو و  تاهبـش  رادفرط  ایناث  دناهدرک . عیطقت  تیاور  لقن  هحفص 199 ] لصا [ 
و هر )  ) یحیرط بختنم  زا  ار  تارابع  يهمجرت  هتشاذگ و  توکـسم  ار  ترایز  لاس  هومن و  ترایز  زورب  هراشا  ه  ( 1085  ) یفوتم یحیرط 
وا هک  هتفگ  هدروآ و  دامتعا  لـباقریغ  مهتم  درم  هحفص 200 ] [ ] 143  ] يدزی میحرلا  دبع  نب  قلاخلادبع  خیـش  نیموصعملا  بئاصم  باتک 

ملظت باتک  رد  هر )  ) ینیوزق لضاف  زا  دـعب  تسا . هدومنن  یـضرعت  لاس  زور و  خـیرات  دروم  رد  ادـبا  هدرک و  لـقن  ار  فوهل  تراـبع  نیع 
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هدرک و لقن  ار  وا  ندرک  لسغ  ءالبرک و  هب  ار  رباج  ندـمآ  یفوع  يهیطع  زا  يربط  نیدـلادامع  فیلأت  یفطـصملا  ةراشب  باتک  زا  ءارهزلا 
هدومرف هر )  ) یلماع نیما  دیـس  ناجـشالا  جـعاول  رد  هچنآ  : هتفگ هدـشن و  لاـس  هاـم و  زور و  هب  هراـشا  ثیدـح  نیا  رد  زاـب  هتفگ : رخآ  رد 

لـیذ و نیا  تشذـگ ص 186 . نآ  لقن  خـلا و  ماشلا ... ۀـیحان  نم  علط  دـق  داوسب  اذا  کلذـک و  نحن  امنیبف  ۀـیطع  لاق  دـش : لقن  هچناـنچ 
هحفـص فوهل و [  داشرا و  ءاکبلا و  حیتافم  نیموصعملا و  بئاصم  ءارهزلا و  ملظت  رد  دراد و  صاصتخا  ناجـشالا  جعاول  اهنت  هب  تافاضا 
نودب عیطقت  لامتحا  و  درادن ... تحـص  خلا  ۀـیطع ... لاق  هدرک : لقن  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  هک  یلیذ  دـیوگ : زاب  درادـن . فنخموبا  [ 201

تسا . دیعب  رایسب  ناگرزب  زا  مه  نیا  تسا و  لهج  هب  ءارغا  تیاور ... لیذ  ردص و  رب  ندومن  هراشا 

تاهبش رادفرط  زا  هرداص  تاهبش  فشک 

لیبق نیا  هدـشن  ضرعتم  ار  لاس  زور و  صخـش  نالف  ای  هتـشاذگ  توکـسم  هدرکن و  لاـس  هب  هراـشا  هر )  ) یحیرط خیـش  هک  نیا  رب  دومج 
يرجه لاس 61  رفـص  متـسیب  زور  نامه  ناشتاملک  زا  ناگرزب  دارم  هک  تسنآ  زا  تلفغ  اـهنیا  یماـمت  تاهبـش  نتخادـنا  هار  تاـملک و 

نوـچ تسا  يرجه  لاس 61  نیعبرا  زور  رفـص  متـسیب  زور  ناـشتاملک  نآ  زا  نارگید  ءاـملع و  زا  ناـگرزب  ناـهذا  رد  زکترم  اریز  تسا 
ار نآ  هدش و  بیطا  دسج  هب  قحلم  ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  سپ  ع )  ) ءادهشلادیس رهطا  سأر  هک  امومع  تسا  نایعیش  نایم  رد  يزاکترا 
ار رهطا  سأر  هک  هتفگن  لـتاقم  باـبرا  نیخرؤم و  زا  یـسک  نوچ  تسا  هدرک  قـحلم  بیطا  ندـب  هب  هدروآ و  نیعبرا  رد  ع )  ) داجـس ماـما 
هدرک و ندـب  هب  قاحلا  ار  نآ  رگید  یـسک  مالـسلاهیلع  ماما  زا  ریغ  هک  هدرکن  زاربا  یـسک  تسا و  هدرک  رهطا  ندـب  هب  قحلم  رگید  یـسک 
زا دـعب  زور  داتـشه  ینعی  هداتفا  قافتا  مود  نیعبرا  رد  ع )  ) ماما ندـب  هب  رهطا  سأر  قاحلا  يارب  ع )  ) داجـس ماـما  ندـمآ  هک  هتفگن  یـسک 
اریز دـناهدمآ  ءالبرک  هب  هفوک  زا  عقوم  نآ  هک  هداد  لامتحا  اهیـضعب  هک  ماش  هب  هفوک  زا  هحفـص 202 ] نتفر [  عقوم  ای  هدش  عقاو  ءاروشاع 

زا یـسک  و  دـشاب ، هدـش  بیطا  ندـب  هب  قاحلا  عقوم  نآ  دوشیم  روطچ  دـناهدرب  ماش  هب  عقوم  نآ  رد  لطاب  مغر  نیا  هب  رظن  ار  رهطا  سأر 
رادفرط دننام  صاخشا  ضعب  تایـسدح  اهنیا  دناهدمآ  ءالبرک  هب  هدنیآ 62  لاس  ای  و  دناهدنام . هفوک  رد  هام  شش  ءارـسا  هک  هتفگن  هیماما 

هیلک دـناهتخادنا و  هار  هب  تاهبـش  هر )  ) يروـن ثدـحم  زا  سپ  اـصوصخ  هدـش و  هدز  هراـبنیا  رد  هک  تـسا  یتایـسدح  تـسا و  تاـهبش 
يرون ثدـحم  زا  هدـمآ و  نادـیم  هب  هرخأتم  راصعا  رد  هک  تسا  تالامتحا  تامهوت و  نیمخت و  سدـح و  الک  دـش  رکذ  هک  یتـالامتحا 

شیوشت هب  اهنآ  اب  ار  ناهذا  یمامت  هداد و  رپ  لاـب و  تاهبـش  هب  هدرک و  ناونع  لاـبقا  رد  ار  هر )  ) دیـس داعبتـسا  مه  وا  هدـش و  یـشان  هر ) )
هدادن رپ  لاب و  تاهبـش  هب  هدرکن و  تاهبـش  داجیا  هر )  ) يرون ثدحم  نامز  زا  لبق  یـسک  ادبا  و  دنرادن . اهنآ  هب  یلیلد  ادبا  دـناهتخادنا و 

نهذ هدومرف و  لابقا  رد  هک  تسا  هر )  ) دیس داعبتـسا  طقف  تسا  هدش  جراخ  دح  زا  هک  هللاابذایعلا )  ) نآرق فیرحت  هب  شنداد  رپ  لاب و  لثم 
( هر  ) یسلجم يهمالع  و  تسا . هدومرفن  تاهبـش  داجیا  اما  هتفرگ و  دناهدنام  قشمد  رد  هام  کی  تیب  لها  هک  نیا  لامتحا  ار  راوگرزب  نآ 

نایم رد  يهزادنا  هب  لاس 61  رفص  رهش  متسیب  نیعبرا  زور  دورن  رانک  هب  روهشم  لوق  زا  هک  دیامن  هیجوت  يوحن  هب  هتساوخ  ار  داعبتـسا  مه 
رهطم سأر  هک  دنلئاق  هیماما  يهعیش  هک  هتفگ : تنس  لها  مالعا  ياملع  زا  یتح  هدوب  نشور  يردقب  رهطا  سأر  قاحلا  هدوب و  ملسم  هعیش 
داجس ماما  زا  ریغ  هدننکقاحلا  هدش و  قحلم  شبیطا  ندب  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  سپ  ع )  ) ءادهـشلادیس هحفص 203 ] ] 

خـیرات و رابخا و  نیب  عمج  دـیاب  میئوگب : میرادـن  یجایتحا  اذـل  و  دـمآ . دـهاوخ  تنـس  لها  ءاملع  ظاـفلا  نیع  تسین و  رگید  یـسک  (ع )
ندرک داـیز  تـالامتحا و  ریثکت  زا  ریغ  مینک و  ریوصت  تسین  شیب  سدـح  لاـمتحا و  زج  هک  هجو  جـنپ  راـهچ و  میئاـمن و  رباـج  تاـقالم 

صاخـشا نتخادـنا  تریح  هـب  ناـهذا و  ندرک  شوـشم  زا  ریغ  تـسین و  شیب  زیچ  دروـخ  دـهاوخن  درد  هـب  الــصا  هـک  هـیهاو  تایــسدح 
تسین . رگید  زیچ  تاهبش  كوکش و  زا  یلاخ  سفنلامیلس  تیوطیفاص و 

تسین وا  ریغ  تسا و  ۀیطع  نامه  اطع 
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عیطقت ۀیطع  تیاور  هک :- نیا  ءاعدا  دنک  تابثا  دهاوخیم  ناونع  نیا  زا  شفده  تسا و  ۀیطع  زا  ریغ  اطع  هک  هدرک  لایخ  تاهبش  رادفرط 
يهمالع هدومرف و  لقن  ءاطع  زا  ار  ترایز  هک  رئازلا  حابـصم  رد  ار  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  تیاور  و  تسین ، تباـث  هتـشگن و  ماـمت  هدـش ،

دـیامن و تابثا  ار  دوخ  مارم  دـناوتب  ات  هتـسناد  ۀـیطع  تیاور  زا  ریغ  تسا  ۀـیطع  نامه  اطع  هک  تسنآ  رهاـظ  هدومرف : هر )  ) يرون ثدـحم 
ساـبل تارف و  رد  رباـج  ندرک  لــسغ  لوا : هحفـص 204 ] هجو [ : دـنچ  هب  تسا  حیحـص  هر )  ) يروـن ثدـحم  شیاـمرف  هک  نیا  زا  لـفاغ 

هدرک لقن  هیطع  هک  تسا  لمع  نامه  انیع  هدرک  لقن  حابصم  رد  هر )  ) دیس هک  ندرک  لامعتسا  دعس )  ) مرحم و صاخشا  لثم  يو  ندیشوپ 
زا ای  هتـساوخ  رطع  اطع  زا  رباج  الثم  تسین  تیاور  ود  بجوم  حابـصم  رد  اطع  یفطـصملا و  ةراشب  رد  ۀیطع  تیاور  ظافلا  رد  فالتخا  و 
رد هدرک و  ناـیب  احورـشم  ار  رهطم  ربق  رـس  رب  ندـمآ  تیفیک  ۀـیطع  تیاور  رد  هدیـشاپ  دوخ  ندـب  هب  هدروآرد و  دعـس  فلع  دوخ  هسیک 
هب لقن  هک  تسا  ثیدـح  تاور  لقن  زا  یـشان  اهنیا  یمامت  لیـضفت  راصتخا و  لقن و  رد  فالتخا  لیبق  نیا  زا  هدرک  راـصتخا  اـطع  تیاور 
رفن کی  زا  درادن  ناکما  دوش : هتفگ  ات  هدشن  رداص  ثیدح  لوا  يوار  رفن  کی  زا  دناهدرک  لقن  لیـصفت  راصتخا و  اب  نایوار  هدومن  ینعم 
مکح تسا و  ۀیطع  زا  ریغ  اطع  هک  دوش  ذخا  هجیتن  مالک  نیا  زا  دهد و  يور  فالتخا  رادقم  نیا  تشذگرـس  دادـیور و  کی  رد  صخش 
مالک دوش  رکذ  بلطم  نیا  دـهاوش  رگا  دـتفایب . رابتعا  زا  مه  هللا » لآ   » ترایز ددرگ و  طقاس  رابتعا  زا  يو  تیاور  دوش و  اطع  تلاـهج  هب 
هوبنا تیعمج  نایم  رد  اراکـشآ و  هک  نیا  اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  بطخ  زا  یکی  رد  دوشیم  زیزع  يهدنناوخ  لالم  ثعاب  هدـش  ینالوط 

تایاور و رد  هصق و  نایوار  ربخ و  نیلقان  فرط  زا  رگم  راک  نیا  تسین  هدـش و  لقن  يداـیز  تارییغت  هفلتخم و  تاراـبع  اـب  هدومرف  ءاـشنا 
یکی هدومن  ینعم  هب  لقن  نایوار  هک  سابل  ندیشوپ  رباج و  لسغ  هوالع  تسا  هدش  عقاو  دایز  نایامن و  نشور  روط  هب  بلطم  نیا  ثیداحا 

یلع سبلی  ام  «: » صیمقلا : » دیوگ تغل  رد  دـنرادن  هحفـص 205 ] يدایز [  قرف  نادـنچ  هدرک  لقن  رازا )  ) يرگید هدروآ و  ریبعت  صیمق ) )
مزتلم تاور  زگره  دـنرادن و  دـشاب  هتـشاد  قرف  صاخ  ماع و  وحن  هب  يرگید  زا  یکی  هک  نیا  زا  ریغ  كرتست » ام  لک  «: » رازالا  » و دـلجلا »

رد هدش  لقن  يهیـضق  هک  دـشاب  هتـشاد  کش  هک  دوریمن  نامگ  دـنک  لمأت  یـسک  رگا  دـننک . لقن  ار  رگیدـمه  ظافلا  نیع  هک  دـناهدوبن 
فالتخا تسا . هدوبن  رتشیب  هعقاو  کی  تسین و  هددعتم  يهیـضق  كرابم  ربق  دزن  شندمآ  رباج و  لسغ  زا  یفطـصملا  ةراشب  رد  حابـصم و 
تالولدـم ظافلا و  هب  ملاـع  هک  یـسک  هدـش  ناـیب  ـالماک  ثیدـحلا » ۀـیارد   » ملع رد  دـناسریمن . ار  تنیاـبم  زگره  هصق  ظاـفلا  ضعب  رد 

زگره دنک و  ءادا  ار  ینعم  مامت  هک  یلاح  رد  درادـن  یعنام  انعم  هب  ثیدـح  ندرک  لقن  وا  يارب  تسا  یناعم  دـصاقم و  هب  ریبخ  تساهنآ و 
نیناوق رد  هر )  ) یمق ققحم  تسا و  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ياملع  نایم  روهـشم  لوق  نیا  دـتفایمن و  تیجح  زا  ینعم  هب  لقن  اب  ثیدـح 

باحـصا زا  بلطم  نیا  رد  یفلاخم  نم  هدومرف : لوصف  بحاص  نینچمه  درادـن و  دوجو  ام  باحـصا  نایم  بلطم  نیا  رد  یفالخ  هدومرف :
ود هک  نیا  هن  تسا  ینعم  هب  هصق  ندرک  لـقن  زا  یـشان  تاریبعت  رد  فـالتخا  سپ  نیفلاـخم . رثـکا  هدـش  لـئاق  لوق  نیا  رب  مسانـشیمن و 

دهاوش لقن  زا  تسین  روتـسم  شلها  رب  هک  نیا  رب  رظن  دـماجنایم و  لوط  هب  مالک  دوش  نایب  بلطم  نیا  دـهاوش  رگا  دنـشاب  ریاـغم  يهصق 
ءالبرک هب  رباج  دورو  لوا  رد  مود : هحفص 206 ] هلهج [ . هبـسح  میرادن - وا  اب  يراک  ام  تسین  شلهأ  هک  یـسک  امأ  دیدرگ و  رظنفرص 

مزال دشاب  ۀیطع  زا  ریغ  اطع  رگا  ردقلالیلج  ثدحم  نآ  یفوع  يهیطع  شمالغ و  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دوخ  دـناهدوبن  رتشیب  رفن  هس 
هعفد کی  رباج  هک  دوش  ءاعدا  رگا  دناهدمآ و  رباج  دورو  زا  دعب  نارگید  مشاهینب و  دشاب و  هدوب  اهنآ  اب  زین  یمراهچ  صخش  هک  هتفرگ 

رب سپ  هدروآ  اج  هب  ار  هریغ  لسغ و  زا  لامعا  نامه  نیع  هدمآ  اطع  اب  مود  يهعفد  هدروآ و  اج  هب  ترایز  هدرک و  لسغ  هدـمآ و  ۀـیطع  اب 
زا ءاعدا  نیا  رگم  تاتقلا » طرخ  کلذ  تابثا  نود  : » دناهتفگ میدق  زا  دناسرب و  تابثا  هب  ار  هیضق  ددعت  هک  تسا  هدننکءاعدا  نیا  يهدهع 

. درادن هدئاف  سدح  لامتحا و  ءاعدا و  درجم  اجنیا  رد  دروخیمن  درد  هب  مه  نآ  دوش  هتفگ  هیهاو  تالیخت  تایسدح و  تالامتحا و  يور 
ثیدـح بتک  رد  هدراو  تایاور  دانـسا  رد  قیقحت  عبتت و  زا  یترابع  تسا  یفوع  يهیطع  نامه  اطع  هک  دـنکیم  تباـث  ـالماک  هچنآ  موس :

هب یسررب  بلطم  نیا  دهاش  لیلد و  يارب  تسا و  بئاص  دوخ  سدح  رد  هر )  ) يرون ثدحم  دناهدروآ و  ریبعت  اطع  هاگ  ۀیطع  زا  هک  تسا 
« ير  » لـیزن یمق  یلع  نب  دـمحا  نبا  رفعج  مدـقا  ثدـحم  لـیلج  خیـش  تسا : سب  هدومن  لـقن  هدرک و  لاؤس  ۀـشئاع  زا  ۀـیطع  هک  یتیاور 
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زا کیرش  نب  نمحرلادبع  زا  شدنس  هب  هدرک  تیاور  رشبلا » ریخ  یلع  یف  رثالا  رداون   » باتک رد  هرسسدق  قودص  خیش  داتسا  هرـسسدق 
هب زاب  هحفص 207 ] ص 43 [ . رفاک - الا  هیف  کشی  رـشبلا ال  ریخ  كاذ  تلاق : ع ؟)  ) یلع نع  ۀشئاع  تلأس  لاق : اطع  زا  شمعا  زا  شردـپ 
دنس هب  زاب  هدرک ص 44 . لقن  ار  ثیدح  نامه  خلا  ۀشئاع ... تلأس  لاق : اطع  زا  شمعا  زا  شردـپ  زا  کیرـش  نب  هللا  دـبع  زا  رگید  دـنس 

: تلاق ع )  ) یلع نع  ۀشئاع  تلأس  لاق : ۀیطع  زا  شمعا  زا  شردپ  زا  کیرـش  نب  نمحرلادبع  زا  يدنکلا  ۀبتع  نب  دـیبع  نب  دـمحم  زا  دوخ 
ریغ اطع  هک  نیا  مهوت  فیرـش  باتک  نآ  ياهناونع  زا  هچ  رگ  لاس 1369 ه ق  نارهط  ص 44 ط  رفاک . الا  هیف  کشی  رـشبلا ال  ریخ  کلذ 

ریبعت رد  فالتخا  طقف  تسین  رتشیب  رفن  کی  هک  تسا  حضاو  ثیدح  نتم  دانسا و  رد  لمأت  زا  سپ  یلو  دوشب  تسا  نکمم  تسا  هیطع  زا 
هماع قیرط  هب  هر )  ) هیوباب نبا  خیش  زا  هرسسدق  ینارحب  يهمالع  دیـس  مارملا  ۀیاغ  رد  ار  تیاور  نیمه  نیع  و  تسا . یکی  تیاور  تسا و 

زا شمعا  زا  ار  تیاور  رثالا ) رداون   ) رد هر )  ) یمق رفعج  دمحموبا  خیش  هک  دوشیم  قیرط  نامه  انیع  شطـسو  رد  دنـس  هک  هدرک  تیاور 
ۀبتع نب  دـمحم  انثدـح  لاق  دـیوگ : دـنکیم و  تیاور  شدنـس  هب  هچنانچ  تسا  هدروآ  ریبعت  اطع )  ) مارملا ۀـیاغ  رد  یلو  هدرک  لـقن  هیطع 

ع)  ) بلاطیبا نبا  یلع  نع  ۀشئاع  تلأس  لاق : اطع  نع  شمعالا  نع  یبأ  انثدح  لاق  کیرـش  نب  نمحرلادبع  انثدح  لاق  دیبع  نب  يدنکلا 
تسا و یکی  دنـس  تسا و  هیطع  ۀشئاع  زا  هدننک  لاؤس  هک  تسین  ههبـش  ياج  ص 450  رفاک . الا  هیف  کشی  رـشبلا و ال  ریخ  کلذ  تلاـقف 
 ] زا وحن  کی  هب  ود  ره  دنرفن و  ود  ۀیطع  اطع و  هک  نیا  مهوت  و  تسا . دیبع )  ) و ۀـبتع )  ) ظفل رد  طقف  ریخأت  میدـقت  مارملا  ۀـیاغ  دنـس  رد 

ذخا وـحن  کـی  هب  اـضیا  ود  ره  زا  تسا  هیماـما  نیملکتم  ناـگرزب  زا  هک  شمعا  نارهم  نـب  نامیلـس  هدرک و  لاؤـس  ۀـشئاع  هحفص 208 ]
شراگن تاحـضاو  حیـضوت  يارب  ضحم  درادـن  رکذـت  هب  جایتحا  تسا و  حـضاو  هجرد  تیاغ  رد  شنالطب  لطاب و  مهوت  هدومن  ثیدـح 

هجوتم دوخ  مالک  ضقانت  هب  هچنانچ  تسا  حـضاو  شنالطب  تسا ) هیطع  زا  ریغ  اطع   ) هک هدرک : ناونع  شباتک  رد  هک  یـسک  سپ  تفاـی .
هنیدم هب  هکلب  دنیآ  ءالبرک  هب  هتشگرب و  ماش  زا  ءارسا  هک  دناهدرک  ار  نیعبرا  راکنا  یسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  هک  دیوگ : یئاج  رد  هدشن 

یـشیامرف اتابثا  ایفن و  دناهدوب  تکاس  هکلب  دناهدرکن  راکنا  ار  نیعبرا  ناخیـش »  » ناراوگرزب نآ  ود  ره  هک  هتفگ  رگید  ياج  رد  دـناهتفر و 
زا دناهدومرفن  حیرصت  هدش و  تکاس  امهرسسدق  ناخیـش  هک  نیا  تهج  تسا و  حیحـص  شمود  مالک  لطاب و  شلوا  ءاعدا  دناهدومرفن .

یباحـص يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هتفگ  هک  یـسک  تسین . رارکت  هب  دنمزاین  تسا  هدیدرگ  حضاو  نشور و  باتک  نیا  رد  تاملک  يواطم 
تـسا یلوق  نیا  تشاذگ - مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  هب  تروص  مود  نیعبرا  رد  تفاتـش و  ءالبرک  ترایز  هب  مشاهینب  زا  یعمج  اب  فورعم 
هیماما يهعیـش  هک  تسنآ  فالخرب  درادـن و  دـشاب  دامتعا  لباق  هک  یخیراـت  دـهاوش  هتـشادن و  لـتاقم  خـیراوت و  زا  یلیلد  كردـم و  هک 
هدومرف رهطا  بیطا  ندـب  هب  قحلم  ءالبرک  رد  ع )  ) داجـس ماما  شتداهـش  زا  زور  لهچ  زا  دـعب  ع )  ) ءادهـشلادیس رهطم  سأر  هک  دـناهتفگ 

هب ع )  ) ماما هک  اهلاس  زا  دعب  رگم  تسا  هدـمآ  هحفص 209 ] ءالبرک [  هب  هک  هتفگن  یـسک  نیعبرا  زور  ریغ  رد  مه  ع )  ) داجـس ماما  تسا و 
هب مرحم  رـصع 11  رگا  هتفگ : نتـشیوخ  تاروصت  يور  زا  نیمخت و  سدح و  اب  هک  یـسک  تسا و  هدمآ  فرـشا  فجن  ءالبرک و  ترایز 
رفس يهیهت  دایزنبا  زور  ددرگرب و 3  رفـص  مهدزناش  زور  دـسرب و  ماش  هب  مرحم  رخآ  دورب و  ماش  هب  دـصاق  زور 14  دنـشاب و  هتفر  هفوک 

زا تکرح  عقوم  رد  رفص  دیاش 19  فیعض  لامتحا  هب  دوشیم و  عاقو  ماش  هب  تکرح  هفوک  زا  رفـص  زور 18  دناهتشون  همه  هچنانچ  دنیبب 
ای نیعبرا  رفص  زور 19  هک  هدرک  دـیدرت  تبـسانم  نیمه  هب  سوواط  نبا  دیـس  دنـشاب و  هدرک  تاقالم  رباج  اب  روبع  لاح  رد  ماش  هب  هفوک 

( دناهتشون همه  هچنانچ   ) هلمج زا  هک  يروطب  هتفگ  ار  لوق  نیا  مه  نارگید  مینادب  دیاب  ماش  هب  تکرح  ریسم  رد  ار  لوا  نیعبرا  سپ  متسیب 
رد تیبلها  هک  دـسیونیم  یئاهب  لماک  رد  [ 144  ] یناربط هچنآ  تسا  لوق  نیا  دـیؤم  تسا و  لـئاق  لوق  نیا  هب  یتعاـمج  ددرگیم  مولعم 
. ] دش دهاوخ  مضه  لباق  رباج  اب  اهنآ  تاقالم  ءالبرک و  هب  رفـص  متـسیب  رد  تیبلها  دورو  نیاربانب  دـندش . ماش  دراو  لوالاعیبر  مهدزناش 

دنمراک رفن  کی  كردمیب  یـسدح و  ياهفرح  تاهبـش  رادـفرط  تسا  بجعت  ياج  دوشیم : هتفگ  تایـسدح  نیا  ءازا  رد  هحفص 210 ]
هدومرف تسار  دیامن  چیه  ار  بناج  نیا  تابیرقت  هک  دراد  شالت  یلو  دنکیم  رظنفرص  اهنآ  ندوب  یسدح  زا  هدرک و  لقن  ار  هرادا  نالف 

زا تسا و  مدرم  رئاس  رد  ءزج  کی  تسا  ءاملع  نایم  رد  نآ  ءزج  هن  تسا  ءزج  هد  دـسح  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مدـج 
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ءيرب تافـص  هنوگنآ  زا  ترخآ  ياملع  تسایند و  ءاملع  تالاح  اـهنیا  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دـنراد  رفاو  ظـح  ءاـملع  مه  ءزج  کـی  نآ 
هک هدرک  نییعت  مه  ار  شرخآ  دورب و  ماش  هب  دصاق  زور 14  زیربت - 322 ط   - هینامعن ج 4 ص 324 راونا  تاقیلعت  هب  دوش  عوجر  دنتسه 

يارب و  هدش ، مولعم  اجک  زا  سدح  نیا  تحـص  ددرگرب - هک  هدرک  لایخ  تعجارم  تقو  رفـص  مهدزناش  زور  دسرب و  ماش  هب  مرحم  رخآ 
تانیمخت تایـسدح و  لیبق  نیا  زا  هداد و  شراگن  هچنآ  رخآ  ات  هدرک  نییعت  زور  هس  مه  نآ  هدومن  ضرف  تقو  مه  داـیزنبا  رفـس  يهیهت 
تایـضرف تسا و  یلاـیخ  ياهرادـنپ  تاـمهوت و  اـهنآ  یماـمت  اریز  دـیاشن  ار  داـمتعا  ادـبا  تسین  رتشیب  زیچ  تاـمهوت  زج  هک  كردـمیب 

دناهتشون و رفص  لوا  ار  قشمد  هب  دورو  دناهتفگ و  هفوک  زا  مرحم )  15  ) زور ماش  هب  ار  ءارسا  تکرح  هربتعم  بتک  رد  دشابیم  كردمیب 
رم امل  و  دیوگ : نینچ  يو  تسا  رورم  يهملک  اب  امن  نبا  دیقف  ریبعت  يوقا  دـهاش  و  هتفگ : هدرک  رکذ  تایـضرف  نآ  رب  هک  مه  يوقا  دـهاش 

دحاو تقو  یف  ةرداـیزلا  هحفـص 211 ] اومدق [  مشاهینب  نم  ۀعامج  يراصنالا و  هللادـبع  نب  رباج  اودـج  ءالبرک و  هب  ع )  ) نیـسحلا لایع 
هدرک ریبعت  رورم  يهملک  اب  نیفـص  رفـس  رد  ع )  ) نینمؤملاریما روبع  رد  هچنانچ  دوشیم  لامعتـسا  یئاج  هب  یئاـج  زا  ندرک  روبع  [ . 145]

نیا زا  دشیم  لزانم  زا  یکی  ءالبرک  دوب  ماش  دـصقم  ع )  ) نیـسح لایع  رفـس  رد  تشذـگ و  ءالبرک  نیمزرـس  هب  دوب  نیفـص  دـصقم  اریز 
هک تسا  ینعم  نآ  هب  رورم  هک  مینک  لوـبق  ضرف  رب  هدرک  رکذ  هک  تسا  تایـسدح  نآ  لـیلد  نیا  هدـش - ریبـعت  رورم  يهـملک  اـب  تـهج 

؟ دنکیمن قدص  دوب  هنیدم  ناشدصقم  هک  ءالبرک  زا  اهنآ  نتشذگ  ماش و  زا  تعجارم  رد  تیبلها  نتـشذگ  هب  رورم  ایآ  تسا  هدش  ءاعدا 
. منکیم لوحم  یمارگ  ناگدنناوخ  نادجو  هب  ار  يرواد  ءاضق و  اجنیا  رد  دوش . هنیدم  فرط  هب  چوک  دعب  هداد  رارق  لزنم  ار  ءالبرک  ینعی 

ماشلا یلاف  ۀفوکلا  یلا  ایابسلا  يراسالا و  قوس  نم  مث و  دیوگ : یبلطم  نمض  رد  هدرک و  رکذ  نینچ  ار  ترابع  نآ  ریظن  ءالبرک  خیرات  رد 
تیبلها رورم  ینعی  ءاعدا  نیا  ندوب  ساسایب  دهاش  و  [ . 146  ] خلا ۀنیدملا ... یلا  مهقیرط  یف  ءالبرکب  مهرورم  ماشلا و  نم  مهعوجر  مث 

نایامن هر )  ) امن نبا  نازحالا  ریثم  باـتک  تراـبع  هحفـص 212 ] دوخ [  رد  دـناهدز  سدـح  هچنانچ  هدـش  ءالبرک  زا  ماش  هب  نتفر  عقوم  رد 
. دحاو تقو  رد  دـناهدمآ  ترایز  يارب  هک  دـنتفای  ار  مشاهینب  زا  یتعامج  رباج و  ءالبرک  هب  ع )  ) ماما لایع  رورم  رد  هدومرف : نوچ  تسا :

ءالبرک زادگناج  يهعقاو  عوقو  زا  دعب  ناقفخ  قانتخا و  ياهزور  نآ و  یلاوح  هفوک و  هژیو  هب  قارع و  هب  دایزنبا  طلـست  عقوم  نآ  رد  ایآ 
دشکب سفن  دناوتیمن  راتشک  نآ  زا  دعب  مشاهینب  زا  یـسک  رگید  هک  دندرک  لایخ  مدرم  رثکا  هک  دوب  هدش  يروط  یتح  ءاروشاع  زور  و 
دندرب ناغمرا  دایزنبا  شیپ  هفوک  هب  شنارای  اب  ار  وا  رهطم  سأر  دش و  دیهش  ع )  ) ماما دندش و  لصأتسم  یلک  هب  مالسلاهیلع  یلع  دالوا  و 

یتعامج هک  درک  رواب  ناوتیم  هدشن  نامیـشپ  دـیزی  زونه  هداتفا و  قافتا  ءاروشاع  يهعقاو  هک  تسین  رتشیب  زور  دـنچ  هک  عقوم  نآ  رد  ایآ 
ياج نوچ  دنوش  لوغـشم  يرادازع  هب  شربق  رانک  رد  زور  دـنیامن و 3  تاقالم  ع )  ) ماما لایع  اب  ات  دـنیآ ؟ ءالبرک  ترایز  هب  مشاهینب  زا 

عاضوا دوب و  هتشگن  وربور  مدرم  مشخ  اب  دیزی  دوب و  هدشن  دراو  دش  رکذ  هک  یئاعدا  هب  انب  قشمد  هب  رهطا  رس  ءارـسا و  زونه  تسین  کش 
هدیباتشن دیزی  دزن  همیسارس  اهناورم  لاثما  هتسیرگنن و  ترفن  رظن  اب  هدیروشن و  يو  هیلع  رب  ضغب  اب  یمالـسا  دالب  مدرم  هدشن و  نوگرگد 

تبقاع میخو و  عاضوا  دوشن  یمادـقا  وچمه  رگا  نادرگرب و  ناشدوخ  نطو  هب  ینابرهم  شزاون و  اـب  ار  تیبلـها  ءارـسا  رتدوز  هچ  ره  هک 
دندوب هدمآ  هفوک  زا  اهنآ  ایآ  دنیایب ؟ ترایز  هب  دنتـسناوت  مشاهینب  ناقفخ  عقوم  نآ  رد  روطچ  هحفص 213 ] تسا [ . کیرات  هریت و  راک 

ع)  ) ماما ترایز  هب  لاس 61  رفـص  متـسیب  نیعبرا  لوا  رد  رباج  رگا  دندوب ؟ هدش  راپـسهر  هنیدم  زا  ای  ناتـسرهش ؟ نآ  یقانتخا  عضو  نآ  اب 
يو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوچ  دوب و  وربور  سرت  فوخ و  اب  زاب  دوب  ناقفخ  نتـسکش  دیزی و  ندش  نامیـشپ  زا  سپ  هدیباتش 

یـسک يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هتبلا  دـنک و  لمع  تساوخیم  ترـضح  نآ  رما  هب  دـنک و  ترایز  ار  نامولظم  دیـس  هک  دوب  هداد  روتـسد 
ءارهز يهشوگ  رگج  سدقم  ربق  ترایز  هب  درادرب و  مارآ  ار  دوخ  ياهماگ  دنک و  لسغ  دـیامن  عیرـشت  دوخ  زا  یلامعا  شدوخ  هک  تسین 
باتک رد  ه  ( 872  ) یفوتم یـشرق  نیدـلادامع  سیردا  تسا . هدوب  موصعم  زا  ذوخأم  يو  تاکرح  لامعا و  یمامت  اعطق  دباتـشب  ع )  ) لوتب

یلص هللالوسر  تعمس  تلاق : اهنأ  ۀملسمأ  یلا  هدانساب  یـسوم  نب  رفعج  نب  نیـسحلا  يور  و  [ 147 : ] دـیوگ راثالا » نونف  رابخالا و  نویع  »
مهلک لجوزع  هللا  مهلخدال  ضرالا  تاوامـسلا و  لها  هلتق  یف  كرتشا  ول  هللاوف  لوتقم  نیـسحلا  ینبا  نأ  ـالأ  لوقی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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ءالبرک نا  الأ و  ۀـنجلا ، عرت  نم  ۀـعرت  یلع  نیـسحلا  ربق  نا  الأ و  ۀـنجلا ، ضایر  نم  هضور  نیـسحلا  ربق  يربق و  نیبام  نأ  الأ و  راـنلا ، یف 
. ۀجح ۀئام  لدعت  هترایز  ناف  نیـسحلاینبا ، ربق  رز  هحفـص 214 ] رباج [  ای  هل : لاقف  هللادبع  نب  رباج  یلا  تفتلا  مث  ۀـنجلا . ضرأ  نم  ضرأ 

ترابع رد  رم )  ) يهملک رد  اهمجع  زا  یـضعب  تلاخد  دنیایب و  ءالبرک  هب  دنتـسناوتیمن  عقوم  نآ  رد  مشاهینب  هعامج  هک  دش  مولعم  سپ 
: هتفگ هک  تاهبـش  رادـفرط  لوق  و  تسا . يرب  يراع و  نآ  زا  يو  هک  تسا  یبرع  تغل  تاملک  تاکن  رد  تلاخد  زا  یـشان  نازحـالا  ریثم 

یفطـصملا ةراشب  زا  ار  ۀیطع  تیاور  هک  ناگرزب  زا  سک  چیه  خلا . امنیبف ... ۀـیطع  لاق  هدومرف : لقن  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  هک  ار  یتدایز 
. تسوا مالک  لصاح  نیا  تسین  ۀـیطع  تیاور  رد  روکذـم  یتدایز  سپ  تسا  هدومنن  لـقن  ار  یتداـیز  نیا  هدرک  لـقن  هر )  ) يربط فیلأـت 
رد ۀـیطع  تیاور  یمامت  هدوب و  یفطـصملا  ةراشب  رد  یتدایز  نیا  هک  میتسین  یعدـم  ام  اریز  تسا  هتفاینرد  ار  روظنم  لـصا  دوشیم  مولعم 

نیثدحم زا  یفطـصملا  ةراشب  باتک  بحاص  زا  لبق  ۀیطع  تیاور  لصا  رد  تسنآ  دارم  هکلب  دناهدرک  عیطقت  نآ  زا  هدش و  لقن  باتک  نآ 
دیآ تسد  هب  رگا  یفطـصملا  ةراشب  زا  لماک  يهخـسن  رد  تسا  لمتحم  ـالوا : هچرگ  تسا . هدـش  عقاو  عیطقت  دـناهدرک  تیاور  ار  نآ  هک 
هدـش پاچ  فرـشا  فجن  رد  نآ  يور  زا  هک  يهخـسن  تسا و  صقان  یفطـصملا  ةراشب  خـسن  هک  میاهدرک  هراـشا  هچناـنچ  دـشاب  دوجوم 

ار یتدایز  نیا  هدیسر  یعمج  تسد  هب  نآ  زا  هک  یخسن  تسا  نکمم  دناهدرک و  حیرصت  بلطم  نیا  هب  شاهمدقم  رد  هچنانچ  هدوب  صقان 
لقن هدروآ و  تسد  هـب  ار  هحفـص 215 ] یتدایز [  نآ  رگید  ياج  زا  ای  نآ  لماک  يهخـسن  زا  هر )  ) یلماـع نیما  دیـس  یلو  تسا  هتـشادن 

ةراشب باتک  نع  : » هدومرف شمـالک  لوا  رد  تسا و  نارگید  یفن  هکلب  نیرئاـس  توکـس  رب  مدـقم  هر )  ) یلماـع نیما  دیـس  تاـبثا  هدومرف 
میئامن لوبق  رگا  ایناث : و  تسا . هدومرف  لقن  زین  یفطـصملا  ةراشب  باتک  ریغ  زا  هک  دوشیم  مولعم  ترابع  نیا  زا  خلا  هریغ ... یفطـصملا و 

لقن ار  هزادنا  نیمه  ءامدق  نیثدحم  يهدش  عیطقت  تیاور  لصا  زا  دـش  هراشا  هچنانچ  یفطـصملا  ةراشب  باتک  رد  هر )  ) يربط نیدـلادامع 
شباتک لاح  تبسانم  هب  ار  نآ  زا  يهعطق  رئازلا  حابـصم  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  درادن و  ار  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  یتدایز  هک  هدومرف 

مالعا ياملع  زا  هک  نیا  دهاش  هدومرف و  لقن  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندمآ  هب  عجار  باتک  بسانت  بسحرب  مه  فوهل  باتک  رد  هدومرف و  لقن 
دهع مال  فلا و  ثیدحلا »  » دناهتشاد موقرم  ار  ترابع  نیا  نآ  لقن  زا  دعب  اذل  دراد و  هیقب  ۀیطع  تیاور  هک  دناهدش  هجوتم  عوضوم  نیا  رب 

لـضاف هچنانچ  دنرادیم  موقرم  ثیدحلا »  » ار هملک  نیا  دندرکن  لقن  ار  یتیاور  مامت  یئاج  رد  هاگره  هک  تسا  نیثدحم  يهیور  هک  تسا 
ناگرزب زا  دوش و  ثیدـح  ندـش  عیطقت  نآ  ببـس  هک  تسین  نیب  رد  یلهج  هب  ءارغا  سپ  دناهتـسب  راـک  هب  ار  لـمع  نیمه  هریغ  ینیوزق و 

ماهدرک حیرـصت  باـتک  لوا  عبط  زا  یقرواپ ص 136  رد  هتکن  نیا  هب  تسا و  هتـشادنپ  تاهبـش  رادـفرط  هچناـنچ  دـنیامنن  نآ  هب  يهراـشا 
ملع رد  هچنانچ  نیثدحم  تاحالطصا  هجوتم  ای  هدشن  نآ  تفتلم  تاهبـش  رادفرط  یلو  تسا  دوجوم  زین  رد ص 186  عبط  نیا  رد  هچنانچ 

ثیدـح عیطقت  هجوتم  لاجر  و  هحفـص 216 ] ثیدح [  رد  شرحبت  نآ  اب  هر )  ) يرون ثدـحم  هچنانچ  تسا  هدوبن  دـناهدرک  نایب  ۀـیارد » »
هب ناگرزب  زا  یعمج  ار  هر )  ) يدادغب جلثلایبا  نبا  يهمئالا  خیرات  هچنانچ  رخالل » لوالا  كرت  مک   » دـناهتفگ میدـق  زا  تسا  هدـشن  ۀـیطع 

هلاسر نآ  يهمدـقم  رد  دـندوب  هداد  تسا  هیلعهللامالـس  اضر  ترـضح  زا  يوار  تسا و  باتک  نآ  نایوار  زا  هک  یمـضهج  یلع  نب  رـصن 
تیاور هک  دوب  هدـشن  هجوتم  یـسک  لاح  اـت  زین  دوب و  هدـشن  هجوتم  عوضوم  نیا  هب  يدـحا  تسا و  جـلثلایبا  نبا  فیلأـت  هک  دـش  قیقحت 

دنچ رد  هتکن  نیا  دیآیمن و  تسرد  مالـسلاهیلع  ماما  تافو  ۀمثره و  لتق  خیرات  اب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تافو  خیرات  نیعا  نبا  ۀمثره 
درک قیقحت  ینالف  اما  دشن  هجوتم  یـسک  بلطم  نالف  هب  دـش  روطچ  هک  دـیاین  نارگ  سوفن  ضعب  هب  ضرغ  تسا . هدـش  قیقحت  لبق  لاس 
دوخ ترجه  خـیرات  عضاو  لصا  هک  دوشیم  قیقحت  يرجه  خـیرات  هب  تبـسن  باتک  نیمه  رد  هچنانچ  ءاشی .) نم  هیتؤی  هللا  لـضف  کـلذ  )

دنربیم کشر  هک  یـصاخشا  زا  ار  بلطم  نیا  الاح  تسا  طالغا  زا  رمع  هب  نآ  عضو  لصا  تبـسن  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
رب ینـس  هعیـش و  مالعا  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یتروص  رد  تسا  هدرکن  قیقحت  هتفگن و  ار  نآ  ۀحارـص  ناگرزب  زا  یـسک  هک  دنیامنن  لوبق 

یلاعتهللاءاشنا . دیآیم  هچنانچ  دناهدرک  هراشا  نآ 

دناهدرک عیطقت  ار  يدایز  ثیداحا  نیثدحم 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


ءارغا ایآ  تسا  جراخ  رـصح  دح و  زا  هک  دناهدومن  عیزوت  ثیدح  بتک  يهفلتخم  باوبا  هب  هدرک و  عیطقت  ار  يدایز  ثیداحا  نیثدحم  زا 
ماکحا هب  عجار  هک  یثیداحا  اصوصخ  دـناهتفر ؟ هابتـشا  هب  ایآ  دـناهدومن  ینعم  هب  لقن  ار  ثیداحا  زا  يدایز  رادـقم  و  دـناهدرک ؟ لـهج  هب 

زا هک  یظافلا  دوخ  ریخا  تمـسق  ود  نیا  رد  نوچ  تسین  راکذا  ترایز و  هیعدا و  عوضوم  رد  هک  يرابخا  هحفص 217 ] تسین و [  هیعرش 
ندرک لسغ  رباج و  ندمآ  نایرج  لقن  رد  هدش و  يراددوخ  ینعم  هب  لقن  زا  اهنآ  رد  اذـل  هدوب و  لیخد  هدـش  هدینـش  مالـسلاهیلع  موصعم 

نیا هب  هچنانچ  تسا  هدـشن  یلمع  راـک  نیا  اـعطق  تراـیز  لـقن  رد  یلو  هداد  خر  ینعم  هب  لـقن  تسا  خـیرات  لـقن  هصق و  لـیبق  زا  هک  يو 
ینیلک ار  نآ  ثیداحا  تسا  روهـشم  يهربتعم  بتک  زا  هک  ار  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  دناهدرک . حیرـصت  الماک  هیارد  ملع  رد  بلاطم 

هب ءارغا  ایآ  دنیامن  عیطقت  هب  يهراشا  هک  نیا  نودب  دـناهدرک  يدایز  دراوم  هب  شخپ  هدرک و  عیطقت  رباکا  زا  رگید  و  هر )  ) قودـص و  هر ) )
مدـع رد  الاح  دوشب  بترتم  نآ  رب  يهدـسفم  دـنیامنن  ناشدوخ  لمع  هب  هراشا  رگا  هک  دـیآیم  مزال  یتقو  لهج  هب  ءارغا  دـناهدرک ؟ لهج 

یـسلجم يهمالع  دشاب . هتـشادرب  رد  ار  لهج  هب  ءارغا  دـنیامنن  هراشا  رگا  ات  دـیآیم  مزال  داسف  هچ  یخیرات  عوضوم  کی  عیطقت  هب  هراشا 
عیطقت هدـش  لقن  الیـصفت  هللا  همحر  خیـش  یلاما  رد  هک  رکبیبا  نب  دـمحم  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  باتک  زا  يرادـقم  راونـالاراحب  رد  هر ) )

مالک میرامشب  ار  نآ  رب  حیرصت  هراشا و  نودب  عیطقت  دراوم  رگا  تسا ؟ هدرک  لهج  هب  ءارغا  ایآ  دیامن  نآ  هب  هراشا  هک  نیا  نودب  هدومرف 
هک هداتفا  قاـفتا  دراوم  ضعب  رد  ضرف  رب  هحفـص 218 ] تسا [ . نشور  دنراد  بلاطم  نیا  رب  عالطا  هک  نیاسک  يارب  دـشکیم و  ازارد  هب 

نیلقان ناگرزب  نیثدحم و  ایآ  دناهتـشاد  اور  ار  هحماسم  دـناهدرکن و  نآ  یخیرات  ياهتمـسق  رد  هژیو  هب  یتیاور  عیطقت  رب  حیرـصت  هراشا و 
زا لهج  هب  ءارغا  دنـشاب ؟ هتفرن  ءاطخ  هب  دنزن و  رـس  لهج  هب  ءارغا  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  قالطالا  یلع  میکح  هللاابذایعلا )  ) خیراوت ثیداحا و 

دوشیم . رداص  ءاطخ  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  هن  تسا  حیبق  قالطال  یلع  میکح 

هدرک لقن  رگید  یسک  ار  نیما  دیس  یتدایز 

رد ار  یتدایز  نامه  نیع  تسین  هیطع  زا  نآ  لقن  رد  درفتم  راوگرزب  دیـس  هدرک  لقن  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  هک  ار  یتدایز  دنامن  هتفگان  و 
رد ینارحب  يدالب  نامیلـس  خیـش  لآ  یلع  خیـش  نب  نیـسح  خیـش  لیلج  خیـش  هچنانچ  دناهدرک  لقن  زین  رگید  ياج  رد  هیطع  تیاور  لیذ 

لقن 1372 ه ق  لاس : هب  فجن  ص 29 ط - ءالبرک » ضرأ  یلا  هتیب  لهأ  نیدـباعلانیز و  مامالا  ءیجم  رکذ  یف  نیعبرالا  ثیدـح   » باتک
ار لیذ  نامه  هدرک و  لقن  یفطـصملا  ةراشب  باتک  زا  ار  تیاور  تسا و  هخـسن  طلغ  زا  اعطق  هک  هدروآ  ریبعت  ۀیطع » نبا   » ۀیطع زا  هدرک و 

خلا یننأکف ... وا : لوق  زا  خلا  لبقأ ... دق  نیدـباعلانیزب و  یننأکف  دـیوگ : رد ص 30  هدومن و  لقن  زین  وا  هدومرف  لـقن  هر )  ) نیما دیـس  هک 
هب یتدایز  نآ  لقن  هک  تاهبـش  رادـفرط  لوق  سپ  ماهدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  باتک ص 188  لوا  عبط  رد  تسا و  باتک  بحاص  مـالک 

داشرا و ءاکبلا و  حـیتافم  نیموصعملا و  بئاصم  ءارهزلا و  ملظت  رد  : » هتفگ هک  نیا  تسا و  طـلغ  دراد  صاـصتخا  هر )  ) یلماـع نیما  دـیس 
نوچ دـناسریمن  نآ  رب  یبیع  درادـن  فوهل  داـشرا و  ءارهزلا و  ملظت  رد  ار  یتداـیز  نآ  رگا  هحفـص 219 ] درادن [ .» فنخموبأ  فوهل و 

ار هیقب  دناهدرک  لقن  فوهل  دننام  داشرا  زا  ریغ  هروکذم  بتک  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  هدش  عیطقت  میدـق  نامز  زا  تاور  نایم  ۀـیطع  تیاور 
هدش علطم  نآ  رب  ینارحب  يدالب  نامیلس  خیش  لآ  نسح  خیش  نب  یلع  خیش  نب  نیسح  خیـش  و  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  یلو  دناهدرکن  لقن 

ءاـکبلا و حـیتافم  نیموصعملا و  بئاـصم  باـتک  اـما  تسا و  لـهج  رب  مدـقم  ملع  ياـعدا  توکـس و  رب  مدـقم  تاـبثا  دـناهدرک و  لـقن  و 
هب بناج  نیا  اریز  دریگ  رارق  ءانتعا  دروم  اهنآ  لقن  مدع  لقن و  ات  درادـن  رابتعا  شزرا و  يزیـشپ  یـسسلف و  ردـقب  بناجنیا  دزن  فنخموبأ 

. تسا هدش  هراشا  اهنآ  زا  يدایز  يهدع  یماسا  هب  باتک  نیا  رد  احورشم  هک  اهنآ  رئاظن  دننام  متـسین  لئاق  رابتعا  شزرا و  اهباتک  لیبق  نآ 
زا رگید  لـلع  تسا  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  زا  ملهچ  زور  هک  تسنآ  تهج  هب  نیعبرا  زور  تـیمها  مارتـحا و  هـتفگ : تاهبـش  رادـفرط 

اجک زا  امـش  دوشیم : هتفگ  رابتعایب  مالک  نیا  باوج  رد  درادـن  شزرا  ءاـعدا  نیا  درادـن . ریثأـت  ءـالبرک  هب  تیبلـها  اـی  رباـج و  ندـمآ 
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درادن زور  نآ  نداد  رارق  نیعبرا  رد  ریثأت  رونا  دسج  هب  زور  نآ  رد  ع )  ) ماما رهطا  رـس  ندرک  قحلم  تیبلها و  رباج و  ندمآ  هک  دـیتسناد 
( هر  ) یـسوط خیـش  و  هر )  ) يدهلا ملع  دیـس  دناهدرک . ریثأت  هب  حیرـصت  هک  تسامـش  ءاعدا  رب  مدقم  مالـسا  ناگرزب  مالک  هک  یتروص  رد 

ترایز تسنآ  زا  هدومرف  هر )  ) یسوط خیـش  دناهدرک و  قحلم  بیطا  دسج  هب  نیعبرا  زور  رد  ار  هحفص 220 ] رهطا [  سأر  هک  دناهدومرف 
نآ رد  هدومرف : هک  تسامش  ءاعدا  رب  مدقم  تسا  درفتم  شلوق  رد  هچ  رگ  مالسا  رد  روهشم  نادیـضایر  ینوریب  ناحیروبا  لوق  و  نیعبرا .

دیـس و  نیعبرا . ترایز  تسنآ  زا  دـندرک و  ترایز  ار  وا  ع )  ) ماما تیبلها  زا  رفن  لـهچ  دـندومن و  قحلم  رونا  يهثج  هب  ار  رهطا  رـس  زور 
زا هک  نیعبرا  ترایز  دناهدیـسر و  ءالبرک  هب  رفـص  هام  متـسیب  رد  تلاسر  نادـناخ  هک  تسنآ  روهـشم  هدومرف : هر )  ) یلماع نیما  يهمالع 

هدومرف نایب  تسین - لیلد  هک  ار - دوخ  داعبتـسا  دـعب  تسا - تهج  نآ  زا  هدـش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يارب  ع )  ) تیبلـها يهمئا 
زا باتک  نیا  رد  هک  يوحن  هب  هداد  باوج  داعبتسا  زا  نآ  زا  دعب  دوشیمن  لیلد  داعبتـسا  هک  تسنادیم  هدوب و  عالطااب  همالع و  درم  نوچ 

لصا هک  تسا  ترهش  اسب  يا  دوشیم - عقاو  قباطم  روهشم  بلطم  ابلاغ  تسا و  روهشم  هعیـش  نایم  رد  هچنآ  سپ  تسا . هدش  لقن  ناشیا 
خیش شیامرف  اب  هسیاقم  فرط  يو  ءاعدا  هک  تسا  حضاو  رپ  هچ  تسا . تاهبش  رادفرط  ءاعدا  رب  مدقم  دراد  لصا  ترهـش  ابلاغ  و  درادن -

يزیـشپ ردـق  هب  هک  تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا  هر )  ) خیـش حیرـصت  لباقم  رد  تاهبـش  رادـفرط  ياهفرح  تسین - هر )  ) یـسوط يهفئاطلا 
بابرا زا  يدحا  ماش  ات  هفوک  زا  لزانم  بیترت  اما  یلاعتهللاءاشنا . دـیآیم  رگید  ناگرزب  هللا و  همحر  خیـش  تاملک  نیع  و  درادـن . شزرا 

ظعاوم و بتک  رد  نارگید  تاهبش و  رادفرط  هچنآ  دناهدرکن و  حیرـصت  نآ  هب  دامتعا  دروم  خیراوت  و  هحفص 221 ] هربتعم [  لتاقم  بتک 
اهنآ يور  زا  ینئارفـسا و  فنخمیبا و  لـتقم  دـننام  فلؤملا  لوهجم  هفیعـض و  هلوـعجم و  بتک  زا  ذوخأـم  اـمامت  دـناهدرک  رکذ  اـهیربنم 

لزانم بیترت  : » هدومرف هر )  ) ینابایخ ققحم  ثدحم  هچنانچ  تسین  دامتعا  لباق  ادبا  دناهدیشک  ناتسکاپ  ناتـسودنه و  رد  یلایخ  ياههشقن 
رادفرط نوچ  تسا . هدرک  هراشا  لزانم  ضعب  عئاقو  هب  بیترت  تاعارم  نودـب  دـعب  مرحم ص 283  يهمتت  ج 4  تسین » طوبـضم  مولعم و 

رد هک  اهناتساد  نامه  هب  بیرق  بلغا  هدرک و  کسمت  لزانم  بیترت  رد  اهنآ  تایلقن  هب  اذل  داردن و  هفیعـض  بتک  زا  لقن  زا  یکاب  تاهبش 
اهنایرج و زا  هک  یئاهنآ  یلب  تسا  هدومن  کسمت  یلایخ  ياههشقن  هب  هدرک و  جرد  شباـتک  رد  تسا  اـهبئاصملارحب  دـننام  اـهیربنم  بتک 

نیما دیـس  ناجـشالا  جـعاول  و  هر )  ) امن نبا  نازحالا  ریثم  و  هر )  ) دیـس فوهل  و  هر )  ) خیـش داشرا  دـننام  هربتعم  بتک  زا  لزانم  ياهناتـساد 
تسا . دامتعا  دروم  دشاب  هدش  لقن  هر )  ) یلماع

نآ باوج  نیعبرا و  رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  مجنپ  لیلد 

هراشا

هفوک زا  ندرب  عقوم  رد  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  دنک  تباث  دهاوخیم  هدرک و  رکذ  دوخ  يارب  هر )  ) يرون ثدحم  هک  مجنپ : لیلد 
هرومعم ياهرهش  رایـسب و  يهدکهد  هب  دابآ و  ابلاغ  هدش و  در  بلح  نیبیـصن و  لصوم و  تیرکت و  زا  هک  دناهدرب  یناطلـس  هار  زا  ماش  هب 

العف هک  هدز  فنخموبا  لتقم  لقن  هب  گنچ  شوخ  ياعدم  نیا  رد  تسا و  لزنم  لهچ  بیرق  هار  نآ  زا  ماش  ات  هفوک  زا  دـندرکیم و  روبع 
تاعوضوم تایلعج و  زا  قیقحت  لـها  ناـگرزب  رئاـس  و  هر )  ) يرون ثدـحم  دوخ  هحفـص 222 ] حیرـصت [  هب  لـتقم  نآ  تسا و  تسد  رد 

یلعف لتقم  نیا  یلو  تسا  ربتعم  رایسب  دوب  دوجوم  فنخموبا  لتقم  لصا  رگا  دناهتـسب  ییحی  نب  طول  فنخموبا  هب  غورد  هب  ار  نآ  تسا و 
تارکنم هتساوخ  ءاملع  زا  یضعب  هچرگ  تسین  ههبش  ياج  ملسم و  نآ  ندوب  یلعج  هدوب و  لوعجم  دناهدرک  مه  پاچ  القتسم  هک  دوجوم 
یلـصاح فلکت  زج  هک  تسین  هدیـشوپ  نآ  رد  لمأتم  رب  هر )  ) يرون ثدـحم  دوخ  حیرـصت  هب  یلو  دـیامن  بهذـم  لوصا  اـب  قیبطت  ار  نآ 

رابخا ضعب  هب  هک  یعـضو  سد و  دـننام  دـننکیم  لعج  عیـشت  ملاع  نانمـشد  زا  ار  اـهباتک  هنوگنیا  تسا  هدیـشک  اـجیب  تمحز  درادـن و 
اج مدرم  يهماع  بولق  رد  ات  دنهدیم  تبـسن  تسا  مومع  دزن  لوقلا  لوبقم  هک  هعیـش  ملاع  ناگرزب  ضعب  هب  دننکیم و  رـشن  دنیامنیم و 
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نآ ندوب  یلعج  هب  رارقا  اب  هر )  ) يرون ثدحم  دناهداد . تبـسن  هرـسسدق  یلیبدرا  ققحم  هب  هک  یتافیلأت  ضعب  دـننام  دـتفا  لوبقم  دریگ و 
هک نیا  ات  دناهدرب . یناطلس  هار  زا  ار  ءارسا  هک  دیامن  حیحـصت  ار  نآ  لقن  لتاقم  بتک و  رئاس  تایلقن  زا  تاراما  نئارق و  اب  هتـساوخ  لتقم 
هب ات  ماش  زا  دـلب و  ود  نآ  رد  فقوت  مایا  لقا  يهظحالم  اب  ماش  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ءالبرک  زا  ریـس  دـنک  لمأت  لقاع  نوچ  و  دـیامرفیم :

تارف یبرغ  هیرب و  زا  ریس  هک  میئامن  ضرف  مینک و  ضامغا  میتفگ  هچنآ  زا  رگا  درمـش و  دهاوخ  تاعنتمم  زا  زور  لهچ  تدم  رد  ءالبرک 
تسا خسرف  جنپ  داتفه و  دص و  کی  میقتـسم  هحفـص 223 ] طخ [  هب  ماش  ات  هفوک  زا  هچ  تسا  لوا  ریظن  قداص  لمأت  زا  دـعب  مه  نآ  دوب 
هچنانچ زور  تسیب  زا  رتمک  هفوک  هب  تعجارم  ماش و  هب  دـصاق  نتفر  مایا  دوشیم و  سلجم  نآ  داـقعنا  مهدزیـس  هفوک  دورو  مدزاود  زور 

: دیامرفیم هدومرف و  لقن  ار  دیزی  زا  ربخ  ندیسر  هفوک و  سبح  رد  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندنام  نآ  زا  دعب  دوشن  هتفگ  لابقا  رد 
نآ قباس  كولم  هک  دوب  رتوبک  طسوت  هب  باوج  ناذیتسا و  هک  هداد  لامتحا  راحب  رازم  رب  یشاوح  رد  ءاملع  لضافا  زا  یـضعب  هچنآ  اما  و 
نیا سابعینب  لئاوا  هیماینب و  رصع  رد  هک  اریز  تسا  دساف  دندرکیم . تیبرت  يدلب  هب  يدلب  زا  [ 148  ] طخ ندرب  يدصاق و  تهج  هب  ار 

هک رتوبک  مسق  نآ  لصا  هک  فیرعت  باتک  رد  هدرک  حیرـصت  يرمعلا  هللا  لضف  نب  ییحی  نب  دـمحا  نیدلاباهـش  هکلب  دوبن  لوادـتم  راک 
مئامحلامئامت باتک  زا  و  دنتـشاد . ءانتعا  وا  هب  رایـسب  نییمطاف  كولم  هدوب و  لصوم  رد  دـنیوگیم  یلئاسر  ماـمح  يدـه و  ماـمح  ار  نآ 

و ( 565  ) يهنـس رد  دوب  یکنز  نب  دومحم  نیدلارون  درک  لقن  لصوم  زا  ار  نآ  هک  كولم  لوا  هک  هدرک  لقن  رهاظلادبع  نبا  نیدلاییحم 
لماک رد  هچنانچ  دندوب  يرادازع  لوغـشم  زور  تفه  ندمآ  نوریب  زا  دـعب  دـندوب و  ماش  سبح  رد  هام  کی  هک  تشذـگ  لابقا  زا  هلمجلاب 

زا دعب  تشادهگن و  دوخ  يهناخ  رد  ار  ناشیا  زور  هد  هحفص 224 ] دیزی [  هک  هتفگ  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  تسا و  یئاهب 
تشذگ هک  هر )  ) دیفم خیش  مالک  زا  هچنانچ  دندرکیم  ریـس  بش  رد  راقو  ینأت و  مارکا و  لالجا و  تعجارم  رد  درک  هناور  ار  ناشیا  نآ 

زور ود  تسیب و  هب  بیرق  ریـس  تدم  دنـشاب  هدرک  ریـس  میقتـسم  طخ  نامه  رب  خـسرف  تشه  بش  ره  رد  رگا  دوشیم و  مولعم  نارگید  و 
ناکدوک و نانز و  يهلفاق  نآ  يارب  صوصخ  دشابن  رسیم  ریـس  جاتحیام  رئاس  بآ و  تلق  تهج  هب  طخ  نآ  زا  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ 
زا ولیلد  نآ  رب  باوج  تسا . هدروآ  لیلد  دوخ  يهدیقع  تابثا  يارب  هک  دوب  هر )  ) يرون ثدحم  ياهـشیامرف  تاملک و  اجنیا  ات  نافیعض .

تـسا دوجوم  یمالـسا  خـیراوت  نوتم  رد  يدایز  دـهاوش  زین  میدروآ و  دـهاوش  دـش و  هداد  شراگن  اهنامز  نآ  رد  ریـس  تعرـس  زا  هچنآ 
يهدـشتیبرت بکارم  اهنامز و  نآ  لولذ  زامج  نارتش  ریـس  تعرـس  زاب  دـناهدرب  ماش  هب  ار  ءارـسا  یناطلـس  هار  زا  هک  میئاـمن  لوبق  هچرگ 

و تسین - تباث  هچ  رگ  دنـشاب - هدرب  ناشدوخ  بکارم  اب  ار  ءارـسا  دوش  ضرف  هچ  رگا  دندرکیم  یط  ار  هار  نآ  تدم  كدنا  رد  اهدیرب 
ملق هب  ار  اهداعبتـسا  همه  نآ  اذـل  تسا و  هدرک  يریگهزادـنا  شیوخ  نامز  ياهرتم  اب  هدومرف و  دوخ  ناـمز  هب  ساـیق  هر )  ) يرون ثدـحم 

دهاوش تسا  هفوک  ات  ماش  زا  رتشیب  هفوک  هکم و  نایم  هک  یتروص  رد  هدروآ  رامشب  تاعنتمم  زا  هک  هدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  یتح  هدروآ 
دناهدنام هام  کی  ماش  رد  هک  نیا  دناهدرکیم و  یط  زور  هد  ای  زور و  تشه  تدـم  رد  دـش ) لقن  يرادـقم  هچنانچ   ) تسا دوجوم  يدایز 

ار نآ  هرسسدق )  ) دیـس موحرم  تسین  مولعم  دش و  لقن  هتـشذگرد  زین  هر )  ) ینیوزق لضاف  زا  هچنانچ  تسین  دامتعا  هحفص 225 ] دروم [ 
يارب دوش  قباطم  نآ  يامـسم  اب  شباتک  مسا  هتـساوخ  هک  بئاصملا  رحب  باتک  بحاص  لاثما  هک  یئاهناتـساد  تسا . هدومرف  لقن  اجک  زا 

زا فلؤملا و  لوهجم  بتک  هاوفا و  زا  ذوخأم  امامت  تسین  دامتعا  دروم  شزرا و  لـباق  ادـبا  هدیـشارت  ماـش  هفوک و  ناـیم  هار  ضرع  لزاـنم 
ماش رد  زور  هد  هک  يربط  حیرـصت  و  تسا . رانک  رب  یلک  هب  قیقحت  تقد و  رظن  زا  هدوب و  ناناوخهصق  كردـمیب  تاـیلقن  نایارـسهصق و 
هناخ رد  زور  هد  هک  دوشن  لایخ  دشابیم  شدارم  ار  قشمد  رد  فقوت  اهنآ و  رد  اهنآ  يرادازع  ءارـسا و  فقوت  تدم  يهیلک  اعطق  دناهدوب 

تاروصت لیبق  نیا  زا  دناهدومن و  فقوت  تعجارم  يهیهت  يارب  مه  زور  دنچ  هدرک و  ياردازع  زور  تفه  هدنام و  دـیزی  یـصخش  رابرد  و 
ینیوزق لضاف  هچنانچ  دناهدرکن  فقوت  هتفه  کی  زور و  تشه  زا  رتشیب  هک  هدش  هتفگ  هکلب  تسین  رتشیب  تالامتحا  درجم  هک  تالیخت  و 

هب هتـشون  یئاهب  لماک  بحاص  هک  دشاب  ماش  رد  فقوت  زور  هد  زا  ریغ  يرادازع  زور  تفه  تدم  و  دناهدرک . نآ  رب  حیرـصت  هریغ  و  هر ) )
اب ریـس  و  تسا . نشور  یخیرات  يایاضق  لقن  رد  نآ  رد  لمأت  اب  هچنانچ  درک  داـمتعا  ناوتن  نادـنچ  خـیراوت  لـقن  رد  باـتک  نآ  تادرفتم 
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 ] دیلپ دیزی  هک  دومرف  حیرصت  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  تسا  هتشاد  جاتحیام  رئاس  بآ و  هب  جایتحا  هک  ماش  زا  تعجارم  رد  میقتـسم  طخ 
دننیبیم هیهت  هریغ  بآ و  زا  ار  اهنآ  جاتحیام  هیلک  اعطق  سپ  هدومن  هناور  مارکا  لالجا و  اب  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هحفص 226 ]

رد یلو  دیآیم  نهذ  هب  هک  دشابیم  یتادعبم  اهفرح  نآ  يهمه  دناهدرواین  مهارف  ار  هار  نآ  تحارتسا  مزاول  هک  هدش  مولعم  ام  رب  اجک  زا 
تفرگ . رظن  رد  مه  ار  تابرقم  دیاب  لباقم 

هدوب رتوبک  يهلیسوب  ناذیتسا  هک  لضافا  ضعب  ياعدا 

ربهمان رتوبک  يهطـساو  هب  دـیزی  باوج  دایزنبا و  ناذـیتسا  هک  هدومرف : راونالاراحب  رازم  رب  یـشاوح  رد  ءاملع  لضافا  زا  یـضعب  هچنآ  اما 
رگ تسا  هدوب  عالطا  اب  صاخـشا  زا  هدربمان  لضافا  یـضعب  دوشیم  مولعم  تسا و  تسرد  نیتم و  باوص و  هب  کیدزن  رایـسب  مالک  هدوب 
دش . دهاوخ  نشور  خیرات  رد  تقد  زا  سپ  هچنانچ  تسا  حیحص  شئاعدا  یلو  تسا  هدرمش  دساف  ار  وا  ياعدم  هر )  ) يرون ثدحم  هچ 

تسین تسرد  هدومرف  يو  در  رد  يرون  ثدحم  هچنآ 

زا ار  اـهنآ  دومحم  نیدـلارون  ندرب  نییمطاـف و  ناـمز  رد  لـصوم )  ) رد ربهماـن  رتوبک  تیبرت  زا  لـبق  هک  هدرک  لاـیخ  هر )  ) مظعم ثدـحم 
نامیلـس ترـضح  نامز  زا  ربهماـن  رتوبک  تیبرت  هک  یتروص  رد  دناهتـشادن  دوجو  اـهرتوبک  نآ  ماـش  هب  يرجه  ( 565  ) لاس رد  لـصوم ) )

هتـشادن و یگزات  نییمطاف  نامز  رد  لصوم )  ) رد هیـضق  نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  مه  نآ  زا  لبق  هکلب  هدوب و  ماـظع  ءاـیبنا  زا  مالـسلاهیلع 
مه نا  هدوبن  نآ  زا  لبق  هدش و  تیبرت  رتوبک  نیا  اهنآ  نامز  زا  مالـسا  رد  هک  دشاب  نیا  روظنم  رگا  دـناهتفرگ و  دای  ناگتـشذگ  زا  زین  اهنآ 

دوشیم . نشور  يدوز  هب  هچنانچ  تسین  تسرد 

هدیسر لامک  دحب  نامز  نآ  رد  هچنآ  هب  ایاضق  لقن  رد  ناسیون  خیرات  هجوت 

نآ فرط  هب  ناسیونخـیرات  یمومع  راـکفا  بلغا  هحفـص 227 ] دـسرب [  نآ  لامک  جوا  هب  ینامز  رد  هک  یلمع  هیـضق و  ره  دـنامن  هتفگان 
راک نآ  هب  نامز  نامه  زا  دننکیم  لایخ  دنراذگیم  دوجو  يهصرع  هب  اپ  اهتدم  زا  دبع  هک  راگزور  ناسیونخـیرات  هدـش و  هجوتم  نارود 

دنیامنیمن . هجوت  هدوب و  تلفغ  رد  نارود  نآ  زا  لبق  لاوحا  زا  تسا و  هدش  عورش  لمع  و 

نوراه نامز  رد  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  روهظ 

ازس هب  ترهـش  یـسابع  دیـشرلانوراه  نامز  رد  فرـشا  فجن  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  روهظ  دوشیم : هتفگ  لاثم  باب  زا 
ندش علطم  هپت و  يالاب  هب  يراکش  ياهگش  ندشن  کیدزن  اههپت و  يالاب  هب  اهوهآ  ندرب  هانپ  راکش و  هب  نوراه  نتفر  زا  دعب  هدرک و  ادیپ 
یلاع يهبق  دعب  هدرک و  هتوتیب  حبـص  ات  كرابم  ربق  رانک  رد  هتفر  یبش  تسا و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رهطا  ربق  هپت  يالاب  رد  هک  نوراه 

دنهدیم دیـشرلانوراه  نامز  هب  ار  كرابم  ربق  روهظ  تبـسن  اهریغ  باسنا و  خیرات و  بتک  رد  بلغا  اذـل  تسا . هدرک  انب  رهطا  ربق  رـس  رب 
قداص ماما  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  ترـضح  ار  كرابم  ربق  یقیناود  روصنم  حافـس و  ناـمز  رد  نوراـه  نارود  زا  لـبق  هک  یتروص  رد 

فرشم كرابم  ربق  ترایز  هب  دندوب و  علطم  نآ  رب  هعیـش  صاوخ  دندوب و  هدرک  یفرعم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  هب  هیلعهللامالس 
هدش و علطم  نآ  رب  هفوک  یلاو  یسابع  یلع  نب  دواد  دش و  رتدایز  هفوک  زا  اصوصخ  رهطم  ربق  راوز  یقیناود  روصنم  نامز  رد  دندشیم و 

ربق فارطا  ندـنک  عقوم  رد  هک  یتمارک  دروآ و  تسد  هب  كراـبم  ربق  يهراـبرد  ار  رما  تقیقح  اـی  درادرب  ساـسا  زا  ار  رهطم  ربق  تساوخ 
رهطم ربق  يالاب  رب  ینابهیاس  قودنص و  و  [ 149  ] درک نارگراک  فقوت  هب  رما  دیسر و  هحفص 228 ] دواد [  هب  ربخ  تشگ و  رهاظ  كرابم 

نوچ درک و  نامتخاس  هب  رما  كرابم  ربق  يالاب  رب  يهبق  نوراه  تسا و  هدوب  دوجوم  كرابم  ربق  رانک  رب  نوراه  فرشت  عقوم  هک  دومن  انب 
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اذل هدیـسر و  لامک  دـح  هب  راهتـشا  رد  هدـش و  عورـش  نوراه  يهرود  زا  رهطم  ربق  ترایز  هب  راوز  موجه  نوراهفرط و  زا  هبق  نامتخاس 
دنهدیم . دیشرلا  نوراه  نامز  هب  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رهطم  ربق  روهظ  تبسن  ناسیونخیرات 

يرمق يرجه  خیرات  عضو  رگید : لاثم 

اهخیرات و رد  روهـشم  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  تاولـص  ءایبنا  متاخ  ترجه  زا  هک  مالـسا  رد  يرمق  يرجه  خـیرات  عضو  رگید : لاـثم 
نوچ دنهدیم  رکبوبا ) فرط  زا  یباصتنا  هکلب  هن  مدرم  یباختنا  يهفیلخ   ) باطخ نب  رمع  نامز  هب  ار  نآ  عضو  تبسن  مدرم  هاوفا  هنـسلا و 

تورث دش و  حتف  مور  ناریا و  دننام  کلامم  تشگ و  دایز  تاحوتف  اریز  دندرک  ادیپ  خـیرات  تبث  هب  جایتحا  رایـسب  نیملـسم  يو  نامز  رد 
خیرات عضو  اذل  تشگ و  رتدایز  نآ  لامعتسا  دش و  رتشیب  نیملـسم  روما  رد  خیرات  شراگن  هب  مربم  جایتحا  دیدرگ و  دایزیمالـسا  تلود 

رمع نارود  زا  لبق  هکلب  هدش  رمع  نامز  رد  عضو  لصا  هک  تسین  روط  نآ  دوش  قیقحت  رگا  یلو  دناهداد  تبـسن  رمع  نامز  هب  نیخرؤم  ار 
نیا هب  یعقوم  صاخـشا  یـضعب  دـیاش  تسا و  هدومرف  عـضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هحفـص 229 ] هللالوسر [  دوخ  ار  يرجه  خـیرات  لصا 
خیش دیئامرف : هجوت  ریز  تالمج  هب  تسا  مزال  سپ  تسین  تفگـش  هنوگچیه  ياج  یلو  دهدب  خر  بجعت  شیارب  دسرب  هدنراگن  تارابع 
يور هنا  ریرج  نب  دـمحم  نع  باتکلا » ۀعانـص   » یف ساـحنلا  رفعجوبا  یکح  [ : 150  ] دیوگ یشعلا  حبـص  رد  يدنـشقلق  دمحا  سابعلاوبا 
ءادتبا نوکیف  اذه  یلع  و  خیراتلاب . رما  لوالاعیبر  رهش  یف  اهمدق  و  ۀنیدملا - مدق  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  باهـش  نبا  یلا  هدنـسب 

ضر .)  ) باطخلا نب  رمع  ۀفالخ  یف  ناک  ةرجهلاب  خیراتلا  ءادتبا  نا  ءاملعلا  دنع  فورعملا  و  ساحنلا : لاق  ةرجهلا . ماع  یف  خیراتلا 

تسا هللا  لوسر  دوخ  رما  هب  يرجه  خیرات  عضو 

رمع نامز  رد  نوچ  یلو  هدومرف  عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  ار  یمالـسا  يرجه  خـیرات  ءادـتبا  لـصا  هک  دوشیم  هظحـالم 
ءادـتبا رمع  نامز  زا  هک  تسنآ  هدرک - لقن  ساحن  هچنانچ  ءاملع - نیخرؤم و  نایم  فورعم  اذـل  هتـشگ و  رتشیب  خـیرات  طبـض  هب  جاـیتحا 

ار هباحـص  رمع  هک  یعقوم  اذل  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  زا  خیرات  عضو  لصا  نوچ  تسا و  هدش  عورـش  يرجه  خـیرات 
رگید یـضعب  میراذـگب و  ثعبم  زا  ار  خـیرات  ءادـتبا  هک  دـنتفگ : یـضعب  تخادرپ  تروشم  هب  اهنآ  اـب  دوش و  عضو  خـیرات  هک  درک  عمج 

هللا یلص  هللالوسر  ترجه  زا  هک  دندومن : راهظا  یضعب  و  دوش . عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هحفص 230 ] تافو [  زور  زا  دنتفگ :
ار لوق  نیا  زین  رمع  تسا و  مالـسا  تکوش  توق و  روهظ  ءادتبا  ترجه  زا  اریز  دوش  هداد  رارق  خـیرات  ءادـتبا  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و 

دیدنسپ . هدرک و  بیوصت 

تسا نینمؤملاریما  دشاب  ترجه  زا  خیرات  ادبم  هک  هدننک  يراشفاپ 

تسا هیلعهللامالس  نینمؤملاریما  زا  ترابع  دوش  ترجه  زا  یمالسا  خیرات  ءادتبا  هک  لوق  نیا  يهدننک  زاربا  هک  دوشیم  رهاظ  خیراوت  زا  و 
هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  هچنآ  فالخرب  دناهدرک  خیرات  ءادـتبا  يارب  رگید  ياهداهنـشیپ  هباحـص  زا  نارگید  رمع و  نوچ  و  [ 151]

دوخ هک  دوشب  ترجه  زا  خیرات  ءادتبا  هک  هدومرف  رمع  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اذل  تسا و  هدومرف  نییعت  خیرات  ءادـتبا  ترجه  زا  هلآ 
نیا يارب  دناهتفرگ  ءادـتبا  ار  مرحم  هام  یلو  هدوب  لوالاعیبر  هام  رد  هحفص 231 ] ترجه [  هدومرف و  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

تسا . مارح  ياههام  زا  مرحم  زین  دندرکیم و  تعجارم  فرصنم و  هکم  زا  عقوم  نآ  رد  جاجح  هک 

یناتک یحلادبع  خیش  تاملک  لقن 

. هلصاو خیراتلا  عضو  یف  باب  دیوگ : [ 152 ( ] ۀیرادالا بیتارتلا   ) یمسملا ۀیوبنلا ) ۀموکحلا  ماظن   ) بتک رد  یناتک  یحلادبع  خیش  همالع  و 
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باتکلا و ۀعانـص  هباتک  یف  ساحنلا  نب  رفعجوبا  یکح  نکل  باطخلا و  نب  رمع  ۀفالخ  یف  ثدـح  ۀـیوبنلا  ةرجهلاب  خـیراتلا  نا  فورعملا 
یلص یبنلا  نا  باهش  نبا  یلا  هدنـسب  يور  هنا  ریرج  نب  دمحم  نع  سداسلا  ءزجلا  یف  یشعالا ص 240  حبص  یف  يدنـشقلقلا  هنع  هاکح 

ماع یف  خیراتلا  ءادتبا  نوکی  اذـه  یلع  يدنـشقلقلا و  لاق  خـیراتلاب . رما  لوالا - عیبر  رهـش  یف  اهمدـق  و  ۀـنیدملا - مدـق  امل  هلآ  هیلع و  هللا 
لیلکالا یف  مکاحلا  هاور  یناقرزلا  لاـق  ةرجهلا . نیح  نم  بتک  خـیراتلاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  رما  بهاوملا و  یف  و  ه .)  ) ةرجهلا

یف تیار  یطویسلا  نیدلالالج  ظفاحلا  لاق  دق  و  ه .)  ) ظفاحلا لاق  امک  رمع  نمز  یف  کلذ  نا  هفالخ و  روهـشملا  و  الـصفم ، يرهزلا  نع 
هیلع هللا  یلص  هللالوسر  نا  طورشلا  خیرات  یف  يدایزلا  شمحم  نب  دمحم  رهاطوبا  رکذ  لاق  هنا  حالصلا  نبا  نع  حامقلا  نبا  طخب  عومجم 
بتک هنا  هنع  بتک  نیح  هیف  بتکی  نا  مالسلاهیلع  ایلع  رما  نارجن و  يراصنل  هحفص 232 ] باتکلا [  بتک  نیح  ةرجهلاب  خرا  ملس  هلآ و  و 
کلذ یلع  مالکلا  تعبشا  دق  لاق و  کلذ  یف  هعبت  رمع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اذا  اذهب  خرؤملاف  لاق  ةرجهلا  نم  سمخل 

اعبتم ال رمع  نوکیف  تبث  ناف  يواخسلا  لاق  خیراتلا » ملع  یف  خیرامشلا   » هامـس تلق : ه .)  ) ۀلأسملا هذهب  [ 153  ] رصتخم لقتسم  فلؤم  یف 
هللالوسر لولح  نم  موی  لوا  یف  ناک  ابق  دجـسم  سیـسات  [ 154  ] یناـثلا ءزجلا  نم  ضورلا ص 11  یف  یلیهـسلا  مامالا  لاـق  و  ه .)  ) ارکتبم

مایالا لوا  سیل  هنا  ملع  دـق  و  [ ) 155  ] موی لوا  نم  : ) یلاعت هلوق  یف  هرجاهم و  وه  يذـلا  دـلبلا  هترجه و  راد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
قفتاف خیراتلا  یف  مهرواش  نیح  رمع  عم  ۀباحـصلا  هیلع  قفتا  ام  ۀحـص  هقفلا  نم  هیفف  [ . 156  ] رهاظلا ظفللا  یف  یئـش  یلا  هفاضا  اهلک و ال 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیف  رما  يذلا  مالـسالا و  هیف  زع  يذلا  تقولا  هنال  ةرجهلا  ماع  نم  خیراتلا  نوکی  نا  هحفص 233 ] مهیار [ 
مویلا کلذ  نا  موی ) لوا  نم  : ) هناحبـس هلوق  نا  مهلعفب  نالا  انمهف  لیزنتلا و  اذه  مهیأر  قفاوف  هبحی  امک  انمآ  هللادبع  دـجاسملا و  سـسا  و 

مهماهفاب نظلا  وهف  ۀیالا  نم  اذه  اوذخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  ناک  ناف  نالا  هب  خرؤن  يذلا  خیراتلا  مایا  للوا  وه 
ملع دـقف  داهتجا  يأر و  نع  مهنم  کلذ  ناک  نا  حاصفا و  تاراشا و  نم  نآرقلا  یف  امب  مهمهفا  هلیوأـتب و  هللا و  باـتکب  ساـنلا  ملعا  مهف 

وا مولعم  رهـش  وا  مولعم  ماع  یلا  ۀـفاضالاب  الا  موی  لوا  هتلعف  لئاقلا  لوق  لقعی  الذا  لعفی  نا  لبق  هتحـص  یلا  راشا  اونوکی و  نا  لبق  کـلذ 
هربدتف لاح  ۀنیرق  وا  ظفل  ۀنیرق  نم  هریغ  یلع  ۀلادلا  نئارقلا  مدعل  مولعملا  خیراتلا  اذه  یلا  الا  ینعملا  یف  ۀفاضا  انه  اهسیل  مولعم و  خیرات 

هبقع لاق  حتفلا و  یف  ظفاحلا  اصخلم  همالک  لقن  دق  و  [ 157 ( ] ه  ) دمحلا هللا رـصبتسا و  هداؤف و  نیعب  يار  نمل  ملع  رکذا و  نمل  ربتعم  هیفف 
نبا لاق  و  هحفـص 234 ] ه [ .)  ) ۀـنیدملا هباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لخد  يا  موی ) لوا  نم  : ) هلوق ینعم  نا  ردابتملا  لاق و  اذـک 
عقو موی  لوا  نم  لیق  هناکم  موی  لوا  سیـسأت  نم  هوردق  مهناف  نیمدقالا  ریدقت  نع  جورخ  فسعت و  فلکت و  مالک  یلیهـسلا  مالک  رینملا 

هوعـشبتسا نیذلا  جاتنتـسالا و  یلج  ذخأملا  رهاظ  یلیهـسلا  مالک  تلق : ه )  ) ۀیالا هل  دهـشت  ۀیبرعلا و  هیـضتقت  سیـسأت  اذـه  سیـسأتلا و  هیف 
ۀلملا باهـش  یلوملا  هب  ابجعم  هیلع  رـصتقا  اذـل  ءارـصبلا و  هبتک  ام  یمعالا ال  هـالما  اـم  عم  قحلا  يرت  فاـصناب  هلمأـتف  هوقوذـی  مل  مهنأـک 

نود اهب  ءادتبالل  ةرجهلا  تریتخا  و  الیبس .» يدها  وه  نمب  ملعا  کبر  و   » اهرظنا یـضاقلا  ۀـیافک  یـضاقلا و  ۀـیانع  یف  یجافخلا  نیدـلاو 
نم هنع  أشنی  امل  القع  اهب  ءادـتبالا  نسحی  قافتالا ال  یف  ةرجهلا  كراش  نا  ةافولا و  تقو  اهنود و  اـهیف  مهفـالتخال  ۀـثعبلا  ةدـالولا و  تقو 
هریغ نود  مرحملا  ۀنـسلا  حاتتفال  ریتخا  مالـسالا و  ۀـلم  ۀماقتـسا  تقو  هنوکل  هب  كربتی  هناف  ةرجهلا  تقو  فـالخب  فسـالا  نزحلا و  جـیهت 

جحلا . نم  سانلا  فرصنت  هیف  مرحلا و  رهشالا  دحاو  هللا  رهش  هنوکل 

تسا فیعض  دناهدرک  رکذ  اهأدبم  رئاس  ندادن  رارق  أدبم  هب  هک  یهوجو 

یلو دیدرگ  لقن  دوبن  هدئاف  زا  یلاخ  نوچ  تفای  شراگن  دوب  هتفگ  ۀیوبنلا » ۀموکحلا  ماظن   » باتک رد  یناتک  یحلادبع  خیش  هچنآ  اجنیا  ات 
هدرک رکذ  یمالسا  خیرات  هب  نداد  رارق  أدبم  هب  ترضح  نآ  تثعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تدالو  نییعت  مدع  يارب  هک  یهوجو 
رایسب تسیهوجو  هدومرف  هر )  ) یسلجم يهمالع  هچنانچ  هکلب  تسین . دامتعا  لباق  هفیعض و  هوجو  دناهتفگ  زین  نارگید  يو  زا  ریغ  هچنانچ 

تیلخدـم هام  زور و  هب  ملع  هوالع  دـشاب و  قافتا  تثعب  تدالو و  رد  نیعم  هام  نیعم و  زور  هب  تسین  مزال  اریز  دراد  هحفص 235 ] نهو [ 
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تدالو لاس  رد  یفالتخا  ام  نامز  رد  درکیم و  تیافک  تثعب  تدالو و  لاس  ندوب  نیعم  طقف  درادن و  دشاب  خیرات  ءادـتبا  هک  بولطم  رد 
تسا . هدوبن  اهنآ  لاس  رد  یفالتخا  الصا  هک  دشاب  مالسا  ردص  لئاوا و  رد  هک  دسر  اجک  درادن  دوجو  تثعب  و 

ترجه زا  خیرات  أدبم  نییعت  تهج  لصا 

يدنوادخ یحو  هب  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  نییعت  مالـسا  خیرات  ءادـتبا  يارب  ترجه  نییعت  تهج  لصا  سپ 
: هتفگ يواخـس  هچنآ  و  دوشیم . هدـیمهف  یبوخ  هب  ینعم  نآ  مالـسلامهیلع  تلاسر  نادـناخ  ياهشیامرف  زا  هچناـنچ  تسا  هدومرف  نییعت 

رمع سپ  تسا  هدومرف  عضو  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  هک  دوش  تباث  ترجه  زا  یمالـسا  خیرات  أدبم  عضو  رگا 
دزن امأ  و  تسا . تنـس  لها  ءاملع  زا  يواخـس  لاـثما  رظن  رد  يو  مـالک  نیا  تسا . هداد  جرخ  هب  راـکتبا  هراـبنیا  رد  هک  نیا  هن  هدوب  عباـت 

ققحم الماک  تباث و  روبزم  عوضوم  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  زا  هدراو  راثآ  تاکرب  زا  اهنآ  نایعیـش  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  نیعباـت 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  رما  هب  یحو و  روتـسد  هب  نآ  نداد  رارق  أدـبم  ترجه و  زا  یمالـسا  خـیرات  عضو  لصا  هک  دوشیم 

تسا . هدش  ملس 

تسا نقتم  لیلد  هیداجس  هفیحص  دنس  ترابع 

هدـش و لقن  مالـسلامهیلع  تمـصع  تیبلها  زا  عطق  روط  هب  هیداجـس  يهلماک  يهفیحـص  هک  تسا  ققحم  تباث و  هیماـما  يهعیـش  دزن  رد 
هحفص ملس [ ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  لیجنا   ) و مالـسلامهیلع ) تیبلها  روبز   ) نآ زا  تسا و  رامـشب  تایرورـض  زا  نا  تیاور 

أدبم هک  دناسریم  حضاو  روط  هب  هک  هدش  لقن  مالسلاهیلع  موصعم  ماما  زا  یتارابع  هکرابم  يهفیحـص  نآ  دنـس  رد  دنروآیم  ریبعت  [ 236
هب هک  یـسک  لوا  ددرگ و  هراشا  نآ  تاکن  هب  دعب  دوش  لقن  نآ  تارابع  نیع  دیاب  دبال  سپ  هدش  یقلت  یحو  ردصم  زا  ترجه  زا  خـیرات 

راونالاراحب رد  هرـسسدق )  ) یـسلجم يهمالع  زا  ترابع  هدیدرگ  هاگآ  هدـش و  نطفتم  ماهتفای ) عالطا  هدـنراگن  هک  اجنآ  ات   ) عوضوم نیا 
ءادبم يارب  هک  یتادـیؤم  هوجو و  دـناهتفگ و  خـیرات  لها  زا  موق  هچنآ  هب  هراشا  زا  سپ  هچنانچ  دـشابیم  ملاعلا ) ءامـسلا و   ) دلجم 14 رد 

تسا . نوهوم  فیعض و  هوجو  نآ  یمامت  دیوگ : دعب  هدومرف و  لقن  دناهدرک  رکذ  یمالسا  خیرات  هب  ترجه  نداد  رارق 

راوگرزب نآ  تناطف  یسلجم و  همالع  شیامرف 

ترثع دقل  و  [ : 158  ] دیامرفیم هدیسر  ترجه  زا  خیرات  هب  نداد  رارق  ءادبم  يارب  حجرم  هر )  ) یـسلجم يهمالع  رظن  هب  هچنآ  نآ  زا  سپ 
اهمهلا نم  یلع  هللا  تاولص  ۀیداجسلا  ۀفیرشلا  ۀفیحصلا  ربخ  یف  درو  ام  وه  هب و  نطفت  نم  لق  کلذل  اصصخم  احجرم و  حلصی  ربخ  یلع 

وه ۀسعن و  هتذخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نا  مالـسلاهیلع  یلع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  ینثدحیبا  نا  مالـسلاهیلع  قداصلا  لاق  ثیح 
هیلع هللا  یلص  هللالوسر  يوتساف  يرقهقلا  مهباقعا  یلع  سانلا  نودری  ةدرقلا  وزن  هربنم  یلع  نوزنی  الاجر  [ 159  ] همانم یف  يأرف  هربنم  یلع 
ۀنتف الا  كانیرا  یتلا  ۀیؤرلا  انلعج  ام  و  ۀیالا : هذهب  مالـسلاهیلع  لیئربج  هاتاف  ههجو  یف  فرعی  نزحلا  اسلاج و  هحفص 237 ] ملس [  هلآ و  و 
یحر رودت  نکلو  ال  لاق : ینمز ؟ یف  نونوکی و  يدهع  یلعأ  لیئربج  ای  لاق : هیماینب  ینعی  ۀیالا ) نآرقلا (  یف  ۀـنوعلملا  ةرجـشلا  سانلل و 

یلا اسمخ .... کلذب  ثبلتف  كرجاهم  نم  نیثالث  سمخ و  سأر  یلع  مالسالا  یحر  رودت  مث  ارشع  کلذب  ثبلتف  كرجاهم  نم  مالـسالا 
یلا بوسنم  يوامـسلا و  یحولا  یلا  دنتـسم  مالـسلاهیلع و  لیئربج  نم  ذوخأم  ةرجهلا  نم  خـیراتلا  ءادـبم  لعج  نا  یلع  لدـیف  ربخلا . رخآ 

کلذ یف  ۀیعقاولا  ۀلعلا  مهریحت و  دـنع  رمع  نمز  یف  کلذـب  مهیلع  راشا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نا  يور  ام  دـیؤی  اذـه  يوبنلا و  ربخلا 
نیکرشملا رسا  نم  نینمؤملا  صلخت  نیدلاعئارش و  روهظ  حتتفم  نمیلسملا و  مالسالا و  ۀبلغ  روهظ  ءادبم  اهنا  نم  رکذ  ام  نوکت  نا  نکمی 

: هتفگ زاب  دعب  وت  ترجه  زا  ینعی  كرجاهم » نم  : » هتفگ ع )  ) لیئربج هک  نیا  نیبملا . نیدلادعاوق  سیـسأت  نم  ةرجهلا  دعب  يرجام  رئاس  و 
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تناـطف دوـشب و  یمالـسا  خـیرات  ءادـبم  ص )  ) هللالوـسر ترجه  هک  هدوـب  ررقم  یلاـعت  هللا  بناـج  نم  هک  تسا  حیرـص  كرجاـهم » نم  »
يهعیش ام  دزن  سپ  دیامنیم . راوگرزب  نآ  عالطا  هطاحا و  زا  فشک  تسا و  هدنزرا  رایسب  عوضوم ، نیا  رب  هرسسدق )  ) یـسلجم يهمالع 

روما هحفص 238 ] رد [  دیاب  نیملسم  تسا و  ص )  ) هللالوسر دوخ  ترجه  زا  یمالـسا  خیرات  ءادبم  رازگناینب  لصا  هک  تسا  تباث  هیماما 
هدرک و اـهر  ار  دوخ  ص )  ) ربمغیپ خـیرات  رامعتـسا  ذوفن  رثا  رد  هک  نیا  هن  دـنراد  لومعم  ار  نآ  دـنیامن و  تیعبت  خـیرات  نآ  زا  ناـشدوخ 

یمالـسا دالب  بلغا  العف  تسا  یتریغیب  یتیمهایب و  یهز  هک  دنیامن  یمـسر  لومعم و  ناشدوخ  کلامم  رد  ار  یحیـسم  يدالیم  خیرات 
دننکیم و لامعتـسا  ار  نآ  تسا و  يدالیم  خـیرات  ناشدوخ  یلم  هکلب  یتلود و  تابتاکم  یمـسر و  ياههمان  رد  یمـسر  خـیرات  ار  یبرع 

زاب یلو  دناهدرک  لومعم  تیلهاج  نامز  يهدوسرف  هنهک و  ياهمان  اب  ار  یـسمش  خیرات  هچ  رگ  ناریا  رد  تسا و  رامعتـسا  ذوفن  زا  فشاک 
دومن لـمع  نآ  هب  داد و  رارق  لـمع  ماـقم  رد  داـمتعا  دروم  ار  نآ  ناوتن  ینید  روما  رد  اـما  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ترجه  زا 

لاس دنچ  رد  عوضوم  نیا  هب  عجار  و  درادن - یحیحـص  أدبم  یـشزرا و  شناد  بابرا  دزن  دنیامن  عضو  يرگید  موهوم  خیرات  رگا  هچنانچ 
هب هتفای  شراگن  یبلاطم  بناجنیا  ملق  هب  و  هرـسسدق )  ) ءاطغلا فشاک  هللاۀـیآ  ام  داتـسا  زا  نآ  رب  مدوخ  تاـقیلعت  يوأـملا و  ۀـنج  رد  لـبق 

[ . 160  ] دوش عوجر  اجنآ 

تسا خیرات  نیرت  حیحص  يرجه  خیرات 

نایم رد  العف  هک  يدالیم  خیرات  اما  تسا  رـشب  نایم  رد  خیرات  نیرتحیحـص  نشور و  مولعم و  شأدـبم  يرجه  خـیرات  هک  دـنامن  هتفگان  و 
هحفص 240 ] [ . ] 161  ] تسین تسرد  و  هحفص 239 ] مولعم [  ریغ  شأدبم  هدوبن و  حیحص  خیرات  تسا  لومعم  یلعف  ياهاسیلک  عابتا 

تسا هللا  لوسر  دوخ  خیرات  عضاو  هک  یلئالد  زا 

هدوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  زا  خیرات  عضو  لصأ  هک  ددرگیم  حضاو  اهنآ  زا  هک  یتاراما  لئالد و  و  [ 162  ] نئارق زا 
حیرـصت ص )  ) مرکا ربمغیپ  اهنآ  رد  هدش و  لقن  ص )  ) هللالوسر دوخ  زا  هک  تسیرابخا  ضعب  زا  ترابع  دش : رکذ  هک  نئارق  نآ  رب  هوالع 

وت ترجه  زا  لاـس  تصـش  زا  سپ  ع )  ) نیـسح تدـنزرف  تداهـش  هک  دـنکیم  ضرع  لـیئربج  اـی  تسا  لاـس  لوا  مرحم  لوا  هک  هدومرف 
موقرم ار  يرجه  خیرات  اهنآ  رد  هداد و  شراگن  ص )  ) هللالوسر فرط  زا  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  هک  اهدهع  اههمان و  خیرات  ای  دش  دـهاوخ 

لوا يرخا  ةالص  [ : 163  ] هدومرف لابقا  باتک  رد  هرسسدق  ینسح  سوواط  نبا  نیدلایضر  دیس  مظعا  لجأ  دیس  هحفص 241 ] هدومرف [ .
ۀلیل و مرحملا  یف  نا  لاق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نع  هدانـساب  هباتک  یف  يرتشالا  مساقلایبا  نب  دراقلادبع  اهاور  مرحملا  نم  ۀلیل 

نم موی  لوا  وه  و   » اهتحیبص ماص  درم و  رـشع  يدحا  دـحأ  هللا  وه  لق  دـمحلا و  ةروس  اهیف  ءرقی  نیتعکر  اهیف  یلـص  نم  هنم  ۀـلیل  لوا  یه 
هک نیا  ه .)  ) ۀـنجلا یلا  راص  کلذ  لبق  تام  ناف  لباق  یلا  ۀنـسلا  نم  اـظوفحم  لازی  ـال  هتنـس و  ریخلا  یلع  مودـی  [ 164  ] نمک وهف  ۀنـسلا »

يرجه لاس  لوا  ص )  ) هللالوسر دوخ  هک  تسا  حیرـص  تسا . لاس  زور  لوا  مرحم  هام  لوا  زور  ینعی  ۀنـسلا » نم  موی  لوا  وه  و  : » هدومرف
شلوا دوش و  هتفرگ  ترجه  زا  دیاب  خیرات  ءادبم  هک  هدومرف  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  رمع  نامز  رد  تسا و  هداد  رارق  مرحم  لوا  زا  ار 
ماکحا زا  يدایز  ماکحا  هب  هچنانچ  دنهد  رییغت  ار  نآ  وا  لاثما  رمع و  هتشاذگن  هک  هدوب  ص )  ) هللالوسر هب  اعبت  دشاب  دیاب  مرحم  هام  زا  زین 

هتخاس اراکشآ  ار  نآ  هدوب  قح  هک  ار  یمکح  ای  هدش و  عنام  ع )  ) نینمؤملاریما دنهد و  رییغت  دنتساوخیم  ص )  ) هللالوسر زا  دعب  یمالـسا 
هحفـص 242] هراشا [  بلطم  نیا  هب  زین  رگید  دروم  رد  دـیآ و  لـمع  هب  داـیز  تاـقیقحت  شفارطا  رد  دـیاب  هک  تسا  یمهم  عوضوم  نیا  و 

هدرک تیاور  مالسلامهیلع  تیبلها  قیرط  هب  دوخ  دنـس  هب  هیلع  یلاعت  هللاناوضر  سوواط  نبا  نیدلایـضر  لجا  دیـس  [ . 165  ] تسا هدش 
هل الا  تنأ  مهللا  تارم : ثالث  ءاعدلا  اذهب  اعد  هیدی و  عفر  غرف  اذاف  نیتعکر  مرحملا  نم  موی  لوا  یلصی  ص )  ) هللالوسر ناک  لاق  [ : 166]
اذل تسا و  دیدج  لاس  مرحم  هام  لوا  هک  تسا  حیرص  فیرـش  ياعد  نیا  رد  ص )  ) هللالوسر شیامرف  خلا . ةدیدج ... ۀنـس  هذه  میدقلا و 
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دق ناضمر و  رهش  ۀنـسلا  لوا  نا  رامـضملا  باتک  یف  تمدق  دق  لیق : ناف  [ : 167  ] هدومرف رخآ  ات  نآ  لقن  زا  دـعب  هر )  ) سوواط نبا  دـیس 
حیجرت تادابعلاب و  صتخی  امیف  ۀنس  لوا  ناضمر  رهش  نوکی  نا  لمتحی  هنا  انمدق  دق  لوقاف : مرحملا . ۀنسلا  لوا  نا  ءآعدلا  اذه  یف  ترکذ 

دیس شیامرف  لصاح  هحفص 243 ] [ . ] 168  ] تاثداحلا یف  سالا  ریبدت  خیراوتلا و  تالماعملاب و  صتخی  امیف  ۀنس  لوا  مرحملا  تاقوالا و 
كرابم هام  لاس  لوا  هک  دـیاهتفگ : تسا و  مرحم  هاـم  لاـس  لوا  هک  تسا  حیرـص  فیرـش  ياـعد  نیا  هک  دوش : هتفگ  رگا  تسا  نیا  هر ) )

هام تسا و  تدابع  تهج  زا  لاس  لوا  ناـضمر  هاـم  ینعی  تسا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  لاـس  لوا  دوشیم : هتفگ  باوج  رد  تسا . ناـضمر 
الا وه  نا   ) تسا هدش  ذخا  یحو  ءدبم  زا  تسا و  یمالسا  خیرات  هک  مدرم  روما  ریبدت  تالماعم و  خیرات و  هب  تبـسن  تسا  لاس  لوا  مرحم 

نییعت رمع  ار  يرجه  خیرات  هک  دوشیم  يراج  نیرصاق  ضعب  نابز  هب  هدرک و  مهوت  مالسا  نیدناعم  زا  یضعب  هک  نیا  سپ  یحوی ) یحو 
مالک نیا  دـیامن  یلمع  ءایحا و  مالـسا  رد  ار  تیلهاج  يهرود  تاداع  داقحا و  ضعب  هتـساوخ  هداد  رارق  مرحم  هام  لوا  ار  نآ  لوا  هدرک و 
لوا ایادـخ  دـیامرفیم : زین  ءاعد  رد  یتح  تسا  هداد  رارق  مرحم  هام  لوا  زا  ار  يرجه  خـیرات  ص )  ) هللالوسر دوخ  هک  تسا  نیا  زا  تلفغ 

تاداع اب  بوشم  ار  یمالـسا  يرجه  خیرات  عضو  تبـسن  هنالهاج و  تامهوت  هنوگ  نآ  هک  دش  مولعم  سپ  تسا . دـیدج  لاس  لوا  مرحم 
 ] رابخالا و نویع  باتک  رد  یشرق  نیدلادامع  سیردا  قلطم  یعاد  تسا . هدننکمهوت  دوخ  يهنیرید  داقحا  زا  یشان  ندرک  تیلهاج  نامز 

یلع ع )  ) نیـسحلا لـخد  لاـق : هنا  ع )  ) یلع نب  دـمحم  رفعجیبأ  نع  فـیرط  نـب  دعـس  نـع  و  دـیوگ : [ 169  ] راـثالا نونف  هحفص 244 ]
یلع کتمأ  هلتقت  اذه  کنبا  دمحم ، ای  لاقف : ع )  ) لیئربج هاتأف  هنطب . یلع  هعضوف  ریغص  مالغ  وه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

هب لـیئربج  راـبخا  اـب  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  هک  تسا  حیرـص  ربخ  اـهیلع . لـتقی  یتلا  ۀـبرتلا  هارأ  مث  کـترجه . نم  ۀنـس  نیتـس  سأر 
نداد ربخ  زا  هدیدرگ و  عقاو  لاس 61  ءاروشاع  زور  مرحم  هام  مهد  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  ترجه  زا  لاس  تصـش  زا  دعب  ص )  ) هللالوسر

زا و  تسا . دایز  تاملک  رد  نآ  رئاظن  هچنانچ  دوشیم  عقاو  تاملک  هنوگنیا  رد  هک  تسا  هحماسم  باب  زا  تسا  هدایز  زور  هد  هک  لـیئربج 
خیرات اهنآ  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياهدهع  بیتاکم و  ضعب  رد  ندرک  لاکـشا  هک  دوشیم  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ 
نییعت ص )  ) هللالوسر دوخ  ار  يرجه  خـیرات  هک  تسنآ  زا  تلفغ  تسا و  هجویب  تسا  رمع  نامز  زا  خـیرات  عضو  هدـش و  هتـشون  يرجه 

نب نامثع  زا  یسراف  ناملـس  هحفـص 245 ] دیرخ [  يهرابرد  [ 170  ] ناهبـصا رابخا  رکذ  باتک  رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  تسا . هدومرف 
موی بلاـطیبا  نب  یلع  بتک  و  : ) هدومرف موـقرم  شرخآ  رد  تسا  هیلعهللامالـس  نینمؤـملاریما  بوـتکم  نآ  بتاـک  هک  يدوـهیلا  لهـشالا 

هک يهمانـشرافس  دـهع و  رد  نینچمه  و  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هللادـبع » نب  دـمحم   » رجاهم یلوالا  يدامج  یف  نینثـالا 
نینمؤـملاریما نآ  بتاـک  هدوـمرف و  هیـصوت  مدرم  هب  وا  بقع  و  خورف » ذادـنبام   » ماـن هب  هللا  هـمحر  ناملـس  ردارب  قـح  رد  ص )  ) هللالوـسر

رگا [ . 171  ] ةرجهلا نم  عست  ۀنس  بجر  یف  ص )  ) هللالوسر رمأب  بلاطیبا  نب  یلع  بتک  و  هدومرف : موقرم  شرخآ  رد  تسا  هیلعهللامالس 
بیتاکم  » باـتک رد  هچناـنچ  دوش  عقاو  لاکـشا  دروم  تاـهج  ضعب  زا  ض )  ) ناملـس ردارب  يهمانـشرافس  دـننام  ياـههمان  نیا  زا  یـضعب 

نییعت ص )  ) هللالوسر دوخ  ار  يرجه  خـیرات  نوـچ  تسین  لاکـشا  دروـم  اـهنآ  رد  نتـشاگن  خـیرات  تهج  زا  یلو  هدرک  هراـشا  لوـسرلا »
بتک و  دیوگ : شرخآ  رد  انقم »  » يهدهاعم رد  هچنانچ  تسا . هدش  رمع  نامز  زا  خیرات  هب  جایتحا  یتدایز  تهج  هب  نآ  ترهـش  هدومرف و 

تضم سمخ  ۀنـس  ناضمر  نم  هحفـص 246 ] تلخ [  لایل  ثلاثل  هعمجلا  موی  افرح  اـفرح  هیلع  یلمی  هللالوسر  هطخب و  بلاـطیبا  نب  یلع 
هچنانچ دناهدرک  رکذ  نآ  لاعتفا  يارب  یتاراما  تسا و  فالتخا  بذک و  عوضوم و  روکذم  يهدـهاعم  دـنیوگ  [ . 172  ] خلا ةرجهلا ... نم 

نا عم  ةرجهلا  نم  سمخلاب  خرا  باتکلا  اذه  لوالا : دـیوگ : هدرک و  رکذ  نآ  ندوب  قالتخا  بذـک و  هب  هجو  راهچ  لوسرلا » بیتاکم   » رد
نم خیراتلا  ناک  لوقا : دیوگ : یقرواپ  رد  و  [ . 173  ] نیققحملا لج  لقن  یلع  ع )  ) یلع نم  ةراشاب  رمع  نمز  یف  ناک  ةرجهلا  نم  خـیراتلا 

ءافلخلا ص 89 خیرات  یبوقعیلا ج 2 ص 123 و  ص 252 و  فارشالا - هیبنتلا و  یف  امک  مالسلاهیلع  یلع  نم  ةراشاب  رمع  نمز  یف  ةرجهلا 
ایلع نا  لاقی : نا  نکمی  نکلو  انرکذ . امک  لاکشالا  دری  اذه  یلعف  رـشع  ۀسداسلا  ۀنـسلا  ثداوح  رخآ  یف  لماکلا ج 2 ص 202  و  [ 174]

 ] لعل اضیا و  ۀـیتالا  بتکلا  ضعب  یف  کلذ  عقو  امک  اریـشم  نوکی  نا  لبق  هب  الماع  نوکی  نا  نم  عنامالف  کلذـب  ریـشملا  وه  مالـسلاهیلع 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


یهتنا . فارشالا ص 252 - هیبنتلا و  یف  امک  ص )  ) لوسرلا نمز  یف  ناک  ةرجهلا  نم  خیراتلا  نا  لاق : نم  رظن  کلذ  یلا  هحفص 247 ]

يدوعسم تاملک  رد  قیقحت 

زا نمیا  رگا  تسا  دادغب  رد  ۀیرـصعلا » ۀبتکم  رـشان «  هدش و  پاچ  رـصم  رد  لاس 1357 ق  رد  هک  فارـشالا  هیبنتلا و  باتک  رد  يدوعـسم 
يرهزلا يور  دق  و  يدوعـسملا : لاق  دـیوگ : رد ص 252  [ 175  ] دـشاب یلهاـج  نیبصعتم  نـالهاان و  فرط  زا  یگدروختسد  فیرحت و 

مدق امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نا  بالک  نب  ةرهز  نب  ثراحلا  نب  هللادبع  نب  باهـش  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  نب  ملـسم  نب  دـمحم 
ازس هب  راهتشا  ناسیونخیرات  نایم  هک  هتفرگ  رمع  هب  خیرات  عضو  تبسن  ترهـش  ار  هر )  ) يدوعـسم نهذ  دعب  خیراتلاب . رمأ  ارجاهم  ۀنیدملا 

هتساوخ ار  يرهز  حیحص  لقن  هدرک و  ادیپ  ترهـش  يهعقاو  نامز  نآ  رد  هک  ینامز  هب  تسا  یخیرات  عئاقو  نداد  تبـسن  ناشهیور  دراد و 
لوبق يری  نم ال  دنع  نم  لسرم  داحالا و  ثیح  نم  بنتجم  ربخ  اذه  و  هتفگ : اذل  هدز و  نیخرؤم  نایم  ترهـش  هب  گنچ  هتخاس و  بویعم 

هب و  کلذ . ۀـیفیک  لقن  هب و ال  خرأ  مولعم  تقو  ربخلا  اذـه  یف  سیل  ناـک  ذا  هحفـص 248 ] هیلع [  قفتملا  وه  الوأ  هانیکح  ام  لیـسارملا و 
رواش رمع  ناـک  و  هتفگ : هحفـص 252  نامه  رد  البق  هچنآ  هب  هدرک  هراشا  تسا  یقاـفتا  میدرک  تیاـکح  ـالوا  هچنآ  دـیوگ  هک  دوخ  لوق 
اهریغ مجاعالا و  خـیراوت  یف  بطخلا  لاط  لوقلا و  مهنم  رثکف  هب  خرؤت  تقو  اـهل  فرعی  مل  هماـیأ  یف  تثدـح  رومـال  خـیرأتلا  یف  ساـنلا 

مرحملا و نم  خـیرأتلا  اولعجف  كرـشلا  ضرا  هکرت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  ةرجهب  خرؤی  نأ  بلاـطیبأ  نب  یلع  هیلع  راـشاف 
« ۀنسلا لوا   » نم خیراتلاب  اوئدتبی  نأ  اوبحأ  مهنال  اموی  رشع  ینثا  نیرهشب و  ۀنیدملا  یلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مدقم  لبق  کلذ 
ص)  ) هللالوسر هتفگ : هک  يرهز  ربخ  زا  هر )  ) يدوعـسم ندـیزرو  بانتجا  کلذ . یف  سانلا  عزانتی  ( 18 وأ (  ( 17  ) ۀنـس یف  کلذ  ناک  و 

لقن رگید  رابخا  نئارق و  زا  هچنآ  زا  یلو  تسا  نآ  ندوب  دحاو  ربخ  تهج  هب  الوا  درک  خیرات  هب  رمأ  دش  امرف  فیرـشت  هنیدم  هب  هک  یتقو 
نآ هک  نیا  هب  دـنکیم  در  ار  يرهز  ربخ  ایناث  و  ددرگیم . ناـنئمطا  قوثو و  دروم  دوشیم و  یجراـخ  نئارق  هب  فوفحم  يرهز  ربخ  دـش 

یخیرات رما  کی  عوضوم  هک  دوشیم : هتفگ  يدوعـسم  لاکـشا  نیا  لباقم  رد  هدـش  فذـح  ربخ  دنـس  رد  طئاسو  ینعی  تسا  لـسرم  ربخ 
لیبق زا  شرگید  هحفص 249 ] بتک [  باتک و  نآ  رد  يدوعسم  دوخ  تایلقن  بلغا  هچنانچ  تسا  تالـسرم  خیراوت  تایلقن  بلغا  تسا و 

رد یناهفصا  جرفلاوبا  تایلقن  دننام  رگا  هک  تسا  رحاس ) ءیش   ) يرـصم ناگرزب  زا  یکی  شیامرف  هب  دنـس  اب  خیرات  لقن  تسا و  لیـسارم 
لقن دیامن . دامتعا  دروخب و  بیرف  شرهاظ  تروص  هب  ناسنا  هک  تسا  رحـس  دننام  هدـش و  هتفیرف  ناسنا  دـشاب  دنـس  اب  خـیرات  لقن  یناغأ 
اثلاث و  درادن . دنـس  اب  لقن  هب  جایتحا  دنکیم  تیافک  دش  قوثو  دروم  یجراخ  نئارق  زا  هک  یتروص  رد  تسا  خـیراوت  رئاس  لیبق  زا  يرهز 
یلص هللالوسر  دوشیم : هتفگ  شلاکـشا  نیا  باوج  رد  تسا . هدرکن  لقن  ار  خیرات  عضو  هب  ص )  ) هللالوسر رما  تیفیک  يرهز  هک  هتفگ :
رما نیا  رگید  هدومرف  عوضوم  نیا  هب  رما  دـشاب و  هنیدـم  هب  شدورو  لوا  زا  دـیاب  یمالـسا  خـیرات  أدـبم  هدومرف  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

شراگن زا  هدرک و  ءافتکا  یئوگلامجاب  خیرات  يایاضق  زا  يرایسب  رد  نیخرؤم  امش  هوالع  دیامن و  لقن  يرهز  هک  درادن  مزال  ار  یتیفیک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  رما  تیفیک  لیـصفت  مه  دراوم  نآ  زا  یکی  دیاهدرک  یـشوپمشچ  یخیرات  تاعوضوم  تایئزج  لیـصفت و 

هتفرگن مزال  ار  یلیصفت  دشاب  خیرات  أدبم  ترـضح  نآ  ترجه  هک  نیا  هب  رما  يهیـضق  و  دیاهدرکن ، لقن  هک  دشابیم  خیرات  عضو  هب  ملس 
عوـضوم رد  هک  ترـضح  نآ  هب  هدرک  رما  هدوـمرف و  هیلعهللامالـس  نینمؤـملاریما  هب  ار  عوـضوم  نیا  ص )  ) هللالوـسر تسا  نکمم  تسا و 

هچنانچ دنـشاب  هتفرگ  نارگید  خیراوت  زا  ای  رگید و  تقو  ار  أدـبم  دراذـگن  و  هحفـص 250 ] دشاب [  ترجه  زا  نآ  أدبم  دیاب  خـیرات  عضو 
لوق زا  ترابع  تسا  هر )  ) يدوعسم ترابع  رد  هک  يهتکن  یلو  تسا . هدومرف  یهن  ار  رمع  هدومرف و  یلمع  مه  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما 
رکذ ار  ترابع  نیا  مرحم  لوا  زا  يرجه  خیرات  نداد  رارق  أدبم  يارب  هک  ۀنسلا » لوا  نم  خیراتلاب  اؤدتبی  نأ  اوبحأ  مهنال  : » هتفگ هک  تسوا 
نوچ تسا  زور  هد  هام و  ود  هنیدـم  هب  ص )  ) هللالوسر ندـمآ  زا  لبق  نآ  دـنهد و  رارق  مرحم  هام  زا  ار  خـیرات  دنتـساوخ  ینعی  تسا  هدرک 

هراشا رگا  ةدیدج . ۀنس  هذه  و  مهللا ... دومرف : هک  ص )  ) هللالوسر لوق  زا  تشذگ  و  هنس . لوا  زا  خیرات  هب  دننک  ءادتبا  هک  دنتشاد  تسود 
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نآرق ار  يرمق  ياههام  هچنانچ  هدومرف  قیدـصت  ار  نآ  ص )  ) هللالوسر هک  تسین  کش  ياج  دـشاب  هدوب  تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  يرما  اـب 
[ . 176  ] هللا باتک  یف  ارهش  رشع  انثا  هللادنع  روهشلا  ةدع  نا  هدومرف : تسا و  هداد  رارق  اهنآ  اب  ار  یمالـسا  روهـش  هدومرف و  قیدصت  میرک 

اجنیا اـت  هک  یتاـنایب  زا  شباوج  تسین ، دوش  نییعت  خـیرات  تقو  نآ  اـب  هک  نیا  يارب  یمولعم  تقو  يرهز  ربـخ  رد  هک  هتفگ : يدوعـسم  و 
هنیدـم هب  تسا  ص )  ) هللالوسر هحفـص 251 ] دورو [  زور  لوا  زا  خـیرات  تقو  لوا  هک  تشگ  نشور  اریز  تـسا  حـضاو  تفاـی  شراـگن 

ررـض ندیـشک  بقع  ابیرقت  زور  هد  هام و  ود  تشذـگ و  موی » لوا  نم   » هفیرـش يهیآ  يهرابرد  نارگید  یلیهـس و  تاـقیقحت  رد  هچناـنچ 
دشاب مرحم  هام  رد  هنیدم  هب  ص )  ) هللا لوسر  دورو  خیراوت  ضعب  هب  رظن  تسا  نکمم  دشاب و  ینیقی  لوالاعیبر  رد  ترجه  رگا  دناسریمن 

شدوخ هک  دش  هدـیمهف  ص )  ) هللالوسر دوخ  ياهـشیامرف  زا  یلو  [ 177  ] تسا هدومرف  رایتخا  ار  لوق  نیا  لاقملا  حـیقنت  بحاص  هچناـنچ 
هچنآ دـیاب  هک  هدوـمرف  يراـشفاپ  هیلعهللامالـس  نینمؤـملاریما  اذـل  تـسا و  هداد  رارق  شیوـخ  يهکراـبم  ترجه  خـیرات  لوا  ار  مرحم  هاـم 

شیوخ یخرؤم  قاذم  بسح  رب  شدامتعا  هدمع  هر )  ) يدوعـسم خرؤم  رظن  رد  سپ  دـنامب . رارقرب  هدومرف  نییعت  شدوخ  ص )  ) هللالوسر
نـشور زا  و  دشاب . هداد  شراگن  هناقیمع  قیقحت  يور  زا  یـسرروغاب و  ار  بلطم  هک  نیا  نودب  تسا  ناسیونخیرات  نایم  ترهـش  نامه  هب 
قودص خیـش  هک  یثیدح  يانعم  تسا ، یحو  دوش و  هداد  رارق  خیرات  هک  هدومرف  رمأ  ص )  ) هللالوسر دوخ  هک  يرجه  خیرات  أدـبم  ندـش 

لقن [ 178  ] راونالاراحب رد  ار  نآ  هر )  ) یـسلجم يهمالع  هیلعهللامالـس و  قداص  ماما  ترـضح  زا  هدومرف  تیاور  راـبخالا  یناـعم  رد  هر ) )
 ) يهفیرـش يهیآ  ینآرق  يهعطقم  فورح  زا  هدوـب  هـیماینب  زا  هـک  هقداـنز  زا  یکی  باوـج  هحفـص 252 ] رد [  ثیدـح  نآ  رد  هدوـمرف و 
هک هدومرف  ثیدح  نآ  حرش  نایب  رد  هر )  ) یسلجم يهمالع  هدرک و  هیماینب  تلود  ضارقنا  هب  هراشا  هدومرف و  ریسفت  ع )  ) ماما ار  صملا )

رخأتم يرجه  خیرات  ثودح  نوچ  دشاب  يرجه  خیرات  هب  ع )  ) ماما شیامرف  ءانتبا  تسا  دـیعب  هدومرف  دـیآیمن و  تسرد  يرجه  خـیرات  اب 
« هبراغم  » حالطصا رد  هدومرف  هچنآ  هب  انب  ربخ - نآ  رد  هر )  ) یسلجم يهمالع  لاکـشا  سپ  تسا - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نامز  زا 

ههبـش ياج  هدـش و  لح  دوشیم - ه  ( 131  ) يهنـس هیماینب  ضارقنا  لاـس  تسین  دون  تسا و  تصـش  دـجبأ »  » فورح رد  داـص » فرح « 
هب هراشا  صملا ) : ) يهیآ تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  نامز  زا  يرجه  خیرات  هب  ع )  ) ماما شیامرف  ءانتبا  دنامیمن و 

تسا . هیمأینب  ضارقنا  يرجه و  خیرات 

رب همان  رتوبک  ياهمان  زا 

اعوـن دـسریم  لاـمک  دـح  هب  راهتـشا  رد  دـنکیم و  ازـس  هب  ترهـش  یناـمز  رد  هک  یعوـضوم  ددرگیم  موـلعم  دـش  هتفگ  هـچنآ  زا  سپ 
عوضوم رد  دـنوشیمن و  لماک  یـسررب  قیقحت و  ددـص  رد  دـنهدیم و  تبـسن  نامز  نآ  هب  دـننادیم و  تقو  نآ  زا  ار  نآ  ناسیونخـیرات 

ناسیونخـیرات ار  هیور  نیمه  ه  ( 565  ) لاس رد  لصوم  زا  اهنآ  لـقن  نییمطاـف و  ناـمز  هب  نآ  تیبرت  تبـسن  ربهماـن و  نارتوبک  زا  هدافتـسا 
[179  ] یشعالاحبص رد  يدنشقلق  دناهدرک . هدافتسا  نارتوبک  زا  زین  مالـسا  رد  خیرات  نآ  زا  لبق  الا  دناهتفرگ و  شیپ  ار  راتفر  نآ  ذاختا و 
هحفـص 253] نآ [  ياهب  يهزادنا  هب  ادـعب  هدـشیم و  هدافتـسا  نارتوبک  نآ  زا  یـسابع  يهفیلخ  موس  يدـهم  نامز  رد  هک  هدرک  حیرـصت 

هدـش شورف  دـیرخ و  فازگ  تمیق  هب  اهنا  عاونا  زا  یـضعب  مخت  هدیـسر و  رانید  رازه  کی  هب  رانید و  دـصتفه  هب  یکی  هتفر  الاب  اهرتوبک 
( يده  ) مان هب  ربمایپ  نارتوبک  دناهتخادرپ . رتافد  فیلأت  هب  هرابنیا  رد  دنتـشادیم و  ظوفحم  برع  باسنا  لثم  ار  نارتوبک  باسنا  و  تسا .
رب تسیاهتشون  ینعم  هب  تسا و  هدش  هتفرگ  ینانوی  نویکاتب »  » زا هک  دناهدومن  يرازگمان  زین  هقاطب »  » رتوبک يدراوم  رد  دنوشیم و  هدیمان 
هک دنراد  هدیقع  یضعب  دنکیم  لمح  ار  کچوک  ياههمان  هک  دناهداهن  رظن  نآ  زا  رتوبک  رب  ار  مان  نیا  ذغاک ، كزان  رایسب  يهعطق  يور 
زیت هب  نارتوبک  زا  هتـسد  نیا  تسا و  هدـش  قالطا  دـناهدرکیم  همان  قرو  لمح  هک  نارتوبک  عون  نیا  رب  راب  نیتسخن  یبرع  رد  ءاقرو »  » ماـن

تسا هدمآ  تاروت  رد  هک  نانچ  تسا  هنیرید  رایسب  يراک  خیرات  رد  اههمان  ندیناسر  يارب  نارتوبک  مادختسا  دنراد . رایسب  ترهش  ندیرپ 
هژیو هب  ناگدنرپ  زا  هک  تسا  مالسلاهیلع  نامیلس  وا  زا  سپ  تسج و  دوس  هار  نیا  رد  رتوبک  زا  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  مالـسلاهیلع  حون 
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هب تسا  هدمآ  دناهتشاد  رذگهر  نیا  رد  نارتوبک  هک  یئاهششوک  يهرابرد  یتاراشا  زین  لیئارساینب  خیرات  رد  دومن  هدافتـسا  نارتوبک  زا 
ار دامتعا  هدش و  فیرحت  ياههصق  تایلیئارـسا و  زا  اهنآ  ياهناتـساد  دنامن  هتفگان  یلو  هحفص 254 ] [ . ] 180  ] دوش عوجر  اهنآ  ناتساد 

نانوی مدرم  دندوب  نایناریا  دنتـسج  دوس  اههمان  نداتـسرف  يارب  رتوبک  زا  هکیمدرم  نیتسخن  مالـسلامهیلع  ماظع  ناربمایپ  زا  سپ  و  دیاشن .
نامز رد  هک  نیا  دش و  هاگآ  یبتک  طباور  رد  نارتوبک  تیمهارپ  شقن  هب  زین  ندـمتم  ناهج  دـنتخومآ  ار  نارتوبک  شرورپ  مسر  هار و  زین 

رد ار  نارتوبک  شقن  هک  خرؤم  سوینیلب )  ) نهک رایـسب  راگزور  رد  اریز  دوبن  ياهزات  راـک  دـندرکیم  هدافتـسا  ربهماـن  نارتوبک  زا  گـنج 
[ . 181  ] دراد یتاملک  دوب  هدرک  ساسحا  گنج  رابخا  ندیناسر 

دندرک هدافتسا  گنج  رد  نارتوبک  زا  هک  یناسک  نیتسخن 

لاس رد  انیروم )  ) يهرـصاحم ماگنه  سوینوتنآ ) هک (  اجنآ  دندوب  نایمور  دـندرک  مادختـسا  ار  نارتوبک  گنج  رد  هک  یناسک  نیتسخن  و 
رب ار  يو  يهمان  خساپ  وا  دوب و  هدش  هتخیوآ  يرتوبک  ندرگ  رب  هک  داتسرف  ياهمان  شیوخ  تموکح  سیئر  هب  هحفص 255 ] م [  ق . ( 43)

ینانوی يرـصم و  نادرونایرد  هژیو  هب  تسا  هدوب  موسرم  راک  نیا  اهتلم  همه  ناـیم  نارود  نآ  رد  درک  هناور  تخیوآ و  رتوبک  ناـمه  ياـپ 
ياهباتک رد  اهینیچ  دـننک ، اهر  ار  يرتوبک  شیوخ  نهیم  كاخ  هب  ندـش  کیدزن  ماگنه  هک  دوب  نیا  رب  ناشمسر  هلاطب  راـگزور  رد  هک 

دوخ اب  ینارتوبک  هک  دـنه  برع و  ناناگرزاب  زا  ار  راک  نیا  دـندرک و  هدافتـسا  رتوبک  زا  يدالیم  متفه  نرق  رد  ناـشیا  هک  دناهتـشون  دوخ 
نامزاس هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یـسابع - يهفیلخ  نیموس  يدـهم  هک  تسا  دـقتعم  درب  تربویه  روسفورپ  دـنتخومآ . دـندوب  هدرب  اـجنآ 
راگزور رد  دـناهدرک  دای  هرابنیا  رد  نیخرؤم  هک  يدروم  نیتسخن  هچ  رگا  دروآ  دوجو  هب  يدـالیم  متـشه  نرق  رد  ار  نارتوبک  مادختـسا 

هچنانچ یلو  دنداتسرف  وا  دزن  نارتوبک  هلیسو  هب  ار  کباب  يراتفرگ  رابخا  دوب  ءارماس  رهش  رد  يو  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  یـسابع  مصتعم 
لومعم نارتوبک  زا  هدافتسا  هیماینب  نامز  رد  هکلب  تسا  هتشاگن  احیرص  یسابع  يدهم  نامز  رد  ار  نارتوبک  زا  هدافتسا  يدنشقلق  تشذگ 

دیآیم . نآ  قیقحت  هچنانچ  هدوب 

نارتوبک يارب  اههاگدورف  داجیا 

هب دوش  عوجر  نارتوبک  هب  طوبرم  تالاح  رئاس  اهنآ و  يارب  اههاگدورف  داـجیا  ربهماـن و  نارتوبک  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  لیـصفت  هب  عجار 
زا یلـصف  يهمجرت  هب  يدالیم و  ( 1953 : ) لاس رـصم  پاچ  يوادعـس  ناسح  ریظن  رتکد  فیلأت  ۀیمالـسالا ) ۀلودلا  یف  دیربلا  ماظن   ) باتک

نارتوبک یخیرات  عبانم  زا  يرایـسب  هب  هک  نارهت . ط  ش - ( 113  - 112 هرامش 1350 ( مدرم ) رنه و  [ ) هحفـص 256 يهلجم [  هب  باتک  نآ 
هدافتسا هک  دوشن  روصت  ات  دیامنیم  تباث  ار  لمع  نیا  یلاس  نهک  هدیناسر و  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  تمدق  الماک  تسا و  هدرک  هراشا  ربهمان 

هب ءارماس  رد  یسابع  لکوتم  لتق  ربخ  تسا . هدومرف  ءاعدا  هر )  ) يرون ثدحم  هچنانچ  تسا  هدمآ  راک  يور  نییمطاف  نامز  زا  نارتوبک  زا 
هتـشاد دوجو  دیلپ  دیزی  هیواعم و  نامز  رد  ربهمان  نارتوبک  زا  هدافتـسا  هک  دراد  داعبتـسا  هچ  [ 182  ] تسا هدیسر  دادغب  هب  رتوبک  يهلیـسو 
نامزاس نییمطاف  نامز  یـسابع و  مصتعم  يدهم و  نامز  دننام  هدوب  هتفرن  راک  هب  زونه  اهنآ  يهرابرد  مامتها  ترهـش و  نادنچ  یلو  [ 183]

اهنآ زا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يو  رابرد  رد  دیزی و  نارود  رد  نارتوبک  زا  يدودعم  تسا  نکمم  و  تسا . هدماین  دوجو  هب  اهنآ  مادختـسا 
يدـهم دـناهتخومآ و  يدالیم  متفه  نرق  رد  اهبرع  زا  ار  نارتوبک  زا  هدافتـسا  اـهینیچ  تشذـگ  هچناـنچ  هک  یتروص  رد  دـنیامن  هدافتـسا 

هحفـص مدـقشیپ [  راک  نیا  رد  متفه  نرق  زا  لبق  اهبرع  دوشیم  مولعم  هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  ناـمزاس  يدـالیم  متـشه  نرق  رد  یـسابع 
رد تبث  نارتوبک و  باسنا  نتشاد  ظوفحم  دناهدرب . نیچ  هب  ناشدوخ  هارمه  یمالسا  ناناگرزاب  نارتوبک  زا  هدافتسا  يارب  ات  دناهدوب  [ 257

اهنآ باسنا  نامز  رورم  اب  دناهتساوخ  ات  هتـشاد  ینامز  يهقباس  ربهمان  نارتوبک  زا  هدافتـسا  هک  تسا  قداص  دهاش  یتلود  صوصخم  رتافد 
دشاب . مولعم  ظوفحم و  هتفرن و  نیب  زا 
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يرکسع ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

تافیلأت رد  هتسناد و  ربتعم  ار  نآ  هرسسدق ) يرون (  ثدحم  هک  هیلعهللامالس  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  بوسنم  ریـسفت  باتک  رد 
ثدحم هک  [ 184  ] مالـسلاهیلع اضرلا  هقف  دننام  ار  ریـسفت  نآ  هدـنراگن  هچرگ  دـنکیم  لقن  نآ  زا  لئاسولا  كردتـسم  رد  اصوصخ  دوخ 

چیه هب  هتـسناد و  لوعجم  هتـشادرب  يدج  زرابم و  مدق  هدیـشوک و  رایـسب  نا  رابتعا  تابثا  رد  لئاسولا  كردتـسم  يهمتاخ  رد  هر )  ) يرون
نوچ دنشاب  هدرک  لقن  هدیسر و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ادنـسم  هدربمان  ریـسفت  بلاطم  زا  هچنآ  رگم  متـسین  لئاق  رابتعا  هدومنن و  دامتعا  مادک 

تبـسن مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار  اهنآ  يهمه  دـناهدرک و  طلخ  جوزمم و  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  ماما  زا  هک  بلاـطم  زا  یـضعب  ریـسفت  نآ  رد 
دزن هچ  رگ  هیلعهللامالس  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  و  هدش . حیرـصت  هیماینب  نارود  رد  ربهمان  رتوبک  دوجو  هب  ریـسفت  نآ  رد  دناهداد 

هب یخیرات  عئاقو  لقن  رد  دناهدرک و  فیلأت  خیرات  رد  هک  یئاهباتک  يهزادـناهب  رابتعا  رد  یلو  تسین  رابتعا  دروم  هحفص 258 ] بناجنیا [ 
ینید و روما  رظن  هطقن  زا  ریـسفت  نآ  رب  دامتعا  رابتعا و  مدع  دشاب  هتـشاد  رابتعا  تسا  نکمم  میئامنیم  لقن  اهنآ  زا  مینزیم و  گنچ  اهنآ 
رب لماک  دامتعا  هک  هر )  ) يرون ثدحم  لثم  اصوصخ  داد  رارق  لقن  دروم  ناوتیم  خیرات  لقن  تهج  زا  اما  تسا  یبهذـم  لئاسم  بلاطم و 

ماقتنا هک  هللا  همحر  یفقث  دیبعیبا  نبا  راتخم  يهیـضق  رد  هدربمان  ریـسفت  رد  دـیامن . نآ  زا  یخیرات  يهدافتـسا  دـناوتیم  دراد  ریـسفت  نآ 
هدرک و لقن  دایز  طالغا  لیدبت و  رییغت و  فیرحت و  اب  ار  هیضق  نآ  هچرگ  تسا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ياهلتاق  زا  روهـشم  يهدنریگ 

طالغا روط  نآ  رگا  ءالضف  زا  یضعب  شیامرف  هب  و  [ 185  ] تسا هداد  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هب  ار  راتخم  لتق  هب  نتشامگ  تمه  تبـسن 
یـضعب تهج  هب  هرـسسدق )  ) ینیلک یفاک  باتک  زا  دیاب  میراذگب  رانک  هب  ار  نآ  میرادرب و  تسد  هدربمان  ریـسفت  هیلک  زا  هک  دوش  ثعاب 

زا یسک  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  لقن  هنیدم  هکم و  هب  ار  دیلپ  دیزی  نتفر  هک  يربخ  دننام  میرادرب  تسد  هدش  لقن  نآ  رد  هک  تایاور 
هدربمان ریسقت  رد  هک  هصق  نآ  رد  و  هحفص 259 ] تسا [ . هدشن  جراخ  شتفالخ  زا  دعب  الصا  ماش  زا  دیزی  هدرکن و  هراشا  نآ  هب  نیخرؤم 

لتق هب  راتخم  هک  هدش  دراو  هفوک  یلاو  هب  ماش  زا  رتوبک  هک  تسا  هدرک  تباث  ربهمان  نارتوبک  يهلیسو  هب  ماش  اب  ار  هفوک  طابترا  هدش  لقن 
زین هرسسدق )  ) یناقمام يهمالع  ار  هصق  نآ  و  تسا . هدشیم  ربهمان  رتوبک  زا  هدافتـسا  دایزنبا  دیزی و  يهرود  رد  دوشیم  مولعم  دناسرن 

زا یـضعب  شیامرف  سپ  هللا . همحر  راـتخم  لاـح  حرـش  رد  فجن  موس ص 204 ط  دـلج  هب  دوش  عوجر  هدومرف  لقن  لاـقملا ) حـیقنت   ) رد
دیزی زا  دایزنبا  ناذیتسا  هک  تسنآ  يوق  نظ  تسا و  حیحـص  نیتم و  هدومرف  لقن  هر )  ) يرون ثدحم  هک  راونالاراحب  یـشاوح  رد  لضافا 
ربهمان نارتوبک  يهلیـسو  هب  دیامن ؟ هناور  تراسا  هب  ماش  هب  اب  دناسرب ؟ لتق  هب  ار  اهنآ  ایآ  هک  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  يهرابرد  دـیلپ 

درادن . ار  داعبتسا  هنوگچیه  هدربمان  لضافا  زا  یضعب  ءاعدا  تسا و  هدوب 

ینابایخ ثدحم  تاقیقحت 

باتک رد  هللا  همحر  یناـبایخ  ظـعاو  یلع  یلوم  جاـح  ۀـمالعلا  ثدـحملا  ققحملا  انخیـش  هک  ار  یتاـقیقحت  عوضوم  نیا  رد  تسا  بوخ  و 
هک نیا  رد  ههبـش  ات  میروایب  اجنیا  رد  هتخاس  نشور  الماک  ار  عوضوم  نیا  تقیقح  هدروآ و  مایالا  عئاقو  تادـلجم  زا  مارحلا  مرحم  يهمتت 

عئاقو زا  مراهچ  دلجم  رد  هللا  همحر  مظعملا  ثدحملا  انخیش  دنامن . هدوب  رتوبک  يهلیسو  هب  ءارـسا  يهرابرد  دیلپ  دیزی  زا  دایزنبا  ناذیتسا 
بتک و  دـیوگ : فوهلم  رد  دـیلپ ) نآ  باوج  دـیزی و  هب  داـیزنبا  بوتکم  [ : ) 186  ] دـیوگ مارحلا  مرحم  ۀـمتت  یف  هحفـص 260 ] مایالا [ 

باوجلا داعا  هیلع  فقو  دیزی و  یلا  باتکلا  لصو  امل  هتیب و  لها  ربخ  و  ع )  ) نیـسحلا لتقب  هربخی  ۀـیواعم  نب  دـیزی  یلا  دایز  نب  هللادـیبع 
هیواعم نب  دـیزی  هب  یبوتکم  دایزنبا  هک  هلایع . هئاـسن و  هلاـقثا و  لـمحب  هعم و  لـتق  نم  سؤر  و  ع )  ) نیـسحلا سأر  لـمحب  هیف  هرمأـی  هیلا 

لتق زا  دیـسر و  دـیزی  هب  هللا  دـیبع  بوتکم  نوچ  تساوخ و  فیلکت  ءارـسا  سؤر و  باـب  رد  دومن و  وگزاـب  ار  لاـح  تروـص  تشاـگن و 
هیلع و هللا  یلص  تیبلها ه ق  اب  ار  ناگتشک  ياهرس  یناوتیب  هک  درک  روشنم  دایزنبا  باوج  رد  دومن  لصاح  یهگآ  مالسلاهیلع  نیـسح 
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( نآ باوج  بوتکم و  نیا  لاصیا  تیفیک  . ) نکیم لمح  ناشیا  تبحـص  هب  زین  ار  ناشیا  لاقثا  لاوما و  هدـیم و  چوک  ماـش  بناـج  هب  هلآ 
هـصاخ زا  یفیلأت  یخیرات و  چیه  رد  دیکا  شیتفت  دیدش و  صحف  دوجو  اب  لاح  ات  ریقح  دیوگ : فلؤم  هدومرف : هر )  ) ینابایخ ثدحم  دعب 

هک نآ  لاح  هدوب و  هلیسو  مادک  وحن و  هچ  هب  هحفـص 261 ] هک [  ماهدیدن  هفوک  ماش و  هب  ار  باوج  بوتکم و  نیا  لاصیا  تیفیک  هماع  و 
رد هچنانچ  دـناهداد . تکرح  ماش  بناـج  هب  هفوک  زا  ار  ءارـسا  سؤر و  مهدزناـپ  زور  هک  دوشیم  دافتـسم  ماـمقمق  صاوخلا و  ةرکذـت  زا 

ماقمق رد  ماشلا و  یلا  ایابـسلا  اهزهج و  یناثلا و  موی  یف  سؤرلا  طح  دایزنبا  نا  مث  دـیوگ : هللادـیبع  سلجم  لقن  زا  دـعب  هرکذت ص 148 
یمعفک و خیـش  تیاور  هب  تشاد و  هناور  دـیزی  بناج  هب  تاردـخم  اب  ار  سؤر  دـمآرب  مود  زور  نوچ  دـیوگ : هدرک  لقن  وا  زا  ص 449 

نیـسح ترـضح  رهطا  سأر  رفـص  لوا  زور  رد  راکذالا  ۀضور  ماقمق و  ۀیقاب و  راثآ  بحاص  ناحیروبا  یـسلجم و  يهمالع  یئاهب و  خـیش 
هفوک هب  باوج  هتفر و  ماش  هب  بوتکم  ءاروشاع  زا  دعب  هطساو  هچ  هب  ایآ  هک  هدشن  ضرعتم  یسک  یلو  دناهدومن  ماش  دراو  ار  مالـسلاهیلع 
کی مالسا  ردص  تیلهاج و  نامز  ناوا و  نآ  رد  هک  نآ  لاح  دناهدش و  ماش  دراو  رفص  لوا  تکرح و  هفوک  زا  مرحم  مهدزناپ  ات  هتشگرب 

دندیناسریم و بیرق  ینامز  رد  دیعب  يرهش  هب  يرهش  زا  ار  هدمع  بیتاکم  همهم و  تارباخم  هک  هدوب  يروف  يهطساو  هعیرـس و  يهلیـسو 
دالب رگید  هنیدم و  بلح و  دادـغب و  هفوک و  هینطنطـسق و  ماش و  رـصم و  لصوم و  رد  میدـق  نامز  زا  هک  ملعم  رتوبک  زا  تسا  ترابع  نآ 

هرباخم و ماش  اب  دایز  نبا  مرحم  مهدراـهچ  اـت  ءاروشاـع  زا  دـعب  ملعم  رتوبک  طـسوت  هلیـسو و  نیمه  هب  سپ  دوب . موسرم  لومعم و  همیظع 
اذـکه و  هحفـص 262 ] دـناهدومن [ . ماـش  دراو  رفـص  لوا  رد  هتـشاد  ذاـفنا  ار  ءارـسا  سؤر و  مهدزناـپ  زور  هداد و  باوـج  هفوـک  هب  دـیزی 
عانتما مالسلاهیلع و  نیسح  ترضح  زا  تعیب  ذخا  باب  رد  بجر  مهدزناپ  رد  هیواعم  تافو  زا  دعب  دیلو  دیزی و  نیب  هنیدم  ماش و  تارباخم 

هد ضرع  رد  همه  روکذـم  هام  متـشه  تسیب  بش  رد  ترـضح  تضهن  راوگرزب و  نآ  لتق  صوصخ  رد  دـیزی  مود  بوتکم  باـنج و  نآ 
وا توف  مود  زور  رد  هنیدم  هب  ماش  زا  هیواعم  تافو  ربخ  ندیـسر  . ) تسا هدوب  ملعم  رتوبک  طسوت  قیرط و  نیمه  هب  ملـسم  مالک و  الب  زور 
هک دیوگ : يدمحا  راثآ  باتک  رد  هیماما  نیثدحم  زا  يدابآرتسا  نیدلافیـس  نسح  نیدـلاجات  نب  دـمحا  موحرم  ملعم .) رتوبک  طسوت  هب 

نایلاوم زا  یکی  دـمآرب  ماش  بناج  زا  میظع  يداب  میدوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  رد  مدرم  یعمج  اب  دـیوگیم : يراصنا  هللادـبع 
ربخ یناوتیم  رگا  زین  وت  دادیم و  ربخ  داب  ندیزو  زا  ار  مدرم  تدـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نبای  تفگ : دوب  رـضاح  اجنآ  هیواعم 
نآ هدیـشچ ظ )  ) هدیـشک هعرج  تاوف  بناج  زا  هدرم و  ماش  مکاح  هک  دـیوگیم : هک  دومرف : ترـضح  نآ  دـیوگیم  هچ  داـب  نیا  هک  هد 

نادكاخ زا  هدرم و  هیواعم  هک  دیسر  ربخ  رگید  زور  دیدن  يهراچ  توکس  زا  ریغب  اما  دمآ  نارگ  رایسب  مالـسلاهیلع  ماما  نخـس  ار  نوعلم 
نیا لاصیا  ربهمان  رتوبک  يهلیسو  زج  هب  هک  دش  مولعم  سپ  هدومرف : هر )  ) ینابایخ ثدحم  دعب  تسا . هدیشک  ءازجلارادب  تاوف  تخر  ایند 

هحفص 263] یلیصفت [  بلطم  نیا  تابثا  يارب  تسا  مزال  ماقم  نیا  رد  ملعم . رتوبک  لیـصفت  دیامرفیم : ادعب  زاب  دوب  دهاوخن  نکمم  ربخ 
دیآ . روکذم  رما  نیا  سیسأت  رد 

سردملا انداتسا  فراعملا  سوماق  زا  لقن 

هب يرهـش  زا  هتـسب و  نآ  لاب  هب  ار  هماـن  هک  تسا  يرتوبک  ربهماـن  رتوبک  هماـنرتوبک و  ملعم و  رتوبک  [ : 187  ] دـیوگ فراعملا  سوماق  رد 
صوصخم رتوبک  لاـب  هب  ار  نآ  يدـندوب  بلاـط  ار  هماـن  ندیـسر  دوز  نوچ  هک  هدوب  موسرم  ناـمزلا  میدـق  رد  هچ  دنتـسرفیم  رگید  رهش 

مه ناناملـسم  نایم  رد  مالـسا  ردص  رد  و  تسا . هدـیناسریم  دـصقم  هب  ار  نآ  قباس  میلعت  تیبرت و  بسح  هب  مه  نآ  دنتـسبیم و  یملعم 
دادـغب و نایم  رد  هک  سابعینب  نامز  رد  سپ  هیمطاف . كولم  دـهع  رد  رـصم  رد  سپ  لصوم  رد  نآ  [ 188  ] مادختـسا لوا  هدوب و  موسرم 
رد ترجه  متفه  نرق  رد  ات  دندیمانیم  بلج  رتوبک  ار  نآ  هک  هدوب  يرتوبک  يهطساو  هب  نآ  هدوب و  موسرم  یپایپ  تارباخم  هن  ردنکسا و 

تسرد هحفـص 264 ] هرهاـق [  يهعلق  رد  يرایـسب  ياـهجرب  يرتوبک  يهرباـخم  يارب  زا  هداد و  بیترت  یـصوصخم  يهرادا  ناـیبویا  دـهع 
15 م)  ) نرق طساوا  ات  رتوبک  مادختـسا  هلمجلاب  و  تسا . هدوب  غلاب  دصهن  رازه و  کی  هب  ناوا  نآ  رد  يرابخا  رتوبک  ددـع  دـندوب و  هدومن 
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يهتـشون قفاوم  نکیل  دروخ  مهرب  يرتوـبک  تکوـش  نآ  هتـشاذگ و  دوـجو  يهصرع  هب  اـپ  یکیرتـکلا  فارگلت  هک  نآ  اـت  هدوـب  لوـمعم 
هک اهنآ  رئاـظن  رازراـک و  ياـههکرعم  اـهایرد و  رد  قباـس  ناـمز  دـننام  هدوب و  تیمها  تیاـغ  رد  رخاوا  نیا  رد  اـپورا  رد  نادـیز  یجرج 

دص و کی  زا  هدایز  تفاسم  هب  ار  نآ  امیدـق  هکلب  دـنهدیم  ماجنا  ار  ناشدوخ  تامهم  ملعم  نارتوبک  اب  تسین  نکمم  یفارگلت  يهرباخم 
لمح هب  تسخن  اهنآ  تیبرت  بیترت  رد  دنتسرفیم و  لیم  دصناپ  رازه و  کی  زا  دایز  هدیعب  تافاسم  هب  نونکا  اما  دنداتسرفیمن  لیم  هاجنپ 

ههامشـش میلعت  تدـم  رد  هک  نآ  ات  لیم  دـص  سپ  لیم  هد  سپ  هار  لیم  ود  نآ  زا  سپ  هدـیزاغآ  کیدزن  تفاـسم  رد  کـچوک  يهماـن 
لاس رد  لیم و  دصناپ  مود  لاس  رخآ  رد  ددرگرب و  هدرک و  عطق  ار  تفاسم  لیم  دصیـس  تعاس  جنپ  فرظ  رد  هک  نیا  رب  دـشابیم  ردـتقم 

رد هک  دـشاب  مهرد  هد  نآ  نزو  هک  [ 189  ] هدوب دـناوت  يهمان  لماح  تداع  رپ  رتوبک  و  دـیامنیم . یط  تعاس  جـنپ  رد  ار  لیم  رازه  موس 
دهع رد  هک  نآ  یتـح  دـناهتخورفیم  نارگ  تمیق  هـب  ار  هحفـص 265 ] رتوبک [  نینچ  نیا  دـنزیوآیم و  نآ  رپ  ریز  رد  هتـشاذگ و  يهلوـل 

ثدحم زاب  دنتخورف . یفرـشا  رازه  هب  دندوب  هدروآ  دادغب  هب  هینطنطـسق  زا  مه  ار  یکی  هتخورف و  الط  یفرـشا  دصهن  هب  ار  یکی  سابعینب 
: دـیآ لوقنم  يدـنچ  تایاکح  هک  تسا  بساـنم  دـصقم  دـیئأت  بلطم و  حیـضوت  يارب  ملعم . رتوبک  تاـیاکح  دـیوگ : هللا  همحر  یناـبایخ 

رتوبک يهرباخم  هب  ار  ینامـسآ  ربخ  نیقفانم  لمح  ار و  مالـسلاامهیلع  ریما  لوسر و  ترـضح  دـنوادخ  تظفاحم  هبقع و  يهصق  تیاـکح 
ضرع مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هب  نانمؤم  زا  یـضعب  هک  دیوگ : هبقع  يهصق  كوبت و  يهورغ  لیذ  رد  بولقلا ص 299  تایح  رد  ملعم .
لوسر ترضح  تمدخ  هب  ار  راگدرورپ  تظفاحم  فطل و  بانج و  نآ  لتق  باب  رد  ار  ناقفانم  ریبدت  دیک و  ینعی  ار  هعقاو  نیا  هک  دندرک 

، دسریم ادخ  لوسر  هب  نم  يهمان  کیپ و  زا  رتدوز  ادخ  يهمان  کیپ و  هک  دومرف : مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  سیونب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
حور کنیا  دومرف  دنتشاد  ار  راوگرب  نآ  لتق  يهدارا  یعمج  هک  دیـسر  هبقع  نآ  کیدزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  و 
دوخ فطل  زا  دنوادخ  دـندوب و  هدرک  هنیدـم  یلاوح  رد  يریبدـت  مالـسلاهیلع  یلع  كاله  رب  یعمج  هک  دـهدیم  ربخ  ارم  لیئربج  نیمالا 

رد رکم  دیک و  رد  دمحم  تسا  رهام  رایسب  هچ  هک  دنتفگ  ناهنپ  رگیدکی  اب  دندوب  هبقع  باحـصا  هک  رفن  راهچ  تسیب و  نآ  هدومرف  ظفح 
رتوبک نیا  زاجح  رد  تیلهاج  نامز  زا  هک  دش  مولعم  سپ  خلا . تسا ... هدیسر  وا  هب  هنیدم  زا  يربهمان  رتوبک  ای  یعرـسم  کیپ  يدوز  نیا 

ثدـحم دـعب  دـناهدرک . لـمح  ربهماـن  رتوبک  ملعم و  رتوبک  يهرباـخم  هب  ار  ینامـسآ  ربـخ  نیقفاـنم  هک  دوب  هحفـص 266 ] موـسرم [  ملعم 
هک تسا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  نآ  لصا  دش و  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  ار  ياهصق  اجنیا  رد  هر )  ) ینابایخ

میخژد جاجح  هب  تبسن  هدرک و  فیرحت  ار  هیـضق  یلو  دراد  تحـص  هتـشاد و  تقیقح  هصق  نآ  لصا  تسا و  رامـش  هب  تایلعج  زا  بلغا 
اب هن  هدوب  دایزنبا  اب  یفقث  راـتخم  يهیـضق  نآ  یلو  تسا  هدـش  هداد  ناـماس  نآ  رد  يوما  کلملادـبع  فرط  زا  یلاو  قارع و  رد  روهـشم 
هک روط  نآ  ار  نآ  اجنیا  رد  دوش و  لقن  هصق  نآ  درادن  عنام  اذـل  هدرک و  لقن  نویعلا  ءالج  زا  ار  نآ  هللا  همحر  هلمظعم  ثدـحم  جاجح و 

رتوبک ندروآ  همان  راتخم و  جاجح و  تیاکح  ( : 275  ) دیامرفیم ص میروایب . هدرک  لقن  مارحلا  مرحم  يهمتت  رد  هر )  ) ثدـحملا انخیش 
دیبلط و عطن  دندرک  رـضاح  نوچ  دیروایب  ار  راتخم  درک  رما  یفقث  فسوی  نب  جاجح  دیوگ : [ 190  ] نویعلا ص 279 ءالج  رد  هبترم .) ود 

ریـشمش ارچ  تفگ  دنرواین  هحفـص 267 ] ریـشمش [  تشذگ و  یتعاس  نوچ  دـینزب  ندرگ  ار  وا  دـیروایب و  ریـشمش  تفگ  ار  دوخ  نامالغ 
مالـسلاهیلع ادخ  لوسر  تشک و  ارم  یناوتیمن  تفگ : راتخم  سپ  تسین  ادیپ  هنازخ  دیلک  تسا و  هنازخ  رد  اهریـشمش  دنتفگ  دـیدرواین ؟

رد جاجح  سپ  مناسر  لـتق  هب  امـش  زا  ار  سک  رازه  هس  داتـشه و  دصیـس و  هک  درک  دـهاوخ  هدـنز  ارم  ادـخ  یتشک  ارم  رگا  هتفگن  غورد 
تعرـس هب  تفرگ و  ار  ریـشمش  دالج  نوچ  دنزب  ندرگ  ار  وا  ات  هدب  دالج  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هک  تفگ : ار  نامزالم  زا  یکی  دـش و  مشخ 

نوچ دیبلط  رگید  دالج  سپ  درم  دش و  هتفاکش  شمکش  دمآ و  شمکش  رد  ریـشمش  دمآرد و  رـس  هب  دنزب  ندرگ  ار  وا  هک  دش  وا  هجوتم 
نب دعم  نب  رازن  هچنآ  روآ  رطاخ  هب  تشک  ارم  یناوتیمن  جاجح  يا  تفگ : راتخم  سپ  درم  داتفا و  دیزگ  ار  وا  یبرقع  دـش  وا  لتق  هجوتم 

ار وا  هک  درک  رما  ار  دوخ  نادنزرف  رازن  درکیم . لصأتـسم  ار  ناشیا  تشکیم و  ار  نابرع  هک  یتقو  رد  تفگ  فاتکالاوذ  روپاشب  ناندـع 
زا يدرم  منم  تفگ  یتسیک ؟ وت  تفگ  داتفا و  وا  رب  شرظن  دیسر و  وا  دزن  هب  روپاش  نوچ  دنتخیوآ  روپاش  هار  رس  رب  هتشاذگ و  یلیبنز  رد 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


دناهدرکن وت  هب  تبـسن  يدـب  ناـشیا  یـشکیم و  ار  برع  زا  ردـق  نیا  ببـس  هچ  هب  تفگ : رازن  سرپـب  تفگ  مراد  یلاوئـس  وت  زا  برع و 
يربـمغیپ يوعد  دـنیوگ و  دـمحم )  ) ار وا  هک  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  برع  زا  يدرم  ماهدـید  بتک  رد  هک  مشکیم  نآ  يارب  تفگ : روپاـش 

هچنآ رگا  تفگ : رازن  دـسرن  مهب  وا  هک  مشکیم  ار  ناشیا  سپ  دـش  دـهاوخ  فرطرب  وا  تسد  رب  مجع  یهاشداپ  کلم و  درک و  دـهاوخ 
رد رگا  یناسر و  لـتق  هب  هحفـص 268 ] یئوگ [  غورد  يهتفگ  هب  ار  دـنچ  هانگیب  هک  دـشابن  اور  يهدـید  نایوگغورد  بتک  رد  يهدـید 
ادخ ياضق  هک  یناوتیمن  وت  دیآیم و  دوجو  هب  وا  زا  درم  نآ  هک  ار  یلـصا  نآ  درک  دهاوخ  ظفح  ادخ  سپ  يهدـید  نایوگتسار  بتک 

روپاش دیـسر . دـهاوخ  مهب  وا  زا  درم  نآ  سک  کی  رگم  دـنامن  برع  عیمج  زا  رگا  ینادرگ و  لطاب  ار  یلاعت  قح  ریدـقت  ینزب و  مهرب  ار 
برع زا  تـسد  دیدنـسپ و  ار  وا  نخـس  سپ  دـنتفگ  رازن  ار  وا  ببـس  نـیا  هـب  فـیحن و  رغـال و  درم  ینعی  رازن  يا  یتـفگ  تـسار  تـفگ :

زا دوشیم  عنام  ار  وت  ادخ  ای  مناسر  لتق  هب  سک  رازه  هس  داتشه و  دصیس و  امش  زا  هک  تسا  هدرک  ردقم  یلاعت  قح  جاجح  يا  تشادرب .
نآ رد  تسا و  قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  هک  اریز  نتـشک  زا  دـعب  درک  دـهاوخ  هدـنز  ادـخ  یـشکب  ارم  رگا  ای  نم  نتـشک 
قح ات  وش  هجوتم  دوخ  ینک  هبرجت  یهاوخ  رگا  دـناوتیمن  وا  تفگ  راتخم  ار ، وا  ندرگ  نزب  هک  تفگ : ار  دالج  جاجح  زاب  تسین . یکش 

صاوخ زا  یکی  هاگان  دنزب  ندرگ  ار  وا  هک  تساوخ  دالج  نوچ  دینادرگ . طلسم  وا  رب  ار  برقع  هچنانچ  دنادرگ  طلسم  وت  رب  یعفا  یلاعت 
يا دعب  اما  دوب : هتـشون  نآ  رد  کلملادبع  هک  داد  جاجح  هب  همان  دـیرادرب و  وا  زا  تسد  هک  دز  دایرف  دـمآرد و  رد  زا  ناورم  کلملادـبع 

هک نآ  ببـس  هب  يروآ  لتق  هب  ار  وا  یهاوخیم  ياهتفرگ و  ار  هدـیبعیبا  نب  راتخم  وت  هک  دروآ  يهمان  نم  يارب  رتوبک  فسوی  نب  جاجح 
وت هب  هحفص 269 ] نم [  يهمان  نوچ  تشک  دهاوخ  ار  هیماینب  راصنا  وا  هک  هدیسر  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  یتیاور 

هدرک تعافـش  نم  دزن  وا  يارب  زا  دیلو  تسا و  کلملادـبع  رـسپ  دـیلو  يهیاد  رهوش  وا  هک  وشم  وا  ضرعتم  رادرب و  وا  زا  تسد  دـسریم 
لوق بیذکت  تسا  تسار  رگا  یشکب و  یغورد  ربخ  هب  ار  یناملسم  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا  غورد  رگا  تسا  هدیـسر  وت  هب  هچنآ  تسا و 

جورخ نم  هک  تفگیم : دیسریم  هک  ره  هب  راتخم  درک و  اهر  ار  راتخم  جاجح  سپ  درک  یناوتیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
: تفگ راتخم  درک  وا  لتق  دصق  تفرگ و  ار  وا  رگید  راب  دیـسر  جاجح  هب  اهربخ  نیا  نوچ  تشک . مهاوخ  نینچ  ار  هیماینب  درک و  مهاوخ 

يا هک  دوب  هتـشون  هماـن  نآ  رد  دروآ و  رتوبک  ار  ناورم  نب  کلملادـبع  يهماـن  زاـب  هک  دـندوب  نخـس  نیا  رد  تشک و  ارم  یناوـتیمن  وـت 
وا نتشک  زا  دش  یهاوخ  عونمم  دشاب  قح  رگا  ياهدینش  هک  یثیدح  نآ  تسا و  دیلو  رسپ  يهیاد  رهوش  وا  هک  وشم  راتخم  ضرعتم  جاجح 

. درک اهر  ار  وا  جاجح  سپ  دناسر  لتق  هب  ار  لیئارساینب  هک  دوب  هدش  ردقم  هک  نآ  يارب  رـصن  تخب  نتـشک  زا  لایناد  دش  عونمم  هچنانچ 
لومعم و هیماینب  نامز  رد  ملعم  رتوبک  طسوت  هب  يروف  تارباخم  هک  دـش  نیعم  سپ  دـیوگ : هصق  نآ  لقن  زا  دـعب  هر )  ) ینابایخ ثدـحم 

دروآ . ربخ  فسوی  نب  جاجح  کلملادبع و  هب  راتخم  باب  رد  هبترم  ود  هک  دوب  موسرم 

هصق فیرحت  هب  ینابایخ  ثدحم  یسلجم و  يهمالع  هجوت  مدع 

دامتعا هیلعهللامالـس  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم  ریـسفت  هب  هر )  ) یناـبایخ ثدـحم  و  هر )  ) یـسلجم يهمـالع  نوچ  دـیوگ : هدـنراگن 
روطچ جاجح  اب  هیضق  نآ  هک  دناهدشن  هحفص 270 ] هجوتم [  تسا  بجعت  یلو  دناهدرک  لقن  نآ  زا  جاجح  اب  ار  راتخم  يهصق  دناهتـشاد 

هب ناورم  کلملادبع  زونه  هدرک و  بصن  رصق  باب  هب  يرامسم  اب  ار  وا  فک  هتشک و  ار  راتخم  بعصم  اریز  دشاب  هتشاد  تحـص  دوشیم 
یلاو کلملادـبع  فرط  زا  جاجح  هک  نآ  زا  دـعب  دوب و  هدرکن  قارع  یلاو  ار  راوخنوخ  جاجح  دوب و  هتفاین  ءالیتسا  هدـشن و  طلـسم  قارع 

اب هک  دوب  هدرک  سبح  دایزنبا  ار  راتخم  دومن . نفد  دروآرد و  ار  راتخم  فک  دـندنک و  درک  رما  رـصق  باـب  زا  ار  رامـسم  نآ  دـش . قارع 
هب ار  راتخم  تساوخیم  دایزنبا  تسا و  هتفر  تراشا  نآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  دـنراد  تاملاکم  تاقالم و  سبح  رد  هرـسسدق )  ) رامت مثیم 

لتق زا  عنام  ار  دایزنبا  هدومن و  لوبق  دیزی  درک و  ار  وا  تعافـش  دـیزی  دزن  دوب  يو  لایع  راتخم  رهاوخ  هک  رمع  نب  هللادـبع  دـناسرب و  لتق 
تسا و هدـش  فیرحت  يهصق  هدومرف  لقن  نویعلا  ءالج  رد  هر )  ) یـسلجم يهمالع  هدـش و  لقن  هدربمان  ریـسفت  رد  هچنآ  سپ  دـش . راـتخم 
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و دـناهدرک . لـقن  هدوزفا و  نآ  رب  یتاـیلعج  ضعب  هداد و  گرب  خاـش و  لیدـبت و  رییغت و  ار  نآ  هداد  خر  داـیزنبا  اـب  هـک  هیـضق  تـقیقح 
هدومرف لقن  الیصفت  نویعلا  ءالج  رد  هک  هر )  ) یسلجم يهمالع  دننام  هدروآ  ار  هیضق  نآ  رصتخم  لاقملا  حیقنت  رد  هر )  ) یناقمام يهمالع 

ال هحفـص 271 ] دیامرفیم [ : هچنانچ  تسا  هدوب  راتخم  زا  دـعب  جاجح  تموکح  هک  تسا  یهیدـب  هک  هدومرف  حیرـصت  نآ  لقن  زا  سپ  و 
نع جاجحلا  ۀموکح  رخأت  ةرورـض  جاجحلا  نود  دایز  نب  هللادیبع  وه  هلتق  دارا  يذلا  نا  الا  ۀحیحـص  تناک  نا  ۀـصقلا و  نا  کیلع  یفخی 

هللا ج 3 ص 204 . همحر  راتخم  يهمجرت  هب  دوش  عوجر  خلا . اعطق ... راتخملا 

لاجرلا سوماق  بحاص  ياهطبخ  زا 

هک هدـشن  هجوتم  شیوخ  طبخ  هب  یلو  هداد  هصق  نآ  لقن  رد  لاقملا  حـیقنت  بحاـص  هب  هک  [ 191  ] یطبخ تبـسن  لاجرلا  سوماق  بحاص 
هصق نمض  رد  یلب  تسا ، ترورض  فالخ  نداد  فسوی  نب  جاجح  هب  ار  نایرج  نآ  تبسن  هک  هدرک  حیرصت  لاقملا  حیقنت  بحاص  دوخ 
ضعب يهظحالم  دـیامرفیم : هدروآ و  ریبعت  هصق  نآ  يوار  وهـس  ناونع  هب  نآ  زا  لاقملا  حـیقنت  بحاص  هک  دروخیم  رظن  هب  یتایلعج  زین 
بحاص تاملک  رب  لاکـشا  داریا و  رب  شیانبم  لاجرلا و  سوماق  بحاـص  رظن  نوچ  یلو  دـنکیم ، فشک  نآ  زا  ینـالوط  ربخ  نآ  تارقف 
لاقملا حیقنت  رب  يو  تاضارتعا  تاداریا و  زا  يدایز  دراوم  هچنانچ  دوشیمن  هجوتم  دوخ  ياهاطخ  اهطبخ و  هب  اذـل  تسا و  لاقملا  حـیقنت 

بتک يهزادناهب  هدوب و  همیدق  بتک  زا  هیلعهللامالـس  يرکـسع  ماما  هب  بوسنم  لوعجم  ریـسفت  القا  دـش  هراشا  هتـشذگ  رد  و  تسین . دراو 
میهدیم رارق  دوخ  تایلقن  ردصم  هحفـص 272 ] هدرک و [  کسمت  اهنآ  هب  یخیرات  يایاضق  لقن  ماقم  رد  هدومن و  لقن  اهنآ  زا  هک  خـیرات 

يارعش زا  زین  يراصنا  تباث  نب  ناسح  دیامرفیم : هر )  ) ینابایخ ثدحم  میئامن . لقن  ار  هصق  نآ  ربهمان  رتوبک  عوضوم  رد  هک  دراد  رابتعا 
دیس موحرم  هدومن . ربهمان  رتوبک  ملعم و  ریط  نیا  هب  راعـشا  دوخ  راعـشا  رد  هدرک  كرد  ار  مالـسا  تیلهاج و  نامز  هک  [ 192  ] نیمرضخم
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـعب  تباـث  نب  ناـسح  يا  هیف  ناـک  دـق  و  دـیوگ : هراـتخم  لوصف  رد  هرـسهللاسدق )  ) يدـهلا ملع  یـضترم 

ةرـصن یلا  وعدـی  ناک  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  یلع  سانلا  ضرح  اینامثع و  ناک  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نع  دـیدش  فارحنا 
انافع نبا  یلع و  نیب  ناک  ام  ینربخت  ریطلا  تیل  يرعـش و  تیل  ای  هحفص 273 ] هلوق [ : یلا  يرت  الأ  همظن ، یف  هنع  روهـشم  کلذ  ۀیواعم و 

ود اب  ار  وا  دـنوادخ  انامثع  تاراث  ای  ربکا  هللا  مهراید  یف  ایکـش  نعمـستل و  انآرق  اـحیبست و  لـیللا  عطقی  هب  دوجـسلا  ناونع  طمـشاب  اوجض 
تـشذگ هچنآ  لقن  زا  دـعب  هر )  ) ینابایخ ثدـحم  درادـب . ظوفحم  تبقاع  ءوس  زا  ار  ام  دـیامنب و  روشحم  هیواعم  ناـمثع و  دوخ  بوبحم 

راتات و يایاضق  یفنح  یبلح  يهنحـش  نب  دمحم  لضفلاوبا  مالـسالا  خیـش  نیدلابحم  ةاضقلایـضاق  فیلأت  بلح  خـیرات  زا  هدرک  عورش 
اب هدرک و  بارخ  راـتات  دـندوب و  هتخاـس  ربهماـن  نارتوبک  يارب  رفظم  کـلم  رما  هب  هک  یجرب  هومن و  لـقن  بلح  يهعلق  هب  ار  اـهنآ  موـجه 

میلعت و يارب  نارهط  هاش  غاب  رد  هک  یجرب  نآ  زا  سپ  هداتفا و  قافتا  ق  ه . ( 628  ) لاس رد  نآ  تسا و  هدرک  لقن  دناهدومن  ناسکی  كاخ 
احورشم هتـشاد  ذافنا  نارهط  زا  هک  یماظن  رکـشل  هدنامرف  يهمان  زا  ار  نآ  لیـصفت  هدومن و  نایب  دناهدرک  سیـسأت  ربهمان ، نارتوبک  تیبرت 

يهمتت مایالا  عئاقو  باتک  هب  دنـشاب  لیام  مرتحم  ناگدنناوخ  رگا  دـش  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  دوب  ام  روظنم  زا  جراخ  نوچ  هدومرف و  لقن 
دنیامرف ص 279 . هعجارم  مارحلا  مرحم 

مالسا ردص  زا  رب  همان  رتوبک  ندوب 

هچنآ هدوب و  هدافتـسا  دروم  تیلهاج  نامز  زا  هکلب  مالـسا  ردـص  نامز  زا  ربهمان  رتوبک  هک  تشگ  مولعم  دـش  لقن  هچنآ  زا  اـجنیا  اـت  سپ 
رتوبک يهطساو  هب  تلاسر  نادناخ  ءارسا  يهرابرد  دیزی  زا  دایزنبا  ناذیتسا  هک  هدومن  اعدا  راحب  رازم  شم  اهرد  ءاملع  لضافا  زا  یـضعب 
نشور ار  لضافا  زا  یـضعب  ءاعدا  لیلد ، هکلب  دشابیم و  لیلد  نودب  ار  وا  ياعدا  هر )  ) يرون ثدحم  ندرمـش  دساف  تسا و  حیحـص  هدوب 

هحفص 274 ] دزاسیم [ .
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ءالبرک هب  ناش  تعجارم  هفوک و  زا  ءارسا  تکرح  خیرات 

حیحص دناهداد  تکرح  ماش  يوس  هب  ه  ( 61  ) مرحم مهدزناپ  رد  هفوک  زا  ار  توبن  نادناخ  ءارـسا  هک  نارگید  يزوجلا و  نبا  طبـس  لقن  و 
اهنآ مرحم  هام  رخآ  ات  زور  هدزناپ  فرظ  رد  هدـش و  اهنآ  فقوت  ماش  رد  [ 193  ] زور تشه  بیرق  دنا و  هدرک  ماش  دراو  رفـص  لوا  تسا و 

هار رد  زور  هدزاود  بیرق  هدش و  ماش  زا  تکرح  زور  تفه  ای  تشه  زا  سپ  دناهدرب و  دش  هداد  حرش  الیصفت  هک  دیرب  ریـس  تعرـس  اب  ار 
ماش زا  جورخ  مزاـع  هدـید و  هیهت  هقوذآ  بآ و  هدـش و  ناشریـس  میقتـسم  طـخ  اـب  هک  دراد  ناـکما  رایـسب  دـناهدوب و  ماـش  قارع و  ناـیم 
روبق ترایز  اهنآ  ات  دورب  قارع  هب  هرـسکی  هک  دناهدرک  شهاوخ  هدوب و  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  رایتخا  رد  هک  لیلد  زا  هار  رد  دناهتـشگ و 

یصاخشا دنیامن . ترایز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هللادبعوبا  هحفص 275 ] نامولظم [  دیـس  رونا  رهطا و  ربق  هدومن و  ار  ءالبرک  تشد  ءادهش 
تاهبش هدیشارت و  تالاکشا  نیعبرا  زور  رد  ترجه  لاس 61  رفص  هام  متسیب  زور  رد  قارع  هب  ماشزا  تلاسر  نادناخ  ءارسا  ندمآ  رد  هک 
عالطا نامز  نآ  رد  اهنآ  ریس  تعرـس  اهدیرب و  تالاوحا  زا  دناهدرمـش  يداع  تالاحم  زا  هک  دناهدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  ات  هتخادناهار  هب 

هب نتفر  توبن ر  نادناخ  ءارسا  يهیضق  زا  هتشادن و  یهاگآ  هیماینب  نامز  رد  اهنآ  دوجو  زا  ربهمان و  نارتوبک  لمع  زا  دناهتـشادن و  یفاک 
قیقحت هب  هتـشادن و  لماک  تاعالطا  ربهمان  نارتوبک  يهطـساو  هب  اهنآ  يهرابرد  دـیزی  زا  دایزنبا  ناذـیتسا  ماش و  زا  ناشتعجارم  ماـش و 
یضعب ياهداعبتسا  هدش و  مدرم  راکفا  شیوشت  ثعاب  اهنآ  ياهفرح  تاملک و  دناهدش و  اهداعبتسا  هابتشا و  همه  نآ  راچد  اذل  هتخادرپن و 

مدرم ناهذا  رد  ار  جنشت  هدیدرگ و  راکفا  شیوشت  تابجوم  هتشگ و  تلع  رب  دیزم  رتشیب  ربانم  رد  ار  لوا  نیعبرا  يهیـضق  مه  ربنم  لها  زا 
نادناخ ءارـسا  هک  نیا  ءاعدا  رب  ار  رتشیب  دامتعا  تفای  شراگن  باتک  نیا  رد  هک  یتابیرقت  مراودیما  و  تسا . هدرک  داجیا  صوصخ  نیا  رد 

دـش دـهاوخ  رکذ  هک  رگید  تاراما  نئارق و  رب  هوـالع  دروآ  مهارف  دـناهدمآ  ءـالبرک  هب  ه  ( 61  ) لاس لوا  نیعبرا  رد  تراـهط  تمـصع و 
یلاعتهللاءاشنا .

نآ باوج  يرون و  يهمالع  مشش  لیلد 

هراشا

رگا هک  تسنآ : ترجه  ( 61  ) لوا نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  ندمآ  داعبتسا  يارب  هر )  ) يرون يهمالع  مشـش  لیلد 
دوبن بسانم  دناهدیسر  ءالبرک  هب  زور  کی  رد  مشاهینب  زا  یتعامج  و  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  ترـضح 
هراز نم  لوا  وه  و  هدومرف : ۀعیـشلا  راسم  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  هچنانچ  دـنیوگ  مالـسلاهیلع  هحفـص 276 ] ءادهـشلادیس [  رئاز  لوا  ار  رباج 

لیلع و رایـسب  هر )  ) يرون ثدـحم  لیلد  نیا  تسا . هدرک  تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  تسا  یـسک  لوا  رباـج  ینعی  [ ... 194]
لوا رباج  مه  عقاو  رد  هتفرگ  مزال  زور  کی  رد  ءالبرک  هب  مشاهینب  رئاس  مالـسلاهیلع و  ماـما  رباـج و  ندیـسر  اریز  تسا  نوهوم  تسس و 

ود شهارمه  هدیسر و  ءالبرک  هب  مشاهینب  تلاسر و  نادناخ  دارفا  رئاس  مالـسلاهیلع و  ماما  زا  لبق  هر )  ) رباج کش  نودب  نوچ  دشاب  رئاز 
صخـش هک  ماهدـیدن  یئاج  رد  لاح  ات  هچنانچ  هتفگن  یـسک  ادـبا  و  هر )  ) یفوع يهیطع  يرگید  و  هر )  ) رباـج مـالغ  یکی  هدوبن  رتشیب  رفن 

شهارمه هدش و  دراو  رباج  هک  دوب  هدشن  ءالبرک  دراو  مالـسلاهیلع  ماما  زونه  دـناهدوب و  رفن  راهچ  ءاطع و  مان  هب  هدوب  اهنآ  اب  مه  يرگید 
هک هدوب  ترایز  فئاظو  ماجنا  زا  دعب  هتـشگ  رـضاح  كرابم  ربق  دزن  تسا و  مولعم  هک  یتیفیک  نآ  اب  هدرک  لسغ  هدوب و  شمالغ  ۀیطع و 
رگ تسا  رئاز  لوا  اتقیقح  هیلعهللاناوضر  يراصنا  رباج  رهاظ  بسحرب  اذل  دناهدش و  دراو  تراهط  تمصع و  تاردخم  اب  مالسلاهیلع  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  يهباحص  ناگرزب  زا  هک  هر )  ) رباج تمظع  تلالج و  هب  رظن  یلو  دناهدوب  شهارمه  رباج  مالغ  ۀیطع و  هچ 
ماما ریغ  يهقبط  زا  وا  دـناهتفگ و  رئاز  لوا  ار  وا  اذـل  هتفر و  ایند  زا  هک  هدوب  هباحـص  نیرخآ  هک  تسا  یـصخش  اـهنآ و  نیرمعم  زا  هدوب و 
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هحفـص 277] ماما [  هک  هتـشاد  تمظع  نیملـسم  راظنا  رد  يهزادـنا  هب  هر )  ) رباج و  تسا . هدرب  ار  راختفا  نیا  مشاهینب  ریغ  مالـسلاهیلع و 
رب داب  فأ  دریگن . داریا  بصاون  اهینس و  زا  یـسک  هک  تسا  هداد  تبـسن  يو  هب  هیقت  باب  زا  اهینـس  لباقم  رد  ار  تایاور  هیلعهللامالـس  رقاب 

ماما هک  دنریگب  قیـض  ار  هصرع  گنت و  هزادنا  نآ  هللاۀـفیلخ  ادـخ و  تجح  رب  ایند  يهنحـص  هک  راگزور  يهنعارف  ایند و  ناراکمتـس  نیا 
ار قح  دـناوتن  دـهدب و  تبـسن  تلاسر  نامداخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهباحـص  زا  رفن  کی  هب  ار  ثیداحا  مالـسلاهیلع 

ماقتنا اهنآ  زا  دنوادخ  تسا و  نیمه  ناشهیور  نیا و  ناشراک  ناراکمتـس  راگزور  راودا  رد  هشیمه  دیامن و  نایع  دوخ  زا  نایب و  اراکـشآ 
دیامرف . دوخ  میلا  باذع  راتفرگ  دریگب و 

رباج ندوب  رئاز  لوا 

و هر )  ) دیفم خیـش  هب  نوچ  میدرک  نایب  البق  تسا و  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  زا  نتفگ  رئاز  لوا  ار  هر )  ) رباج دـش  هتفگ  هچنآ  زا  هتـشذگ  و 
هب مالسلاهیلع  ماما  دورو  هب  ( هر  ) دیفم خیش  اذل  هدیسرن و  شخیاشم  زا  ادنسم  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  دورو  يو  لاثما 

ار وا  هدومرف و  حیرـصت  هراشا و  نآ  هب  تهج  نیا  هب  هدیـسر  راوگرزب  نآ  هب  ادنـسم  هر )  ) رباج فرـشت  یلو  تسا  هدومرفن  هراشا  ءـالبرک 
ماما هک  میشاب  هدرواین  تسد  هب  رگید  رداصم  كرادم و  زا  ام  هک  دناسریمن  ار  نیا  هر )  ) دیفم خیش  يهیور  نیا  تسا و  هدرمـش  رئاز  لوا 

دناهدمآ . ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تمصع  نادناخ  دارفا  رئاس  مالسلاهیلع و 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  يهمالع  متفه  لیلد 

هراشا

جراخ هرونم  يهنیدـم  ناـشدوخ  نطو  دـصق  هب  ماـش  زا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ءارـسا  هک  تسنآ : هر )  ) يرون ثدـحم  خیـش  متفه  لـیلد 
جراخم تشاد  عبط  تئاند  دوب و  سیـسخ  هحفـص 278 ] صخـش [  دیزی  دنیایب و  قارع  هب  دوبن  رـسیم  زگره  دیلپ  دیزی  عالطایب  دناهدش و 

رتشیب لامتحا  درجم  مه  لـیلد  نیا  دـنیایب . مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  كراـبم  ربق  تراـیز  قارع و  هب  هک  دـنکیمن  ربارب  ود  زگره  ار  اـهنآ 
هدرپس دناسرب  ناشدوخ  نطو  هب  ار  اهنآ  مارتحا  مامت  اب  دوب  رومأم  هدوب و  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  هارمه  هک  نامعن  هب  دیزی  اریز  تسین 

داعبتـسا هنوگچیه  اذل  دیامن و  تعاطا  دـندومن  رما  ره  دـشاب و  ناشتعاطا  رد  دـچیپن و  رـس  اهنآ  رماوا  زا  دـشاب و  اهنآ  رایتخا  رد  هک  دوب 
نادناخ هک  تسا  خـیرات  حیرـص  هچنانچ  دـنک  تعاطا  وا  دـشکب و  قارع  هب  ار  اهنآ  يهلفاق  هک  دـنک  رما  وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  درادـن 

زا درک  لوبق  مه  وا  دنادرگب و  ءالبرک  هب  ار  اهنآ  يهلفاق  راطق  هک  دندرک  شهاوخ  نامعن  زا  دـندمآ  نوریب  ماش  زا  هک  نآ  زا  دـعب  تلاسر 
لوبق وا  دربب  قارع  هب  ار  اهنآ  هک  دننک  شهاوخ  وا  زا  توبن  نادناخ  رگا  هک  دوب  هدادن  روتسد  وا  هب  يرس  روطب  دیزی  هک  هدش  مولعم  اجک 
هدرک اضتقا  ار  روتـسد  نآ  زین  تمـصع  نادـناخ  دارفا  هب  تفطالم  تهج  هب  مه  تقو  تسایـس  دـیاش  دوشن و  جراخ  اـهنآ  رما  زا  دـیامن و 

لاملاتیب دـنوشیم و  لـمحتم  ار  يداـیز  جراـخم  ناـشدوخ  راـک  حالـص  ریوزت و  تسایـس و  هلیح و  يارب  میئل  یند و  صاخـشا  تسا و 
زا دنـشاب  هدرک  روصت  ار  ناشدوخ  يهزور  جنپ  تسایر  رارقتـسا  لامتحا  نآ  رد  هک  دننکیم  فرـص  هدوهیب  يدایز  دراوم  رد  ار  نیملـسم 
زا نتـساک  یمومع و  راکفا  ندـینادرگرب  تهج  هب  مدرم و  تاکـسا  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  ار  تاظحالم  نآ  دـیلپ  دـیزی  هک  مولعم  اـجک 

راـنک هشوگ و  زا  فرط و  ره  هحفص 279 ] زا [  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهناحیر  تداهـش  ترهـش  زا  دعب  مدرم  مشخ 
ار دوخ  تخادـنایم و  داـیزنبا  ندرگ  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  لـتق  هدروآیم و  موجه  دـیزی  فرط  هب  ترفن  مشخ و  لیـس  یمالـسا  دـالب 

ایهم بابـسا  ار  ع )  ) تلاسر نادناخ  هک  دنک  اضاقت  اهنیا  یمامت  دریگب  ار  مدرم  بضغ  راجزنا و  ترفن و  ولج  ات  درکیم  داد  ملق  عالطایب 
دنورب . ءالبرک  هب  ع )  ) ءادهشلادیس ترایز  هب  هک  دروایب  مهارف  و 
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تسا لوهجم  هصق  يوار  يرون : ثدحم  ياعدا 

مولعم هدوب و  لوهجم  هدـش  لقن  فوهل  رد  هک  ءالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندـمآ  يهصق  يوار  هدومرف : هر )  ) يرون يهمالع 
تسین .

نآ باوج  رد  قیقحت 

عئاقو و خـیراوت و  لقن  لیبق  زا  لقن  نیا  هدومرف  فارتعا  هر )  ) يرون ثدـحم  دوخ  هچنانچ  دوشیم : هتفگ  ناـشیا  شیاـمرف  نیا  باوج  رد 
صوصخم دنـس  اب  دشاب و  دانـسا  اب  هک  تسین  نیثدحم  تایاور  لیبق  زا  دـنهدیم  شراگن  ناشدوخ  تافیلأت  رد  نیفلؤم  هک  تسا  ثداوح 

ثیداحا نایوار  لاوحا  زا  هک  تسین  عرـش  ماکحا  هب  هطوبرم  ثیداـحا  زا  میئاـمن و  وجتـسج  شلاوحا  زا  میدرگب و  يوار  یپ  دوش و  لـقن 
هچرگ میئامن . هعجارم  لیدـعت  حرج و  باحـصا  لاوقا  هب  میـشاب و  غارـس  رد  اـهنآ  تقاـثو  تلادـع و  زا  میرواـیب و  تسد  هب  عـالطا  اـهنآ 

هچ دناهدرک و  لقن  ناشدوخ  قرط  دانـسا و  اب  زین  ار  خیراوت  يو  رئاظن  يربط و  دننام  قباس  ياهنارود  رد  ناسیونخیرات  میدـق و  نیخرؤم 
مدرم دروخب  هدـنبیرف  رهاظ  تروص  هب  ار  بیذاکا  زا  يرایـسب  هک  دـشاب  هدوب  هنارحاس  يهیور  هدـش و  عقاو  رثؤم  ناهذا  رد  هیور  نیا  اـسب 

هلوعجم و تایاور  هتفر و  راـک  هب  يربط  هحفـص 280 ] ریبک [  خیرات  رد  هیور  نیا  هچنانچ  هدـش  لقن  دنـس  اب  ربخ  هک  نیا  ناونع  هب  دـهدب 
ریدـغلا سیفن  باتک  هب  دوش  عوجر  دـشکیم  ازارد  هب  مالک  دوش  هداد  حرـش  عوضوم  نیا  هب  رگا  هدرک  لقن  دنـس  اب  ار  هحـضاو  بیذاـکا 

[ . 195]

خیرات لقن  رد  هنارحاس  يهیور 

ياههصق اههناسفا و  صـصق و  رایـسب  هچ  هتفر و  راکب  یناهفـصا  جرفلاوبا  بتک  رد  دنـس - اب  خـیرات  لقن  هنارحاـس - هیور  نیمه  هچناـنچ 
دوجو يهصرع  هب  اپ  ادعب  هک  یئاهنآ  هدومن و  تیاور  دانـسا  اب  ار  هلوعجم  ياهناتـساد  هدرک و  لقن  دنـس  اب  هتـشاد  یبدا  يهبنج  هک  یلعج 
لوـبق هب  یقلت  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  عـقاو و  هک  ياهصق  عوـضوم و  کـی  ناوـنع  هـب  هدرک و  روـصت  یعقاو  ياـیاضق  ار  اـهنآ  دناهتـشاذگ 

لعج ار  هصق  هچنانچ  نیعاـضو  ناگدـننکلعج و  هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  لـقن  دنـس  اـب  هک  تسا  نیا  رب  ناـشرظن  هدـمع  دـناهدومن و 
یناهفـصا جرفلاوبا  یناغالا »  » باتک هب  خیراوت  لقن  رد  قیقحت  لها  نف و  يهرهم  اذل  و  دـناهتخاس . هدومن و  عضو  زین  ار  شدنـس  دـناهدرک 

كردم ار  یناغالا »  » باتک روهـشم  خرؤم  نادـیز  یجرج  لثم  دـناهدشن  لئاق  شزرا  هدربمان  باتک  هب  یخیرات  يهبنج  زا  هدرکن و  دامتعا 
صـصق ضعب  لقن  اب  هدومن و  یناغارد  جرفلاوبا  اهفرح  هب  کسمت  ۀـغللا  بادآ  ندـمت و  خـیرات  باـتک  رد  هداد و  رارق  نتـشیوخ  تاـیلقن 

. تسا هدرک  عقاو  فالخ  هحفص 281 ] ياهفرح [  اب  هدولآ  رصح  دح و  زا  جراخ  ار  سابعینب  يهرود  خیرات  اصوصخ  خیرات  يور 

« ینفلا رثنلا   » رد كرابم  یکز  رتکد  تاملک  لقن 

وهف  » دیوگ بوخ  هچ  یناغا  باتک  يهرابرد  دراد  ینفلا » رثنلا   » باتک رد  هدنزرا  تاقیقحت  كرابم  یکز  رتکد  همالع  هرابنیا  رد  هچنانچ 
و طورـش ، بادآ و  هل  اقیقد  املع  هونظ  سانلا و  نم  ریثک  هب  نتف  رحاس  یئـش  دنـسلاب  ۀیاورلا  و  : » دیوگ زین  و  خـیرات » باتک  بدا ال  باتک 

تاقیقحت هب  دوش  عوجر  خـیراتلا .» قئاقح  یف  اولـضأ  اولـضف و  یناغالا  تایاور  یلا  نیثحابلا  رثکا  نأمطا  قیقدـلا  ملعلا  اذـه  یلع  اداـمتعا 
هن هداد  شراـگن  بدا  باـتک  جرفلاوبا  هک  دوش  مولعم  اـت  اـت ص 245  زا ص 234  ینفلا » رثنلا   » سیفن باـتک  رد  هدربماـن  رتـکد  شزرارپ 
هب دراد و  عقاو  هتشاد و  شزرا  هک  دوشیم  لایخ  هدرک  لقن  دنـس  اب  ار  تقیقحیب  ياههصق  ياههناسفا و  ایاضق و  نوچ  یلو  خیرات  باتک 

باتک روجف  قسف و  لها  برط  شیع و  سلاجم  یقیـسوم و  اـنغ و  بعل و  وهل و  لـها  يارب  جرفلاوبا  هک  دوشیمن  هدـیجنگ  یـسک  لاـیخ 
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يرادقم زین  یناورم  يوما  درم  نآ  دوخ  ياهروجف  قسف و  زا  هچنانچ  دوش . خـیرات  رد  دامتعا  دروم  ات  یخیرات  قئاقح  نایب  يارب  هن  هتـشون 
تسا . هدرک  لقن  شاهدربمان  باتک  رد  كرابم  یکز  رتکد 

دشاب باتک  فلؤم  هب  رتشیب  دامتعا  دیاب 

يهیـضق نالف  نوچ  هک  نیا  لیلد  هب  داد و  رارق  نانئمطا  دامتعا و  دروم  دروخ و  بیرف  دـیابن  ار  يربخ  يوار  مان  نداد  ناشن  درجم  هب  سپ 
رظن رد  ار  باـتک  فلؤم  دوـخ  لوا  دـیاب  هکلب  هحفـص 282 ] درک [  دامتعا  دومن و  هیکت  هدیـسر  دنـس  اـب  تسا و  مولعم  شیوار  یخیراـت 

ثحب و خـیراوت  ایاضق و  بلاطم و  لقن  رد  فلؤم  ندوب  قیقد  طباض و  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  وا  ندوب  قوثو  دروم  وا و  لاـح  زا  تفرگ و 
بلاطم لقن  شباتک و  هب  دامتعا  دش  زرحم  وا  تلادـع  تناما و  تناید و  تقاثو و  تشگ  دامتعا  دروم  فاصوا  نآ  رد  رگا  درک و  قیقحت 

نانئمطا و دروم  وا  تاـیلقن  دوشن  ققحم  تباـث و  شتاـیلقن  رد  لاکـشا  هابتـشا و  هک  یماداـم  هدرک  لـقن  شباـتک  رد  هچنآ  شخیراوت و  و 
ندمآ زا  فوهل  باتک  رد  هرـسسدق )  ) ینـسحلا سوواط  نب  یلع  نیدلایـضر  دیـس  مظعا  لجا  دیـس  هک  هچنآ  الاح  دوب . دهاوخ  دامتعا 

زا رتشیب  راوگرزب  نآ  لقن  هب  داـمتعا  بتارم  هب  یلو  هدومرفن  رکذ  ار  يوار  هچ  رگ  هدومرف  لـقن  ءـالبرک  هب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ءارـسا 
دنشاب . هدرک  لقن  يوار  رکذ  دنس و  اب  ار  یخیرات  بلاطم  هک  تسا  نیرئاس  تایلقن 

ناشیا یلامجا  يهمجرت  يرمک و  هوک  هللا  ۀیآ  شیامرف  لقن 

شباـتک رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  [ (: 196  ] هرـسسدق  ) يرمک هوکلا  ۀـجحلا  دیـسلا  انداتـسا  ربکالا  دـهتجملا  مامالا  اندیـس  شیامرف  هب  اـیآ 
لقن هب  ادنـسم  هدومن و  رکذ  ار  نایوار  مان  بلغا  نوچ  هدرک  لقن  اهنآ  ياهدنـس  اب  ار  خـیراوت  بلاـطم و  هحفص 283 ] نیبلاطلا [ ) لتاقم  )

یتروص رد  هدرک .؟ لقن  دنس  اب  هک  نیا  يارب  میئامن ؟ دامتعا  اهنآ  يهمه  هب  نامدوخ  یماما  یعیش  قاذم  بسح  رب  میناوتیم  هتخادرپ  اهنآ 
سان قسفا  زا  تسا و  یناورم  يوما  هک  نآ  لاح  دومنیم و  ندوب  يدـیزب  رهاـظت  جرفلاوبا  نوچ  هدرک و  لـقن  هیدـیز  لاـجر  زا  بلغا  هک 

[ . 197  ] تسا هتسناد  يدیز  یعیش  ار  وا  هر )  ) یسوط خیش  شرهاظت  نامه  هب  رظن  هچنانچ  هدرکیم  عیشت  راهظا  نایعیش  دزن  هدوب و 

تسا دامتعا  دروم  رتشیب  سوواط  نبا  دیس  تایلقن 

هدومرفن رکذ  هدادن و  تسد  هب  ار  يوار  مان  اذل  هدیشوک و  راصتخا  هب  فوهل  رد  هرسسدق )  ) سوواط نبا  دیـس  لجا  دیـس  هک  نیا  رب  رظن 
دنـس و اب  ار  خیراوت  هک  نارگید  بلاطم  زا  بتارم  هب  اذـل  تسا و  دامتعا  نانئمطا و  رابتعا و  تیاغ  رد  شتایلقن  نوچ  هحفص 284 ] یلو [ 

یسک رب  هدوب و  نشور  یعدم  نیا  هر )  ) دیس بتک  رب  سرامم  رب  هچنانچ  تسا . دامتعا  نانئمطا و  لحم  رتشیب  دناهدرک  لقن  يوار  مان  رکذ 
راوگرزب نآ  رظنتقد  تسا و  انشآ  وا  تافلؤم  رب  هک  یـسک  رب  اریز  تسا  حضاو  یبوخ  هب  ینعم  نیا  دشاب  هر )  ) دیـس تایلقن  رب  انـشآ  هک 

هک هدوبن  موسرم  لومعم و  ام  رضاح  رـصع  دننام  زونه  هک  يو  نامز  رد  دیامرفیم  بلاطم  لقن  قیقد  رظن  اب  ردقچ  هک  دنکیم  هدهاشم  ار 
نآ مدـنچ  پاچ  نییعت  اب  دـشاب  هتـشاد  ددـعتم  ياهعبط  باتک  نآ  رگا  رطـس و  هحفـص و  نییعت  اب  دـنیامنیم  لقن  یباـتک  زا  هک  ار  یبلطم 

تایلقن رد  هر )  ) دیـس همه  نیا  اب  هتـشادن  دوجو  بتک  پاچ  هدوبن و  لومعم  هیور  نیا  هر )  ) دیـس نامز  رد  هک  نیا  اب  دـنوش  رکذـتم  الماک 
هراشا اهنآ  يهمه  هب  تسا  لصف  مادک  رد  مدنچ و  سارک  رد  هدش و  رکذتم  دیامنیم  لقن  نآ  زا  هک  ار  یباتک  تایصوصخ  بتک  زا  دوخ 

ار یباتک  راوگرزب  نآ  لثم  سپ  دـیامرفیم  حیرـصت  زین  نآ  هب  هدوب  راوگرزب  نآ  شیپ  نآ  هقیتع  يهخـسن  هک  باتک  نالف  ای  دـیامرفیم و 
هدناوخ مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراوگوس  ءازع و  سلاجم  رد  هدیـشوک و  راصتخا  هب  دـهدب و  مدرم  تسد  هب  دـهاوخیم  هک 

دیامرفن . رکذ  ار  يوار  مسا  هچ  رگ  دوب  دهاوخ  لماک  دامتعا  دروم  باتک  نآ  بلاطم  تایوتحم و  مامت  دوشیم 
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تشذگ هچنانچ  ۀیطع  تیاور  عیطقت  هب  هراشا 

ندمآ زا  فوهل  رد  هر )  ) دیس هچنآ  هک  میدرک  ققحم  هحفص 285 ] حضاو [  روط  هب  هدش و  اقباس  هک  یتانایب  رد  اهنیا  يهمه  زا  هتشذگ  و 
هارمه هک  [ 198  ] تسا هر )  ) یفوک یفوع  يهیطع  زا  تراـبع  بلطم  نآ  يوار  هدرکن  رکذ  ار  يوار  مسا  هدومرف و  لـقن  ءـالبرک  هب  ءارـسا 
يارب هریغ  ترایز و  لسغ  زا  ار  وا  ندـش  ایهم  یگنوگچ  البق و  ار  رباج  دورو  نایرج  هدـمآ و  ءـالبرک  هب  هر )  ) يراـصنا هللادـبع  نب  رباـج 

نانچ نیعبرا  زور  يارب  ترایز  نیعبرا و  زور  رد  ءالبرک  هب  ماش  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  دورو  بیطا و  رهطا  ربق  دزن  هب  ندـمآ 
ره هدرک و  عـیطقت  ار  تیاور  نآ  تسا و  هللا  همحر  ۀـیطع  يوار  تسا و  تـیاور  کـی  ماـمت  هدرک  لـقن  رئازلا  حابـصم  رد  هر )  ) دیـس هـک 

نادـناخ بح  رب  عجار  هچنآ  رئازلا و  حابـصم  رد  تسا  تراـیز  هب  عجار  هچنآ  دـناهدرک  لـقن  یباـتک  رد  ماـقم  تبـسانم  هب  ار  نآ  تمـسق 
باتک دننام  یلتقم  باتک  رد  تسا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  بئاصم  رب  عجار  هک  یتمـسق  نآ  یفطـصملا و  ةراشب  باتک  رد  تسا  تلاسر 

دش . قیقحت  هتشذگ  رد  هحفص 286 ] الیصفت [  هچنانچ  دناهدرک  لقن  فوهل »  » ربتعم رایسب  فیرش و 

ربنم لها  هب  يرون  ثدحم  ندرک  تخات 

خاش ار  نیعبرا  يهیضق  نیا  ارچ  هک  هدومرف  داقتنا  تخات و  ربنم  لها  هب  تشذگ  هک  یثحب  يهمتاخ  رد  هر )  ) يرون يهمالع  دنامن : هتفگان 
دـننکیم و شدازآ  تقو  نآ  هداد و  رارق  هر )  ) يراصنا رباج  مالغ  تسا  نیعباـت  نیثدـحم و  زا  هک  ار  یفوع  يهیطع  و  دـنهدیم ؟ گرب  و 

تیبلها نیمداـخ  ناـیاقآ  تسا ، حیحـص  هر )  ) يرون ثدـحم  يهمـالع  ياـهشیامرف  نیا  دـننکیم . ناـیب  رباـنم  يـالاب  ار  غورد  همه  نیا 
مزج روط  هب  ات  دنـشاب  تسا  هدومرف  هر )  ) هلمظعم ثدحم  نآ  هک  ینعم  نیا  هجوتم  دیاب  تلاسر  نادـناخ  بئاصم  نیرکاذ  مالـسلامهیلع و 

ات هک  يزیچ  هدـمع  یلو  دـنیامنن  لقن  گرب  خاش و  اب  تسا  هدـشن  لـقن  نآ  تاـیئزج  تالیـصفت و  یماـمت  هک  ار  یخیراـت  يهیـضق  کـی 
يزادرپغورد ات  هدش  عقاو  رما  نایب  هن  تسا  لاح  نابز  باب  زا  اهگرب  خاش  نآ  بلغا  هک  تسنآ  دـیامنیم  ناسآ  لهـس و  ار  راک  يهزادـنا 

دوشب .

اهناوخ هحون  اهناوخ و  هضور  هب  تحیصن 

نابز يهیور  زا  هک  دـننک  مظن  دـنیامن و  لقن  ار  ایاضق  يروط  تسا  بجاو  مزال و  اهناوخهحون  اهناوخهضور و  ربنم و  لـها  ناـیاقآ  رب  یلب 
نابز زا  ددرگن و  یغورد  يهصق  لـعج  هک  دـننک  ناـیب  يوحن  هب  مظن  رثن و  رد  دوشن و  جراـخ  ندومن  هبدـن  یئارـسهحون و  ندوب و  لاـح 

هدنونـش ره  هداد و  ناشن  ار  یعقاو  يهیـضق  کی  هک  يروط  هب  دـننکیم  لقن  مالـسلاهیلع  ماما  نابز  زا  ار  ياهصق  ـالثم  دورن  نوریب  یلاـح 
هحفـص 287] رد [  تسا  هدـش  عقاو  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  مالـسلاهیلع و  ماما  ناـیم  هملاـکم  نـالف  ـالثم  هک  دـنکیم  لاـیخ 

هـصق لعج  دورن و  نوریب  ندوب  لاح  نابز  زا  هک  دنـشوکب  دـنیامن و  تقد  هتبلا  دوشیم  دـیکأت  زاب  درادـن . تیعقاو  تقیقح و  هک  یتروص 
ماجنا ار  یبابحتـسا  لمع  ناشدوخ  ناـمگ  هب  هریبک  هاـنگ  نآ  اـب  دـش و  دـنهاوخ  بکترم  تسا  هریبک  ناـهانگ  زا  هک  غورد  هب  ـالا  دوشن و 
هوالع و  دروآ ؟ اج  هب  ار  یبابحتـسا  لمع  دوشیم  مارح  اب  ایآ  دراد ؟ تروص  هچ  مالـسا  سدـقم  عرـش  رظن  زا  لمع  نیا  ایآ  داد . دـنهاوخ 

ءالبرک و يایاضق  خیرات  هب  رگا  دنهدن  مالـسلامهیلع  راهطا  تیبلها  ءادعا  جراوخ و  بصاون و  نید و  نانمـشد  تسد  هب  هبرح  هحلـسا و 
تیذا ءاذیا و  ررـض و  دنیامن  دراو  یغورد  لصایب  ياهفرح  يروص  يدایز  يهقالع  تبحم و  يور  زا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هاگتـسد 

دوب و دهاوخ  رتشیب  دندز  شکرابم  ندب  هب  دندیشک و  ترضح  نآ  يور  هب  ءاروشاع  زور  هک  اهریشمش  زا  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هب  نآ 
نآ هب  سایق  ار  حیحـص  ساـسا  هدرک و  همیمـض  اـهغورد  نآ  هب  ار  ءـالبرک  خـیرات  لـصا  دـنرادن  اـیح  هنوگچیه  هک  یئاـهکسم  یباـهو 

ساسا یمهفان و  دومج و  کلسم  نآ  لصا  رازگناینب  هکلب  اهکلسمیباهو  نارس  زا  یکی  هچنانچ  درک  دنهاوخ  راکنا  هدومن و  اهحیحصان 
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اهتلالـض و اهتعدب و  بحاص  و  [ 199  ] تسا یلبنح  ینارح  يهیمیت  نبا  زا  ترابع  هک  يدرگناـبایب  دـجن و  يارحـص  بارعا  يهیور  نآ 
ءادهـشلادیس كرابم  رـس  هک  هتفگ  هدرک و  راکنا  ار  خـیرات  حیحـص  ساسا  لـصا  یئاـیحیب  ماـمت  اـب  تساهتدـیقع  هحفـص 288 ] داسف [ 

تسا و هدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهناحیر  كرابم  ياهبل  هب  بوچ  اب  دناهدربن و  دیلپ  دـیزی  شیپ  ماش  هب  ار  مالـسلاهیلع 
راداو ار  ناـسنا  هدـیقع  داـسف  یگهقیلـسجک و  دومج و  یئاـیحیب و  [ . 200  ] دناهدرکن ریـسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  لها  زا  ار  یـسک  دیوگ :
راکنا ار  يرورـض  رما  کی  هدراذگ و  اپ  ریز  هدومن و  راداو  ار  ۀیمیت  نبا  هک  نانچ  دراذگب و  اپ  ریز  ار  تایرورـض  تایهیدب و  هک  دنکیم 

كرابم رـس  هک  شراـکنا  رد  ار  یمیت  نبا  مـالک  فارـشالا  بحب  فاـحتالا  باـتک  رد  يواربش  خیـش  اذـل  و  هحفـص 289 ] تـسا [ . هدرک 
هب ءانتعا  ادبا  يواربش  یلو  هدومن  نایب  يو  اب  هیزمه  حرش  رد  ار  رجح  نبا  تقفاوم  هدرک و  لقن  دناهدرب  ماش  هب  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس 

دیزی شیپ  ماش  هب  ءارـسا  اب  ار  رهطم  رـس  دایزنبا  نداتـسرف  اهنآ  مالک  لقن  زا  دعب  هدشن و  لئاق  ناشفرح  هب  یـشزرا  هدومنن و  اهنآ  مالک 
دنروآیم و وت  شیپ  ار  شکرابم  رـس  دش و  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دروآ  تراشب  دیزی  هب  یـسک  هک  هتفگ  تسا و  هدرک  لقن 
رد ار  رهطم  سأر  هک  دوشیم  مولعم  زین  ترابع  نیا  زا  و  دیزی ، يدی  نیب  عضوف  نیسحلا  سأرب  یئج  یتح  لئالق  امایا  الا  ثبلی  ملف  دیوگ :

يرون ثدحم  يهمالع  هچنآ  اجنیا  ات  ق . ( 1318  ) لاس رصم  فاحتالا ص 18 ط  هب  دوش  عوجر  دناهدرب  دیلپ  دیزی  شیپ  زور  دنچ  فرظ 
رد ترجه  ( 61  ) لاس نیعبرا  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندـمآ  هک  دوب  هدرک  شـالت  دوب و  هداد  شراـگن  ناـجرم  ؤلؤل  رد  هر ) )

نیا ياهفرح  هچ  میتخادرپ  ثحب  هب  اهنآ  فارطا  رد  لاح  روخارف  هب  هدرک و  لقن  ار  وا  لئالد  درامـش  دـیعب  ءالبرک  هب  رفـص  هاـم  متـسیب 
شراـگن هدربماـن  عوضوم  رد  دیـسریم  هدـنراگن  رظن  هب  هچنآ  روظنم  دوش  در  اـی  دـتفا  لوبق  دروم  شناد  باـبرا  دزن  هک  نیا  زا  معا  یهر 

عـساو عبتتم  ریبک  يهمالع  هچنآ  اجنیا  رد  تساوخ  تسا و  دازآ  هریغ  یخیرات و  یملع و  عوضوم  رد  دوخ  رظنراهظا  رد  سک  ره  تفاـی و 
ءارسا ندمآ  عوضوم  رد  ۀعیشلا  نایعا  هحفص 290 ] باتک [  رد  هرسسدق )  ) یلماع نیما  نسحم  دیس  جاح  ياقآ  ریهـش  دهتجم  عالطالا و 

هب همجرت  دـعب  میروایب و  اجنیا  رد  ار  هر )  ) همالع نآ  یبرع  تارابع  نیع  هداد  شراـگن  ءـالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
روبزم عوضوم  رد  يو  تقفاوم  ددرگ و  نشور  همه  رب  تسا  رابتعا  ءانتعا و  دروم  هک  زین  راوگرزب  نآ  يهیرظن  ات  میراـگنب  ار  نآ  یـسراف 

دوش . راکشآ  بناجنیا  رظن  اب 

یلماع نیما  دهتجم  هدنزرا  تاملک  لقن 

یلا يراسالا  ایابـسلا و  درب  رما  عل )  ) دیزی نا  مث  دیامرفیم : قشمد  عبط  ۀعیـشلا ص 271  نایعا  مراهچ  ءزج  زا  لوا  مسق  رد  هر )  ) نیما دیس 
یلا اولص  املف و  ءالبرک  قیرط  یلع  انب  رم  لیلدلل  اولاق  قارعلا  یلا  اوغلب  املف  ۀعامج  یف  يراصنالا  ریـشب  نب  نامعنلا  مهعم  لسرا  ۀنیدملا و 

درو و دق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نم  الاجر  مشاهینب و  نم  هعامج  يراصنالا و  هللا  دبع  نب  رباج  اودج  عرصملا و  عضوم 
داوسلا کلذ  لها  مهیلع  عمتجا  متأملا و  اوماقأ  مطللا و  نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  دحاو و  تقو  یفاوفا  وتف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ربق  ةرایزلا 

تیبلا لها  ۀـمئا  نع  ةدراولا  نیعبرـالا  ةراـیز  هنم  رفـص و  نم  نیرـشعلا  یف  ءـالبرک  اولـص  مهنا و  روهـشملا  و  اـمایا . کـلذ  یلع  اوماـقأ  و 
رهـش و نم  وحن  یف  عطقت  ماشلا  قارعلا و  نیب  ۀفاسملا  ناب  کلذ  دعبتـسی  دـق  و  هحفص 291 ] [ . ] 201  ] مالسلاهیلع نیسحلل  مالسلامهیلع 

نیعبرا یف  اهیف  ءاقبلا  ۀفوکلل و  باهذلا  ماشلا و  یف  ءاقبلا  بایالا و  باهذـلا و  باعیتسا  نکمی  فیکف  ةدـم  ماشلا  یف  اوقب  اونوکی  نادـبال 
لیقع برع  ناـک  امیقتـسم و  هنوکل  عوبـسا  یف  هعطق  نکمی  قارعلا  ماـشلا و  نیب  قـیرط  دـجوی  هناـب  [ 202  ] داعبتـسالا عفد  نکمی  و  اـموی .

نم نوبهذی  بیلـص  برع  و  عوبـسا . یف  قارعلل  ماشلا  نم  بهذـی  ناک  [ 203  ] دـیربلا نا  یلع  رابخالا  ضعب  لدـت  و  اننامز . یف  هنوکلـسی 
. ملعا هللاو  ماشلا  ۀفوکلا و  یف  ماقملا  اولقا  ءاملا و  نم  مهیفکی  ام  اودوزت  قیرطلا و  اذه  اوکلـس  مهلعلف  مایا . ۀینامث  وحن  یف  فجنلل  ناروح 

يراصنا ریـشب  نب  نامعن  اهنآ  هارمه  دندرگرب و  هنیدم  هب  هحفص 292 ] تلاسر [  نادناخ  ءارسا  ایابـس و  هک  درک  رما  دیلپ  دیزی  دیامرفیم :
لحم هب  هک  ینامز  ربب و  ءالبرک  قیرط  هب  ار  ام  دنتفگ  امنهار  لیلد و  هب  [ 205  ] دندیسر قارع  هب  هک  یتقو  و  یتعامج . اب  داتسرف  ار  [ 204]
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هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  نادناخ  زا  ینادرم  مشاهینب و  زا  یتعامج  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دـندید  دندیـسر  ءالبرک  ءادهـش  عرـصم 
دندرک و تاقالم  نانزهنیس  هب  نزح و  هیرگ و  اب  هدش و  دراو  دحاو  تقو  رد  دناهدش و  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  يارب  ملـس  هلآ و 

نایعا دیس  دعب  دندومن . تماقا  يزور  هحفـص 293 ] دنچ [  لاونم  نآ  رب  هدش و  عمج  اهنآ  رود  هب  فارطا  نآ  لها  دندومن و  ءازع  يهماقا 
يهمئا زا  هک  نیعبرا  ترایز  دناهدیسر و  ءالبرک  هب  رفـص  هام  متـسیب  رد  تلاسر  نادناخ  هک  تسنآ  روهـشم  دیامرفیم : هر )  ) هعیـش ءاملع 

رفص هام  متسیب  رد  ناشیا  ندمآ  دوشیم  هدرمش  دیعب  و  تسا . تهج  نآ  زا  هدش  دراو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  مالسلامهیلع  تیبلها 
دناهدنام یتدم  دبال  ماش  رد  مه  تیبلها  دشکیم و  لوط  هدش و  یط  هام  کی  فرظ  رد  هک  ماش  قارع و  نیبام  تفاسم  هک  نیا  تهج  هب 

. دوشب مامت  زور  لهچ  تدـم  رد  اهنیا  يهمه  ندـنام  اجنآ  رد  هفوک و  هب  نتفر  ماش و  رد  ندـنام  نتفر و  ندـمآ و  هک  دوشیم  روطچ  سپ 
ار نآ  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  قارع  ماش و  نایم  یهار  هک  درک  عفد  باوج  نیا  اب  ار  ندرمـش  دیعب  نیا  تسا  نکمم  دیامرفیم : دـعب 

تلالد رابخا  ضعب  و  دـنریگیم . شیپ  ار  هار  نآ  ام  نامز  رد  لیقع )  ) ياـهبرع تسا و  میقتـسم  هار  نوچ  دومن  یط  هتفه  کـی  تدـم  رد 
فرـشا فجن  هب  ناروح  زا  بیلـص )  ) ياهبرع و  هتفریم . هتفه  کی  تدم  رد  تفریم  قارع  هب  ماش  زا  هک  کیپ  و  دیرب »  » هک نیا  رب  دراد 

هار و يهشوت  زا  هحفص 294 ] ناشدوخ [  هارمه  دناهتفرگ و  شیپ  ار  هار  نیمه  تلاسر  تیبلها  دیاش  سپ  دنوریم . زور  تشه  فرظ  رد 
عبتتم علطم  دیس  نآ  شیامرف  نیا  و  تسا . هدش  رتمک  ماش  هفوک و  رد  ناشتماقا  دنک و  تیافک  اهنآ  هب  هک  دناهتـشادرب  هزادنا  نآ  بآ  زا 

هیماینب مالسا  تخـسرس  نانمـشد  تسد  رد  تراسا  نارود  رد  تلاسر  نادناخ  دننکیم  روصت  هک  یئاهنآ  تسا و  نیتم  رایـسب  ریبک  ریبخ 
ینالوط ياهناتـساد  تسین  حیحـص  لایخ  روصت و  دناهدرک  فقوت  دایز  ماش  دوخ  رد  ماش و  قارع و  نایم  هار  ضرع  رد  هفوک و  رد  اهتدم 
نالهاان ياهباتک  زا  كردمیب و  فیعض  ياهفرح  دیاشن و  ار  دامتعا  ساسایب و  دناهداد  اهگرب  خاش و  هدیـشارت و  اههار  ضرع  يارب  هک 

تسا . هدش  یشان  رکفتیب  ناحولهداس  زا  ذخأ و  ینئارفسا  فنخمیبا و  یلعج  لتقم  دننام  لوهجم  نیفلؤم  تافیلأت  زا  و 

دناهدمآ زور  داتشه  زا  دعب  ءارسا  هک  یضعب  ياعدا 

درجم ءاعدا  نیا  دـناهدمآ  ءاروشاع  زا  دـعب  زور  داتـشه  ینعی  مود  نیعبرا  رد  ءـالبرک  هب  ءارـسا  دورو  هک  هداد  لاـمتحا  اهیـضعب  هچناـنچ 
نادناخ ءارـسا  ندمآ  هک  دشابیم  یـصاخشا  تایـسدح  زا  هدشن  هدید  هربتعم  بتک  رد  هتفگن و  ار  نآ  نیخرؤم  زا  یـسک  تسا و  لامتحا 
تسنآ بجعت  و  درادن . شزرا  هک  تسا  یلوق  اذل  دناهتـشادن و  عالطا  هریغ  دیرب و  تالاح  زا  دناهدرمـش و  دیعب  لوا  نیعبرا  رد  ار  تلاسر 

يرثا فیرش  باتک  نآ  رد  یلو  هدش  هداد  بیذهت  رد  هر )  ) یسوط خیـش  هب  ترجه  ( 61  ) لاس مود  نیعبرا  رد  ار  ءارسا  ندمآ  تبـسن  هک 
هحفص 295 ] دیدرگن [ . ادیپ  هدش  هداد  تبسن  هچنآ  زا 

نیدلا فرش  اندیس  یلماع و  نیما  دیس  ناش  تلالج  هب  هراشا 

نآ زا  یکی  تشاد و  هک  یعالطا  هطاحا و  نآ  اب  دریگ  رارق  لمأت  هجوت و  دروم  دـیاب  هر )  ) یلماع نیما  يهمالع  ماقمیلاع  دیـس  تاملک  و 
راهچ فیدر  رد  میدرک و  كرد  ار  اهنآ  نارود  هک  تفریم  رامشب  نید  هار  رد  دهاجم  ياهتیصخش  زا  زراب  يهنومن  هک  دوب  یـصاخشا 

دندوب یسوط  خیش  يدهلا و  ملع  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  دننام  ناشدوخ  رـصع  رد  ریظنمک و  هک  دوب  هعیـش  ياملع  رباکا  زا  رفن  جنپ  ای 
دوب ترابع  ناگرزب  نآ  زا  یکی  دناهداد و  ناشن  هعیش  مالـسا و  ملاع  هب  يریدقت  هنوگ  ره  نایاش  تامدخ  ناشدوخ  یمالک  تافیلأت  اب  هک 
طخ هب  يدایز  تابتاکم  تشاد و  هدـنراگنب  یـصاخ  فطل  هک  نایبل  روص  لیزن  یلماع  نیدلافرـش  دیـس  جاـح  ياـقآ  مظعـالا  اندیـس  زا 

هحفص 297 ] [ . ] 206  ] تسا دوجوم  العف  وا  فیرش 

ءالبرک رد  زور  هس  تیب  لها  فقوت 
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ءالبرک رد  زور  هس  تلاسر  نادناخ  هک  دیآیم  رب  نینچ  دـناهدرک  حیرـصت  ءالبرک  هب  نیعبرا  رد  ءارـسا  دورو  هب  هک  یـصاخشا  تاملک  زا 
یناهبهب رقاب  الم  جاح  عبتتم  ثدـحم  یلو  تفای  شراگن  هتـشذگ  رد  هک  تسیوحن  هب  الامجا  ناـشدورو  دـناهدرک و  فقوت  يرادازع  يارب 

يردق ءالب  تشد  نآ  زا  ار  اهنآ  تکرح  ءالبرک و  هب  ار  تلاسر  نادناخ  دورو  [ 207  ] ۀبکاسلا ۀعمدلا  باتک  رد  فرشا  فجن  نکاس  هر ) )
یلو هداد  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  هب  ار  نآ  تبـسن  هدـش و  فعـض  ثعاب  هدرکن  رکذ  ار  دوخ  لقن  كردـم  هچ  رگ  هدرک  لقن  تافاضا  اـب 

یقوثو دروم  ردصم  زا  دبال  هدوب  عبتتم  صخـش  هدربمان  نوچ  دوش  هحفـص 298 ] لقن [  شتاملک  ظافلا و  اب  وا  تاراـبع  نیع  تسا  بوخ 
ةرای یلا  اودرو  دـق  مهریغ و  مشاهینب و  نم  ۀـعامج  اودـجو  هعرـصم و  عضوم  یف  اولزن  ءالبرک  ضرا  اوغلب  اـملف  لاـق : تسا . هدرک  لـقن 
لها ءاسن  مهیلا  عمتجا  مایا و  ۀثالث  ةدم  یلا  ءازعلا  اوماقا  مطللا و  بیحنلا و  ءاکبلاب و  اوذخا  دحاو و  تقو  یف  اوقالتف  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
بیبح او  هانیسحاو  هاخااو  بولقلا : حرقی  نیزح  توصب  تدان  هتقـشف و  اهبیج  یلا  توها  عمجلا و  یف  مالـسلااهیلع  بنیز  تجرخف  داوسلا 

نیدخلا ۀمطال  موثلکما  تجرخ  اهیلع و  ۀیـشغم  تعقو  هآ و  مث  هآ  یـضترملا  یلع  نبا  ءارهزلا و  ۀمطاف  نبا  ینم و  ۀـکم و  نبا  هللالوسر و 
تابعان تامطال  ءاسنلا  یقاب  ءارهزلا و  ۀـمطاف  تتام  مویلا  یـضترملا  یلع  تام  مویلا  یفطـصملا  دـمحم  تاـم  مویلا  توصلا  عیفرب  يداـنت 

ام کیلع  زعی  هادـجاو ، هادـمحماو  يدانت : اهتوص  تعفر  ءاسنلاب  لح  ام  ۀنیکـس  تأر  املف  هانیـسحاو  هانـسحاو  هاتبیـصماو  تالئاق  تاحئان 
اهودشف هلاحر  دشب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  رما  مث  افـسأ . ینزحا  حیبذ و  بوحـسم و  حیرج و  بولـسم و  نیب  ام  کتیب  لهاب  اولعف 

ای الا  لوقت : تاشنأ  تنأ و  تنع و  ادـیدش و  ءاکب  تکب  فیرـشلا و  ربقلا  تنـصحف  هلوح  نردـف  اهیبأ  ربق  عیدوتل  ءاسنلاب  ۀنیکـس  تحاصف 
اولصف مث  لاق : هحفـص 299 ] انیمالا [  عم  یـصولا  دمحال و  احور  کعدون  ءالبرک  ای  الا  انیفد  لسغ  نفک و ال  الب  امـسج  کعدون  ءالبرک 

و ع )  ) نیدباعلانیز یئیجم  رکذ  و  نیعبرالا » ثیدح   » باتک رد  ینارحب  يدالب  نیسح  خیش  اقآ  لیلج  خیـش  ۀنیدملا .... نیبلاط  ءالبرک  نم 
لاجـسلا عومدـلاب  نیکبی  لایذالا و  یف  نرثعی  لافطالا  مرحلا و  اهعم  تلبقا و  اهناف  بنیز  اما  و  دـیوگ : ءالبرک  ضرأ  یلا  هتاوخا  هتاـمع و 

کیلع زع  ماشلا و  نم  کیلا  نلبقأ  نحن  اه  نیدانی  تامطال  هوجولا  یلع  تایکاب و  تابدان  هیلع  نبباکتف  مظعملا  ربقلا  کلذـل  نلبقأ  یتح 
اهنم هوجولا  رتس  رـسالا و  یف  مطاوفلا  رظنت  ام  وأ  يداوب  ارـسح  تابئانلا  يدـی  یف  انعـض  كدـعب  تاـعئاضلا  اـمحأ  تادـعلا . نم  اـنیقل  اـم 

عومدلل نیراج  متآملا  نیبصان  لاونملا  کلذ  یلع  لاحلا  کلذب  اولاز  امف  داحلالا  ۀبـصع  نیب  يرـسح  لیفک  نم  اهل  يرت  ام  الکث  يدایالا 
مد هنم  رجفناف  فیرـشلا  ربقلا  یلع  هعباـصأ  ع )  ) نیدـباعلانیز عضو  کـلذ  اودارأ  اـملف  ۀـنیدملا - یلا  لـیحرلا  یلع  اومزع  یتح  مجاوسلا 

اوشر رفـسلا  ۀفحت  يذه  دجلا  اوبطاخ  مکتفحت و  بابحالا  مد  نم  مکل  اوذخ  لامهنا . یف  هعومد  يدان و  لافطالا و  مرحلل و  تفتلاف  طیبع 
نعد مث و  ۀـبرک  نم  اهلای  ۀبیـصم و  نم  اهلایف  ۀـبحالل ، ۀـفحت  ءامدـلا  کلذ  نم  نذـخأف  رطقلاب  هاشحا  اوللب  شطعم  هبحاصف  ءام  هربق  یلع 

[ . 208  ] ۀنیزح اهتبحا  قارفل  یه  و  هحفص 300 ] ۀنیدملا [  نیبلاط  اولصفنا  روخصلا و  رطفی  اعاد  روبقلا و  کلت 

ءالبرک زا  لیحر  عقوم  داجس  ماما  نداد  ناشن  زاجعا 

رهطم ربق  هب  ار  كرابم  ياهتـشگنا  ع )  ) تیبلها ءارـسا  عادو  نیح  هک  هدرک  لقن  هیلعهللامالـس  داجـس  ماما  ترـضح  زا  هک  يهداعلاقراخ 
تسا هدرکن  رکذ  ار  نآ  لقن  ردصم  كردم و  هنافـسأتم  هچرگ  دش  رجفنم  یمرن  يهزات  صلاخ  نوخ  نآ  زا  تشاذگ و  ع )  ) ءادهـشلادیس

تساراد ربمغیپ  تالامک - فاصوایمامت و  هب  ع )  ) ماما هک  تسنآ  داقتعا  ار  ۀیرشعانثا  يهیماما  يهعیـش  ام  اریز  تسین  داعبتـسا  ياج  یلو 
. تسا هدـش  نهربم  نشور و  حـضاو و  بلطم  نیا  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  توبن  زا  ریغ  فاـصوا  یماـمت  رد  تسا  ربمغیپ  ریظن - ماـما  ینعی 

طسو زا  بآ  تشاذگیم و  يرصتخم  بآ  رادقم  هب  هددعتم  دراوم  رد  ار  دوخ  كرابم  ناتشگنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالامتاخ 
نیا دـندربیم و  دوخ  اب  هدرک و  هیهت  زین  هار  يهشوت  يارب  دـندشیم و  باریـس  نآ  زا  یهوبنا  تعامج  دیـشوجیم و  شکراـبم  ناتـشگنا 

داجـس ماـما  زا  دراد  داعبتـسا  هـچ  سپ  دـنراد  نـیقی  عـطق و  نآ  رب  نیملــسم  تـسا و  تارتاوـتم  زا  ص )  ) ءاـیبنأ متاـخ  زا  هرهاـب  يهزجعم 
هب یگتـسب  تازجعم  هب  ناعذا  تسا . ص )  ) ربمغیپ سفن  دـننام  ع )  ) ماـما نوچ  ددـنویپ  روهظ  هب  زین  هرهاـب  يهداـعلاقراخ  نآ  مالـسلاهیلع 
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ياج تاداعلاقراخ  تازجعم و  رودص  ناسانشادخ  ناتسرپادخ و  دزن  دراد  دوجولابجاو  هحفص 301 ] عناص [  ادخ و  هب  داقتعا  ناعذا و 
هب نامیا  زا  تازجعم  هب  ناـمیا  دـیوگ : برغ  يهفـسالف  زا  یکی  تسا  ققحم  زین  شعوقو  تسین و  شناـکما  رد  ههبـش  کـش و  هنوگچیه 

ءایلوا ءایبنا و  زا  هرداص  ياههداعلاقراخ  تازجعم و  لکشم  دنهاویم  یبرجت  یعیبط و  مولع  اب  هک  یناسک  [ . 209  ] دوشیمن کفنم  ادخ 
ماهوا و اب  کنخ  تالیوأت  تسین و  یندشلح  تازجعم  تقیقح  یبرجت  مولع  اب  دنهابتـشا  رد  تخـس  دنیامن  لح  تسا  تباث  ارتاوت  هک  ار 

دشابیم . شدروم  هب  لوکوم  ثحب  لیصفت  و  دنکیمن - اراکشآ  نشور و  ار  تایعقاو  هتشادن و  هدئاف  يرشب  يداع  تالیخت 

هدروآ مظن  هب  ار  نیعبرا  يهعقاو  هک  یلح  رقاب  خیش  اقآ  راعشا 

زا هدورس و  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  ع )  ) تیبلهأ ءارسا  عوجر  يهرابرد  هک  ار  یلح  رقاب  خیش  اقآ  لیلج  رعاش  راعـشا  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
رز دان  انیـسحاو  انزح  هیدـل  يداهلا و  یمـشاهلا  طبـس  ربق  رز  مروایب : هدرک  نایب  ار  هریغ  ماش و  عاضوا  تشذگرـس  ع )  ) يربک بنیز  نابز 

کناک یتح  داوسب  اببلجتم  اربعتـسم  مدنعب  کیتلقم  عمادـم  يرذا  و  هحفـص 302 ] دازلا [  ریخ  یهف  ۀـمایقلا  موی  اهب  قثو  نیعبرـالا  یف  هربق 
ءآدهشلا و حیارضل  ارئاز  مطاوفلا  ناعضأب  افاو  داحلالا  ۀمأ  املظ  هترسأ  اهلهأ  ۀموشملا  ماشلا  نم  افاو  داجسلا  دباعلل  البقتسم  یتأ  امل  ارباج 

اوکشن يداؤفب  اهوجش  امیقم  اصصغ  ابسلا  یف  انیقلام  ملعت  نیسحأ  يدانت  هیلع  توه  نیسحلا  ربق  ترصب  اذا  بنیز  ۀبیصم  رکذا  داجمالا و 
یلا لوخدلا  کیلا  اوکشن  يداعم  لکل  ارسق  انقاسم  مهلابحب و  انقاثو  کیلا  اوکـشن  دایزنبا  سلجم  یف  انفوقو  يدعلا و  نیب  انریـسم  کیلا 

دمحأ تانب  اهبجح و  یف  ۀیمأ  تانب  ابجع  دایعالا  نم  دـیع  هنأکف  مهئاسن  مهلاجر و  نیرـشبتسم  دالب  رـش  کیبا  رمعل  تناک  دـق  ماشلا  دالب 
يدـغف داوعالا  یلع  اولعی  نأب  انم  عمـسمب  دهـشمب و  بیطخلا  رمأ  داقحالا  نماک  رهظا  جـلعلا  ارـسح و  انولخدا  دـیزی  یلع  يداوب و  نویعلل 

هبتعب نیسحلاف  مویب  موی  يدارم  یبنلا  نم  تلن  لوقی  هخایشأ و  یف  دیزی  یعدلا  فته  داهج  مویب  اهمغرم  ناک  ذا  هرهـص  یبنلا و  اخأ  بسی 
اراتوا تکردا  دـق  مایالا  یحر  تراد  اذا  یتح  دادـح  عرق  حامرا و  نعط  یف  مهلازن  قیطن  اـنک ال  اوناـک و  يدادـجأ  هدادـجا  تحفاـک  مک 

عم اهنفدـنل  انعم  اهعیمج  سؤرلا  انئج و  نیـسحأ  هحفـص 303 ] داوطالا [  خماش  عدصی  ءزر  هتدـهاش  ام  ضعب  اذـه  نیـسحأ  يداد  لهال و 
يداص بلق  لک  مکنم  ماط و  هئام  تارفلا و  درو  اوک  وعنم  دابکالا  ةرارح  كاذـب  یفطن  یـسع  ءاـم  مکروبق  قوف  شرن  و  [ . 210  ] داسجالا

او هذه  اثالث  انتب  دابالا  ادم  انتعیش  رازم  اطبهم و  کئالملا  جاوفال  یحـضأ  داو  نم  هلای  فوفطلا و  يداو  یف  كازع  میقن  یکانئج  نیـسحأ 
دعب میقن  البلا و  ثادجأب  مکاوثم  بیطیأ  داشنالا  یلا  اوغـصاو  ۀـبحال  ۀـبحأ  باتع  اعمـس  انبابحا  يدالوأ  او  حیـصت  کلت  وعدـت و  یتوخأ 

دامغالا نم  یضنت  نکت  ملوا  اهدامغا  یف  فایسالا  دمغت  دق  داتؤلل  مضت  روبقلا  نا  مکموسج  نفد  لبق  بسحأ  تنک  ام  داهس  لوطب  اومک 
هدـیجب و يداعا و  عمج  نیب  درف  ماقـسالا  نم  هیف  ام  قوف  بئاصم  یـساق  داجـسلا  یلا  انوع  لفاک  نم  دـجن  مل  لیحرلا و  یلا  لیبسلا  فیک 

ایؤر یف  رـسنف  یقتلملل  دـعوم  له  داضعالا  یف  تفی  قارفلا  نا  مکقارف  عیطتـسن  انبابحا ال  دافـصالا  لالغالا و  نم  رثأ  اذ  نیقاـسلا  هیدـی و 
نم ءیجتلم  ناما  يرثلا و  ۀـخماش  لیزنتلا  طبهم  یه  دافولا  بئاکر  خاـنم  تناـک  يرقلل  اهومتدیـش  لزاـنم  يداـنلا و  یئـضی  مکب  اومک و 

وا رـضاح  نم  یهنلا  لها  اهلاوجح  مک  لامالا  ۀبعک  یه  يدایا  بهاوم و  لذب  لانتف  اهلاحر  ءآجرلاینب  طحت  اهب  و  هحفص 304 ] دادضالا [ 
انتعجفأ دـق  دادـحب  نلعم  كاب  عان و  يوس  اهیف  ام  تحـضا و  مکدـعب  نم  داورلل  ضورلاک  انل  تباط  مکب  سردـت  سیدـقت و  تایبا  يداب 

اهـسنا مل  ۀعقو  نم  اهلثم  ام  ۀعقو  ای  داسالا  لتقمل  بآذلا  بشن  اهنا  بئارغلا  بئاجعلا و  نم  دادبب و  انعمج  رداغ  رهدلا  مکدقفب و  تابئانلا 
يداعم  مویل  ادبا 

زور لهچ  زا  دعب  كرابم  دسج  هب  ار  ءادهشلادیس  بیطا  رس ، داجس  ماما  ندرک  قحلم 

كرابم رـس  نتخاس  قحلم  زا  ترابع  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ترجه  ( 61  ) رفص هام  متسیب  رد  توبن  نادناخ  ءارـسا  ندمآ  دهاوش  زا  و 
زا زور  لـهچ  زا  دـعب  رهطم  سأر  هک  دـناهدرک  حیرـصت  یعمج  هک  تسا  ءـالبرک  رد  شرونا  بیطا و  دـسج  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
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حیرصت نآ  رب  هرـسسدق )  ) یـسلجم يهمالع  هچنانچ  مهیلعهللاناوضر  هیمما  ءاملع  نایم  روهـشم  تسا . هدش  رهطا  ندب  هب  قحلم  تداهش 
ماما ترضح  کی ، تصـش و  لاس  رفـص  هام  متـسیب  لوا  نیعبرا  زور  رد  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس بیطا  رهطا و  سأر  هک  تسنآ  تسا  هدومرف 
هدرک قحلم  اهنآ  ياهندب  هب  ار  ءادهـش  سدـقم  هحفـص 305 ] ياهرـس [  هدـش و  ءالبرک  دراو  ماش  زا  تیبلها  ریاس  اب  مالـسلاهیلع  داـجس 

حیرـصت هک  یـصاخشا  تاحیرـصت  تارابع و  زا  يرادقم  لقن  هب  اذل  دـیاشن و  ار  دامتعا  رهطم  سأر  نفدـم  هب  عجار  لاوقا  ریاس  اما  تسا .
نیا رد  هک  نآ  زا  دـعب  میزادرپیم  دـناهدرک  قحلم  ءالبرک  رد  كرابم  ندـب  هب  ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  دـعب  ار  رهطم  سأر  هک  دـناهدرک 

نیـسحلا سأر  اماف  [ 211  ] هدومرف فوهل  رد  هرـسسدق )  ) ینـسح سوواط  نب  یلع  نیدلایـضر  مظعا  دیـس  میئاـمنیم . یـسررب  عوضوم 
ةریثک راثآ  تیور  هیلا و  راشملا  ینعملا  اذـه  یلع  ۀـفئاطلا  لمع  ناـک  فیرـشلا و  هدـسج  عم  ءـالبرکب  نفدـف  دـیعا  هنا  يورف  مالـسلاهیلع 
هعیش لمع  هک  دوشیم  موهفم  ماقمالاو  دیس  نآ  مالک  زا  باتکلا . راصتخا  نم  هانطرش  ام  خسفنی  الیک  اهعـضو  انکرت  انرکذ  ام  ریغ  ۀفلتخم 
راثآ هک  دیامرفیم : دناهتـشادن و  ءانتعا  هرابنآ  رد  لاوقا  رئاس  هب  هدش و  قحلم  رهطا  دـسج  هب  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  تسنآ : رب 

، ازع سلاجم  رد  باـتک  نآ  تئارق  راوز و  يارب  هوب و  نآرب  شرظن  فوهل  رد  هک  راـصتخا  تهج  هب  هدـش  لـقن  صوصخ  نیا  رد  يداـیز 
سیدارفلا باب  زا  نییمطاف  ءافلخ  ار  رهطم  سأر  هک  نیا  دـننام  هدومرف  يراددوخ  رهطم  سأر  يهراـبرد  لاوقا  نآ  لـقن  زا  هدومرف  فیلأـت 

دندرک نفد  هرهاق  رد  هدرب و  رصم  هب  نالقسع  زا  ادعب  دندومن و  نفد  اجنآ  هحفص 306 ] رد [  هدرک و  ادیپ  دیزی  يهنازخ  زا  هک  قشمد  رد 
تسا . هدرک  لقن  يزوجلا  نبا  طبس  هچنانچ  تسا  هاگترایز  هک  دراد  یمیظع  هاگراب  اجنآ  رد  و 

رصم هب  نالقسع  زا  ار  يرس  نییمطاف  ندرک  لمح 

رـصمب يولعلا  ۀـفیلخلا  نا  نیخرؤملا  نم  دـحاو  ریغ  یکح  لوـقا  [ : 212  ] هدومرف ناجـشالا  جـعاول  رد  هرـسسدق )  ) یلماع نیما  يهمالع 
هب یئیج  مالسلاهیلع و  نیسحلا  سأر  هنا  معز  اسأر  جرختـساف  بارخ  یه  نالا  ماش و  رـصم و  نیب  تناک  ۀنیدم  یه  نالقـسع و  یلا  لسرا 

دعب نیرشع  يدحا و  ۀنـس  یف  هتیأر  میظع  دجـسم  هبناج  یلا  و  رازی ، مظعم  دهـشم  وه  نالا و  فورعملا  دهـشملا  یف  اهیف  نفدف  رـصم  یلا 
نم سأرلا  کلذل  نییولعلا  ذخا  و  هدنع . نوعرـضتی  نوعدی و  ءاسن و  الاجر و  اجاوفا  هترایز  یلا  نودفاوتی  نویرـصملا  فلا و  ۀئامثالثلا و 

ءافلخ نیخرؤم  قافتا  هب  انب  هدومرف  هچناـنچ  مالـسلاهیلع . نیـسحلا  سأر  هنوک  یف  نأـشلا  نکل  هیف  بیر  ـال  هنأـک  رـصمب  هنفد  نالقـسع و 
یگرزب دهـشم  هدرک و  نفد  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  رهطم  سأر  مان  هب  دـناهداد و  لاقتنا  هرهاـق  هب  نالقـسع  زا  ار  يرـس  رـصم  نییمطاـف 

ملع نآ  هب  زگره  تسا ؟ هدوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رهطم  سأر  رـس  نآ  اـعقاو  هک  تسنآ  رـس  فرح ، یلو  دـناهدومن  ناـمتخاس  نآ  يـالاب 
روظنم هچ  هدرک و  يزاب  نآ  اب  نییمطاف  ءافلخ  تسایر  تسایـس و  تسد  هحفـص 307 ] هک [  هژیو  هب  تسا  هدشن  ققحم  تباث و  میرادن و 

فوخ و اعقاو  دناهدرک  ار  راک  نیا  اهیبیلص  سرت  زا  ارهاظ  ایآ  دناهدرب . رـصم  هب  نالقـسع  زا  ار  يرـس  هک  دناهتـشاد  لمع  نآ  رد  یـسایس 
سأر هب  تبـسن  اهنآ  سرت  زا  نییمطاف  ءافلخ  اـت  دـنیامن ؟ بارخ  دـیاب  ار  دهـشم  نآ  يروظنم  هچ  هب  اهیبیلـص  دناهتـشاد ؟ اـهنآ  زا  یـساره 

ظوفحم نآ  تقیقح  یلو  دنک  يزاب  نآ  اب  تسایر  تسایـس و  تسد  هک  تسا  رما  مادـک  و  دـنهدب ؟ هرهاق  هب  لاقتنا  نالقـسع  رد  نوفدـم 
دایز ایاضق  لیبق  نیا  رئاظن  نامدوخ  رصع  رد  هچنانچ  هادسفا . الا  ائیش  الخد  امف  ۀسایرلا  ۀسایسلا و  هللا  لتاق  الا  هدش : هتفگ  بوخ  هچ  دشاب 

نارجه و نیا  حرـش  . ) دوشب باتک  رـشن  زا  يریگولج  يهناهب  تسا  نکمم  دـشکیم و  ازارد  هب  مالک  دوش  هداد  حرـش  رگا  دوشیم  هدـید 
نینچ ۀینـسلا  رابخالا  بحاص  دـیوگ : نیرـصاعم  زا  یکی  اهتاقواب » ۀـنوهرم  رومـالا   » و رگد ) تقو  اـت  راذـگب  ناـمز  نیا  ( ) رگج نوخ  نیا 
سأر دهـشم  يارب  اـت  داد  روتـسد  نالقـسع  هب  شیاـهترفاسم  زا  یکی  رد  رـصم  قبـسا  ریزو  یلاـمج  ردـب  نب  لـضفالا  تسا : هدرک  تیاور 

نالقسع طوقـس  زا  سپ  دوب  مومع  هاگترایز  هک  انب  نیا  هحفص 308 ] دنیامن [ . اپرب  یللجم  يانب  دوب  عقاو  نالقـسع  رانک  رد  هک  نیـسحلا 
زا هک  عیالط  دیـسر - رـصم  تارزو  هب  عیالط  هک  نیا  ات  دندناسرن  نآ  رب  یبیـسآ  هنوگچیه  اهیبیلـص  دنام و  یقاب  دوخ  لاح  هب  زین  [ 213]

رهطم رس  هک  دید  نآ  رد  ار  طایتحا  طرش  تشاد  رطاخ  قلعت  تخس  نادناخ  نآ  راثآ  هب  تبسن  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  صلاخ  نایعیش 
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دجـسم نامتخاس  روظنم  نیدـب  دـنک و  لقتنم  ینما  لحم  هب  دوب  رطخ  ضرعم  رد  هتـسویپ  نایبیلـص  دوجو  يهطـساو  هب  هک  نالقـسع  زا  ار 
جراخ رد  نوچ  ءانب  نیا  هک  تفگ  يو  هب  هفیلخ  دیـسر  نایاپ  هب  نامتخاس  راک  هک  نیمه  نکل  دومن  زاغآ  هرهاق  رهـش  راـنک  رد  ار  یگرزب 

نمـشد و بیـسآ  زا  هک  ار  رهـش  لخاد  ياهخاک  زا  یکی  نآ  ياج  هب  تسا  رتهب  سپ  دـشاب  ینما  لحم  دـناوتیمن  اذـل  هتفرگ  رارق  راصح 
زا هک  ار  درمز  رـصق  هتـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  روبزم  دجـسم  عیالط  ور  نیا  زا  دیامن - باختنا  تسا  ناما  رد  نایبیلـص  يهدنیآ  تالمح 

نفدـم زا  ار  رهطم  رـس  هتخاس و  اپرب  یهوکـشاب  رایـسب  يانب  نآ  نایم  رد  هاگنآ  درک و  باختنا  روظنم  نیدـب  دوب  للجم  اـبیز و  ياـهخاک 
هب تسد  نارواگنج  ياهرپس  يور  اههزین و  زارف  رب  شیپ  نرق  نیدنچ  رد  هک  يروشرپ  رـس  نآ  بیترت  نیدب  و  دومن - لقتنم  اجنادـب  قباس 
هب هحفص 309 ] نالقـسع [  زا  راب  نیا  دوب  هدش  هدرب  نالقـسع  هب  اجنآ  زا  قشمد و  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  رازراک  نادیم  زا  هتـشگ و  تسد 

دیدرگ . نوفدم  تسا  نیسحلا  اندیس  عماج  هب  روهشم  نونکا  هک  يدجسم  رد  دش و  هدرب  هرهاق 

درادن تحص  لصا و  كرابم  رس  سکع 

ءادهــشلادیس رهطم  سأر  هـک  نـیا  ناوـنع  هـب  هدرک  روارگ  ار  هزین  يـالاب  رد  هدـیرب  رــس  سکع  شباـتک  رد  تاـملک  نـیا  بحاـص  دـعب 
هللا یلـص  هللالوسر  سکع  تسا  يروابدوز  ماخ و  لاـیخ  یهز  تسا و  هداد  اـیلاتیا  يهزوم  هب  ار  نآ  شیادـیپ  تبـسن  تسا و  مالـسلاهیلع 

سکع دـنهدیم و  رواـبدوز  ياهناملـسم  دروـخ  هب  هداد و  يراـصن  رید  نـالف  هب  ار  نآ  تبـسن  دـنهدیم و  راـشتنا  ار  ملـس  هـلآ و  هـیلع و 
نآ تبسن  دننکیم و  تسرد  ار  رهطم  سأر  سکع  دنهدیم و  الثم  هسنارف  يهزوم  نالف  هب  تبسن  دنزاسیم و  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

دنکیم . روارگ  شباتک  رد  یتح  هدرک و  لوبق  مه  ام  ناسیونخیرات  زا  یضعب  دنهدیم و  ایلاتیا  يهزوم  هب  ار 

تسا یلایخ  همئا  ربمغیپ و  ياهسکع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  سکع  رد  هک  تـسنآ  دزاـسیم  حـضاو  ار  اهتبـسن  نآ  بذـک  هـک  اـهتمالع  زا  یکی  هـک  یتروـص  رد 
یمالـسا بادآ  زا  اعطق  هک  دـسریم  رظن  هب  یتفلک  ياهبراش  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رهطم  سأر  سکع  رد  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 

خیب زا  ار  الاب  بل  غامد و  ولج  يوم  هتشاذگن  دنلب  ار  براش  ياهوم  مالـسلامهیلع  همئا  رئاس  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  زگره  تسا و  جراخ 
تسا روهشم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  یتح  و  خیب ) زا  تسا  براش  يوم  ندیشارت  رتهب   ) هک دناهتـشون  ءاهقف  زا  نیققحم  اذل  دندزیم و 

بتک رد  لاح  ات  بناج  نیا  ار  تیاور  نیا  هچ  رگ  دـیورن  وم  نآ  رد  هک  متـشاذگیم  غاد  دوخ  براش  رب  دـندرکیمن  تمالم  ارم  رگا  هک 
دوخ یلو  میامنیم  تلئسم  دنوادخ  زا  ار  نآ  رب  عالطا  قیفوت  مداد و  شراگن  تشاد  هک  یترهش  هب  رظن  هحفص 310 ] ماهدیدن و [  ثیدح 

بادآ و زا  نتـشاذگ  يدـنلب  يوم  اهبراش  رد  اـی  نتـشاذگ و  دوخ  لاـح  هب  ار  براـش  يوم  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتگرزب  ترهـش  نیا 
ینید موسر  بادآ و  فالخ  دناتمصع  تفص  ياراد  هک  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  مالسا و  نایاوشیپ  زگره  تسا و  رود  یمالسا  موسر 

هب هک  اهـسکع  نآ  رد  دنامب و  دوخ  لاح  هب  دنراذگیمن  تساهیـسوجم  مئالع  زا  هک  ار  براش  يوم  یتفلک  نآ  اب  دـنروآیمن و  اج  هب  ار 
دوشیم هدید  یتفلک  نآ  اب  براش  رهطم  سأر  سکع  رد  ای  و  ع )  ) اضر ماما  و  ع )  ) نینمؤملاریما ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

یضعب مالسا و  تخسرس  نانمـشد  ءایحیب و  ياهیدوهی  زا  تشم  کی  هک  اهنآ  ناگدننکیـشاقن  تساهنآ و  ندوب  یگتخاس  رب  لیلد  رتهب 
هسدقم تاوذ  نا  هب  دننکیم و  تسرد  هک  یسکع  دنرادن  عالطا  یمالـسا  موسر  بادآ و  زا  دنـشابیم  هفوصتم  شیوارد  ياهیفوص و  زا 

اهنآ يارب  يدنلب  یتفلک و  نآ  اب  اهبراش  اذل  دنتـسه و  مالـسلاهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهیور  زا  لفاغ  دـنهدیم  تبـسن 
تسا . طلغ  یگتخاس و  کش  نودب  هک  دننکیم  تسرد 

رواب دوز  ياهناملسم  زا  یضعب 
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زین خـیرات  باتک  رب  یتح  هدومن و  تمرح  کته  هدرک و  راوید  رد و  تنیز  ار  اهـسکع  نآ  هک  ربخیب  ياهناملـسم  هدـع  کی  رب  فا  یلو 
تکلمم نـالف  يهزوم  نـالف  هب  هدرک و  هلاوح  زارد  رود و  ياـج  هب  ار  اهـسکع  نآ  تبـسن  دـننیبیم  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دـننکیم ، روارگ 

ار اهنآ  اههزوم  نآ  هحفـص 311 ] دوخ [  رد  دورب و  مه  یـسک  رگا  دروآ و  تسد  هب  دناوتب  ار  عقاو  هک  دشابن  یـسک  سرتسد  هک  دناهداد 
دنهدیم دـناهداد و  ع )  ) ماما ربمغیپ و  هب  تبـسن  هک  اهـسکع  نآیمامت  دوش  هتـسناد  دـیاب  تسا و  یگتخاس  کش  نودـب  زاب  دـشاب  هدـید 

تسا . تقیقح  لصایب و  غورد و  اساسا 

رهطم سأر  يهرابرد  تاقیقحت 

رگم درک  ادیپ  ناوتن  لئاق  لوق  نآ  رب  ار  يدحا  هعیش  زا  دناهدرب  اجنآ  هب  نالقسع  زا  تسا و  هرهاق  رد  رهطم  سأر  نفدم  دش  لقن  هک  یلوق 
هب رهطم  رـس  ندرک  قحلم  هک  ار  هعیـش  نایم  روهـشم  لوق  دشاب و  رتشیب  خیراوت  رب  شدامتعا  هک  ام  رـضاح  رـصع  ناسیونخیرات  زا  یـضعب 
رب صاصتخا  روبزم  لوق  هک  هدومرف  حیرصت  هرسسدق )  ) یلماع نیما  دیـس  همالع  هچنانچ  دراذگب  رانک  هب  دشاب  ءالبرک  رد  شکرابم  ندب 

[ . 214  ] تسین لئاق  نآ  رب  هعیش  زا  يدحا  دراد و  تنس  لها 

رهطم سأر  يهرابرد  لاوقا 

و دیدزد ... ار  كرابم  رس  هنابش  ماش  نایعیش  زا  يدرم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  رایسب  ثیداحا  دیوگ : لامالا  یهتنم  رد  هر ) ) یمق ثدحم 
وت تفگ : دنک  ترایز  رگید  راب  ار  ردپ  رـس  تساوخیم  هک  ع )  ) داجـس ترـضح  ياضاقت  خساپ  رد  دیزی  هک  تسا  تیاور  دیوگ : سپس 
زا هتفگ : یـضعب  و  دنکیم ... دییأت  ار  كرابم  رـس  نتفر  تقرـس  هب  عجار  ثیدح  نومـضم  تیاور  نیا  دید و  یهاوخن  ار  نآ  زگره  رگید 
رد ترضح  نآ  نایعیش  يهلیسو  هب  تفر و  تقرس  هب  دیزی  يارـس  رد  يالاب  هحفص 312 ] زا [  رهطم  رـس  هک  دیآیمرب  نینچ  خیراوت  رهاظ 
نآ مادـک  رد  تسا  بجعت  ياج  خـلا  دـنکیم ... تلـالد  رایـسب  ثیداـحا  هدومرف : هک  هر ) ) یمق ثدـحم  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  نالقـسع 

ماما هک  تسا  ثیداحا  نآ  زا  هکلب  درک  نفد  نالقسع  رد  دروآ  ار  نآ  دیدزد و  هنابـش  ار  رهطم  سأر  نایعیـش  زا  يدرم  هک  تسا  ثیداحا 
لـصا تقرـس  رگا  و  ع .)  ) نینمؤملاریما بنجب  هنفدـف  انل  یلوم  هقرـس  ماشلا  یلا  لمح  امل  هنا  لیعامـسا  هدـلول  لاق  دـیامرفیم : ع )  ) قداص

نفد ءالبرک  رد  دشاب  هدروآ  قارع  هب  رگا  نالقـسع و  رد  هن  تسا  هدرک  نفد  فرـشا  فجن  رد  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  هدروآ  دـشاب  هتـشاد 
حیرصت رگید  خیراوت  رد  دید . یهاوخن  زگره  ار  ردپ  رس  هک  ع :)  ) داجس ماما  هب  دیلپ  دیزی  خساپ  اما  و  دربیم . فجن  هب  ارچ  سپ  دنکیم 

هدش تراغ  ءایـشا  ریاس  نداد  زا  رما  لوا  رد  دیزی  هچنانچ  تفرگ  دیزی  زا  هرخالاب  ءادهـش  ریاس  سؤر  اب  ار  كرابم  رـس  ع )  ) ماما هک  هدـش 
وا نهاریپ  هدالق و  هعنقم و  مالـسلااهیلع و  ءارهز  ۀمطاف  ماهدج  لزغم  اهنآ  نایم  رد  هک  دیزرو  رارـصا  ع )  ) ماما یلو  درکیم  يراددوخ  زین 

دیاش هحفـص 313 ] هک [  هداد  تبـسن  خیراوت  رهاظ  هب  هدرک  طایتحا  هتفگ و  یـضعب  هچنآ  و  تفرگ . دوش و  در  دیاب  [ 215  ] تسا دوجوم 
رد ترضح  نآ  نایعیـش  يهلیـسو  هب  تفر و  تقرـس  هب  دیزی  يارـس  رد  يالاب  زا  رهطم  رـس  هک  درادن  مه  عقاو  هچنانچ  دشاب  هتـشادن  عقاو 

لوق نآ  تسا و  نالقـسع  رد  رهطم  سأر  ندـش  نفد  هب  عـجار  هک  یلوـق  اریز  تسا  تریح  یـسب  ياـج  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  نالقـسع 
دـندومن و نفد  سیدارف  باب  رد  هدرک و  نفک  ار  نآ  دوب و  قشمد  رد  دـیزی  يهنازخ  رد  كرابم  رـس  هک  تسنآ  دراد  اهینـس  هب  صاصتخا 

ةرخالايدامج هبنشکی 8  زور  ه  ( 548  ) لاس رد  نالقسع  زا  نآزا  دعب  و  [ 216  ] دندرک نفد  نالقـسع  رد  هداد  لقن  نییمطاف  ءافلخ  اجنآزا 
هب نالقسع  رد  تفر و  تقرس  هب  كرابم  رـس  هک  نیا  هن  تشذگ  هر )  ) یلماع نیما  يهمالع  تاملک  رد  هچنانچ  تسا  هدش  لمح  هرهاق  هب 

لضف نبا  تسا . رهطم  رس  نتفر  تقرـس  دیزی و  نمز  زا  دعب  و  هداتفا . قافتا  ادعب  نالقـسع  رد  ار  يرـس  ندرک  نفد  اریز  دش  هدرپس  كاخ 
هروهـشم يهربتعم  رداصم  كرادم و  زا  هک  اشاپ  یکز  دمحا  قیقحت  هب  عوبطم  راصمالا  کلامم  یف  راصبالا  کلاسم  باتک  رد  يرمع  هللا 

ق و ( 1342  ) لاس هرهاـق  بتکلاراد  220 ط  هحفـص 314 ] نالقـسع ص [  دهـشم  ینبم  نیـسحلا و  لتقم  نیب  دیعب  يدملا  و  دیوگ : تسا 
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نایعیش يهلیـسو  هب  تفر و  تقرـس  هب  رهطم  سأر  هتفگ : هک  یـسک  دوشیم  مولعم  دشاب . هدش  لمح  هرهاق  هب  رهطم  سأر  هک  هدرک  راکنا 
يهجیتـن نآ  زا  هدرک و  نالقـسع  رد  ار  يرـس  ندـش  نفد  خـیرات  هب  همیمـض  ار  رهطم  سأر  نتفر  تقرـس  تیاور  دـش . نفد  نالقـسع  رد 

سأر يهراـبرد  هک  لاوقا  زا  ینعی   ) سماـخلا هدومرف : هر )  ) یلماـع نیما  يهمـالع  دـیاشن . ار  داـمتعا  هنوـگچیه  هک  تسا  هتفرگ  یموـهوم 
هونفد هونفکف و  قشمدب  دیزی  ۀنازخ  یف  ع )  ) نیـسحلا سأر  دجو  لاق  ایندلایبا  نبا  یکح  يزوجلا  نبا  طبـس  لاق  قشمدب  هنا  تسا :) رهطم 

نب نامیلـس  يوری  و  یهتنا . اضیا  يدـقاولا  رکذ  اذـک  ةرامالا و  راد  یف  قشمدـب  وه  لاق  هخیرات  یف  يرذالبلا  رکذ  اذـک  سیدارفلا و  بابب 
نم ۀعامج  یف  هیلع  تیلـصو  جابیدلا  نم  باوثا  ۀسمخ  هتوسکف  ۀیواعم  نب  دـیزی  ۀـنازخ  یف  ع )  ) نیـسحلا سأر  تدـجو  لاق  کلملادـبع 
یف هلعجف  ضیبا  مظع  وه  هب و  ءییجف  بلطف  کلملادبع  نب  نامیلس  یلو  یتح  ۀیماینب  نئازخ  یف  ثکم  هنا  ۀیاور  یف  و  هتربق . یباحصأ و 

هذخأ هشبنف و  هعضوم  نع  لأس  زیزعلادبع  نب  رمع  یلو  املف  هیلع  یلـص  ام  دعب  نیملـسملا  رباقم  یف  هنفد  ابوث و  هیلع  لعج  هبیط و  هطفس و 
نب روصنم  نع  امن  نبا  يور  فیرـشلا و  دـسجلا  عم  هنفدـف  ءالبرک  یلا  هب  ثعب  هنا  هنید  نم  رهاظلا  مهـضعب : لاـق  هب و  عنـص  اـم  ملعا  هللاو 

زونک نم  زنک  اهناف  ۀنوجلا  هذهب  ظفتحا  میلس  همالغل  لاقف  ءارمح  ۀنوج  هحفص 315 ] اهب [  دجوف  تحتف  امل  دیزی  ۀنازخ  لخد  هنا  روهمج 
ثلاثلا جربلا  دـنع  سیدارفلا  باب  دـنع  هنفد  بوث و  یف  هفلف  داوسلاب  بوضخم  وه  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  سأر  اهبذا  اهحتف  املف  ۀـیماینب 

وا ماقم  وا  دجسمب  نالا  فورعملا  عضوملا  وه  هنأک  لوقا و  دیوگ : هر )  ) یلماع نیما  دیس  تاملک  نآ  لقن  زا  دعب  یهتنا . قرـشملا  یلی  امم 
هک دیآیمرب  نینچ  تارابع  تاملک و  نیا  زا  [ . 217  ] مظعم دیشم  دهشم  وه  قشمدب و  يومالا  دجسملا  بناجب  ع )  ) نیسحلا سأر  دهـشم 
رد تفر و  تقرـس  هب  دیزی  يارـس  رد  يالاب  زا  هک  نیا  هن  هدوب  اهتدـم  زا  سپ  دـیزی  يهنازخ  رد  اهینـس  لوق  هب  انب  رهطم  سأر  ندـش  ادـیپ 
زا یکی  هب  دوشیم  روطچ  دـنراد  هحفـص 316 ] حضاو [  ضراعت  مه  اب  هک  هدنکارپ  ءارآ  هفلتخم و  لاوقا  نآ  اب  و  دـش . نوفدـم  نالقـسع 

هقالع و هدومن و  شوارت  یصخش  ره  ملق  زا  هک  یئاهخیرات  هب  رایـسب  هک  یـسک  هک  دسر  اجک  ات  داد ؟ حیجرت  ار  یکی  درک و  دامتعا  اهنآ 
ضحم موهوم  درادـن و  یـشزرا  هنوگچیه  هک  يهجیتن  دنابـسچب و  اهنآ  رب  ار  رهطا  سأر  نتفر  تقرـس  ربخ  دراد  اهنآ  رب  يرایـسب  داـمتعا 

دزاس . نوفدم  نالقسع  رد  ار  رهطم  سأر  دراگنب و  شباتک  رد  درادن  تیعقاو  زگره  هک  یعوضوم  دیامن و  ذخا  تسا 

یعفای ماما  مالک 

ینعی حصی . ةرهاقلا ال  وا  نالقـسع  یلا  لقن  هنا  رکذ  ام  و  [ 218  ] دیوگ نانجلا  تآرم  رد  ه  ( 768  ) لاس هب  یفوتم  یکم  ینمی  یعفای  ماـما 
هک زین  یعفای  مالک  زا  دـشابیمن ، حیحـص  دـناهداد  لقن  هرهاق  هب  اـی  هدـش و  لـقن  نالقـسع  هب  ع )  ) ماـما رهطم  سأر  هک  هدـش  هتفگ  هچنآ 

دناهداد لقن  هک  يرـس  هک  هدـش  ققحم  يو  دزن  هک  دوشیم  رهاظ  هدرک  راکنا  هرهاق  ای  نالقـسع و  هب  ار  رهطم  سأر  ندرک  لـقن  اـحیرص 
ماما كرابم  رـس  هک  تسنآ  تسا  تنـس  لـها  نیخرؤم  زا  یعمج  راـتفگ  يهصـالخ  هچنآ  سپ  تسا . هدوبن  مالـسلاهیلع  ماـما  رهطم  سأر 

هحفـص نب [  نامیلـس  نامز  رد  هیـضق  نیا  ارهاظ  دناهدرک و  نفد  قشمد  سیدارفلا  باب  رد  ار  نآ  دـناهتفای و  دـیلپ  دـیزی  يهنازخ  زا  ار  (ع)
اجنآ زا  هداد و  لقن  نالقسع  هب  سیدارفلا  باب  زا  رصم  نییمطاف  نامز  رد  و  [ 219  ] هداتفا قافتا  يروما  روخرپ  يهفیلخ  کلملادبع  [ 317

زا یلو  هدوب  اهیبیلص  فوخ  زا  فیرش  سأر  لمح  يهیضق  نیا  یضعب  لقن  هب  دناهدرک و  لمح  هرهاق  هب  ه  ( 549  ) ای ه  ( 548  ) لاس رد  زین 
رگید کبزر و  نب  عئالط  هللااب  زئافلا  نامز  رد  لضفالا و  کلم  یمطاف و  دعم  هللااب  رصنتسملا  ریزو  یلامج  ردب  شویجلا  ریما  لاثما  هک  اجک 

دمحموبا یعفای  ماما  هک  تسین  تهجیب  دناهتـشادن و  ناشلمع  نیا  زا  دراذـگب  رثا  مدرم  راظنا  رد  هک  یـسایس  تایرظن  تقو  نارادـمامز 
هچنانچ درادن  تحص  هرهاق  ای  نالقسع  هب  ار  رهطا  سأر  نداد  لقن  هتفگ : ه  ( 768  ) لاس رد  یفوتم  یکم  ینمی  نامیلس  نب  یلع  نب  هللادبع 
یلاوم زا  یعمج  تلاسر و  نادـناخ  اب  هرونم  يهنیدـم  هب  دـیزی  ار  رهطم  سأر  هک  هدرک  لقن  یعفای  ماـما  دوخ  تشذـگ و  وا  تراـبع  نیع 

اذه [ » 220 : ] دیوگ دـش و  نفد  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  شردام  ربق  دزن  عیقب  رد  هنیدـم  رد  داتـسرف و  نایفـسوبا  یلاوم  زا  يهدـع  مشاهینب و 
تسا مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  زا  راکب  هب  ریبز  یلو  هدرک  لقن  ار  هحفـص 318 ] لوق [  نیا  زین  راکب  نب  ریبز  زا  و  هیف » لیق  ام  حـصا 
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مالـسلااهیلع لوتب  ءارهز  شردام  ربق  هدشن و  نفد  اجنآ  رد  دنـشاب  هدرب  هنیدم  هب  ار  رهطم  سأر  رگا  درادن و  شزرا  يزیـشپ  ردقب  شلاوقا 
دناهدرب هنیدم  هب  ار  رهطم  سأر  دناهتفگ  هک  نیخرؤم  زا  تسا و  نوفدم  عیقب  رد  دسا  تنب  ۀـمطاف  مالـسلاهیلع  ماما  يهدـج  تسین  عیقب  رد 

دناهدرک . قحلم  بیطا  دسج  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  هنیدم  زا  ار  نآ  هک  نیا  هب  دنلئاق 

يزوجلا نبا  طبس  مالک 

دـسجلا یلا  در  مث  ایابـسلا  عم  ۀنیدملا  یلا  هدر  هنا  اهرهـشا  لاوقا  یلع  سأرلا  یف  اوفلتخا  و  دیوگ : صاوخلا  ةرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبس 
سأر هک  تسنآ  اهلوق  نآ  نیرتروهشم  یلوق  دنچ  هب  رهطم  سأر  يهرابرد  دناهدرک  فالتخا  دیوگ : هریغ . ماشه و  هلاق  هعم  نفدف  ءالبرکب 
دـسج اب  رهطم  سأر  دش  نفد  ءالبرک و  رد  رهطا  دسج  هب  دش  هدـینادرگرب  هنیدـم  زا  داتـسرف و  تیبلها  ءارـسا  اب  هنیدـم  هب  دـیزی  ار  رهطم 

ار رهطم  سأر  اعطق  دـناهدمآ  ءالبرک  هب  نیعبرا  رد  ع )  ) تیبلها ءارـسا  هک  یتروص  رد  تسا . هتفگ  وا  ریغ  ماشه و  ار  لوق  نیا  كراـبم و 
لوق دیؤم  تساهینـس  لاوقا  زا  هک  لوق  نیا  دنربیمن و  هنیدـم  هب  ناشدوخ  اب  هرابود  دـنیامنیم  نفد  ءالبرک  رد  دـناهدروآ  ناشدوخ  اب  هک 

دیدرگ . نفد  رهطا  دسج  اب  دش و  هدینادرگرب  ءالبرک  هب  رهطم  سأر  هک  تسا  هیماما  نایم  روهشم 

دیلپ دیزی  هیلع  رب  یمومع  راکفا  هجوت 

دناهدرک حیرصت  يزوجلا  نبا  طبـس  يربط و  هچنانچ  هحفـص 319 ] دـیزی [  هیلع  رب  مدرم  یمومع  راکفا  مایق  ماش و  عاضوا  نایرج  زا  دـعب 
ساکعنا دـید  هک  ادـعب  یلو  هداد  رارق  دوخ  يهزیاج  ماـعنا و  دروم  و  [ 221  ] لاحـشوخ رایـسب  دایزنبا  زا  هدش و  رورـسم  رما  لوا  رد  دیزی 

ع)  ) نیسح مدشیم و  تیذا  لمحتم  شاک  تفگیم  هتخادنا و  دایزنبا  ندرگ  ار  هانگ  دیشخب  دب  يهجیتن  مدرم  راظنا  رد  ءالبرک  يهیـضق 
هللا یلـص  ربمغیپ  تمرح  تیاعر  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مارتحا  ظفح  تهج  هب  مدرکیم  دراو  دوخ  لزنم  هب  مدوخ  اـب  ار 
مث ءاضغبلا  مهبولق  یف  یل  عرز  نیملسملا و  یلا  ینضغب  دقل  ۀناجرم  نبا  هللا  نعل  تفگیم : مدومنیم و  ار  راک  نیا  وا  تبارق  هلآ و  هیلع و 
اهنآ ياهلد  رد  ارم  توادع  مخت  دینادرگ و  ضوغبم  اهناملسم  دزن  ارم  دایزنبا  دیوگ : هک  یسک  [ . 222  ] هلتق يون  دایز و  نبا  یلع  بضغ 
نیا رگم  دنامن  مدرم  رد  يدحا  مسق  ادخ  هب  دـیوگ : دـهاجم  تسوا . تلیح  فالخ  هک  دتـسرفیم  هنیدـم  هب  ار  رهطم  سأر  روطچ  تشاک 

[ . 223  ] درک كرت  ار  وا  تفرگ و  بیع  وا  هب  هداد و  مانشد  هدرک و  بس  ار ، دیزی  هحفص 320 ] هک [ 

ماش زا  ءارسا  هب  دیزی  نداد  تکرح 

تیبلـها ءارـسا  هک  نیا  فـصو  اـب  تسا  هدوـب  دـیزی  رما  هب  هدرک  هچ  ره  داـیزنبا  هـک  دنتـسنادیم  مدرم  يهـمه  نوـچ  دـیوگ : هدـنراگن 
مدرم و يهنیک  ضغب و  زا  هکلب  دـنک  مارتحا  تیبلـها  هب  هک  داد  تیرومأـم  ناـمعن  هب  دـهد  تکرح  ماـش  زا  تساوخ  هک  ار  مالـسلامهیلع 

بش رد  ار  ناوراک  داد : روتسد  دنک و  هقردب  نطو  هب  ات  ار  توبن  نادناخ  ناوراک  یهاپس  هدع  اب  تفگ : نامعن  هب  دوش  هتـساک  اهنآ  ترفن 
اج ره  دننک . تکرح  نآ  يهیاس  هب  هیاس  بسا  نادـیم  کی  ابیرقت  يهلـصاف  اب  نیرومأم  دـشاب و  شیپاشیپ  زا  هلفاق  اج  همه  دـهد . تکرح 
رد وا  ددـجم  ندـش  راوس  راظتنا  هب  زین  نارومأم  درک  فقوت  اهنآ  يهلفاق  دـش و  هدایپ  يرما  ماجنا  يارب  تلاـسر  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  هک 

دارفا اب  نارومأم  دننز  همیخ  دنیآ و  دورف  لحم  نامه  یکیدزن  رد  زین  نیرومأم  دز  همیخ  دـمآ و  دورف  هلفاق  هک  اج  ره  دنتـسیاب . دوخ  ياج 
نادناخ ماش  زا  مارتحا  بیترت و  نیا  اب  دوخ . دیـس  یلوم و  لباقم  رد  مالغ  راتفر  دننام  دننک  راتفر  رایـسب  مارتحا  اب  تلاسر  نادناخ  يهلفاق 

هنیدم هب  نداد  ناشن  هحفـص 321 ] طلـست [  یئامنتردق و  باعرا و  يارب  ار  رهطم  سأر  نانآ  اب  دوشیم  روطچ  دـناهدرک  تکرح  توبن 
دتسرف .
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ماقمق رد  ازریم  داهرف  جاح  مالک 

رد يرمق  لاس 1292  رد  راجاق  هاش  یلعحتف  نبا  [ 224  ] ۀنطلـسلا بئان  ازریم  سابع  موحرم  دنزرف  ۀلودلا  دمتعم  ازریم  داهرف  جاح  موحرم 
يو رظن  رد  نامتخاس  نآ  تمظع  هدید و  هرهاق  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  دهـشم  هاگراب  هتفر و  رـصم  هب  هحفص 322 ] جح [  رفس 

: دیوگ اذـل  تسا و  ناکم  نآ  رد  رهطم  سأر  ندوب  تهج  زا  هک  هدرک  روصت  هتفرگ  تماما  تمظع  ماقم و  ار  وا  نهذ  نوچ  هدرک و  هولج 
شلقن هچناـنچ  تسین  حیحـص  هرهاـق  هب  رهطم  سأر  لـقن  هـتفگ : هـک  وا  لوـق  ینعی  [ 225  ] منادیمن حیحـص  باـب  نیا  رد  ار  یعفاـی  لوـق 

تخاس . ناوتیمن  هدوهیب  دجسم  نینچ  تسایند  يهیمظع  دالب  زا  هک  رصم  يهنیدم  رد  دیوگ : هلودلا  دمتعم  دعب  تشذگ 

تسین دنراد  ءاعدا  مدرم  هچنآ  تحص  لیلد  یلاع  يهبق 

ریوزت هلیح و  راگزور و  ياهبلط  تسایر  تسایـس  تسد  ـالا  تسوا و  رظن  رد  هرهاـق  رد  دجـسم  نآ  تمظع  ندرکهولج  ناـمه  شکردـم 
ازارد هب  مالک  دوش  هتخادرپ  بلطم  نیا  دـهاوش  هب  رگا  دراذـگیم  راـگدای  هب  راـگزور  يهحفـص  رد  ار  نآ  زا  رتمهم  ياـهنامتخاس  اـهنآ 
ندش نفد  دیئأت  رد  مالسلاهیلع » نیسحلا  اندیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀناحیر   » باتک رد  دمحمیمهف  دمحا  خیش  داتسا  و  دشکیم .

ناوارف ياهباوخ  هحفص 323 ] حرش [  هب  هتخادرپ و  یمظع  دجـسم  دهـشم و  نآ  زا  هنایفوص  تامارک  رودص  لقن  هب  هرهاق  رد  رهطم  سأر 
ات زا ص 183  هدربمان  باتک  هب  دوش  عوجر  میـشاب  لئاق  میناوتیمن  اهنآ  هب  یـشزرا  هدروخن و  درد  هب  اـم  دزن  رد  ادـبا  هک  هدراـمگ  تمه 

مدرم نایم  رد  فورعم  هچنآ  تحـص  رب  لیلد  یئاج  رد  مهم  نامتخاس  گرز و  دجـسم  هیلاع و  يهبق  دوجو  رـصم . عبط  باـتک - نآ  رخآ 
ترـضح هب  بوسنم  تسا  یلاع  يهبق  ياراد  هک  يربق  قشمد  ناتـسربق  رد  دـشابیمن  دـنوشیم  یعوضوم  هجوتم  قیقحت  نودـب  هک  تسا 

تمظع اب  يوناب  ود  نآ  هک  دوشیمن  لیلد  یلو  دراد  دوجو  مالسلاهیلع  نیسحلا  تنب  ۀنیکـس  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف 
دننوفدم . عیقب  رد  هتفر و  ایند  زا  هرونم  يهنیدم  رد  همظعم  يوناب  ود  ره  هربتعم  خیراوت  بجوم  هب  اریز  دناهدش  نفد  اجنآ  رد  یمالسا 

زاریش رد  یسوم  نب  دمحا 

تسا و هریغ  دجسم و  مهم و  حیرض  نحـص و  ياراد  هدش و  نامتخاس  یـسوم ) نب  دمحا   ) ربق رـس  رب  یلاع  رایـسب  للجم  يهبق  زاریـش  رد 
تسا هدش  غارچ  هاش  هب  روهشم  نابزیسراف  ياهمجع  نایم  رد  تسا و  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  نب  دمحا  ترضح  ربق  هب  روهشم  مدرم  نایم 

هاش  ) مان هب  زاریـش  رد  هک  يربق  تسا . هیفوص  تاهرت  زا  ارهاظ  هدیدرگ و  ادیپ  بقل  ترهـش و  نیا  ترجه  زا  دـعب  مرازه  کی  لاس  زا  هک 
هدش و ادیپ  روهشم  رعاش  يدعس  خیش  حودمم  ق  ه . ( 659  ) لاس هب  یفوتم  یگنز  نب  دعس  نب  رکبوبا  کباتا  رصع  رد  هتفای  ترهش  غارچ )
رد هحفص 324 ] هتفاین و [  رییغت  هدشن و  هدیـسوپ  هک  دندید  ار  شدسج  شربق  ندش  ادیپ  زا  سپ  هدوبن و  ربق  نآ  زا  يرثا  ارهاظ  نآ  زا  لبق 

. تسا ع )  ) مظاک ماما  دنزرف  هک  دناهدرک  لایخ  نآ  زا  و  یـسوم ) نب  دمحا  ةزعلا هللا   ) تسا نیا  نآ  شقن  هک  [ 226  ] هدوبیمتاخ شتشگنا 
هدوب و رصاعم  رکبوبا  کباتا  نادناخ  اب  هک  ق  ه . ( 565  ) لاس هب  یفوتم  قدنف  نبا  هب  فورعم  یقهیب  دـیز  نب  یلع  ققحم  يهباسن  خرؤم  و 
هک هدرک  راکنا  طوطخم  باسنالا ) بابل   ) باتک رد  تسا  نایبلا  عمجم  بحاص  هر )  ) یـسربط رـسفم  ماما  نادرگاش  زا  هکلب  نیرـصاعم  زا 
نم روهـشم  اذه  زاریـشب و  هرازم  هربق و  نوری  نیباسنلا  ضعب  و  : ) دیوگ دشاب و  هدش  نوفدم  زاریـش  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  نب  دـمحا 

یـسوم نب  دمحا  ندش  نوفدم  روبزم و  ربق  يهرکاذم  رکبوبا  کباتا  نامز  رد  هدربمان  ربق  ترهـش  زا  لبق  دوشیم  مولعم  و  ۀماعلا .) طالغا 
تافو ه  ( 659  ) رد هک  یگنز  رکبوبا  کباتا  نامز  رد  ربق  ترهـش  هتفای و  تافو  ه  ( 565  ) لاس رد  قدـنف  نبا  اریز  تسا  هدوب  نایم  رد  (ع )
نامز رد  دشاب  هتفای  رییغت  هک  نیا  نودب  دسج  ندش  ادیپ  یلو  هدش  هتخانش  هدربمان  ربق  البق  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  سپ  دشابیم  هدرک 
قدنف نبا  یلو  تسا  هتخانشیمن  ار  ربق  نآ  یـسک  البق  هک  هدش  لایخ  تسا و  هدرک  ازـس  هحفص 325 ] هب [  ترهـش  هدش و  یگنز  رکبوبا 
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رد ع )  ) یـسوم ماـما  نب  دـمحا  هک  هدـش  یعدـم  دـشاب و  نوفدـم  اـجنآ  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما  نب  دـمحا  هک  هدرک  راـکنا  ادـیدیش 
وا ندش  نوفدم  يهرابرد  اریز  دشاب  عطق  بجوم  هک  تسین  تباث  ققحم و  زین  وا  ياعدا  نکلو  تسا  نوفدم  ناسارخ  یحاون  زا  نیارفسا ) )

. تسین رتشیب  يهناسفا  تسا و  هدرک  لقن  مجعلا ) راثآ   ) باتک رد  هچنآ  دـننام  تسا  کیدزن  تافارخ  هناسفا و  هب  هک  دـنکیم  لقن  يهصق 
ماوع دیامرفیم : هر )  ) یناقمام يهمالع  و  ملاعلا . هللاو  تسا  نوفدم  خلب  رد  مالـسلاهیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  نب  دمحا  هک  دـیوگ : یـضعب 

أشنم و هدوبن و  رتشیب  مهوت  نآ  تسا و  نوفدـم  فیرـش  نحـص  رد  شراوگرزب  ردـپ  راوج  رد  ع )  ) یـسوم نب  دـمحا  هک  دـننکیم  لاـیخ 
درادن . يذخأم 

يراخب يهباسن  ۀلسلسلا  رس  يهخسن 

نب عقربم  یـسوم  نب  دمحا  زا  ترابع  غارچ  هاش  هب  روهـشم  زاریـش  رد  نوفدم  یـسوم  نب  دمحا  هک  مهدیم  يوق  لامتحا  دیوگ : هدنراگن 
نب یسوم  نب  دمحا  و  : ) دیوگ ۀیولعلا » ۀلسلسلا  رس   » باتک رد  يراخب  رصنوبا  دمتعم  يهباسن  خیش  اریز  تسا  ع )  ) داوجلا یقت  دمحم  ماما 

زا [ 227  ] هطوطخم يهخسن  رد  ترابع  نیمه  نیع  هچنانچ  اهیلا .) مق  نم  هلقن  دعب  اهب  تام  زاریشب  نوفدم  ع )  ) اضرلا یلع  نب  یقتلا  دمحم 
زین هخسن  نآ  يور  زا  هک  دنه  رد  ۀیولعلا » ۀلسلسلا  رس   » باتک زا  هعوبطم  يهخسن  رد  یلو  تسا  دوجوم  هحفص 326 ] هدربمان [  باتک  نآ 

هتشاد طقس  هدوب و  صقان  دنه  رد  هدش  پاچ  يهخـسن  دوشیم  مولعم  درادن  دش  لقن  هک  ار  ترابع  نیا  هدیـسر  عبط  هب  فرـشا  فجن  رد 
نوفدم دیاب  هکلب  دشابیمن  دناهداد  تبسن  یسک  هب  ار  يربق  هتفای و  راهتشا  هچنآ  تحـص  لیلد  یلاع  يهبق  هاگراب و  دبنگ و  روظنم  تسا .

جاح موحرم  نهذ  هچنانچ  هرهاق  رد  دوجوم  دجـسم  هبق و  سپ  دنک  ادیپ  یـصخش  ندش  نوفدم  هب  نیقی  ناسنا  هدـش و  تباث  لحم  نآ  رد 
هیلعهللامالس ءادهشلادیس  رهطم  سأر  دناهدرب  هرهاق  هب  نالقسع  زا  هک  يرـس  ندش  نوفدم  لیلد  هتفرگ  ار  راجاق  هلودلادمتعم  ازریم  داهرف 

هاگترایز تسا  مالـسلامهیلع  همئا  زا  یکی  دالوا  زا  اهنآ  رد  نوفدـم  هک  نیا  ناونع  هب  یمالـسا  دالب  رد  ار  يدایز  ياهاج  دوشیمن . دـشاب 
یتمارک رودص  يهناهب  هب  ار  اهاج  ضعب  دناهداد و  ترهش  هطساوالب  دالوا  زا  یلو  هدوب  هطساولاعم  دالوا  زا  نوفدم  صخـش  ای  دناهدرک و 

درادن . تقیقح  دوشیم  مولعم  يواکجنک  زا  سپ  مه  تمارک  نآ  روهظ  و  هحفص 327 ] دناهداد [  ترهش  هتخاس و  دجسم 

باخرس هوک  رد  زیربت  رد  يهبق 

یلع نب  دیز  و  ع )  ) یلع نب  نوع  نآ  حیحص  لصا  هک  دنیوگ  و  یلع ) نیز  یلع  نیع   ) مان هب  تسیاهربقم  باخرـس  هوک  يهلق  رد  زیربت  رد 
نیا یلو  تسا  ع )  ) نینمؤـملاریما هحفـص 329 ] ماما [  نادنزرف  ود  ره  و  [ 228  ] هدـیدرگ فیحـصت  فیرحت و  ماوع  هاوفا  رد  تسا و  (ع )

یفوتم نیـسح  ظفاح  نانجلا  تاضور  بحاص  هک  هدوب  ریگهشوگ  دـهاز  يههالوج  ود  نکـسم  اـجنآ  تسا  ساـسایب  لـصایب و  ترهش 
ياهیفوص زا  یتعامج  يهیکت  ياـج  و  [ 229  ] تسا هدرک  لقن  اهنآ  يهرابرد  يهناسفا  اهینـس  يهیفوص  تاـفارخ  تاـهرت و  زا  ق  ه . ( 997)

ياههشوگرگج ود  هاگباوخ  ار  اجنآ  وا  دنیآشوخ  يوفـص و  ریبک  سابع  هاش  رطاخ  هب  دوخ  يهرکذت  رد  يرـشح  یلو  هدوب  ۀـیهللا  ۀـمعن 
نرق دنچ  زا  سپ  هدش و  تسرد  هدازماما  هرخالاب  هدرک  دادـملق  نینوک  ماما  ياههدـیدرون  و  هحفص 330 ] مالسلاهیلع [  نینمؤملاریما  ماما 

زا هداد و  رارق  دوخ  كردم  ار  يو  لاثما  يرشح و  يهتشون  يروابدوز  سفنلامیلس  درم  ۀیباهولادبع  نیئابطابط  تاداس  ام  نادناخ  دارفا  زا 
خیرات رد  هدرک ، دامتعا  هدنـسیون  ره  شراگن  هب  تسا  يزیرغ  تفـص  کی  یناـسنا  عیاـبط  یـضعب  رد  هک  ندوب  یحطـس  یگداـس و  يور 

ادـعب تسا و  هتخاس  مارتحالا  مزـال  يهدازماـما  هداد و  شراـگن  راـهطا ) دـالوا  خـیرات   ) ماـن هب  دوخ  يهناـماوع  یحطـس و  هداـس و  رایـسب 
ناـشدوخ يارب  ار  اـهنآ  ياههتـشون  هدرک و  ناـنئمطا  رواـبدوز  ناـحولهداس  نآ  لاوقا  هب  دـنراذگیم و  دوـجو  يهصرع  هب  اـپ  یـصاخشا 

دالوا تاداس و  یلو  دـنزاسیم  هدازماما  هتفر  هتـسش و  دوشیم  هوـالع  مه  موهوم  تادـیئأت  تاـبیرقت و  یـضعب  دـنهدیم و  رارق  كردـم 
دنزاسیم . دراو  تناها  دننکیم و  یمارتحایب  هکلب  تسا  لهس  دنراذگیمن  مارتحا  ار  مالسلااهیلع  ۀمطافینب  زا  ههبش  کشالب و 
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زیربت رد  ندرک  ریمعت  ار  يدجسم  یگتخاس  ياعدا  هب 

دوشیم انب  هفلتخم  دجاسم  هکربتم و  نکاما  نیئآ  قیرط  نارارط  نید و  هار  نانزهار  نادایـش و  ریوزت و  هلیح و  بابرا  یگتخاس  ياعد  اب  ای 
مدرم مشچ  ولج  رد  ام  رـصع  رد  هچنانچ  دنهدیم  رارق  وجهدافتـسا  هدع  کی  يهدافتـسا  دروم  هداد و  قوس  اهاجنآ  هب  زین  ار  ماوع  مدرم  و 

هاگتـسیا نهآ و  طخ  فرط  هب  ور  هک  نهآهار  گرزب  نابایخ  يهداج  هب  کیدزن  غاب  هچوک  يهلحم  رد  زیربت  رد  قیقحت  باـبرا  نیدـتم و 
ریوزت و هلیح و  اـب  [ 230  ] تسا زیربت  نهآ  طـخ  هاگتـسیا  رهـش و  یبرغ  فرط  هب  ور  هحفص 331 ] هک [  یـسک  تسار  تمـس  رد  دوریم 

دهد بیرف  دـنزب و  لگ  زین  ار  یبط  رتکد  رفن  دـنچ  تساوخیم  هک  وا  ياهاعدا  رامـشیب و  قباوس  ياراد  لاحلا و  مولعم  يدرم  يزاـبهقح 
دندیمان تمارک )  ) دجسم مان  هب  دندرک و  انب  دیدجت  ار  هنهک  دجسم  هرخالاب  هدومن  اعدا  یتمارک  هداد و  بیرف  ار  ماوع  اما  دشن  قفوم  یلو 

يرمق ( 1385  ) و ( 1384  ) ياهلاس نایم  رد  هیـضق  نیا  دنتـشاذگ و  يداـم  يهدافتـسا  ضرعم  رد  هداد و  قوس  اـجنآ  هب  ار  ناـنز  ماوع و  و 
اهنآ تلاخد  زا  مدرم  دوب  نکمم  هک  یصاخشا  زا  یضعب  تلاخد  هب  مدوب و  فرـشا  فجن  رد  ارابجا  عقوم  نآ  رد  بناج  نیا  داتفا و  قافتا 

صخـش ياـعدا  هچرگ  هتفگیم : یـصخش  تسا  بجعت  هحفـص 332 ] دـیدرگ [ . انب  دـیدجت  نامتخاس و  یتمارک  دجـسم  دـشاب  ناشرواب 
نیا يهدنیوگ  تشگ . دابآ  يهبورخم  دجـسم  دش  ثعاب  القا  یلو  [ 231  ] دشابیمن حیحـص  ینید  نیزاوم  اب  تسین و  تسرد  لاحلا  مولعم 

هچ ینعم و  هچ  ندرک  دابآ  ار  ياهبورخم  دجـسم  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  بیذاکا  لعج  يزابهقح و  غورد و  اب  هک  هدـشن  هجوتم  مالک 
هدع کی  زا  يدام  يهدافتسا  زا  ترابع  نآ  دنتشادرب و  دوب  ناشروظنم  هک  يهجیتن  یلب  دوشیم ؟ هتـشادرب  نآ  زا  هجیتن  هچ  و  دراد ؟ هدئاف 

نوفدم هک  یتروص  رد  دنک  روطخ  صاخـشا  ضعب  ناهذا  هب  تسا  نکمم  دنامن : هتفگان  و  تسا . ناحولهداس  نانز و  هحفص 333 ] هویب [ 
نفد مدع  هیماما  ام  داقتعا  هب  هکلب  تسین  تباث  مالسلاهیلع  نیسحلا  دهشم  دجسم  رد  هرهاق  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رهطم  سأر  ندش 

ناکما اریز  دـننکیم  لـقن  همیظع  يهعقب  نآ  زا  تاـمارک  تنـس  لـها  بتک  رد  همه  نیا  ارچ  سپ  تسا  ققحم  ناـکم  نآ  رد  رهطم  سأر 
دشاب . هتشاد  تحص  ناکم  نآ  زا  تمارک  وردص  هلمجلا  یف  دراد 

ههبش عفر 

هب هک  لحم  نآ  رد  یتمارک  عوقو  تسا  نکمم  هک  یئاهاج  یـضعب  ای  ناکم  نآ  زا  تامارک  رودـص  هک  دوشیم : هتفگ  ههبـش  نیا  عفر  رد 
رود زا  امئاد  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زا  ار  یماما  اجنآ  زا  دوشیم و  ادخ  هب  تدابع  اجنآ  رد  هک  یلحم  ره  ای  دجسم  ای  هدازماما  مان 

زا یماما  هب  لسوتم  هجوتم و  امئاد  ناکم  نآ  زا  هداتـسیا و  یناکم  رد  مدرم  ردـق  نیا  اریز  دوشیم  هجوت  دروم  هرخـالاب  دـننکیم  تراـیز 
رگا دننکفایم و  رظن  یمشچ  يهشوگ  اب  ناکم  نآ  هب  دنهدیم و  باوج  القا  يرفن  دنچ  مالس  هب  دبال  دنوشیم و  مالسلامهیلع  نیموصعم 

تمحر و لوزن  بلط  اهنآ  يهرابرد  دنوادخ  زا  دوشب و  وا  ءایلوا  هب  لسوتم  دروایب و  يدنوادخ  هاگرد  هب  عرضت  يور  ناکم  نآ  رد  یسک 
يهمئا ءایلوا و  ءایبنا و  هب  لسوت  رد  نوچ  دوشیم  تاوعد  تباجتـسا  لحم  دنهدیم و  رارق  هجوت  فطل و  دروم  ار  اجنآ  اعطق  دـیامن  مالس 

گنچ لسوت و  مه  رود  زا  یلو  دراد  زین  تیـصوصخ  ناشهرهطم  روبق  دزن  هچرگ  دـنکیمن  قرف  کـیدزن  رود و  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
هک تسین  لیلد  بلطم  نیا  اما  دـنکیمن  قرف  هتـشاد و  ناحجر  ناکما و  هدوب و  زئاـج  نکمم و  و  هحفـص 334 ] اهنآ [  كاپ  نماد  هب  ندز 

تسا . هطساوالب  يهدازماما  رگید  ياهناکم  رد  ای  مالسلاهیلع  ماما  رهطم  سأر  اعقاو  ناکم  نآ  رد  نوفدم 

نینمؤملاریما دزن  فجن  رد  رهطم  سار  ندش  نوفدم  رد  هدراو  رابخا  هب  یسررب 

هراشا

حیحص و هک  يداع  نیخرؤم  تایلقن  یخیرات و  تهجزا  هن  دریگ  رارق  یـسررب  رظن و  دروم  دیاب  یبهذم  يهبنج  ینید و  رظن  هطقن  زا  هچنآ 
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مالسلاهیلع ءادهشلادیس  رهطم  سأر  ندش  نوفدم  رد  هدراو  رابخا  هب  رظن  زا  ترابع  دنروآیم  ملق  هب  ار  تسردان  عیاقو  ای  تسرد  میقس و 
تیتا اذا  کنا  دـیامرفیم : ع )  ) قداـص ماـما  زا  طابـسا  نبا  عوفرم  ربخ  رد  تسا . فرـشا  فجن  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  دزن  رد 
ینعی [ . 232  ] مالسلاهیلع نیسحلا  سأرف  ریغصلا  اما  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ربقف  ریبکلا  اماف  اریغص  اربق  اریبک و  اربق  نیربق  تیأر  يرغلا 

تسا و ع )  ) نینمؤملاریما ربق  نآ  گرزب  اما  کـچوک  ربق  و  هحفـص 335 ] گرزب [  ربق  دـید  یهاوخ  ربق  ات  ود  یتفر  فجن  هب  وت  هک  یتقو 
فجن رد  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  رد  یکچوک  ربق  ناـمز  نآ  رد  دوشیم  مولعم  تسا . ع )  ) نیـسح ماـما  كراـبم  رـس  نآ  کـچوک  ربـق  اـما 

ع)  ) قداص ماما  تسا  رابخا  ضعب  رد  و  تسا . هدـش  هتخاس  یکچوک  ربق  هدـش  نفد  اجنآ  رد  رهطم  سأر  هک  نیا  ناونع  هب  هدوب و  ناـیامن 
تعکر ود  و  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  عضوم  يارب  تعکر  ود  و  ع )  ) نینمؤملاریما تراـیز  يارب  زاـمن  تعکر  ود  هدـمآ  فجن  هب  هک 

رد مه  نم  دـش  بکرم  راوس  ع )  ) قداص ماما  دـیوگ : ناـیبظ  نب  سنوی  ربخ  رد  و  [ . 233  ] تسا هدـناوخ  زامن  ع )  ) مئاق ربنم  عضوم  يارب 
عمج گیر  هک  یئاج  هب  کیدزن  نآ  زا  سپ  تفرگ  وضو  دش و  هدایپ  خرـس  ياههپت  دزن  دروآ  فیرـشت  مدـش  راوس  ترـضح  نآ  روضح 
نامه لثم  دوب  هدـش  عمج  گیر  یلوا  زا  رتنیئاپ  هک  یئاج  هب  دومرف  لیامت  دـعب  دومرف  هیرگ  دـناوخ و  زامن  اـجنآ  رد  تشگ و  دوب  هدـش 

نآ دوب و  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  عضوم  مدـناوخ  زامن  اجنآ  رد  لوا  هک  یئاج  دومرف : درک و  هیرگ  دـناوخ و  زاـمن  ینعی  دروآ  اـج  هب  لـمع 
هفوک هب  ار  نآ  داتـسرف  ماش  هب  هحفـص 336 ] ار [  ع )  ) نیـسح سأر  هک  یتـقو  هللا  هنعل  داـیزنبا  دوب و  نیـسح  رهطم  سأر  عضوم  يرگید 

دینادرگرب دنوادخ  دننکن و  بوشآ  رهطم  سأر  تهج  هب  هفوک  لها  ات  دننک  جراخ  هفوک  زا  ار  رهطم  سأر  تفگ : دایزنبا  دندینادرگرب و 
عم سأرلاف  هدومرف : هک  ربخ  يرخآ  تالمج  و  سأرلا .» عم  دـسجلا  دـسجلا و  عم  سأرلاـف   » دـش نفد  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  ار  رهطم  سأر 

ام دـعب  يا  دـسجلا  عم  سأرلاف  دـناهتفگ : قیقحت  لها  زا  یعمج  هک  تسنآ  شرهاظ  دوریم و  نآ  رد  ینعم  هس  ود  لامتحا  خـلا  دـسجلا ...
هب هدـش  نفد  رهاـظ  بسح  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  رهطم  سأر  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی  ءـالبرکب . دـسجلاب  قحلا  ارهاـظ  كاـنه  نفد 

ناـمز نآ  زونه  هک  تسنآ  رد  لاکـشا  یلو  تسا . يوق  رایـسب  رظن  رد  ینعم  نیا  لاـمتحا  تسا و  هدـیدرگ  قحلم  ءـالبرک  رد  رهطا  دـسج 
رد هچنآ  اـت  تخانـشیمن  يداـع  صاخـشا  زا  یـسک  فرـشا  فجن  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  ترجه  زا  کـی  تصـش و  لاـس  رد  ینعی 

نامالغ زا  دـبای و  ققحت  [ - 234 ( ] ع  ) نینمؤملاریما بنجب  هنفدـف  انل  یلوم  هقرـس  ماشلا  یلا  هسأر  لمح  امل  دـناهدومرف : هک  رگید  تاـیاور 
مالـسلاهیلع داجـس  ماما  ندروآ  اب  راک  نیا  هوالع  دـیامن و  نفد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  بنج  فجن  رد  دروایب  ددزدـب و  ماـش  زا  ار  نآ 

ملاع دیـس  تسا . هیماما  نایم  روهـشم  هچنانچ  دـیآیمن  تسرد  رهطا  ندـب  هب  شندرک  قحلم  ءـالبرک و  هب  ار  هحفـص 337 ] رهطم [  سأر 
ماما كرابم  رس  ندش  نفد  هب  تبـسن  لاوقا  لقن  زا  دعب  [ « 235  ] ةادهلا بئاصم   » باتک رد  هر )  ) ینباکنت ینیسح  هللا  دسا  دیـس  جاح  لیلج 
داجس ماما  ندرک  لمح  ینعی  تسا » لقن  لقع و  هب  دیؤم  تسا و  رظن  رد  حصاو  رهظا  رهشا و  ع )  ) داجس ماما  لمح  ربخ  نکل  : » دیوگ (ع )

لقن زا  دعب  هرسسدق )  ) یلماع رح  خیش  ریبک  ثدحم  خیش  تسا . رتحیحص  ءالبرک  رد  بیطا  دسج  هب  شندرک  قحلم  ار  هرهطم  رس  و  (ع )
رب دش  هدینادرگرب  رهطم  سأر  دیامرفیم : هک  هدرک  لقن  ار  هرسسدق )  ) سوواط نبا  لجا  دیس  مالک  دش  هراشا  اهنآ  ضعب  هب  هک  تایاور 
ام باحـصا  لمع  نایم  رد  ینعی  امهنیب  تافانم  و ال  هدومرف : تسنآ . رب  هیماما  لمع  دـش و  نفد  ءالبرک  رد  كرابم  ندـب  اب  بیطا و  دـسج 

نایم تافانم  مدع  دیاش  و  تسا . هداد  همتاخ  شدوخ  مالک  هب  هدرک و  افتکا  یلامجا  يهلمج  نیا  هب  و  درادن . تافانم  تایاور  نآ  هیماما و 
ای دنشاب  هتشاذگ  مالـسلاهیلع  ماما  ربق  دزن  ماش  هب  ندرب  عقوم  رد  ار  رهطم  سأر  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  اب  تایاور  نآ  باحـصا و  لمع 
اب ءالبرک  رد  هدـینادرگرب و  اجنآ  زا  هتـشاذگ و  مالـسلاهیلع  هحفـص 338 ] نینمؤملاریما [  كراـبم  ربـق  دزن  رد  اـجنآزا  نداد  تعجارم  رد 

نبا لجا  دیـس  مالک  لقن  هروبزم و  تایاور  لقن  زا  دـعب  هرـسسدق )  ) مـالکلا رهاوج  بحاـص  ءاـهقفلا  خیـش  دـناهدرک و  نفد  رهطا  دـسج 
ناکم ةافانم ال  هلعل ال  و  : » دیامرفیم هدش  قحلم  رهطا  دسج  هب  ءالبرک  رد  رهطم  سأر  هک  تسنآ  رب  هیماما  لمع  هک  هرـسسدق )  ) سوواط

دزن رد  ار  رهطم  سأر  تسا  نکمم  اریز  دـشابن  باحـصا  لمع  تایاور و  نآ  ناـیم  تاـفانم  دـیاش  ینعی  ءـالبرک .» یلا  لـقن  مث  ةدـم  هنفد 
دعب مالکلا  رهاوج  بحاص  و  دشاب . هدش  نفد  رهطا  دسج  اب  هدش و  لقن  ءالبرک  هب  نآ  زا  دعب  دننک و  نفد  یتدم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
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نآ زا  دروآ و  اج  هب  زامن  يرغ  قیرط  رد  لئام  مئاق  دزن  رد  هیلعهللامالـس  قداص  ماـما  هک  هدرک  لـقن  ار  یتیاور  شاهفیرـش  تاـملک  نآ  زا 
اجنیا رد  ار  نآ  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  مدج  رهطم  سأر  عضوم  اجنیا  دومرف : دیدناوخ ؟ دوب  يزامن  هچ  نآ  هک  دش  لاوئـس  ترـضح 

هب نوچ  دوشن  لقن  نآ  زا  دنامب و  مالکلا  رهاوج  باتک  رد  تسا  بوخ  هک  هدومرف  لقن  ناکما  روط  هب  ار  یبلطم  دـعب  و  [ . 236  ] دنتشاذگ
دوجو مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  دزن  رد  رهطم  سأر  نتشاذگ  ناکما  سپ  هحفص 339 ] تسا [ . ضحم  سدح  هدیسرن و  توبث 

رهاظ ددرگیم و  رداص  هیقف  زا  دوشیم و  هتفگ  داهتجا  تهاقف و  ماقم  رد  رابخا  نایم  عمج  ماقم  رد  ار  اـهلامتحا  اـهناکما و  نیا  یلو  دراد 
تایاور زا  هوالع  ع )  ) ماما كرابم  ربق  دزن  رد  نآ  ندرک  عضو  هن  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  بنج  رد  رهطم  سأر  نفد  هروبزم  رابخا 

هدوب رهطم  سأر  ندـش  نفد  تمـالع  هک  هتـشاد  دوجو  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  دزن  رد  یکچوک  ربـق  دوشیم  مولعم  مه  خـیراوت  ضعب  زا  و 
رهطم ربـق  رـس  يـالاب  زا  هک  دنتـسه  یـصاخشا  هچ  رگ  هدـنامن  نآ  زا  يراـثآ  ادـعب  هک  هدـش  روطچ  دراد  تقیقح  بلطم  نیا  رگا  تسا و 

هک تسنآ  دنکیم  ناسآ  ار  مهبم  عوضوم  نیا  لهـس و  ار  راک  هچنآ  و  دش . هراشا  هک  یتایاور  نآ  هب  رظن  دنوشیمن  در  ع )  ) نینمؤملاریما
نآ بنج  رد  ندرک  نفد  اـی  و  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  رد  رهطم  سأر  ندرک  عضو  تسین و  موـلعم  اـم  رب  تاـیاور  نآ  داـفم  رد  رما  تقیقح 

لمع ناـیم  تاـفانم  عفر  يارب  تهاـقف  ماـقم  رد  هک  تسا  یتـالامتحا  رهطا  دـسج  هب  قاـحلا  ءـالبرک و  هب  نداد  لـقن  اـجنآ  زا  ترـضح و 
یهباشتم تالمج  تایاور  نآ  زا  یضعب  رد  دش  لقن  هچنانچ  تسا و  ملاع  قئاقح  رب  دنوادخ  یلو  هدش  هتفگ  تایاور  نآ  دافم  باحصا و 

تقیقح تسا  نکمم  و  تسا . هدش  نفد  رهطا  دسج  اب  رهطم  سأر  هک  تسنآ  هب  هراشا  خـلا  دـسجلا ... عم  سأرلاف  هدومرف : هک  دراد  دوجو 
هتشاد دوجو  نامز  نآ  رد  هک  یحلاصم  يارب  هدشن و  فوشکم  ام  رب  نآ  عقاو  هک  هحفص 340 ] رارسا [  زا  دشاب  يرس  تایاور  نآ  رد  رما 

كرابم  ) دننام تسا و  هدشن  حیحـصت  حیقنت و  تسرد  هک  رابخا  نآ  دیناسا  رب  هوالع  تسا  هدـش  رداص  مالـسلامهیلع  همئا  زا  ثیداحا  نآ 
دنرابخا . نآ  نایوار  زا  تسا  ثیدح  نیعاضو  زا  هک  نایبظ ) نب  سنوی   ) تسین و يو  زا  يرکذ  لاجر  بتک  رد  هک  زابخ )

تسا رابخا  رد  حداق  باحصا  ضارعا 

دناهدید ار  اهنآ  هعیش  ثیدح  عماوج  بتک  رد  هدوب و  ۀیرـشعینثا  ماظع  ءاهقف  هیماما و  مالعا  ياملع  مشچ  ولج  رد  تایاور  نآ  هک  نیا  اب 
تحـص اریز  دـناهدرکن  اهنآ  هب  نانئمطا  قوثو و  هک  تسنآ  دـهاش  هدوب و  ققحم  رابخا  نآ  زا  ناـشضارعا  دناهتـشادن و  ءاـنتعا  اـهنآ  هب  و 

ربخ و زا  باحصا  ضارعا  هک  تسین  یکـش  و  دنـشابیم . فورعمریغ  دناهدرک  تیاور  ار  اهنآ  هک  یلاجر  هدشن و  مامت  تایاور  نآ  دانـسا 
حیحـص دانـسا  دشاب و  هدوب  رتشیب  رابخا  ردـق  ره  هکلب  دـناسریم  رابخا  نآ  رد  ار  یبیع  دوجو  هدوب و  حداق  دـشاب  رتشیب  هچرگ  يرابخا  ای 

هکلب تسین  طرـش  باحـصا  لمع  هدـش  ققحم  دوخ  دروم  رد  هچنانچ  راـبخا  رد  نوچ  ددرگیم  رتيوق  ضارعا  ندوب  حداـق  دـشاب  هتـشاد 
 . تسا هتفرگ  مزال  ار  یبیع  دوجو  هدوب و  حداق  ناشضارعا 

رصاعم دیس  تاملک 

لباق حیحص و  هدومرف  ع )  ) نیسحلا لتقم  باتک  رد  هرسسدق )  ) یفجن مرقم  قازرلادبع  دیـس  اقآ  ققحم  يهمالع  رـصاعم  دیـس  هچنآ  سپ 
اجنیا رد  دوب  ناـیم  رد  موحرم  نآ  اـب  هللا » یف  بحلا   » قادـصم هدوب و  ءاقدـصا  زا  هک  موحرم  نآ  تاراـبع  نیع  تسا  بوخ  تسا و  لوـبق 

ۀقفاوملا ع )  ) نیدباعلانیز فرع  امل  دسجلا . عم  سأرلا  دیوگ : ع )  ) نیـسحلا لتقم  باتک  رد  ددرگ : لقن  هحفص 341 ] هدئاف [  مامتا  يارب 
هبحـص هتیب و  لها  سؤر  عم  ع )  ) نیـسحلا سأر  هیلا  عفدف  هتبغر  نع  دیزی  دـعابتی  ملف  اهلحم  یف  اهنفدـیل  اهلک  سؤرلا  هنم  بلط  دـیزی  نم 

نازحالا ص 155 و ضایر  مومهملا ص 253 و  سفن  یف  امک  ریـسلا » بیبح   » یف ءالبرک  یلا  سؤرلا  هئیجم  یلع  صن  نادـبالاب . اهقحلأف 
و ۀیمامالا ، دنع  هیلع  لوعملا  هنا  یلحلا ص 58 : امن  نبال  نازحالا  ریثم  یف  لاتقلل ص 165 و  نیظعاولا  ۀضور  یفف  ع )  ) نیـسحلا سأر  اما 

ضاـیر ملاوـعلا ص 154 و  لـتقم  یـسربطلل ص 151 و  يروـلا  مـالعا  یف  و  ۀـیمامالا ، لـمع  هیلع  سوواـط ص 112  نبـال  فوـهللا  یف 
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سأر نا  هلئاسر  ضعب  یف  یضترملا  رکذ  بقانملا ج 2 ص 200 : یف  بوشآ  رهش  نبا  لاق  و  ءاملعلا ، نیب  روهشملا  هنا  راحبلا : بئاصملا و 
. هلثم هر )  ) یلحلا ۀمالعلا  خال  ۀیوقلا  ددعلا  نع  راحبلا  یف  و  نیعبرالا ، ةرایز  هنم  و  یسوطلا : لاق  و  ءالبرک ، یف  هندب  یلا  دیعا  ع )  ) نیسحلا

یلا سأرلا  دیعا  لیق  يواربشلا : لاق  و  هتثج . یلا  ع )  ) نیسحلا سأر  در  رفص  نم  نیرشعلا  یف  ینیوزقلل ص 67 : تاقولخملا  بئاجع  یف  و 
و هلتق ، نم  اموی  نیعبرا  دعب  ع )  ) نیسحلا سأر  دیعا  رجح : نبال  يریصوبلا  ۀیزمه  هحفص 342 ] حرش [  یف  و  [ 237  ] اموی نیعبرا  دعب  هتثج 

قافتا لقن  ص 57  ۀـیردلا ج 1  بکاوکلا  یف  يواـنملا  و  [ ، 238  ] دـسجلا عم  نفدـف  ءالبرک  یلا  در  هنا  رهـشالا  يزوجلا : نبا  طبـس  لاق 
یلع عالطا  هل  لصح  هنا  دوهـشلا  فشکلا و  لها  ضعب  یلا  بسن  لب  هبقعتی  مل  هحجر و  یبطرقلا  نا  و  ءالبرک ، یلا  دیعا  هنا  یلع  ۀـیمامالا 

و هفالخب ، درو  ام  لکب  أبعی  الف  اذـه  یلع  و  هدومرف : هروکذـم  تالمج  نایب  زا  دـعب  هللا  همحر  ققحم  رـصاعم  دیـس  ءـالبرک . یلا  دـیعا  هنا 
نیفورعم . ریغ  هلاجر  متی و  مل  هدانسا  نال  هب  مهقوثو  مدع  یلع  انلدی  هنع  مهضارعاف  مالع  الا  ءالؤه  نم  يأرمب  هیبأ  ربق  دنع  هنأب  ثیدحلا 

ینوریب ناحیروبا  مالک 

زا ترابع  هدش  قحلم  بیطا  دسج  هب  رفص  هام  متسیب  رد  ءالبرک  رد  رهطم  سأر  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  میدق  ربتعم  رایـسب  بتک  زا  و 
خرؤم و میکح و  درم  ناـحیروبا  تسا . هدرک  حیرـصت  نآ  رب  ۀـیقابلا » راـثالا   » دوـخ باـتک  رد  هک  تسا  ینوریب  هحفـص 343 ] ناحیروبا [ 

قیقحت یلو  هدومن  مزراوخ  رد  تماقا  یتدم  هدوب و  دنس  دالب  رد  نوریب  لها  زا  يو  لصا  هک  هدش  هداد  لامتحا  تسا  روهشم  نادیـضایر 
نیا رـس  فرح  اما  تسین  کش  ياج  يو  عیـشت  تسا و  هتفای  تاـفو  ترجه  ( 440  ) لاس رد  تسا و  مزراوخ  لـهأ  زا  شلـصأ  هک  تسنآ 

رد ترـضح  نآ  زا  شعاـفد  هیلعهللامالـس و  قداـص  ماـما  زا  يو  تاریبـعت  زا  تسا  يدـیز  اـی  هدوـب  يرـشعانثا  یماـما  يهعیـش  هک  تـسا 
. تسا هتـشاد  رهاظت  ندوب  يدیز  هب  شطیحم  نامز و  ءاضتقا  بسح  رب  دـیاش  تسا و  يوق  بناج  نیا  دزن  يو  ندوب  يرـشعانثا  یعوضوم 
هک هنافـسأتم  یلو  تسا  رامـشب  راثآ  لئالج  زا  بتک و  سئافن  زا  هک  ۀـیلاخلا » نورقلا  نع  ۀـیقابلا  راثالا   » دوخ سیفن  باتک  رد  ناـحیروبا 

بصعت هب  نایالتبم  زا  یکی  هحفص 344 ] يهلیـسو [  هب  ناریا  رد  باتک  نآ  و  [ 239  ] تسا هدیسر  عبط  هب  اپورا  رد  نآ  زا  یصقان  يهخـسن 
ترابع نیع  تسا  بوخ  دشابیم و  اراد  زین  نآ  دراد  اعون  یسراف  ياههمجرت  هک  ار  یبیاعم  صقاون و  هدیدرگ و  یسراف  هب  همجرت  یموق 

هتثج یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  در  نیرشعلا  یف  و  [ : 240  ] دیوگ ناحیروبا  ددرگ . لقن  شاهمجرت  سپس  دوش و  لقن  باتک  نآ  یبرع 
رد و  دیوگ : ترابع  نآ  يهمجرت  رد  ۀـیقابلا  راثالا  مجرتم  ماشلا . نم  مهفارـصنا  دـعب  همرح  مه  نیعبرالا و  ةرایز  هیف  هتثج و  عم  نفد  یتح 

عجار نیعبرا  ترایز  و  هحفص 345 ] دندومن [  نفد  اجنامه  رد  دندرک و  قحلم  شندب  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  [ 241  ] نآ متسیب  زور 
دندرک ترایز  ار  شربق  ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیبلها  زا  رفن  لهچ  هک  دنیوگ  نیعبرا  ار  ترایز  نیا  ببس  نیدب  تسا و  زور  نیا  هب 

زا تسا و  روهشم  هک  تسنآ  زا  ریغ  ناحیروبا  مالک  رد  نیعبرا  ترایز  يهیمست  هجو  هک  تسین  هدیـشوپ  زیزع  يهدنناوخ  يارب  و  [ . 242]
زا رفن  لهچ  ترایز  تهج  هب  ار  نیعبرا  ترایز  هک  میرادـن  عالطا  رگید  یـسک  هب  وا  زا  ریغ  زونه  اریز  تسا  رامـشب  ناـحیروبا  تاـصتخم 

تیبلها هک  تسا  ترضح  نآ  تداهش  زا  زور  لهچ  زا  دعب  ینعی  نیعبرا  ترایز  هک  تسنآ  روهشم  هکلب  دنادب  ع )  ) ءادهشلادیس تیبلها 
تراـیز ار  رهطم  ربق  هتـشگ و  فرـشم  زین  هر )  ) يراـصنا رباـج  دـناهدرک و  بیطأ  ندـب  هب  قحلم  ار  رهطأ  سأر  هدـش و  ءـالبرک  دراو  (ع )

دناهدرک .

رهطا سأر  يهرابرد  مالعا  تاملک 

هنعهللایـضر نیـسحلا  سأر  هیف  تلخدا  ۀـیمأینب  دـیع  هنم  لوالا  مویلا  دـیوگ : تاـقولخملا  بئاـجع  باـتک  رد  ینیوزق  دـمحم  نب  اـیرکز 
نیسح كرابم  رـس  زور  نآ  رد  هک  تسا  هیماینب  دیع  رفـص  هام  زا  لوا  زور  ینعی  هتثج . یلا  نیـسحلا  سأر  تدر  هنم  نورـشعلا  قشمدب و 

خیش و  شکرابم . يهثج  رب  ع )  ) نیسح كرابم  رـس  دش  هحفص 346 ] هدینادرگرب [  رفـص  هام  زا  متـسیب  زور  دندرک و  قشمد  دراو  ار  (ع )
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ار زور  نآ  هیماینب  دش و  قشمد  رد  دیزی  رب  لمح  ع )  ) نیـسح ماما  رهطم  سأر  رفـص  لوا  زور  هدومرف : دـصاقملا  حیـضوت  رد  هر )  ) یئاهب
نازحـالا ص 58 ریثم  رد  اـمن  نبا  هیقف  نیظعاولا ص 165 و  ۀضور  رد  هر )  ) يروباشین لاتف  نبا  دیهش  خیـش  رـصم . دندرک ص 5 ط  دیع 
رد هر )  ) ینارحب هللادبع  خیـش  يرولا ص 151 و  مالعا  رد  هر )  ) یـسربط خیـش  فوهل و  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  و  میدق ، یگنـس  عبط 
یف نیفلاخملا  لاوقا  هذه  دناهدومرف : دناهدرک  لقن  ار  هماع  ياملع  لاوقا  هک  نآ  زا  دـعب  بئاصملا  ضایر  بحاص  ملاوع ص 154 و  لتقم 

لاوقا اهنآ  یمامت  هدـش  هتفگ  هک  یلاوقا  ینعی  ع .)  ) نیـسحلا نب  یلع  هدر  هدـسج  عم  هسأر  نفد  هنا  ۀـیمامالا  ءاملع  نیب  روهـشملا  کلذ و 
تـسا هدش  نفد  ع )  ) ءادهـشلادیس دسج  اب  رهطم  سأر  هک  تسنآ  هیماما  ءاملع  نایم  روهـشم  اما  تسا و  رهطم  سأر  يهرابرد  تنـس  لها 

لها ءاملع  زا  ار  هیماما  ءاملع  نایم  روهشم  لوق  نیا  هچنانچ  تسا . نیا  رب  هیماما  لمع  هدینادرگرب و  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ار  نآ 
رد هر )  ) بوشآ رهـش  نبا  هچنانچ  هر )  ) يدـهلا ملع  دیـس  دـنهدیم و  تبـسن  هیماما  ءاملع  رب  دـننادیم و  ار  نآ  دـنراد و  عـالطا  زین  تنس 

[ . 243  ] نیعبرا ترایز  تسا  هحفص 347 ] تهج [  نآ  زا  هدومرف  هر )  ) یسوط خیش  هدومرف و  ار  لوق  نیا  مزج  روط  هب  هدرک  لقن  بقانم 

فاحتالا رد  يواربش  تاملک 

فارشالا ص بحب  فاحتالا  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 244  ] هلتق نم  اموی  نیعبرا  دعب  ءالبرکب  ۀثجلا  یلا  سأرلا  دیعا  لیق  دیوگ : يواربش  و 
تسنآ رهشا  هک  هتفگ : صاوخلا  ةرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  تسا و  هتفگ  زین  هحفص 23  رد  ار  تارابع  نیمه  هحفص 349 ] نیع [  12 و 

ۀیردلا ج 1 ص 57 بکاوکلا  باتک  رد  يوانم  خیـش  و  دش ص 150 . نفد  رهطم  دـسج  اب  دـش و  هدـینادرگرب  ءالبرک  هب  رهطم  سأر  هک 
هب دش  هدینادرگرب  رهطم  سأر  هک  نیا  رب  دـنراد  قافتا  هیماما  هک  هدـش  لقن  ینعی  ءالبرک » یلا  دـیعا  هنا  یلع  ۀـیمامالا  قافتا  لقن  : » دـیوگ

ار اهنآ  ترضح  نآ  درک و  میلست  ع )  ) داجس ترضح  هب  دیزی  ار  ءادهش  سؤر  یمامت  دیوگ : ریسلا  بیبح  بحاص  ریهش  خرؤم  و  ءالبرک .
و تسا . مرکم  سأر  نفدم  يهرابرد  تایاور  نیرتحیحص  نیا  دش و  هنیدم  هجوتم  دعب  دومرف و  قحلم  هرهاط  نادب  اب  رفص  متـسیب  زور  رد 

نیا زا  تسا . هدرک  لـقن  ریـسلا  بیبـح  زا  مومهملا  سفن  رد  زین  هر )  ) یمق ثدـحم  تسا ص 155 و  نازحالا  ضاـیر  رد  مـالک  نیا  ریظن 
 ] ادعب دیزرو  عانتما  دیلپ  نآ  یهدب و  نم  هب  ار  رهطم  سأر  دیاب  هک  مالـسلاهیلع  ماما  راهظا  زا  دعب  رما  لوا  رد  دیزی  دوشیم  مولعم  تایلقن 

يرازم ماش  رد  تسا و  هتفرگ  ار  ءادهـش  سؤر  ریاس  رهطم و  سأر  هدـش و  تراغ  ءایـشا  هدومرف و  رارـصا  مالـسلاهیلع  ماـما  هحفص 350 ]
سأر هدومرف : راحب  رد  هر )  ) یسلجم يهمالع  تسا . هدش  نفد  قشمد  رد  هدنام و  سؤر  زا  یضعب  دیاش  تسا  روهـشم  ءادهـش  سؤر  يارب 

و دینادرگرب . مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ار  نآ  تسا و  هیماما  ام  ءاملع  نایم  روهشم  لوق  نیا  تسا و  نوفدم  فیرـش  دسج  اب  كرابم 
کی مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  نیا  لامتحا  هب  هچ  رگ  تسا  هدومرف  دامتعا  لوق  نیا  رب  زین  لابقا  رد  هرـسسدق )  ) سوواط نبا  دیس 
تسا هدومرف  دامتعا  ءالبرک  رد  رهطم  سأر  ندش  نوفدم  هب  یلو  هدش  راچد  لاکشا  هب  نیعبرا  يهیضق  رد  دنشاب  هدرک  فقوت  ماش  رد  هام 
شندب هب  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  سپ  رهطم  سأر  هک  دناهدرک  حیرـصت  دش  لقن  اهنآ  زا  یـضعب  ترابع  هچنانچ  یعمج  هک  یتروص  رد 
يهمالع دـناهدرک . قحلم  رهطا  ندـب  هب  ار  رهطم  سأر  هدـمآ و  ءالبرک  هب  نیعبرا  رد  هک  دـناسریم  ار  نیا  عوضوم  نیا  هدـیدرگ و  قحلم 

مالسلاهیلع نیسحلا  سأر  در  ةوسنلاب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  جرخ  دیوگ : یمالک  نمض  رد  ۀینامعن  راونا  رد  هر )  ) يرئازج ثدحم 
نیعبرا دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دیعا  هنا  یلا  ۀیمامالا  تبهذ  دـیوگ : راصبالا  رون  رد  یجنلبـش  زیربت . ج 3 ص 246 ط  ءالبرک - یلا 

هحفـص 351] سأر [  هک  دـناهتفر  نآ  رب  رهطم  سأر  نفدـم  يهرابرد  هیماما  ینعی  ق . ه . ( 1320  ) ۀنس رـصم  لتقملا ص 115 ط  نم  اـموی 
يهمالع ار  ترابع  نیا  نیع  و  دش . نوفدم  ءالبرک  رد  ترـضح و  نآ  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  دعب  رهطا  دسج  هب  دش  هدـینادرگرب  رهطم 

هب هدربمان و  عبط  زا  راصبالا ص 160 - رون  شماه  هب  دوش  عوجر  هتفگ  نیبغارلا  فاعسا  باتک  رد  تنس  لها  ءاملع  زا  نابص  دمحم  خیش 
مالسلاهیلع نیـسح  رـس  اب  ار  تیبلها  [ : 245  ] دیوگ هدیزگ  خـیرات  رد  یفوتـسم  هللادـمح  خرؤم  لالج ص 140 . یلع  نیـسحلا )  ) باـتک

هب زاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  ناشیا  يرعـشا  یـسوموبا  ردارب  هدربوبا  نخـس  هب  وا  دنداتـسرف  ۀیواعم  نب  دیزی  شیپ 
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سأر هک  نالقسع  رد  یسأر  نفد  هک  دش  هتفگ  و  نارح . رد  یتیاور  هب  دندرک و  نفد  نالقسع  رد  یتیاور  هب  داتـسرف و  شنت  شیپ  ءالبرک 
رهطم سأر  ناونع  هب  ار  يرس  هدرک و  يزاب  نآ  اب  نارگید  نییمطاف و  تسایس  تسد  تسین و  مولعم  دشاب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رهطم 
باتک رد  لـالج  یلع  هحفـص 352 ] دوشیم [ . هدـید  یفوتـسم  مـالک  رد  مه  نارح )  ) رـس نفد  دـناهداد و  لـقن  رگید  لـحم  هب  یلحم  زا 

يهرابرد ءارآ  لاوقا و  لقن  رد  لالج  یلع  ءالبرکب . دـسجلا  عم  نوفدـم  هنا  یلع  ۀنـسلا  لها  ضعب  ۀـیمامالا و  و  [ : 246  ] دیوگ نیسحلا ) )
: هتفگ شمالک  رخآ  رد  دـیامن و  مزج  عطق  روط  هب  اهنآ  زا  یکی  هب  هتـسناوتن  هداد و  لیـصفت  لوط و  دوخ  يهدربمان  باتک  رد  رهطم  سأر 

مامت توبث  هک  يوحن  هب  هدـشن  تباث  هرهاـق  هب  نالقـسع  زا  نالقـسع و  هب  اـجنآ  زا  نآ  هب  نداد  لـقن  قشمد و  رد  رهطم  سأر  ندرک  نفد 
تاـملک زا  تسا و  داـیز  یفارخ  ياـهفرح  نایذـه و  تاـملک  هفیعـض و  لاوـقا  زا  شباـتک  رد  و  هحفـص 149-150 . هب  دوش  عوجر  دـشاب 

تسین . رتشیب  يزیچ  يرگیباهو  دومج  کلسم  هب  لیامت  زا  ریغ  هک  هدرک  لقن  رایسب  زین  ینارح  يهیمیت  نبا  يهدوهیب 

تسا هیماما  لوق  حیحص  لوق 

داجـس ماـما  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رهطم  سأر  هک  تسنآ  رب  ناـشلمع  لـئاق و  نآ  رب  هیماـما  ءاـملع  هک  تـسنآ  حیحـص  لوـق  سپ 
هدروآ دوخ  اب  ار  [ 247  ] ءادهش ياهرس  یمامت  هک  تسین  ینیقی  هچرگ  هدروآ  ءالبرک  هب  ءادهش  سؤر  اب  ماش  زا  تعجارم  رد  هیلعهللامالس 
متـسیب زور  نیعبرا  رد  هدروآ و  ءالبرک  هب  دوخ  اب  کش  نودب  تراهط  تمـصع و  تاردـخم  هحفـص 353 ] اب [  ار  رهطم  سأر  یلو  دشاب 

رد ایآ  تسا . هدومرف  نفد  ءالبرک  رد  زین  ار  ءادهـش  سؤر  رئاس  تسا و  هدرک  بیطا  رهطا و  دسج  هب  قحلم  ءالبرک  رد  لاس 61  رفص  رهش 
تاردخم و نآ  دنک  رهطا  ندب  هب  قحلم  شکرابم  ربق  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  سأر  هتساوخیم  مالـسلاهیلع  ماما  هک  عقوم  نآ 

روصت ناسنا  نهذ  رد  هک  ار  هرظنم  نآ  دـنوش و  راـنک  هک  دـنکیم  رما  ار  اـهنآ  ع )  ) ماـما اـعطق  و  دـناهدوب ؟ لاـح  هچ  رد  تمـصع  ناوناـب 
تسا . رونا  سأر  قاحلا  رهطم و  ربق  فشک  زا  ترابع  هک  دنشاب  هدیدن  دوشیم 

رهطم ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  بابر  فقوت 

رانک رد  لاس  کی  ات  دوب و  ع )  ) ءادهشلادیس يافو  اب  يهجوز  هک  یبلک  سیقلا  ءيرما  تنب  بابر  هک  هدش  لقن  هربتعم  خیراوت  ضعب  رد  و 
رب فسأت  نزح و  مغ و  ترثک  زا  درک و  تعجارم  هنیدـم  هب  نآ  زا  دـعب  دومن و  تماقا  اجنآ  رد  هدـنام و  ءالبرک  رد  ع )  ) ماما كراـبم  ربق 
لاس کی  ات  هدـنام و  ءالبرک  رد  نیعبرا  رد  تعجارم  رد  دوب و  هتفر  ماش  هب  تیبلها  ءارـسا  اب  افواب  يوناب  نآ  تفر و  ایند  زا  ترـضح  نآ 

نیسحلا عم  ناک  و  دیوگ : لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا  هحفص 354 ] تسا [ . هدیزگ  تماقا  ءالبرک  رد  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  ربق  رانک  رد 
اهنا لیق : و  ۀنیدملا ...... یلا  تداع  مث  هلهأ ، نم  لمح  نمیف  ماشلا  یلا  تلمح  و  ۀنیکـس ، هتنبا  مأ  یه  و  سیقلا ، ءيرما  تنب  بابرلا  هتأرما 

باتک رد  هر )  ) ینیلک خیـش  هک  تسا  نیرـصاعم  زا  یکی  باتک  رد  [ . 248  ] هیلع افسأ  تتامف  ۀنیدملا  یلا  تداع  ۀنـس و  هربق  یلع  تماقأ 
دش دیهش  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  هکیماگنه  دومرف : هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناحط  نب  ۀلقصم  زا  یفاک 
زا ترابع  ترـضح  نآ  يهیبلک  يهجوز  دیوگ : هدنراگن  تسیرگ . لاس  کی  ات  درک و  هماقا  متام  ع )  ) هللادـبعیبا ربق  رب  وا  هیبلک  يهجوز 

نیعبرا رد  دـبال  هدوب و  هدـنز  ءاروشاع  يهعجاف  ءالبرک و  يهعقاو  زا  دـعب  لاس  کی  و  [ 249  ] تسا عیضر  هللادبع  هنیکـس و  ردام  بابر ) )
ع) [ ) هحفص 355 ءادهـشلادیس [  نامولظم  دیـس  ربق  رانک  رد  و  [ 250  ] هتـشگرب ماش  تراسا  زا  ترجه  ( 61  ) لاس رفص  هام  متـسیب  رد  لوا 

هدومرف تلحر  ایند  زا  هدومن و  هنیدـم  هب  تعجارم  لاس ، کی  زا  سپ  ابیرقت  هتفرگن و  رارق  هیاس  رد  هتـسشن و  باـتفآ  ولج  هدرک و  تماـقا 
( هرسسدق  ) ینیلک خیـش  زا  هچنآ  و  دنکیم . دیئأت  ار  کی  تصـش و  لاس  لوا  نیعبرا  نایرج  همظعم  يوناب  نآ  خیرات  يهظحالم  و  تسا ،
عبط و یباتک  دنچ  طبـض  تبثت و  قیقحت و  نودب  هدرک و  مادـقا  تافیلأت  ضعب  رـشن  هب  هک  تسا  نیرـصاعم  زا  یکی  زا  تیعبت  هب  دـش  لقن 
[251  ] ناحطلا نب  ۀلقـصم  زا  یفاک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  تسا . هدرک  لقن  هر )  ) ینیلک خیـش  زا  ترابع  نیا  هب  شباتک  رد  هدرک و  رـشن 
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تماقا  ) دش دیهـش  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یماگنه  دومرف  هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  تفگ  هحفـص 356 ] هک [  هدرک  تیاور 
ینیلک خیش  یفاک  باتک  رد  هچنآ  اما  خلا . يراوجلا .... ءاسنلا و  نیکب  ۀلماک و  ۀنس  تکب  امتأم و  هللادبعیبا  ربق  یلع  ۀیبلکلا  [ 252  ] هتأرما

تسا : نیا  نآ  ترابع  نیع  تسا  دوجوم  هر ) )

ناحطلا ۀلقصم  تیاور 

ءاسنلا و نیکب  تکب و  امتأم و  هیلع  ۀیبلکلا  هتأرما  تماقا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  امل  لوقی : ع )  ) هللادـبعابا تعمـس  لاق : ناحطلا  ۀلقـصم 
نیا نیع  یفاو  رد  زین  هر )  ) یناشاک ضیف  يهمالع  دـش و  لقن  هک  تسا  نیمه  ترابع  یفاـک  باـتک  زا  هددـعتم  خـسن  رد  خـلا . مدـخلا ....

- يدنوخآ ۀجحلا ص 466 ط  باتک  یفاک ج 1  هب  دوش  عوجر  تسا . هتـشون  هلقثم )  ) هثلثم ءاث  اب  ار  ۀلقـصم  طقف  هدومرف  لقن  ار  تراـبع 
ج 7 ص هر )  ) یناردنزام حـلاص  الم  حرـش  اب  یفاک  لوـقعلا ج 1 ص 394 و  تآرم  ق و  ه . ( 1311  ) لاـس هب  زیربت  نارهت و ص 254 ط 

هحفص باب 115 ص 174 [ . یفاو ج 1  هب  دوش  عوجر  و  یفاک . باتک  زا  یطخ  یپاچ و  خـسن  رگید  لاس 1385 ه ق و  هب  نارهت  230 ط 
[ 357

تیاور رب  یتالمج  ندرک  دایز 

ربـق یلع  : ) تـالمج اـجک  زا  شباـتک  رد  رـصاعم  تسین  موـلعم  هدربماـن  تیاور  تراـبع  لـصا  ندوـب  حـضاو  لیـصفت و  همه  نیا  زا  دـعب 
ار هحیحص  خسن  ارچ  هدوب و  طلغ  کشالب  هک  هدرک  لقن  هخسن  مادک  زا  هدوزفا و  یفاک  لثم  یباتک  تیاور  هب  ۀلماک ) ۀنـس   ) و هللادبعیبا )
( هر  ) یسلجم يهمالع  تشاد  دوجو  یفاک  خسن  ضعب  تیاور  رد  هدش  هدوزفا  تاملک  نآ  رگا  و  هدومنن ؟ لقن  اهنآ  زا  هتـشاذگ و  رانک  هب 
. دناهدشن ضرعتم  ادبا  هک  یتروص  رد  دـندرکیم  هراشا  هخـسن  نآ  هب  یفاک  حرـش  رد  هر )  ) یناردـنزام حـلاص  یلوم  لوقعلا و  تآرم  رد 

تاقیقحت زا  یلاخ  یلک  هب  تارابع و  یتسـس  همه  نآ  اب  فیلأت  دـلجم  دـنچ  تایاور  لقن  رد  يراگنالهـس  هحماسم و  هنوگنیا  اب  منادیمن 
نآ ندرک  هفاضا  اب  تیاور  ینعم  هک  یتروص  رد  دیزرو . دهاوخ  ررـض  هکلب  دیـشخب ؟ دهاوخ  مالـسا  ملاع  هب  هدـئاف  هچ  نداد  رـشن  عبط و 

ار هللا  همحریبا  دنرچ  ظعاو  يزیربت  یلقـسابع  ازریم  جاح  ياقآ  بیطخلا  ۀمالعلا  انقیدص  دنوادخ  دنکیم . قرف  رایـسب  هروکذم  تالمج 
نم دومرف : دمآ  نایم  هب  تبحص  تایاور  فرحم  قیقحتیب  دماج  رصاعم  صخش  نیا  تافیلأت  يهرابرد  يزور  دیامرف  دوخ  تمحر  قیرغ 

هب عجار  هچنآ  زا  الاح  دریگب . رارق  هسیفن  بتک  يهگرج  رد  فیدر و  رد  دوشب و  دراو  مراذـگیمن  مدوخ  يهناـخباتک  هب  ار  يو  تاـفیلأت 
روطب هحفـص 358 ] يو [  مان  رکذ  نودب  هک  يرـصاعم  تافیلأت  تایوتحم  قیقحت  هب  رگا  دوشیم  مولعم  دـش  هداد  حرـش  هروکذـم  تیاور 

ددرگ و فیلأت  یلقتـسم  باتک  دـیاب  هداد  خر  يو  هب  اهنآ  رد  تافیحـصت  تافیرحت و  تاهابتـشا و  ردـقچ  دوش  هتخادرپ  میتشذـگ  هراشا 
دهاوخ تسرد  كردم  هیتآ  رد  راکهحماسم  صاخشا  يارب  هدش و  لقن  ردصم  رـضاح  لاح  رد  هکلب  هدنیآ  رد  یعمج  يارب  هک  هنافـسأتم 
دامتعا دروم  رایسب  هیلعهللامالس  ءادهشلادیس  ترضح  ربق  رانک  رد  اهیلعهللاناوضر  بابر  یمالسا  يافواب  همظعم و  يوناب  تماقا  اما  و  دش .

ایند زا  هنیدم  رد  فسأت  نزح و  ترثک  زا  هدرکن و  یناگدنز  ایند  رد  ع )  ) ماما زا  دعب  لاس  کی  زا  رتشیب  دـشاب و  هتـشاد  تقیقح  هک  تسا 
تیب فقـس  اهلظی  ۀنـس ال  هدعب  تیقب  و  دیوگ : بابر  يهمجرت  رد  روثنملا  ردـلا  باتک  رد  زاوف  بنیز  هلـضاف  يهبیدا  تسا . هدرک  تلحر 

[ . 253  ] تتام نا  یلا 

ناحطلا ۀلقصم  ربخ  يهرابرد  یسررب  قیقحت و 

هراشا
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درکیم و تقد  رخآ  ات  لوا  زا  ناحطلا  ۀلقـصم  تیاور  هب  ۀـلماک » ۀنـس   » و هللادـبعیبا » ربق  یلع  : » يداـیز تـالمج  نآ  هدـننک  هفاـضا  رگا 
اهنآ رد  هدرک و  هعلاـطم  رخآ  اـت  ار  تیاور  نآ  تـالمج  تاراـبع و  دومنیم و  هظحـالم  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  ار  هحفص 359 ] ینئارق [ 

همظعم يوناـب  تعجارم  زا  سپ  هب  عـجار  هروـبزم  تیاور  هک  تسا  دـهاش  نئارق  نآ  هـک  دـیدیم  هدـش و  نـشور  يو  هـب  درکیم  لـم  ت.
دروم رایـسب  دـش  هتفگ  هچنانچ  باتفآ  نایم  رد  لاس  کی  تماقا  زا  سپ  ءالبرک  زا  هک  تسا  هنیدـم  هب  ع )  ) ماـما ياـفواب  يهجوز  باـبر » »

زا یتح  هتـشادن  یهاتوک  ع )  ) ءادهـشلادیس هب  متام  يهماقا  رد  زاـب  هتـشگرب و  هنیدـم  هب  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  هعقاو  نیا  هک  تسا  داـمتعا 
هدروخن و ذیذل  ياهاذغ  هدوب و  هدز  تبیصم  صاخشا  يرادازع و  روط  هب  مه  دوخ  كاشوپ  كاروخ و  رد  دوشیم  مولعم  رابخا  خیرات و 
درکیم و ع)  ) ءادهـشلادیس رب  هیرگ  هدشیم و  عمج  يو  رود  هب  اهمداخ  نانز و  هدومرف و  لوانت  دیامن  دایز  ار  مشچ  کشا  هک  یئاهماعط 

رهطم ربق  رانک  رد  دراد  تلالد  نآ  هب  ناحط  ربخ  هک  لاوحا  نایرج و  نآ  رگا  هدوب و  یلزنم  هناخ و  رد  شیراز  هیرگ و  همظعم  يوناـب  نآ 
زا ار  اهغرم  دنک  رما  همظعم  يوناب  نآ  ات  هتشادن  دوجو  يهناخ  زونه  اجنآ  رد  تاقوا  نآ  رد  دوب  هداتفا  قافتا  ءالبرک  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس

. دننار نوریب  هناخ  نآ 

نیحراش یضعب  هابتشا  هروبزم و  تیاور  ینعم 

يارب میروایب و  اجنیا  رد  دـش  لقن  يرـصتخم  هراشا و  نآ  لئاوا  تالمج  هب  هکا  ار  تیاور  نآ  یماـمت  هدـئاف  ماـمتا  يارب  تسنآ  رتهب  سپ 
ارهاظ هدومرف و  لقن  لوقعلا  تآرم  باتک  رد  ار  نآ  هر )  ) یسلجم يهمالع  هداد و  خر  هدربمان  ربخ  حرـش  رد  هک  یهابتـشا  نیحراش  ضعب 

ۀلقـصم نع  قفوملا . هللاو  ددرگ  مولعم  تسیچ ؟ ربخ  نآ  حیحـص  دافم  هدش و  رکذتم  هحفص 360 ] هدومرفن [  حراش  نآ  هتفگ  رب  یلاکـشا 
ءاسنلا و نیکب  تکب و  امتأم و  هیلع  ۀیبلکلا  هتأرما  تماقا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  امل  لوقی : مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  تعمـس  لاق : ناحطلا 

تنأ کلام  اهل : تلاقف  اهتعدف  لیست  اهعومد  یکبت و  اهیراوج  نم  ۀیراج  تأر  اذا  کلذک  یه  انیبف  تبهذ  نهعومد و  تفج  یتح  مدخلا 
و تمعطأ . تبرش و  تلکأف و  ۀقوسالا . ماعطلاب و  ترمأف  لاق : قیوس ، ۀبرش  تبرش  دهجلا  ینباصا  امل  ینا  تلاق : کعومد ؟ لیست  اننیب  نم 

اهب ینیعتستل  نالف  اهادهأ  ۀیده  اولاق  هذه ؟ ام  تلاق : نؤجلا  تأر  املف  مالسلاهیلع  نیسحلا  متأم  یلع  اهب  نیعتـستل  انؤج  ۀیبلکلا  یلا  يدهأ 
اهل سحی  مل  رادلا  نم  نجرخا  املف  رادلا  نم  نجرخأف  نهب  ترمأ  مث  اهب  عنصن  امف  سرع ، یف  انسل  تلاقف : مالسلاهیلع  نیسحلا  متأم  یلع 
نآ تسا و  ینوج  عمج  درص )  ) لثم نؤجلا » [ . » 254  ] رثا رادلا  نم  نهجورخ  دعب  اهب  نهلری  مل  ضرالا و  ءامسلا و  نیب  نرط  امنأک  سح 

یسک ار  اهغرم  نآ  تسا  هرقرقاب )  ) هب فورعم  دنیوگ و  دورفسا )  ) یسراف رد  ار  نآ  تسا و  هایس  شنطب  اهلاب و  هک  تساطق  غرم  زا  یعون 
هب يراز  هیرگ و  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  رب  نتـشادهگن  متام  يارب  دیامن و  هیهت  اذغ  نآ  زا  هک  هداتـسرف  ۀیده  بابر »  » همظعم يوناب  هب 

ترضح هحفـص 361 ] نآ [  متاـم  رد  فیطل  ناـغرم  زا  ندرک  تسرد  ماـعط  هدومرف  زین  همظعم  يوناـب  نآ  دوـش و  تیوـقت  ترـضح  نآ 
هناخ زا  ار  اهنآ  هک  یتقو  دندرک و  جراخ  هناخ  زا  ار  اهغرم  نآ  درک  رما  دننکیم و  تسرد  اهیـسورع  رد  ار  ذیذل  ياهاذـغ  درادـن  بسانت 

( هر  ) یـسلجم يهمالع  یلو  تیاور  نآ  دافم  ینعم و  لصاح  تسا  نیا  تسا . هدـشن  هدـید  يرثا  اهنآ  زا  دـندیرپ و  ناـغرم  دـناهدرب  نوریب 
وا نجلا  نمنک  ءاسنلا  نأک  لیق  و  هدومرف : تسا و  بجعت  یسب  يهیام  هک  هدرک  رکذ  روبزم  ربخ  حرـش  رد  لوقعلا  تآرم  رد  يدنچ  هوجو 

بارطضا ال  تلق : [ . 255  ] ینعم اظفل و  بارطـضا  شیوشت و  نم  ولخی  ربخلا ال  ۀلمجلاب  و  یهتنا )  ) ندـسجتف تایـضاملا  حاورالا  نم  نک 
لاجرلا و بتک  یف  لمهم  ۀلقصم  روهشملا و  یلع  ربخلا  دنـس  فعـض  یف  کش  معن ال  تفرع  امک  هانعم  یف  شیوشت  ربخلا و ال  ظافلا  یف 

وه ربخلا  ینعم  نم  هانرکذ  ام  و  یخیراتلا . عوضوملا  اذه  یف  یفکی  یفاکلا  یف  ربخلا  دوجو  نکلو  ربخلا  اذه  ریغ  یفاکلا  یف  هل  رکذـی  مل 
[ . 256  ] عجارف یفاکلا  یلع  هحرش  یف  یلاعت ) هللا  همحر   ) یناردنزاملا حلاصلا  لاضفلا  راشا  هیلا  هریغ و  لمتحی  هانعم و ال  یف  نیعتملا 

اهنآ در  هیهاو و  تاهبش 
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مالـسلاهیلع ماما  يافواب  مرح  ندـنام  یقاب  عوضوم  رد  هحفـص 362 ] باتک [  رـشن  زا  سپ  دوب  هتفای  شراگن  باـتک  لوا  عبط  رد  اـجنیا  اـت 
نیا دومن و  تافو  هدرک  هنیدـم  هب  تعجارم  دـعب  هدـنام  ءالبرک  رد  رهطم  ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  هدـش  هتفگ  هک  باـبر )  ) همظعم يوناـب 

هتخادناهار هب  یتاهبش  هتسناد و  تالاحم  زا  دوخ  داقتعا  هب  ار  هیضق  نیا  تاهبـش  رادفرط  دشاب ، هتـشاد  لصا  تسین  دیعب  دش  هتفگ  هک  لوق 
نیا نودب  هدومن  لقن  بلطم  ياپ  رس و  نتسکش  زا  سپ  ار  اهنآ  ماهداد  شراگن  باتک  نیا  رد  ناحطلا  ۀلقـصم  ربخ  هب  عجار  هک  نآ  زا  دعب 

هنیدـم رد  ار  ازع  يهماقا  بابر  هک  دوشیم  هدافتـسا  ۀلقـصم  ربخ  زا  تسا : هتفگ  دـیامن  بناجنیا  تاقیقحت  هب  يهراشا  کشر  يور  زا  هک 
زا دعب  دنامب و  لاس  کی  ات  تشاذگیمن  اهنت  شردپ  ربق  رانک  رد  ار  ع )  ) نیسح رـسمه  زگره  ع )  ) داجـس ماما  هوالع  ءالبرک  رد  هن  هدرک 

ردام ع )  ) داجـس ماما  هک  ار  تریغ  یفانم  لمع  نیا  يروعـشيذ  ایآ  هتفگ : دـعب  دورب . ایند  زا  اجنآ  رد  دـنک و  عوجر  هنیدـم  هب  لاس  کـی 
دعب دهد ؟ لیلحت  دنک و  لوبق  دـناوتیم  ایآ  دوش  هنیدـم  هناور  تیبلها  اب  دوخ  و  دراذـگب ؟ مرحم  درم  نودـب  رفق  نابایب  طسو  رد  ار  دوخ 

هدرک و تافو  هنیدم  رد  هک  دنراد  قافتا  همه  نکلو  هدرکن  نییعت  عطق  روط  هب  ار  بابر  همرکم  ایلع  تافو  زور  هک  نیا  ولو  خیرات  دـیوگ :
لاس کی  وناب  نیا  هک  تفگ  دوشیم  روطچ  عضو  نیا  اب  هدرک  عادو  ار  ایند  نآ  زا  دعب  هدوب و  هدنز  ع )  ) نیسح تداهش  زا  دعب  لاس  کی 

تلاسر نادناخ  تحاس  هب  هک  دیایب  هحفص 363 ] تسناوتیم [  یـصاخشا  هچ  اب  هدومن و  تلحر  هنیدم  رد  هدمآ  ادعب  هدنام و  ءالبرک  رد 
رد ار  لاس  کی  مامت  بابر )  ) همظعم يوناب  هک  هتفگن  مزج  روط  هب  یسک  زگره  الوا  دوشیم : هتفگ  تاهبش  نیا  باوج  رد  دوشن ؟ نیهوت 
هب میتفریم  هسردم  هب  هک  یعقوم  تیلوفط  مایا  زا  هدـش و  هتفگ  ینعی  هدرک  لقن  لیق )  ) روطب خـیرات  رد  ریثالا  نبا  هدـنام و  رهطم  ربق  رانک 

، تسا هدشن  مامت  لاس  کی  هک  تسا  نیا  يارب  روبزم  راعشا  دیاش  دراد  ضیرمت  هب  راعـشا  لیق »  » هب بلطم  نداد  تبـسن  هک  دناهداد  دای  ام 
هدش هتفگ  فرط  نیا  زا  هدوب و  هنیدم  رد  بابر )  ) همرکم يوناب  نتشاد  هاگن  ازع  هک  دوشیم  مولعم  تسا  فیعض  هچرگ  ۀلقصم  ربخ  زا  و 

هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  مه  خیرات  ربخ و  نیب  عمج  رد  هدرک  تاهبش  رادفرط  بحاص  هک  اهعمج  نآ  زا  هدنام  كرابم  ربق  رانک  رد  هک 
دراد یلاکـشا  هچ  هدرک  هنیدم  هب  تعجارم  دـعب  هدـنام و  رهطا  ربق  رانک  رد  دوشیم  هتفگ  لاس  کی  هحماسم  يور  زا  هک  لاس  کی  بیرق 
هدمآ كرابم  ربق  رانک  هب  رگا  تسا و  هدرکن  فقوت  دایز  هفوک  ماش و  رد  همظعم  يوناب  ضرغ  دوش ؟ عمج  خیرات  ربخ و  نیب  روط  نیا  هک 

رد ار  بابر )  ) همظعم يوناب  ع )  ) داجـس ماما  هک  دراد  عالطا  تاهبـش  رادـفرط  ایآ  تسا . هدـمآ  مه  اب  تلاسر  نادـناخ  دارفا  رئاس  اب  اـعطق 
رد ار  وا  ع )  ) ماما دوش  هتفگ  هک  تسنآ  شیاضتقم  خـیرات  توکـس  ایآ  تسا . تکاـس  خـیرات  رگا  تسا -؟ هتـشاذگ  اـهنت  رهطم  ربق  راـنک 

ار اهنآ  یمامت  ع )  ) ماما هتـشاد و  جایتحا  اعطق  دوبن ؟ مزال  شیارب  كاشوپ  كاروخ و  تشادن  جایتحا  زیچ  چیه  هب  و  تشاذـگ ؟ اهنت  اجنآ 
رد هچنانچ  دـناهدرک  ءافتکا  الامجا  خـیرات  لقن  هب  اـبلاغ  هشیمه و  هتـشذگ  ياـهنارود  نیخرؤم  بلغا  تسا  هدروآ  هحفـص 364 ] مهارف [ 

ءالبرک رد  ار  همرکم  يوناب  ع )  ) ماـما هک  یئوگبیغ : مزج  روط  هب  تسا . هدـش  قیقحت  یـسررب و  لـماک  روط  هب  عوضوم  نیا  دوخ  ياـج 
يروعشيذ ایآ  دیدروآ ؟ ملق  هب  دیدرگ و  نیقی  عوضوم  نیا  هب  اجک  زا  تسا  روآهدنخ  ياهفرح  زا  هتشاذگ  اهنت  مالسلاهیلع  ماما  ربق  رانک 

نیا يروعـشيذ  ایآ  هتفگ : هک  تسا  تارابع  نیا  روآهدنخ  دـیدرگ . مزج  لامتحا  نیا  هب  امـش  هک  نیا  ات  دـهدیم -؟ لامتحا  لمع  نیا  هب 
تاملک نیا  يهدنـسیون  ایوگ  خـلا . دراذـگب ...؟ مرحم  نودـب  رفق  نابایب  طسو  رد  ار  دوخ  ردام  ع )  ) داجـس ماما  هک  ار  تریغ  یفانم  لـمع 

يو اـب  اـم  دراد  شفرح  نیا  هب  عطق  رگا  تسا  هتـشاذگ  مرحم  درم  نودـب  رفق  ناـبایب  طـسو  رد  ار  همرکم  يوناـب  ع )  ) ماـما هک  هدرک  عـطق 
رد ار  همظعم  يوناب  ع )  ) ماما زگره  هک  میراد  نیقی  ام  هکلب  تسین  لصاح  عطق  اـم  هب  یلو  تسا  تجح  شدوخ  هب  شعطق  میرادـن  ینخس 
زا تاهبـش  رادفرط  منادیمن  دراذگیمن  اهنت  اعطق  دـشاب - هتـشاد  لصا  رهطم  ربق  رانک  رد  بابر )  ) ندـنام رگا  مالـسلاهیلع - ماما  ربق  رانک 
هچ اب  هک  هدرکن  نییعت  ار  صاخـشا  خـیرات  هنیدـم  هب  ءالبرک  زا  تعجارم  رد  و  تسا ؟ هتـشاذگ  اهنت  ار  وا  ع )  ) ماما هک  هدـیناسر  ملع  اجک 

لیلد خیرات  توکس  دناهدوب  نانئمطا  دروم  هک  هدرک  تعجارم  یصاخشا  اب  اعطق  دیامن و  رواب  تاهبش  رادفرط  ات  هدرک  تعجارم  صاخشا 
مولعم هوالع  میئامنن . رواب  میسانشن  رگا  میـسانشب و  یتسیاب  ار  اهنآ  هدرک  تعجارم  اهنآ  اب  هک  یـصاخشا  هحفص 365 ] ام [  هک  تسین  نآ 

هب ار  هانگ  دش و  نامیـشپ  دیزی  هک  نیا  درجم  هب  اریز  تسا  هتـشادن  ءالبرک  خیرات  زا  لماک  عالطا  تاهبـش  تاملک و  نیا  بحاص  دوشیم 
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رانک زور  بش و  هتفرگ و  ار  رهطم  ربق  فارطا  دـساینب  يهلیبق  هژیو  هب  هداهن و  ءـالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  مدرم  تخادـنا  داـیزنبا  ندرگ 
دنامب یلاخ  هک  دشیمن  یعقوم  دنتشگیم و  راوهناورپ  رهطم  ربق  رود  هب  امئاد  دندوب و  رهطا  ربق  کیدزن  تاهد  رد  دوبن و  یلاخ  رهطم  ربق 

انبدییـشت یفقث  راتخم  هک  دنلئاق  یـضعب  دـندومن و  انب  دجـسم  هدرک و  نامتخاس  دـساینب  رهطم  ربق  رود  هب  ار  انب  هک  دـنلئاق  اهیـضعب  یتح 
رادفرط نوچ  تسا  هدنامن  یلاخ  تقو  چیه  رهطم  ربق  رود  اهیلعهللامالـس  ءادهـشلادیس  نفد  زا  دعب  هک  تسین  کش  ياج  یلو  تسا  هدرک 

زا دـنامب  مرحم  درم  نودـب  همرکم  يوناـب  رفق  ناـبایب  طـسو  رد  دوشیم  روـطچ  هتفگ  هدـمآ و  شوـج  هب  شتریغ  هتـشادن  عـالطا  تاـهبش 
زونه هک  یعقوم  نآ  یتح  هدنامن  یلاخ  راوز  زا  نامز  چـیه  شفارطا  شنفد  زور  زا  ع )  ) ءادهـشلادیس رهطم  ربق  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم 

لکوتم ناـمز  رد  رگم  دراد  فارتـعا  نآ  هب  تاهبـش  رادـفرط  دوخ  هچناـنچ  دوبن  یلاـخ  راوز  زا  رهطم  ربـق  رود  هدـشن  ناـمتخاس  اـنب  هبق و 
رهطم ربق  يهکرابم  يهبق  لکوتم  ای  دیشرلانوراه و  تقو  ره  دورب و  رهطا  ربق  رانک  هب  یسک  دنتشاذگیمن  یتلود  نیرومأم  اهتدم  یـسابع 
علطم رب  هچنانچ  دندومنیم  نامتخاس  هحفص 366 ] رهطم [  ربق  يالاب  ار  هبق  يروف  هدروآ  موجه  فرط  ره  زا  نایعیش  دندرکیم  بارخ  ار 
هتـشاد لصا  رگا  هدنام  رهطم  ربق  دزن  همرکم  يوناب  هک  هدرک : لقن  ار  لوق  نیا  هک  ریثالا  نبا  تسین . هدیـشوپ  بلطم  نیا  ءالبرک  خـیرات  هب 

رانک رد  همظعم  يوناب  نآ  روطچ  هک  دیامنن  لوبق  هدمآ و  شوج  هب  تاهبـش  رادفرط  تریغ  رگم  دـسریمن  رظن  هب  یعنام  هنوگچیه  دـشاب 
رانک رد  همظعم  يوناب  هک  نیا  ءاعدا  دوشیم  هحماسم  اههصق  لقن  هنوگنیا  رد  الوا : تسا ؟ هدـنام  یمرحم  صخـش  نودـب  اهنت و  رهطم  ربق 
رئاح کیدزن  ءارق  اهینادابآ و  نآ  رد  تسا  نکمم  هکلب  هدـشن  ادـج  رهطم  ربق  زا  زور  بش و  هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  هدـنام  كراـبم  ربق 

روهـشم مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رهطم  ربق  زونه  هک  ناـمز  نآ  هچناـنچ  تسا  هدوب  رهطم  ربق  دزن  شتاـقوا  بلغا  هدومن و  تماـقا  سدـقم 
رهطا ربـق  تراـیز  هب  دنتخانـشیم و  هک  اـهنآ  تخانـشیمن  رگید  یـسک  مالـسلامهیلع  همئا  باحـصا  هعیـش و  زا  صاوـخ  زا  ریغ  هدـشن و 

هدش یلعف  فجن  لخاد  دعب  دنتفگیم  فجن  هیرق  نآ  هب  تسا و  عقاو  كرابم  ربق  اجنآ  رد  هک  ضیب  تاوبرب  کیدزن  يهیرق  رد  دندمآیم 
کیدزن ءارق  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ترایز  رد  نینچمه  دندشیم  فرـشم  كرابم  ربق  ترایز  هب  اجنآ  زا  دـندرکیم و  فقوت  لحم  نآ  رد 

كرابم ربق  دزن  شتاقوا  بلغا  همظعم  يوناب  دنتـشگیم و  فرـشم  سدـقم  رئاح  ترایز  هب  اجنآ  زا  دـندرکیم و  فقوت  ینیـسح  رئاـح  هب 
صاخـشا و يافو  اب  تاجوز  فقوت  مالـسا  ردـص  رد  نوچ  تسین  داعبتـسا  ياـج  رهطم  ربق  دزن  همرکم  يوناـب  ندـنام  اـیناث : و  تسا . هدوب 

دندشیم . رادازع  ناشياهرهوش  ربق  دزن  رد  همرکم  ناوناب  هدوب و  لومعم  اهنآ  هحفص 367 ] روبق [  دزن  فارشا 

لاس کی  ات  ینثم  نسح  ربق  دزن  همطاف  فقوت 

مالـسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  دـنمجرا  دـنزرف  ض )  ) ینثم نسح  مظعا  لـجا  دیـس  تاـفو  زا  سپ  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا 
و طاطـسف )  ) دزرداچ ینثم  نسح  شجوز  ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  همظعم  يوناـب  نآ  هدوب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀـمطاف  هک  شلاـیع 

يرگید يهدننکادن  اودقف » ام  اودجو  له  : » دیوگ هک  دینـش  یئادن  دندیچ و  ار  نآ  درک  رمأ  دش  بش  هک  لاس  کی  زا  سپ  دـش و  رادازع 
تیب هب  ض )  ) ۀـمطاف همظعم  يوناب  دـیوگ : یـضعب  و  ینـس . هعیـش و  يهربتعم  بتک  هب  دوش  عوجر  اوبلقناف » اوسئی  لب  : » داد باوج  يو  هب 

: هتفگ راحبلا  ۀنیفـس  د  هر )  ) یمق ثدـحم  رذـتعا ) دـقف  الماک  الوح  کبی  نم  و  ( ) امکیلع مالـسلا  مسا  مث  لوحلا  یلا  : ) تسج لثمت  دـیبل 
ریثک دیفملا و  خیشلا  هلقن  ۀنـس  یلا  لیللا  موقت  راهنلا و  موصت  تناک  طاطـسف و  هربق  یلع  تبرـض  اهنا  نم  ۀمطاف  هتجوز  نع  هانرکذ  يذلا 

( هر  ) یمق ثدحم  دعب  فرشا  فجن  ۀنیفس ج 1 ص 256 ط  تایناحلا . تامرتحملا  ءاسنلا  نیب  اعیاش  اذه  ناک  ۀنسلا و  ۀعیشلا و  ءاملع  نم 
 ] ۀمطاف همظعم  يوناب  هک  دوش  هتفگ  تاهبـش  رادفرط  يهدیقع  هب  انب  الاح  تسا . هدرک  لقن  ریثالا  نبا  زا  ار  بابر »  » همظعم يوناب  يهیـضق 

تاهبـش لیبق  نیا  زا  هن -؟ ای  هدوب  اهبـش  يو  دزن  شمراحم  زا  ایآ  هدنام  اهنت  لاس  کی  روطچ  ض )  ) ینثم نسح  ربق  رانک  رد  هحفص 368 ]
يوناب يهرابرد  لاح  نیمه  انیع  دـناهدوب  رـضاح  شروضح  رد  اهمداخ  ناسک و  زا  دوشیمن و  اهنت  اعطق  نوچ  تسین  رکذ  لـباق  هک  هیهاو 

تسین . یشارتههبش  ياج  تسا  دوجوم  بابر »  » همظعم
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ماما هب  يو  ندش  رادازع  دجسم و  رد  ۀملس  ما  ندز  همیخ 

نآ تداهـش  تاـمالع  ندـش  رهاـظ  ءـالبرک و  تشد  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تداهـش  ندینـش  زا  سپ  ض )  ) ۀملـسمأ نینمؤـملاما 
درک رب  رد  هایس  سابل  دندوب  هداد  يو  هب  هیلعهللامالس  نیسح  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هک  یتبرت  يهطـساو  هب  ترـضح 

شباتک رد  یـشرق  نیدلادامع  سیردا  دش . رادازع  همیخ  نآ  رد  هدز و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دجـسم  رد  یهایـس  يهبق  و 
نب نیـسحلا  مامالا  لتقم  اهغلب  امل  اهنأ  اـهیلعهللاناوضر ، ۀملـسمأ  نع  هدانـساب  میعنیبأ  نع  و  [ : 257  ] دـیوگ راثالا  نونف  راـبخالا و  نویع 
نـس ض )  ) ۀملـسما نینمؤملاما  نوچ  داوـسلا . تسبل  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  دجـسم  یف  ءادوـس  ۀـبق  تبرـضأ  ع )  ) یلع

دجـسم رد  اذـل  دوش و  رادازع  رهطا  ربق  رانک  رد  دورب و  ع )  ) ءادهـشلادیس رهطم  ربق  ترایز  هب  ءالبرک  هب  هتـسناوتن  هدوب  هتفر  الاب  شفیرش 
عادو ار  یناـفراد  ترجه  ( 62  ) لاس رد  تسا و  هدـش  اردازع  هدیـشوپ و  هحفـص 369 ] هایـس [  سابل  هدز و  یهایـس  يهبق  ص )  ) هللالوسر
دارفا زا  هدوب و  لومعم  مالـسا  ردـص  رد  جاوزا  زا  ناـگرزب  ربـق  راـنک  رد  یتدـم  ناـنز  فقوت  يهیور  ضرغ  اـهیلعهللاناوضر . تسا  هتفگ 

ناوناـب عـقاوم  نآ  رد  هدیـسرن و  یعنم  مهیلعهللامالـس  يدـه  يهمئا  فرط  زا  دـناهدرک و  یلمع  ار  راـک  نـیا  زین  تلاـسر  نادـناخ  ناوناـب 
دناهدومرفن . نآ  ندروآ  اج  هب  لمع و  نیا  زا  عنم  ار  نارگید  تایمشاه و 

تاهبش رادفرط  تریغ 

هتـشاد لصا  ع )  ) ءادهـشلادیس ربق  رانک  رد  ءالبرک  رد  بابر »  » همظعم يوناب  ندـنام  رگا  دوشن  تحاران  تسا  رویغ  سب  تاهبـش  رادـفرط 
هدرک هنیدم  هب  تعجارم  دعب  هدنام و  لاس  کی  بیرق  هک  دوریم  يوق  لامتحا  رایـسب  دراذگیمن و  اهنت  ار  وا  ع )  ) داجـس ماما  اعطق  دشاب 
نیقی تاهبـش  رادفرط  یلو  تسا  تکاس  خیرات  هچ  رگ  هدومن  تعجارم  دامتعا  دروم  صاخـشا  اب  اعطق  مه  هنیدـم  هب  تعجارم  رد  و  تسا .

تاهبـش هنوگنیا  لاس  رازه  کی  زا  رتشیب  زا  دعب  هک  دندادیم  لامتحا  نیخرؤم  رگا  تسا . هدرک  تعجارم  نانئمطا  دروم  دارفا  اب  هک  دـنک 
دندروآیم تسد  هب  هدرک  هنیدم  هب  تعجارم  اهنآ  اب  همظعم  يوناب  نآ  هک  ار  یصاخشا  یماسا  دمآ  دهاوخ  صاخـشا  ضعب  نهذ  هب  چوپ 

ماما تداهـش  زا  سپ  رتشیب  لاـس  کـی  همظعم  يوناـب  نآ  هک  هتـسناد  ملـسم  تاهبـش  رادـفرط  لاـح  ره  رد  دـندرکیم . تبث  خـیرات  رد  و 
ماش رد  ای  دناهدنام  هفوک  رد  لاس  کی  تیبلها  هک  تامهوت  تالامتحا و  سپ  هتفر  ایند  زا  هنیدم  رد  هدرکن و  یگدنز  ایند  رد  مالسلاهیلع 

. تسین رتشیب  هدساف  تالایخ  تامهوت و  ساسایب و  ياهرادنپ  تالامتحا و  دناهدنام  لحم  ود  نیا  رد  هام  نیدنچ  ای  دـناهدرک  فقوت  دایز 
تعجارم زا  سپ  هدنامن و  ایند  رد  ءالبرک  يهیضق  زا  دعب  رتشیب  لاس  کی  بابر  همظعم  يوناب  هک  نیا  ندوب  ملـسم  زا  سپ  هحفص 370 ] ] 

کی ای  دناهدرک  فقوت  ماش  رد  زور  لهچ  تیبلها  ءارـسا  دـناهداد  هفیعـض  بتک  رد  هک  یتالامتحا  هتفر  ایند  زا  هنیدـم  رد  ماش  تراسا  زا 
ندشن ادیپ  ردصم و  نداد  ناشن  اب  قیقحت  نودب  هک  رـضاح  رـصع  رد  هدش  فیلأت  يهفیعـض  بتک  رد  هام و  شـش  ای  مین  هام و  کی  ای  هام 

ای دناهدنام  هفوک  رد  زور  داتشه  ای  هتفگ  زور  هدجیه  یضعب  ای  هدش  هداد  تبـسن  هر )  ) هیوباب نبا  هب  هام  شـش  فقوت  ردصم  نآ  رد  بلطم 
تـسین دامتعا  لباق  هدوب  تایـسدح  هدوب و  فیعـض  لاوقا  نآ  دـنکیم و  لطاب  ار  لاوقا  نیا  یمامت  دـناهدوب  سبح  رد  هفوک  رد  هاـم  شش 

نآ دومن و  ءافتکا  نقیتم  دروم  هب  دیاب  دنکیم و  نانئمطا  دامتعا و  بلس  هدرک و  رابتعایب  ار  هصق  فقوت  تدم  نییعت  رد  بارطضا  هوالع 
زور تشه  هتفه و  کی  زا  رتشیب  دناهتفگ  قیقحت  لها  هچنانچ  تسا  نکمم  تسا و  هدوب  رتمک  ماش  رد  تلاسر  نادناخ  ءارسا  فقوت  تدم 

دشابن .

اهنآ رب  یسررب  لئاس و  ياهلاوئس  ضعب  لقن 

هراشا
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هدازبانج یلع  ازریم  اقآ  ياقآ  بانج  یقتم  لضاف  وا  هدش و  هراشا  نآ  رب  باتک  لئاوا  رد  هک  نیعبرا  يهیضق  هب  عجار  هدننک  لاوئس  ینعی 
 ] یهتنم رد  هر )  ) یمق خیـش  جاح  موحرم  دیوگ : شلاوئـس  رد  لئاس  دنک . دایز  دنـشوکیم  نید  جیورت  رد  هک  ار  وا  لاثمأ  دـنوادخ  تسا 
هک تسا  دبعتـسم  یلیخ  بلاـطم  نیا  يهظحـالم  اـب  سپ  دـیامرفیم : ماـش  هفوک و  تاـنایرج  رکذ  زا  دـعب  لوا  دـلج  لاـمالا  هحفص 371 ]

ءالبرک هب  دوب  ءالبرک  هب  رباج  دورو  زور  هک  نیعبرا  رفـص  متـسیب  زور  دـندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا  دـعب  مالـسلامهیلع  تیبلـها 
داعبتسا زا  رتشیب  هر )  ) يرون ثدحم  شداتـسا  شیامرف  دننام  هر )  ) یمق ثدحم  موحرم  شیامرف  نیا  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد  دنوش . دراو 

رد هچنآ  نینچمه  و  تسین . لـیلد  داعبتـسا  هک  تسا  تاحـضاو  زا  نـیملکتم  دزن  مـالک  مـلع  رد  دـشابیم و  شداتـسا  زا  تـیعبت  تـسین و 
هدـمآ ءالبرک  هب  رباج  هک  یعقوم  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  هک  فوهل  رد  هر )  ) دیـس شیامرف  لقن  زا  دـعب  مایالا ص 195  عئاقو  شباـتک 
تسین لقن  شیاجنگ  ار  ماقم  هدومرف و  داعبتسا  زین  لابقا  رد  هر )  ) دیس دوخ  تسا و  دعبتسم  یلیخ  بلطم  نیا  هتفگ : دناهدش  دراو  زین  اهنآ 

ؤلؤل رد  ار  ناشیا  خیـش  ياهـشیامرف  دـنیامن . عوجر  اجنآ  هب  نیبلاط  تسا  هداد  یطـسب  ماقم  نیا  رد  ار  مالک  ناجرم ) ؤلؤل   ) رد اـم  خیـش  و 
ثدحم تشذگ . الیـصفت  هچنانچ  دنکیمن  تباث  ار  وا  ياعدـم  هدوبن و  مامت  دوب  هدرک  لقن  هک  یلئالد  دـش و  یـسررب  هظحالم و  ناجرم 

هک اهباتک  رد  ماش  هفوک و  نایم  اههار  ماش و  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  تالاح  رد  هک  اهلیـصفت  اهگرب و  خاـش و  همه  نآ  هدربماـن 
لثم یلعج  ياهلتقم  رد  دـناهدرک و  نایب  هحفـص 372 ] لیـصفت [  حرـش و  اب  دناهتـسناوت  هچ  ره  ناشدوخ  تافیلأت  رد  اهربنم  لها  زا  بلغا 

نودب هدمآ  دیعب  رفـص  متـسیب  لوا  نیعبرا  رد  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  تعجارم  شرظن  هب  هدومن و  هظحالم  دناهدومن  لقن  فنخموبأ  لتقم 
رد ءالبرک  هب  مالسلامهیلع  تیبلها  ندمآ  هک  دوشیم  نشور  دش  یسررب  نایب و  هچنآ  زا  یلو  دزادرپ  لماک  یـسررب  قیقحت و  هب  هک  نیا 

هچنآ زا  زین  و  دوریم . نیب  زا  دـناهدرک  رکذ  داعبتـسا  يارب  هک  یتاـبیرقت  یماـمت  درادـن و  رب  رد  ار  يداعبتـسا  هنوـگچیه  لوا  نیعبرا  زور 
ۀجح یف  ةداعـسلا  ۀجح  شباتک  رد  ۀنطلـسلا  دامتعا  موحرم  هک  یئاهب  لماک  ياهباتک  بحاص  ياهفرح  هک  دوشیم  نشور  میدرک  قیقحت 

حیرـصت هربـتعم  بتک  رد  تسا و  فیعـض  رایـسب  لوق  دـناهدرک  دراو  قـشمد  هب  لوـالا 61  عیبر  رد 16  ار  ءارـسا  هک  هدرک  لـقن  ةداهـشلا 
هحفص 56 زا  ةداعسلا  ۀجح  رد  تایلقن  بلاغ  هچنانچ  دناهداد  رارق  دیع  هیماینب  ار  زور  نآ  دناهدرک و  دراو  رفـص  هام  لوا  رد  هک  دناهدرک 

تیبلها دورو  زور  رفـص  متـسیب  دـیوگ : هدـش  فیلأت  ق  ( 1128  ) لاس رد  هک  دولخلا  تاـنج  باـتک  بحاـص  تسین . داـمتعا  لـباق  ات 59 
دیـس يهینامعن  راونا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  هچناـنچ  مرادـن  داـمتعا  باـتک  نآ  تادرفتم  هب  بناـجنیا  هچرگ  ءـالبرک . هب  تسا  مالـسلامهیلع 

ط هحفـص 373 ] ص 379 [  هیناـمعن ج 1  راونا  هب  دوش  عوـجر  [ 258  ] ماهدرک ناـیب  ار  نآ  تهج  هداد و  شراـگن  هر )  ) يرئازج ثدـحم 
مه روهشم  هچنانچ  تسین  لقن  رد  درفتم  ءالبرک  هب  رفص  متسیب  زور  نیعبرا و  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  دورو  خیرات  شراگن  رد  اما  زیربت .
نآ رب  دوـب  ( 61  ) لاـس زا  ریغ  رگا  تسا و  هدـش  ناـهذا  رد  يزاـکترا  عوضوم  نیا  نوـچ  تسا  ( 61  ) لاس رفـص  متـسیب  شدارم  و  تسنآ .

درکیم . حیرصت 

نآ فارطا  رد  قیقحت  یئاهب و  خیش  مالک  لقن 

نیعبرالا ةرایز  هیف  رفـص ) رهـش  نم   ) رـشع عساتلا  [ : 259  ] هدومرف دـصاقملا  حیـضوت  يهلاسر  رد  هر )  ) یئاهب خیـش  مظعا  ققحم  يهمالع 
نم نیعبرالا  موی  وه  مویلا و  اذه  یف  راهنلا و  عافترا  دنع  اهتقو  مالـسلاهیلع و  قداصلا  نع  ۀـیورم  یه  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعیبال 

مالسلاهیلع همرح  دورو  مویلا  کلذ  یف  قفتا  مالسلاهیلع و  هترایزل  هنعهللایـضر  يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  مودق  ناک  مالـسلاهیلع  هتداهش 
ۀیحتلا . مالسلا و  اهنکاس  یلع  ۀنیدملا  نیدصاق  ءالبرک  یلا  ماشلا  نم 

اروشاع زور  رد  ءادهشلا  دیس  ندناوخ  زامن 

زور ءادـتبا  هک  تسنآ  نآ  تلع  هتـسناد  رفـص  مهدزون  زور  ار  نیعبرا  زور  دـش  لقن  هک  شاهفیرـش  تاملک  نیا  رد  هک  هر )  ) یئاـهب خـیش 
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زور رفـص  مهدزون  زور  اذـل  هدرک و  ضرف  مامت  زور  یـس  ار  مرحم 61  هاـم  هدومرف و  باـسح  ءاروشاـع  زور  زا  ار  هحفـص 374 ] ملهچ [ 
زامن ءادا  زا  دعب  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ةداهـش  اریز  دروآ  باسح  هب  نیعبرا  ءادتبا  ناوتن  ار  ءاروشاع  زور  یلو  دوشیم  نیعبرا 

نیعبرا زور  رفـص  متـسیب  زور  تسناد و  مرحم  مهدزاـی  زور  زا  ار  زور  لـهچ  ءادـتبا  دـیاب  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  رـصع  تقو  رخاوا  رهظ و 
دوشیم .

تسین کش  ياج  ترضح  نآ  ندناوخ  رهظ  زامن 

( هرسسدق  ) یئاهب خیـش  دیاش  تسا ص 589 و  هداتفا  قافتا  ءاروشاع  زور  رخاوا  رد  تداهـش  عوقو  هک  هدومرف  حیرـصت  لاـبقا  رد  دیـس  و 
مالسلاهیلع ماما  تداهش  هک  دناهدرک  حیرصت  ناگرزب  زا  یعمج  هک  هدوب  نآ  هب  زور  لهچ  ءادتبا  ءاروشاع  زور  ندروآ  باسح  رد  شرظن 

بیذـهت ج 6 رد  هر )  ) خیـش هچنانچ  دروآ  باسح  هب  ار  ءاروشاع  زور  دـیاب  لوق  نآ  رب  انب  اذـل  هداتفا  قافتا  لاوز  زا  لبق  ءاروشاع  زور  رد 
زور مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تداهـش  هک  دـناهدومرف  نارهت  ماــکحالا ص 131 ط  ریرحت  رد  هر )  ) همــالع فـجن و  س 2 ط  ص 42 

ناگرزب زا  رگید  امهرسسدق و  همالع  خیش و  مالک  حیرص  زا  هک  تسا  نآ  فالخرب  بلطم  قیقحت  یلو  هدش  عقاو  لاوز  زا  لبق  ءاروشاع 
دوب و هدـشن  لئان  تداهـش  هب  زونه  لاوز  تقو  رد  ءاروشاع  زور  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  لتاقم  باـبرا  حیرـصت  هب  اریز  ددرگیم  مولعم 

ههبـش ياج  کیکـشت و  لباق  هک  يوحن  هب  هدـیدرگ  تباث  ققحم و  بلطم  نیا  هکلب  هدـناوخ و  فوخ  تالـص  هدومرف و  ءادا  ار  رهظ  زامن 
هب زور  لـهچ  ءادـتبا  لوا و  ناوتن  ار  ءاروشاـع  زور  اذـل  و  هحفـص 375 ] هداتفا [  قافتا  رـصع  تقو  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تداهـش  تسین و 

باحصا لتاق  و  [ : 260  ] هدومرف داشرا  رد  هرسسدق )  ) دیفم مظعا  خیش  تسا . مرحم  مهدزای  زور  زا  زور  لهچ  ءادتبا  هکلب  دروآ  باسح 
نیـسحلا هللادـبعیبا  باحـصا  یف  حارجلا  لتقلا و  رثک  محتلا و  لاـتقلا و  دتـشا  و  راـهنلا ...... فصتنا  یتح  لاـتق  دـشا  موقلا  ع )  ) نیـسحلا

فوهل رد  هرسسدق )  ) سوواط نبا  دیس  مظعا  لجا  دیس  و  [ . 261  ] فوخلا ةالص  هباحصاب  ع )  ) نیسحلا یلصف  سمشلا  تلاز  نا  یلا  (ع)
ار یفنح  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  مالسلاهیلع  نیسح  دیـسر  ارف  رهظ  زامن  تقو  تفگ : يوار  تسنآ : يهمجرت  رد  هچنانچ  هدومرف :

نیا رد  داتسیا  زامن  هب  فوخ ) زامن  بیترت  هب   ) شنارای هدنامیقاب  زایمین  اب  ترضح  سپ  دنتسیاب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  ات  هداد  روتـسد 
نیمه هب  دـیرخ و  دوخ  ناج  هب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ریـسم  رد  ار  دوخ  هللادـبع  نب  دیعـس  سپ  دـش  باترپ  ترـضح  بناـج  هب  يریت  ءاـنثا 

ار مرم  نیا  نک  تنعل  اهلاراب  تفگیم : داتفا و  نیمز  رب  دمآرد و  ياپ  زا  هحفص 376 ] هک [  نآ  ات  دومن  نمشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  لاونم 
دیسر نم  رب  هک  یئاهمخز  درد  زا  ار  ترضح  نآ  امرفب و  غالبا  تربمغیپ  روضح  هب  ارم  مالس  اهلاراب  ياهدرک  دومث  داع و  رب  هک  یتنعل  هب 

زج هب  ریت  يهبوچ  هدزیـس  هیلعهللاناوضر و  تشذگرد  سپـس  دوبن  وت  شاداپ  زج  هب  یفدـه  تربمغیپ  نادـناخ  يرای  رد  ارم  هک  امرف  هاگآ 
ةالص تقو  رضح  و  دیوگ : ناجشالا  جعاول  رد  هرـسسدق )  ) یلماع نیما  يهمالع  و  [ . 262  ] دش هدید  شندب  رد  ریشمش  هزین و  ياهمخز 

کنود و لتقا  یتح  لتقت  هللاو ال  کنم و ال  اوبرتقا  ءالوه  ءادفلا  کسفنل  یسفن  هللادبعابا  ای  ع )  ) نیـسحلل يوادیـصلا  ۀمامثوبا  لاقف  رهظلا 
نیلـصملا نم  هللا  کلعج  ةالـصلا  ترکذ  لاـق  ءامـسلا و  یلا  هسأر  ع )  ) نیـسحلا عفرف  ةالـصلا  هذـه  تیلـص  دـق  یبر و  هللا  یقلا  نا  بحأ 

نب بیبح  هل  لاقف  لبقت  اهنا ال  میمت  نب  نیصحلا  مهل  لاقف  اولعفف  یلـصن  یتح  انع  اوفکی  نا  مهولـس  لاق : مث  اهتقو  لوا  اذه  معن  نیرکاذلا 
هیلع لمح  نیصحلا و  هیلع  لمحف  رامخ  ای  کنم  لبقت  مهراصنا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لآ  نم  ةالـصلا  لبقت  تمعز ال  رهاظم 

و مهنم . الجر  لتقف  بیبح  یلع  اودش  هباحصا و  هذقنتساف  نیصحلا  هنع  عقو  سرفلا و  هب  بشف  فیـسلاب  هسرف  هجو  بیبح  برـضف  بیبح 
نم وحن  یف  هماما  ام  دـقتف  رهظلا  یلـصا  یتح  یماما  امدـقت  هحفـص 377 ] یفنحلا [  هللادـبع  نب  دیعـس  نیقلا و  نب  ریهزل  ع )  ) نیـسحلا لاق 

لازام و هسفنب  لابنلا  نم  هیقی  فقو  هللادبع و  نب  دیعس  مدقتف  مهس  ع )  ) نیسحلا یلا  لصوف  فوخلا  ةالص  مهب  یلص  یتح  هباحصا  فصن 
هغلبا مالـسلا و  ینع  کیبن  غلبا  مهللا  دومث  داع و  نعل  مهنعلا  مهللا  لوقی : وه  ضرـالا و  یلا  طقـس  یتح  لـبنلاب  یمری  لاز  اـمف  یطخت  ـال 

هللا یلص  ادمحم  غلباف  هدیرت  یئش  كزجعی  مهللا ال  لاق : هنا  ۀیاور  یف  و  کیبن . ۀیرذ  رصن  یف  کباوث  تدرأ  یناف  حارجلا  ملأ  نم  تیقلام 
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رشع ۀثالث  هیف  دجوف  هیلعهللاناوضر  هبحن  یضق  مث  دولخلاراد  یف  هتقف  ارم  ینقزرا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نع  یعفد  یترـصن و  هلآ  هیلع و 
نبا هیقف  خیش  [ . 263  ] ءامیالاب يدارف  هباحصا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلـص  لیق : و  حامرلا . نعط  فویـسلا و  برـض  نم  هب  ام  يوس  امهس 

نآ هدش  هتفگ  هک  هدرک  هراشا  هدومرف و  حیرصت  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ندناوخ  زامن  هب  [ 264  ] نازحالا ریثم  رد  زین  هرـسسدق )  ) امن
هراشا اب  يدارف و  اذـل  دروایب و  اج  هب  فوخ  زامن  دنـشاب  هتـشاذگن  هک  تسین  دـیعب  دـندناوخ  زامن  هراشا  اـب  يدارف  شباحـصا  ترـضح و 

زامن الاح  تسین  کش  ياج  ءاروشاع  زور  هحفص 378 ] رد [  ع )  ) ءادهشلادیس ندناوخ  رهظ  زامن  هک  تسنآ  مالک  يهصالخ  دناهدناوخ .
زا ملسم و  تسیروما  زا  ترضح  نآ  ندناوخ  زامن  یلو  دناهدروآ  لمع  هب  يدارف  هراشا و  اب  ار  زامن  دناهتـشاذگن و  ای  هدروآ  اج  هب  فوخ 
زور رد  ع )  ) ماـما تداهـش  هک  بیذـهت  رد  هر )  ) هفئاـطلا خیـش  شیاـمرف  دوشیم  مولعم  سپ  دومن . ههبـش  نآ  رد  ناوتن  هک  تسا  یعئاـقو 

زا هابتـشا  تسین  دیعب  هدوب و  تحـص  زا  یلاخ  هدومرف  تیعبت  يو  زا  ریرحت  رد  زین  هر )  ) همالع هللاۀیآ  هداتفا و  قافتا  لاوز  زا  لبق  ءاروشاع 
ملاعلا . هللاو  تسا  هدیدرگ  لاوزلا ) لبق   ) هب فیحصت  لاوزلا ) دعب   ) ترابع هدش و  عقاو  نیخسان  ای  هر )  ) خیش ملق 

یناشاک ضیف  یمق و  ثدحم  مالک  هب  یسررب 

نیـسح ماـما  مرح  عوجر  زور  نیخیـش  لوـق  هب  نیعبرا و  زور  متـسیب  زور  هک  هدوـمرف : ناـنجلا  حـیتافم  رد  هر )  ) یمق ثدـحم  هچنآ  اـما  و 
یناشاک ضیف  يهمالع  هچنآ  نینچمه  و  خلا . ءالبرک .... هب  تسا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دورو  زور  هنیدم و  هب  ماش  زا  تسا  مالـسلاهیلع 

تسا و هر )  ) یسوط خیـش  و  هر )  ) دیفم خیـش  زا  تیعبت  اهنآ  یمامت  هدومرف  ار  هر )  ) یمق ثدحم  شیامرف  ریظن  نینـسحملا  میوقت  رد  هر ) )
راوگرزب ود  نآ  يهیور  بأد و  هک  میدرک  نایب  الیصفت  تسا و  هر )  ) دیفم خیش  شداتسا  زا  تیعبت  هب  مه  هر )  ) خیـش شیامرف  تقیقح  رد 
تیبلها دورو  يهیضق  نایرج  نوچ  دننکیمن و  لقن  دنـشاب  هتـشادن  ناشدوخ  خیاشم  زا  عئاقو  لقن  هب  يدنـس  رگا  تسنآ  خیراوت  لقن  رد 
شراگن هک  هزادـنانامه  هب  الامجا  اذـل  هحفـص 379 ] هدیـسرن و [  راوگزب  ود  نآ  هب  ادنـسم  ماش  زا  تعجارم  رد  ءـالبرک  هب  مالـسلامهیلع 

هچنانچ دشاب  هتـشادن  تیعقاو  هیـضق  هک  دوشیمن  نآ  لیلد  مالـسا  ملاع  گرزب  تیـصخش  ود  نآ  ندومنن  لقن  دناهدرک و  ءافتکا  دناهداد 
دناهدش . تکاس  هدرکن و  لقن  ناراوگرزب  نآ  هک  دش  نایب  هتشذگ  رد  نآ  رب  يرئاظن 

داوج ماما  ندش  مومسم  رد  دیفم  خیش  مالک 

زا دنـس  اـب  شدوخ  نوچ  هداد  تبـسن  هعیـش  زا  یموق  هب  داـشرا  رد  ار  ع )  ) داوـج ماـما  ترـضح  ندـش  مومـسم  هر )  ) دـیفم خیـش  هچناـنچ 
خیـش نیا  رب  هوالع  و  [ 265  ] هب دهـشاف  ربخ  يدنع  کلذب  تبثت  مل  امومـسم و  یـضم  هنا  لیق  و  دـیوگ : اذـل  هدومرفن و  تیاور  شخیاشم 
قحلم ءالبرک  رد  شبیطا  دسج  هب  ع )  ) ماما رهطم  سأر  رفـص  هام  متـسیب  زور  هک  هدومرف  حیرـصت  هر )  ) دیـس شداتـسا  دننام  هر )  ) یـسوط

نیا هب  هر )  ) یمق ثدـحم  یتسیاـب  تسین و  رگید  یـسک  ع )  ) داجـس ماـما  زا  ریغ  هدـننکقاحلا  نیعبرا و  تراـیز  تـسنآ  زا  تـسا و  هدـش 
 ] ندـب هب  رهطم  سأر  رفـص  متـسیب  زور  هک  دومرفیم : درکیم و  هراشا  تسا  هیماما  يهعیـش  نایم  روهـشم  قفاوم  هک  هر )  ) خیـش شیاـمرف 

تسا . هدش  قحلم  ع )  ) داجس ماما  تسد  هب  رونا  بیطا  هحفص 380 ]

دوخ ینارنخس  رد  یتیآ  رتکد  ياقآ  هابتشا 

اما دیامرفیم : ءاروشاع  خیرات  یـسررب  باتک  ص 104  ینارنخـس 6  رد  یتیآ  میهاربا  دـمحم  رتکد  هک  تسنآ : لئاس  ياهلاوئـس  زا  یکی 
لباق دنـس  ای  درک  رواـب  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  ءـالبرک  هب  نیعبرا  رد  اـهنآ  ندیـسر  قارع و  فرط  هب  ماـش  زا  ار  تیبلـها  ندـمآ  ناتـساد 

هب رد  شیوخ  یعـس  عبتت و  يواـکجنک و  رد  یتـیآ  ياـقآ  دوشیم : هتفگ  باوج  رد  دروآ . تسد  هب  خـیرات  يهناـسفا  نیا  يارب  يداـمتعا 
هدومیپن ار  قیقحت  هار  هدشن و  نتفای  عالطا  هب  قفوم  هدـیزرو و  روصق  دراد  ترهـش  هجرد  تیاهن  هک  یخیرات  عوضوم  کی  ندروآ  تسد 
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تیاعر شدوخ  ریبعت  رد  اذل  هدش و  ریگاج  زین  ناشیا  نهذ  رد  هدومن  شوشم  ار  نارگید  و  هر )  ) يرون ثدحم  لاثما  ناهذا  هک  یتاهبش  و 
نیا دـنروآ  تسد  هب  دناهتـسناوتن  ناشیا  ار  دامتعا  لباق  دنـس  رگا  تسا و  هدروآ  ریبعت  خـیرات  يهناسفا  هب  هعقاو  نآ  زا  هدرکن و  ار  طایتحا 

دروآیم و تسد  هب  ار  دامتعا  لباق  دنس  دوب  هدرک  تقد  رگا  دشاب و  هتشادن  تقیقح  عقاو و  یخیرات  عوضوم  کی  هک  دوشیمن  نآ  لیلد 
هب ندرک  رواب  دیامن  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک  یسک  رب  منکیم  روصت  هچنانچ  دشیمن  لکـشم  يو  رب  شندرک  رواب  درکیم و  رواب  ار  نآ 
زا رگا  زین  درکیم و  یـسررب  هدوب  اهنامز  نآ  رد  هک  ار  دیرب  عوضوم  یتیآ  ياقآ  رگا  کش  نودب  دوشیم . ناسآ  شیارب  نیعبرا  يهیـضق 
یط ار  هحفـص 381 ] قارع [  زاجح و  ماش و  قارع و  نیبام  نامز  نآ  رد  هک  يریـس  تعرـس  اـب  تشاد و  عـالطا  ربهماـن  نارتوبک  عوضوم 
زیچ داعبتسا  زا  ریغ  شیاعدا  دروآیمن و  نابز  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  ار  تالمج  نآ  دوب  عالطا  اب  اهنآ  زا  تفرگیم و  رظن  رد  دناهدرکیم 

ءـالبرک و هب  ار  ءارـسا  ندـمآ  يو  لـقن  زا  یفوع و  يهیطع  ربـخ  ندـش  عیطقت  رب  یتـیآ  ياـقآ  هک  دـیزرو  دـیدرت  دـیابن  و  تسین . يرگید 
تقیقح هشیر و  دشاب  هتـشاد  ترهـش  مدرم  نایم  هک  یخیرات  عوضوم  دیاب  تسا  هدشن  علطم  دش  قیقحت  هچنانچ  هر )  ) رباج اب  ناشتاقالم 
اهترهش اسب  دناهتفگ : میدق  زا  دراد و  تقیقح  هتـشاد و  لصا  اهترهـش  بلغا  اریز  تشذگن  يرـسرس  هحماسم و  اب  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ 

دراد . ساسا  لصا و  دیآیمرد و  عقاو  قباطم  تسا  روهشم  هچنآ  بلغا  یلو  درادن . لصا 

درک دامتعا  ناوتن  تقد  نودب  نیطبسلا  یلاعم  باتک  تایلقن  هب 

زا ار  تیبلها  دورو  يهیضق  هک  هدرک  لقن  هر )  ) یناردنزام يدهم  خیش  جاح  موحرم  نیطبسلا ) یلاعم   ) باتک زا  دوخ  ياهلاوئس  رد  لئاس 
داجـس ماما  میاقآ  رگا  تفگ  رباج  دـش و  نایامن  يداوس  هک  دـنکیم  لقن  هدربن  مان  هک  لتاقم  بتک  ضعب  زا  هدومن و  لـقن  یفوع  يهیطع 

هک میومن  یسررب  هدرک و  نایب  هتـشذگ  رد  خلا . ار ... ماما  نک  لابقتـسا  رباج  زیخرب  تفگ  تشگرب و  يدوزب  يدازآ  وت  دشاب  مالـسلاهیلع 
نیما يهمالع  هچنآ  دـناهدومن و  لقن  اـهباتک  زا  یبساـنم  لـحم  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  ره  هدرک و  عیطقت  نیثدـحم  ار  یفوع  يهیطع  تیاور 
ضعب زا  نیطبسلا  یلاعم  بحاص  هچنآ  و  [ . 266 . ] میدومن لقن  هتشذگ  رد  هدرک  لقن  هحفص 382 ] ناجشالا [  جعاول  رد  هرسسدق  یلماع 
مولعم تسا و  دوجوم  تادایز  ضعب  نیطبـسلا  یلاعم  بحاص  لقن  رد  یلو  دـیدرگ  لـقن  زین  ناجـشالا  جـعاول  زا  هدرک  لـقن  لـتاقم  بتک 

ناجـشالا جـعاول  رد  هک  تسنآ  حیحـص  تسانعم و  هب  لقن  تهج  زا  ای  تسا  لتاقم  بتک  ضعب  تاـفاضا  فرـصت و  لـخد و  زا  هک  تسا 
هداد ناشن  ار  شدوخ  تایلقن  رداصم  كرادم و  هک  نیا  رگم  تسین  دامتعا  نادـنچ  تهج  ره  زا  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  تایلقن  هب  تسا و 

یئانشآ هر )  ) یناردنزام يدهم  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  نآ  فلؤم  اب  داد  رارق  لقن  كردم  ناوتب  ار  نآ  هک  تسین  یبتک  زا  دنک و  رکذ  و 
زا ار  حیحص  دنک و  تقد  هک  تسا  مزال  شباتک  رب  رظان  رب  هتخیمآ و  مه  هب  ار  فیعض  حیحص و  شاهدربمان  باتک  رد  متـشاد و  هبتاکم  و 

لقن لئاس  هک  نیا  اما  تسا . مالک  يهلاطا  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  دارد  زین  تاقیقحت  ضعب  لاح  نیا  اب  دـهد  صیخـشت  باتک  نآ  رد  میقس 
هب رباج  هکلب  متفاین  ار  نآ  نیطبسلا  یلاعم  تارابع  رد  تسا  هابتشا  يدازآ  وت  تفگ : ۀیطع  هب  رباج  هک  تسا : نیطبـسلا  یلاعم  رد  هک  هدرک 
داز رد  هک  ار  هر )  ) یـسلجم يهمالع  شیاـمرف  دوخ  ياهلاوئـس  رد  لـئاس  هحفـص 383 ] [ . ] 267  ] تسا هدومرف  ار  تـالمج  نآ  شمـالغ 
نیع تسا  بوخ  هدومن و  لقن  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تیبلـها  ندـمآ  يهراـبرد  ار  راوگرزب  نآ  داعبتـسا  هدرک و  لـقن  هدومرف  داـعملا 

میزادرپ . یسررب  هب  نآ  زا  دعب  میئامن و  لقن  داعملاداز  زا  ار  هر )  ) یسلجم يهمالع  تارابع 

داعملا داز  رد  یسلجم  يهمالع  تاملک  لقن 

ملهچ زور  ینعی  نیعبرا  زور  هب  تسا  روهـشم  هام  نیا  متـسیب  زور  هدومرف : رفـص  هام  لامعا  نایب  رد  داعملاداز  رد  هر )  ) یـسلجم يهمـالع 
دیکأت ببس  هک  تسنآ  روهشم  هک  نادب  هدومرف : نیعبرا  زور  يارب  تارایز  ضعب  لقن  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهش 

ماش زا  تعجارم  زا  دعب  زور  نیا  رد  تیبلها  ریاس  اب  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  هک  تسنآ  زور  نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز 
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رایـسب تاهج  زا  تسا  دیعب  رایـسب  نیا  دندرک و  قحلم  ناشیا  رهطم  ياهندب  هب  ار  ءادهـش  سدقم  ياهرـس  دندش و  دراو  یلعم  يالبرک  هب 
رایـسب زین  نیا  دـندش و  هبیط  هنیدـم  دراو  مالـسلامهیلع  تیبلها  زور  نیا  رد  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا .  لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک 

زا دنـشاب  هتفر  ءالبرک  هب  یفخم  ضرالا  یط  زاجعا و  اب  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  دیاش  هک  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . دـیعب 
تاـیاور زا  یـضعب  هکلب  تسا  هدیـسرن  رظن  هب  باـب  نیا  رد  یتـیاور  اـما  تسا  نکمم  نیا  دنـشاب و  هدرک  قحلم  اهندـب  هب  ار  اهرـس  هاـش و 
ترـضح يهباحـص  زا  هک  یـسک  لوا  هک  تسنآ  دوـشیم  رهاـظ  ثیداـحا  زا  هک  یهجو  و  هحفـص 384 ] دراد [ . نیا  اب  هلمجلاـب  یتاـفانم 

اب ار  ترضح  نآ  دیسر و  ءالبرک  هب  زور  نیا  رد  وا  دوب و  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دش  فرشم  ترضح  نآ  ترایز  هب  مالسلاهیلع  تلاسر 
نآ ترایز  لضف  دیزم  ببـس  هک  دوب  دناوتیم  تشاذگ  ار  میظع  رما  نیا  ساسا  دوب و  هباحـص  رباکا  زا  رباج  نوچ  درک و  ترایز  ءادـهش 

ترایز زور  نیا  رد  هک  دناهدومرف  نوچ  دشاب و  یفخم  ام  رب  هک  دـشاب  هتـشاد  رگید  هوجو  هک  دـیاش  دـشاب و  هدـش  زور  نیا  رد  ترـضح 
داجـس ماما  ندـمآ  هک  دوشیم : مولعم  هر )  ) یـسلجم يهمالع  مـالک  حیرـص  زا  [ . 268  ] تسین رورـض  شببـس  صحفت  درک و  دـیاب  مینک 

نادب اب  هدروآ و  ار  ءادهـش  سؤر  تسا و  هیماما  نایم  روهـشم  ءالبرک  هب  ترجه  لاس 61  نیعبرا  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  اب  مالـسلاهیلع 
لوق نیا  يرود  هک  ار  رایسب  تاهج  نآ  هدرمشن و  داعبتـسا  يارب  یلیلد  تسین و  دیدرت  ياج  لوق  نیا  ترهـش  رد  دناهدرک و  قحلم  هرهاط 
يارب هدـش و  ضرعتم  اهنآ  هب  ناـجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  يهمـالع  هک  یلئـالد  نئارق و  نآ  زا  ریغ  هدومرفن و  رکذ  دـناسریم  ار 

رد هدومن و  لقن  ار  اهنآ  یمامت  تسین و  يرگید  تاهج  هدرک  رکذ  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  ندمآ  داعبتـسا 
يارب هک  يدایز  نئارق  لئالد و  رب  هوـالع  دوبن  رتشیب  زیچ  تاهبـش  و  هحفص 385 ] داعبتـسا [  زا  ریغ  هدرک و  یـسررب  قیقحت و  اهنآ  فارطا 

هنوگچیه دناهدش  هبیط  يهنیدم  دراو  ترجه  لاس 61  رفص  هام  متسیب  زور  رد  هک  نیا  هب  ندش  لئاق  اما  میدرک . رکذ  روهـشم  لوق  تیوقت 
تسا . هدرک  فارتعا  نآ  رب  زین  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  هچنانچ  تسین  دامتعا  لباق 

درادن لیلد  لامتحا و  درجم  ضرالا  یطب  داجس  ماما  ندمآ 

توبث ماقم  رد  لامتحا  درجم  ضرالا  یط  زاجعا و  قیرط  هب  ءـالبرک  هب  لاس 61  نیعبرا  زور  رد  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  ندمآ  لامتحا  اما 
نآ رب  دـهاش  تایاور  زا  هک  هدومرف  فارتعا  نآ  رب  هر )  ) یـسلجم يهمالع  دوخ  هچنانچ  میرادـن  نآ  رب  یلیلد  دـهاوخیم و  تابثا  تسا و 

لامتحا نآ  اب  تافانم  تایاور  زا  یضعب  هک  نیا  هوالع  درادن  هدئاف  لامتحا  درجم  اذل  هدیسرن و  شفیرش  رظن  هب  يربخ  هرابنآ  رد  هتفاین و 
ماما تسا و  ءـالبرک  هب  دراو  لوا  وا  تسا و  حیحـص  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  رد  هر )  ) يراـصنا هللادـبع  نب  رباـج  ندوب  رئاز  لوا  اـما  دراد .

رد یـسررب  لمأت و  زا  سپ  تسا . هداتفا  قافتا  زور  کی  رد  هچرگ  دناهدش  دراو  رباج  زا  دـعب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  اب  مالـسلاهیلع 
هک تسین  ادیپ  ترجه  لاس 61  لوا  نیعبرا  زور  رد  ءالبرک  هب  مالسلامهیلع  تیبلها  ندمآ  یفن  رب  یلیلد  هر )  ) یـسلجم يهمالع  تاملک 

هچنآ زا  تسین و  رتشیب  زیچ  ضحم  داعبتـسا  زا  ریغ  دشکب و  نالطب  طخ  نآ  رب  دیامن و  یفن  راوگرزب  نآ  دوخ  فارتعا  هب  ار  روهـشم  لوق 
نانئمطا و تابجوم  هتخاـس و  يوق  ار  روهـشم  لوق  هحفـص 386 ] دش [  لقن  ینـس  هعیـش و  ءاملع  لاوقا  زا  لئالد و  تابیرقت و  زا  الیـصفت 

دیامنیم . رتشیب  نآ  رب  ار  دامتعا 

نامیا رب  نیعبرا  ترایز  ندوب  تمالع 

هراشا

نیا رب  هعیش  هک  لاح  ات  نامز  نآ  زا  ترجه و  لاس 61  زا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  يارب  نیعبرا  زور  سیسأت  يارب  هک  یهوجو  زا  دیاش  و 
هیرگ زور  لهچ  ات  نامـسآ  نیمز و  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يارب  هک  تسنآ  دناهتـشادهگن  هدنز  ار  نآ  هدرک و  مادـقا  مایق و  هشیمه  رما 
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قداـص ماـما  ترـضح  زا  تسا  هیماـما  تمظع  اـب  نیثدـحم  هعیـش و  ءاـهقف  رباـکا  زا  هک  هللا  همحر  ینابیـش  نیعا  نـب  ةرارز  هچناـنچ  هدرک 
نیعبرا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  تکب  ءامـسلا  نا  ةرارز  ای  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  لاق  لاق  ترابع : نیا  هب  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 

تکب ۀکئالملا  نا  ةرمحلا و  فوسکلاب و  احابص  نیعبرا  تکب  سمشلا  نا  داوسلاب و  احابـص  نیعبرا  هیلع  تکب  ضرالا  نا  مدلاب و  احابص 
 ] ةربع یف  انلز  ام  دایز و  نب  هللادـیبع  سأر  اناتأ  یتح  تلجر  تلحتکا و ال  تنهدا و ال  ةأرما و ال  اـنم  تبـضتخا  اـم  احابـص و  نیعبرا  هیلع 

[ . 269  ] ثیدحلا هدعب ... هحفص 387 ]

نیعبرا زور  سیسأت  هوجو  زا 

نیمز و نامـسآ و  ءاکب  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدـش  لقن  ةرایزلا ) لماک   ) هعیـش ثیدـح  بتک  نیرتحیحـص  رد  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 
دیس رب  هدرک و  ادیپ  يرارمتسا  لاح  کی  مدرم  نایم  رد  هک  ار  یتداع  هقیرط و  زور  لهچ  ات  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رب  باتفآ  هکئالم و 

يهریس نیا  هدش و  لومعم  هیور  نیا  زین  ناشدوخ  ناسک  توف  نامز  رد  مدرم  نایم  رد  یتح  دهدیم  ناشن  دنرادیم  هاگن  نیعبرا  نامولظم 
رورس يدونشخ و  يداش و  زا  ترضح  نآ  نیعبرا  ات  هعیش  دنرادیم و  هاگن  دناهتفر  ایند  زا  هک  ار  اهنآ  مارتحا  دنهدیم و  ماجنا  ار  هرمتسم 

دـشاب و موق  نآ  ناـگرزب  زا  هک  اـصوصخ  دوشیم  تاـعارم  ناـشیاههدرم  رد  تداـع  نیا  زین  ناناملـسم  ریغ  رد  یتح  دـننکیم  يراددوخ 
زا هعماج  حالـصا  رد  دـشاب و  هتـشادرب  ناـنآ  يویند  ینید و  شیاـسآ  هاـفر و  هار  رد  هک  ار  یمدـق  جـیاتن  یلمع و  راـثآ  هک  دـشاب  یـسک 
هک هدروآ  دوجو  هب  یتضهن  هدرک و  راگزور  ناراکمتس  نیملاظ و  ندرب  نیب  زا  متس و  ملظ و  هیلع  رب  یتضهن  هداد و  ناشن  یگتشذگناج 

ءایبنا متاخ  تامحز  هداد و  تاجن  نآ  تخـسرس  نانمـشدشوخ  تسد  زا  ار  یهلا  نید  هتـشاد و  هاـگن  هدـنز  ار  نآرق  مالـسا و  نآ  رثا  رد 
هحفص 388] ار [  دیحوت  تخرد  دوخ  نوخ  اب  ددرگ و  هنوعلم  يهرجش  هیماینب  يهچیزاب  دورب و  رده  هب  هتشاذگن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هار رد  ار  شیوخ  لد  نوخ  دوش و  کشخ  هیماینب  رکنم  اشحف و  يهعاشا  ینیدیب و  روج و  ملظ و  يهجیتن  رد  هتـشاذگن  هدومن و  باریس 
ار هیهلا  تفالخ  ماقم  هنوعلم  يهرجـش  نآ  لاغـشا  هیماینب و  طلـست  رثا  رد  هک  یهارمگ  تلالـض و  تریح  زا  ار  مدرم  ات  هدرک  لذـب  ادـخ 
یتافیرـشت و نید  يدـیزی و  نید  زا  ریغب  نید  زا  يوما و  مالـسا  زا  ریغب  مالـسا  زا  دوبن  سدـقم  تضهن  نآ  رگا  دـناهرب و  دوب  هدـمآ  شیپ 
هک تسا  موش  تاین  نامه  مالـسا  يهراـبرد  زین  یلعف  ياـیند  رد  نیرمعتـسم  تاـیرظن  هچناـنچ  دوب  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  هیماینب  يهتخاـس 

دنتشاد . هیماینب 

ءادهشلادیس تضهن  جیاتن  راثآ و  ندوب  یمئاد 

مامتها ءالبرپ  تشد  نآ  راثآ  ءایحا  رد  ءالبرک و  زادگناج  يهعقاو  خیرات  نتشادهگن  هدنز  رد  اصوصخ  هعیش  امومع و  نیملـسم  دیاباذل  و 
هک دشاب  رتقیال  نامولظم  دیـس  زا  هک  تسیک  تسا ، نیعبرا  عوضوم  دوش  دیدجت  لاس  ره  دیاب  هک  یمـسارم  زا  یکی  دنربب و  راک  هب  مامت 

و دومن ؟ اپرب  شکرابم  ربق  ترایز  هب  رهاظت  یترایز  ياـهزور  یماـمت  رد  و  تشاد ؟ هاـگن  هدـنز  ار  وا  رثآـم  راـثآ و  وا  نیعبرا  اـت  لاـس  ره 
ۀیبولغملا ةروص  یف  ۀیبلاغ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تضهن  هدش  مولعم  لاح  ات  هچنانچ  دومن  مولعم  ات  درک ؟ دیدجت  لاس  ره  ار  وا  نیعبرا 

رد تشادرب و  مدق  ترضح  نآ  اب  فده  رد  هک  تسنآ  هدمع  هکلب  درکن  ءافتکا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  زا  ینادردق  هب  طقف  دیاب  هتبلا  و 
مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  ترضح  يهیور  دیاب  نامز  ءاضتقا  بسح  رب  دوشیم  هاگ  یلب  دومن . ذخا  قشمرـس  درک و  تکرـش  نامز  ره 

تقد اب  ار  نامز  تقو و  تحلصم  دومن و  ذاختا  قشمرـس  و  هحفص 389 ] روتسد [  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يهیور  هاگ  دوش و  قشمرس 
هاـگن نیعبرا  اـهنآ  تاـفو  ناـمز  رد  ناـشدوخ  تاوما  رب  مدرم  رئاـس  رگا  دـنامن  هتفگاـن  و  دـندرک . ناراوگرزب  نآ  هچناـنچ  درک  هظحـالم 

تسین و یگشیمه  شراثآ  تسا و  دودحم  اهنآ  یناگدنز  جیاتن  ایازم و  نوچ  دنرادیمرب  تسد  هیور  نآ  زا  رگید  ياهلاس  رد  دنرادیم و 
هک ار  یتضهن  جیاتن  راثآ و  فالخ  هب  تسین . یمئاد  هدش و  یـضقنم  هرخالاب  دنـشاب  هداد  ماجنا  ار  یگرزب  راک  ردـق  ره  تدـم  كدـنارد 
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زا رب  تسا  یتضهن  قشمرـس  ناگدـنیآ و  رب  تسا  یتربع  سرد  تسین و  یندـشمامت  نآ  يایازم  هک  هدومن  اـپرب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
ياهسفن دننکیم و  راثن  ار  دوخ  ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیـس  تعیرـش  ءایحا  رد  نید و  هار  رد  هک  یئاهنآ  رب  ناگتـشذگناج 

دـنروایب و نآرق  مالـسا و  هب  نادـنمهقالع  دای  هب  ناـمز  رورم  اـب  ار  هیماینب  ياهمتـس  ملظ و  هک  دـننآ  رکف  رد  دـنهدیم و  یناـبرق  ار  دوخ 
ددرگن شومارف  دوشن و  هنهک  نامز  تشذگ  اب  دناهدرک  یلمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  قح  رد  ۀثیبخ  يهرجش  نآ  هک  یتایانج 
تاملک هچ  یئوررپ  یئاـیحیب و  یماـمت  اـب  هیمیت  نبا  هک  دـش  هراـشا  هتـشذگ  رد  هچناـنچ  دـنیامن  راـکنا  دـنناوتن  نارود  ناراـکتیانج  و 

دـننیمک و رد  نامز  ره  رد  اههیمیت  نبا  لاثما  دـیامن و  راکنا  هتـساوخ  تسا  باتفآ  لثم  هک  ار  يراک  روطچ  هدروآ و  ملق  هب  هناراکتیانج 
هحفص 390 ] دنهدب [ . رارق  ناشدوخ  بیذاکا  فده  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  نارادفرط  دنهاوخیم  نارود  ره  رد 

يرکسع ماما  زا  هناگجنپ  مئالع  تیاور 

هب رهاظت  رد  ترضح  نآ  نیعبرا  زور  تساهنآ  زا  مالسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراوگوس  ياهزور  یمامت  رد  هشیمه  هعیـش  اذل  و 
زا ار  نیعبرا  ترایز  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تساجنیا  زا  دننکب و  دیابن  هدرکن و  یهاتوک  يرادازع  متام و  يهماقا  ترایز و 

فده رد  تکرـش  ینادردق و  رد  دوش و  شومارف  ینـسح  تضهن  راثآ  دراذـگن  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم  نوچ  هدرمـش  نامیا  مئالع 
هیعرـش و ماکحا  هیماما  يهعیـش  ام  تسا و  هعبرا  بتک  زا  یکی  هک  بیذـهت  باـتک  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  دزرون . یهاـتوک  ترـضح  نآ 

تامالع لاق : هنا  مالسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحمیبا  نع  يور  و  [ : 270  ] هدومرف مینکیم  ذـخا  اهنآ  زا  ار  نامدوخ  يهینید  تاعورف 
میحرلا . نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  و  نیبجلا ، ریفعت  و  نیمیلا ، یف  متخلا  و  نیعبرالا ، ةرایز  و  نیسمخلا ، ةالص  سمخ : نمؤملا 

دروم دنچ  رد  فیرش  ثیدح  رد  قیقحت 

دروم 1

هاجنپ و ای  تعکر  هاجنپ  زامن  - 1 تفای : شراگن  هک  تسیوحن  هحفص 391 ] هب [  هر )  ) خیش بیذهت  رد  هناگجنپ  ياهتمالع  رامش  بیترت 
-2 دوشیم . قیقحت  يدوزب  هچنانچ  تسا  هیماما  ءاملع  نایم  یعامجا  دراد و  تلالد  نآ  رب  هریثک  يهحیحص  ثیداحا  هچنانچ  تعکر  کی 

نیعبرا زور  رفص  متـسیب  زور  ترایز  دش  دهاوخ  هداد  رتشیب  حیـضوتو  دناهدیمهف  مالعا  ءاملع  هچنانچ  ناهذا  هب  ردابتم  هک  نیعبرا  ترایز 
دنلب ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  - 5 ندیلام . كاخ  هب  ار  یناشیپ  - 4 ندرک . تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  - 3 تسا . مالسلاهیلع  ءادهشلادیس 

بیذهت زا  هک  دناهدرک  لقن  وحن  نامه  [ 272  ] یفاو رد  هر )  ) یناشاک ضیف  و  [ 271  ] لابقا رد  هر )  ) سوواط نبا  لجا  دیس  هچنانچ  نتفگ .
دش . لقن  هر )  ) خیش

دروم 2

زور و رد  هک  تسا  زامن  تعکر  هاجنپ  یکی  نمؤم  مئالع  زا  ینعی  تسا  نیسمخلا ) ةالـص  : ) ترابع هر )  ) خیـش بیذهت  يهخـسن  رد  مود :
هحفص تسا [ . نیسمخلا ) ةالص  : ) ترابع هدوب و  بیذهت  قباطم  زین  یفاو  يهخسن  و  هیموی . لفاون  ضئارف و  زا  دوشیم  هدروآ  اج  هب  بش 
يدحا ةالص   ) ار ثیدح  هک  دناهدرک  تیاور  هر )  ) خیش زا  ناشدوخ  تافیلأت  رد  رگید  ضعب  لابقا و  رد  هر )  ) سوواط نب  دیس  یلو  [ 392

[273  ] نیدجهتملا حابصم  زا  هیقفلا  حابصم  رد  هر )  ) ینادمه هیقف  خیش  و  تعکر . کی  هاجنپ و  زامن  ینعی  تسا . هدومرف  لقن  نیسمخ ) و 
تسا وحن  نامه  هب  ترابع  هر )  ) خیش نیدجهتملا  حابصم  باتک  دوخ  رد  هدومرف و  لقن  نیسمخ ) يدحالا و  ةالـص   ) ار ترابع  هر )  ) خیش

يهخـسن يور  زا  هدـش و  خاسنتـسا  يرمق  يرجه  ( 942  ) لاـس رد  یکی  تـسا  دوـجوم  اـم  يهناـخباتک  رد  حابـصم  زا  یطخ  هخـسن  ود  و 
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رد نآ  زا  ححـصم  هدش و  هلباقم  تئارق و  امهرـسسدق  یلح  دهف  نبا  ینابر  ملاع  دادـقم و  لضاف  ریبک  يهمالع  رب  هک  هدـیدرگ  حیحـصت 
درومو هدیدرگ  حیحـصت  هدش و  باتکتـسا  يرمق  ( 1057  ) لاس رد  خـسن  طخ  هب  رگید  يهخـسن  و  تسا . هدـش  غراـف  يرمق  ( 961  ) لاس

لاـس هب  هخـسن  رهظ  رد  شرهم  شقن و  طـخ و  تسا و  هدوب  یئاـسحا  یلع  خیـش  اـقآ  تاـکلمتم  زا  هخـسن  نیا  تسا و  ناـنئمطا  داـمتعا و 
نادـناخ زا  هدراو  تایاور  هک  تسناد  دـیاب  تسا . نیـسمخلا ) يدـحالا و  ةالـص  : ) ترابع هخـسن  ود  ره  رد  تسا . دوجوم  يرمق  ( 1236)

هاجنپ و ار  لفاون  ضئارف و  هحفص 393 ] هریثک [  تایاور  رد  تسا  فلتخم  لفاون  ددع  باب  نیا  رد  مهیلعهللاتاولـص  تراهط  تمـصع و 
تعکر راهچ  رـصع و  يهلفان  تعکر  تشه  رهظ و  يهلفاـن  تعکر  تشه  هیموی و  ضئارف  تعکر  هدـفه  هک  دـناهدرک  لـقن  تعکر  کـی 

تسا و بوسحم  تعکر  کی  هک  هریتو  زامن  تعکر  ود  ءاشع  زامن  زا  دعب  دوشیم و  هدناوخ  برغم  زامن  زا  دعب  هک  [ 274  ] برغم يهلفان 
راهچ یس و  عومجم  هک  حبص  زامن  يهلفان  تعکر  ود  و  دوشیم . هدزای  رتو  تعکر  کی  عفش و  تعکر  ود  اب  هک  بش  زامن  تعکر  هدزای 

زا هچنآ  دـننام  رگید  تاـیاور  رد  و  دوشیم . تعکر  کـی  هاـجنپ و  هناـگجنپ  يهیموی  ضئارف  ياـهزامن  تعکر  هدـفه  اـب  تسا و  تعکر 
مدـع نآ  تهج  دـیاش  دـناهدرواین و  لفاون  ءزج  ءاشع  زامن  زا  دـعب  ار  هریتو  هک  تسا  نیـسمخلا ) ةالـص  : ) تراـبع دـیدرگ  لـقن  بیذـهت 

دوشیم رهاظ  مالسلامهیلع  تیبلها  ثیداحا  زا  هچنانچ  تسا  هریتو  زامن  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  سدقم  دوجو  تبظاوم 
شدوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  یتایـضتقم  حلاصم و  هب  رظن  هدـناوخیم  زین  ار  نآ  هک  تسا  رهاظ  ثیداحا  زا  رگید  ضعب  زا  و 

هریثک صوصن  زا  تسا و  ملسم  هچنآ  و  تسا . دکؤم  بحتسم  هکلب  ققحم و  تباث و  هریتو  بابحتـسا  اهام  قح  رد  یلو  هدوب  اهنآ  هب  ملاع 
ار لمع  تشادرب و  تسد  ناوتن  ملسم  رما  نیا  زا  تسا و  لفاون  ضئارف و  زا  تعکر  کی  هاجنپ و  بش  زور و  رد  اهزامن  دوشیم : هدافتـسا 

ناحجر هریثک  صوصن  نوچ  تشاذـگ  تسا  تعکر  هاجنپ  لفاون  ضئارف و  عومجم  هحفص 394 ] دنکیم [  حیرـصت  هک  رگید  تایاور  هب 
ءاـهقف اذـل  و  تسا . تعکر  کـی  هاـجنپ و  لـفاون  ضئارف و  هک  تسا  ققحم  مئاـق و  عاـمجا  هک  نیا  رب  هوـالع  هتـشاد و  یمود  يهفئاـط  رب 

هک دناهتفگ : یتعامج  هک  نیا  لثم  دـناهدرک  رگید  تاهج  یناعم و  رب  لمح  دراد  تعکر  هاجنپ  رب  تلالد  هک  ار  یتایاور  مهیلعهللاناوضر 
لماحم زا  اهنیا  زا  ریغ  ای  تسا  هیـضرع  تمحازم  تاهج  فالتخا  هب  رظن  ای  تسا . يوناث  یلوا و  لعج  هب  رظن  ای  تسا  لضف  بتارم  هب  رظن 

صوصخ نیا  رد  و  تسا . جراـخ  باـتک  نیا  عوـضوم  زا  دروـم  نیا  رد  یهقف  بلطم  نیا  لیـصفت  حرـش و  هدـش و  ناـیب  هقف  بتک  رد  هک 
هب یقثولا  ةورع  حرش  رد  هک  هرسسدق )  ) میکح یئابطابط  ياقآ  هللاۀیآ  هیقف  ماما  ام  داتـسا  دیـس  دلاخ  رثا  فیرـش و  باتک  هب  دوش  عوجر 

مامت راهتشا  زادنانینط و  سیفن  باتک  نآ  یملع  ترهش  یمالسا  دالب  راطقا و  یمامت  رد  فیلأت و  [ - 275  ] یقثولا ةورعلا  کسمتسم  مان :
دش . كرد  شروضح  رد  اهبنارگ  رثا  نآ  زا  دلجم  دنچ  جراخ  سرد  دراد و 

دروم 3

هراشا

نمؤم مئالع  زا  مالـسلاهیلع  ماما  اذل  تسا و  هیماما  هحفـص 395 ] يهیعـش [  تاصتخم  زا  بش  زور و  رد  زامن  تعکر  کی  هاـجنپ و  موس :
ياهیموی ياهزامن  تاعکر  ددـع  دـنراد و  قافتا  هعیـش  اب  هناگجنپ  ضئارف  ياهامن  تاعکر  ددـع  رد  هچرگ  تنـس  لـها  اریز  تسا  هدرمش 

هاجنپ و اهنآ  لاوقا  زا  مادک  چـیه  هک  يوحن  هب  تسا  فالتخا  لفاون  ددـع  رد  اهینـس  نایم  رد  یلو  تسا . مالـسا  رد  تایرورـض  زا  یبجاو 
يهمئا تکرب  زا  درادـن و  موزل  لاوـقا  نآ  فارطا  رد  قـیقحت  هتـشادن و  اـهنآ  لاوـقا  لـقن  هب  یجاـیتحا  اـم  يارب  دوـشیمن و  تعکر  کـی 
يهمئا لاوقا  هب  یجایتحا  دسریم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  ناشرابخا  لاوقا و  یمامت  هک  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تیبلها 

دوشیم . رظنفرص  لفاون  ددع  يهرابرد  اهینس  لاوقا  لقن  زا  اذل  میرامشیمن و  دامتعا  دروم  ار  ناشلاوقا  میرادن و  ناشیا  يهعبرا 

دروم 4
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هراشا

ترـضح ترایز  دارم  هک  تسین  یکـش  تسا و  نیعبرا )  ) ترایز زا  ترابع  هدـمآ  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  نمؤم  مئـالع  زا  مود  مراـهچ :
جاجوعا هک  ینانآ  زا  هدش و  رهاظ  جک  ناهذا  زا  هچنآ  و  دشابیم . ءالبرک  رد  رفص  رهش  متسیب  نیعبرا  زور  رد  هیلعهللامالـس  ءادهـشلادیس 

ضعب رد  دـنیامنیم و  جراخ  دوخ  ریـسم  نایرج و  بصم و  زا  ار  ثیداحا  یناعم  هدـیدرگ و  زاربا  دـنراد  ثیداحا  راـبخا و  مهف  رد  هقیلس 
زین یکی  نمؤم  مئالع  زا  ینعی  تسا  نمؤم  نیعبرا  زا  ترابع  فیرـش  ثیدـح  رد  نیعبرا )  ) ترایز زا  دارم  هک  دـناهداد  شراگن  زین  اهباتک 

ینعم و  هحفـص 396 ] فیخـس [  لوق  هجرد  تیاهن  رد  ثیدـح  زا  ردابتم  فالخ  فرح  نیا  دـشابیم . نمؤم  ناردارب  زا  رفن  لهچ  ترایز 
دارم ینعم  نیا  هاگره  درادن  دوجو  دنک  ینعم  نآ  رب  تلالد  هک  تیاور  رد  هنیرق  ادبا  هک  نیا  اب  تسا  میقتسم  نهذ  میلـس و  قوذ  اب  یفانم 
دهع مال  فلا و  اب  هفیرـش  ظافلا  نآ  ندروآ  اب  سپ  دومرفیم  نایب  يدـهع  مـال  فلا و  نودـب  ار  نیعبرـالا ) ةراـیز  : ) تراـبع یتسیاـب  دوب 

فیرش ثیدح  رد  نمؤم  مئالع  يارب  هک  اهلاثم  رئاس  خنس  زا  زین  نیعبرا  ترایز  هک  نیا  رب  دزاس  هبنتم  ار  هدنونش  هدومرف و  هراشا  هتـساوخ 
نامیا و لها  یصاصتخا  ياهراک  زا  مولعم و  دوهعم  زور  رد  جراخ  رد  هک  یترایز  تساهنآ  لثم  زین  نیعبرا  ترایز  دشابیم و  درامـشیم 

حابـصم رد  هر )  ) یـسوط خیـش  هدوـب و  روثأـم  صوـصخم  تراـیز  زور  نآ  يارب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  و  تـسا . روهـشم 
یف هیلعهللاتاولـص  قداصلا  يالوم  یل  لاق  دیوگ : ناوفـص  هدرک و  تیاور  نارهم  نب  ناوفـص  زا  حیحـص  هکلب  ربتعم  دنـس  اب  نیدجهتملا 

هللا و یفص  یلع  مالسلا  [ 276  ] هیجن هللا و  لیلخ  یلع  مالسلا  هبیبح  هللا و  یلو  یلع  مالسلا  لوقت : راهنلا و  عافترا  دنع  روزت  نیعبرالا  ةرایز 
ۀلاهجلا نم  كدابع  ذقنتسیل  کیف  هتجهم  لذب  و  هحفص 397 ] دیامرفیم [ : هک  اجنآ  ات  دیهشلا ... مولظملا  نیسحلا  یلع  مالسلا  هیفص  نبا 

خلا . [ .... 277  ] ۀلالضلا ةریح  و 

« نیعبرالا ةرایز  و  : » ترابع هب  اوران  ریسفت 

البق هن  هک  یتروص  رد  دـنیامن  نمؤم  لهچ  ترایز  رب  لمح  دـننک و  اوران  تافرـصت  دـنهاوخیم  نیعبرالا . ةرایز  و  يهلمج : رد  هک  ناـنآ 
هابتـشا رد  دـشاب  حیحـص  دـهع  مال  فلا و  اب  تالمج  نآ  ندروآ  هک  تسا  دوجوم  نآ  رب  يدـعاسم  يهنیرق  هن  تسا و  هدـش  نآ  هب  هراشا 
ناورهر هک  ور  نانچ  هر   ) دناهدش راپـسهر  مالعا  ياملع  هک  تسا  یتسار  هار  فالخرب  هک  دناهدومیپ  ار  هحفص 398 ] یجک [  هار  هدوب و 

رد هک  تسا  ترابع  نامه  نیع  هیلعهللامالس  يرکـسع  ماما  ثیدح  رد  نیعبرالا . ةرایز  و  ترابع : دیامرف : هجوت  مرتحم  يهدنناوخ  دنتفر .)
هچنآ زا  هتشذگ  تسا . دهع  يارب  مال  فلا و  کش  نودب  هک  نیعبرالا  ةرایز  یف  هدش : دراو  هیلعهللاتاولص  قداص  ماما  زا  ناوفص  تیاور 
لها صاصتخا  ياهراک  زا  تسا و  ینـس  هعیـش و  مومع  دزن  مالـسا  مئالع  زا  نمؤم  لهچ  ترایز  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تفای  شراـگن 

زور رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترایز  اما  درامش . نمؤم  مئالع  زا  مالـسلاهیلع  ماما  دنـشاب و  هتفای  زایتما  نآ  اب  نارگید  زا  ات  تسین  نامیا 
زور رد  هک  یئاهنآ  تسین  کش  ياج  تسا و  هدرک  راداو  نآ  رب  ار  نمؤم  مالسلامهیلع  تیبلها  رب  صلاخ  نامیا  هک  تسیروما  زا  نیعبرا 

عامتجا تراـیز  يارب  مالـسلاهیلع  هللادـبعوبا  ناـمولظم  دیـس  ربق  راـنک  رد  ءـالبرک  سدـقم  نیمزرـس  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا 
ثیدح زا  مهیلعهللاناوضر  هیماما  يهیعیش  مالعا  ياملع  هوالع  دنراوگرزب . نآ  رب  دنمهقالع  هدوب و  ترضح  نآ  صاخ  نایعیش  دنیامنیم 
ناهذا رب  ردابتم  ینعم  نآ  زا  ریغ  دناهدیمهف و  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  ترایز  صوصخ  هیلعهللاتاولـص  يرکـسع  ماما  فیرش 

رد ثیداحا  لقن  زا  دعب  بیذهت  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  هچنانچ  هحفـص 399 ] تسا [ . هدرکن  ردابت  مالعا  ياملع  ناـهذا  رب  يرگید  ینعم 
ثیدح نیعبرا  ترایز  ناونع  نمـض  رد  نیدـجهتملا  حابـصم  رد  تسا و  هدـمرف  لقن  ار  فیرـش  ثیدـح  نیمه  ءاروشاع  ترایز  تلیـضف 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  تسا  بحتـسم  هدومرف : بلطملا  یهتنم  باتک  رد  هرـسسدق  همالع  هللاۀیآ  و  تسا . هدرک  تیاور  ار  روبزم 
راحب و رازم  رد  هر )  ) یـسلجم يهمالع  لابقا و  رد  هر )  ) سوواـط نبا  دیـس  نینچمه  هدومرف و  لـقن  ار  هدربماـن  ثیدـح  دـعب  رفـص  متـسیب 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ماظع ءاـهقف  زا  ناراوگرزب  نآ  زا  ریغ  رئازلا و  ةدـمع  رد  هر )  ) یمظاـک ردـیح  دیـس  ققحم  یناـبر  ملاـع  قئادـح و  ردـخ  ینارحب  ثدـحم 
ازارد هب  مالک  دوش  هتخادرپ  اهنآ  يهفیرـش  یماسا  رکذ  هب  رگا  هک  دـناهدرک  لقن  رفـص  متـسیب  زور  تراـیز  ناونع  رد  ار  فیرـش  ثیدـح 

مالسلاهیلع ماما  دشاب  رفص  رهش  متسیب  نیعبرا  زور  ترایز  نیعبرالا . ترایز  و  ترابع : زا  دارم  رگا  هک  دناهدرک  داعبتسا  اهیضعب  دشکیم .
ار مدرم  هک  یعقوم  تسنآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهیور  نوچ  دومرفیم  نایب  دوشیم  بترتم  نآ  رب  هک  يهیورخا  راـثآ  تراـیز و  باوث 

نایب زین  ار  نآ  يورخا  باوث  دناهدومرف  مالسلامهیلع  يده  يهمئا  رئاس  ترایز  ای  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  ترایز  رب  بیغرت  صیرحت و 
نیا رد  مالـسلاهیلع  ماما  اریز  تسین  ءانتعا  لباق  هجوچـیه  هب  داعبتـسا  نیا  و  تسا . هدـشن  ذاختا  هیور  نیا  ثیدـح  نیا  رد  یلو  دـناهدومرف 

تسا نیعبرا  ترایز  یکی  مه  مئالع  نآ  زا  دشاب و  هحفص 400 ] هتـشاد [  يرگید  زا  زایتما  هک  تسا  ینمؤم  مئالع  نایب  ددص  رد  ثیدح 
باوث راثآ و  زا  ات  تسین  دوشیم  بترتم  نیعبرا  ترایز  رب  هک  يراثآ  نایب  ماقم  رد  دروآ و  رامش  هب  ار  هناگجنپ  مئالع  هتـساوخ  الامجا  و 
هتفگان و  دـنیامرف . نایب  ار  راثآ  باوث و  هک  دـنیبیمن  حالـص  یئاج  رد  دراد  عنام  هچ  هوالع  دـیامرف و  ناـیب  نآ  يویند  يورخا و  جـئاتن  و 

: يهلاسر رد  هر )  ) دیفم خیش  مظعا  لجا  خیش  هچنانچ  تسین  ههبش  ياج  تسا  رفص  هام  متـسیب  زور  هک  نیعبرا  ترایز  اببحتـسا  هک  دنامن :
رب سپ  دناهدومرف . حیرصت  نآ  رب  هعیش  نیدهتجم  ءاهقف و  رباکا  زا  نارگید  ریرحت و  ةرکذت و  باتک  رد  هر )  ) ۀمالع هللاۀیآ  ۀعیشلا و  راسم 

میزادرپب . تسا  هدومرف  نایب  هدش و  ضرعتم  اهنآ  رب  ثیدح  رد  هک  نامیا  لها  مئالع  رئاس 

دروم 5

هراشا

دنشابیم مزتلم  دنراد و  تبظاوم  راک  نیا  رب  هیماما  يهعیش  دارفا  مومع  تسا و  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  مئالع  نآ  زا  موس  مجنپ :
. دناهدرک لمع  اهنآ  رماوأ  هب  نیدتم و  تارضح  نآ  شیامرف  هب  هعیش  هک  تسا  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زا  ذوخأم  بادآ  نیا  و 

اهدرم رب  الط  يهقلح  رتشگنا و  تمرح 

مالـسلامهیلع همئا  هک  دـشاب  یئاهـسنج  زا  نآ  نیگن  هک  رتـشگنا  ضوع  هک  دـناهدمآ  دوجو  هب  اـههدزبرغ  زا  اـم  رـصع  رد  ياهدـع  رگم 
یهز هک  دـنیامنیم  اـهیبرغزا  دـیلقت  هدوـمن و  مادـقا  مارح  راـک  نیا  هب  هدرک و  پچ  تسد  تـشگنا  هـب  یئـالط  يهـقلح  دـناهداد  روتـسد 
يارب الط  يهقلح  الط و  رتشگنا  دنوشیم و  بکترم  درادـن  یناسفن  ظح  هنوگچیه  هک  یمارح  لمع  هب  هک  تسا  یگدزبرغ  یتیمهیب و 

تسا . لطاب  ناشزامن  دنناوخب  زامن  هدرک و  تسد  هب  ار  نآ  رگا  تسا و  مارح  اهدرم  هحفص 401 ] ] 

تعدب هب  تنس  لها  لمع 

دراوم رد  هچنانچ  دـناهدیزرو  تفلاخم  هعیـش  اب  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  ینعی  یبابحتـسا  لمع  نیا  رد  تنـس  لها  زا  یتعامج  و 
لمع اـهنآ  هب  هعیـش  هک  تسنآ  یمالـسا  يهقیرط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  تنـس  هک  دـنراد  رارقا  ناـشدوخ  هک  نـیا  اـب  يرایـسب 

نبا دننکیم . هدرک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنـس  سکع  رب  دراوم  نآ  رد  هعیـش  اب  تفلاخم  تیدـض و  يارب  زاب  دـناهدرک 
دشاب پچ  تسد  هب  دیاب  هکلب  دننک  رتشگنا  تسار  تسد  هب  هک  هتشاد  هورکم  تنـس ) لهأ  هناگراهچ  يهمئا  زا  یکی   ) کلام هتفگ : رجح 

زا ۀیادهلا )  ) فلؤم [ . 278  ] دوش پچ  تسد  هب  دیاب  رتشگنا  هک  کلام : لوق  هب  نداد  حیجرت  رد  هدـیزرو  هغلابم  اهیکلام  ءاملع  زا  یجاب  و 
ذخا راعـش  ناشدوخ  رب  اهیـضفار  ار  نآ  نوچ  نکلو  تسا  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  هدـش  عیرـشت  هچنآ  دـیوگ : اهیفنح  ءاـملع 

ار ندرک  پچ  تسد  هب  رتشگنا  هک  یـسک  لوا  دـیوگ : راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  يهمالع  میداد . رارق  پچ  تسد  رد  ار  نآ  ام  دـناهدرک 
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 ] ندرک پچ  تسد  هب  ار  رتشگنا  هک  دوشیم  مولعم  دـش  لـقن  هچنآ  زا  [ . 279  ] دوب ۀیواعم  دومن  راتفر  تنـس  فالخرب  درک و  ذخا  راعش 
ياهروتـسد یمالـسا و  ننـس  ندرک  هنوراو  رکف  رد  هک  دـشابیم  هیماینب  يهرود  مومذـم  راکفا  زا  موش و  تاغیلبت  راـثآ  زا  هحفص 402 ]

هللا لوسر  زا  هتباث  تنـس  فالخ  رب  اراکـشآ  ینلع و  دنهدب و  رییغت  اهنآ  یمامت  هب  هدومن  زورب  یمـشاه  نادـناخ  زا  هچنآ  هک  دـندوب  يوبن 
فالخرب دننک و  مایق  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهعیـش  تفلاخم  رب  دنیامن و  يومأ  مالـسا  ار  مالـسا  دنرادرب و  مدـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مدـق نید  ترورـض  فـالخرب  دـناوخ و  هبنـشراهچ  زور  رد  ۀـیواعم  هک  ار  هعمج  زاـمن  دنـشاب و  هدرک  مادـقا  تسا  فـینح  نید  رد  هچنآ 
هیعرـش تاعورف  ماکحا و  رئاس  تاهورکم و  تابودنم و  ننـس و  رد  تفلاخم  دسر  اجک  دـشابیم  میراد  اعدا  هچنآ  هب  لیلد  رتهب  تشادرب 

تسا . جراخ  رصح  دح و  زا  هک 

ربق مینست  رد  تعدب  هب  لمع 

هب هعیش  تسنآ و  مالسا  رد  ققحم  تنس  هک  ناشدوخ  رارقا  اب  اهینس  یلو  تسا  تنس  ندرک  حطـسم  تیم  نفد  زا  دعب  ار  ربق  يالاب  هچنانچ 
نآ هدرک و  تسرد  یهام  تشپ  لکش  هب  ینعی  مینست  ار  ربق  يالاب  هعیش  اب  تفلاخم  يارب  نید  رد  تباث  تنس  فالخرب  دننکیم  لمع  نآ 
عبط ینارعش  نازیملا  شماه  رد  هک  ۀمئالا ) فالتخا  یف  ۀمالا  ۀمحر  : ) باتک رد  یقـشمد  نمحرلادبع  نب  دمحم  خیـش  دناهدرک . یلمع  ار 

ۀفینحوبا لاق  و  هحفص 403 ] یعفاشلا [ . بهذم  نم  حجارلا  یلع  یلوا  وه  حیطستلا و  ربقلا  یف  ۀنسلا  [ : 280  ] دیوگ هدیدرگ ج 1 ص 88 
امل نکل  عورـشملا  وه  روبقلا  حیطـست  نا  يدرواملا : یلازغلا و  لاق  و  ۀعیـشلل . اراعـش  راص  حیطـستلا  نال  یلوا  مینـستلا  دـمحا : کلام و  و 

ار مالسا  رد  هتباث  تنس  ناشدوخ  رارقاب  هک  درومیب  دانع  اجیب و  بصعت  نیا  رب  داب  فأ  مینستلا . یلا  هنع  انلدع  مهل  اراعش  ۀضفارلا  هتلعج 
ار تعدب  ناشدوخ  نایم  رد  دنراد و  تبظاوم  نآ  رب  هدرک و  یلمع  ار  نآ  هعیـش  نوچ  هک  دـنرادیمرب  مدـق  نآ  فالخرب  دـننکیم و  اهر 

دناهتشادرب . مدق  مالسا  هیلع  رب  ۀیمأینب  هچنآ  زا  تیعبت  تهج  هب  دنهدیم  جاور 

اروشاع زور  هب  تبسن  نایبلا  حور  ریسفت  بحاص  ياوران  تاملک 

یف بحتـسملا  یلائللا : رردلا و  دقع  یف  لاق  دـیوگ : [ » 281  ] نایبلا حور   » ریـسفت رد  لاس 1137 ق  یفوتم  يوسورب  یقح  لیعامـسا  خیش 
یف نوعلملا  دیزیب  هبـشتی  نا  نمؤملل  یغبنی  امه و ال  ریغ  رکذلا و  موصلا و  ۀـقدصلا و  نم  تاریخلا  لعف  ءاروشاع - موی  ینعی  مویلا - کلذ 

هبـشت دقف  ءاروشاع  موی  لحتکا  نمف  متام ،  موی  وا  دیع  موی  مویلا  کلذ  لعجی  ینعی  اضیا  جراوخلا  ضفاورلا و  ۀعیـشلاب و  لاعفالا و  ضعب 
متختلاک ۀـعدبلا  لهال  اراعـش  ناک  اذا  ۀنـس  ۀنـسلا  كرت  ناف  حیحـص . لصا  مویلا  کلذ  یف  لاـحتکالل  ناـک  نا  و  هموق ، نوعلملا و  دـیزیب 

دیلا رـصنخ  یف  متاخلا  لعجی  نا  ۀنـسلا  تراص  ۀـملظلا  ۀـعدبلا و  لها  رامـش  هحفـص 404 ] ناک [  امل  هنکل  ۀنـس  لصالا  یف  هناـف  نیمیلاـب 
ضفاورلاب هبـشت  دـقف  هنعهللایـضر  نیـسحلا  لتقم  مرحملا  لئاوا  ءاروشاع و  موی  أرق  نم  و  یناتـسهقلا . حرـش  یف  اـمک  اـننامز  یف  يرـسیلا 

الوا رکذی  نا  یغبنی  نیـسحلا  لتقم  رکذ  دارا  ول  یناتـسهقلا : ۀیهارک  یف  نیعماسلا و  نیزحت  لجال  میظعتلاب  ۀلخم  ظافلأب  ناک  اذا  اصوصخ 
ضفاورلا . هباشی  الئل  ۀباحصلا  لتقم 

نیسح لتقم  ندناوخ  تسا  مارح  ظعاو  رب  هک  یلازغ  مالک 

رجاـشتلا و نم  ۀباحـصلا  نیب  يرجاـم  هتیاـکح و  نیـسحلا و  لـتقم  ۀـیاور  هریغ  ظـعاولا و  یلع  مرحی  یلازغلا . [ 282  ] مالـسالاۀجح لاق  و 
لعل ۀحیحـص و  لماحم  یلع  لمحیف  تاعزانملا  نم  مهنیب  عقو  ام  نیدـلامالعا و  مه  مهیف و  نعطلا  ۀباحـصلا و  ضغب  جـیهی  هناف  مصاختلا 

هحفص 405 ] ا ه [ .)  ) یفخی امک ال  ایندلا  ۀسایرلا و  بلطل  داهتجالا ال  یف  أطخل  کلذ 
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يو لاثما  یلازغ و  رب  در 

ار تنـس  ناشدوخ  رارقا  اب  دـناهداد و  شراگن  هک  تعدـب  ای  تنـس و  ای  بابحتـسا و  ای  تهارکب و  مکح  زا  بلاـطم  اـهفرح و  نیا  یماـمت 
يهدیدپ شزرایب  ياهناتساد  نیا  يهمه  دناهدرک  لمع  نآ  رب  هداد و  جاور  هعیش  اب  تفلاخم  تهج  هب  ار  تعدب  هدرک و  تعدب  هب  لیدبت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنـس  زا  ناشدوخ  رارقا  هب  درادن و  شزرا  ام  رظن  رد  يزیـشپ  ردـقب  هدوب و  اهیدروام  اهیلازغ و  لاثما  راکفا 
دناوخب ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لتقم  هک  دنک  هدارا  یسک  رگا  هتفگ : هک  یناتسهق  دناهدیشارت . ناشدوخ  زا  هک  تسا  یئاهتعدب  تسین و 

تسنآ شروظنم  دنکن . ادیپ  تهابش  اهیضفار  هب  ات  دناوخب  ار  هباحص  لتقم  لوا  تسا  راوازـس  دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات  و 
رفک رب  عامجا  هباحـص  مومع  هک  یتروص  رد  دـناوخب  ار  يوما  نافع  نب  نامثع  لـتقم  ـالثم  داـیب  لوا  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتقم  رکاذ  هک 
نفد دنتشاذگن  زین  اهناملسم  ناتسربق  رد  هحفص 407 ] [ ] 283  ] دنتشک ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  دنتـسناد و  لتقلا  بجاو  ار  وا  دندرک و  نامثع 

تامدقم هک  دننک  هیرگ  وا  رب  دنناوخب و  ار  وا  لتقم  اهناملـسم  یلو  دـندرک . نفد  بکوک ) شح   ) رد هدرب  ار  وا  يهزانج  رفن  دـنچ  دوش و 
بـصغ ار  تفالخ  هک  دوبن  اهنآ  يهسیـسد  زا  یلاخ  مه  هفیقـس  سلجم  دندروآ و  مهارف  نامثع  تسد  هب  هیماینب  ار  مالـسا  ندرک  هنوراو 

نایم هچنآ  دناوخب و  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  لتقم  هک  تسا  مارح  ظعاو  رب  اهینـس : مالـسالاۀجح  یلازغ  ياقآ  يهدـیقع  هب  و  دـنیامن .
زا درادـهگن و  روتـسم  ار  یخیرات  قیاقح  هتـشاگنا و  هدینـشن  هدـیدن و  ار  اهنآ  یمامت  هداتفا  قافتا  تموصخ  ینمـشد و  عازن و  زا  هباـحص 
اریز دنیـشنن  يراـبغ  درگ و  دـناهدوب  نیقفاـنم  زا  دـیجم  نآرق  صن  هب  هک  هباحـص  زا  ياهدـع  يهدوـلآ  نماد  هب  اـت  دـشوپب  مشچ  تاـیعقاو 

بوسحم مالـسا  ناگرزب  زا  نید و  مالعا  زا  دـناهدوب  هقدانز  زا  هک  نیقفانم  نآ  لاثما  اهنایفـسوبا و  اههریغم و  اهـصاعو و  رمع  اـههیواعم و 
دنوش .

نایفسوبا يهرابرد  یبلاعث  مالک 

[ . 284  ] تسا هدرمـش  هبعـش  هب  ةریغم  لثم  تانز  زا  و  هحفـص 408 ] هقدانز [  ریهاشم  زا  ار  نایفـسوبا  فراعملا ) فئاطل   ) باتک رد  یبلاعث 
بولق فیلأت  هک  دندادیم  رسپ  ردپ و  نآ  هب  نیملسم  لاملاتیب  زا  ینعی  [ 285  ] دندوب بولقلا  ۀفلؤم  زا  ۀیواعم  شرسپ  نایفسوبا و  هچنانچ 
دندرک مالسا  راهظا  رهاظ  تروص  رد  مالسا  تکوش  توق و  هکم و  حتف  زا  سپ  يراچان  يور  زا  هرخالاب  دنیامن و  لیامت  مالسا  هب  هدش و 

هک نامثع  تفالخ  زا  سپ  نایفسوبا  ياهفرح  دنتشاد و  تیلاعف  مالـسا  هیلع  رب  دندوب و  یقاب  دوخ  یقیدنز  قافن و  نامه  رد  نطاب  رد  یلو 
هن تسا  راـک  رد  یتـشهب  هن  دـینزب  دـیهاوخیم  فرط  ره  هب  ار  نآ  هک  هتفگ  هدوـمن و  هیماینب  هب  باـطخ  هدرک و  هیبـشت  هرکب  ار  تفـالخ 

تسا . روطسم  اهینس  بتک  رد  روهشم و  دراد  دوجو  یشتآ 

دناهدرک لقن  يدوعسم  ربلادبع و  نبا  هچنآ 

تراص دـق  هل  لاقف  هیلا  ۀـفالخلا  تراص  نیح  ناـمثع  یلع  لـخد  نایفـسابا  نا  نسحلا  نع  يور  [ : 286  ] دیوگ باعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا 
اهنیا لاثما  هحفـص 409 ] ران [ . ۀنج و ال  نم  ام  يردا  کلملا و ال  وه  امناف  ۀیماینب  اهداتوا  لعجا  ةرکلاک و  اهردأف  يدع  میتدـعب و  کیلا 

ات تشاگن  ار  حیحـص  عئاقو  دروآ و  نابز  هبار  یخیرات  قیاقح  اهنآ  يهرابرد  دـیابن  دنتـسه  نید  مـالعا  زا  هک  دـیوگیم : یلازغ  ياـقآ  ار 
عیوب نیح  ض )  ) رـسای نب  رامع  ناک  دق  و  دیوگ : [ 287  ] بهذلا جورم  رد  يدوعسم  دوش . راکـشآ  زین  لهاج  يافلخ  خیرات  قیاقح  ادابم 

نایفـسوبا لاقف  ۀیماینب  هعم  هراد و  لخد  نامثع و  هیف  عیوب  يذـلا  تقولا  دـعب  نامثع  راد  یف  برح  نب  رخـص  نایفـسیبا  لوق  هغلب  نامثع 
اهوجرا تلز  ام  نایفـسوبا  هب  فلحی  يذلاوف  ةرکلا  فقلت  اهوفقلت  ۀـیماینب  ای  لاق : ال  اولاق : یمع  دـق  ناک  دـق  و  مکریغ ؟ نم  دـحا  مکیفا 

ۀثارو . مکنایبص  یلا  نریصتل  مکل و 
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یلازغ ياعدا  ندوب  لیلد  یب 

قیقحت اهنآ و  زا  نیقفانم  لاوحا  عاضوا و  ندرک  نشور  هباحـص و  خـیرات  قئاقح  هب  ضرعت  زا  اهیلازغ  يریگولج  لصا  هک  تسناد  دـیاب  و 
ندش نشور  اب  هک  تسنآ : دناهدیدرگ  نیملـسم  مالـسا و  فعـض  ثعاب  هدـش و  رداص  هباحـص  ضعب  زا  هک  يراجنهان  لاعفا  لامعا و  رد 

زا ار  مالسا  هک  دندرک  اپرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تلحر  زا  سپ  یلاوحا  عاضوا و  هچ  هباحـص و  زا  یعمج  خیرات  تقیقح 
هچ ثعاـب  دـندرک و  جراـخ  هدومن و  فرحنم  دوب  هتخیر  ار  نآ  يهدولاـش  هداد و  بیترت  مالـسلاهیلع  مرکا  ربـمغیپ  هک  شاحیحـص  ریـسم 

تفالخ عوضوم  ساسا  هحفـص 410 ] درک [ . راداو  تشز  لامعا  هچ  هب  ار  اهنآ  هاج  تسایر و  بح  دندش و  مالـسا  رب  تامطل  تامدص و 
قیقحت و زا  يریگولج  هک  نیا  زج  هراـچ  اذـل  ددرگیم و  مدـهنم  یلک  هب  هدیـسر و  هنخر  شناـکرا  هب  هدـش و  لزلزتم  اهینـس  يهدـیقع  هب 

اراکـشآ ار  تایعقاو  نشور و  ار  قیاقح  نامز  رورم  اب  خیرات  رد  درطم  سومان  هک  دنلفاغ  یلو  دـنرادن  دـنیامن  هباحـص  خـیرات  رد  یـسررب 
لاثما زا  درک و  دنهاوخن  يراددوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تلحرزا  سپ  لوا  ردص  خیرات  رد  يواکجنک  زا  هدـنیآ  لسن  هتخاس و 

ۀملکلا ینعم  مامت  هب  ار  داهتجا  باـب  هک  یتروص  رد  دومن  دـنهاوخن  هناروکروک  دـیقلت  اـهنآ  ياوراـن  ياهتحـص  رب  لـمح  زا  اـهیلازغ و 
هللالوسر نآرق و  صن  لباقم  رد  یتح  دـندومنیم  داهتجا  رد  يأر  رب  لمح  ار  اـهیتسود  هاـج  اـهیبلط و  تساـیر  دـندوب و  هدرک  حوتفم 

یلک هب  ار  داـهتجا  باـب  زین  ادـعب  تسا و  لـطاب  قاـفتالاب  صن  لـباقم  رد  داـهتجا  هک  نآ  لاـح  دـندرکیم و  داـهتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لیلدیب تفم  ياهفرح  نیا  هب  زگره  هدنیآ  لسن  یلو  دیامن  داهتجا  دناوتن  ادبا  نیقفانم  هباحـص و  يهرابرد  هدنیآ  لسن  هک  دندرک  دودسم 

خیرات رد  هتـسناد و  زاب  تسا  مکاح  نآ  ندوب  زاب  حاتفنا و  رب  مالـسا  سدـقم  عرـش  تعیبط  هک  ار  داهتجا  باب  هدادـن و  شوگ  كردـم  و 
دنهاوخ داهتجا  تسا  داهتجا  لباق  اهنآ  يهدیقع  هب  دننادیم و  نید  عورف  زا  ار  نآ  اهینـس  دوخ  هک  تفالخ  عوضوم  رد  هباحـص و  تالاح 

تاعوضوم رد  يواکجنک  نتـسناد و  ندیمهف و  زا  يریگولج  دنناوتیمن  دـندید  اهیلازغ  يهدیـسوپ  ياهفرح  نآ  اب  مه  ام  رـصع  رد  درک .
تفالخ تماما و  عوضوم  هحفص 411 ] رد [  یگدزبرغ  یحطـس و  هداس و  راکفا  اب  یفابهفـسلف  ماقم  هب  دنیامن  ینید  تاعورف  یخیرات و 
تماما عوضوم  رد  تسین  رتشیب  یفابلایخ  كردـمیب و  ياوتف  لیلد و  نودـب  ءاعدا  زج  ابلاغ  هک  یـشارتهفسلف  اـب  هکلب  دـنیآیم  یمالـسا 

صاخـشا تفـالخ  حیحـصت  رد  دـنناوتب  هکلب  تسین  رگید  زیچ  صاخـشا  یـضعب  یهاوخب  لد  ياههدـیدپ  تشم  کـی  زج  هدـنار و  نخس 
هک ءافلخ  هنوگنآ  دنسیون  دنیوگ و  هچ  ره  یلو  دنناسانـشب  رمالایلوا  ار  اهنآ  دنهدب و  رـصع  ناناوج  دروخب  ار  قساف  ياهيوما  لهاج و 

نیا زا  ریغب  رضاح  رـصع  ناناوج  دنبوسحم  راگزور  ناراکمتـس  زا  دناهتـشاذگن و  رانک  هب  مدق  یئوم  رـس  هربابج  كولم  يهیور  زا  یعمج 
یلازغ و لاثما  ياهاوتف  درک . دـنهاوخن  داقتعا  اهنآ  قح  رد  دـننادب  یمارگ  لوسر  نانیـشناج  یهلا و  يافلخ  ار  اهنآ  هک  رگید  رظن  اـب  رظن ،
نیعبات و مالسلامهیلع و  نیموصعم  تیبلها  بهذم  تایرورـض  زا  اریز  تسین  ءانتعا  رابتعا و  دروم  هتـشادن و  شزرا  ادبا  ام  دزن  یناتـسهق 
بیغرت و هدوب و  تابرق  لضفا  زا  تاقوا  رئاس  ای  ءاروشاع و  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاوحا  خـیرات  لتقم و  ندـناوخ  اهنآ  ناـیعیش 

هیماما يهعیش  نایم  یعامجا  يرورض و  هتشذگ و  رتاوت  دمح  زا  هنادنـسپادخ  راک  نیا  رب  ار  هعیـش  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  صیرحت 
رب اصوصخ  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  رب  هدراو  بئاـصم  رد  يراز  هیرگ و  يرادازع و  تارـضح و  نآ  يهکراـبم  روبق  تراـیز  تسا .

هاگن هدنز  بجاو و  نآ  رب  تظفاحم  هعیش  مومع  رب  هک  تسیروما  مزلا  زا  تابحتسم و  مظع  ازا  لامعا و  لضفا  زا  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 
دوش عوجر  ترضح  نآ  ترایز  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  بئاصم  رب  ءاکب  هیرگ و  صوصخ  رد  و  هحفص 412 ] تسا [ . مزال  نآ  نتشاد 

زا رتعماج  مالسلامهیلع و  نیموصعم  تیبلها  زا  هدراو  يهحیحص  ثیداحا  رابخا و  رد  فیلأت  نیرتربتعم  ثیدح و  باتک  نیرتحیحـص  هب 
رد هک  هحور  هللاسدـق  یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  لجا  يهقث  خیـش  تارایزلا ) لـماک   ) باـتک هدربماـن : بلطم  نیا  رد  بتک  يهمه 

رشتنم زین  تسفا  عبط  اب  ادعب  هدش و  رـشن  عبط و  هرـسسدق  ریدغلابحاص  ینیما  ياقآ  دهاجم  ریبک  يهمالع  تمه  هب  يرمق  ( 1356  ) لاس
مالسلامهیلع تیبلها  نانمـشد  جراوخ و  بصاون و  لیلدیب  ياوتف  هب  ءانتعا  هچ  مهیلعهللامالـس  يده  يهمئا  روتـسد  دوجو  اب  تسا . هدش 

نادناخ هک  یتروص  رد  دناهدرک  رداص  لیلحت  میرحت و  مکح  نید  فالخرب  هداد و  اوتف  ناشدوخ  دـساک  يأر  صقان و  لقع  اب  هک  میراد 
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ماکحا هب  فرعا  اذـل  هدیـسر و  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناشدـج  زا  دـننک  لقن  هچ  ره  هدوب و  موصعم  راهطا  يهمئا  تلاسر 
ظعاو ندناوخ  هک  دیاهداد  اوتف  لیلد  مادک  اب  امش  هک  دوش : لاوئس  یلازغ  ياقآ  زا  دیاب  دنامالـسا . نیناوق  مارح و  لالح و  هب  ملعا  عرش و 

امش هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  ایآ  تسا ؟ مارح  عرش  رد  ار  ءالبرک  يایاضق  يو  ندرک  تیاکح  مالسلاهیلع و  ءادهشلادیس  لتقم 
ماما ياوتف  ایآ  تسا ؟ هدش  لقن  یتیاور  امـش  هب  دناهدوب  موصعمریغ  يداع و  صاخـشا  امـش  دننام  هک  هباحـص  ضعب  زا  ای  هدیـسر ؟ يربخ 

شدنزرف هب  ص )  ) هللالوسر دوخ  هک  یتروص  رد  [ 288 [ ؟ امش هحفص 413 ] سوحنم [  يأر  ای  تسا  عابتا  لباق  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج 
نآرق صفن  هب  هک  تراهط  تمصع و  نادناخ  لاوقا  زا  تسا . هدومرف  لقن  دش  دهاوخ  هتـشک  اجک  رد  روطچ و  هدرک و  هیرگ  ع )  ) نیـسح
یعطق رتاوـتم  ثیدـح  رد  هک  دنتـسه  ترتـع  هللا و  باـتک  نیلقث »  » زا یکی  هتـشگ و  لزاـن  اـهنآ  نأـش  رد  ریهطت  يهیآ  دـنموصعم و  میرک 

نعل زاوج  مدـعب  يوتف  هک  یـسک  یلب  امـش ؟ لثم  لوق  زا  ای  دـنک  تیعبت  دـیاب  نامیااب  ناسنا  مینزب  گنچ  ود  ره  هب  میتسه  رومأم  رودـصلا 
هک هدومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسامـش  لثم  ياوتف  راـثآ  زا  [ . 289  ] دشاب هتـشاد  عقوت  هچ  يو  زا  ناسنا  دـهدب  دـیزی  رب  ندرک 

هحفص 414 ] دنکیم [ . عطق  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  نامسآ و 

دروم 6

هراشا

ینعم هب  تغل  رد  رفع )  ) اریز تسا  نتـشاذگ  كاـخ  رب  ار  يزیچ  تغل  رد  ریفعت  تسا . نیبـجلا » ریفعت   » نمؤـم مئـالع  زا  مراـهچ ) : ) مـشش
ثدحم دننام  ءاهقف  زا  یـضعب  هچنانچ  نتـشاذگ  كاخ  رب  ار  یناشیپ  ینعی  دـشاب  ههبج  ثیدـح  نیا  رد  نیبج  زا  دارم  رگا  تسا و  بارت ) )

نیبج مالـسلامهیلع  تیبلها  ناسل  رد  هک  هدرک  ءاعدا  تسا و  ینعم  نیا  ثیدـح  زا  رهاظ  هک  هدومرف  ءاـعدا  قئادـح  رد  هر )  ) ینارحب هیقف 
ثیدـح رد  مالـسلاهیلع  ماما  شیامرف  زا  روظنم  تقو  نآ  تسا  هدـش  دراو  ممیت  يهلأسم  رد  هچناـنج  هدـش  لامعتـسا  داـیز  ههبج  ینعم  رد 
دراذگب كاخ  نیمز و  رب  دیاب  ناسنا  هدجس  لاح  رد  ار  یناشیپ  هک  تسنآ  ضرغ  تسا  كاخ  رب  نیبج  نتـشاذگ  نمؤم : مئالع  زا  هدربمان 

لقن يو  زا  هک  تیاور  ود  زا  یکی  رد   ) دمحا کلام و  هفینحوبا و  هچنانچ  دنراذگب . كاخ  رب  ار  یناشیپ  هک  دنتسین  مزتلم  تنـس  لها  یلو 
دننادیم زیاج  اـهیفنح  و  [ 291  ] نتـشاذگ ساـبل  نماد  رب  و  [ 290  ] همامع روک  رب  ار  یناشیپ  هدجـس  رد  تسا  زیاـج  هک  دـناهتفگ : هدـش )

رب تخت و  رب  ار  یناشیپ  ندرک و  هدجـس  وج  مدـنگ و  رب  دـننادیم  زیاج  و  [ 292  ] تهارک اب  هحفص 415 ] نتـشاذگ [  فک  رب  ار  یناشیپ 
رد هـمظعم  يهــکم  رد  [ . 293  ] دـشاب هتـشاذگ  دـناوخیم  وا  هک  يزاـمن  نآ  لـثم  دراذـگیم  زاـمن  رازگزاـمن  وـلج  رد  هـک  یـسک  رمک 
رد هک  يرازگزامن  ياپ  يهنـشاپ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  هدجـس  عقوم  رد  رازگزامن  تعامج  زامن  رد  هک  مدـید  مدوخ  مشچ  اـب  مارحلادجـسم 
هللا یلص  هللا  لوسر  دناهدرک و  ذخا  ار  ماکحا  ناشدوخ  دج  زا  هک  مالسلامهیلع  تیبلها  بهذم  رد  دومن . هدجـس  تشاذگ و  دوب  وا  ولج 

نیمز و رب  دیاب  هکلب  تشاذگ  یندیـشوپ  یندروخ و  ياهزیچ  رب  دـیابن  ار  یناشیپ  هدجـس  رد  هدومرف  یقلت  یحو  ردـصم  زا  زین  هلآ  هیلع و 
تشاذگ . ار  یناشیپ  هدیئور  نیمز  زا  هچنآ 

ءالبرک تبرت  رب  هدجس 

حول ار  نآ  دنرادیمرب و  كاخ  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ربق  رانک  تبرت  زا  ءالبرک  سدقم  كاخ  زا  تسا  لومعم  هعیش  نایم  رد  هک  نیا  و 
هب ءالبرک  كاخ  دوشیم و  هدجـس  اهکاخ  یمامت  هب  تسا و  نیمز  كاخ  زا  نوچ  دـننکیم  هدجـس  نآ  هب  زاـمن  رد  اـبلاغ  هدرک و  تسرد 

تبرت رب  هدجـس  هک  يزامن  ره  رد  دناهدومرف  ام  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  هدرک و  ادیپ  تفارـش  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تداهـش  تهج 
تبرت هب  هعیـش  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـنکیم  لوبق  مالـسلاهیلع  هحفـص 416 ] نیـسح [  ماما  رطاخ  هب  ار  زامن  نآ  دنوادخ  دـشاب  ءالبرک 
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ای دننادن  زیاج  ار  هدجس  رگید  كاخ  رگید و  زیچ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  ریغب  هک  نیا  هن  دننک  هدجـس  دنراد  تبظاوم  ءالبرک 
یماع دارفا  نایم  رد  دنهدیم و  تبسن  هعیش  هب  اهیباهو  جراوخ و  بصاون و  هک  يرگید  ینعم  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تبرت  يهرابرد 

تیهولأب نوچ  هک  دـناهداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  نیا  دـننام  دنـشاب  لئاق  هعیـش  دـناهداد  ترهـش  هعیـش  قح  رد  یئاوران  ياهتبـسن  ناـشدوخ 
دننکیم هدجس  يو  كرابم  ربق  تبرت  رب  ترضح و  نآ  دوخ  هب  دننادیم  ادخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنلئاق و  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس 

هب زامن  عقوم  رد  اذـل  دـناهداد و  زین  ناشیماع  صاخـشا  دروخب  هداد و  هعیـش  هب  هدرکن و  اـیح  ار  هناهیفـس  تقیقحیب و  ياـهتبن  لـیبق  نیا 
قارع دراو  هتـشگرب و  هیروس  زا  هک  يدامر )  ) رد مراد  دای  دننکیم . هاگن  هدـش و  هریخ  بجعت  مشچ  اب  البرک  تبرت  هب  نایعیـش  يهدـجس 

یعیـسو يهناـخ  نحـص  رد  هـتفرگ  ءوـضو  میئاـمن  تـکرح  هدرک و  ادا  ار  برغم  زاـمن  هـک  مـیدرک  فـقوت  دوـب  کـیدزن  بورغ  مدـش و 
دنهاوخیم هک  مدیمهف  دنداتسیا  یمدق  دنچ  رد  دندمآ و  ننـست  لها  ناناوج  زا  ياهدع  مدید  مشاب  زامن  لوغـشم  متـساوخ  هتخادناریـصح 

تیعبت نم  زا  بلغا  زین  اقفر  ریاس  متشاذگ و  ریـصح  يالاب  هب  ار  یناشیپ  هدجـس  عقوم  رد  مه  نم  درک و  مهاوخ  هدجـس  روطچ  هک  دننادب 
هحفـص زامن [  رد  ناهارمه  زا  یـضعب  هک  ءالبرک  تبرت  رب  هدجـس  تقیقح  زا  هدمآ  ولج  اهنآ  زا  رفن  دـنچ  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  دـندرک 

روج ام  هب  هک  دندومن  راهظا  دندروآ و  اج  هب  نانتما  هدش و  عناق  رایسب  مدرک  نایب  اهنآ  هب  ار  رما  عقاو  دندرک  لاوئس  دندوب  هتـشاذگ  [ 417
فجن لـها  فیرـش  ياـهبرع  زا  یقارع  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  داـتفا و  قاـفتا  زین  قشمد  يهیبنیز  رد  هیـضق  نیا  ریظن  دـناهدرک . نیقلت  رگید 

ءادهشلادیس تبرت  رب  هعیش  ندرک  هدجس  رد  ار  رما  عقاو  نانبل  رـصم و  هیروس و  لها  زا  تنـس  لها  ناناوج  زا  یعمج  هب  دندوب  زین  فرـشا 
دنتساوخ . رذع  دندوب  هدومن  داقتعا  دیلقت  يور  زا  هدرک و  لایخ  هچنآ  زا  میدرک و  نایب  مالسلاهیلع 

هدرک لقن  شباتک  رد  یفرع  خیش  ریبک  يهمالع  هچنآ 

ياملع رباکا  زا  یفرع  دیعس  دمحم  خیش  ریبک  لیلج  يهمالع  دناهتفگ ، يدایز  ياهنایذه  هعیـش  قح  رد  تنـس  لها  زا  ضرغ  لها  هچنانچ 
مزال نآ  يهعلاطم  ناملـسم  ره  يارب  تسا و  تافیلأت  سئافن  زا  هک  نیملـسملا ) نهو  ۀـیبرعلا و  ۀـمالا  لالحنا  رـس   ) شباتک رد  تنـس  لها 

بصعت دح  زا  نوریب  هک  بهاذم  زا  یضعب  يزروبصعت  يهرابرد  مولعلا ) لیصحت  : ) ناونع لیذ  رد  دشاب  علطم  يدایز  رارسا  زا  هک  تسا 
اهیلا یمتنا  نمل  لیولاف  ةوبنلا  تیب  لآ  بهاذم  اما  دیامرفیم : هک  نیا  ات  دراد  یتانایب  دننادیم  تعدب  لها  ار  نارگید  دـنهدیم و  جرخ  هب 

يراصنلا و نا  یقمحلا  ضعب  نم  تعمـس  ام  اریثک  هنم و  دـشأ  وه  لب  حیرـصلا ال  رفکلا  هناـف  ۀـعبرالا  بهاذـملا  یف  لوق  هقفاو  ول  یتح و 
ۀیور و ال نودب  مذلا  باقلا  مهیلع  نوقلطیف  اذهب  يهنوحشم  بتکلا  لب  تیبلا  لآ  بهاذم  یلع  نودبعتی  نمم  نیملـسملا  یلا  برقا  دوهیلا 

يور کلذل  یسابعلا و  رصعلا  یف  داز  و  هحفص 418 ] يومالا [  رـصعلا  یف  أدتبا  رمالا  اذه  لعل  ضفاور و  مهنا  مهیف  لاقی  ام  لقا  و  رکفت ،
توملا دعب  ۀعیـشلا  خسم  نأشب  تایاکح  ماوعلل  یـضفار و  ینا  نالقثلا  دهـشیلف  دمحم  لآ  بح  اضفر  ناک  نا  لاق : هنا  یعفاشلا  مامالا  نع 

لیبق نم  ول  تیبلا و  لهال  نیلاوملا  بتک  سردـی  ادـحا  دـجت  کلذـل ال  اهرکذ و  نم  لقاعلا  لجخی  ةایحلا  یف  مهروص  بالقنا  ریزاـنخ و 
هنال يرکذلا  لیبق  نم  ول  تیبلا و  لآ  بهاذم  هیفؤرقت  الف  نییمطافلا  تانسح  نم  هنال  مهراثآ  ضعب  نم  رصم  یف  رهزالا  نا  عم  عالطالا و 

شراگن ار  قح  هتـشاذگ و  رانک  هب  ار  بصعت  هک  تساهینـس  ياملع  ناگرزب  زا  ریبک  ملاع  رفن  کی  تارابع  نیع  اهنیا  [ . 294  ] اهب قح  الا 
تسا . هدرک  هعیش  يهرابرد  تنس  لهأ  ياهنایذه  زا  يداقتنا  هداد و 

دناوخیم زامن  اهنآ  يهزانج  رب  هتسناد و  كاپ  ناملسم و  ار  تنس  لها  هعیش 

لقاع ناسنا  دیامرفیم : هک  دراد  جاور  اهینس  ماوع  نایم  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهعیـش  قح  رد  لیطابا  اهنایذه و  تافارخ و  ردق  هچ  و 
نایم رد  مالـسا  نانمـشد  لباقم  رد  هملک  تدحو  داحتا و  دیما  هچ  هدساک  دئاقع  هلطاب و  تادقتعم  نآ  اب  دـشکیم . تلاجخ  اهنآ  رکذ  زا 

ناملـسم ار  همه  هحفـص 419 ] تـالغ [  بصاون و  جراوـخ و  زا  ریغ  نیملـسم  هیلک  هعیـش  هک  یتروـص  رد  [ ، 295  ] دنام دهاوخ  نیملـسم 
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نارـسخ و هـب  ناـمیا  لـها  ریغ  راـک  لآـم  ترخآ  رد  رگا  دـناوخیم و  زاـمن  شاهزاـنج  رب  دریمب  رگا  دـنادیم و  كاـپ  ار  اـهنآ  هتـسناد و 
. تسا یلاعت  دنوادخ  دزن  رما  تقیقح  هک  تسا  یبلطم  دنـشاب  راتفرگ  میلا  باذع  هب  ای  دنـسرن و  نامیا  لها  بتارم  هب  دـیارگ و  يراکنایز 

لئاق نیعمجا  مهیلعهللامالـس  ترـضح  نآ  نیرهاط  دالوا  نینمؤملاریما و  لصفالب  تیاصو  تفالخ و  تماما و  تیالو و  هب  هک  یـسک  یلب 
يهعیـش ریغ  هعیـش  زا  یـسک  یلو  تسین  يدـنوادخ  هاگرد  لوبقم  شتادابع  لامعا و  تسیدـبا و  نارـسخب  ترخآ  رد  شراک  لآم  دـشابن 

ةوخا نونمؤملا  امنا  هدرک و  هاگن  يردارب  رظن  هب  يو  هب  هکلب  درامـشیمن  رفاک  يراصن و  دوهی و  زا  رتدـب  دـنادیمن و  رفاـک  ار  هیرـشعانثا 
خیش هک  دنراد  داقتعا  هحفص 420 ] ار [  تافرخزم  نآ  هعیش  قح  رد  تنس  لها  هعیش  تادقتعم  نیا  لباقم  رد  دنکیمن ، شومارف  ار  [ 296]

داقتعا نیا  رد  دننادیم و  رفاک  ار  تالغ  بصاون و  جراوخ و  هعیـش  یلب  تسا . هدرک  فارتعا  تادـقتعم  نآ  رب  رارقا و  اهنآ  رب  یفرع  لجا 
باتک و تسا و  مالسا  تایرورض  زا  تیبلها  تبحم  تدوم و  اریز  دنرامشیمن  هعیش  تادرفتم  زا  دنراد و  تقفاوم  اهنآ  اب  زین  تنس  لها 

تهج زا  اـهنآ  رب  نیملاـظ  رفک و  بجوم  مالـسلامهیلع  تیبلـها  توادـع  ضغب و  ینمـشد و  اذـل  دراد و  تحارـص  قطاـن و  نآ  رب  تنس 
[ . 297  ] نیملاظلا یلع  هللا  ۀنعل  الا  دیامرفیم : دنوادخ  و  تسا . نعل  بجوتسم  ولغ  ای  توادع و  ینمشد و 

دناهدرک هدجس  ءالبرک  تبرت  رب  تیب  لها  همئا 

داجـس ماما  ترـضح  هچناـنچ  دـناهدرکیم  هدجـس  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تیبرت  هب  زاـمن  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تیبلـها  يهمئا 
حول هدرک و  لگ  تبرت  زا  زونه  نامز  نآ  یلو  دوب  هتشادرب  دوخ  هارمه  تبرت  زا  يرادقم  ءالبک  زا  تکرح  تراسا و  عقوم  رد  مالسلاهیلع 
هاگن يهسیک  رد  ار  ءالبرک  كاخ  دومرفیم و  هدجـس  تبرت  رب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوب و  هدشن  نوسرم  دننک  تسرد 

هللاۀـیقب رـصع  یلو  نامز  ماما  يارغـص  تبیغ  نامز  زا  ارهاـظ  دـندرکیم و  هدجـس  نآ  رب  هدرک و  نهپ  ار  نآ  زاـمن  عقوم  رد  دنتـشادیم و 
نتـشاد هاگن  لغب  رد  ناسنا و  دزن  رد  ار  اهنت  كاخ  نوچ  هدش  لومعم  تسا  موسرم  لاح  ات  هک  ندرک  تسرد  حول  تبرت  زا  هادـف  انحاورا 

نیا نآ  زا  هدرک و  لـگ  ءـالبرک  كاـخ  زا  اذـل  دوش و  هتخیر  يراـبغ  درگ و  دوب  نکمم  هحفـص 421 ] كاخ [  زا  هدش و  لکـشم  يردق 
ترـضح زا  هر )  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  لیلج  خیـش  دـشاب . ناسآ  لهـس و  نتـشاد  هاگن  رد  هک  دـندرک  تسرد  رهم )  ) اهحول

و [ 298  ] تسا زئاج  هتـشادن و  یلاکـشا  هک  دناهدومرف  رین  مالـسلاهیلع  ماما  هدرک و  لاوئـس  ار  ندرک  تسرد  حول  هادف  انحاورا  رـصع  یلو 
دراد . تلیضف 

نآ حیضوت  ممیت و  تیفیک 

ممیت رد  تسا و  نیمه  نیبج )  ) ترابع رهاظ  هچنانچ  دوشیم  قالطا  یناشیپ  نیفرط  هب  هک  دـشاب  نیبج  دوخ  نیبجلا » ریفعت   » زا دارم  رگا  و 
یناشیپ نیفرط  یناشیپ و  هب  ندرک  حسم  دارم  تسا و  هحفـص 422 ] تایاور [  ياضتقم  هچنانچ  دشاب  نینیبج  ههبج و  هب  دیاب  حسم  هک  مه 

دیاـب حـسم  عقوم  رد  دـشابیم و  فـک  لـخاد  زین  ياهتـشگنا  نطاـب  تسا و  تسد  نطاـب  یماـمت  زا  تراـبع  هک  تسد  فـک  اـب  هک  تسا 
بلاغ هنافـسأتم  و  دوش . حسم  درادن  وم  نادـنچ  هک  یناشیپ  نیفرط  ینعی  [ 299  ] نینیبج یناشیپ و  هب  هک  هتـشاد  هاگن  زاب  ار  ماهبا  ناتـشگنا 

هب مض  ار  ماـهبا  تشگنا  ممیت  عـقوم  رد  لـفاغ و  هتکن  نیا  زا  تسا  يولبلاماـع  هب و  یلتبم  لـئاسم  زا  ممیت  يهلأـسم  هـک  نـیا  اـب  صاخـشا 
ات فک  اب  الوط  هک  حسم  عقوم  رد  دـننکیم  لایخ  اهیـضعب  هحفـص 423 ] لثم [  ای  دنراد  تلفغ  نینیبج  هب  حسم  زا  هدرک و  هبابـس  تشگنا 
رب انب  سپ  تسا . ضحم  هابتـشا  هک  یتروص  رد  دیآ  لمع  هب  نینیبج  حسم  ات  دنیامن  حسم  زین  اضرع  هرابود  دش  حـسم  ینیب  يالاب  اهوربا و 

تیاغ هک  دشاب  زامن  يهدجس  هن  تسا  رکش  يهدجـس  لاح  رد  كاخ  رب  یناشیپ  نیفرط  نتـشاذگ  نیبجلا ) ریفعت   ) زا دارم  دش  هتفگ  هچنآ 
هک نیا  هدوب و  للذـت  رب  نمؤم  داشرا  ضرغ  تسا و  یناسنا  یئایربک  زا  يرود  تسا و  ملاع  راگدرورپ  یئایربک  تمظع  لـباقم  رد  للذـت 

بحاص ققحم  دیـس  میدرک  نایب  فیرـش  ثیدح  يارب  هک  ینعم  نیا  زا  و  دـنراذگب . كاخ  هب  ار  نینیبج  رکـش  يهدجـس  رد  تسنآ : رتهب 
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رد هرـسسدق  مولعلارحب  اندیـس  یئابطابط  يهمالع  و  دراد . یعرـش  ناحجر  نینیبج  ریفعت  هک  تسنآ  رهاظ  هک  هدومرف  هرـسسدق  كرادم 
نیدخ نتشاذگ  رکش  يهدجس  رد  هچنانچ  المتحم  یتأ  دق  نیبجلا  یف  الج و  صنلا  هب  یلوا و  دخلا  و  هدومرف : رکش  يهدجـس  رد  هموظنم 

رهاظ هک  دشاب  نیبج )  ) دوخ ای  دشاب  یناشیپ  نیبج )  ) زا دارم  هاوخ  ریفعت  رد  هیماما  يهعیـش  نایم  تسا و  رتهب  كاخ  رب  ار  ور  نیفرط  ینعی 
زا یعمج  هکلب  رکش  يهدجس  رد  ای  دشاب  زامن  يهدجس  رد  هاوخ  دنتسین  مزتلم  ریفعت  هب  تنـس  لها  یلو  درادن  فالتخا  يدحا  تسنآ  مه 

[301  ] اهیعفاش و  [ 300  ] اهیلبنح زا  یضعب  یلب  دناهتسناد  هورکم  ار  هحفص 424 ] رکش [  يهدجس  هفینحوبا  کلام و  یعخن و  دننام  اهنآ 
ددرگ . لئاز  ناسنا  زا  یتمقن  ای  دهد  خر  ناسنا  هب  یتمعن  هک  یعقوم  هتسناد  زیاج 

دروم 7

هراشا

تسا . میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » نتفگ دنلب  هدرک  حیرصت  نآ  رب  فیرش  ثیدح  هک  نمؤم  مئالع  زا  مجنپ ) : ) متفه

هللا مسب  هب  نینمؤملاریما  ندرک  رهج 

هتفگ دنلب  اهنآ  رد  ار  بئارق  هک  یبجاو  ياهزامن  رد  هک  دـنلئاق  مالـسلامهیلع  تمـصع  تیبلها  زا  هدراو  تایاور  بسح  رب  هیماما  يهعیش 
نیا رد  تسا و  بحتسم  هللا  مسب  هب  رهج  یتافخا  ياهزامن  رد  دوش و  هتفگ  ارهج  هللا  مسب  تسا  بجاو  تسا  هیرهج  تاولص  زا  دوشیم و 

دشابیم و بهذم  تایرورض  زا  دناهدرک و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  تیعبت  ناشدوخ  لمع 
اجنیا رد  ار  وا  شیامرف  هتفگ و  بیغلا - حـیتافم  - ریبک ریـسفت  رد  يزار  نیدـلارخف  ماما  هک  ار  هچنآ  دـنکیم  تیافک  ام  يارب  ماقم  نیا  رد 

هللا مسبب  ةالـصلا  یف  رهجی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نک  لاـق : ةریره  نبا  نع  ریبکلا  ننـسلا  یف  یقهیبـلا  يور  دـیامرفیم : میرواـیب :
نب یلع  نا  اـما  و  ریبزلا ، نبا  و  رمع ، نبا  و  ساـبع ، نـبا  و  باـطخلا ، نـب  رمع  نـع  رهجلا  يور  یقهیبـلا  خیـشلا  نا  مـث  مـیحرلا ، نـمحرلا 

و يدـتها ، دـقف  بلاطیبا  نب  یلعب  هنید  یف  يدـتقا  نم  و  رتاوتلاـب ، تبث  دـقف  هحفص 425 ] ۀیمـستلاب [  رهجی  ناک  هنعهللایـضر  بلاطیبا 
هللا مسب  رهجی  ناـک  اـیلع  نا  یلع  لـکلا  قاـبطا  دـیوگ : زین  و  [ . 302  ] راد ثیح  یلع  عـم  قـحلا  ردا  مهللا  مالـسلاهیلع : هلوـق  هیلع  لیلدـلا 
اذـه نا  کش  هرکنی و ال  نم  راکناب  لاـبم  ریغ  رکذـلا  کلذـب  ارختفم  هنوک  یلع  لدـی  هللا  رکذـب  رهجلا  هتفگ : و  [ . 303  ] میحرلا نمحرلا 

اذه لثم  نیرکاذلل و  فرش  هرکذ  نم  ای  لوقی : مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناک  و  کلذک ...... عرـشلا  یف  نوکیف  لقعلا  یف  نسحتـسم 
عیمج یف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  هبهذم  ناک  هنعهللایـضر  ایلع  نا  لقن  ببـسلا  اذـهل  و  هئافخا ؟ یف  یعـسی  نا  لقاعلاب  قیلی  فیک 

[ . 304  ] نیفلاخملا تاملک  ببسب  ۀتبلا  لوزت  یلقع ال  یف  ۀخسار  یسفن  یف  ۀیوق  ۀجحلا  هذه  نا  لوقا : تاولصلا و 

هللا مسب  هب  رهج  رد  قح  لوق  هب  يزار  ماما  رارقا 

 ] مهنوفلاخی ءاهقفلا  روهمج  و  ۀیرسلا ، وا  ۀیرهجلا  دالصلا  یف  تناک  ءاوس  ۀیمستلاب ، رهجلا  یه  ۀنسلا  ۀعیـشلا : تلاق  دیوگ : يزار  ماما  زاب 
دقف هنیدل  اماما  ایلع  ذختا  نم  انعم و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لمع  انل و  ۀقفاوم  ۀـیلقعلا  لئالدـلا  دـیوگ : و  [ . 305  ] هیف هحفص 426 ]

هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  هک  دوشیم : مولعم  نشور  روطب  يزار  ماما  تاملک  نیا  زا  [ . 306  ] هسفن هنید و  یف  یقثولا  ةورعلاب  کسمتـسا 
هک ءاهقف  عبات  هن  دناهدش  سدقم  تاذ  ود  نآ  عبات  زین  هعیـش  دـناهدرکیم و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبب  رهج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و 

هیلقع لئالد  قفاوم  هعیش  لمع  نیا  و  دوشیم . دافتـسم  يزار  ماما  دوخ  تاملک  زا  هچنانچ  دناهدرک  يوما  نایفـسیبا  نبا  ۀیواعم  زا  تیعبت 
ياقثولا ةورعب  دیامن  ذخا  دوخ  نید  ماما  ار  وا  دـشاب و  هدرک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  ءادـتقا  دوخ  نید  رد  سک  ره  دـشابیم و  زین 
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هیلع هللا  یلص  هللالوسر  هک  تسا  مالسا  رد  تاملـسم  زا  نوچ  تسا  هتفرگ  یهلا  مکحم  نامـسیر  دوخ ز  نید  رد  هدز و  گنچ  يدنوادخ 
هک تسنآ  يهصالخ  بلطم  نیا  - ددرگب وا  هک  اجک  ره  هب  نادرگب  یلع  اب  ار  قح  ایادخ  راد . ثیح  یلع  عم  قحلا  ردا  مهللا  هدومرف : هلآ  و 

رگا هک  دوخ  رارقا  همه  نیا  اب  هک  دوشیم  مولعم  يزار  ماما  تالاح  خـیرات  زا  اـیآ  هحفص 427 ] دوشیم [ . هدافتـسا  يزار  ماما  تاملک  زا 
رهج شدوخ  ياهزامن  رد  تسا  هدز  گنچ  يدنوادخ  لبحب  هدوب و  تاجن  رد  دنک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  تیعبت  نید  رد  ناسنا 

گنچ ایآ  دراذـگب ؟ اپ  ریز  ار  قح  هتـسناد  هک  هدرک  راداو  ار  يو  تنـس  لها  زایماع  دارفا  اب  تاشامم  بصعت و  اـی  هدرکیم ؟ هللا  مسب  هب 
ترـضح نآ  هب  ءادـتقا  دـی  اب  دوخ  ینید  نوئـش  یمامت  رد  ناسنا  ای  دراد ؟ هیمـست  هب  رهج  رد  صاصتخا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  ندز 

مولعم هتبلا  دوب ؟ دهاوخ  يراگتـسر  تاجن و  رد  دنادب  دوخ  ماما  ادتقم و  تاداقتعا  تایعرـش و  ماکحا و  دئاقع و  یمامت  رد  ار  وا  دیامن و 
نآ اب  نتـشیوخ و  تامولعم  ملع و  نآ  اب  يزار  ماما  هک  دراد  دوجو  يوق  نظ  رایـسب  سپ  درادـن  هلأـسم  نیا  هب  صاـصتخا  هک  اـعطق  تسا 

هدوب تاجن  رد  دشاب  ناسنا  يادتقم  ماما و  مالسا  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  هدرک : ناعذا  شیوخ  سفن  رد  دوخ  یفـسلف  راکفا 
تماما يهلأسم  رد  ار  هعیش  يهلدا  دوخ  [ 307  ] نیعبرا باتک  رد  يزار  ماما  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دیاش  تسا و  هدومیپ  ار  حیحـص  هار  و 

رود يزار  ماما  ماقم  زا  هک  نوهوم  ياهباوج  اـب  تسـس و  رایـسب  اـهنآ  باوج  رد  هحفـص 428 ] هدرک و [  لقن  ماکحتـسا  ناقتا و  اب  رایـسب 
اب رهاـظ  تروص  رد  هدرک و  هلدا  نآ  تیناـقح  هب  ناـعذا  اـنطاب  تسا  قـح  مکحم و  رایـسب  هعیـش  يهلدا  هدـید  نوـچ  تسا  هتـشذگ  تسا 
هک نقتم  رایـسب  يهلدا  نآ  لباقم  رد  اهباوج  نآ  هک  دنادن  يو  لثم  هک  دوشیم  روطچ  تسا  هتـشذگ  تسین  هدننکعناق  ادـبا  هک  یئاهباوج 

دهاوخن همکحم  يهلدا  نآ  رب  باوج  زگره  هتـشادن و  تمواقم  بات  هدروآ  ناـیب  ریرحت و  يهتـشر  هب  دوخ  یفـسلف  قیقد  رکف  اـب  شدوخ 
دش .

يزار ماما  تاملک  زا  یسولآ  ندش  تحاران 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  زا  تیعبت  هلأسم  نیا  رد  دش و  لقن  هیمست  هب  رهج  يهرابرد  يزار  ماما  ریبک  ریسفت  زا  هک  یتاملک  دنامن : هتفگان  و 
ياقآ ار  تاـملک  نآ  تسا  هتفاـی  تیادـه  وا  سپ  هدرک  ادـتقا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  دوخ  نید  رد  سک  ره  هتفگ  هدرک و  تیوقت  ار 
تسا هدرک  تحاران  هداعلاقوف  ار  وا  هدمآ و  نیگنس  رایسب  شیارب  دهدب و  مضه  هب  هتسناوتن  یناعملا  حور  ریسفت  بحاص  یسولآ  ءانثلاوبا 

هب يو  تبحم  ءالو و  زا  یـشان  هتـشادن و  یـشزرا  هعیـش  دزن  ادبا  هک  هتفاب  مه  هب  یتالمج  هتفگ و  يزار  ماما  مالک  لقن  زا  دـعب  یتاملک  و 
هک تسنآ  زا  فرـشا  ناسنا  تقو  تسا و  تاملک  نآ  هب  ءانتعا  مدع  یـسولآ  ياقآ  تاملک  هب  قیال  اذـل  تسا و  هیماینب  نادـناخ  هیواعم و 

تسا فورعم  ۀیمیت  نبا  زا  تیعبت  و  [ 308  ] روهشم ناشیا  يهداوناخ  رد  هعیش  اب  توادع  بصن و  حور  اریز  دوش  فرـص  يو  داقتنا  درب و 
هحفص 430 ] [ . ] 309  ] تسا هدوزفا  شردپ  ریسفت  رب  ۀیمیت  نبا  ءارآ  زا  یسولآ  دنزرف  نامعن  دیس  مولعم  رارق  هحفص 429 ] زا [  و 

هدرک زورب  هیواعم  زا  هللا  مسب  هب  تافخا 

هک مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  لمع  لباقم  رد  هتشگ و  یـشان  هیماینب  زا  نآ  نتفگ  تافخا  میحرلا و  نمحرلا  هللامسب  هب  رهج  ندرک  كرت  و 
یف غلابی  ناک  مالـسلاهیلع  ایلع  نا  دیوگ : يزار  ماما  دنیامن . تافخا  دننک و  كرت  ار  نآ  هک  دناهدیزرو  رارـصا  هدومرفیم  هیمـست  هب  رهج 

مهنم فاخ  اسنا  لعلف  مالـسلاهیلع . یلع  راثآ  لاطبا  یف  ایعـس  رهجلا  نم  عنملا  یف  اوغلاب  ۀـیماینب  یلا  ۀـلودلا  تلـصو  املف  ۀیمـستلاب  رهجلا 
لوق نیب  لفغملا و  نبا  سنأ و  لوق  نیب  ضراعتلا  عقو  امهم  هنا  کشن  اناف ال  یئیش  یف  انککش  نا  نحن  هیف و  هلاوقا  تبرطضا  ببسلا  اذهلف 
ياقآ سپ  [ . 310  ] ۀلأسملا یف  عطاق  باوج  اذـهف  یلوا  یلع  لوقب  ذـخالا  ناف  هرمع  لوط  هیلع  یقب  يذـلا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
تنس لها  مومع  هچنانچ  هداد  حیجرت  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  تیعبت  رب  ار  هیماینب  زا  تیعبت  یـسولآ 
هدرک زورب  هیواعم  زا  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  كرت  لصا  دنیامنیم و  فافخا  هیمست  رد  دننکیم و  يوریپ  هیماینب  زا  مه  رضاح  رصع  رد 
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مدرم هب  دمآ و  هنیدم  هب  هیواعم  هک  هدرک  لقن  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  ماما  دـناهدومن . ضارتعا  دـعب  دناهدینـشن  مدرم  یلو  هدومن  تافخا  ای 
فرط ره  زا  راصنا  نیرجاهم و  دومن  ماـمت  ار  زاـمن  هحفـص 431 ] هک [  نآ  زا  دـعب  درک و  كرت  ار  هیمـست  يرهج  زامن  رد  دومن و  تماما 

میحرلا نمحرلا  هللامسب  سپ  يدومن ؟ يدزد  ار  زاـمن  اـم  زا  يدرک و  شومارف  اـیآ  هیواـعم  يا  دـندز : داـیرف  هدوـشگ و  ار  ضارتـعا  ناـبز 
مدرم هک  دشاب  هدومن  تافخا  ای  هدـناوخن  الـصا  تسا  نکمم  و  [ . 311  ] تفرگ رـس  زا  هدرک و  هداعا  ار  زامن  هرابود  هیواعم  دـش ؟ روطچ 

دوخ دـساف  تین  هب  هک  هدـش  ثعاب  راصنا  نیرجاهم و  ضارتعا  دـیامن و  فذـح  زاـمن  زا  ار  نتفگ  هللامسب  الـصا  هتـشاد  اـنب  اـی  دناهدینـشن 
ۀئیـس و تنـس  نیا  هدرک و  تافخا  ۀیمـست  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـب  تفلاـخم  تهج  هب  هدیـسرن و 

رـستشپ رد  تعامج  اب  ندناوخ  زامن  رد  هچنانچ  دناهدش . هیواعم  عبات  لاح  ات  زین  اهینـس  هتـشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  راکـشآ  تعدب 
ۀمالا لالحنا  رس  سیفن (  باتک  رد  هر )  ) یفرع دیعس  دمحم  خیش  ریهش  يهمالع  هچنانچ  دناهدرک  هیماینب  زا  تیعبت  رجاف  قساف و  ماما  ره 
هحفص لاس 1386 ه ق [ . قشمد  ات ص 48 ط 2  زا ص 39  هدربمان  باتک  هب  دوش  عوجر  هدرک  حیرصت  نآ  رب  نیملـسملا ) نهو  ۀیبرعلا و 

نانمـشد دـنهدب و  رییغت  یمالـسا  نیناوق  یمامت  هب  تابحتـسم و  تاـبجاو و  زا  عرـش  ماـکحا  ننـس و  هب  دنتـساوخیم  هیماینب  نوچ  [ 432
يالاب رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مسا  الـصا  تساوخیم  دوب و  لایخ  نیا  رد  هک  تسا  هیواعم  ناـمه  دـندوب  مالـسا  تخـسرس 

ار هیمست  دادیم و  رییغت  دوب  هتفرگ  ماکحا  تایئزج  زا  اذل  دزاس و  فوقوم  ار  نآ  دوشیم  زادنانینط  دنلب  زاوآ  اب  ناهاگحبـص  رد  اههرانم 
دسرب . تایلک  هب  ات  درکیم  كرت  زامن  رد 

هیما ینب  زا  یسولآ  يراد  فرط 

هدرک و هیماینب  زا  يرادفرط  تسا - یگتخاس  بسن  کش  نودـب  هک  یمـشاه - توبن  نادـناخ  زا  ندوب  تدایـس و  یعدـم  یـسولآ  ياقآ 
[312  ] عیفر لحم  عینـش و  ظفل  نآ  اب  هیواعم  ینعی  هیماینب  كولم  دیـس  رب  ار  هنیدـم  لـها  ضارتعا  دـنکیم  تیاور  يزار  ماـما  هک  هتفگ :

طلست نآ  اب  ینعی  دندشن ؟ تکاس  دندیـسرتن و  ایآ  دوب  هدش  نیطلا  ءاملا و  نامرهق  باقرلا و  کلام  تشاد و  هیواعم  هک  يدنلب  ماقم  ینعی 
درک هرصایق  هرـساکا و  تنطلـس  شور  هب  لیدبت  ار  یمالـسا  تفالخ  يهیور  دش و  طلـسم  هک  نآ  زا  دعب  يو  هک  یناقفخ  داجیا  هیواعم و 

زاـمن زا  يدرک و  شوـمارف  هیواـعم  يا  دـنیوگ : دـننک و  ضارتـعا  يو  هـب  دـیدش  نـحل  نآ  اـب  دنتـسناوتیمن  سرت  زا  راـصنا  نیرجاـهم و 
راتفر تمیالم  اب  هدرک و  يو  اب  تاشامم  هیواعم  اب  سرت  زا  ینعی  دنرذگب ؟ صالخا  تقادص و  یتسود و  اب  دنتـسناوتیمن  ایآ  يدـیدزد ؟

. دـنراذگب لیطعت  قیوعت و  يهتوب  رد  ار  ینید  مهم  عوضوم  کی  یـسولآ  ياقآ  ياعدا  هب  اـنب  و  هحفـص 433 ] دننکن [ ؟ ضارتعا  دنیامن و 
نامز رد  مالـسا و  لئاوا  رد  هک  هدومن  شومارف  یلو  تسا  هدرک  ناـیب  يزار  ماـما  در  رد  یـسولآ  ياـقآ  هک  تسا  یتاراـبع  حیـضوت  اـهنیا 

هب عجار  هک  اصوصخ  يهعقاو  ره  رد  یعوضوم و  ره  رد  دـندوب و  دازآ  اهناملـسم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهرود  رد  هناـگهس و  ءاـفلخ 
يهجهل اب  ناسل و  تقالط  نایب و  تحارـص  اب  دنتـشاد  ضارتعا  هچنآ  هفیلخ  لباقم  رد  دوب  یعرـش  ماـکحا  ینید و  یـسایس و  تاـعوضوم 

تسا و دازآ  ناملسم  مالسا  رد  الصا  دیامن و  اهنآ  نابز  يدازآ  زا  يریگولج  تعنامم و  تسناوتیمن  یـسک  دندرکیم و  ضارتعا  حیرص 
دنراد عامتجا  زامن  نآ  رد  راصنا  نیرجاهم و  مومع  هک  زامن  رد  هک  دسر  اجک  دنزب و  ار  دوخ  فرح  دشاب  رادمامز  دوخ  يور  رد  هچ  رگ 

يهرود ات  نایب  نابز و  رد  تیرح  يدازآ و  هیور و  نیا  یتح  دنیاشگیم و  ار  ضارتعا  نابز  امومع  کش  نودـب  دـیوگن  ار  هیمـست  هیواعم 
تداهش هدش و  تمسق  ربارب  اهناملـسم  مومع  رب  تمینغ  هک  یتروص  رد  هدش  رتدنلب  وت  سابل  ارچ  هک  رمع  رب  ضارتعا  دوب  یقاب  سابعینب 

یشاب هدرک  يورجک  رگا  هک  يو  رب  ضرتعم  فرح  تسا و  روهشم  دوش  دنلب  شسابل  هک  ماهداد  مردپ  هب  ار  مدوخ  مهس  نم  هک  شدنزرف 
مالـسا نانمـشد  هک  ینامز  تسا  یمالـسا  يهعماج  دارفا  رد  ناـبز  يدازآ  نیا  تسا  فورعم  منکیم  حالـصا  ار  وت  یجک  ریـشمش  نیا  اـب 

رد دادغب  هحفـص 434 ] رد [  هک  هدرک  شیوخ  نامز  هب  سایق  ار  هیواعم  نامز  یـسولآ  ياقآ  دـشاب . اـمرفمکح  یمالـسا  نیناوق  دـنراذگب 
رد ار  ضارتعا  نیرتکچوک  تأرج  یسک  هک  دندوب  هدروآ  راب  هب  يدیدش  قانتخا  ناقفخ و  مالـسا  مان  هب  هک  اهینامثع  يروطارپما  يهرود 
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رد هک  هتشون  ءاملع  ناگرزب  زا  یکی  دیاشگب ، ضارتعا  نابز  دناوتب  دشاب و  وا  روضح  رد  هک  دسر  اجک  ات  هتـشادن  ینامثع  يهفیلخ  بایغ 
زا علخ  هب  هیبش  هک  یعلخ »  » ظفل دـشاب  یعلخ  قالط  هک  ناـنز  يهماـنقالط  رد  هک  دـندوب  هدرک  نغدـق  هک  دوب  اـهینامثع  ياـهنامز  رخاوا 

هتفای و امنووشن  قانتخا  هب  هدولآ  طیحم  نانچمه  رد  اهطلـست و  هطلـس و  لیبق  نیا  راب  ریز  رد  یـسولآ  ياقآ  دـباین . شراگن  تسا  تفـالخ 
نامـسآ ات  نیمز  زا  نامز  ود  نآ  نیب  قرف  هک  نیا  زا  لفاغ  یلو  تسا  هدرک  نتـشیوخ  نامز  هب  سایق  ار  هیواـعم  ناـمز  اذـل  هدـش و  گرزب 

تسا .

نوراه يرمع و  يهصق  مالسا و  رد  نابز  يدازآ 

دوخ هب  تبسن  هچ  رگ  مالسا  رد  نابز  يدازآ  دش  هراشا  هچنانچ  سابعینب  يهرود  ات  روطچ  هک  ددرگ  مولعم  ات  دوش  لقن  يهصق  اجنیا  رد 
مه تقو  يافلخ  دـندرکیمن و  يراددوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ناگرزب  تسا و  هدوب  اـمرفمکح  دوش  ضارتعا  تقو  يهفیلخ 
رگا تسا و  مالـسا  رد  یقیقح  یـسارکمد  زور  حالطـصا  هب  دـناهدرکن و  يریگولج  اهنآ  زا  دناهتـسیرگن و  مارتحا  لیلجت و  رظن  اب  اهنآ  هب 
یلو دنروایب  نامیا  مالسا  هب  داقتعا  يور  زا  هک  نیا  نودب  تسا  تلادع  یمالسا و  يهیور  نیع  دننکیم  لمع  نآ  هب  ایند  رد  زورما  یماوقا 

يرمع زیزعلادبع  نب  هللادبع  نم  يولهپ  رد  مدوب و  همظعم  يهکم  رد  دیوگ : نامیلس  نب  دیعـس  تسامرف . مکح  ناشنایم  رد  مالـسا  نوناق 
یعس نینمؤملاریما  تسا  نیا  ناه  هللادبعابا ، ای  تفگ : هللادبع  هب  یصخش  دوب  هحفص 435 ] هدمآ [  جح  هب  دیشرلانوراه  دوب و  هتفرگ  رارق 

هب ارم  دهدن ، ریخ  يازج  نم  زا  وت  هب  ادخ  اریخ . ینع  هللاكازج  ال  تفگ : درم  نآ  هب  يرمع  دناهدرک ، تولخ  وا  يارب  ار  یعسم  دنکیم و 
هب هک  دوب  هدـشن  هجوتم  فیلکت  نم  يارب  متـشادن و  عالطا  ینعی  مدوب  جایتحایب  ینغ و  نم  نآ  زا  هک  یتخادـنا  يراکفیلکت  تقـشم و 

هورم و زا  درک  ور  دیشرلانوراه  متفر و  وا  رس  تشپ  مه  نم  تساوخ و  اپ  هب  هللادبع  نآ  زا  سپ  میامن  مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
، رمع ای  کیبل  تفگ : درک  هاـگن  يو  هب  نوراـههک  یتقو  نوراـه ، اـی  تفگ : نوراـه و  هب  دز  ادـص  هللادـبع  سپ  دورب  افـص  هب  دومن  هدارا 

نوراه [ ، 313  ] زادنیب تیب  فرط  هب  ار  تمـشچ  يهشوگ  تفگ : هللادبع  تفر  الاب  افـص  هب  نوراه  هک  یتقو  ورب  الاب  افـصب  تفگ : هللادبع 
مدرم رد  ددع  ردقچ  تفگ : هللادـبع  درامـشب ؟ ار  اهنآ  هک  تسیک  تفگ : نوراه  تسا : مدرم  ردـقچ  تفگ : هللادـبع  مدروآ ، اجهب  تفگ :
کی ره  هک  درم  يا  نادب  تفگ : هللادبع  ادخ . رگم  درواین  رامـشب  یـسک  ار  اهنآ  ددـع  هک  یقلخ  تفگ : نوراه  تسه ؟ تعامج  نآ  لثم 

زا دوشیم  هدرک  هحفـص 436 ] لاوئـس [  یئاهنت  رد  وت  اـما  شدوخ و  سفن  صوصخم  لاـمعا  زا  دوشیم  هدرک  لاوئـس  مدرم  دارفا  نآ  زا 
دندوب نوراه  نایفارطا  تسشن و  و  [ 314  ] درک هیرگ  نوراه  سپ  دـیوگ : يوار  وت ؟ لاح  دوشیم  روطچ  نک  رظن  سپ  اهنآ  دارفا  یماـمت 
نوراه تفگ : يرمع  دنک . کشخ  لامتـسد  اب  ار  دوخ  مشچ  بآ  ینعی  دـندادیم  وا  مشچ  بآ  يارب  يرگید  لامتـسد  زا  سپ  یلامتـسد 

فارـسا دوخ  لاـم  رد  درم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هللادـبع  نم ، يومع  يا  وـگب  تفگ : نوراـه  میوـگب ؟ وـت  هب  يرگید  تحیـصن  هظعوـم و 
هک یسک  نآ  لاح  دوشیم  روطچ  سپ  دنزاس  روجحم  ار  وا  دننک و  هحفص 437 ] عنم [  شلام  زا  ار  وا  هک  دوشیم  نآ  راوازس  دزرویم و 
هک متفای  عالطا  دیـسر و  نم  هب  سپ  دیوگ : يوغب  درکیم . هیرگ  نوراه  تفر و  هللادبع  نآ  زا  دـعب  دـنک ؟ فارـسا  نیملـسم  لاملاتیب  زا 
نم هب  دناونـشیم  رمع  دالوا  زا  يدرم  رگم  تسین  عنام  نآ  زا  ارم  يزیچ  مورب و  جح  هب  لاس  ره  مراد  تسود  نم  هتفگیم : دیـشرلانوراه 

[ . 315  ] مونشب ار  نآ  مرادن  شوخ  نم  هک  ار  هچنآ 

دیشرلا نوراه  یکافس 

نآ دوب و  هدمآرد  هرصایق  هرساکا و  تنطلـس  تروص  هب  یمالـسا  تفالخ  يهیور  هک  زارد  نایلاس  زا  سپ  دیـشرلانرواه  هک  تسناد  دیاب 
نآ رد  یمالسا  یئازج  یقوقح و  نیناوق  ءارجا  ماکحا و  قوقح و  ثیح  زا  تهج  ره  زا  ۀملکلا و  ینعم  مامت  هب  مالـسا  یتاساوم  تموکح 
لثم يرادـمامز  تحیـصن  هظعوم و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نابز و  يدازآ  همه  نیا  اب  هدـشیمن  ارجا  الک  هدوبن و  راک  رد  هرود 
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نآ اب  ار  نوراه  هتـسناوت  يرمع  هک  هدوب  یقاب  اهناملـسم  نایم  رد  زونه  یمالـسا  لماک  تیرح  نآ  راثآ  هدوب و  دازآ  هزادـنا  هچ  ات  نوراـه 
[ . ] 316  ] تسا هتـشاد  يو  هک  یتلوص  تدـش و  نآ  اب  دـیایب  هیرگ  لاح  هب  هداد و  شوگ  بدا  مامت  اـب  زین  وا  دـنک و  هظعوم  نحل  تدـش 
نایب ار  نآ  دودح  هک  درک  تساوخرد  نوراه  هک  كدف  دودـح  يهرابرد  مالـسلاهیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  اذـل  و  هحفص 438 ]

دومرف نابز  يدازآ  مامت  اب  نوراه  يور  هب  ار  یمالسا  کلامم  دودح  یمامت  مالـسلاهیلع  ماما  دیامن  راذگاو  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دیامرف و 
ددرگ در  نم  هب  دیاب  تسنم  نآ  زا  یمالسا  کلامم  یمامت  رب  تنطلس  تفالخ و  نیا  يراپسب  نآ  بحاص  رب  ار  قح  یهاوخب  وت  رگا  ینعی 

هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  يهناحیر  قح  دندرک و  بصغ  اهیلعهللامالـس  لوتب  ءارهز  هرهاط  يهقیدص  زا  نیخیـش  ار  نآ  هک  كدف  طقف  هن 
دازآ دح  هچ  ات  تسا  مولعم  هیواعم  نامز  رد  دـشاب  هزادـنا  نآ  ات  یـسابع  نوراه  نامز  رد  نابز  يدازآ  سپ  دـنتفرگ . يو  تسد  زا  ار  هلآ 
دنزب ار  دوخ  فرح  هک  یسک  زا  ندرکن  يریگولج  تقو و  نارادمامز  رب  ضارتعا  مالسا و  رد  نابز  يدازآ  زا  هک  یـصاخشا  دوب . دهاوخ 

دناهدرک و هفوک  دراو  ریگتسد  ریـسا و  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  هک  دسریم  ناشرظن  هب  اذل  دنرادن و  یلماک  عالطا 
هفوک رازاب  هچوک و  رد  هدوبن  اهنآ  رد  رتشیب  یبوچ  زاهج  هک  یئاهرتش  اب  ار  تلاـسر  نادـناخ  هحفـص 439 ] دارفا [  دناهدوب و  اهرتش  راوس 

مالسلاهیلع و داجـس  ماما  ترـضح  هک  هدش  روطچ  دندادیم  قوس  ار  اهنآ  هدوب و  بظاوم  ءارـسا  هب  هک  اهرومأم  دوجو  اب  دناهدینادرگیم 
نوچ دـناهدرک ؟ تانایب  هدـمآ و  ملکت  ماقم  هب  روط  نآ  رتش  يالاب  رد  هفوک  هوبنا  مدرم  نایم  رد  مالـسلااهیلع  موثلکما  و  ع )  ) يربک بنیز 
نیا صاخـشا  هنوگنیا  یلو  دـیامن . تاغیلبت  ناراکمتـس  هیلع  رب  روط  نآ  هک  دـنوشیم  عناـم  دـنک و  تاـنایب  هنادازآ  دـنراذگیمن  ار  ریـسا 

فرح رد  تیرح  ردقچ  اهناملـسم  نایم  رد  هک  دناهدوبن  علطم  دناهرک و  مالـسا  رد  نابز  يدازآ  زا  عالطا  مدـع  يور  زا  ار  اجیب  تامهوت 
زا زاب  همه  نیا  اب  دناهدومن  ریـسا  ار  شاهداوناخ  دیهـش و  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  نیا  دوجو  اب  هدوب  امرفمکح  قح  زا  عافد  ندز و 

لایخ مالـسا  لوا  ردـص  نیملـسم  خـیرات  یمالـسا و  عاضوا  زا  ربخیب  صاخـشا  نیا  اذـل  دـنیامن و  تعنامم  دناهتـسناوتیمن  ناـبز  يدازآ 
هب ءالبرک  هب  ناشندـمآ  عقوم  ماش  زا  تعجارم  رد  هفوک  رد  ار  اـههبطخ  تاـنایب و  نآ  مالـسلامهیلع  راـهطا  تیبلـها  ءارـسا  هک  دـناهدرک 
رد خـیراوت  لتاقم و  بابرا  هک  تسنآ  فالخرب  یلو  دوشیم  ثعاـب  ار  مهوت  نیا  تاراـبع  زا  یـضعب  هچ  رگ  دـناهدیناسر  لـمع  يهلحرم 
رد هن  هداـتفا  قاـفتا  مالـسلاهیلع  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ءـالبرک  زا  هفوـک  هب  ءارـسا  دورو  عـقوم  رد  اـیاضق  نآ  هک  دـناهدرک  لـقن  تیرثـکا 

هحفص 440 ] دنکیم [ . نابز  يدازآ  زا  فشک  زاب  دوش  تباث  صاخشا  نآ  ياعدا  رگا  تسا و  هدوب  ماش  زا  ناشتعجارم 

تیب لها  ءارسا  رد  نابز  يدازآ 

هنادازآ روطچ  ماش  رد  دیلپ  دیزی  سلجم  رد  هفوک و  رد  دایزنبا  سلجم  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  ءارـسا  دارفا  دوش  هظحالم  رگا  هچنانچ 
اهنآ تاملکت  زا  دناهتسناوتن  اهنآ  دناهدرک و  راهظا  هتفگ و  ار  قح  دناهتسناوت  هچنآ  دیزی  دایزنبا و  يورب  یساره  كدنا  همهاو و  نودب  و 

دشاب عنام  هتسناوتن  یسک  هدرک و  ار  تانایب  نآ  مامت  يدازآ  تیرح و  اب  ماش  ربنم  رد  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  ترـضح  و  دننک . يریگولج 
. دناهدنار نخس  دیزی  متـس  ملظ و  زا  راهظا و  ار  ناشدوخ  تیمولظم  هدرک و  وگتفگ  لماک  يدازآ  اب  مدرم  دارفا  ریاس  اب  ماش  هفوک و  رد  ای 

تسا روکذم  تافلؤم  رد  روطـسم و  بتک  رد  هچنانچ  دناهدرک  نایب  مدرم  هب  ار  دیزی  ياهمتـس  ملظ و  هنادازآ  هنیدم  هب  تعجارم  زا  سپ  و 
ضارتـعا تسناوـتیم  تشاد و  قـح  مدرم  نیرتیندا  هک  تسا  تبث  خـیرات  رد  رمع  رکبوـبا و  تفـالخ  يهرود  رد  ناـبز  يدازآ  ياـیاضق 

رد يو  تانایب  تاملکت و  هیلعهللاناوضر و  يرافغ  رذوبا  يایاضق  و  دریگب . داریا  هفیلخ  رب  دـنک و  راهظا  نابز  يدازآ  ماـمت  اـب  ار  شدوخ 
یلو دندرک  شدـیعبت  قح  فالخرب  ار  وا  هچرگ  تسا  روهـشم  زورما  ات  نیملـسم  نایم  رد  روطـسم و  مالـسا  خـیرات  رد  يوما  نامثع  يور 

تایانج قشمد  رد  ضر )  ) يراصنا يهدابع  و  دـش . نیملـسم  نایم  رد  نامثع  بلاثم  نیرتمهم  زا  يو  دـیعبت  دـندنبب و  دنتنـساوتن  ار  شنابز 
یتح و  ددـنبب . تسناوتیمن  ار  وا  نابز  هیواعم  دومرفیم و  نایب  دازآ  ناـبز  اـب  دومنیم و  اراکـشآ  هحفـص 441 ] ماع [  ءالم  رد  ار  هیواـعم 

یمامت يهظحالم  زا  دنداد ، تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  هرابود  ار  وا  ات  درک  تیاکـش  نامثع  هب  هیلع  هللا  ۀمحر  رذوبا  نابز  يدازآ  زا  هیواعم 
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هک اهناتـساد  ایاضق و  هب  رگا  تسا . هدوب  هزادـناهچ  ات  ناناملـسم  نایم  رد  نامز  نآ  رد  نایب  يدازآ  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  ءاـیاضق  نیا 
هزادنا نیمه  هب  اذل  دیـشک و  دهاوخ  ازارد  هب  هدیماجنا و  لوط  هب  مالک  دوش  هداد  حرـش  هداد  خر  مالـسا  لئاوا  رد  نابز  يدازآ  هب  تبـسن 

دش . ءافتکا 

ماما ربمغیپ و  رب  مالس  تاولص و  ترایز و  يهرابرد  قیقحت 

هراشا

قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  یصوصخم  ترایز  هدرمـش و  نمؤم  ياهتمالع  زا  مالـسلاهیلع  ماما  ار  نیعبرا  زور  ترایز  هک  دش  هتـسناد 
درم نآ  لامج - نارهم  نب  ناوفص  ار  نآ  هک  هدش  دراو  رفص  متسیب  نیعبرا  زور  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترایز  يهرابرد  مالـسلاهیلع 

يهلمج زا  هنـسح و  لامعا  زا  ءایـصوا  ءایبنا و  روبق  ترایز  دـش . هراشا  نآ  رب  هتـشذگ  رد  هچنانچ  تسا  هدرک  تیاور  ردـقلالیلج - يهقث 
ینادردق هدش و  دراو  تارـضح  نآ  رب  هحفـص 442 ] هک [  یبئاصم  اهنآ و  خیراوت  رکذ  تسیدنوادخ و  هاگـشیپ  رد  یئوجبرقت  ياهراک 

هب تبـسن  ایند  يهفلتخم  ماوقا  هچنانچ  هدوب  رـشب  نایم  رد  یئالقع  ياهراک  يهلمج  زا  دـناهدش  لـمحتم  نید  هار  رد  هک  اـهنآ  تاـمحز  زا 
یمالـسا تما  مومع  ینید  ناـبز  یبرع  تغل  حالطـصا  هب  سلاـجم و  ناشرورـس  بئاـصم و  ماـیا  زا  صوصخم  ياـهزور  رد  ناـشناگرزب 

رهطم ربق  هصاخ  نیلـسرم و  ءایبنا و  نید و  يهمئا  روبق  ترایز  دنروآیم و  لمع  هب  ریدقت  اهنآ  زا  دنهدیم و  لیکـشت  همیظع  تالافتحا ) )
تالافتحا سلاجم و  نآ  قیداصم  زا  اهینادردق و  نآ  رهاظم  زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  وا  نیرهاط  ءایـصوا  نییبنلامتاخ و  ءایبنالادیس و 

مالس تاولص و  اهنآ  هب  هروثأم  ياهترایز  ياهترابع  رد  هدراو  يهفیرش  ظافلا  اب  هدش و  رـضاح  اهنآ  يهرهطم  روبق  دزن  رد  ناسنا  هک  تسا 
ناشدوخ هچناـنچ  لـمع  نیا  رب  هک  يورخا  ياـهباوث  رجا و  رب  هوـالع  دروآ . داـی  هب  هدـش و  رکذـتم  ناـشبئاصم  حـئادم و  هب  هداتـسرف و 

دزن ندرک  اعد  ندش و  رـضاح  زین  نینمؤم  زا  نیحلاص  رئاس  روبق  دزن  و  دوشیم . بترتم  هدش  دراو  هرتاوتم  رابخا  رد  دناهدومرف و  حیرـصت 
لامع ازا  بوخ و  ياـهراک  زا  هدـیمرآ  روبق  نآ  رد  ناـشداسجا  هک  یئاـهنآ  يهراـبرد  ندومن  تمحر  شزرمآ و  ترفغم و  بلط  اـهنآ و 

مکاتوم اوروز  هدومرف : هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  دراد . رایـسب  تیمها  ردام  ردپ و  ربق  ترایز  اصوصخ  تسا  هدوب  عرـش  رظن  رد  بوغرم 
دینک ترایز  دیامرفیم : [ . 317  ] امهل وعدعی  ام  هحفـص 443 ] دعب [  هما  هیبا و  ربق  دـنع  هتجاح  لجرلا  بلطیل  مکترایزب و  نوحرفی  مهناف 

زا شردام  شردپ و  ربق  دزن  ار  دوخ  تجاح  درم  دیاب  دننکیم و  حرف  دـنوشیم و  رورـسم  امـش  ترایز  زا  اهنآ  اریز  ار  ناتدوخ  ناگهدرم 
هب ور  ایند  زا  هک  یئاهنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلاهیلع  ماما  شیامرف  زا  دیامن . اعد  شردام  ردپ و  قح  رد  هک  نآ  زا  دعب  دهاوخب  ادـخ 

ار اهنآ  نادبا  هک  ناشدوخ  روبق  هب  هجوت  هدوب و  هدنز  یخزرب  یلاثم  ندب  اب  دناهدیشک  تسد  يرصنع  ینامسج  ندب  زا  هتشاذگ و  ترخآ 
اهنآ زا  هک  ار  ناشدوخ  يهقالع  هدومن و  تسیز  دـناهتفرگ و  سنا  نادـبا  نآ  اب  زارد  نایلاس  نوچ  دـنراد  دـناهدرپس  كاخ  هب  روبق  نآ  رد 

خزرب ملاع  رد  دنوشیم و  اهنآ  لاوحا  عاضوا و  رب  هجوتم  حاورا  دنوریم  نیب  زا  زور  هب  زور  دننامیم و  روبق  رد  نادـبا  دـنیامنیم و  عطق 
نآ ترایز  هب  اهنآ  نتفر  اب  دنـسانشیم و  ار  اهنآ  دـنوریم  اهنآ  ربق  ترایز  هب  هک  یـصاخشا  دـننکیم و  ناـشدوخ  يویند  نادـبا  هب  هجوت 
هب هک  ردام  ردپ و  اصوصخ  دوشیم  نیرئاز  ياعد  تباجتـسا  ثعاب  اهنآ  يداش  دننکیم و  حرف  نیرئاز  ياعد  زا  دنوشیم و  رورـسم  روبق 

هوالع تسا . دالوا  ياعد  ندش  هدروآرب  بجوم  ددرگیم و  اهنآ  رتشیب  ترـسم  ثعاب  هحفـص 444 ] ناشترایز [  دنراد  هقالع  رتشیب  دالوا 
زا سپ  دنیامن و  تاعارم  ار  اهنآ  هشیمه  دیاب  دالوا  تسا و  رارقرب  ناشتامم  تایح و  لاح  رد  دالوا  ندرگ  رد  هک  يردام  ردـپ و  قوقح  رب 

دننکن . شومارف  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  تشذگرد 

روبق دزن  نداتسیا  رد  هللا  لوسر  يهیور 
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تیدـحا دـنوادخ  زا  تمحر  ترفغم و  بلط  نینمؤم و  روبق  دزن  رد  نداتـسیا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهیور  هریـس و  و 
ءادهـش و روبق  دزن  رد  فقوت  رب  ترـضح  نآ  ماـمتها  هدوـمرفیم و  یلمع  هشیمه  ار  راـک  نیا  هدوـب و  يراـج  اـهنآ  قـح  رد  هتمظع  تلج 
هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  یتح  راوگرزب  نآ  لاثما  و  ضر )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ربق  دـننام  هدوب  يراج  یلمع و  اهنآ  ءاسؤر  تاداس و 

هدومرفیم . اعد  اهنآ  رب  هداتسیایم و  دندوب  قفانم  نطاب  رد  یلو  دندرکیم  مالسا  راهظا  رهاظ  تروص  رد  هک  یئاهنآ  روبق  دزن  هلآ 

نیقفانم روبق  دزن  هللا  لوسر  نداتسیا  زا  ادخ  یهن 

تام مهنم  دحا  یلع  لصت  و ال  دیامرفیم : دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دومرف  یهن  نیقفانم  روبق  دزن  نداتـسیا  زا  دـش و  لزان  هفیرـش  يهیآ  ات 
زا دش و  یهن  دریمب  هک  نیقفانم  زا  يدحا  رب  ندرک  اعد  زا  [ . 318  ] نوقساف مه  واوتام  هلوسر و  هللااب و  اورفک  مهنا  هربق  یلع  مقت  ادبا و ال 

هبودـنم هزئاج و  روما  يهلمجزا  اهنآ  رب  اعد  اهناملـسم و  رئاس  روبق  دزن  نداتـسیا  یلو  تشگ  نغدـق  ناـشربق  دزن  هحفص 445 ] نداتـسیا [ 
هدوب ایند  راد  رد  ترضح  نآ  یناگدنز  يهرود  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تایح  لاح  رد  هچنانچ  دوخ  ناحجر  لاح  رد  هدوب و 
ظفل اریز  تسین  نفد  لاح  رد  قفانم  ربق  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نداتـسیا  زا  یهن  طـقف  هفیرـش  يهیآ  زا  دارم  و  دـنام . یقاـب 
یلع مقت  و ال  تسا : هدرک  ریـسفت  روطنیا  نیلالج  ریـسفت  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تسین و  نیب  رد  يدـییقت  دراد و  قالطا  هفیرـش  يهیآ 

ریسفت رد  و  [ . 320  ] ةرایزلا وا  نفدلل  هربق  یلع  فقت  يا و ال  دیوگ : شریـسفت  رد  يرـصم  يدـجو  دـیرف  و  [ . 319  ] ةرایزل وا  نفدـل  هربق 
لماش هک  تسا  هفیرش  يهیآ  قالطا  هب  رظن  هوب و  حیحص  ریسفت  اهنیا  [ . 321  ] ءاعدلا ةرایزلل و  وا  نفدلل  هیلع  فقت  يا ال  تسا : دوعسلاوبا 
ندوب يدبا  اب  هفیرـش  يهیآ  رد  ار  مکح  هتمظع  هحفـص 446 ] تلج [  تیدحا  دنوادخ  تساعد و  ترایز و  نفد و  يارب  نداتـسیا  زا  یهن 

صوصخ هفیرـش  يهیآ  رد  تالـص  زا  روظنم  و  مهنم )... دحا  یلع  لصت  و ال   ) زا دارم  هک  دوشیم  فشک  دییقت  نیا  زا  سپ  هدومرف  دیقم 
یئاعد هدش  یهن  هفیرـش  يهیآ  رد  نآ  زا  هک  یتالـص  دـیاب  سپ  دـیآیمن  لمع  هب  هبترم  کی  زا  رتشیب  تیم  زامن  اریز  تسین  تیم  تالص 

دارم سپ  درادن  ینعم  تیدبا  دیق  اب  نآ  ندرک  دیقم  الا  دشاب و  حیحص  تسرد و  تیدبا  هب  ندرک  دیقم  ات  دوش  نکمم  شرارکت  هک  دشاب 
فطع و بلط  روظنم  یحالطـصا و  هن  تسیوغل  ینعم  هب  تالـص  زا  دارم  و  تسا . یمئاد  روطب  تیم  رب  اـعد  ربق و  دزن  نداتـسیا  زا  یهن  زا 

دوشیم هدافتسا  يدارفا  قارغتـسا  مهنم ) دحا  یلع   ) يهلمج زا  هوالع  و  دشابیم . اهنآ  ربق  دزن  نداتـسیا  عقوم  رد  روبق  نابحاص  رب  تمحر 
یمئاد روط  هب  اهنآ  دارفا  زا  کی  ره  روبق  دزن  نداتـسیا  زا  یهن  روظنم  هک  نیا  رگم  درادن  یهجو  ادبا )  ) ظفل اب  نآ  دـیکأت  رارکت و  هرابود 

نم هجاوزا  اوحکنت  نا  و ال  دیامرفیم : هک  هفیرـش  يهیآ  دننام  تسا  ینامز  رارمتـسا  ادبا »  » ظفل زا  رهاظ  هچنانچ  دـشاب  هدوب  يرارمتـسا  و 
مکح نیا  دـیئامنن و  هحفـص 447 ] جـیوزت [  اـیند  زا  يو  تلحر  زا  دـعب  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ياـهنز  ینعی  [ . 322  ] ادبا هدـعب 
هفیرش يهیآ  سپ  تسه . مکح  نیا  ینعم  تقو  ات  دراد و  یتدم  هک  دینکن  روصت  تسا  نامز  ره  رد  رارمتسا  روط  هب  یگـشیمه و  ویمئاد 

رب داتـسیایم و  دـندوب  نیقفانم  زا  هچرگ  نیملـسم  روبق  دزن  هک  هدوب  يراج  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهریـس  هک  دراد  تلالد 
قح رد  دوشیمن و  در  یـسک  قـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ياـعد  هک  تسا  موـلعم  دوـمرفیم و  تمحر  بلط  اـعد و  اـهنآ 
اذل و  [ 323  ] رانلا نم  لفسالا  كردلا  یف  نیقفانملا  نا   » دنرتدب رافک  زا  نطاب  رد  اهنآ  هک  یتروص  رد  دسرب ؟ تباجتسا  هب  روطچ  نیقفانم 
یهن نیقفانم  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لـمع  زا  دـنوادخ  طـقف  تشگ و  لزاـن  مهنم ... دـحا  یلع  لـصت  ـال  و  هفیرـش : يهیآ 

دزن رد  نداتـسیا  نینمؤم و  روبق  ترایز  هب  نتفر  سپ  دـشابیم . یقاب  دوخ  لاح  رد  لمع  ناـحجر  نیقفاـنم  ریغ  قح  رد  یلو  تسا  هدومرف 
دوخ رهطم  ربـق  هک  دـسر  اـجک  تسا  بولطم  دراد و  ناـحجر  مالـسا  رد  هک  تسیروـما  زا  اـهنآ  يارب  ترفغم  بلط  اـعد و  اـهنآ و  روـبق 

هک هلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمغیپ  يهباحص  ناگرزب  رئاس  ای  دشاب و  مهیلعهللامالس  نیرهاط  يهمئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 
تماقتسا يوبن  عرش  يهداج  رد  دندرکن و  راهظا  قافن  دادن و  تسد  فارحنا  اهنآ  رب  یمالسا  يهمیقتسم  يهقیرط  زا  ترـضح  نآ  زا  دعب 

ماجنا تامدخ  قح  بهذم  هب  هک  نید  ناگرزب  مالسا و  مالعا  ياملع  مالـسلامهیلع و  همئا  دالوا  روبق  نینچمه  هحفص 448 ] دندیزرو و [ 
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هللا یلـص  هللالوسر  هب  یـسأت  ندومن  نکاما  نآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  زا  تمحر  ترفغم و  اعد و  بلط  نتفر و  ناشروبق  تراـیز  هب  دـناهداد 
[ . 324  ] ۀنسح ةوسا  هللالوسر  یف  مکل  دشابیم . ملس  هلآ و  هیلع و 

هللا لوسر  هب  مالس  تاولص و 

هراشا

هللا و نا  هدومرف : هک  تسا  نآرق  حیرص  صن  مالسا و  رد  تایرورض  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هب  نداتـسرف  مالـس  تاولـص و  اما  و 
هب نداتـسرف  تاولـص  هکراـبم  يهیآ  نیا  بجوم  هب  [ . 325  ] امیلـست اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم 

تابجاو زا  هشیمه  نآ  نتشادهگن  هدنز  ینید و  راعش  نیا  ءایحا  رد  مامتها  مزال و  نینمؤم  مومع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
هللالوسر هب  ندوب  داقنم  ینعم  هب  دراد  مه  لامتحا  تسا و  ترضح  نآ  رب  مالس  اوملس » و   » زا دارم  تاولـص  هنیرق  هب  هیآ  قایـس  زا  تسا و 
هللالوسر كرابم  مسا  هک  اج  ره  دیاب  سپ  هحفـص 449 ] دناهدیمهف [  ار  ینعم  نیا  یعمج  هچنانچ  دشاب  دارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

كرابم مسا  اج  ره  هک  یمالسا  راعش  نیا  دوش و  هداتسرف  تاولص  دش  هدینـش  شاهصاخ  باقلا  اب  ای  دش  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد هژیو  هب  رگید  ياهناملـسم  اب  عامتجا  عقوم  رد  ای  دـشاب  دارفنا  لاح  رد  ناسنا  هاوخ  دـمآ  نایم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

راعش نیا  رب  اهناملسم  دوش و  دنلب  نامسآ  هب  تاولـص  هب  ادص  كرابم  دوجو  نآ  رب  تاولـص  رد  دیاب  هدش  عامتجا  اج  کی  رد  هک  یعقوم 
يویند ای  ینید و  نایاوشیپ  ایند و  ياهتما  ناگرزب  زا  یکی  مسا  تقو  ره  هک  هدادـن  ناشن  خـیرات  دـنرامگ . تمه  هدوب و  بظاوم  گرزب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  ترضح  رگم  دننک  دنلب  ناشقح  رد  يراعـش  هب  ادص  اهنآ  نادنمهقالع  عابتا و  دیآ  نایم  هب  یمـسا  رـشب 
وا تلاسر  هب  تداهـش  دـیحوت  هب  تداهـش  زا  سپ  دوخ  مسا  اب  ناذا  رد  هداد و  تمظع  تعفر و  وا  یمان  مان  هب  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  ملس 

كرکذ کل  انعفر  و  هدومرف : ددرگ و  زادنانینط  هدش و  دـنلب  مالـس  تاولـص و  هب  ادـص  دـش  هدینـش  شکرابم  مسا  تقو  ره  دوش و  هداد 
ترـضح نآ  یناگدنز  مایا  هب  دنوادخ  هک  تسنآ  زین  یکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یـصاصتخا  لئاضف  زا  هچنانچ  [ . 326]
كرمعل هدومرف : هچنانچ  تسا  هدومرفن  دای  دنگوس  هتشذگ  ءایبنا  زا  يدحا  تایح  هحفص 450 ] يهرود [  یگدنز و  هب  هدومرف و  دای  مسق 

ار اهنآ  هک  تسیئاهزیچ  زا  كاندرد و  رایسب  تاولـص  هب  ادص  عوضوم  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  لد  و  [ . 327  ] نوهمعی مهترکس  یفل  مهنا 
ره دیاب  نیملـسم  اذل  دـیامنیم و  لالم  زا  رپ  ار  ناشلد  هدروآ و  ضیغب  هب  ار  رافک  هک  تسیروما  زا  تسا و  هدـننکتحاران  دـح  زا  دـئاز 

دننک . دنلب  تاولص  هب  ادص  دنهدب و  ناشن  رما  نیا  رب  مامتها  دنناوتب  ردق 

دنااهنآ ندرب  نیب  زا  رکف  رد  مالسا  نانمشد  هک  هناگ  هس  عوضوم 

تسا هناگهس  روما  زا  یکی  رگید  عامتجا  دراوم  سلاجم و  رد  اهناملـسم  عامتجا  تلاح  رد  اصوصخ  ص )  ) هللالوسر هب  تاولـص  عوضوم 
نتفر جـح  عوـضوم  مود : میرک . نآرق  لوا : تسا : هتخادنااهناملـسم  ناـیم  زا  اـهنآ  ندرب  نیب  زا  رکف  هب  ار  مالـسا  نانمـشد  بناـجا و  هـک 

نآ اب  ار  یمالسا  مهم  رایـسب  راعـش  نآ  نداد و  لیکـشت  همظعم  يهکم  رد  هبترم  کی  یلاس  ار  یمالـسا  گرزب  يهرگنک  نآ  اهناملـسم و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ترضح  یمان  مان  هک  یعقوم  ندرک  دنلب  مالس  تاولـص و  هب  ادص  موس : تسا . ندیناسر  ماجنا  هب  تمظع 

كرابم مسا  هک  اج  ره  دیاب  و  دنهدب . رتشیب  تیمها  عوضوم  هحفص 451 ] هس [  نیا  هب  تظافح  رد  دیاب  اهناملـسم  سپ  دوشیم  رکذ  ملس 
دیجم نآرق  اب  تفلاخم  نآ  كرت  عقاو  رد  هک  دومنن  تلفغ  لمع  نیا  زا  هداد و  شراگن  زین  مالـس  تاولـص و  دوش  هتـشون  ص )  ) هللالوسر
يدب رایسب  ياوران  يهیور  کی  ار  مالس  تاولص و  كرت  اههدزبرغ  زا  یضعب  هدومن و  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  هب  رما  هک  تسا 

یلص هللا  لوسر  كرابم  مسا  شراگن  هب  طقف  اههتـشون  اهباتک و  رد  هتخاس و  دوخ  راثد  راعـش و  ار  یبدایب  نآ  هدرک و  ذاختا  ناشدوخ  هب 
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یبدایب شور  نیا  نامیا  مالـسا و  لها  يارب  یلو  دنیامنیم . ءافتکا  دـشاب  ص )  ) تمالع اب  هچ  رگ  تاولـص  نتـشون  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا 
هک یتروص  رد  دـنناسرب  لمع  يهلحرم  هب  دـشاب  ص )  ) تمالع شراگن  اب  هچرگ  دـنیامنن  كرت  ار  یمالـسا  راعـش  نیا  دـیاب  تسین و  اور 

دیهش دشابیم و  لسک  صاخشا  راک  نآ  هک  هتفگ  و  [ 328  ] تسا هدرک  عنم  معلص )  ) ای ص )  ) شراگن اب  هراشا  زا  مالسا  ءاملع  زا  یـضعب 
نب نیـسح  خیـش  اقآ  مظعأ  لـجأ  خیـش  و  [ 329  ] دـش عطق  هحفـص 452 ] شتـسد [  تشون  معلـص )  ) هک یـسک  لوا  هدوـمرف : هر ) یناـث ( 

بحتسم ثیدح  بتاک  يارب  هک  نیا  نایب  نمض  رد  ۀیارد »  » باتک رد  امهرس  سدق  یئاهبلا  انخیش  دلاو  هر )  ) یلماعلا یثراحلا  دمصلادبع 
یبنلا دارفا  مرحی  لب  هرکی  امک  کلذل  زمرلا  هرکی  و   » ص 193 دیامرفیم : مالسلامهیلع  همئأ  هللالوسر و  هب  نتشون  مالس  تاولـص و  تسا 

هنا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مهحاحـص  یف  اوور  دق  ام  عم  اذه  مهؤادعأ  هلعفی  امک  مالـسلا  ةالـصلاب و  لالا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
خلا . ینافج .... دقف  یلآ  یلع  لصی  مل  یلع و  یلص  نم  لاق :

یهقف رظن  زا  تاولص 

هراشا

هطقن زا  دوشیم  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  مسا  هک  یعقوم  نداتـسرف  مالـس  تاولـص و  بوجو  عوضوم  اما  و 
نیا رب  لالدتـسا  لحم  تسا  دکؤم  بابحتـسا  ای  شبوجو و  مدع  نآ و  ندوب  بجاو  هب  تبـسن  يداهتجا  طابنتـسا و  يهیور  یتهاقف و  رظن 
نایم روهشم  دراگنیم : الامجا  هدوب و  هراشا  زا  ریزگان  اجنیا  رد  یلو  تسا  هقف  باتک  شلحم  هچرگ  يوتف  رظن  زا  میمـصت  ذااختا  هلأسم و 

كرابم مسا  هب  شدوخ  ناسنا  هاوخ  تسا  تاولص  بوجو  مدع  هحفص 453 ] دوشیم [  رکذ  ص )  ) هللالوسر كرابم  مسا  هک  یتقو  ءاهقف 
دناهدرک و بوجو  مدع  رب  عامجا  ءاعدا  هر )  ) همالع و  هر )  ) ققحم دننام  ءاهقف  ناگرزب  زا  یعمج  دونـشب و  رگید  یـسک  زا  ای  دیامن  ظفلت 
یناشاک و ضیف  كرادم و  بحاص  ققحم  دیـس  یئاهب و  خیـش  دادـقم و  لضاف  قودـص و  خیـش  دـننام  هیماما  نیدـهتجم  زا  رگید  یعمج 

یـضعب هللا و  مهمحر  یندم  يهمالع  دیـس  یناردنزام و  حـلاص  یلوم  لئاسو و  بحاص  رح  خیـش  ینارحب و  ثدـحم  یـسلجم و  يهمالع 
مالـسلاهیلع رقاب  ماما  و  هللا . هدعباف  رانلا  لخدف  یلع  لصی  مل  هدـنع و  ترکذ  نم  هدومرف : ص )  ) هللالوسر دـناهدش . بوجو  هب  لئاق  رگید 

یثیدح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  و  هریغ . وا  ناذالا  یف  كدنع  رکاذ  هرکذ  وا  هترکذ  املک  (ص ) یبنلا یلع  لص  و  هدومرف : ةرارزب 
هیلع هللا  یلص  هللالوسر  لاق  هدومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  هللا . هدعبا  هل و  هللا  رفغی  ملف  یلع  لصی  مل  هدنع و  ترکذ  نم  و  دیامرفیم :

قافنلاب . بهذت  اهناف  یلع  ةالصلاب  مکتاوصا  اوعفرا  هلآ  و 

رتلکشم بوجو  هب  مکح  لکشم و  تاولص  بوجو  مدع 

دوش عوجر  هریغ  ۀیعـشلا و  لئاسو  دننام  ثیدح  عماوج  هب  رگا  دش  ءافتکا  ثیدح  دـنچ  نیا  هب  انمیت  تسا و  رایـسب  هلأسم  نیا  رد  ثیداحا 
رهاظ دوجو  اب  زین  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  تاولـص  بوجو  رد  رهاظ  هک  ثیداـحا  همه  نیا  دوجو  اـب  هک  دوشیم  مولعم 
باـب نیا  رد  هدراو  ثیداـحا  راـبخا و  تسا و  نداتـسرف  تاولـص  هب  رما  هک  نولـصی ..... هحفـص 454 ] هتکئـالم [  هللا و  نا  هفیرـش : يهیآ 

دوب بجاو  رگا  اریز  تسا  بوجو  هب  مکح  نآ  زا  رتلکشم  یلو  تسا  لکـشم  بوجو  مدعب  نداد  يوتف  درادن  رگید  ثیداحا  زا  یـضراعم 
تایرورـض زا  هک  درکیم  ادیپ  ترهـش  يهزادناهب  تسا  يولبلاماع  ءالتبا و  لحم  ار  نیملـسم  مومع  تسا و  هب  یلتبم  عوضوم  هک  نیا  اب  و 

ترهـش هب  هفیرـش  يهیآ  رابخا و  رهاظ  دوجو  اب  دوش : هتفگ  ات  هک  تسین  بوجو  مدع  ندوب  روهـشم  درجم  هب  رظن  تفریم و  رامـشب  نید 
نایم رد  درکیم و  ادـیپ  ازـس  هب  راهتـشا  نیملـسم  نایم  رد  دوب  بجاو  رگا  هک  تسنآ  رب  رظن  هکلب  تسین ، لیلد  ترهـش  دوشیمن و  ءانتعا 

و هر )  ) ققحم دـننام  دـنامب و  روتـسم  دـناهقف  دـیتاسا  زا  نید و  نیطاسا  زا  هک  یئاـهقف  رب  هک  دوشیم  روطچ  دومنیم  ترهـش  مدرم  مومع 
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دوشیم مولعم  سپ  دناهدرک  بوجو  مدع  رب  عامجا  ءاعدا  ءاهقف  زا  هضافتـسا  وحن  هب  هکلب  دننک  بوجو  مدـع  رب  عامجا  ءاعدا  هر )  ) همالع
رهاظ هب  رظن  سپ  دوشیم . هدافتـسا  ینعم  نیا  زین  رگید  نئارق  زا  هچناـنچ  تسا  بابحتـسا  دـکأت  ناـیب  رد  هریثک  ثیداـحا  هفیرـش و  يهیآ 

نآ نیموصعم  نیرهاـط و  ءایـصوا  یفطـصم و  دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  رب  نداتـسرف  تاولـص  بجاو  طاـیتحا  هریثک  ثیداـحا  هفیرـش و  يهیآ 
مـسا رگید  یـسک  ای  دـیامن  ظفلت  ار  ترـضح  نآ  كرابم  مسا  شدوخ  ناـسنا  هاوخ  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  تسا  راوگرزب 

دروآ . نابز  هب  ار  كرابم 

یندم ناخ  یلع  دیس  زا  یتاملک  لقن 

مالسلاهیلع هیداجس  يهفیحص  حرش  رد  هرسسدق  هحفص 455 ] یندم [  ناخ  یلع  دیس  ققحم  يهمالع  دیس  هک  ار  یتاملک  تسا  بوخ  و 
مالسالا لها  عیمج  دنع  ۀبحتسم  هرکذ  مدع  دنع  ةالصلا و  ریغ  یف  ص )  ) هیلع ةالـصلا  یلاعت : هللا  همحر  لاق  مروایب . اجنیا  رد  هداد  شراگن 

یلع ضر )  ) انؤاملع عمجاف  ةالـصلا  یف  اما  و  نیتداهـشلا . یف  امک  ةرم  رمعلا  یف  اهبجوا  هناـف  یخرکلا  ریغ  اـهبوجوب  لاـق  نم  فرعی  ـال  و 
دنع اما  و  اعم . امهیف  ۀبحتـسم  کلام  ۀفینحوبا و  لاق  یناثلا و  یف  ۀـبجاو  لوالا  یف  دبحتـسم  یه  یعفاشلا  لاق  اعم و  نیدهـشتلا  یف  اهبوجو 
یلع ةالـصلا  یـسنف  هدـنع  ترکذ  نم  و  رانلا ، لخد  یلع  لصی  مل  هدـنع و  ترکذ  نم  ص :)  ) هلوقک رابخالا  نم  ریثک  رهاظف  ص )  ) هرکذ

دیعولا نال  هرکذ  عمـس  املک  رکذ و  املک  بجت  اهنا  هللا . هدعباف  رانلا  لخدف  یلع  لصی  مل  هدنع و  ترکذ  نم  هلوق : و  ۀنجلا ، قیرط  هبأطخ 
مهنم طایتحالا و  هیضتقت  يذلا  وه  و  يرشخمزلا : لاق  ۀماعلا . نم  يواحطلا  انباحصا و  نم  دادقملا  هیوباب و  نبا  راتخم  وه  بوجولا و  ةراما 

. طوحا يرـشخمزلا  طایتحا  نا  کش  و ال  هر )  ) یلیبدرالا ققحملا  لاق  و  ةرم . رمعلا  یف  اهبجوا  نم  مهنم  ةرم و  سلجم  لک  یف  اهبجوا  نم 
الا تللخت و  اذا  بجوملا  ددعت  یف  ةرافکلا  ددـعت  امک  اضیا  بجی  رکذ  مث  یلـص  ناوارخا  یلـص  نا  سلجم  یف  بوجولا  رایتخا  نکمی  و 

لوقلاف دنتسملا  نع  ۀیرع  لیصافتلا  هذه  نا  قحلا  و  امهرسسدق : یلیبدرالا  ققحملا  نع  کلذ  لقن  دعب  یندملا  ۀمالعلا  لاق  مث  یهتنا . الف 
رمالا یف  لصالا  رکذ و  املک  اهب  رمالاب  ۀحیرـصلا  ةریثکلا  راـبخالل  رکذ  لـک  دـنع  بوجولا  یلو  ـالا  مکحت و  هحفص 456 ] اهنم [  ءیـشب 

نینذؤملل و ع )  ) همیلعت مدع  یلا  نیدنتسملا  ةرهـشلا  لصالاب و  نیلدتـسم  ۀعامج  هیلا  بهذ  امک  اقلطم  بابحتـسالاب  لوقلا  اما  و  بوجولا .
. لقنلا مدعک  ریکنلا  مدع  اذـک  عونمم و  میلعتلا  مدـع  نا  هیفف : لقنل . ناک  ول  نالا و  نولعفی  امک  مهیلع  ریکن  عوقو  مدـع  عم  کلذ  مهکرت 

یلع لص  ءاهلا و  فلالاب و  حصفاف  تنذا  اذا  ع )  ) رفعجیبا نع  هدانـساب  ۀماقالا  ناذالا و  ءدب  باب  یف  یفاکلا  یف  مالـسالا  ۀـقث  يور  دـقف 
دعب اهب  کسمتلا  حصی  ۀئاربلا ال  ۀلاصا  همدع و  یلع  لدـی  لقنلا ال  مدـع  نا  یلع  هریغ . ناذا و  یف  رکاذ  هرکذ  وا  هترکذ  املک  ص )  ) یبنلا
بتر ثیح  هیلع  ةالـصلا  اورثکاف  ص )  ) یبنلا رکذ  اذا  مالـسلاهیلع  قداصلا  لوقک  رابخالا  ضعب  نم  رهاظلا  مث  هب . راـبخالا  نآرقلا و  دورو 

اهب رمالا  نا  رهاظلا  اذک  طقست و  مل  بوجولاب و  لوقلا  یلع  مثا  لمها  ولف  روفلا  یلع  اهعاقیا  وه  ۀیبیقعتلا  ءافلاب  رکذلا  یلع  ةالـصلاب  رمالا 
ما ال؟ بوجولا  ریدقت  یلع  ةالـصلا  لطبت  له  اهیف  ۀئارقلاب  لغتـشا  لاثتمالا و  كرت  ولف  ةالـصلا  یف  یتح  ۀـلاح  لک  یلع  دـحا و  لکل  ماع 

. ] حـجارلا وه  الف و  همدـعب  انلق : نا  و  [ 330  ] تلطب داسفلا  یـضتقی  ةدابعلا  یف  یهنلا  صاخلا و  هدـض  نع  یهن  یئیـشلاب  رمالا  نا  انلق : ناف 
نال اهب  فیلکتلا  طوقسب  لوقلا  دعبی  ایلصم ال  هنوک  نع  هیلع  ةالصلاب  لاغتشالاب  جرخی  ثیحب  اریثک  ارارکت  رکذلا  ررکت  ولف  هحفص 457 ]
اهیف رارمتسالا  اهمامتا و  بجو  ةالصلاب و  الغتشم  ناک  امل  اعطق و  بجاوب  سیل  امهدحا  نا  انملع  امهنیب  عمجلا  رذعت  اقیـضت و  اذا  نیلعفلا 

لمأتیلف . هب  رومأم  ریغ  هیفانی  ام  ناک 

ثیداحا رد  قیقحت 

هدشن رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  كرابم  مسا  هک  یئاج  زامن و  دهـشت  زا  ریغ  رد  اهنآ  عامجا  نیملـسم و  عیمج  قافتا  هب  انب 
تاولـص هب  رما  هک  هیلع ... اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  اـی  هفیرـش : يهیآ  سپ  تسا  بحتـسم  ترـضح  هحفـص 458 ] نآ [  رب  تاولـص  دشاب 
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زامن ای  كرابم و  مسا  رکذ  لاح  هب  دیقم  تسا و  تاولص  قلطم  هب  عجار  هفیرش  يهیآ  نوچ  تسا  یبابحتـسا  اما  دوشیم  مولعم  دیامرفیم 
نیملسم دوشیم  مولعم  سپ  دشیم  مالسا  رد  تایرورض  زا  تسا  نیملـسم  مومع  ياهب  یلتبم  يهلأسم  نوچ  دوب  یبوجو  رما  رگا  تسین و 
هدافتسا ناوتن  ار  نآ  هفیرش  يهیآ  زا  دش  هتفگ  هچنانچ  كرابم  مسا  رکذ  لاح  رد  تاولـص  بوجو  اما  و  دناهدیمهف . بابحتـسا  رما  نیا  زا 

رد هدراو  ثیداحا  غارس  هب  دیاب  سپ  دوشیم  ققحتم  بوجو  هب  لاثتما  زامن  دهشت  رد  دشاب  بوجو  هیآ  رد  رما  رهاظ  ضرف  رب  رگا  درک و 
دافتسم هدش  رکذ  دیعو  اهنآ  رد  هک  يرابخا  اریز  تسا  لکشم  اهنآ  رد  تقد  زا  سپ  بوجو  يهدافتـسا  مه  تایاور  زا  میورب و  هلأسم  نیا 

نداتـسرفن تاولـص  هک  نیا  هن  دزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  دـشاب  هدـش  شتآ  لخاد  رگا  ار  وا  دـنوادخ  هک  هدـش  یـصخش  رب  ءاعد  اهنآ  زا 
ءاهلا فلالاب و  حصفاف  تنذا  اذا  هدومرف : هک  تسا  مالسلاهیلع  رفعجوبا  زا  ةرارز  حیحص  ثیداحا  رد  هدمع  و  تسا . ران  رد  لوخد  بجوم 

هب رما  ناذا  رد  هک  قایـس  يهنیرق  هب  مه  فیرـش  ثیدـح  نیا  و  هریغ . وا  ناذالا  یف  كدـنع  رکاذ  هرکذ  وا  هترکذ  املک  یبنلا  یلع  لـص  و 
رهاظ هب  ناوتن  اذل  تسا و  بیرق  لامتحا  ثیدح  نآ  رد  لامتحا  نیا  تسا و  بدا  دروم  رد  دراو  دوشیم  مولعم  هدومرف  ءاهو  فلا  حاصفا 

بوجو مدع  هب  تبسن  سدقم  عرـش  قاذم  هب  نایانـشآ  ءاهقف و  رباکا  زا  هک  اهعامجا  ءاعدا  همه  نآ  لباقم  هحفص 459 ] رد [  ثیدح  نآ 
كرابم مسا  هب  هک  اج  ره  رد  تسا  نداتـسرف  تاولـص  بجاو  طایتحا  دـش  هتفگ  هک  تسنآ  قح  سپ  دومن  کسمت  هدـش  رداـص  تاولص 
عامجا بجاو و  کش  نودب  هیموی  ضئارف  دهشت  رد  ص )  ) هللالوسر هب  نداتسرف  تاولص  اما  و  دوش . هدینـش  رگید  یـسک  زا  ای  دوش  ظفلت 
عاـمجا قاـفتا و  دروم  ندرک  مض  نآ  رب  ار  ص )  ) دـمحم لآ  رب  تاولـص  ص )  ) ربـمغیپ رب  تاولـص  رد  هچناـنچ  تسا  مئاـق  نآ  رب  هیماـما 

نآ رب  ص )  ) دمحم لآ  مض  نودب  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  و  تسین . ههبـش  ياج  دراد و  تلالد  نآ  رب  هریثک  رابخا  هدوب و  هیماما  يهعیش 
تسنآ مه  یکی  تنـس  لها  روآبجعت  رایـسب  ياهراک  زا  دشابیم . ص )  ) هللالوسر رمأ  روتـسد و  فالخ  رب  هک  تسیراتفر  هدوبن و  زئاج 

نآ روتـسد  زا  زین  لاح  اـت  هدرک و  بیقعت  ار  هیماینب  يهیور  دـننکیمن و  لـمع  نآ  رب  دـنراذگیم و  اـپریز  ار  قح  هدـیمهف  هتـسناد و  هک 
يهیآ لوزن  زا  دـعب  هک  دـناهدرک  تیاور  اهنآ  دوخ  قرط  هب  هریثک  راـبخا  رد  تسین  هدیـشوپ  هچناـنچ  دنتـسین  رادرب  تسد  هنوعلم  يهرجش 

ص)  ) هللالوسر اـی  دـندرک : لاوئـس  ص )  ) هللالوسر زا  نیرئاـس  راـصنا و  هباحـص و  مومع  یبنلا ... یلع  نولـصی  هتکئـالم  هللا و  نا  هفیرش :
هک هدوـمرف : باوـج  رد  هحفـص 460 ] تسا [ ؟ وحن  هچ  هب  امـش  رب  نداتـسرف  تاولـص  اـیآ  میاهتـسناد  امـش  هب  ار  نداتـسرف  مالـس  تیفیک 
رد یکم  رجح  نــبا  و  [ . 331  ] خـلا میهاربا ... لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلـص  اـمک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لـص  مـهللا  دـیئوگب :

یلع لص  مهللا  اولوق : لاق  تیبلا ؟ لها  مکیلع  ةالـصلا  فیک  هللالوسر  ای  حـص  دـیوگ : هتـشون  هعیـش  در  رد  هک  [ 332  ] هقرحملا قعاوصلا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  روتسد  فالخرب  تاولص  رد  تنـس  لها  يهیور  لیـصفت  همه  نیا  اب  خلا . دمحم ... لآ  یلع  دمحم و 

رد هک  دید  دهاوخ  يدایز  تایاور  دنک  عوجر  یطویـس  نیدلالالج  روثنملا  ردـلا  ریـسفت  هب  یـسک  رگا  دـننکیم . كرت  ار  لآ )  ) تسا و
یلع لـص  مهللا  دـیئوگب : تسا  هدومرف  دـناهدرک  لاوئـس  تاولـص  تیفیک  زا  ص )  ) هللالوسر زا  اهناملـسم  هک  هدـش  حیرـصت  اـهنآ  يهمه 

لآ  ) هک تسا  حیرـص  صن  اهنآ  يهمه  رد  هک  هدرک  لقن  ثیدح  هدـجیه  زا  رتشیب  هدربمان  ریـسفت  رد  و  خـلا . دـمحم ... لآ  یلع  دـمحم و 
لقن هباحـص  زا  یتعامج  زا  ار  عوضوم  نیا  هماع  ننـس  حاحـص و  رد  دـیهد و  رارق  کیرـش  ص )  ) هللالوسر اب  تاولـص  رد  ار  لوسر ص )

دوعـسموبا ةریرهوبا و  ۀـحلط و  ساـبع و  نب  هللادـبع  و  هحفـص 461 ] يردخ [  دیعـسوبا  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  دـننام  دـناهدرک 
نادـناخ هب  هعیـش  يهقـالع  نوچ  تسا  داـیز  هعیـش  قیرط  زا  هدراو  تاـیاور  و  نارگید . ةرجع و  بعک  دوعـسم و  نبا  ةدـیرب و  يراـصنا و 
دناهداد ترهش  اهناملسم  مدرم و  نایم  رد  هیوبن  يهینس  تنس  فالخرب  هک  هیماینب  ياهروتـسد  اهتعدب و  زا  تسا و  لامک  دح  رد  تلاسر 
فیلأت عوضوم  نیا  رد  یلقتـسم  ياهباتک  دننکیمن و  ادج  يو  زا  ار  وا  لآ ) ( ) ص  ) مرکا رمبغیپ  رب  تاولـص  رد  تقو  چیه  اذل  دننازیرگ و 
ریسفت رد  هعیش و  قرط  زا  قیرط  تسیب  اب  هماع و  قرط  زا  قیرط  هس  تسیب و  اب  مارملا  ۀیاغ  رد  هرسسدق )  ) ینارحب يهمالع  دیس  دناهدرک .

تنس لها  قرط  زا  ثیدح  دنچ  ءانثتسا  هب  هعیش  قرط  زا  قیرط  جنپ  تسیب و  اب  نولصی ... هتکئالم  هللا و  نا  هکرابم : يهیآ  ریـسفت  رد  ناهرب 
رد هکلب  رثکا  رد  دناهدرک و  تیاور  هعیـش  قرط  زا  قیرط  جـنپ  تسیب و  اب  [ 333  ] نیلقثلارون ریـسفت  رد  هللا  همحر  يزیوح  لیلج  ثدحم  و 
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دومن و ترـضح  نآ  زا  ادج  ار  دمحم ) لآ   ) دیابن ص )  ) هللالوسر هب  تاولـص  رد  هک  هدش  حیرـصت  ثیدح  هس  ود  ءانثتـسا  هب  اهنآ  یمامت 
( دمحم لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : ) تسا وحن  نیا  هب  هعیـش  قرط  بلغا  رد  داتـسرف و  تاولـص  مه  اب  شلآ  اب  ص )  ) هللالوسر هب  دـیاب 

تسا . یفاک  دوش  هتفگ  روکذم  هحفص 462 ] بیترت [  هب  تفگ  دیاب  تاولص  هک  تسا  بجاو  کشالب  هک  زامن  دهشت  رد  یتح 

هللا لوسر  دوخ  رما  هب  تاولص  رد  لآ »  » مض

ندرک همیمـض  ناشدوخ  ياهباتک  اهنابز و  رد  هدرک و  راتفر  ص )  ) هللالوسر روتـسد  شیامرف  فـالخرب  میتفگ : هچناـنچ  تنـس  لـها  یلو 
یلع ملـس  لص و  مهللا   ) ای دمحم ) یلع  لص  مهللا  : ) دنـسیونیم دنیوگیم و  تاولـص  روط  نیا  هدرک و  فذح  ار  دـمحم  لآ  رب  تاولص 

ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ای یبنلا )

لآ فذح  رد  تنس  لها  يهیور 

تنـس اهنآ  مغرب  اهینـس  اذـل  دـنراد و  لآ  هممیمـض  رب  تبظاوم  هعیـش  نوچ  تسا  ربخا  قیرط  هب  اهینـس  تافلؤم  بتک و  بلغا  رد  هچنانچ 
ار لآ  هدرکن و  يوریپ  هیوما  يهیور  زا  هک  دوشیم  هدـید  تنـس  لـها  تاـفلؤم  رد  رتـمک  رایـسب  دناهتـشاذگ  ناـشدوخ  ياـپ  ریز  ار  هیوبن 
رد هک  نیرصاعم  زا  تنس  لها  ياملع  رباکا  زا  و  دشابیم . ردان  رایسب  هک  رگید  یـضعب  ینالقـسع و  رجح  نبا  دننام  دنـشاب  هدرکن  فذح 

لقاع درم  ریبک  يهمالع  زا  ترابع  هدرک  اهر  ار  هناروکروک  دیلقت  هدومرف و  تنس  زا  تیعبت  هدرکن و  فذح  ار  لآ )  ) تاولـص رد  شباتک 
العف هک  نیملسملا ) نهو  ۀیبرعلا و  ۀمالا  لالحنا  رس   ) دوخ دلاخ  رثا  سیفن و  باتک  رد  هک  تسا  یفرع  دیعس  دمحم  خیشیمالسا  ياناد  و 
هتفای تاـفو  هللالوسر  لاـس 1376  رد  تسا  هدـشن  راـنک  هیـضرم  يهیور  زا  تاولـص  رد  تسا  دوجوم  هدـنراگن  دزن  نآ  قـشمد  مود  عـبط 

نینمؤملاریما زا  مالسلاهیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دانسا  هب  هدرک  تیاور  هر )  ) قودص خیش  هنع . یلاعت  هللایـضر 
هریـسم نم  دجویل  اهحیر  نا  ۀـنجلا و  حـیر  دـجی  مل  یلآ  یلع  لصی  مل  یلع و  یلـص  نم  هللالوسر  هحفـص 463 ] لاق [  لاق : هیلعهللامالس 

هک هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  زا  شدانـسا  اـب  هر )  ) یناـمعن ریـسفت  رد  [ . 334  ] ماع ةأمـسمخ 
رجح نبا  و  یبسن . الا  عطقنم  ۀمایقلا  موی  ببس  بسن و  لک  ناف  مهوعطقت  یتیب و ال  لها  یلا  اولص  لب  ةروتبم  ةالص  یلع  اولـصت  ال  دومرف :
لـص مهللا  نولوقت  لاقف : ءارتبلا ؟ ةالـصلا  ام  و  اولاقف : ءارتبلا  ةالـصلا  یلع  اولـصت  ال  ص :)  ) یبنلا نع  يور  هدرک : لقن  [ 335  ] قعاوص رد 

دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق : لب  نوکسمت  دمحم و  یلع 

تسیرورض هعیش  دزن  تاولص  رد  لآ »  » مض

هعیش بهذم  رد  تسیرورض  لثم  تاولـص  رد  دمحم ) لآ   ) مض هک  هدومرف : [ 336  ] هرسسدق مالکلا  رهاوج  بحاص  ماظعلا  ءاهقفلا  خیش 
دعب تسا  ندوب  یـضفا  رب  راعـشا  نآ  رد  اریز  لآ )   ) رب نتفگ  تاولـص  زا  هدرک  یهن  هک  هدش  لقن  هماع  ضعب  زا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  و 

ربمغیپ روتـسد  شیامرف و  یلهاج  بصعت  يور  زا  دـش  هتفگ  هچنانچ  لطاب  تیبصع  نیا  زا  ادـخ  رب  هحفـص 464 ] مربیم [  هانپ  دیامرفیم :
دناهتخادنا . رانک  هب  ار  (ص )

؟ دنناسک هچ  دمحم  لآ  زا  دارم 

هراشا

ناوتیمن تقو  چیه  ار  اهنآ  دوش و  همیمـض  زین  اهنآ  رب  تاولـص  ص )  ) هللالوسر هب  تاولـص  رد  دیاب  هک  دمحم  لآ  زا  دارم  دنامن : هتفگان 
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ماما هن  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نینمؤملاریما  زا  ترابع  تسا . هعیـش  نایم  یعاـمجا  درک و  ص )  ) هللالوسر هب  تاولـص  زا  ادـج 
تاملسم زا  ههبش و  کشیب و  تایقافتا  زا  هیرشعانثا و  هیماما  تایرورـض  زا  هلأسم  نیا  تسا و  مهیلعهللاتاولـص  نیـسح  دالوا  زا  موصعم 

هدرک لقن  دوخ  ریـسفت  رد  تنـس  لها  ءاملع  ناگرزب  زایبلعث  تسا . رامـشیب  عوضوم  نیا  رد  تایاور  تسا و  تایهیدـب  زا  هعیـش و  نایم 
مث ءاسک  مهیلع  یقلاف  تئاجف  کینبا  کجوزب و  ینیتیا  ص )  ) همطافل لاق  هنا  هللالوسر  نع  ضر )  ) ۀملسما زا  بشوح  نب  رهـش  زا  ادنـسم 

ءاسکلا تعفرف  تلاق : دـیجم  دـیمح  کناف  دـمحم  لآ  یلع  کتاکرب  کتاولـص و  لعجاف  دـمحم  لآ  ءـالؤه  مهللا  لاـقف  مهیلع  هدـی  عفر 
همهم يهعقاو  نآ  رد  نیقیرف  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  زا  ءاسک و  يهیـضق  رد  هدراو  تایاور  زا  ریخ . یلع  کنا  لاقف : هب  ذتجاف  مهعم  لخدال 
ریهطت يهیآ  دنامهفب و  اهناملـسم  هب  دـناسرب و  ار  نآ  تیمها  المع  هحفص 465 ] هتـساوخ [  ص )  ) هللالوسر هک  گرزب  رایـسب  عوضوم  و 

نآ زا  تراـبع  [ 337  ] ریهطت يهفیرـش  يهیآ  رد  تیبلـها  زا  روـظنم  دـمحم و  لآ  زا  دارم  هک  تـسا  نـشور  موـلعم و  ـالماک  هدـش  لزاـن 
هب دوخ  هارمه  نارجن  ياراصن  اـب  هلهاـبم  يهیـضق  رد  ار  اـهنآ  هدومرف و  عمج  ءاـسک  ریز  رد  ار  اـهنآ  ص )  ) هللالوسر هک  تسا  ناراوگرزب 

فالآ هیلع  ءادهشلادیس  نیسح  ماما  دنزرف  هن  مالسلامهیلع  تیبلها  قرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  یعطق و  عامجا  هب  رظن  و  درک . رضاح  هلهابم 
دشابیم . زین  مالسلامهیلع  هسدقم  تاوذ  نآ  لماش  مالس  تاولص و  هدوب و  راهطا  تیبلها  دمحم و  لآ  لخاد  ءانثلا  ۀیحتلا و 

سوماق بحاص  زا  يراکنا 

[338 ( ] رشبلا ریخ  یلع  ةالصلا  یف  رشبلا  تالـصلا و  : ) باتک رد  تغل  رد  سوماق  باتک  بحاص  يدابآزوریف  هک  تسا  روآبجعت  رایـسب 
نامه رد  شدوخ  زاب  لاح  نیا  اب  دوش  هوالع  ار  لآ  رب  تالص  وا  رب  تالـص  رد  هک  هدومرف : میلعت  مالعا و  ص )  ) هللالوسر هک  هدرک  رارقا 

دنسیونیم ترضح  هحفـص 466 ] نآ [  كرابم  مسا  لباقم  رد  ای  هللالوسر )  ) يهملک رکذ  عقوم  رد  تاولـص  هک  یتقو  نیریاـس  باـتک و 
هدربمان باتک  زا  هحفـص  نامه  رد  يدابآزوریف  دعب  دننکیم  فذح  ار  لآ )  ) و ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـناهداد شراگن  ار  تالمج  نیا 

لئاطال ياهفرح  لطاب و  اپارـس  هک  هدـش  یتاهابتـشا  راچد  رگید  فرط  زا  هدومن و  فارتعا  قح  هب  یتهج  زا  هک  هدرک  یلیـصافت  هب  عورش 
مالعالا ءاج  امنا  باتکلا و  یف  هلآ  یلع  ةالصلاب  رمأی  مل  و  ص )  ) هللالوسر یلع  ةالـصلاب  رمأ  هنأش  زع  هللا  نا  ملعتلف  دیوگ : هک  اجنآ  تسا 

هتـصاخ برعلا  ۀـغل  یف  لـجرلا  لآ  نا  ملعا  مث  دـیوگ : هک  نیا  اـت  لـالا  یلع  ةالـصلا  ةداـیزب  هیلع  ةالـصلا  اـنایا  ص )  ) هللالوسر میلعت  یف 
دعب لسر . ءایبنا و  هلآ  نم  ناک  میهاربا  نا  اـنملع  دـق  نینمؤملا و  نم  هللااـب  ءاـملعلا  نوحلاـصلا  مه  مهلآ  ءاـیبنالا و  ۀـصاخ  هیلا و  نوبرقـالا 
مرکا ربمغیپ  صاوخ  زا  اهنآ  هک  تسا  تما  زا  نیحلاص  ءاملع  دـمحم  لآ  زا  دارم  تسا : نیا  شلامجا  هب  بیرق  هک  هداد  شراگن  یلیـصفت 

میهاربا لآ  زا  خلا . میهاربا ... لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  هروثأم : تاولـص  رد  دنـشابیم و  (ص )
هدش و متخ  توبن  تما  نیا  رد  هک  نیا  رب  رظن  دناهدمآ و  میهاربا  لسن  زا  هک  یئایبنا  فسوی و  بوقعی و  قحسا و  لثم  دندوب  لسر  ءایبنا و 
وا لآ  هچرگ  دشاب  توبن  يهبترم  دمحم  لآ  يارب  هتساوخ  دنوادخ  زا  ص )  ) هللالوسر تبسانم  نیا  هب  هدیدرگ  دودسم  ماکحا  عیرشت  باب 
هب هبتر  رد  ار  دوخ  لآ  هک  تسا  ص ) [ ) هحفص 467 هللالوسر [  لامک  زا  سپ  دنرادن  توبن  بصنم  نوچ  دنیامن  ماکحا  عیرشت  دنناوتیمن 

میهاربا عیارـش  زا  یلو  دوـشیمن  خـسن  يو  عرــش  هـک  دراد  تـیزم  مالــسلاهیلع  مـیهاربا  رب  ص )  ) هللالوـسر و  تـسا . هدرک  قـحلم  ءاـیبنا 
هدومرفن نایب  دوش  مض  شدوخ  هب  تاولص  رد  ار  وا  لآ  هک  تروص  نیا  هب  ام  هب  ار  تاولص  میلعت  ص )  ) هللالوسر دش و  خسن  مالـسلاهیلع 

یـصاخشا تما  نیا  رد  هک  میراد  عـطق  اـم  سپ  تسا . هدیـسر  تباـجاب  هراـبنیا  رد  ص )  ) هللالوـسر توـعد  یهلا و  یحو  قـیرط  زا  رگم 
ار ص )  ) هللالوسر دـنوادخ  دـنرادن و  ار  ماکحا  عیرـشت  قح  یلو  تسا  هدـش  قحلم  توبن  رد  ءاـیبنا  يهجرد  هب  اـهنآ  يهجرد  هک  دنتـسه 

صیصخت دنوادخ  دعب  هداد . رارق  ءادهش  ناشدوخ  ياهتما  رب  ار  ءایبنا  هچنانچ  هداد  رارق  ءایبنا  مما  رب  ءادهـش  ار  وا  لآ  هک  هتـشاد  یمارگ 
رب ناشداهتجا  رد  اهنآ  رظن  هچنآ  هک  هدومرف  ررقم  ار و  ماکحا  رد  داهتجا  هدومرف  عیرـشت  اهنآ  هب  هک  ار  اهنآ  ءاـملع  ینعی  تما  نیا  رب  هداد 

. دوب روط  نیا  اهنآ  نیدلقم  ءایبنا و  عیارـش  مکح  هچنانچ  دنیامن  لمع  ناشنیدلقم  مه  ناشدوخ و  مه  نآ  يادؤم  هب  اهنآ  دوشب  يدؤم  نآ 
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نیا ياملع  نینمؤم  زا  دنترابع  هک  دمحم  لآ  يارب  هداد و  رارق  لیئارـساینب  ءایبنا  رد  یحو  يهلزنم  هب  تما  نیا  رد  ار  داهتجا  دنوادخ  سپ 
نید و رد  دـننکیم و  عورـشم  داهتجا  رادـقم  نیمه  ایند  رد  دوشیم و  رهاظ  ترخآ  رد  هک  تسا  یلاـعت  دـنوادخ  دزن  توبن  يهبترم  تما 

نیا هب  تیبلها  زا  یکی  هک  داتفا  قاـفتا  هاـگره  و  هحفـص 468 ] یلاعت [ . دنوادخ  بناج  زا  عورـشم  رما  هب  رگم  دـننکیمن  داهتجا  ماکحا 
دناهدرک عمج  هک  تیبلها  زا  اهنآ  رئاظن  رفعج و  نیسح و  نسح و  دننام  دراد  دوجو  هبترم  نیا  اهنآ  يارب  دش  لئان  داهتجا  ملع و  زا  هبترم 

تغل لها  دزن  اعدا  نیا  اریز  دناصوصخلاب  ص )  ) ربمغیپ تیبلها  زا  ترابع  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  دوشن  لایخ  ار و  لآ )  ) و لها )  ) نایم
یلاـعت دـنوادخ  و  ةدـحوملا . ءاـبلا  فـیفختب  هؤاـبحا : لـجرلا و  ۀــصاخ  زا : تـسا  تراـبع  لآ )  ) هـکلب دسانــشیمن  ار  نآ  برع  هدوـبن و 

[ ... 340  ] ارکش دواد  لآ  اولمعا  دیامرفیم : و  [ ... 339  ] نوعرف لآ  اولخدأ  دیامرفیم :

هدرک نایب  سوماق  بحاص  هک  یبلاطم  هب  یسررب 

رئاس ءایبنا  ۀمالا  هذه  ءاملع  ظفل : یف  لیئارساینب و  ءایبنأک  یتما  ءاملع  ص )  ) هللالوسر لوق  و  دیوگ : زاب  لیـصافت  نیا  زا  دعب  يدابآزوریف 
لقن شظفل  نیع  ای  همجرت و  يهصالخ  اجنیا  ات  هک  يدابآزوریف  تاملک  هب  هانرکذ . امیف  هب  سنأتسی  نکل  لاقم  هدانسا  یف  ناک  نا  ممالا و 

هیماما يهعیش  دزن  رد  تشذگ  هچنانچ  دمحم ) لآ   ) زا دارم  نآ  زا  سپ  و  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  تقد  رظن  زا  هک  دوش  قیقحت  یـسررب و  دش 
میهاوخ تسیچ ؟ دناهدرک  ذخا  تارـضح  نآ  زا  هدرک و  عوجر  مالـسلامهیلع  راهطا  تیبلها  هب  ماکحا  رد  لاوقا و  دئاقع و  یمامت  رد  هک 
تاولـص هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هب  هک  هدوـمرف  رما  اـم  هب  میرک  نآرق  رد  ادـخ  هک  هـتفگ : يداـبآزوریف  هحفـص 469 ] تخادرپ [ .

رد دـنوادخ  اریز  تسین  تسرد  يو  شیاـمرف  نیا  تسا . هدومرفن  تاولـص  هب  رما  باـتک  رد  ص )  ) هللالوـسر لآ  هب  تبـسن  یلو  میتـسرفب 
مزال هفیرش  يهیآ  دراد و  یقباطم  تلالد  نآ  رب  هیآ  هدومرف و  شلوسر  هب  تاولص  هب  رما  هیلع .... اولص  اونمآ  نذیلا  اهیأ  ای  هفیرـش : يهیآ 

زا تاولص  تیفیک  زا  دناهدرک  لقن  هریثک  ثیداحا  رد  هچنانچ  هیآ  لوزن  زا  دعب  نیملسم  نوچ  یمازتلا  تلالداب  ار  لآ )  ) رب تاولـص  هتفرگ 
هچرگ تسا  هعیش  ینس و  نایم  یقافتا  نیا  دینک و  نآ  رب  مض  ار  دمحم  لآ  دیئوگب و  تاولص  نم  هب  دومرف  دندرک  لاوئس  ص )  ) هللالوسر

تاولـص هک  هتفرگ  مزال  ص )  ) ربمغیپ رب  تاولـص  سپ  دننکیم  تفلاخم  دـنرادن و  تقفاوم  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  اب  لمع  ماقم  رد  اهینس 
مازتلالاب هفیرـش  يهیآ  سپ  دش  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  روتـسد  فالخرب  هدیرب و  مد  تاولـص  الا  دوش و  هتفگ  زین  لآ )  ) رب

رکذ ص )  ) هللالوسر طقف  هفیرش  يهیآ  رد  دوش و  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  رب  تاولص  اب  زین  لآ )  ) رب تاولص  هک  دراد  تلالد 
هللالوسر دنـشابیم  سفن  کی  لثم  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  دـننام  هللالوسر ص ) لآ   ) هک تسا  نیا  هب  هراشا  هدـش 

حیحـص رد  دنتـسه . هدحاو  سفن  يهلزنم  هب  دنرادن  یقرف  دناهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  لآ )  ) تسا و لآ )  ) زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 ] لقن یقرط  اب  بازحا  يهروس  ریسفت  رد  يراخب  حیحص  رد  نینچمه  دهشت و  زا  دعب  ص )  ) یبن رب  ةالص  باب  رد  ةالـص  باتک  رد  ملـسم 

مهللا اولوق  لاقف : یه ؟ فیکف  کیلع  ةالـصلا  اما  هانفرع و  دقف  کیلع  مالـسلا  اما  هللالوسر  ای  تلق  دراد : رتاوت  هک  دناهدرک  هحفص 470 ]
دننام دـمحم ) لآ   ) هک هتفرگ  مزال  تاولـص  هفیرـش : يهیآ  اذـل  و  میهاربا . لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص 

دنتـسه تاولـص  قحتـسم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  دننام  هک  تسا  ياهبترم  تلزنم و  اهنآ  يارب  دنـشاب و  تما  لضفا  ص )  ) هللالوسر دوخ 
فارتعا هب  اذل  دـنوشن و  ادـج  تقو  چـیه  مه  زا  دوش و  هتفگ  تاولـص  مه  اب  ترـضح  نآ  لآ  و  ص )  ) ربمغیپ هب  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک 

زا فشک  هک  يروما  زا  و  دنتسه . نیلسرم  يهجرد  رد  ءایبنا و  يهبترم  رد  دمحم ) لآ   ) تشذگ شتاملک  هچنانچ  يدابآزوریف  ياقآ  دوخ 
نیبصعتم زا  یکی  ناعذا  درادن  ار  دمحم ) لآ   ) رب نتفگ  تاولـص  رب  تلالد  هفیرـش  يهیآ  هدرک  اعدا  هک  دـنکیم  يدابآزوریف  لوق  نالطب 

رد هک  تسا  یکم  رجح  نبا  زا  ترابع  وا  دـشابیم و  هدربماـن  عوضوم  هب  هفیرـش  يهیآ  تلـالد  رب  شفارتعا  تنـس و  لـها  مـالعا  ياـملع 
نیع تسا  بوخ  هدومن و  هیآ  هحفص 471 ] تلالد [  هب  رارقا  [ 341  ] هدرک فیلأت  هعیـش  در  رد  شیوخ  نامگ  هب  هک  قعاوص  دوخ  باتک 
هدرک يراج  ینـس  بصعتم  ملاع  رفن  کی  ملق  هب  ار  قح  بلطم  روطچ  دـنوادخ  ددرگ  مولعم  اـت  [ 342  ] دوش لقن  قعاوص  زا  يو  تاراـبع 
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لهأ یلع  ةالـصلاب  رمالا  نا  یلع  رهاظ  لیلد  هرخآ  یلا  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللاب  مهتباجا  ۀیالا و  لوزن  دعب  مهلاؤس  تسا :
یلع لد  هب  اوبیجا  املف  رکذ  امب  اوباجی  مل  اهلوزن و  بقع  هلآ  هتیب و  لهأ  یلع  ةالصلا  نع  اولأسی  ملالا  ۀیالا و  هذه  نم  دارم  هلآ  ۀیقب  هتیب و 
دیزم هیلع  ةالصلا  نم  دصقلا  هحفـص 472 ] نال [  هسفن  ماقم  کلذ  یف  مهماقا  [ 343 ( ] ص  ) هنا هب و  رومأملا  ۀـلمج  نم  مهیلع  ةالـصلا  نا 

کترفغم و کتمحر و  کتالـص و  لعجاف  مهنم  انأ  ینم و  مهنا  مهللا  لاق : ءاسکلا  یف  رم  نم  لخدأ  امل  مث  نم  مهمیظعت و  هنم  همیظعت و 
نبا دعب   ) هعم مهیلع  مهتالـص  نینمؤملا  نم  بلط  ذئنیحف  هعم  مهیلع  یلـص  هللا  نا  ءاعدـلا  اذـه  ۀباجتـسا  ۀیـضق  مهیلع و  یلع و  کناوضر 

نیحیحصلا یف  لالا  فذح  ررقت  ام  یفانی  و ال  دیوگ ): میدرک و  لقن  ام  البق  هک  هدرک  لقن  ار  ءارتبلا - ةالصلا  یلع  اولصت  ثیدح ال  رجح 
نال هرخآ  یلا  میهربا  یلع  تیلـص  امک  هتیرذ  هجاوزا و  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق : لاق : ؟ کیلع یلـصن  فیک  هللالوسر  ای  اولاق :

ۀیرذـلا جاوزالا و  فطع  مث  رخالا  هظفحی  مل  ام  ةاورلا  ضعب  ظفحف  هلک  کـلذ  لاـق  ص )  ) هنا ملعی  هب  رخأ و  تاـیاور  یف  تبث  لـالا  رکذ 
ار لآ )  ) رب تاولـص  هب  رما  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دـش  مولعم  سپ  خـلا ... لالا  نم  اسیل  اهنا  یـضتقی  تایاورلا  نم  ریثک  یف  لالا  یلع 

يو ناکیدزن  صاوخ  برع  تغل  رد  لجرلا  لآ  دـیوگ : يدابآزوریف  دـعب  دراد . تلالد  نآ  ربیمازتلا  تلـالد  اـب  تاولـص  يهیآ  هدومرف و 
دنشابیم .

برعلا ناسل  بحاص  لقن  هب  لآ »  » یناعم

فالتخا دمحم ) لآ   ) زا دارم  ینعم و  رد  تغل  رد  لآ )  ) یناعم بسح  رب  تنـس  لها  تسا و  ددـعتم  تغل  رد  لآ )  ) ینعم هک  تسناد  دـیاب 
اجنیا رد  هتفگ  وا  هچنآ  لامجا  هصـالخ و  تسا  بوخ  هتـشاگن و  الیـصفت  ار  اـهنآ  یماـمت  برعلاناـسل  رد  روظنم  نبا  دـناهدرک و  دـیدش 

: ۀفئاط لاقف  لالا  یف  سانلا  فلتخا  ص )  ) یبنلا لآ  لالا  و  [ : 344  ] دیوگ لوأ )  ) يهدام لیذ  رد  برعلا  ناسل  رد  هحفص 473 ] میروایب [ :
دـحاو و لهالا  لالا و  ۀـفئاط : تلاق  عبتم و  ریغ  وا  اعبتم  هتبارق  وذ  هلآ  ۀـبارق و  ریغ  وا  تناـک  ۀـبارق  هعبتا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآ 

نینعمل نیلـصا  لهالا  لالا و  راص  ۀـلعلا و  کلت  تلاز  دـقف  سابعلاوبا  لاق  لیوأ  لآ  ریغـصت  یف  یئاسکلا  نع  لیهأ و  لـیق  رغـص  اذا  لـالا 
دمحم یلع  لص  مهللا  ص :)  ) یبنلا لوق  نع  لئس  هنأ  هریغ  نع  يور  ۀبارق و  ریغ  وا  ناک  ۀبارق  ص )  ) یبنلا عبتا  نم  لک  ةالصلا  یف  لخدیف 

هنا ینعی  امنا  ال و  لوقیف : لها ؟ کلأ  هل : لوقت  لجرلا  نا  یلا  بهذ  هنأک  هجاوزأ  هلها و  هلآ  لئاق : لاقف  دمحم ؟ لآ  نم  دمحم  لآ  یلع  و 
لاقی نا  کلذ  و  [ 345  ] هیلع لدی  مالک  ببـس  هل  نوکی  نا  الا  فرعی  مالک ال  ینعم  هنکلو  ناسللا  هلمتحی  ینعم  اذه  لاق و  ۀجوز  هل  سیل 

نا یلا  سان  بهذ  دمحم و  نید  لهأ  دـمحم  لآ  لئاق : لاق  و  تجوزت . ام  دارأ  هنا  مالکلا  لوأب  فرعیف  تلهأت  ام  لوقیف : تجوزت ؟ لجرلل 
وأ كولمم  وا  ۀجوز  نم  هتیب  هیوؤی  نم  مهبسن و  هیلا  يذلا  هدلو  لجرلا  لآ  دع  اذا  هتبارق و  نم  اهریغ  نود  اهب  درفنی  یتلا  هتبارق  دمحم  لآ 

دارأ ام  یلع  لدتـسی  نأ  زجی  مل  هما  لبق  نم  هتبارق  نود  هیبا  لبق  نم  هتبارق  ضعب  یف  اذه  ناک  هلایع و  همـض  هحفص 474 ] دحا [  وا  یلوم 
لآ نا  یلع  لد  دمحم  لآ  دـمحمل و  لحت  ۀـقدصلا ال  نا  لاق  املف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ۀنـسب  الا  هلوسر  مث  اذـه  نم  هللا 

و ریثالا . نبا  لاق  دمحم  لآ  دمحمل و  ۀـقدصلا  لحت  ال  ثیدـحلا . یف  سمخلا و  اهنم  اوضوع  ۀـقدصلا و  مهیلع  تمرح  نیذـلا  مه  دـمحم 
وه هب و  نمآ  نم  هباحـصا و  هلآ  لیق  و  هتیب . لهأ  مهنأ  یلع  رثکالاف  مهل  ۀقدصلا  لحت  نیذلا ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآ  یف  فلتخا 

: لیق و  ناسللا . یف  ام  صیخلت  اذـه  باذـعلا . دـشا  نوعرف  لآ  اولخدأ  لج . زع و  هلوق  هنم  هعابتا و  لجرلا  لآ  عیمجلا و  یلع  عقی  ۀـغللا  یف 
نم ذوخأم  ۀـبارق  وا  بسنب  هیلا  لؤی  نم  لک  هموق و  لجرلا  لآ  لاقی . ةرـصبلا و ال  لها  لاـقی . هنم  معا  لـهالا  نا  لـهالا  لـالا و  نیب  قرفلا 
لآ یئـش و  لک  لآ  کلذـک  هصخـش و  لجرلا  لآ  هتیب و  لها  هتبارق و  لجرلا  لآ  لـیق  هتیب و  همـضی  نم  لـک  هلها  عوجرلا و  وه  لوـالا و 

؟ داد حـیجرت  ناوتیم  ار  مادـک  هفلتخم  لاوقا  همه  نیا  زا  [ . 346  ] فاکسالا لآ  لاقی : الف  فرـش  هیف  ام  یف  الا  لمعتـسی  هلها و ال  لجرلا 
يرظن راهظا  دمحم ) لآ   ) زا دارم  رد  دوخ  مهف  بسح  رب  سک  ره  هک  يداع  صاخـشا  نانخـس  لاوقا و  هب  هک  تسا  هحفص 475 ] مولعم [ 

هک یلوق  درک ؟ داـمتعا  ناوتیم  روطچ  تسین  نکمم  دـشاب  هدوب  نیب  رد  یحجرم  هک  نیا  نودـب  حـیجرت  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدرک 
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( دمحم لآ   ) زا دارم  هک  دهد  حیجرت  دمحم . لآ  دمحمل و  لحت  ۀـقدصلا ال  نا  هدومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ۀـیوبن  تنـس  اب  هتـساوخ 
تسا . مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءابرقأ  هیلک 

هرتاوتم رابخا  رد  لآ »  » ینعم

هللا یلص  هللالوسر  دوخ  هدومرف و  نایب  ار  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هریغ  ءاسک و  ثیدح  يهیـضق  رد  هرتاوتم  رابخا  ثیداحا و  همه  نآ  اب  سپ 
هک ار  دمحم ) لآ   ) زا دارم  ارچ  هتخاس  اراکشآ  رهاظ و  ار  نتشیوخ  دارم  هداد و  حیضوت  ریسفت و  مدرم  هب  ار  دمحم ) لآ   ) ینعم هلآ  هیلع و 

بحاص دوخ  هک  یئانعم  تسین  روآبجعت  اـیآ  داد ؟ حـیجرت  ناوتن  دنـشابیم  مهیلعهللامالـس  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  زا  تراـبع 
همه نیا  ارچ  و  درک ؟ ادـیپ  نانئمطا  ناوتب  يداـع  درم  يوغل  نـالف  لاوقأ  لاـثمأب  هتـشاذگ و  راـنک  هب  ار  نآ  هدومرف  ناـیب  هسدـقم  تعیرش 

کـسمت یثیداحا  هب  یلو  دراد  لالد  دمحم ) لآ   ) يانعم هب  یقباطم  تلالد  اب  هک  تخادنارانک  هب  ار  هعیـش  تنـس و  لهأ  قرط  هب  ثیداحا 
 ] برعلا ناسل  بحاص  زا  هک  تنس  لهأ  ياملع  لاوقا  همه  نآ  و  دوشیم ؟ هدز  گنچ  اهنآ  هب  روطچ  هدش  دراو  هقدص  دروم  رد  هک  دومن 
هب يدابآزوریف  سپ  دشن  هدینـش  هدید و  دنک  ینعم  تما  ءاملع  هب  ار  دـمحم ) لآ   ) هک يدابآزوریف  لوق  اهنآ  رد  دـش  هدینـش  هحفص 476 ]

: دننام مالـسلاهیلع  میهاربا  دالوا  زا  دنترابع : مالـسلاهیلع  میهاربا  لآ  هک  یتروص  رد  دـنک  ینعم  ار  دـمحم ) لآ   ) هتـساوخ شدوخ  هاوخلد 
( دمحم لآ   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  رد  یلو  دناهدمآ  مالسلاهیلع  میهاربا  لسن  زا  هک  یئایبنا  بوقعی و  قحـسا و  لیعامـسا و 

لآ  ) لـثم مه  دـمحم ) لآ   ) دـیاب مالـسلاهیلع  میهاربا  هب  هیبـشت  ياـضتقم  هک  یتروص  رد  دوشیم ؟ ینعم  ءاـملع  هب  مه  تما  رد  تما و  هب 
هللالوسر هب  اهنآ  هب  تبسن  هک  نارگید  زا  هن  دنشاب  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ءایبنا  متاخ  دالوا  لسن و  زا  میهاربا )

- دنموصعم لقن  لقع و  مکح  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ص )  ) هللالوسر لسن  رد  هوالع  و  دنـشاب . تما  ءاملع  زا  هچرگ  دـنناگناگیب  (ص )
نآ دـنراد و  فارتعا  اهنآ  تیلـضفا  تیملع و  اب  تما  یمامت  دـناهدوب و  ناشدوخ  رـصع  رد  یمالـسا  تما  ملعا  و  میـشاب - لیلد  عباـت  رگا 

دنـشاب توبن  يهبترم  رد  هک  یـصاخشا  دومن و  فارتـعا  عوضوم  نیا  هب  يداـبآزوریف  دوخ  هک  دـناءایبنا  يهبترم  رد  هک  دـناهسدقم  تاوذ 
فاصوا و یمامت  هب  هک  هتفرگ  مزال  هبترم  نآ  هب  ندـش  لـئان  اریز  دوشیمن  لـئان  توبن  يهبترم  هب  موصعم  ریغ  ـالا  دنـشاب و  موصعم  دـیاب 

رئاس زا  اهنآ  دـناهدرک  تباث  نقتم  مکحم و  رایـسب  لئالد  اب  هک  هیماما  يهعیـش  هدـیقع  هب  و  تفـص ، تساهنآ  زا  دـشاب و  اراد  ین  تالامک 
لضفا صاخشا  نآ  دناهدوب . اهنآ  زا  ملعا  دنلضفا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  زا  ریغب  مزعلایلوا  ءایبنا  زا  یتح  هتشذگ و  ءایبنا 
نتـشاد یمارگ  تهج  هب  دـنوادخ  دـش  لقن  شمـالک  هک  يداـبآزوریف  هحفـص 477 ] دوـخ [  فارتـعا  هب  ءاـیبنا و  يهـبتر  رد  هـک  مـلعا  و 

ایآ دنـشابن ؟ دـمحم ) لآ   ) زا دارم  اـهنآ  اـیآ  تسا  تماـما  توبن و  يهبترم  هک  هداد  رارق  ءاـیبنا  مما  رب  ءادهـش  ار  وا  لآ ) ( ) ص  ) هللالوسر
وا نیرهاط  ءایـصوا  و  ص )  ) هللالوسر ای  دنـشاب ؟ اهنآ  رب  ءادهـش  ات  دـنهاگآ  مما  لامعا  زا  اهنآ  ایآ  دـنئایبنا ؟ مما  رب  دـهاش  اهینـس  ناـیالم 

راهطا تیبلها  [ . 347  ] نونمؤملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا  لق  و  دندهاش . دنوادخ  دزن  فقاو و  لامعا  رب  هک  دنامالسلامهیلع 
یظافل ظافلا و  رد  ار  دوخ  رمع  هک  يدابآزوریف  يهدیقع  هب  تسا  نیملسم  قافتا  دروم  ناشتیلضفا  تیملعا و  مالسا  رد  هک  مالسلامهیلع 

و لها )  ) نایم دیـسر و  داهتجا  ملع و  زا  ءاملع  يهبترم  هب  یـسک  تیبلـها  زا  رگا  هدربن  یبیـصن  ظـح و  دـمحم ) لآ   ) مولع زا  هدرب و  رـسب 
-؟ تسا هدرب  مسا  اهنآ  زا  هک  یتارـضح  نآ  دننام  دـنوش  دراو  دـمحم ) لآ   ) يهگرج رد  هک  دـسریم  اهنآ  يهبترم  هب  درک  عمج  ار  لآ ) )

ار اهنآ  تسا  یلاعتهللابناج  نم  ناشمولع  هک  یـصاخشا  هدرک : يدابآزوریف  ياقآ  هک  لطاع  لایخ  لـطاب و  روصت  یبدایب و  نیا  هب  یهز 
تسا . هدروآ  ملاع  هن  دنالهاج  هسدقم  تاوذ  نآ  هب  تبسن  هک  تما  ياملع  فیدر  رد 

تسین ءایبنا  رب  یحو  لثم  نیدهتجم  داهتجا 

( اهباب یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انأ  [ ) هحفـص 478 دومرف [ : هدش و  سابتقا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  زا  اهنآ  مولع  هک  یـصاخشا 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


ار اهنآ  دناملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ملع  باب  ناشهمه  ترـضح  نآ  دـنزرف  هدزاـی  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  و  [ 348]
نیرخآ و نیلوا و  مولع  هک  یـصاخشا  هدومن  لایخ  دـنناشدوخ  لاثما  زا  یملعت  یبسک و  ناشمولع  هک  يداـع  نیدـهتجم  صاخـشا  دـننام 

اهینـس ياهالم  اب  ار  اهنآ  تسا  ناشیا  كرابم  ياههنیـس  رد  یئیـش ) لـک  ناـیبت  هیف  و   ) نیبم باـتک  ملع  تساـهنآ و  دزن  نیلـسرم  ءاـیبنا و 
هک دــندوب  صاخــشا  هنوـگنیا  یناـملظ - ياـهبلق  اـهمهف و  هنوـگنیا  داـب  دوباـن  یناداـن  تلاـهج و  نـیا  رب  داـب  فأ  هدرک - ضرف  ناـسکی 

یلع و اولاق  یتح  رهدلا  یلزنا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دندرک و  ضرف  ناسکی  قیدنز  رخص  نب  ۀیواعم  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ادبا هک  دنیامنیم  هدرم  دهتجم  راهچ  زا  دیلقت  هدرک و  دودسم  ار  داهتجا  باب  هک  ار  اهینـس  نیدهتجم  داهتجا  يدابآزوریف  ياقآ  و  ۀیواعم .

ءاعدا نیا  تشذگ . نآ  رب  شحیرصت  هحفص 479 ] هچنانچ [  تسا  هدرک  روصت  لیئارساینب  ءایبنا  یحو  دننام  [ 349  ] میرادن نآ  رب  یلیلد 
اهنآ داهتجا  يادؤم  تسین و  تایرورـض  زا  هک  دـشابیم  یفالتخا  تاعورف  لـئاسم و  رد  نیدـهتجم  داـهتجا  اریز  تسا  گرزب  هابتـشا  يو 
دوب دهاوخ  روذعم  دشن  عقاو  قباطم  رگا  تسا و  هدرک  لمع  عقاو  هب  روجأم و  باثم و  دشاب  عقاو  قباطم  رگا  تسا و  يرهاظ  مکح  ینظ و 
نایب مدرم  هب  مالـسلامهیلع  ءایبنا  هک  یماکحا  هحفـص 480 ] اما [  دـشاب و  هتـشادن  اور  هحماسم  روصق و  دوخ  داهتجا  عسو و  لذـب  رد  رگا 

مالـسا لوا  ردـص  زا  تنـس  لـها  هچ  رگ  تسین  داـهتجا  يور  زا  دـناهدومرف و  ذـخا  یقلت و  یحو  زا  هـک  تـسا  یعقاو  مـکح  دـنیامرفیم 
لاثما میرحت  رد  ار  هفیلخ  دـننک و  حیحـصت  هکلب  ار  اههیواعم  لاـثما  داـهتجا  اـت  دـنهدب  داـهتجا  تبـسن  زین  ص )  ) هللالوسر هب  دناهتـساوخ 

ربـمغیپ هک  یتروص  رد  دنـشارتب  دـهتجم  هدومن  داـهتجا  ص )  ) هللالوـسر ءازا  رد  میرک و  نآرق  صن  لـباقم  رد  هک  ناـنز  يهعتم  يهلأـسم 
هب درکیم ؟ داهتجا  دوب و  دهتجم  ص )  ) ربمغیپ ایآ  هک  ار  ثحب  نیا  اذل  درادن و  ینعم  يو  قح  رد  داهتجا  دـنکیم و  یقلت  یحو  زا  (ص )

دناهدومرف فینـصت  ملع  نآ  رد  میدـق  ياهنامز  رد  هک  هقف  لوصا  ملع  ياهباتک  رد  ار  بلطم  نیا  مالعا  ياملع  و  [ 350  ] دناهدروآ نایم 
هب ار  نآ  یفالتخا و  تاعورف  ماکحا و  رد  عورـشم  وحن  هب  نیدـهتجم  داهتجا  هسیاقم  تروص  ره  رد  دـناهتخادرپ . ثحب  هب  هدرک و  ناونع 
زا دارم  دـمحم ) لآ   ) هک یئاملع  زا  شروظنم  رگا  یلب  تسا . دـساف  لصاحیب و  روصت  لطاب و  مالک  ندرک  لایخ  ءاـیبنأ  رب  یحو  يهلزنم 

نایب اهنآ  هچ  ره  هک  تسا  حیحـص  يو  مالک  نیا  تقو  نآ  ص )  ) هللالوسر نیموصعم  ءایـصوا  زا  دـشاب  تراـبع  تسا  هسدـقم  تاوذ  نآ 
هللالوسر زا  ذوخأم  دـنیامرف  نایب  دـنیوگ و  هچ  ره  اهنآ  اریز  تسا  ص )  ) هللالوسر دوخ  ءایبنا و  هحفص 481 ] ياهشیامرف [  دننام  دنیامن 

داهتجا يور  زا  نید  عورف  لوصا و  رد  ص )  ) ربمغیپ دوخ  دـننام  زین  اهنآ  ياهشیامرف  تانایب و  زاب  یلو  تسین  نایم  رد  یقرف  تسا  (ص )
یهلا مکح  کی  زا  هک  یعقاو  مکح  ندرک  ایپ  يارب  نیدهتجم  داهتجا  هک  درک  هفاضا  دـیاب  و  تسا . ص )  ) هللالوسر زا  ذوخأم  هکلب  تسین 
یعقاو مکح  قباطم  شداهتجا  يادؤم  دورب و  اـطخ  هب  دـهتجم  مکح  نآ  ندرک  ادـیپ  رد  تسا  نکمم  دـشابیم و  تسین  رتشیب  يهعقاو  رد 

دننام رگا  اریز  دوشیم ؟ ءایبنا  رب  یحو  دـننام  اهنآ  داهتجا  روطچ  سپ  دـنوریمن  اطخ  هب  هیعقاو  ماـکحا  ناـیب  رد  ص )  ) ءاـیبنا یلو  دـشابن 
بیـصم شداهتجا  رد  ار  دـهتجم  هک  تسا  ناشدوخ  بهذـم  هب  اـنب  شمـالک  ياـنبم  يداـبآزوریف  یلب  دوشیمن  اـطخ  نآ  رد  دـشاب  یحو 

داهتجا و يادؤم  بسح  رب  هفلتخم  ماکحا  هعقاو  کی  رد  نیدهتجم  ءارآ  ددع  هب  دـنلئاق  ای  دنتـسین  الـصا  یعقاو  مکح  هب  لئاق  ای  دـننادیم 
تـسا هدش  لقن  اهنآ  زا  بیوصت  يهلأسم  رد  هک  یفالتخا  هب  انب  ددرگیم  تبث  ظوفحم  حول  رد  دوشیم و  ای  هدش و  لعج  مکح  اهنآ  نظ 

تسا . حضاو  ام  دزن  اهنایمامت  نالطب  و 

بیوصت ۀئطخت و  يهلاسم  هب  هراشا 

هب هک  يوحن  هب  هتـشگ  قیقحت  لیـصفت  روط  هب  هدـش و  ناونع  ـالماک  بلطم  نیا  بیوصت ) هئطخت و   ) يهلأـسم رد  هیماـما  هقف  لوـصا  رد  و 
تسا . هدنامن  اجنیا  رد  لیصفت  يارب  یجایتحا  هدیدرگ و  نشور  باتفآ  دننام  بیوصت  هب  لوق  نالطب  تسا و  هدنامن  ههبش  کش و  یسک 

خلا ءایبناک ... یتما  ءاملع  هدش : لقن  هچنآ  ندوب  عوضوم 
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ثیدح اب  هدرک  ینعم  تما  ياملع  هب  ار  دمحم ) لآ  [ ) هحفص 482 هک [  يو  ياعدم  هب  هتفگ : شمالک  نمض  رد  يدابآزوریف  هک  نیا  اما 
ءایبنا یتما  ءاـملع  هدـش : لـقن  وحن  هس  هب  هک  ثیدـح  نیا  ـالوا : تسین : تسرد  دوشیم ، ادـیپ  ساـنیتسا  لیئارـساینب  ءاـیبناک  یتما  ءاـملع 

يهمالع هدـشن و  ادـیپ  هیماما  يهعیـش  ثیدـح  عماوج  لوصا و  رد  لیئارـساینب - ءایبنا  نم  لضفا  ای : لیئارـساینب  ءاـیبنأک  اـی : لیئارـساینب 
حیرـصت دـناماظع  نیثدـحم  رباکا  زا  هک  راونالا  حـیباصم  د  هر )  ) ربش يهمالع  دیـس  و  هر )  ) یلماـع رح  يهمـالع  و  هر )  ) يرئازج ثدـحم 

هللاۀیآ ام  مظعا  داتسا  زا  ار  نآ  هچنانچ  [ 351  ] دناهدرک رکذ  نآ  رب  یتاهیجوت  زاب  یلو  تساهینـس  تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا  هک  دناهدرک 
هراشا شمالک  رد  زین  يدابآزوریف  ياقآ  دوخ  و  [ . 352  ] تسا هدومرف  موقرم  باوج  رد  یتاهیجوت  دـناهدرک و  لاؤس  هر )  ) ءاطغلا فشاک 
تحص ثیدح  نیا  هک  ضرف  رب  مالعا  ياملع  و  لاقم ) هدانسا  یف  ناک  نا  و  : ) تشذگ هچنانچ  تسا  مالک  ثیدح  نیا  دنـس  رد  هک  هدرک 

دش و هدینش  نیثدحم  ناگرزب  زا  هکلب  تسین  مولعم  يوار  دنس و  تهج  زا  ثیدح  الا  دناهدومرف و  موقرم  تاهیجوت  نآ  يارب  دشاب  هتشاد 
لیئارـساینب ءاـیبنا  نم  لـضفا  یتما  ءاـملع  تسا : عقاو  تاراـبع  ضعب  رد  و  هحفـص 483 ] تسا [ : تاعوضوم  زا  : دـناهدومرف هک  تشذـگ 

دنموصعم ءایبنا  اریز  تسا  لاحم  نآ  دیآیم و  مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت و  دنموصعمریغ  هک  دـشاب  تما  ياملع  روظنم  رگا  [ - 353]
هک تسا  دارم  تما  نیا  موصعم  ياملع  هک  دوش : هتفگ  هک  نیا  رگم  دنشاب  ءایبنا  زا  لضفا  هک  دوشیم  روطچ  دنتسین  موصعم  تما  ءاملع  و 

تما نیا  نیموصعم  يهمئا  هک  تسین  کش  ياـج  تسا و  حیحـص  ینعم  نیا  دنـشاب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  تارـضح  زا  تراـبع 
ءاملع زین  نیثدحم  ناگرزب  و  دنشابیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  زا  ریغ  مزعلایلوا  یتح  نیلـسرم و  ءایبنا و  یمامت  زا  لضفا 
هدوب توبن  يهبترم  ماقم و  رد  هک  دنتسه  اهنآ  اریز  دناهتسناد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  يانعم  هب  روکذم  ثیدح  رد  ار  خلا  یتما ....
ياـقآ دـش و  لـقن  تنـس  لـها  مـالعا  ياـملع  زا  دـمحم ) لآ   ) يارب برعلا  ناـسل  زا  هک  یناـعم  نآ  یماـمت  و  دـناءایبنا . زا  لـضفا  هکلب  و 

تسا . تما  نیا  نینمؤم  ءاملع  مومع  دارم  هک  تسا  لئاق  يدابآزوریف 

هماع لاوقا  هب  انب  دمحم  لآ  ندوب  نیقتم  ردق 

رگید لاوقا  ای  تسا  مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  دنشاب  ص )  ) هللالوسر ءابرقا  مومع  دمحم ) لآ   ) زا دارم  تسا  لئاق  هک  یعفاش  لوق  هب  انب  ای  و 
دمحم لآ  رد  لخاد  کش  نیرتکچوک  نودب  هحفـص 484 ] ص [ )  ) هللالوسر تیبلها  زا  موصعم  هدزاود  اهنآ  یمامت  هب  رظن  تشذگ  هک 

ناورم و لآ  هیماینب و  يهرود  رد  هک  دوشیم  دافتسم  مولعم و  خیراوت  ثیداحا و  زا  یلو  تسا  نقیتم  ردق  اهنآ  لوخد  اریز  دنتسه  (ص )
یلع و نینمؤملاریما  هب  صاصتخا  هک  دنیامن  ینعم  يروط  ار  دمحم ) لآ   ) دنناوتب هک  دناهدیشوک  رایـسب  توبن  نادناخ  نانمـشد  سابعینب 
رد دیشرلانومأم  سلجم  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  تاثحابم  تاملاکم و  دشاب و  هتشادن  مالسلامهیلع  ترـضح  نآ  نیرهاط  دالوا 
لآ : ) دـنیوگ هاگ  تسا  روطـسم  بتک  رد  روهـشم و  تسا  مالـسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  زا  تراـبع  دـمحم  لآ  سی و  لآ  هک  نیا  تاـبثا 

لیبق نیا  زا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يابرقا  یمامت  زا  ترابع  هک  دـناهتفگ : هاگ  دـنتما و  یمامت  زا  تراـبع  دـمحم )
رد هچنانچ  دناهتـشاذگ  اـپ  ریز  دـمحم . لآ  ءـالؤه  مهللا  هدومرف : ءاـسک  يهیـضق  رد  هک  ار  ص )  ) هللالوسر شیاـمرف  دناهدیـشارت و  لاوقا 
ور ص )  ) هللالوـسر يهیور  زا  هدرک و  بـیقعت  ار  هـیماینب  يهـیور  زورما  اـت  تاـیاور  هـمه  نآ  دوـجو  اـب  دـش  موـلعم  نداتـسرف  تاوـلص 

يهیآ دوش و  هداتـسرف  هدیرب  مد  تاولـص  هدرک و  كرت  ار  دمحم ) لآ   ) تاولـص رد  هک  دناهدیزرو  رارـصا  هیماینب  هچنانچ  دـناهدینادرگ 
عماجم رد  دندادیم و  لوپ  رودزم  نیرـسفم  هب  دـنتاجوز و  تیبلها  زا  دارم  دـنیوگ : دـننک و  ریـسفت  ص )  ) هللالوسر تاجوز  هب  ار  ریهطت 

هحفـص 485] تاجوز [  زا  ترابع  هدـش  لزان  اـهنآ  يهراـبرد  ریهطت  يهیآ  هک  تیبلـها  زا  دارم  هک  دـندادیم  ادـن  اـهرازاب  رد  یمومع و 
دنیامن و لمح  يزاجم  یناعم  هب  جراخ و  نآ  یقیقح  يانعم  زا  ار  دمحم ) لآ   ) هک دناهدیزرو  رارـصا  نینچمه  و  [ . 354 ( ] ص  ) دنربمغیپ

دیوگ نآرقلا  تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  دـننکیم . هدرک و  يوریپ  اهنآ  زا  دناهتـشاذگ  دوجو  يهصرع  هب  اـپ  ادـعب  هک  زین  اـهنآ  ناوریپ 
: هل لیقف  اوقدص . اوبذک و  لاقف : مالسلاو  ةالصلا  هیلع  یبنلا  لآ  مهلک  نوملسملا  نولوقی : سانلا  هنعهللایضر : قداصلا  رفعجل  لیق  [ : 355]
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دنیوگ مدرم  هک  ریبعت  نیا  زا  هلآ . هتعیرـش  طئارـشب  اوماق  اذا  مهنأ  یف  اوقدـص  و  هلآ . مهتفاک  ۀـمالا  نأ  یف  اوبذـک  لاقف : کـلذ ؟ ینعم  اـم 
هنیرق و اـب  رگا  ضرف  رب  هدرکیم و  اـهفرح  نآ  هب  راداو  يوما  ياهتـسد  ار  مدرم  هک  تسا  حـضاو  دنتـسه  ص )  ) یبن لآ  اـمومع  نیملـسم 

لآ  ) زا ار  ینقیتم  ردق  ندوب  دنناوتیمن  دـناهدرکیم  ار  ءاعدا  نیا  هک  هحفـص 486 ] یمدرم [  دوش  قالطا  مه  تما  هب  دمحم ) لآ   ) ازاجم
اوماق اذا  مهنا  یف  مالـسلاهیلع : ماما  شیامرف  و  دـنا . ص)  ) نیلـسرملا دیـس  دـالوا  زا  نیرهاـط  يهمئا  زا  تراـبع  هک  دـنیامن  راـکنا  دـمحم )

دنیامن . لمع  تعیرش  هب  رگا  تسا  عابتا  ینعم  هب  زاجم و  باب  زا  تما  رب  لآ )  ) قالطا هک  تسا  هنیرق  خلا  طئارشب ....

اضر ماما  ياهشیامرف 

لها ءاملع  زا  یتعامج  سلجم  نآ  رد  درب و  فیرشت  نومأم  سلجم  هب  ورم  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  تلص  نب  نایر 
لاوئس [ 356  ] اندابع نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  هفیرش : يهیآ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  زا  نومأم  دندوب و  هدش  عمج  ناسارخ  قارع و 

( لآ  ) ترتع زا  دارم  ایآ  هک  هدرک  لاوئـس  نومأـم  هدومرف و  تاـنایب  دـناهتفگ  سلجم  نآ  رد  ءاـملع  هچنآ  فـالخرب  ترـضح  نآ  هدرک و 
نم تما  هک  هدـش : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  دـناهتفگ : ءاملع  و  تسا . لآ )  ) دارم هدومرف : مالـسلاهیلع  ماما  لآ ؟ ریغ  ای  تسا 

رد مالـسلاهیلع  ماما  تسوا . تما  دمحم  لآ  زا  دارم  هک  دـناهتفگ : هضافتـسا  وحن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  تسا و  نم  لآ 
هب هدومرف : مالـسلاهیلع  ماما  تسا ، مارح  یلب  دـناهتفگ : ءاملع  تسا ؟ هحفـص 487 ] مارح [  هقدـص  دـمحم  لآ  هب  ایآ  هدومرف : اهنآ  باوج 

تـسا یفاک  لآ  تما و  ناـیم  قرف  نیا  هدومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  تسین ، مارح  هن  دـناهتفگ : تیمومع  رد  تسا ؟ مارح  هقدـص  روطچ  تما 
ترتع تلیـضف  ینآرق  تاـیآ  زا  هیآ  هدزاود  اـب  سلجم  نآ  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  و  تسا . تما  لآ  زا  دارم  هک  تفگ : دوشیمن  سپ 

دناهدوب نومأم  روضح  رد  هک  ءاملع  تاـملک  مالـسلاهیلع و  ماـما  تاـنایب  نآ  عومجم  يهظحـالم  زا  هدومرف  ناـیب  ار  مالـسلامهیلع  هرهاـط 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  يهیرذ  تیبلها و  دمحم و  لآ  یناعم  هب  تبـسن  هک  دناهتـشاد  رارـصا  ردقچ  هماع  ءاملع  هک  دوشیم  مولعم 

يراشفاپ اهنآ  هب  رارـصا  رد  یقاب و  اهینـس  ملق  نابز و  رد  لاح  اـت  هک  تسا  هلطاـب  دـئاقع  تسرداـن و  راـکفا  ناـمه  دـنیامن و  یـشوپهدرپ 
لآ  ) زا دارم  هک  دوشن  لایخ  تشذـگ : شلقن  هچنانچ  هدرک  راهظا  شتاملک  رد  يداـبآزوریف  ياـقآ  هک  تسا  راـکفا  ناـمه  زا  دـنیامنیم .

ترابع لآ )  ) هکلب دسانـشیمن  ار  نآ  برع  هدوبن و  تغل  لها  دزن  ءاعدا  نیا  اریز  دناصوصخلاب  ص )  ) ربمغیپ تیبلها  زا  ترابع  دمحم )
تسا . هدروآ  دهاش  دوخ  هب  ار  نوعرف ... لآ  اولخدا  يهیآ  دعب  تسا  درم  ناصاخ  ءابحا و  زا 

دوش عوجر  دمحم  لآ  هب  دیاب  تالضعم  رد 

دوـخ تسا و  صخـش  ناـصاخ  ءاـبحا و  زا  تراـبع  تغل  رد  لآ )  ) هک دـیراد  رارقا  ناـتدوخ  امـش  دوـشیم : هتفگ  يداـبآزوریف  ياـقآ  هـب 
دنتسه نیلقث  زا  یکی  هللا و  باتک  اب  ربارب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دالوا  زا  هرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

و دمحم ) لآ   ) هک دناهدرک  نییعت  دـنراد  قافتا  زین  تارـضح  نآ  هحفـص 488 ] يهعیـش [  عابتا و  دوب و  دـنهاوخ  مه  اب  تمایق  زور  ات  هک 
ءارهز هرهاط  يهقیدـص  مالـسلامهیلع و  رـشعانثا  يهمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دالوا  زا  ناصاخ  زا  تراـبع  ترتع )  ) و تیبلـها ) )

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تیبلـها  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  هـک  درک : ءاـعدا  ناوـتیم  اـهنیا  لـباقم  رد  اـیآ  دـشابیم . مالـسلااهیلع  لوـتب 
نیموصعم يهمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دوخ  حیرصت  ایآ  دنسانشیمن ؟ ار  ینعم  نیا  برع  تغل و  لها  اریز  دنتـسین  صوصخلاب 

تایاور بسح  رب  اهنآ  تانایب  لاوقا و  اهنآ و  نایعیـش  قافتا  تسا و  تباث  اهنآ  تمـصع  هیلقن  هیلقع و  يهلدا  بجوم  هب  هک  مالـسلامهیلع 
دسانشیمن ؟ ار  نآ  برع  تغل و  لها  دیوگ : يدابآزوریف  ياقآ  ات  دشابیمن ؟ برع  زا  تغل  لها  لاوقا  رابتعا  يهزادنا  هب  هدراو 

ریغص یشان  رعش 
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ذخا ناشیا  زا  دـیاب  برع  یمامت  شدوخ و  يدابآزوریف  تسا  ناراوگرزب  نآ  دزن  رد  حیحـص  وحن  هب  مولع  روما و  یمامت  هک  یتروص  رد 
مسعا یلع  دمحم  خیش  همالع  هچنانچ  [ 357  ] هیقف ملکتم  درم  نآ  ریغص  یشان  مالـسلامهیلع : تیبلها  رعاش  هتفگ  بوخ  هچ  دننک و  مولع 

فالتخا و عقو  اذا  باوج  ۀلـضعم  لک  یف  مهل  باـب  ملعلل  مه  راـتخملا  ونب  دـیوگ : وا  يهدیـصق  هحفــص 489 ] سیمخت [  رد  هر )  ) یفجن
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  هک  ار  هچنآ  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  باتکلا ) لزن  مهتایبأ  یف  باوصلا و  فرع  دـمحم  لآـب   ) بارطـضا
هک یلاح  رد  دناهدومرف و  بیقعت  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  شیامرف  زین  مالـسلامهیلع  هرهاط  ترتع  هدومرف و  نییعت  نایب و 

یلص هللالوسر  تنس  دسرب و  يو  هب  ناشبسن  هک  دوشیم  هتفگ  ناسنا  دالوا  هب  درک  حیرـصت  برعلاناسل  بحاص  هچنانچ  تغل  رد  لآ ) )
هللا یلص  هللالوسر  دالوا  زا  هک  مالسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  وا  یبلص  یبسن و  دالوا  زا  ترابع  دمحم ) لآ   ) هک هدرک  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا 

ینعم نآ  هب  ار  دـمحم ) لآ   ) برع هک  تفگ : ناوـتیم  مکحم  لـیلد  نیا  لـباقم  رد  اـیآ  دناتمـصع . لـها  هـک  دـشابیم  دـناهلآ  هـیلع و 
يارب ناـشمامتها  ماـمت  اـهيدابآزوریف  لاـثما  نوـچ  مصی » یمعی و  یئیـشلا  بح  : » دـناهتفگ میدـق  زا  درک  دـیاب  هچ  یلو  دنـسانشیمن -؟

هک ار  هچنآ  دناهتشون  هدیـشوپ و  مشچ  ناشدوخ  تاملک  تالاکـشا  تاداریا و  بیاعم و  زا  اذل  دشابیم و  ناشناگتـشذگ  لاوقا  حیحـصت 
ياهفرح نآ  دـناهداد  يو  هب  ار  نآ  تبـسن  هدرک و  رـشن  عبط و  ار  نآ  هک  یباتک  رد  يداـبآزوریف  لـثم  زا  هک  نیا  رب  رظن  دنـسیونب و  دـیابن 
نارگید هابتـشا  ثعاب  هدـش و  نشور  اهفرح  نآ  یتسردان  ات  دـش  هداد  لوط  مالک  هب  اذـل  هدـش و  جرد  حـضاو  رایـسب  طـالغا  حیحـصان و 

هحفص 490 ] ددرگن [ .

دمحم لآ  ینعم  رد  حیحص  يهدیقع 

هراشا

هرهاط و يهقیدص  نینمؤملاریما و  زا  دنترابع : اهنآ  هک  تسنآ  دش  هتفگ  هچنانچ  دمحم ) لآ   ) ینعم يهرابرد  هیماما  يهعیش  يهدیقع  اما  و 
هللا یلص  هللالوسر  هک  مه  تاولص  رد  و  نیعمجا ، مهیلع  هللا  مالس  يده  يهمئا  زا  ماما  هن  ءادهشلادیس و  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما 
ناخ یلع  دیـس  رحبتم  يهمالع  دشابیم . هسدقم  تاوذ  تارـضح و  نآ  زا  ترابع  دـیئامنن  ادـج  نم  زا  ار  اهنآ  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هجو مالـسلامهیلع و ال  ۀمـصعلا  لهأ  نم  ةرهاـطلا  هترتع  اندـنع  دـمحم  لآ  [ 358  ] دیوگ مالسلاهیلع  هیداجـس  يهفیحـص  حرـش  رد  یندم 

. لیق و  هتیرشع . لیق : هتمأ و  هلآ  لیقف : تافالتخا  ۀماعلل  و  مالسلامهیلع . نینسحلا  همطاف و  نینمؤملاریمأب و  هر )  ) یناثلا دیهـشلا  صیـصختل 
هیلع هللا  یلص  هلآ  اما  و  دیوگ : هر )  ) يرئازج دیـس  ثدحم  يهمالع  و  بلطملادبع . مشاهینب و  نم  تاکزلا  هیلع  هحفص 491 ] مرح [  نم 

نوموصعملا مهنا  نیموصعملا  نع  ضیفتـسملا  لقنلا  ببـسب  مهتعیـش  هیلع  تعمتجا  يذـلاو  مهب  دارملا  یف  نوملـسملا  فلتخا  دـقف  هلآ  و 
دق تیبلا و  لهأ  لالا و  ینعم  قیقحت  یف  ۀنماثلا : دـیامرفیم : نیعبرا  باتک  رخآ  رد  هر )  ) یـسلجم يهمالع  و  [ . 359  ] ریغ مالسلامهیلع ال 

ةرتاوتملا مهرابخا  هیلع  تلد  ۀیمامالا و  ۀیجانلا  دقرفلا  هیلا  بهذ  ام  ةدسافلا و  مهلیواقأ  رکذب  مالکلا  لیطن  اولاق و ال  ام  امهیف  ۀـماعلا  تلاق 
اما ءاسکلا  باحصاب  تیبلالها  صاصتخا  رابخالا  نم  رهظی  تیبلالها و  اذک  مالسلامهیلع و  رـشعانثالا  ۀمئالا  همطاف و  لالاب  دارملا  نا  وه 

تلد ۀماعلا و  نم  ریثک  انرکذ  ام  یلع  انقفاو  دـق  مالـسلامهیلع و  مهفرع  یف  هتاحلطـصم  هتاقالطا و  دـحا  هلعل  نودـب و  و  ص )  ) لوسرلا عم 
نایم رد  یعامجا  نینچمه  نیملـسم و  قافتا  هب  تسا  ریهطت  يهیآ  لخاد  ص )  ) هللالوسر هک  تسین  یکـش  دیوگ : هدنراگن  مهرابخا . هیلع 

تسا . هدش  نایب  احورشم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  تسا  هفیرش  يهیآ  نآ  دافم  لخاد  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  هک  تسا  ۀیماما 

يراسنوخ ققحم  لاکشا  یناث و  دیهش  شیامرف 

: هدومرف هداد و  مالـسلامهیلع  نینـسح  هرهاط و  يهقیدـص  نینمؤملاریما و  هب  صاصتخا  هعمل  حرـش  رد  هرـسسدق )  ) یناـث دیهـش  ار  لآ ) )
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دوخ یشاوح  رد  هر )  ) يراسنوخ نیدلالامج  اقآ  ققحم  يهمالع  بیلغت و  باب  زا  دوشیم  قالطا  هحفص 492 ] مالسلامهیلع [  همئا  یقابب 
فرح هدوب و  تسرد  لیلج  ققحم  نآ  شیامرف  تسا . لمأت  لحم  دـشاب  بیلغت  باب  زا  مالـسلامهیلع  همئا  یقابب  لآ )  ) قـالطا هک  هدومرف :
ققحم و  دـشاب . بیلغت  باب  زا  ات  تسین  يزاجم  ینعم  باب  زا  تسا  یقیقح  قـالطا  مالـسلامهیلع  همئا  یقاـبب  لآ )  ) قـالطا اریز  تسا  قح 

لها اقلطم و  بقعلا  بقع  بقعلا و  وه  ۀیرذلا  و  هتیرذ . دمحم ) لآ  : ) مالـسلاهیلع قداصلا  نع  و  [ : 360  ] دیامرفیم هرسسدق  يراسناوخ 
ینعمب لک  ۀفدارتم  ثیداحالا  یف  ةرتعلا  لهالا و  لالاف و  الا  ۀغللا و  لصا  بسحب  اذه  ءاسکلا . باحـصا  هترتع  مالـسلامهیلع و  ۀـمئالا  هتیب 

ات دـنیوگ  ار  ناسنا  بقع  هیرذ  تسا و  هیرذ  زا  تراـبع  ص )  ) دـمحم لآ  هک  هدومرف : لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یتیاور  لـک .
دوـشیم و قـالطا  هیرذ  هب  دـمحم ص ) لآ   ) هک تسا  نیا  هب  هراـشا  تـیاور  دـنامن : هتفگاـن  یلو  تـسا  لـماش  دـالوا  رب  تماـیق  يهـنماد 

هحفـص اما [  دنتـشاد و  ندوب  دـمحم  لآ  ياعدا  سابعینب  هک  نیا  دـننام  تسین  دـمحم  لآ  زا  دارم  براقا  ریاس  دراد و  اهنآ  هب  صاصتخا 
تیبلها هچنانچ  دیآیمنرد  مالسلاهیلع  ماما  شیامرف  زا  تسا  هیرذ  مومع  لماش  دهشت  رد  تاولـص و  رد  دمحم  دمحم  لآ  هک  نیا  [ 493

شلامعتسا تقیقح  لصا  یلو  دوشیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  يهیرذ  دالوا و  هیلک  رد  لامعتـسا  هاگ  تسا  قالطا  ود  زین  ار 
زا دارم  اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ریهطت : يهیآ  رد  هچنانچ  تسا  تراهط  تمصع و  تیبلها  رد 

. تسا قطان  نآ  رب  هعیـش  ینـس و  قرط  هب  هرتاوتم  تایاور  هچنانچ  تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تارـضح  ابع و  لآ  زا  تراـبع  تیبلـها 
هب نداتـسرف  تاولـص  ای  تسا و  بجاو  هک  زامن  دهـشت  رد  هاوخ  تاولـص  رد  دوشیم و  لامعتـسا  بلغا  هک  دمحم ) لآ   ) زا دارم  نینچمه 

هچنانچ تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهرهاط  ةرتع  زا  ترابع  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  دوشیم : هتفگ  هک  ص )  ) هللالوسر
ترتع هدومرف : هک  هر )  ) يراسنوخ ققحم  شیامرف  و  تشگ . لقن  هدومرف و  حیرـصت  نآ  رب  هفیحـص  حرـش  رد  هر )  ) رحبتم يهمـالع  دـیس 
دالوا رب  تغل  بسح  رب  ترتع  اریز  تسین  لاکشا  دروم  تسا  تغل  لصا  بسح  رب  نیا  دنتسه و  ءاسک  باحصا  زا  ترابع  ص )  ) هللالوسر

باحـصا هب  ترتع  زین  تایاور  رد  تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ  رب  تغل  بتک  رگید  برعلا و  ناسل  رد  هچنانچ  دوشیم  قالطا  ناـسنا  یبلص 
ءاسک باحـصا  اهنآ  سأر  رد  نوچ  دنامالـسلامهیلع  نیموصعم  ءایـصوا  یمامت  ترتع  زا  دارم  هک  درادـن  تافانم  نیا  هدـش و  ینعم  ءاسک 

زین هریـشع )  ) رد هاگ  هدـلو و  لجرلا و  لـسن  ةرتعلا )  ) هلـصا و هحفـص 494 ] يا [  هرتع ) یلا  داـع   ) لـصا ینعم  هب  رتـع )  ) دـناهتفرگ و رارق 
دوشیم . لامعتسا 

برعلا ناسل  بحاص  تاملک  لقن  ترتع و  ینعم 

یترتع هللا و  باتک  یفلخ  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  ص :)  ) هللالوسر لاق  لاق  تباث  نب  دیز  ثیدـح  یف  دـیوگ : برعلاناسل  رد  روظنم  نبا 
يردخلا و دیعـسوبأ  مقرا و  نب  دیز  هوحن  هعفر  حیحـص و  ثیدح  اذه  قحـسا و  نب  دـمحم  لاق  ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهناف 

هبلـص نم  هبقع  هتیرذ و  لجرلا و  دلو  ةرتعلا  و  تیبلا . لها  ةرتعلا  لعجف  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  اهـضعب : یف 
نا [ 361  ] فورعملا روهـشملا  هدالوا و  یلع و  هدالوا و  مه  نوبرقالا و  هتیب  لها  هترتع  و  مالـسلااهیلع . لوتبلا  همطاف  دلو  ص )  ) یبنلا ةرتعف 

ةروس یف  روکذـملا  سمخلا  سمخ  مهل  نیذـلا  یبرقلاوذ  مه  ۀـضورفملا و  ۀـقدصلا  ةاکزلا و  مهیلع  تمرح  نیذـلا  مه  هتیب و  لـها  هترتع 
( ترتع  ) زین تغل  لـها  ناـیم  رد  دوشیم  مولعم  تسا  هدـمآ  ظاـفلا  نیا  نیع  هب  برعلاناـسل  رد  هک  تسنآ  صخلم  تاراـبع  نیا  لاـفنالا .

مکیف كرات  ینا  رودـصلا : یعطق  رتاوتم  ثیدـح  رد  تسا و  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  لوتب  زا  ص)  ) هللالوسر دالوا  زا  ترابع  ص )  ) هللالوسر
هفک ود  دـننام  لدـع و  هک  ترتع  نیا  زا  دارم  تسا  تیبلـها  زا  تراـبع  ترتع  هک  هحفـص 495 ] یتیب [  لها  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا 

نیموصعم يهمئا  زا  ترابع  دـش  دـنهاوخن  ادـج  تمایق  زور  ات  رگیدـکی  زا  هدوب و  مه  اب  میرک  نآرق  يدـنوادخ  باتک  اـب  وزارت  نازیم و 
نآ زا  دنشاب و  مه  اب  ادخ  باتک  اب  هک  یناسک  اریز  دنوشیمن  ادج  ادبا  هدوب و  مه  اب  تمایق  زور  ات  ادخ  باتک  اب  هک  دنتسه  مالـسلامهیلع 

باتک اب  لدع  دنوشیمن و  ادج  نآرق  زا  اهنآ  اهنآ و  زا  تقوچیه  میرک  نآرق  سپ  دنموصعم  همئا  دنـشاب و  موصعم  دیاب  اعطق  دنوشن  ادج 
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رد ترتع  ینعم  اب  تافانم  تسا  هدـش  ینعم  ریـسفت و  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زا  معاـب  ترتع  راـبخا  ضعب  رد  رگا  دنتـسه و  ادـخ 
ياـنعم هب  دـنفدارتم و  ثیداـحا  رد  ترتـع  لـها و  لآ و  هک  هر :)  ) يراـسنوخ ققحم  شیاـمرف  و  درادـن . روکذـم  رتاوتم  فیرـش  ثیدـح 

لامعتسا معا  رد  هک  دوشیم  هاگ  دنامالسلامهیلع و  هرهاط  ترتع  زا  ترابع  دوشیم  هتشاذگ  قلطم  هک  یتقو  تسا و  حیحـص  دنرگیدکی 
تشذگ . هچنانچ  تسا  هدش 

« لآ  » ینعم رد  یثیداحا  لقن  ۀمغلا و  فشک  بحاص  مالک  لقن 

نآ زا  يرادقم  مه  هر )  ) یـسلجم يهمالع  ینالوط و  تسیمالک  لآ )  ) ینعم قیقحت  رد  ار  [ 362  ] هرسسدق یلبرا  ۀمغلا  فشک  بحاص  و 
وه له  زاجملا  نود  كدنع  ۀغللا  یف  لالا  ۀـقیقح  امف  لئاق : لاق  ناف  دـیوگ : هحفـص 496 ] تسا [ . هدومرف  لقن  [ 363  ] راونالاراحب رد  ار 

ۀـمالا و رئاس  نود  ۀـصاخ  ۀـبارقلا  ۀـغللا  یف  لالا  ۀـقیقح  لقف : دـیقم ؟ ریغ  اقلطم  هانعمـس  یتم  مهعیمج  یف  ماع  ما  مهنایعاب  ماوقـال  صاـخ 
( لآ  ) ینعم رد  هک  یثیداح  زا  اجنیا  رد  تسا  بوخ  مهریغل ... لعجی  ناب  هیف  زوجتی  دـق  ۀـصاخ و  مالـسلااهیلع  همطاف  دـلو  ةرتعلا  کلذـک 

ۀمئالا لاق  هتیب ؟ لهأ  نم  تلقف : هتیرذ . لاق : دمحم ؟ لآ  نم  مالـسلاهیلع . هللادبعوبا  هب  مدرک  ضرع  دیوگ : ریـصبوبا  دوش . لقن  هدش  دراو 
لجوزع هللادـنع  نم  هب  ءاـج  اـمب  اوقدـص  نیذـلا  نوـنمؤملا  لاـق : هتمأ ؟ نم  تـلقف : ءاـبعلا  باحـصا  لاـق : هترتـع ؟ نـم  تـلقف : ءایـصوالا ،

امه و  اریهطت . مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  هتیب  لها  هترتع  هللا و  باتک  اـمهب . کـسمتلاب  اورما  نیذـلا  نیلقثلاـب  نوکـسمتملا 
هک هدومرف  ریسفت  هیرذ  هب  ار  دمحم ) لآ   ) مالـسلاهیلع ماما  دوش : هظحالم  [ . 364  ] مالـسلامهیلع ۀمالا  یلع  ص )  ) هللالوسر دعب  ناتفیلخلا 
زا دارم  هک  درادن  تافانم  نیا  تسا و  لماش  اهنآ  هحفص 497 ] مومع [  هب  هک  نیا  هن  دراد  هیرذ  هب  صاصتخا  روظنم  دوشیم و  قالطا  هاگ 

: دنکیم ضرع  هدروآ و  دنوادخ  هاگرد  هب  عیفش  ار  اهنآ  ناسنا  هک  هیعدأ  بلغا  رد  نداتسرف و  تاولص  رد  زامن و  دهـشت  رد  دمحم ) لآ  )
ءایـصوا يهمئا  هب  ار  تیبلها  مالـسلاهیلع  ماـما  زین  و  تسا . مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زا  تراـبع  دـمحم . لآ  دـمحم و  قح  هب  یهلا 

هب ار  ترتع  نیلقث  ثیدـح  هب  هراشا  رد  ترتع  ریـسفت  رد  یلو  درک ، ینعم  مالـسلامهیلع  ءابع  باحـصا  هب  طقف  ار  ترتع  و  دومرف ، ریـسفت 
ندرک ریـسفت  ءاـسک  باحـصا  هب  ار  ترتـع  سپ  تسا ، نیموصعم  يهمئا  تیبلـها  زا  دارم  زین  ریهطت  يهیآ  رد  هک  دوـمرف  ینعم  تیبلـها 

لآ  ) هفیرـش ثیداحا  یـضعب  رد  و  تسا . دارم  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ءایـصوا  یمامت  نیلقث  ثیدح  رد  ترتع  زا  دارم  هک  درادن  تافانم 
هک تسنآ  يارب  نیا  دـناهدومرف و  ریـسفت  تسا  مارح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  اـهنآ  حاـکن  هک  یناـنآ  هیلک  هب  ار  دـمحم )

ازاجم انایحا  رگا  دنیامن و  جراخ  دمحم ) لآ   ) لومش زا  ار  اهنآ  دنهد  رارق  دمحم ) لآ   ) فیدر رد  ار  ناشدوخ  دنتساوخیم  هک  سابعینب 
لآ  ) زا دارم  مه  زامن  دهشت  رد  تاولص و  رد  هک  هتفرگن  مزال  لامعتـسا  نیا  دوش  لامعتـسا  یمعا  ینعم  رد  دمحم )  لآ   ) هک دوشیم  هاگ 

و ال دیامرفیم : میرک  نآرق  دندوب و  ملاظ  دندوبن و  رتشیب  هربابج  كولم  هدع  کی  اهنآ  زا  یعمج  هک  دـشاب  مه  سابعینب  لماش  دـمحم )
: دیوگ ةرسیم  هحفـص 498 ] نب [  هللادـبع  زا  هدرک  تیاور  رابخالا  یناعم  رد  هر )  ) قودـص خیـش  رانلا . مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا  اونکرت 

لآ امنا  لاقف : دمحم ، لآ  نحن  موق : لوقیف  هتیب ، لهأ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  لوقن : انأ  مالـسلاهیلع . هللادـبعوبا  ترـضح  هب  مدرک  ضرع 
دمحم و یلع  لص  مهللا  دیوگیم : هک  یتقو  هدید  هللادـبع  [ . 365  ] هحاکن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلع  لجوزع  هللا  مرح  نم  دـمحم 

بـسح رب  مه  هللادـبع  میتسه  دـمحم  لآ  لخاد  ام  هک  دـننکیم  ءاعدا  دـنلابیم و  دوخ  هب  تسا  ساـبعینب  زا  هیاـنک  هک  یموق  دـمحم  لآ 
ءایصوا هب  صاصتخا  نوچ  تیبلها  هدرک و  هتیب ) لهاب   ) لیدبت ار  دمحم ) لآ   ) دنشابن تاولص  لخاد  سابعینب  هک  دوخ  حیحص  يهدیقع 

. میئوگیم تاولص  ام  هک  یتقو  هدرک  لاوئس  مالسلاهیلع  ماما  زا  دورب و  نیب  زا  سابعینب  رب  لومـش  ءاعدا  ات  دراد  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
یناسک دـمحم ) لآ  : ) هدومرف تسین  هیقت  يهبئاش  زا  یلاخ  هک  یباوج  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  و  میتسه ؟ دـمحم  لآ  اـم  هک  دـنیوگیم  یموق 

نیا هن  دراد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  یبلص  دالوا  هب  صاصتخا  ینعی  تسا  مارح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هب  اهنآ  حاکن  هک  دنتـسه 
لباـقم رد  زین  ع )  ) اـضر ماـما  زا  شیاـمرف  نیا  ریظن  هچناـنچ  دـشاب  اهیـسابع  ءاـعدا  در  هتـساوخ  ع )  ) ماـما تسا  لـماش  اـهنآ  موـمع  هب  هک 
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یلاعتهللاءاشنا . درک  میهاوخ  لقن  تسا و  دراو  سابعینب 

نومأم سلجم  رد  اضر  ماما  تانایب 

ترتع زا  ترضح  نآ  زا  ءاملع  هک  نآ  زا  دعب  دش  هراشا  نآ  رب  هتشذگ  رد  هک  یسلجم  نامه  دیشرلا  نومأم  سلجم  رد  ع )  ) اضر ترضح 
لآ زا  ترابع  ترتع  ینعی  لالا » مه  : » هدومرف ع )  ) ماما تسا ؟ لآ )  ) ریغ ای  دـنا  ( لآ  ) زا ترابع  اهنآ  اـیآ  دـناهدرک  لاوئـس  هحفص 499 ] ] 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اذهف  ءاملعلا : تلاقف  ترابع : نیا  هب  دناهدومن  ضرع  هدرک و  ع )  ) ماما رب  ضارتعا  ءاملع  دعب  تسا .
نـسحلاوبا لاـقف  هتمأ .» دـمحم  لآ  : » هعفد نکمی  ـال  يذـلا  ضافتـسملا  ربخلاـب  نولوقی  هباحـصا  ءـالؤه  و  یلآ » یتـما  : » لاـق هنا  هنع  رثؤـی 

مکحی ۀمالا و  لالا و  نیب  ام  قرف  اذه  لاق : ال ، اولاق : ۀـمالا ؟ یلع  مرحتف  : لاق معن . اولاق  لالا  یلع  ۀـقدصلا  مرحت  له  ینوربخا  مالـسلاهیلع :
در اساسا  دـشاب  تما  مومع  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  احیرـص  ع )  ) ماـما نوفرـسم ... موق  متنأ  مأ  احفـص  رکذـلا  نع  متبرـضا  مکب  بهذـی  نیا 

شیاـمرف زا  هک  تسا  بجاو  یمالـسا  تما  مومع  رب  درک و  تیعبت  نآ  زا  دـیاب  تسا و  تجح  ع )  ) موصعم ماـما  شیاـمرف  تسا و  هدومرف 
دوخ زا  يداه  هفیلخ و  تناما و  ار  ود  ره  ص )  ) هللالوسر هک  تسا  نیلقث  زا  یکی  وا  اریز  دنـشاب  داقنم  نآ  رب  دنچیپن و  رـس  ع )  ) اضر ماما 

ینآرق تایآ  اب  هک  دیشرلانومأم  سلجم  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دناهدرک . لقن  هعیش  ینـس و  یعطق  رتاوت  وحن  هب  هچنانچ  تسا  هتـشاذگ 
ۀیالا اما  و  دـیامرفیم : هک  نیا  ات  تسا  هتخاـس  نشور  ار  ترتع  دـمحم و  لآ  تیبلـها و  یناـعم  هدومرف و  لالدتـسا  تیبلـها  تلیـضف  هب 

امیلـست اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هحفـص 500 ] هتکئالم [  هللا و  نا  یلاـعت : كراـبت و  هللا  لوقف  ۀـعباسلا 
: لاقف کیلع ؟ ةالـصلا  فیکف  کیلع  میلـستلا  انفرع  دـق  هللالوسر  اـی  لـیق : ۀـیالا  هذـه  تلزن  اـمل  هنا  مهنم  نودـناعملا  ملع  دـق  و  [ . 366]

اذه یف  سانلا  رـشاعم  مکنیب  لهف  دیجم . دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نولوقت :
نآرقلا یف  اذه  نم  حضوأ  یئیـش  لالا  یف  كدـنع  لهف  ۀـمالا  عامجا  هیلع  الـصا و  هیف  فالخ  ام ال  اذـه  نومأملا : لاق  ال ، اولاق : فالخ ؟

طارـص یلع  نیلـسرملا  نمل  کـنا  میکحلا  نآرقلا  سی و  : » لـج زع و  هللا  لوـق  نع  ینوربـخا  مـعن  مالـسلاهیلع : نسحلاوـبا  لاـق  [367 ؟ ]
ناف ع :)  ) نسحلاوبا لاق  دحا . هیف  کشی  مل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سی  ءاملعلا : تلاق  سی ؟ هلوقب : ینع  نمف  [ » 368  ] میقتسم

، هلقع نم  الا  هفصو  هنک  دحأ  غلبی  الضف ال  کلذ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هحفص 501 ] دمحم [  لآ  ادمحم و  یطعأ  لج  زع و  هللا 
مالس لاق : و  نیملاعلا . یف  حون  یلع  مالس  یلاعت : كرابت و  لاقف  مالسلامهیلع  ءایبنالا  یلعالا  دحا  یلع  ملسی  مل  لج  زع و  هللا  نا  کلذ  و 
یلع مالس  لاق : و ال  میهاربا . لآ  یلع  مالـس  لقی : مل  حون و  لآ  یلع  مالـس  لقی : مل  و  نوراه . یـسوم و  یلع  مالـس  لاق : و  میهاربا . یلع 
هنایب اذه و  حرش  ةوبنلا  ندعم  یف  نا  تملع  دق  نومأملا : لاقف  دمحم . لآ  ینعی  . سی لآ  یلع  مالـس  لجوزع . لاق  و  نوراه ، یـسوم و  لآ 

: دـیامرفیم هک  هناحبـس  دـنوادخ  لوق  رد  هچنانچ  دوشیم  لامعتـسا  هریـشع  ماوقا و  عابتا و  نید و  لها  هیرذ و  رد  هاگ  لآ )  ) یلب [ . 369]
مه تاولـص  رد  هک  هتفرگن  مزال  ینعم  نیا  دیئامن  باذـع  نیرتدـیدش  لخاد  ار  نوعرف  عابتا  ینعی  [ 370  ] باذعلا دـشأ  نوعرف  لآ  اولخدا 

دنناسک و هچ  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  ع )  ) نیرهاط يهمئا  و  ص )  ) هللالوسر دوخ  نییعت  دوجو  اب  دشاب  عابتا  تما و  دـمحم ) لآ   ) زا دارم 
، تلق دیوگ : یملید  نامیلس  هک  ع )  ) قداص ماما  زا  هدرک  لقن  ادنسم  رابخالا  یناعم  رد  هرسسدق  قودص  خیـش  دناهتخاس . نشور  ار  دارم 
: تلقف مالسلامهیلع  ۀمئالا  هحفص 502 ] لاق [ : لهالا ؟ نمف  تلق : لاق : ص )  ) دمحم ۀیرذ  لاق : لالا ؟ نم  كادف  تلعج  ع :)  ) هللادبع یبال 
هک تیاور  نیا  رد  هدننکلاوئـس  هک  دش  هجوتم  دیاب  و  [ . 371  ] هتنبا الا  ینع  ام  هللا  و  لاق . باذـعلا  دـشا  نوعرف  لآ  اولخدأ  لجوزع : هلوق 

قباطم مه  ع )  ) ماما دوشیم و  هتفگ  اهزامن  دهـشت  رد  تاولـص و  رد  هک  دـمحم ) لآ   ) زا هن  هدرک  لاوئـس  دـمحم ) لآ   ) قلطم زا  تشذـگ 
و تسا . هدومرف  ریـسفت  ینعم  نآ  هب  ار  هفیرـش  يهیآ  رد  عقاو  نوعرف ) لآ   ) هدرک و ناـیب  ار  لآ )  ) یناـعم زا  یکی  هدومرف و  باوج  لاوئس 
هب دهـشت  تاولـص و  رد  مه  هیرذ  زا  هدـش  هدـیمهف  رگید  لئالد  زا  هچرگ  تسین  جراخ  هیرذ  زا  لآ )  ) هک تسنآ  مالـسلاهیلع  ماـما  روظنم 

تابیقعت رد  هچنانچ  هتیرذ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  تسا : دراو  تایاور  ضعب  رد  یلب  دراد . صاـصتخا  ع )  ) تراـهط تمـصع و  يهیرذ 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تسا  نکمم  یلو  دشاب  هیرذ  یمامت  رب  تاولـص  نیا  لومـش  روظنم  هک  تسین  دیعب  و  دیآیم . شلقن  تسا و  دراو  برغم  حبـص و  زامن 
مومع لماش  هک  نیا  هن  دراد  هیرذ  هب  صاصتخا  هک  دـشاب  نآ  دارم  زین  اـجنیا  رد  دـنلئاق  لآ )  ) رد هک  هیماـما  قاـفتا  تاـیاور و  رئاـس  نئارق 

یبا هل  لاقف  دمحم . یلع  لص  مهللا  لوقی : وه  و  هحفص 503 ] تیبلاب [  اقلعتم  الجریبأ  عمس  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ترضح  دشاب . هیرذ 
نوچ هدومرف ، یهن  هدیربمد  تاولص  زا  ار  درم  نآ  ع )  ) ماما [ . 372  ] هتیب لها  دمحم و  یلع  لص  مهللا  لق : انقح ، انملظت  ال  اهرتبت ، ال  (ع )

دنراد و رارصا  لمع  نیا  رب  لاح  ات  اهنآ  نامز  زا  هیماینب  عابتا  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  روتسد  فالخرب  هدیربمد  تاولص 
اهنآ رب  نیملاظ  زا  هتشاد و  اور  ملظ  مالسلامهیلع  تیبلها  قح  رد  دیامنن  مض  نآ  رب  ار  تیبلها )  ) و دمحم ) لآ   ) تاولـص رد  یـسک  رگا 

تسا . بوسحم 

لامک لها  ضعب  زا  یمالک  یمق  ثدحم  لقن 

مه هیلا و  لؤی  نم  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآ  نا  لامکلا  لها  ضعب  نع  و  لوقا : [ 373  ] دیوگ راحبلا  ۀنیفس  رد  هر )  ) یمق ثدحم 
مرحی نیذـلا  نییروصلا  هبراقا  نم  مهوذـح  اوذـحی  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هدالوأک  اینامـسج  ایروص  الآم  هیلا  لؤی  نم  لوالا : نامـسق 

ءایلوالا نیخسارلا و  ءاملعلا  نم  نویناحورلا  هدالوا  مه  ایناحور و  ایونعم  ص )  ) هیلا لؤی  نم  یناثلا : ۀیدمحملا و  ۀعیرشلا  یف  ۀقدصلا  مهیلع 
تعمتجا اذا  یلوالا و  نم  دـکآ  ۀـیناثلا  ۀبـسنلا  نا  کش  و ال  لاق - نا  یلا  هراونا - ةوکـشم  نم  نیـسبتقملا  نیهلأتملا  ءاـمکحلا  نیلماـکلا و 

دالوالا یلع  مرح  امک  لاق و  مث  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاطلا  ةرتعلا  نم  نیروهـشملا  ۀـمئالا  یف  امکرون  یلع  ارون  ناـک  ناتبـسنلا 
فراعملا مولعلا و  یف  ریغلا  دیلقت  ینعا  ۀیونعملا  ۀقدصلا  نییونعملا  دالوالا  یلع  مرح  کلذک  ۀیروصلا  ۀـقدصلا  هحفص 504 ] نییروصلا [ 

هدرک هیلا ) لؤی  نم  لک   ) ینعم هب  ار  ( لآ  ) تسا لکایهلا  حرـش  یـشاوح  رد  هر )  ) یناود نیدـلالالج  الم  ققحم  مالک  نیا  بحاص  یهتنا .
رب هدوـمن  بوـسحم  لآ )  ) زا تسا  مارح  هقدـص  اـهنآ  رب  هک  یئاـهنآ  یماـمت  براـقا و  دـالوا و  تسا و  تغل  رد  لآ )  ) یناـعم زا  یکی  هک 

هدومن روصت  ینافرع  يانعم  کی  ابیرقت  هتخاس و  عرفتم  نآ  رب  هدومن  ءاعدا  هچنآ  هدرک و  باختنا  ار  یناـعم  زا  یکی  دوخ  هاوخبلد  بسح 
و هدومرف : هدرک و  لقن  ار  نآ  هر )  ) یئاهب مظعا  خیش  یلو  تشذگ . هک  تسا  رشبلا  ةالصلا و  باتک  رد  يدابآزوریف  مالک  هب  هیبش  تسا و 

زیربت هینامعن ج 1 ص 134 ط  راونا  رد  زین  هر )  ) يرئازج دیـس  و  قاروالا . یلع  ربحلاب  قادحالا ال  یلع  ربتلاب  بتکی  نا  بجوتـسی  امم  وه 
تاولـص رد  لآ )  ) زا روظنم  دزاسیمن و  تسا  یقافتا  هیماما  يهعیـش  ناـیم  رد  هچنآ  رباـنب  لآ )  ) ینعم اـب  هک  یتروص  رد  هدیدنـسپ  ار  نآ 

رهاظ تسا و  هتفگ  دوخ  ننست  نامز  رد  ار  نآ  هر )  ) یناود ققحم  ایوگ  هدرک و  ءاعدا  وا  هک  تسین  ینعم  نآ  اهزامن  دهشت  رد  نداتسرف و 
مه هر )  ) یمق ثدـحم  هچنانچ  دـناهدرک  تلفغ  هیلا  لؤی  نم  لک  ینعم  هب  ار  لآ  وا  ندرک  ینعم  زا  امهرـسسدق  دیـس  خیـش و  هک  تسنآ 

تسا . هدش  اهنآ  عبات 

مالک نآ  رب  لاکشا 

ققحم هک  ینعم  نیا  زا  ترابع  تسا  بجاو  تاولص  اهنآ  رب  هک  اهزامن  دهـشت  رد  تاولـص و  رد  هک  دمحم ) لآ   ) ینعم هک  دوشن  لایخ  و 
ترتع زا  ترابع  دراوم  نآ  رد  دمحم ) لآ   ) زا دارم  دش  نایب  هتـشذگ  رد  هچنانچ  دـشابیم  تسا  هدرک  روصت  هحفص 505 ] هر [ )  ) یناود

رد یعامجا  هدوب و  باب  نیا  رد  هدراو  هریثک  تایاور  بسح  رب  هیماما  ام  يهدـیقع  نیا  تسا و  مالـسلامهیلع  نیموصعم  جـجح  نیرهاط و 
، دشابیم مه  هعیش  مومع  لماش  لآ )  ) اریز دراد  حیجرت  لها )  ) رب لآ )  ) تاولـص رد  هتفگ : هک  تسا  یـسک  لوق  بئارغ  زا  و  تسام . نایم 

لایخ تاولـص  رد  لآ )  ) ظفل لومـشم  دوخ  هاوخب  لد  هب  ار  هعیـش  مومع  هک  تسا  هتـشادن  عالطا  هعیـش  مارم  زا  اـیوگ  مـالک  نیا  بحاـص 
لاحم . لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز  تسا  هدرک 
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« عیفن  » نالذخ نوراه و  سلجم  هب  مظاک  ماما  ندرب  فیرشت 

زا دیـس  مروایب  ار  نآ  اجنیا  رد  تساجب  هک  هدرک  لقن  یتیاور  یلاما  باتک  رد  هرـسسدق  يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  مالـسا  ءاملع  دیـس  و 
و عیفن - هل : لاقی  راصنا  نم  لجر  دیـشرلا  یلع  مدق  [ : 374  ] دیوگ هک  هدرک  لقن  یمشاه  نیسح  نبا  بویا  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  ینابزرم و 

یلع مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  رضح  زیزعلادبع و  نب  رمع  نبا  زیزعلادبع  هعم  دیشرلا و  باب  هحفص 506 ] رضحف [  لاق : اضیرع - ناک 
؟ خیـشلا اذـه  نم  زیزعلا : دـبعل  عیفن  لاقف  نذالا ، هل  لجع  كانه و  ناک  نم  همظعا  مارکالا و  و  خرـشبلاب )  ) ربلاب بجاحلا  هاـقلتف  هل  راـمح 

لجرب اذـه  نولعفی  موقلا  ءالوه  نم  زجعا  تیأر  ام  لاق : رفعج ، نب  یـسوم  اذـه  بلاطیبا ، لآ  خیـش  اذـه  لاق  ال ، لاق : هفرعت ؟ ام  وأ  لاـق :
یف دـحأ  مهل  ضرعت  املق  تیبلها  ءالؤه  ناف  لعفت  ـال  زیزعلادـبع : هل  لاـقف  هنأوسـال ، جرخ  نئل  اـما  ریرـسلا  نع  [ 375  ] مهلیزی نأ  ردـقی 
ماقف مالسلاامهیلع  هحفص 507 ] رفعج [  نب  یـسوم  جرخ  و  لاق : [ 376  ] رهدلا يدم  هیلع  اهراع  یقبی  ۀمـس  باوجلاب  هومـس  الا و  باطخ 

لیعامـسا نبا  هللا  بیبح  دمحم  نبا  انأف  بسنلا  دیرت  تنک  نا  اذه  ای  هل : لاقف  تنأ ؟ نم  هل : لاق  مث  هرامح  ماجلب  ذخاف  يراصنالا  عیفن  هیلا 
تنک نا  و  هیلا ، جحلا  مهنم - تنک  نا  کیلع - نیملـسملا و  یلع  هللاضرف  يذلا  وهف  دلبلا ، دیرت  تنک  نا  و  هللالیلخ ، میهاربا  نبا  هللاحیبذ 
تنک نا  و  . ) شیرق نم  انءافکا  انیلا  جرخأ  دمحم ، ای  اولاق : یتح  مهل  ءافکأ  کموق  یملـسم  یموق  وکرـشم  یـضرام  هللاوف  ةرخافملا  دیرت 
نحنف دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلوقب : ۀضورفلا  تاولـصلا  یف  انیلع  ةالـصلاب  یلاعت  هللارما  نیذلا  نحنف  مسالا  تبیـصلا و  دیرت 

تاولـص يهرابرد  کل ؟ لقأ  ملأ  زیزعلادبع : هل  لاقف  يزخب  فرـصنا  دـعرت و  هدـی  هنع و  یلخف  لاق : رامحلا ، نع  لخ  [ 377 ( ] دمحم لآ 
هللا یلـص  هللالوسر  دوخ  زا  هریثک  تایاور  تسا  بترتم  نآ  رب  هک  يورخأ  ياـهباوث  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  نداتـسرف 

هددعتم تارابع  اب  نآ  تیفیک  هدیدرگ و  لقن  ینـس  هعیـش و  ثیدح  عماوج  رد  هک  تسا  دراو  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  هلآ و  هیلع و 
قودص خیش  داتـسأ  هللا  همحر  ير  لیزن  یمق  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحموبا  هیقف  لیلج  خیـش  هک  ار  یتیاور  نمیت  يارب  هدش و  تیاور 

[ . 378  ] مروایب هحفص 508 ] هدرک [  لقن  باتک  نآ  لوا  رد  سورعلا )  ) باتک رد  هر ) )

هعمج زور  رد  تاولص 

اهزور هتمظع  تلج  تیدحا  دنوادخ  دش  اپرب  تمایق  زور  هک  یتقو  مالـسلاامهیلع : دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  ام  هب  هدش  تیاور  دـیامرفیم :
نآ ولج  دنکیم  ثوعبم  ار  هحفـص 509 ] هعمج [  زور  دنیاهزور و  هچ  دنـسانشیم  مدرم  ار  اهنآ  هک  دـنکیم  ثوعبم  یئاهتروص  رد  ار 

دتـسیایم و تشهب  برد  رد  دوشیم و  هداتـسرف  يرادلام  رادـنید و  صخـش  هب  هک  لامک  لامج و  بحاص  یـسورع  دـننام  دـشاب  اهزور 
هتفگ دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هک  یناسک  یمامت  رب  دنکیم  تعافش  دهدیم و  تداهش  دنـشاب و  هداتـسیا  نآ  رـس  تشپ  رد  اهزور 
ماـما هب  دنـشاب . هـتفگ  تاولـص  هـعمج  زور  رد  هـک  یئاـهنآ  هـب  دـنکیم  تعافـش  ینعی  دـنکیمن  تعافـش  صاخـشا  نآ  ریغ  رب  دنـشاب و 
زامن زا  دعب  نتفگ  تاولص  هبترم  دص  کی  دومرف : تسا ؟ لضفا  تاقوا  زا  تقو  مادک  رد  نتفگ  تاولـص  دایز  دندرک : ضرع  مالـسلاهیلع 

هک تسنآ  تیاور  زا  رهاظ  مهجرف  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  وگب : دومرف : میئوگب ؟ روطچ  درک  ضرع  یـصخش  رـصع .
مـسجت زا  ترابع  هعمج  اـهزور و  ندـش  ثوعبم  هک  دـنامن : هتفگاـن  و  دوش . هتفگ  تاولـص  تیفیک  نآ  هب  هعمج  زور  رـصع  زاـمن  زا  دـعب 
فاصوا تانکـس و  تاکرح و  هکلب  تاداقتعا و  لاعفا و  لامعا و  هچنانچ  یلاعت  دنوادخ  رب  تشگرب  زور  زیخاتـسر و  زور  رد  تساهزور 

زین تمایق  زور  هدوب و  هارمه  گرم  زا  سپ  ناسنا  اب  دننکیم و  ادیپ  مسجت  اهنآ  بلغا  لقاال  يرشب و  تایثیح  نوئش و  یمامت  تافـص و  و 
تسا . هدش  تباث  نایب و  شلحم  رد  دراد و  تلالد  نآ  رب  تنس  باتک و  زا  رایسب  يهلدا  دوب و  دنهاوخ  بحاصم  ناسنا  اب 

تاولص رب  لآ »  » مض تهج 
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اذل دوش و  همیمض  دیاب  تاولـص  رب  هدرکن و  ادج  نآ  هحفـص 510 ] زا [  ار  لآ )  ) دیاب تاولـص  رد  هک  دش  نشور  تفای  شراگن  هچنآ  زا 
نایعیش زا  مدرم  يهنسلا  هاوفا و  رد  هک  تسیتارابع  نامه  داتسرف  تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  نآ  اب  دیاب  هک  یترابع  نیرتهب 
ترابع هک  دـنکیم  تیافک  ترابع  نا  کش  نودـب  تسا و  روهـشم  لومعم و  اهزامن  دهـشت  رد  کچوک و  گرزب و  لهاج و  ملاـع و  زا 

دزن رد  تفای  شراگن  ارارک  هچنانچ  اهزامن  دهشت  رد  نتفگ و  تاولص  رد  لآ )  ) زا دارم  و  دمحم .» لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  : » زا تسا 
رگید نیموصعم  يهمئا  هدزای  مالسلاامهیلع و  ءارهز  لوتب  يهمطاف  هرهاط  يهقیدص  نینمؤملاریما و  زا  ترابع  هیرشعانثا  هیماما  يهعیش  ام 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  ناشدج  اب  نداتـسرف  تاولـص  اهنآ  رب  زامن  رد  هک  دنتـسه  ناراوگرزب  نآ  دنـشابیم و  مهیلعهللاتاولص 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوخ  هک  لآ )  ) مامـضنا تهج  تمکح و  و  دش . دـهاوخ  لطاب  زامن  دوشن  هتفگ  رگا  تسا و  بجاو  ملس 

دمحم ناطلس  لداع  عرـشتم  ناطلـس  روربم  موحرم  زا  نآ  يارب  یهجو  ود  اجنیا  رد  تسیچ ؟ هدرک  نایب  ار  نآ  مض  هدومرف و  روتـسد  ملس 
یتاهج دوشیم و  ءافتکا  اهنآ  لقن  هب  تسا  فیطل  رایـسب  هجو  ود  ره  هدش و  لقن  هیلع  هللا  ۀمحر  یلوغم  هدـنبادخ ) هاش   ) روهـشم وتیاجلوا 

دراگنیم : ار  رطس  دنچ  نیا  البق  یلو  دراد  زین  رگید 

یمالسا دالب  رب  لوغم  موجه 

دراو نایاپیب  يونعم  يدام و  تاراسخ  ناوارف و  تامدص  دندروآ  موجه  نکناینب  لیـس  دـننام  یمالـسا  دالب  مومع  هب  هک  لوغم  يهفئاط 
هتفر و امغی  هب  یمالسا  يهسیفن  بتک  دندش و  هفلتخم  تاهج  زا  نیملسم  تفرشیپ  زا  يریگولج  ثعاب  هدمع  هکلب  هحفص 511 ] دنتخاس [ 

دالب هدـش و  دوبان  هتـسجرب  لاجر  هتفر و  نیب  زا  اههناخباتک  و  تشگ . لوغم  ناداـن  نازابرـس  لـهاج و  شترآ  دارفا  جاراـت  شوختسد و 
ناناملسم رسدوخ  درسنوخ و  نرادمامز  راتفر  هیور و  رهاظ  بسح  رب  نایرج  نآ  ثعاب  هدمع  دیدرگ و  ناسکی  كاخ  اب  ناریو و  یمالسا 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  یمالـسا  دالب  رب  ار  لوغم  موجه  درادن . يرمث  ینورد  تارثأت  ینوخلد و  زا  ریغ  دوش  هداد  حرـش  رگا  هک  هتـشگ 
زا لوغم و  دارفا  زا  هک  تسنآ : تفرگ  رظن  دم  رد  دیاب  هچنآ  یلو  تسا . روهشم  ترـضح  نآ  رابرهگ  تاملک  هچنانچ  تسا  هداد  ربخ  البق 

هیفصت داژن  نآ  زا  مالسا  ار  یصاخشا  هرخالاب  یمالـسا  قیاقح  هب  اهنآ  ندرب  یپ  اهناملـسم و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  اهنآ  راوخنوخ  نارادمامز 
دـندش و نآرق  مالـسا و  ناگدـننکجیورت  ناوریپ و  زا  مالـسا و  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هک  داد  هعماج  هب  لیوحت  هدروآ و  نوریب  هدرک و 
نیرتاناد و نیرتلقاع و  زا  هک  دـندمآ  دوجو  هب  هدـنبادخ  ناطلـس  روهـشم  دـمحم  وتیاجلوا  شردارب  ناـخنازاغ و  دومحم  ناطلـس  دـننام 

هدیدن راگزور  مشچ  ردارب  ود  نیا  دننام  دـناهدرک  تنطلـس  ناریا  رد  هک  لوغم  نیطالـس  نایم  رد  و  دنتـشگ . مالـسا  نیطالـس  نیرتلضاف 
هحفـص 512] میمرت [  ینادابآ و  هب  ردارب  ود  نیا  نآ  لباقم  رد  یلو  دندیـشوک  یمالـسا  دـالب  رئاـس  ناریا و  یناریو  هب  ناشنادـناخ  تسا 

دنتشاذگ . یقرت  هب  ور  تهج  ره  زا  دنتشامگ و  تمه  اهیناریو 

ناخ نازاغ  قح  رد  یئاهب  خیش  شیامرف 

مالسلامهیلع تیبلها  هب  تبحم  رد  نازاغ  ناطلـس  دیوگ : [ 379  ] دصاقملا حیضوت  يهلاسر  رد  هرـسسدق  یلماع  یئاهب  خیـش  مظعا  خیش 
نارگید يو و  نایرکشل  زا  وا  ندروآ  مالسا  اب  دیمان و  دومحم  ار  دوخ  دش و  فرشم  مالسا  فرش  هب  نابعش  هام  مراهچ  رد  دوب و  فورعم 

ماعنا مالـسا  ياملع  رب  دوب و  يرجه  راهچ  ودون  ودصشـش  خـیرات  رد  هعقاو  نیا  دـندش و  فرـشم  مالـسا  هب  سک  رازه  دـص  کی  بیرق 
شردارب اما  دشن  شراهظا  زا  نکمتم  یلو  تشاد  عیشت  رب  یمامت  لیم  دنتخاس و  ناریو  ار  اههناختب  اههدکشتآ و  درک  رما  درک و  ناوارف 

دمحم ناطلـس  و  تشذـگرد . ترجه  هس  ودـصتفه  لاس  لاوش  هام  مهدزای  هناهرب و  هللاراـنا  دومن  عیـشت  راـهظا  هدـنبادخ  دـمحم  ناـطلس 
هعیش ءاملع  دوب و  عیشت  رد  بلصتم  و  كرابم ) ناطلس   ) وتیاجلوا ینعم  تفای و  تافو  یگلاس  نس 36  رد  لاس 716  رد  هدنبادخ  وتیاجلوا 

كرابم خیرات  هللا  لضف  نیدلادیـشر  هجاوخ  هعیـش ، ءاملع  زا  رگید  هحورهللاسدـق و  نیدـلاو  قحلا  لامج  همالع  لثم  تشادیم  مظعم  ار 
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. ] تسا هدش  عبط  ناتسلگنا  رد  نایلراک )  ) حیحـصت هب  يرمق  يرجه  لاس 1358  رد  هتـشون و  نازاغ  دومحم  تالاح  خیرات  رد  ار  ینازاغ 
هحفص 513 ]

خیاشم تاضق و  هب  نازاغ  باطخ  هدنبادخ و  ناطلس 

هب نازاغ  هک  دیوگ : ار  يوقت  ملع و  لها  داهز و  خیاشم و  تاضق و  ناخنازاغ  ندرک  تحیصن  رد  مهد  تیاکح  نمض  رد  دیـشر  هجاوخ 
يهنومن نازاغ  نانخـس  نیا  دیوگ : هدنراگن  [ . 380 ( ] دـینک مالعا  هیبنت و  ارم  منک  لقع  عرـش و  فالخ  يزیچ  نم  رگا  و  : ) هتفگیم اـهنآ 

نانخس نآ  اذل  دوب و  هدروآ  نامیا  مالسا و  تقیقح  يور  زا  نازاغ  نوچ  تسنآ  زا  یئزج  رثا  مالـسا و  رد  تموکح  يهیور  زا  يرـصتخم 
جیورت رد  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  تسا . هدوبن  يرگهلیح  فرح و  درجم  هک  تسا  موـلعم  يو  یلمع  راـثآ  زا  تسا و  هدـنار  ناـبز  هب  ار 

رـضح رفـس و  رد  هرـسسدق  همالع  هللاۀـیآ  درک و  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  مان  هب  هبطخ  هکـس و  هدیـشوک و  هیماما  يهعیـش  بهذـم 
نآ اهرفـس  رد  هداد  بیترت  شنادرگاـش  اـب  هر )  ) همـالع يهعلاـطم  ثحب و  سیردـت و  يارب  هک  ار  هرایـس  يهسردـم  دوب و  يو  بحاـصم 
هب یتح  هعلاطم و  هب  ثحب  سرد و  زا  سپ  اهنآ  رد  درگاش  رفن  دص  کی  دشیم و  بصن  دوب  صوصخم  ياههمیخ  رب  لمتـشم  هک  هسردم 

مالسلامهیلع تیبلها  هحفص 514 ] بهذم [  جیورت  هدنبادخ و  ناطلس  اب  هر )  ) همالع هللاۀیآ  يهیور  دندیزرویم . لاغتشا  اهباتک  خاسنتسا 
هتفاب دوخ  زا  یئاهغورد  شفورعم  يهلحر  باتک  رد  اذل  هدرک و  تحاران  رایسب  ار  روهشم  درگناهج  هدننکتحایـس و  هلاحر و  هطوطب  نبا 

زا هک  دش  وریپ  ار  ننست  لها  بهذم  تشگرب و  ضفر )  ) عیشت بهذم  زا  هرخالاب  هدربمان  ناطلـس  هک  هتفگ  هتخاس و  ریطاسا  زا  یناتـساد  و 
لاس رد  هک  شرمع  رخآ  لاس  ات  دوب و  هعیش  بهذم  رد  شیوخ  رمع  رخآ  ات  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  تسا . هطوطب  نبا  رادخاش  ياهغورد 

رادـقم اههکـس  نآ  زا  بناج  نیا  دوخ  تسا و  هدز  مالـسلامهیلع  رـشعانثا  يهمئا  یماـن  ماـن  هب  هکـس  هتـسبرب  ناـهج  زا  تخر  ه ق  ( 716)
مدناوخ . ار  اهنآ  خیرات  طوطخ و  مدید و  زیربت  رد  روهشم  راجت  زا  یکیدزن  رد  يدایز 

لاله نبا  خیرات  زا  لقن 

رمک مجع  برع و  دـندش و  داقنم  عیطم و  ناشیا  يارما  ملید و  لبج و  لئابق  تمامت  وا  تلود  مایا  رد  هک  هدـش  لـقن  لـاله  نبا  خـیرات  زا 
تاداس تسا و  رایـسب  یلاع  ترامع  سرادم و  دجاسم و  ریخ و  باوبا  عالق و  اهرهـش و  زا  ناهج  رد  ار  وا  دنتـسب و  نایم  رب  نآ  تعواطم 

هکس هبطخ و  دومن و  رایتخا  ناشیا  بهذم  هچنانچ  يدوب  شمامت  یئانشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  اب  يدوب و  تسود  رایسب  ار 
ءاملع اب  تبحص  هتسویپ  يدوب و  لوغشم  یملع  تاثحابم  هب  يرایرهش  عناوم  يرادناهج و  لغاوش  اب  تاقوا  ترـشیب  دومرف و  ناشیا  مان  هب 
ضرع ءاملع  رب  يدـمآ  رطاخ  رد  ار  وا  هچنآ  يدرک و  بوخ  ياهرکفکین  دوخ  زا  يدیـسرپ و  لکـشم  کین  لـئاسم  یتشاد و  ءاحلـص  و 

هحفص 515 ] يدرک [ .

تاولص رب  لآ  مض  رد  هدنبادخ  ناطلس  زا  هجو  ود  نایب 

ارچ هک  دیسرپ  ناطلس  دناریم  تاملک  تاولص  تلیضف  رد  ظعاو  دوب  هتسشن  ظعو  سلجم  رد  [ 381  ] هیناطلس عماج  رد  يزور  هلمج  نآ  زا 
دـنیوگیم و دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  ءایبنامتخ  رب  تاولـص  رد  دـننکیمن و  رکذ  تاولـص  رد  ار  وا  لآ  ءاـیبنا  زا  کـی  ره  اـب 
رب هدیـسر  رطاخ  هب  زیچ  ود  هلأسم  نیا  باوج  رد  ارم  هک  دومرف : ناطلـس  دـنامورف ، باوج  رد  ظـعاو  دنتـسرفیمن ؟ تاولـص  لآ )  ) رکذیب

دندناوخ رتبا  ار  وا  نانمشد  نوچ  هک  نآ  لوا : هجو  مشکب . تمارغ  الا  مناتـسب و  فاصنا  امـش  زا  دشاب  هدیدنـسپ  رگا  هک  منک  ضرع  امش 
. دنکن رکذ  دربن و  مان  دسانشن و  ار  ناشیا  یسک  دنـشاب  زین  رگا  دش و  عطقنم  ناشیا  لسن  هک  تخادنا  وا  نانمـشد  رب  ار  تیرتبا  یلاعت  دزیا 
 ] ماودلایلع نآ  ماکحا  ءاضما  دندوب  لاقتنا  لدبت و  لاوز و  خسن و  ضرعم  رد  نوچ  مدقت  ام  لسر  کلم  ءایبنا و  نایدا  هک  نآ  مود : هجو 
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نارود بلقت  لود و  رییغت  هب  تمایق  نماد  ات  نوچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  فالخ  هب  دوبن  مزال  هریغ  ثراو و  رب  هحفص 516 ]
رکذ هب  ناشیا  رکذ  تاولـص  رد  مرجال  دننک  وا  نادنزرف  زا  نآ  ماکحا  ذـخا  هک  تسا  مزال  وا  ناعباتم  رب  ددـنبیمن و  تروص  نآ  رد  رییغت 

زا ار  ناشیا  تمرح  تعباـتم و  دـنناشیا و  يدـمحم  عرـش  ناـظفاح  هک  دوش  مولعم  ار  تما  اـت  دـش  نورقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا 
ریرقت تیارد و  نسح  زا  دندوشگ و  انث  نیسحت و  هب  نابز  سلجم  يالـضف  دش  غراف  باوج  ریرقت  زا  نوچ  ناطلـس  دنناد . ضئارف  يهلمج 

( لآ  ) ینعم رد  ار  هعیش  يهدیقع  هک  تسا  نشور  هدرک  نایب  مود  هجو  رد  هک  هر )  ) هدنبادخ ناطلس  تاملک  زا  [ . 382  ] دندومن بجعت  وا 
تراشا بلطم  نیا  هب  ررکم  هچنانچ  دنامالسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  ترتع  زا  ترابع  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هدومرف  ریرقت  تاولـص  رد 

ریغف مالسلامهیلع  نوموصعملا  هترتع  یبنلا  لآ  هدش : هتفگ  بوخ  هچ  و  تسین . دارم  اهزامن  دهشت  تاولص و  رد  لآ )  ) یناعم ریاس  تفر و 
دنک لمح  رگید  یناـعم  رب  دزرو و  داـنع  یـسک  رگا  و  هحفـص 517 ] هلآ [ . هیلع و  هللا  یلـص  هلآ  نم  اوسیل  موصعملا  ریغ  ةرتـعلا  وا  ةرتـعلا 

دننکیم . تجاجل  يور  زا  اهینس  هچنانچ  تسا  هعیش  يهیور  زا  جراخ 

نآ تحص  مدع  ریهطت و  يهیآ  رد  یبرع  نیدلا  یحم  ياعدا 

هللا دـیری  امنا  يهفیرـش : يهیآ  هک  هتفگ : یبرع  نیدـلایحم  ناـشیفوص  فراـع و  گرزب  هک  تسا  اـهنآ  روآبجعت  بلاـطم  زا  هچناـنچ 
عیمج دـنلخاد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهیرذ  عیمج  لـماش  [ . 383  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 

شراگن هک  شمالک  رخآ  ات  ناهانگ  زا  هدش  هدرک  كاپ  دنناشیا  سپ  نارفغ  زا  هیآ  نیا  مکح  رد  تمایق  زور  ات  مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا 
هدوبن و حیحص  شمالک  الا  دشاب و  مالسلااهیلع  هرهاط  يهقیدص  دالوا  زا  مالسلامهیلع  نیموصعم  شدارم  هک  نیا  رگم  [ 384  ] تسا هداد 

لقن ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک  هرتاوتم  ثیداحا  هب  رظن  دوشیم و  هدافتـسا  تیبلها  تمـصع  هفیرـش  يهیآ  زا  اریز  تسین  تسرد  شمارم 
هیآ هک  درادن  ناکما  عامجالاب و  دنلخاد  زین  ع )  ) همئا یقاب  دنتسه و  مالسلامهیلع  ابعلآ  نت  جنپ  زا  ترابع  ریهطت  يهیآ  رد  تیبلها  هدش 

راوگاـن بلاـطم  اـهفرح و  هنوگنیا  دـشاب ؟ هدوب  لـماش  تماـیق  زور  اـت  هیرذ  عـیمج  هب  هک  دوـشیم  روـطچ  سپ  دوـش  لـماش  اـهنآ  زا  ریغب 
تسا . هدش  لقن  دایز  یبرع  نیدلایحم  خیش  زا  تنس  و  هحفص 518 ] باتک [  زا  هنقتم  لئالد  فالخرب  كردمیب و 

تاولص زا  روظنم  ینعم و 

هراشا

اـیند و رد  هدـئاف  هچ  و  تسیچ ؟ ندرک  نآ  هب  مضنم  ار  وا  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هب  نـتفگ  تاولـص  زا  روـظنم  اـیآ 
یلمع روظنم  دش  هراشا  البق  هچنانچ  ایند  رد  اما  دوشیم : هتفگ  لاوئس  نیا  خساپ  رد  دراد ؟ شاتیب  لها  ترـضح و  نآ  هب  تبـسن  ترخآ 

بیصن ایند  یـسایس  نارادمامز  يویند و  نیدئاق  بهذم و  ینید و  نایاوشیپ  زا  يدحا  رب  لاح  ات  هک  تسا  یمالـسا  تمظعاب  راعـش  ندرک 
هب یـصاخ  نحل  اب  صوصخم و  نابز  اب  ءاعد  ءانث و  رب  دایرف  ادـص و  تیمومع  رد  دـنروایب  ناـبز  هب  شعاـبتا  ار  وا  ماـن  تقو  ره  هک  هدـشن 

دنراد هاگن  هدنز  ار  وا  یمان  مان  دننک و  مامتها  یبهذم  راعش  نآ  هب  رتدنلب  يادص  اب  دنناوتب  ردق  ره  دوش و  زادنانینط  هدش و  دنلب  نامـسآ 
تانئاک فرـشا  ءایبنا و  متاخ  ترـضح  رب  رگم  ناشتافو  زا  دـعب  دـسر  هچ  ات  هدادـن  خر  راک  نیا  اهنآ  تایح  لاـح  یناگدـنز و  ماـیا  رد  و 

هک تسا  سدقا  دوجو  نآ  هب  تبسن  میحر  دنوادخ  صاخ  فطل  میرک و  نآرق  يهدعو  نیا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم 
هحفص 519 ] [ . ] 385  ] كرکذ کل  انعفر  و  هدومرف :

ناذا رد  تیالو  هب  تداهش 
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مه اب  شکرابم  مسا  هب  حیرـصت  اب  يو  تلاسر  هب  تداهـش  اب  يدـنوادخ  دـیحوت  هب  تداهـش  زا  دـعب  ار  وا  كراـبم  مسا  ناذا  رد  هچناـنچ 
هللالوسر تلاسر  هب  تداهـش  يدنوادخ و  دـیحوت  هب  تداهـش  هک  اج  ره  تسا  رتهب  و  تسا . هدومرف  مالعا  هتخاس و  نورقم  مه  رـستشپ 

یلع ع )  ) نینمؤملاریما تماـما  تیـالو و  هب  تداهـش  اـهنآ  ریغ  رد  اـی  دـشاب  هماـقا  ناذا و  رد  هاوخ  دوـش  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
بوجو دح  هب  هک  دیآیم  شیپ  يدراوم  تسا و  بحتسم  دوخ  سفن  دح  رد  لمع  نیا  دوش و  رکذ  نیتداهش  لیمکت  يارب  زین  مالسلاهیلع 

نیملـسم تماما  نینمؤم و  تراما  تیالو و  هب  تداهـش  هک  دوشیم  مزلم  فلکم  هک  دهدیم  خر  هدش و  ضراع  هیوناث  نیوانع  دسریم و 
دـشن هتفگ  رگا  هک  تسین  اهنآ  ءزج  لوصف و  زا  هماـقا  ناذا و  رد  تیـالو  هب  تداهـش  هچ  رگ  دـیوگب  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  قح  رد 

نآ نودب  فلکم  لامعا  هتـشادن و  هدـئاف  تیالو  هب  تداهـش  نودـب  اهنآ  تسا و  نیتداهـش  يهدـننکلیمکت  هک  نیا  يارب  یلو  دوش  لطاب 
نیا رد  و  دراد . یعرـش  ناحجر  درادـن و  یعنام  هنوگچیه  دوشیم و  هتفگ  زین  مالـسلاهیلع  یلع  تراما  تیـالو و  هب  تداهـش  تسین  لوبق 

داتـسالا اندیـس  ةورعلا  کسمتـسم  فجن و  ط  هر )  ) ءاـطغلا فشاـک  داتـسالا  انخیـش  فیلأـت  یقثولاةورع  يهیـشاح  هب  دوش  عوـجر  هلأـسم 
قازرلادبع دیس  اقآ  همالع  هک  یلقتـسم  يهلاسر  دننام  هدش  فیلأت  هلأسم  نیا  رد  هک  یلقتـسم  ياههلاسر  امهرـسسدق و  میکح  یئابطابط 

يونعم ناهج  ترخآ و  ملاع  هب  تبـسن  تاولـص  يهدئاف  اما  و  هحفـص 520 ] تسا [ . هدـش  عبط  فجن  رد  هدرک و  فیلأـت  هللا  همحر  مرقم 
فلتخم هرابنآ  رد  مالـسا  ناگرزب  تاملک  ءاملع و  لاوقا  مهیلعهللاتاولـص  ترـضح  نآ  نیرهاط  دالوا  ءایبنا و  متاـخ  قح  رد  نآ  ینطاـب 

تسا .

ۀیهبلا ۀضورلا  رد  یناث  دیهش  شیامرف 

ءاعدلا اهلصا  امیلست  اوملس  هیلع و  اولص  یلاعت : هلوق  یف  اهب  رومأملا  ةالصلا  هدومرف : ۀیهبلا » ۀضورلا   » رد هرسسدق  یناث  دیهش  ینابر  ملاع 
ۀلزنملا و نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  یطعا  دق  یلاعت  هللا  نال  یلـصملا  یلا  دئاع  اهب  لاوئـسلا  ۀـیاغ  ۀـمحرلا و  یف  زاجم  یلاعت  هنم  اهنکل 

هار رد  دیهش  ینابر و  ملاع  نآ  شیامرف  لصاح  رایخالا . ءاملعلا  هب  حرص  رابخالا و  هب  تقطن  امک  لصم  ةالـص  هیف  رثؤی  ام ال  هیدل  یفلزلا 
اب هدـش  عضو  تسا  يدـبعت  رما  کـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هب  نتفگ  تاولـص  هک  تسنآ : یناـمثع  ناطلـس  ملظ  زا  قـح 
وا رب  ادخ  نوچ  درادـن  نآ  رب  یجایتحا  ص )  ) هللالوسر ددرگیمرب و  نیفلکم  دوخ  هب  نآ  باوث  دوش و  اعد  نآ  اب  هک  هصوصخم  تروص 

يدـح يدـنوادخ  يایاطع  تاجرد  هتفگ : یـضعب  و  دـشخبیمن . رثا  يو  برقت  رد  نداتـسرف  تاولـص  هک  هدومرف  تیانع  یبرقت  تلزنم و 
ۀجرد ال یندعو  دق  یبر  نا  هدومرفیم : اذل  دراد و  قوفت  هتشاد و  يرترب  هیهلا  تاضویف  لوبق  هب  فلس  ص )  ) ءایبنا زا  ءایبنا  متاخ  درادن و 
دشاب و هتشاد  ریثأت  تسا  نکمم  سدقم  دوجو  نآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  سپ  درکیم  اعد  بلط  نینمؤم  ءاحلـص  زا  یتما و  ءاعدب  الا  لانت 

دوجو نآ  رب  تاولـص  ره  هک  دراد  عناـم  هچ  تسا  یهاـنتمریغ  يدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  هحفـص 521 ] يوـنعم [  برقت  یهلا و  برق  بـتارم 
ددرگ . یلوا  يهبترم  نآ  زا  رتالاب  رگید  يهبترم  هب  يهبترم  زا  تاجرد  هب  نتفر  الاب  ثعاب  سدقا 

هللا لوسر  قح  رد  تاولص  يهدئاف  رد  رگید  هوجو 

نآ ببس  هب  هک  تسا  سدقم  دوجو  نآ  دوخ  لامعا  يهلمج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يارب  ام  ندرک  اعد  هتفگ : یـضعب  و 
تکاله زا  ار  ام  هک  هدـش  ثعاب  ص )  ) ءاـیبنا متاـخ  سدـقا  دوجو  نوچ  دوشیم  لـصاح  يو  هب  تاـجرد  يرترب  برق و  یتداـیز  لاـمعا 

لثم تسا  ترضح  نآ  تادابع  لامعا و  يهلمج  زا  وا  رب  نتفگ  تاولص  میاهتسناد و  ار  وا  رب  تاولـص  میاهتخانـش و  ار  وا  ام  هداد و  تاجن 
هک هتفگ : یضعب  و  یعس » ام  الا  سیل  : » ناسنا يارب  نوچ  نامیا  رد  وا  ندش  لخاد  ببس  هب  شرگید  نمؤم  ردارب  قح  رد  نمؤم  ندرک  اعد 

نیا دوش و  لصاح  ام  دوخ  قح  رد  تعافش  يهجرد  سدقا  دوجو  نآ  هب  تبـسن  هک  دوشیم  ثعاب  ص )  ) ءایبنا متاخ  رب  ام  نتفگ  تاولص 
یـضعب خـلا و  هتما .... یف  هتعافـش  لبقت  و  میئوگیم : مینکیم و  اـعد  هچناـنچ  تسا  سدـقم  دوجو  نآ  قح  رد  يهجرد  یتداـیز  عوضوم 
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هک نیا  دننام  دوشن  ترضح  نآ  زا  هیلک  تمحر  تطاسو  عاطقنا  هک  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ربمغیپ و  رب  تسا  ءاعد  تاولص  هک  هتفگ :
يارب تسا  ءاعد  تاولـص  هک  هتفگ : یـضعب  و  هحفـص 522 ] املع [ . یندز  بر  هدومرفیم : هچنانچ  میقتـسملا  طارـصلا  اندـها  میئوگیم :
دننام تسا  مالـسلامهیلع  تارـضح  نآ  رب  تمعن  یتدایز  ثعاب  اهام  تاجرد  نتفر  الاب  ام و  هب  اهتمعن  یتداـیز  اریز  اـم  ياـهتمعن  یتداـیز 

دشاب . قلعتم  لاح  هب  تافص  باب  هک  تسنآ  رب  یتدایز  هدوب و  تخرد  تنیز  ثعاب  هک  اهنآ  توارط  تخرد و  ياهگرب  خاش و 

مالسالا خیش  موحرم  مظعالا  انمع  تاقیقحت 

باوج رد  ءاعدلا » لئاسم   » يهلاسر رد  ار  هرـسسدق  يزیربت  یئابطابط  [ 386  ] مالـسالاخیش دومحم  ازریم  جاح  ریبک  دهتجم  مظعالا  انمع 
ود ره  نوچ  تسین و  هدئاف  زا  یلاخ  اجنیا  رد  باوج  لاوئس و  نآ  لقن  تسا و  قیقد  یلاع و  قیقحت  هدننکلاوئـس  صخـش  موس  لاوئـس  زا 

جاح ياقآ  مظعم  لضاف  لـیلج  دیـس  ملق  هب  هک  هفیرـش  يهلاـسر  نآ  يهمجرت  زا  ار  نآ  یـسراف  هب  همجرت  تسا  یبرع  هب  باوج  لاوئس و 
لوقلا ءادبلا  ءادـبا  يهلاسر   ) اب تسا  یبرع  هب  هک  ءاعدـلا ) لئاسم   ) يهلاسر لصا  مروایب و  اجنیا  رد  هدـش  همجرت  ینیـسح  لضفلاوبا  دـیس 

رد یسراف  هب  ءاعدلا ) لئاسم   ) يهمجرت هدش و  عبط  نارهت  رد  ق  ه . ( 1302  ) لاس رد  کچوک  عطق  هب  مه  اب  موحرم  نآ  فیلأت  زا  ءادبلاب )
هک يدیمهف  یتخانش و  موس : شـسرپ  هحفـص 523 ] تسا [ : نیا  باوج  لاوئـس و  نآ  يهمجرت  هدـیدرگ و  پاچ  مق  رد  ق  ( 1368  ) لاس

هچنآ ضوع  ءاطعا  يهطساو  هب  ای  هدومن  لاوئس  هچنآ  ءاطعا  ببس  هب  ای  دیامرفیم  تباجا  ۀلاحمال  ار  ناگدننکاعد  ياعد  ناحبس  دنوادخ 
اطع شانیع  اهنیا  دـننام  مالـسلامهیلع و  يهمئا  ربمغیپ و  يهجرد  تعفر  يارب  تما  ياعد  تباجا  اـیآ  سپ  تسا . هدرک  لاوئـس  هک  ار  نآ 

باوث نآ  لـباقم  رد  ینعی   ) دـیامرفیم تمحرم  ار  نآ  ضوع  هک  نیا  اـی  و  دربیم ؟) ـالاب  هداد و  ءاـقترا  ار  اـهنآ  تاـجرد  ینعی   ) دوشیم
هکلب هن ؟ ای  دـشابیم  اهنآ  بتارم  یتدایز  بجوم  اهنآ  يارب  تما  ياعد  ایآ  رگید  ترابع  هب  و  دـیامرفیم ؟) اـطع  تما  دوخ  يارب  يورخا 

رایتخا ار  مود  قش  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  اهنآ  ریغ  نیملکتم و  زا  یتعامج  هب  خساپ : ددرگیمرب ؟ تما  دوخ  يارب  تما  ياعد  يهدئاف 
هب لضف  تمظع  یگرزب و  تلزنم و  برق  هجرد و  يدنلب  زا  تسا  هدش  اطع  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ربمغیپ و  رب  دناهتفگ ، دـناهدومن و 
هب هک  دـشابیم  ناـشدوخ  سفن  هب  عـجار  اـهنآ  يارب  تما  ياـعد  يهدـئاف  درادـن و  يریثأـت  نآ  رد  هدـننکاعد  ياـعد  رگید  هک  يهزادـنا 

: دومرف هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هچنانچ  دنیامنیم  باوث  يهدافتـسا  هدـیدرگ و  برقم  اهنیا  يهطـساو 
وا يارب  دتسرفیم  تمحر  ملاع  دنوادخ  هبترم  کی  نم  يارب  دتسرفب  تمحر  هک  ره  ینعی  ارـشع ) هیلع  هللا  یلـص  ةدحاو  یلع  یلـص  نم  )

بتارم یتدایز  ثعاب  تما  ياعد  هک  تسا : نیا  دناهتفگ  نیققحم  زا  يریثک  عمج  هک  نانچ  بلطم  قیقحت  نکلو  هحفص 524 ] هبترم [ . هد 
جرادـم تسین و  روـصتم  نآ  يارب  یئاـهتنا  ناـیاپ و  هدوـبن و  يدـح  هب  دودـحم  یهلا  ياـمعن  هک  نیا  تهج  هـب  دـشابیم  اـهنآ  جرادـم  و 

هب بتارم  دایدزا  هب  دنشاب  جاتحم  ریغ  زاینیب و  هک  يهبترم  رد  مهیلعهللامالس  اهنآ  ندوب  دومن و  ءاصحا  ناوتن  ار  یلاعت  دنوادخ  تالـضفت 
هاگره هک  تسین  هدیـشوپ  یفخم و  انیب  صاخـشا  رب  هوالع  تسا . زئاج  اهنآ  بتارم  دایدزا  بابـسا  زا  تما  ياعد  ندوب  دـیآیمن و  روصت 
راوازس یلوا و  دیامنب و  اهنآ  هب  ندرک  اعد  يهطساو  هب  ار  برقت  باوث و  لیصحت  تما  هک  تشادن  یموزل  دندوب  زاینیب  ینعم  نیا  زا  اهنآ 

همئا هب  داـقتعا  ناـمیا و  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دـنیامنب  اـعد  ناـشدوخ  ياهـسفن  يارب  هک  دوـب  نیا  برقت  باوـث و  لیـصحت  رد  تـما  يارب 
نتـساوخ صوصخ  رد  مهیلعهللامالـس  اهنآ  بتارم  یتداـیز  هک  نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  یلب  دـیامرف . میقتـسم  تباـث و  مالـسلامهیلع 

يارب دیایب ) لمع  هب  هدـش و  هدروآ  اج  هب  تمحر  بلط  دروم  رد  اهنآ  بتارم  یتدایز  تسا  نکمم  ینعی   ) دوشیم لصاح  اهنآ  رب  تمحر 
تعافـش و يهجرد  يدـنوادخ  ءاطعا  رد  اما  و  درادـن . ینایاپ  هدوب و  یهاـنتمریغ  يدـنوادخ  لـضفت  تمحر و  تاولـص و  بتارم  هک  نیا 

تـسین نکمم  تسین  هجرد  نآ  زا  رتـالاب  تشهب و  رد  تسا  يهجرد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  تما  ياـعد  ببـس  هب  ار  هلـسو 
وا تامحز  تلاسر و  لاقثا  لمحت  يهطساو  هب  ار  هلیسو  تعافش و  هحفص 525 ] لاثما [  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تباث  هک  نیا  اریز 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هدـش  دراو  هچ  رگا  تما و  ياـعد  تهج  هب  هن  تسا  هدومرف  ءاـطع  راوگرزب  نآ  هب  توبن  متخ  ببـس  هب  و 
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. دهدب نم  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  اراکشآ  ینلع و  ینعی  قئالخلا » سوؤر  یلع   » ار هلیسو  نم  يارب  دینک  لاوئس  دومرف  رما  هک  ملس  هلآ و 
اهنآ هک  نیا  رب  تسا  داقتعا  ناعذا و  ص )  ) ربمغیپ يارب  ار  هلیسو  تعافـش و  لاثما  دنک  اطع  هک  نیا  ادخ  زا  اهنآ  بلط  تما و  ياعد  سپ 
نیا رد  تسا و  نامیا  لـیمکت  بجوم  ناـعذا  نیا  تساـهنیا و  راوازـس  قئـال و  هک  تسوا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  قح 

وت قـیفر  هک  نیا  دـننام  تسا  فورعم  فرع  رد  مه  ینعم  نیا  بیوـصت و  رد  رما  يهغیـص  لامعتـسا  باـب  زا  دـشابیم  بلط  نیا  تروـص 
هک تسا  نیا  تدوصقم  ار و  وا  نزب  یئوگیم  وت  لاـح  نیا  رد  مدز  ار  وا  سپ  دادیم  شحف  دوخ  ردـپ  هب  هک  ار  ینـالف  مدـید  دـیوگیم :

تاقوا یضعب  هک  تسا  ظاحل  نیا  زا  یئامن و  تیبثت  ار  بورضم  قاقحتسا  هدومن و  نیسحت  ار  براض  صخش  یئامن و  نیسحت  ار  وا  ندز 
نیا اب  ینکب  عفد  ار  هشدـخ  نیا  هک  تسا  نکمم  نکیلو  ینزب  ار  وا  هک  هدوب  اج  هب  يدز و  ار  وا  هک  يدرک  بوخ  یئوگیم  براـض  يارب 
یتلع یهجو و  ار  تعافـش  هلیـسو و  لاثما  ثیدـحا  دـنوادخ  ءاطع  هب  عجار  تما  ياعد  يارب  هک  میرادیم  ملـسم  اـم  هچ  رگا  یئوگب : هک 

بیوصت تهج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  هلیـسو » تعافـش و   » اـهنآ ءاـطعا  بلط  هک  نیا  زا  میدرک  رظنفرـص  و  تسین .
لاوئـس سپ  دشابیم . هریثک  نوئـش  هیهانتمریغ و  تالـضفت  تعافـش  هحفـص 526 ] هلیـسو و [  رد  اـنامه  میئوگیم : تسا  رهاـظ  فـالخ 

ینعم نیا  رگید ، نوئش  تالـضفت و  زا  تسه  اهنآ  رد  هک  يزیچ  نآ  ندرک  لاوئـس  هب  دوشیم  عجار  ص )  ) ربمغیپ يارب  هلیـسو  تعافش و 
هیلع تیلـص  نا  دـعب  الا  هیلع  ةالـصلاب  رمأت  مل  کنا  و  هک : تسا  دراو  عمج  رـصع  ياعد  رد  هچنآ  اما  و  رگنب . کین  هدومن و  رظنناـعما  ار 

کتیکزت دعب  هایا  مهتیکزت  یلا  هیلع و ال  کتالص  دعب  نیقولخملا  نم  دحا  ةالص  یلا  ۀجاحل  ال  مالـسلاهیلع - هلوق  یلا  کتکئالم - تنا و 
کنم و ۀـبرق  هیلع  ةالـصلا  تلعج  هنم و  الا  كاتأ  نمل  لبقت  يذـلا ال  کب  اب  هتلعج  کنال  کـلذ  یلا  نوجاـتحملا  مه  اـعیمج  قلخلا  لـب 

رما ایادـخ  ینعی  کیلع . ۀـمارک  کیدـل و  ةرثا  اهب  اودادزیل  هیلع  ةالـصلاب  مهترما  هیلع و  نینمؤملا  تللد  كدـنع و  ۀـفلز  کـیلا و  ۀلیـسو 
تمحر وا  هب  وت  ياـههکئالم  وت و  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  نداتـسرف  تمحر  تالـص و  هب  ياهدومرفن 

هک تسا  تهج  نیا  زا  هن  میتسرفب  ص )  ) ربمغیپ هب  تمحر  تالص و  هک  ام  يارب  وت  ندرک  رما  دنکیم ) ضرع  هک  نیا  ات   ) دیشاب هداتـسرف 
هار نیا  زا  هن  یشاب و  هداتـسرف  تاولـص  وا  رب  وت  هک  نآ  زا  دعب  دشاب  هتـشاد  تاقولخم  زا  یکی  تمحر  تالـص و  هب  جایتحا  ص )  ) ربمغیپ
هب دنجاتحم  اعیمج  تاقولخم  هکلب  ياهدومرف  هیکزت  ار  وا  وت  هک  نآ  زا  دعب  دشاب  هتـشاد  يدحا  يهیکزت  هب  جایتحا  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا 

هحفص 527] یسک [  زا  ینکیمن  لوبق  هک  يروطب  تدوخ  يهلیـسو  ار  وا  يداد  رارق  وت  هک  نیا  تهج  هب  ص )  ) ربمغیپ رب  تاولـص  فرط 
تلـالد و وت و  دزن  رد  تلزنم  وت و  يوس  هب  هلیـس  وـت و  رب  برقت  يور  هب  ار  تمحر  ياهداد  رارق  هار و  نیا  زا  رگم  وـت  فرط  هب  دـیایب  هک 

هاگشیپ رد  اهنآ  يهطساو  هب  هک  ص )  ) ربمغیپ رب  نداتسرف  تالـص  تمحر و  هب  ار  اهنآ  يدرک  رما  وآ و  رب  ار  نینموم  ياهدومرف  یئامنهار 
درادـن جایتحا  ص )  ) ربمغیپ نینزان  دوجو  هک  تسا : نیا  اعد  نیا  زا  دوشیم  هدافتـسا  هچنآ  سپ  دـنوشب . کین  رادرک  تمارک و  ياراد  وت 
تمارک دراذگیمن  یقاب  وا  رب  ادخ  تمحر  تالـص و  هک  ینعم ، نیا  هب  وا  رب  لاعتم  قلاخ  تمحر  تالـص و  زا  دعب  تاقولخم  تالـص  هب 

نآ زا  رتنیئاـپ  يهبترم  رگم  یتـمارک  ص )  ) ربـمغیپ رب  قلخ  تاولـص  زا  دوشیمن  لـصاح  دـشابیم و  نآ  لـماش  هک  نیا  رگم  ار  يرتـالاب 
ریغ ینعم  نیا  و  تسین . یجاـیتحا  قلاـخ  تاولـص  دوجو  اـب  قلخ  تاولـص  رب  سپ  دوشیم  لـصاح  ادـخ  نداتـسرف  تمحر  زا  هک  یتمارک 

هب دشاب  هدوب  ص )  ) ربمغیپ يارب  هچ  رگا  و  ص )  ) ربمغیپ هب  تبسن  تسا  یتمارک  بجوم  نداتسرف  تمحر  تاولص و  میئوگب :) هک   ) تسنآ
ربمغیپ كرابم  دوجو  رگید : ترابع  هب  و  دوشیم . لصاح  دبع  تالص  ببـس  هب  هک  یتمارک  نآ  قوفام  لاعتم  دنوادخ  تالـص  يهطـساو 

هچ رگا  وا  رب  قـلخ  تمحر  تالـص و  ببـس  هب  ار  يهجرد  دـیامن  لـصاح  هک  نیا  زا  تسا  جاـیتحایب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
دوجو يرخأ : ترابع  هب  و  هحفص 528 ] ص [ .)  ) ربمغیپ نینزان  دوجو  هب  تبـسن  هجرد  لوصح  تسا  بجوم  وا  رب  قلخ  تمحر  تالص و 
تـسا جاتحم  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هچ  رگا  وا  رب  ار  تمارک  ءاطعا  ادخ  زا  دـیامن  بلط  قلخ  هک  نیا  زا  تسا  زاینیب  ص )  ) هللالوسر كرابم 

ریزو هچنانچ  ریزو  ماقم  رب  ار  ماقم  نیا  نک  سایق  صقان ) رب  لماک  هیبشت  باب  زا   ) یشاب هتـساوخ  رگا  و  وا . يارب  دنوادخ  تمرک  ءاطعا  هب 
یعقوم هچنانچ  رگا  هک  نیا  اب  دنیامنب  ار  وا  مارکا  بلط  ناطلس  زا  تیعر  هک  نیا  زا  تسا  زاینیب  دراد  ناطلـس  اب  هک  یبرق  لامک  تهج  زا 
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وا دیامرف و  مارکا  ایاعر  ياعدتـسا  تهج  هب  ار  وا  ددرگیم و  عقاو  ناطلـس  مارکا  فاطلا و  دروم  ار  وا  مارکا  دنیامنب  اضاقت  اعدتـسا و  هک 
یناث دیهـش  زا  هچنآ  [ . 387  ] دـنامن یقاب  یهابتـشا  ات  نک  تقد  هدومن و  لمأت  هناقیقد  قیمع و  رظن  اـب  سپ  ناطلـس  مارکا  هب  تسا  جاـتحم 

.... نولصی هتکئالم  هللا و  نا  يهیآ : رد  دنوادخ  هک  تالـص  لصا  هدومرف : هک  تشذگ  شاهفیرـش  تاملک  رد  هچنانچ  دش  لقن  هرـسسدق 
تسا . كارتشا  زا  رتهب  زاجم  هک  تسنآ  رب  شرظن  تسا ، تمحر  رد  زاجم  یلاعت  يادخ  زا  نآ  تسا و  ءاعد  ینعم  هب  هدومرف  نآ  رب  رما 

تسا ءاعد  ینعم  هب  تالص  هک  روهشم  لوق 

ءاضتقا تسا و  ءاعد  نایمدآ  زا  تسا و  رافغتـسا  هکئالم  زا  تسا و  تمحر  یلاعت  دنوادخ  زا  تالـص  دناهتفگ : تالـص  ینعم  رد  روهـشم 
هب لصا  رد  تالص  هک  : هدومرف هر )  ) یناث دیهش  اذل  دشاب و  یظفل  كرتشم  یناعم  نآ  رد  تالص  ظفل  هک  تسنآ  هحفص 529 ] لوق [  نیا 
رد تسنآ و  زا  رتهب  زاـجم  دـیاین و  مزـال  كارتشا  هک  تسا  زاـجم  تمحر  رد  دـنوادخ  زا  هدوب و  نآ  رد  تقیقح  ینعی  تسا  ءاـعد  ینعم 
رد تیعـسوا  رتعیـسو و  شاهرئاد  تسا و  رتشیب  زاجم  نوچ  كارتشالا » نم  ریخ  زاجملا  : » هدـش هتفگ  هقف  لوصا  زا  لاوحا  ضراـعت  ثحبم 
اریز تسا  زاجم  زا  رتهب  كارتشا  هک  هدـش : هتفگ  دـیآیمن و  مزـال  فقوت  تقو  چـیه  نآ  رد  اریز  تسا  رتداـیز  شاهدـئاف  دراد و  تراـبع 

زاجم . فالخ  هب  دوشیم  فقوت  دشابن  هنیرق  رگا  نوچ  تسا  ءاطخ  زا  رترود  كارتشا 

لاوحا ضراعت  ثحبم  هب  هراشا 

. كارتشا فالخ  هب  لوا  عضو  خسن  اب  دنکیم  ینعم  ود  رد  ظفل  عضو  ياضاقت  لقن  اریز  تسا  لقن  زا  رتهب  كارتشا  هدش : هتفگ  هک  نانچ 
هک یتقو  دوشیم  مود  ینعم  رب  لومحم  لوقنم  هک  نیا  يارب  تسا  كارتشا  دسافم  زا  رتمک  لقن  دسافم  اریز  تسا  كارتشا  زا  رتهب  لقن  ای 

و تسا . رتـشیب  لـقن  هدـئاف  سپ  دوشیم  لـمجم  دـش  هنیرق  زا  درجم  هک  یتـقو  كرتـشم  نوـچ  كرتـشم  فـالخ  هب  دـشاب  هنیرق  زا  درجم 
یناسحتسا روما  اهنآ  یمامت  یلو  دناهتفگ . رگید  ياهتروص  هب  تبسن  ای  تسا  رامضا  زا  ریخ  صیصخت  يهرابرد  اهراتفگ  نیا  زا  نینچمه 

نآ رب  هیافک  رد  هر )  ) یناسارخ ققحم  هچنانچ  درک  دامتعا  اهنآ  رب  ظفل  زا  دارم  صیخـشت  رد  درادـن  ناکما  تسین و  رابتعا  اهنآ  رب  هدوب و 
فرط هب  تقو  نآ  رد  دوش  هحفـص 530 ] لامتحا [  فرط  ود  زا  یکی  رد  ظفل  روهظ  ثعاـب  روما  نآ  هک  نیا  رگم  تسا . هدومرف  حیرـصت 

ءاـضما ار  نآ  زین  عراـش  ءـالقع و  فرع و  دزن  روهظ  تیجح  تلع  هب  حـجار و  فرط  نآ  رد  ظـفل  روهظ  رطاـخ  هب  دوـشیم  ذـخا  حـجار 
تسا . هدش  ققحم  هصاخ  نونظ  تیجح  ثحبم  رد  هچنانچ  تسا  هدومرف 

روهظ تلاصا  هب  اهنآ  تشگرب  هیظفل و  لوصا 

و لقن ، مدـع  تلاصا  و  قـالطا ، تلاـصا  و  مومع ، تلاـصا  و  كارتشا ، مدـع  تلاـصا  و  تقیقح ، تلاـصا  زا  هیظفل  لوصا  عجرم  هچناـنچ 
دییقت ای  صیـصخت  ای  یظفل  كارتشا  ای  يزاجم  ینعم  نایم  یقیقح و  ینعم  نایم  دش  رئاد  رما  هک  یتقو  اهنیا  یمامت  رامـضا ، مدـع  تلاصا 

دزن رد  ربتعم  لصا  نآ  دـشابیم و  روهظ ) تلاصا   ) زا ترابع  هک  تسا  دـحاو  لصا  رب  اـهنآ  يهمه  تشگرب  دوشیم  لوصا  نآ  هب  عوجر 
تاـبثا هصاـخ  نونظ  تهج  زا  رهاوظ  تیجح  باـب  رد  دـننکیم و  داـمتعا  نآ  رب  مـالک  رهاـظ  هب  لـمع  باـب  زا  هک  تسا  ءـالقع  فرع و 

تسا . هدش  نآ  تیجح 

تالص ظفل  ینعم  رد  قیقحت 

رد تالـص  اریز  تسا  تقیقح  وحن  هب  لامعتـسا  هکلب  تسین  تمحر  رد  زاجم  زین  دـنوادخ  زا  نآ  هک  تسنآ  قیقحت  تالـص »  » ظـفل رد  و 
هک تسا  یتمحر  یلاعت  دـنوادخ  زا  تبـسن  فطع  تسا و  فطع »  » ینعم زا  ترابع  نآ  تسین و  رتشیب  ینعم  کی  رد  تقیقح  تغل  لـصا 
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یکارتشا هن  سپ  تسا . رگید  ضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  ءاعد  رشب  هب  تبسن  رافغتـسا و  ۀکئالم  هب  تبـسن  فطع  تسوا و  تیدحا  تاذ  قیال 
هحفـص بلط [  للذـت و  تناکتـسا و  قولخم  زا  دوشیم و  تمحر  دـنوادخ  زا  فطع  تسا و  راک  رد  هراعتـسا  زاجم و  هن  تسا و  نیب  رد 

مالک لـصاح  سپ  هحفـص 532 ] [ . ] 388  ] وا رب  تسادـخ  زا  تمحر  بـلط  رگید  يهدـنب  رب  هدـنب  زا  تـسا و  رافغتـسا  تـمحر و  [ 531
تسا و طبر  تیـصوصخ  تهج  زا  فالتخا  تسا و  هدـحاو  تقیقح  يرگید  زا  هاوخ  لاعتم و  يادـخ  زا  هاوخ  تالـص »  » ظفل هک  تسنآ :

لحم رد  لیصفت  وحن  هب  بلطم  دوشیم و  ءافتکا  اجنیا  رد  هزادنا  نیمه  هب  و  تسا . فورح  فالتخا  زا  ترابع  تیصوصخ  نآ  زا  فشاک 
تسا . هقف  رد  تالص  باتک  زا  دوخ 

يدیبز یضترم  ناخ و  یلع  دیس  تاملک  لقن 

دحاو ینعمب  ۀغل  ةالصلا  نا  نوققحملا : لاق  هدومرف : مالسلاهیلع  هیداجس  يهفیحص  حرش  رد  هرسسدق  یندم  ناخیلع  دیس  ربکا  يهمالع 
مهضعب ءاعد  نییمدالا  یلا  رافغتـسالا و  هحفـص 533 ] ۀکئالملا [  یلا  هب و  ۀقئاللا  ۀـمحرلا  یلاعت  هللا  یلا  ۀبـسنلاب  فطعلا  مث  فطعلا  وه  و 

یلع هؤانث  اما  یلاعت  هللا  یلا  ۀبـسنلاب  وه  فطعلا و  ةالـصلا : ینعم  دـیوگ : مولعلاءایحا  حرـش  رد  يدـیبز  یـضترم  همالع  و  [ 389 ... ] ضعبل
نوکب ریخب و  ءاعدلا  یلاعت  هریغ  یلا  ۀبسنلاب  و  ۀمحرلا ، لامکا  اما  و  هئایبنا ، یلع  هللا  ةالص  ریـسفت  یف  قیلالا  وه  اذه  ۀکئالملا و  دنع  دبعلا 

هللالوسر هب  تاولـص  رد  هعیـش  تایاور  رثکا  رد  هک  دـنامن : هتفگاـن  و  [ . 390  ] یلعب اهتیدـعت  حاضتالا  لک  حـضتا  فطعلا  ینعمب  ةالـصلا 
. دـمحم لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  تسا : وـحن  نیا  هب  تسین و  یلعب » ( » لآ  ) نیب و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  نیب  لـصف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدومرف هرسسدق  یسلجم  يهمالع  دشابیم . دمحم ) لآ  یلع   ) تسا و یلع )  ) اب لصف  تنس  لها  تایاور  رثکا  رد  اما  و  تشذگ ، هچنانچ 
مهنیب و روهشملا  ربخلاب  نیلدتـسم  یلعب )  ) هلآ نیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نیب  لصفلا  زاوج  مدع  سانلا  نیب  رهتـشا  هنا  ملعا  [ : 391]

رابخا نم  اذه  نا  هیلع  یلاعت  هللا  ۀـمحر  یئاهبلا  انخیـش  نع  يوری  هحفـص 534 ] انبتک و [  یف  دوجوم  ریغ  وه  ربخلا و  اذه  اندـنع  تبثی  مل 
طوحا . یلوا و  هکرت  اذاش و  الا  اهب  لصفلا  مهیلعهللاتاولص  ۀمصعلا  بابرا  نع  ةروثأملا  تاوعدلا  یف  دجن  مل  نکل  ۀیلیعامسالا 

تاولص رد  یلعب »  » یلصف

لب لوقا  هدومرف : دـش  لقن  هر )  ) یـسلجم يهمالع  زا  هچنآ  لقن  زا  دـعب  راونالا  حـیباصم  رد  هر )  ) ربش هللادـبع  دیـس  عبتتم  يهمالع  دیـس  و 
ارفا ارطش و  کلذ  نم  کیلع  تولتل  ۀلاطالا  فوخ  ول ال  ۀیداجسلا و  ۀفیحصلا  یف  امیس  راکذالا  ۀیعدالا و  نم  ریثک  یف  دوجوم  اهب  لصفلا 

تباتک رد  ای  دشاب  نتفگ  تاولص  ماقم  رد  هاوخ  دننکیمن  لصف  یلع )  ) اب تاولص  رد  امومع  هعیش  نایم  رد  هک  تسا  حضاو  یلو  [ . 392]
مومع لمع  کشالب  تسا و  قداص  دـهاش  لداع و  هاوگ  رتهب  عوضوم  نیا  هب  هعیـش  تافلؤم  بتک و  هچنانچ  تافلؤم  بتک و  رد  تاولص 
تاهج زا  هچرگ  دـناهدرک  كرت  تبـسانم  نیا  هب  تسا  لـصف  مهوم  یلع )  ) لامعتـسا اـنامه  تسنیا  نآ  تهج  دـیاش  تسا و  نیا  رب  هعیش 
تباث دناهدرک  هراشا  نآ  هب  هر )  ) یسلجم يهمالع  و  هر )  ) یئاهب مظعا  خیش  ناگرزب : هک  یتیاور  اما  تسین و  لصف  درادن و  یلاکشا  یبدا 

نینچ هیجوت  هب  یجایتحا  اذل  دندومرف و  حیرـصت  ثیدح  دیتاسا 535@نف  هچنانچ  درادن  دوجو  هعیـش  ثیدـح  بتک  رد  و  [ 393  ] تسین
و [ 394  ] دناهدرک تاهیجوت  ضعب  یبرع  تایبدا  بتک  نیشحم  زا  یـضعب  هچنانچ  میرادن  تسین  نآ  زا  يرثا  ثیدح  بتک  رد  هک  یثیدح 

لصف سک  ره  تسنیا  نآ  ینعم  دشاب  یثیدح  وچمه  رگا  ضرف  رب  دناهداد و  تبسن  هعیـش  هب  هدوب و  تنـس  لها  ياههتخاس  زا  ثیدح  نآ 
( لآ  ) زا مالسلاهیلع  یلع  دیوگ : نم و  لآ )  ) زا ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ینعی  ءای - دیدشت  مال و  رـسک  هب  ار -  یلع )  ) دنک ادج  و 

هعیش ام  اذل  و  هحفص 535 ] دش [ . دهاوخن  لئان  نم  تعافش  هب  یصخش  نینچ  تسا  جراخ  لآ  زا  وا  تسین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هللا یلـص  هللالوسر  اب  اهنآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  هک  دنتـسه  مالـسلامهیلع  رـشعانثا  يهمئا  ءارهز و  يهمطاف  زا  ترابع  لآ )  ) هک میدقتعم 

تشذگ . ارارک  هچنانچ  تسا  لطاب  زامن  دوشن  هتفگ  رگا  تسا و  بجاو  هیموی  ياهزامن  دهشت  رد  هلآ  هیلع و 
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نآ عفد  روهشم و  لاکشا 

هراشا

دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  تسا : دراو  دایز  ترابع  نیا  دناهداد  روتسد  روثأم و  هک  تاولص  تیفیک  رد  ینس  هعیش و  تایاور  رد 
مالـسا ياملع  نایم  رد  تسا و  هدش  روثأم  زین  رگید  تادایز  اب  یتایاور  رد  و  دـیجم . دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک 

ملع رد  هک  تسنآ : لاکشا  اما  دناهدرک . رکذ  نآ  عفر  رد  يدایز  تاهیجوت  عقاو و  اهنآ  راظنا  حرطم  هدش و  هجوتم  دروم  نیا  رد  یلاکـشا 
متاخ اریز  تسین  روط  نآ  اجنیا  رد  یلو  دسالاک . دیز  دنیوگ : هک  نیا  لثم  دـشاب  هبـشم  زا  يوقا  دـیاب  هبهبـشم  هک  دـناهدرک  حیرـصت  نایب 
نایم یعاـمجا  مالـسا و  رد  تایرورـض  زا  بلطم  نیا  تسا و  مالـسلاهیلع  میهاربا  زا  لـضفا  فرـشا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنا 

رد سوماق  بحاص  يدابآزوریف  دعاوق و  رد  هر )  ) دیهش خیـش  دننام : دنراد  نآ  عفر  رد  يدایز  تاهیجوت  مالـسا  ياملع  و  تسا . نیملـسم 
( هر  ) يرئازج ثدحم  دیس  و  هر )  ) یـسلجم يهمالع  و  [ 396 ( ] هر  ) یئاهب خیش  و  [ 395  ] رشبلا ةالصلا و  هحفـص 537 ] شباتک [  رد  تغل 

دیـس نیعبرا و  باتک  رخاوا  رد  هر )  ) یـسلجم يهمالع  دناهداد و  شراگن  ناراوگرزب  نآ  زا  ریغ  هرـسسدق و  ربش  ثدـحم  دیـس  و  [ 397]
تـسرد هصاخ  يهدـیقع  هیور و  قاذـم و  اب  هماع  تاهیجوت  ضعب  یلو  دـناهدرک  رکذ  هجوت  هرقف  هدراهچ  [ 398  ] راونالا حـیباصم  رد  ربش 

تسا . هدساف  تاهیجوت  زا  تسین و 

مالعا ياملع  تاهیجوت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هک  دناهتفگ : هماع  هصاخ و  نیققحم  رثکا  لوا : دوشیم : لقن  هدرک و  هراشا  حیحص  هیجوت  دنچ  هب  اجنیا  رد 
تسا و لصاح  لمکا  متا و  هجو  رب  میهاربا  رب  تاولص  نمض  رد  شلآ  ترضح و  نآ  رب  تاولـص  سپ  تسا  میهاربا  لآ  يهلمج  زا  نوچ 

تاولـص هب  شلآ  مرکا و  ربمغیپ  هک  تسنآ  خـلا  دـمحم .... لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : مینکیم تساوخرد  هک  تاولـص  رد  ام  بولطم 
ثیح نم  لکلل  ۀماعلا  ةالصلا  و  تشاد . تیمومع  نارگید  شلآ و  وا و  رب  هک  یتاولـص  هحفص 538 ] لثامم [  هک  دبای  صاصتخا  يرگید 

اطع رمع و  دننام  زین  وا  هب  هک  دیز  ندرک  لاوئـس  زا  الثم  تسین  مزال  هدـش و  عقاو  اطع  رد  هیبشت  مود : ضعبلاب . ۀـصاخلا  نم  يوقأ  مومعلا 
دننام ءایبنا  متاخ  رب  تاولـص  لاوئـس  سپ  تسا  ورمع  رب  اطع  ینامز  تقبـس  تهج  زا  شلاوئـس  هکلب  دشاب  مه  دـیز  زا  لضفا  رمع و  دوش 

: موس مالـسلاهیلع . میهاربا  رب  تاولـص  تیلـضفا  ترثک و  دـیآیمن  مزـال  نیا  زا  تسا و  میهاربا  یناـمز  قبـس  تهج  زا  میهاربا  رب  تاولص 
ود زا  یکی  هچنانچ  دوشیم  ققحم  نآ  نودب  هیبشت  هک  دوشیم  هاگ  هکلب  تسین  مزال  دشاب  يوقا  دیاب  هیبشت  رد  بلغا  هب  هبشم  ندوب  يوقا 

مایـصلا مکیلع  بتک  هدومرف : هک  هفیرـش  يهیآ  دشاب  دـیاش  لیبق  نیا  زا  و  یخأ . تیطعا  امک  ارانید  ینطعا  دـنیوگیم : ناشردـپ  هب  ردارب 
ردـق رد  هن  تسا  لعف  لعج  لصا  رد  هیبشت  [ 400  ] کیلا هللا  نسحا  امک  نسحا  هفیرـش ؛ يهیآ  و  [ 399  ] مکلبق نم  نیذـلا  یلع  بتک  امک 

مزال هکلب  دشاب  يوقا  دیاب  تهج  ره  زا  هبهبـشم  هک  تسین  مزال  مراهچ : تسنآ . نیع  هکلب  دراد  یمود  رب  تشگرب  موس  هیجوت  نیا  ردـقب .
اجک هاکشم  رون  [ 401  ] ةاکشمک هرون  لثم  دیامرفیم : هحفص 539 ] هفیرش [  يهیآ  رد  هچنانچ  دشاب  هدوب  حضاو  رهاظ و  یئش  هک  تسنآ 

تسا و هدومرف  هیبشت  نآ  هب  ار  ادخ  رون  اذل  تسا و  نشور  هدنونش  رظن  رد  تسا و  رهاظ  حضاو و  رما  ةاکـشم  نوچ  یلو  اجک  یهلا  رون  و 
هب ار  ص )  ) هللالوسر میظعت  تاولـص و  اذـل  تسا و  ناکما  ملاوع  یمامت  رد  رهاـظ  رما  وا  لآ  مالـسلاهیلع و  میهاربا  مارتحا  میظعت و  نوچ 

دنناـم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هب  تاولـص  بلط  رد  اـهاعد  ضعب  رد  هک  تسا  ینعم  نـیا  دـیؤم  و  تـسا . هدرک  هیبـشت  نآ 
روکذملا هیبشتلا  سیل  هتفگ : هک  هدـش  لقن  یبیط  زا  هچنآ  دـیاش  و  تسا . هدـش  مض  نیملاعلا . یف  يهملک : مالـسلاهیلع  میهاربا  رب  تاولص 

... میهاربا یلع  تیلص  امک   » رد فاک  مجنپ : تسا . ینعم  نیمه  رهتشا  امب  رهتشی  مل  ام  قاحلا  باب  نم  لب  لماکلاب  صقانلا  قاحلا  باب  نم 
مکیف انلـسرا  اماک  یلاعت : دـنوادخ  لوق  لـثم  تسا  عقاو  دـیجم  نآرق  رد  نآ  ریظن  هچناـنچ  تسا  لـیلعت  يارب  هکلب  تسین  هیبشت  يارب  خـلا 
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هحفص 540 ] [ . ] 403  ] مکاده امک  هورکذا  و  دیامرفیم : و  [ . 402  ] مکنم الوسر 

هدنزرا بلطم 

هراشا

هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  هب  نداتسرف  تاولـص  تسنآ : منادیم  مزال  اجنیا  رد  ار  نآ  رکذت  هک  هدیدنـسپ  ياهثحب  هدنزرا و  بلاطم  زا  و 
دشابیم هبحتسم  لاوقا  هنسح و  لامعا  زا  هتشاد و  یعرش  ناحجر  تاقوا  تالاح و  یمامت  رد  مالسلامهیلع  وا  نیرهاط  دالوا  ملـس و  هلآ و 

راعـش نیا  هداد  روتـسد  سدـقم  دوجو  نآ  دوخ  هچنانچ  دـنلب  يادـص  اب  ددرگ و  بوسحم  ینید  رئاعـش  زا  رتشیب  هک  یعقوم  رد  اـصوصخ 
داد . ماجنا  دیاب  ار  یمالسا 

هیموی ياهزامن  زا  دعب  تاولص 

تسا هناگجنپ  ضئارف  ياهزامن  زا  دعب  تابیقعت  رد  تسین  كوکشم  شناحجر  هنوگچیه  بوخ و  رایسب  نتفگ  تاولـص  هک  يدراوم  زا  و 
تسا دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  راکذا  داروا و  لضفا  لامعا و  لضفا  هتفگ : ءالضف  زا  یضعب  تسا .  رامش  هب  تامهم  تابیقعت  زا  هک 
رارسا رد  هحفص 541 ] [ . ] 404  ] تشاد مدقم  ار  تاولـص  اهاعد  يهمه  رب  دـیاب  هک  ضئارف  بقع  رد  صوصخب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس 

تسا و نداتـسرف  تاولـص  نآ  زا  دعب  هتفگ : تسا  تابیقعت  زا  هک  زامن  زا  دعب  هناگ  هس  تاریبکت  زا  سپ  تابیقعت  لصف  رد  [ 405  ] ةالصلا
رابخالا مالـسلااهیلع و  ءارهزلا  حیبست  مث  دیوگ : هدومرف و  نایب  رگید  تابیقعت  ضعب  نآ  زا  دـعب  هدرک و  لقن  یـصاخ  تروص  هب  تاولص 

غراف نآ  زا  دوب و  هتفرگ  رارق  زامن  دهـشت  رد  هک  يوحن  هب  هدروخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  ناـسنا  دـیاب  هتبلا  خـلا . ةریثک .... هلـضف  یف  ةدراولا 
حیبـست لوغـشم  هدـینادرگنور  دوـخ  رود  هب  هدوـمنن و  ملکت  كروـت و  هلبق و  هب  ور  لاـح  رد  هدـینادرگنرب  هلبق  زا  ار  دوـخ  ياـهوناز  دـش 

نیا دننام  مینکیم  رما  حیبست  نآ  هب  ار  نامدوخ  لافطا  ام  [ : 406  ] هدومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوشب . مالسلااهیلع  لوتب  ءارهز  ترضح 
کـش ياج  و  تسا . زور  ره  رد  ندـناوخ  زامن  تعکر  رازه  زا  رتبوببحم  نم  هب  زامن  ره  زا  دـعب  حـیبست  نآ  میئامنیم و  رما  زاـمن  هب  هک 

تسا . تایبقعت  لضفا  زا  كرابم  حیبست  نآ  هک  تسین 

« اهزامن زا  دعب  خلا  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  : » يهیآ ندناوخ 

دناوخب و ار  خلا  یبنلا .... یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  هحفص 542 ] يهفیرش [ : يهیآ  زامن  زا  دعب  هناگهس  تاریبکت  زا  دعب  یسک  رگا  و 
هب دوب  هتسشن  دهشت  رد  هک  يوحن  هب  درادن  یعنام  دوشب  مالـسلااهیلع  هرهاط  يهقیدص  حیبست  لوغـشم  دعب  دتـسرفب و  تاولـص  نآ  زا  دعب 

. تسا هدروآ  دوخ  عقوم  رد  دروایب  اج  هب  ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  حیبست  دشاب و  هدادن  رییغت  دـش  نایب  هجنانچ  دوخ  نتـسشن  عضو 
نینمؤملاریما زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  تسا  راـبتعا  تقاـثو و  تیاـغ  رد  هک  يدنـس  هب  لاـصخ  باـتک  رد  هرـسسدق  قودـص  خـیش 

میلعت دراد  تیحالص  شیایند  نید و  رد  ملسم  صخش  يارب  هک  یئاهزیچ  زا  هرقف  دص  راهچ  دحاو  سلجم  رد  هک : هدرک  لقن  مالـسلاهیلع 
هللا لأسی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  لصیلف  هتالـص  نم  دبعلا  غرف  اذاف  هدومرف : هک  تسا  فیرـش  ثیدـح  نامه  نمـض  رد  هدومرف 

تعفر یبنلا و  هعمـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دمحم  یلع  یلـص  نم  هناف  نیعلا ، روحلا  نم  هجوزی  نا  هلأسی  رانلا و  نم  ریجتـسی  ۀنجلا و 
یلع نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا   » متأرق اذا  هدومرف : دش  لقن  هک  قوف  يهفیرـش  تارقف  زا  لبق  فیرـش  ثیدح  نامه  رد  زاب  خـلا . هتوعد ....

هک دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  مالسلاهیلع  ماما  ياهشیامرف  نیا  زا  هحفص 543 ] [ . ] 407  ] اهریغ یف  وا  متنک  ةالصلا  یف  هیلع  اولصف  یبنلا .»
تاولص هب  دوش  تئارق  خلا  هتکئالم .... هللا و  نا  يهفیرـش : يهیآ  تقو  ره  دراد و  بابحتـسا  نداتـسرف  تاولـص  زامن  زا  ندش  غراف  زا  دعب 
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تاولص هب  رما  زاب  سپ  دوش  هدناوخ  زامن  زا  دعب  هفیرش  يهیآ  رگا  زامن و  لاح  ریغ  رد  ای  دشاب  زامن  ءانثا  رد  هاوخ  تسا  هدومرف  رما  نتفگ 
تسا . هدومرف  نداتسرف 

درادن ءارهز  ترضح  حیبست  اب  تافانم  تاولص  هیآ و  تئارق 

اب زامن  زا  ندش  غراف  زا  دعب  ای  دشاب  يدارفنا  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  هاوخ  دوش  تئارق  هفیرـش  يهیآ  اهزامن  زا  ندش  غراف  زا  دعب  رگا  سپ 
نتفگ دـنلب  هب  رما  هچناـنچ  دـنیامن  دـنلب  نتفگ  تاولـص  هب  ادـص  تیمومع  رد  مدرم  دوش و  هدـناوخ  هفیرـش  يهیآ  دـشاب و  هدوب  تعاـمج 
ءارهز ترـضح  حـیبست  عقوم  اـب  تشاد و  دـهاوخ  یعرـش  بابحتـسا  ناـحجر و  هکلب  هدوبن  یعرـش  عناـم  هنوـگچیه  دـناهدومرف  تاوـلص 

هدش و دراو  ثیدح  حبص  برغم و  زامن  بیقعت  صوصخ  رد  هفیرش  يهیآ  هب  تبـسن  و  دش . نایب  هک  يوحن  هب  درادن  تافانم  مالـسلااهیلع 
مالسلاهیلع هللادبعابا  تعمـس  لاق : ةریغملایبا  نع  هدرک : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هر )  ) قودص خیـش  ار  نآ 

اهیأ ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  ادحأ : ملکی  وا  هیلجر  ینثی  نا  لبق  برغملا  ةالـص  حبـصلا و  ةالـص  لک  ربد  یف  لاق  نم  لوقی :
: لاق ةرخالا  یف  نیثالث  ایندلا و  یف  نیعبس  ۀجاح  ۀئام  هل  هللا  یضق  هتیرذ ، دمحم و  یلع  لص  مهللا  امیلست  اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا 

ةالص هل و  مهنم  هیکزت  هحفص 544 ] هتکئالم [  ةالص  هللا و  نم  ۀمحر  هللا  ةالص  لاق : نمؤملا ؟ ةالص  هتکئالم و  هللا و  ةالـص  ینعم  ام  تلق 
[ . 408  ] هل مهنم  ءاعد  نینمؤملا 

هللا لوسر  ریغ  رب  نداتسرف  تاولص 

وه هدومرف : تسا و  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  دـیجم  نآرق  هدوب و  زئاج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ریغ  رب  نداتـسرف  تاولـص  اما  و 
مهتباصا اذا  نیذلا  هدومرف : و  [ 410 . ] مهل نکس  کتالـص  نا  مهیلع  لص  و  یلاعت : دنوادخ  لوق  و  [ 409  ] هتکئالم مکیلع و  یلصی  يذلا 

[ . 411  ] ۀمحر مهبر و  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  ۀبیصم 

هدرک دراو  راجنهان  فرح  هب  ار  يرشخمز  بصعت 

ندوـب یـضفا  رب  ماـهتا  نآ  نوـچ  تسا  هورکم  دوـش  هتفگ  تاولـص  یئاـهنت  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها  زا  یکی  هب  رگا  هـتفگ : يرـشخمز 
هب ار  ياهمالع  يرـشخمز  دـننام  دراذـگیم و  اپ  ریز  ار  ینآرق  تایآ  لولدـم  هک  درومیب  دانع  اـج و  یب  بصعت  یهز  [ - 412  ] دشکیم

دهدیم . يوتف  حجار  هکلب  زئاج و  رما  کی  تهارک  هب  لیلد  نودب  دنکیم و  راداو  راجنهان  نخس  نآ  راهظا 

هدنبادخ سلجم  رد  یلصوم  دیس  اب  هللا  ۀیآ  تاملاکم 

 ] هللاۀیآ هک  دـتفایم  هدـنبادخ  ناطلـس  سلجم  رد  ناسنا  دای  هب  هماهف  درمدار  هناگی  نآ  تارظانم  و  هر )  ) همالع هللاۀـیآ  تاملاکم  اجنیا  رد 
نیموـصعم يهمئا  هـب  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هـب  تاولـص  هدوـمرف و  داریا  هحیـصف  يهـغیلب  يهـبطخ  هرـسسدق  هحفص 545 ]

هتسشن تکاس  وا  ءاملع  رئاس  اب  هللاۀیآ  هرظانم  رد  هدوب و  یناطلس  سلجم  نآ  رد  هک  یلـصوم  دیـس  هداتـسرف و  هبطخ  نآ  رد  مالـسلامهیلع 
اذا نیذلا  دیامرفیم : گنردیب  هرـسسدق  هللاۀـیآ  تسیچ ؟ ءایبنا  ریغ  رب  نداتـسرف  تاولـص  زاوج  لیلد  دـیوگ : هدـمآ و  ملکت  ماقم  هب  دوب 

ار هرباکم  یلصوم  دیـس  نودتهملا . مه  کئلوأ  ۀمحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  ۀبیـصم  مهتباصا 
نداتسرف تاولص  راوازس  اهنآ  هک  نیا  ات  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ )  ) رب هک  تسا  تبیصم  مادک  دیوگ : هتخاس و  دوخ  يهشیپ 

لاهج نیقفانم  هک  هدمآ  دوجو  هب  وت  لثم  اهنآ  يرارذ  زا  هک  تسنآ  اهنآ  دشا  بئاصم و  نیرتعینـش  زا  دـیامرفیم : هر )  ) هللاۀـیآ دـناهدش ؟
هللاۀیآ یباوجرضاح  زا  هدز و  هدنخ  هب  سلجم  نیرـضاح  دهدیم  حیجرت  لاعتم  کلم  لوسر  لآ  رب  ار  اهنآ  دنالاکن  نعل و  بجوتـسم  هک 
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نم وه  امف  هبهذمب  ایبصان  عبات  يولعلا  اذا  دـیوگ : ءارعـش  زا  یکی  هدـش و  بجعت  رد  راوگرزب  نآ  نتفگ  باوج  زا  ۀـهادبلاب  و  هر )  ) همالع
هحفص 546 ] [ ] 413  ] هیف هیبا  عبط  بلکلا  نال  اقح  هنم  اریخ  بلکلا  ناک  هیبأ و 

دنهدیم تسد  زا  ار  تفارش  دنیامنن  راهطا  همئا  زا  تعیبت  رگا  تاداس 

تدایـس و یبوهوم و  تفارـش  نآ  دنیامنن  مالـسلامهیلع  يدنوادخ  ججح  ناشدوخ  داجما  دادجا  راهطا و  يهمئا  زا  تیعبت  رگا  تاداس  زا 
تلاسر نادـناخ  هب  ناشبسن  لاـصتا  هک  تسا  تاداـس  زا  يدارفا  ندـش  ادـیپ  رـس  رد  فرح  یلو  دـنهدیم  تسد  زا  ار  يدادادـخ  تزع 

دیاش یبسنلا  حیحـص  دیـس  وچمه  دنزب  مدـق  مالـسلامهیلع  تیبلها  اب  توادـع  بصن و  ماقم  رد  هللاابذایعلا )  ) شدوخ تسرد و  حـیحص و 
هک تسا  يراکنایز  یهز  یتخبدـب و  یهز  ددرگ  ادـیپ  ضرف  رب  رگا  دوشیمن و  ۀـمطافینب  زا  ای  دوشن و  هدـید  ای  دوشب  ادـیپ  رتمک  رایـسب 

هحفص 547 ] [ ] 414  ] رختفم رهدلا  میدق  نم  هلامف  هبسنت  نیح  ایولع  نکی  مل  نم  تسا . هداد  تسد  زا  ار  يولع  بسن  تفارش 

یناموح یلع  دمحم  تانایب  تاملک و 

تاولص هب  عجار  نیریش  تسا  یتاملک  [ 415  ( ] نیدمت نید و   ) شباتک رد  ار  ینانبل  یناموح  یلع  دمحم  موحرم  ریهش  لضاف  يهدنـسیون 
نیع مروایب و  اجنیا  رد  هدربمان  باتک  زا  ار  تاملک  نآ  مراد  شوخ  مالسلامهیلع  نیموصعم  رئاس  نینمؤملاریما و  ماما  هب  نداتسرف  مالـس  و 

ۀمحر و مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  هفیرـش : يهیآ  لقن  زا  سپ  مجنپ  دـلجم  رد  هدربمان  باتک  رد  میامن . لقن  ار  وا  یبرع  تاملک 
مامالا رکذ  دنع  لاق  اذا  لوسرلا  ۀیحتب  ایلع  مامالا  یح  نم  یلع  رکنأ  نیملسملا  ضعب  نارکذا  هحفص 548 ] دیوگ [ : نودتهملا  مه  کئلوا 

یلع زوجی  میلـستلا  ةالـصلا و  نال  یئطخم  هنا  الک !! تلقف  یلع ؟؟  کلذ  هراکنا  قحأ  ینلأس : یل و  اذه  رکذـف  هیلع  همالـس  هللا و  تاولص 
یلا داع  و  کیلع ، کلذ  رکنا  نم  یلع  اهأرقا  ۀیالا و  هذـه  ظفحا  هل  تلق  و  هدـجم ، یلاعت  قباسلا  هللا  لوق  هیلع  تولت  مث  نمؤم ، لجر  يأ 

ۀـمیرکلا و ۀـیالا  هذـه  عمـسا  مل  ینأک  هل  لاق  مث  الیلق  رکف  هیلا و  تصناـف  همـصخ  یلع  ۀـیالا  أرق  دـق  هنا  وهزم ، وه  ینربخیل و  ةدـم  دـعب 
تدرو دـقف  بلاطیبا  نب  یلع  الا  مهیلع  محرتلا  مهنع و  یـضرتلا  زواجتت  نیدـشارلا ال  ءافلخلا  ۀـیحت  نأب  اـنظعی  نم  ۀـجح  اـهب  ضحدأـس 

لق هل : لاـقف  مالـسلاهیلع  یلع  هلوق : رخآ  ضعب  یلع  رکنا  ساـنلا  ضعب  نا  رکذأ  و  هحفص 549 ] [ . ] 416 « ] ههجو هللا  مرک   » ۀـملکب هتیحت 
و مالـسلا . کیلع  کل : لوقا  نأ  زوجیأ  هباجاف : هیلعهللاتاولـص . هللالوسر  یلع  الا  زوجی  ال  مالـسلاهیلع )  ) کلوق ناف  ههجو  هللا  مرک  یلع 

نیح کلذ  بجوی  ام  ةالصلا  یف  نا  هل : تلق  مث  تکـسف  هیلعهللاتاولـص ؟؟ مامالل  کلذ  لوقا  نأ  زوجی  و ال  کیلع . مالـس  یل : لوقت  نأ 
تیب لآ  ای  هنعهللایـضر : یعفاشلا  مامالا  لاق  ام  وأ  یلع ؟؟ یلع  ۀـبجاو  اـنه  ةالـصلا  تسیلفأ  دـمحم . لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  لوقت :
رکنی نا  بیرغلا  سیل  هل  ةالـص  مکیلع ال  لـصی  مل  نم  مکل  نا  ردـقلا  میظع  نم  مکیفکی  هلزنأ  نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مکبح  هللالوسر 

ناودعلا و اذهل  نیروجأملا  مالسالا  ءادعأ  نم  ةرکفلا  هذه  ملسملا  لمحی  نأ  بیرغلا  نکلو  مامالا . یلع  همیلست  هتالص و  نیملسملا  ضعب 
نیذللا لیجدتلا  لیلضتلا و  لعفب  مهنید  نم  ةریصب  یلع  مهنأ  یلا  نونئمطم  نوملسملا  لایجال و  اولت  لایجالا  نورقلا و  دعب  نورقلا  یضمت 

نأ بیرغلا  سیل  لوقأ : رونلا . دهع  یف  یتح  طلخلا  اذهل  هبتنی  مث ال  مویلا ، یتح  نییومالا  دهع  ذنم  همد  ملـسملا و  محل  یف  لهجلا  امهطلخ 
کلذ وه  بیرغلا  نکلو  هللالوسر  یلع  نارصاق  مالسلاو  ةالصلا  نأ  مهمعزب  نینمؤملا  ۀمئالا و  یلع  همیلست  هتیلصت و  ملـسملا  یلع  اورکنی 

نم برغالا  و  هحفـص 550 ] مالـسلاو [ . هالـصلا  مهیلع  تیبلا  لهأب  ۀیاکن  نیللـضملا  نم  ۀمغطلا  کلت  ءارو  هب  اوشم  يذلا  یمعالا  دیلقتلا 
و مهلوقب : باوجلا  مکیلع و  مالسلا  مهلوقب : اؤارت  اوقتلا و  املک  ضعب  یلع  مهضعب  ملـسی  نآرقلا و  نوأرقی  مث  نیملـسم  اونوکی  نأ  کلذ 
موی و لک  تارم  سمخ  مهبرل  ةالصلا  یف  نوضیفی  مث  اهرکذ . قبس  یتلا  ۀلیلجلا  تایالا  نآرقلا  یف  و  هتاکرب . هتمحر و  هللا و  مالس  مکیلع 

ۀیلهاجلا ةرعنلا  مهتزه  کـلذ و  لـک  اوسن  مهماـصخا  اولداـج  اذا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  ةالـص : لـک  ماـتخ  یف  نولوقی 
هوجو یمعالا  بصعتلل  و  ناودعلا . یغبلا و  ةداق  نم  ةاغطلا  یلع  یتح  اهوزاجأ  لوسرلا و  لآ  یلع  ةالـصلا  هذـه  اورکناف  یمعالا  بصعتلل 
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صخـش یف  هرهاظم  نم  ارهظم  تیأر  دـقلف  بلقلا : یمع  نع  ردـصی  ام  هنم  و  نیعلا ، یمع  نع  ردـصی  ام  بصعتلا  اذـه  نم  ناـف  هوجو ، و 
لوسرلا و لال  مئاتشلاب  الفاح  هتدجوف  باتکلا  اذه  تأرق  و  حیحصلا » مالسالا   » هباتک ردصأ  تیح  یبیشاشنلا  فاعـسا  ینیطـسلفلا  بیدالا 

تبجع نانبل و  یف  اهردصأ  تنک  یتلا  ۀبورعلا »  » یتلجم یف  مئاتـشلا  هذه  ضعب  تلقن  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  نم  ةریخلا 
الماک حبـصی  یمعلا و  اذه  دتـشیس  یمعا و  فصن  وه  تلقف . روعأ »  » هنا اولاقف : بتکلا ؟؟ أرقی  نینیغ  ذوهأ و  بتاکلا : نع  تلأسف  کلذل 

هللا تاولص  لوقی : صاعلا  نب  ورمع  وا  ۀیواعم  رکذ  یلع  اهب  ءاج  اذا  ناک  ۀلاسرلا  ۀلجم  یف  هل  الاقم  تأرق  رصم  تدرو  ام  دنع  و  نیح . دعب 
نم هنکلو  نیعلا  یمع  نـم  اذـه  هحفـص 551 ] سیل [  تلقف : مهنعهللایـضر » : » لاق نیدـشارلا  ءافخلا  رکذ  یلع  ءاـج  اذا  و  هیلع ، همالـس  و 
هلعل و  مهدحا : لاق  یبیـشاشنلا  فاعـسا  رکذ  یلع  انیتأ  ةرهاقلا و  یف  ایلعلا  ۀیبرعلا  ۀئیهلا  ءاضعا  دـحأب  کلذ  دـعب  تعمتجا  و  بلقلا ، یمع 
ادحأ بطاخ  اذا  ناکف  ضرالاب ، هنقذ  قصتلا  یتح  هرهظ  سوقت  دـقل  لاق : تلق ال ... هتایح ؟ ماتخ  ناک  فیک  تملعأ  لاق . شیورد  قحـسا 

ابسن لمحی  هنأ  یبیشاشنلا و  رکذ  يدل  اذه  نم  یئش  نیدمت » نید و   » ءارقب رم  دقل  و  هتایح ، رخآ  یمع  دق  و  هیلا . هسأر  عفری  نأ  عیطتسی  ال 
یف عفصلا  اذه  یلا  ببح  دقل  رهدلا و  یلع  ةدلاخلا  ۀیحلا  سفنلل  ۀعتملا  نم  ریثک  دارطتسالا  اذه  یف  هحفص 552 ] [ . ] 417  ] نییومالا یلا 

مهتاتع يدامت  عفصلا ، اذه  بتکا  امیف  یلا  ببح  دقل  لوقأ : خیراتلا . ۀملظ  یف  مهکولـس  نیکلاسلا  مهباقعأ و  ةاتعلا و  ۀملظلا  کئلوأ  ۀیفقا 
انیلا لقنی  ام  لثمب  ۀلفاح  لازت  تناک و ال  نورق  نورق و  لاوط  هحفص 553 ] مهجهن [  مضهلا  ملظلا و  یف  نیجهانلا  مهبانذأ و  مهتربابج و  و 

، رئامضلا یلع  رجح  ةدئفالا و  یلع  نار  نیعالا و  یلع  یطغ  یمع  رـصبملا  مهنم  یمع  یتح  قحلا  یلع  تائتفالا  ملظلا و  کلذ  نم  خیراتلا 
[ . 418  ] ثحبلا علطم  یف  عوضوملا  بلص  یلا  نالا  دعنل  و  لطابلا ، نع  فرص  قحلا و  یلا  هیجوت  هنال  یبلق  یلا  ابیبح  دارطتسالا  اذه  ناک 

باتک يهمتاخ 

دئاوف هدرک و  تافاضا  تاقیلعت و  هب  عورـش  نیا  زا  دـعب  مهدیم و  همتاخ  ار  نآ  هدـیناسر و  نایاپ  هب  اجنیا  رد  ار  باـتک  هک  ار  ادـخ  رکش 
رب اهنآ  يهمیمـض  هعونتم و  بلاطم  فارطا  رد  تاقیقحت  یـسررب و  روظنم  یلاعتهللاءاشنا . دوشیم  هدوزفا  نآ  رب  هقیلعت  ناونع  هب  يداـیز 

دئاوف مود  عبط  نیا  رد  و  دش . دهاوخ  هدنزرا  رایسب  نیـسحت و  دروم  قیقحت  بابرا  دزن  هک  دشابیم  قاروا  نیا  رد  اهنآ  تبث  هدوب و  باتک 
هحفص 555 ] دیدرگ [ . هفاضا  يدایز  بلاطم  باتک  لصا  رب  هچنانچ  دوشیم  هدوزفا  دوب  باتک  لوا  عبط  رد  هچنآ  رب  هوالع  يدایز 

تافاضا تاقیلعت و 

هراشا

 7 2 س -: ص -: تاقیلعت : هب  عورش 

دنهدیم تیمها  رتشیب  رهطم  ربق  ترایز  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  قارع  رد 

هراشا

جیورت رد  مدـقتباث و  رایـسب  عیـشت  ناشدوخ  بهذـم  رد  دـناهداد  لیکـشت  ار  ناـماس  نآ  تیعمج  تیرثکا  هک  قارع  نایعیـش  اـم  ناردارب 
مدقتباث هدامآ و  عیـشت  سدقم  بهذم  میح  زا  عافد  ماقم  رد  هدرک و  ملع  دق  هعیـش  بهذـم  نیفلاخم  لباقم  رد  هتـشاد و  مامتها  بهذـم 

یترایز مایا  صوصخم و  مسوم  هفرشم  دهاشم  زا  کی  ره  هک  ءارماس  نیمظاک و  ءالبرک و  فرـشا و  فجن  رد  یترایز  مایا  رد  و  دنتـسه .
مـساوم تراـیز و  ماـیا  رد  ار  ینید  رئاعــش  هدوـمن و  گرزب  عاـمتجا  هدروآ و  هفرــشم  دـهاشم  هـب  ور  فرط  ره  زا  دراد  دوـخ  هـب  يهژیو 

ار هحفص 556 ] بولق [  عقاوم  نآ  رد  هک  هدنزرا  تافص  هدیدنـسپ و  فاصوا  زا  و  دنیامنیم . اپرب  نسحأ  زرط  هب  هداد و  قنور  هصوصخم 
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هفرـشم دهاشم  رئاس  ءالبرک و  ای  فجن و  رد  یترایز  ياهزور  رد  تسنآ : تسا  شزرا  لباق  بلاج و  رایـسب  هدـیمهف  صاخـشا  رب  بلج و 
دـنراد و لاغتـشا  تعارز  يرورپماد و  يرادهلگ و  يزرواـشک و  هب  هلجد  تارف و  فارطا  رد  ارحـص و  ناـبایب و  رد  هشیمه  هک  یـصاخشا 

موجه ءالبرک  اصوصخ  هفرشم  دهاشم  هب  فرط  ره  زا  دنروآیم  رهش  هب  ور  یترایز  مایا  رد  بلغا  دننکیم و  تفر  دمآ و  اهرهش  هب  رتمک 
موسرم نیشن ) هیداب  صاخشا   ) قارع [ 419  ] بارعا نانز  نایم  رد  هک  يداش  راعـش  اب  دایعا  رد  ازع و  راعـش  اب  يراوگوس  مایا  رد  هدروآ و 

ياهقاطا امرگ  امرس و  رد  قارع  دوبک  نامسآ  ریز  زور  بش و  هدرک و  نکسم  رهطم  مرح  ياهقاور  سدقم و  نحص  رد  هدش و  دراو  تسا 
هب نتفر  هار  يارب  هک  اهنآ  ماحدزا  ترثک و  نآ  اب  دوشیمن  هدید  یلو  دنیامنیم  یناگدنز  دـنباوخیم و  دننیـشنیم و  هدوب و  اهنآ  نمیـشن 
 ] ناشنایم رد  دـنک  روبع  اج  نآ  زا  دـناوتیم  تمحز  هب  رفن  ود  اـی  کـی  هک  هدوب  زاـب  مدرم  ناـیم  زا  کـیراب  هار  کـی  زج  هب  رهطم  مرح 

باوخ عقوم  رد  هدرک و  نکسم  اهنابایخ  زا  یضعب  رد  رهطم و  نحص  ياضف  هک  يهداوناخ  ياهرـس  اهبـش  دریگرد و  یعازن  هحفص 557 ]
ادـبا دـناهدیباوخ  هتـسخ و  هدـمآ و  هار  هنهرباپ  بلغا  هدایپ و  هک  یمـسج  یحور و  شمارآ  اب  تسا و  هدـیبسچ  رگید  يهداوناخ  ياهاپ  هب 

ترثـک نآ  رد  تداـع  بسحرب  هک  یتروص  رد  دـنزادنایمن  هار  هب  یلادـج  گـنج و  هدـماین و  هیـالگ  عازن و  ماـقم  هب  يرگید  اـب  یـسک 
ماقم هب  رگید  مه  اب  ناکم  لاغـشا  يارب  دریگرد و  رتشیب  یخلتتاقوا  عازن و  اههداوناخ  تنوکـس  يارب  ناـکم  قیـض  ماـحدزا و  تیعمج و 

ناسنا هدشن  هدید  رگید  کی  ءایـشا  زا  يدزد  اهنآ  زا  الـصا  دوشیمن و  هدید  يراثآ  لادج  یگزیتس و  زا  ادبا  یلو  دزیخرب  لدج  گنج و 
هک تسا  مالسا  سدقم  نید  ددرگیم  رورسم  ینابایب  مدرم  نآ  رد  یناسنا  يهیور  نآ  زا  هدش و  لاحشوخ  اهنآ  راتفر  قالخا و  نآ  زا  ارهق 

تسا . هدرک  تیبرت  روط  نآ  ار  اهینابایب  نآ  هدرک و  رثا  دارفا  نآ  رد 

ربش داوج  دیس  اقآ  تاملک  لقن 

بدا  » باـتک دوـخ  سیفن  رثا  رد  [ 420  ] یلاعت هللا  هملـس  ربش  داوج  دیـس  اقآ  ریهـش  بیطخ  يهمـالع  دیـس  هچنآ  مراد  شوخ  اـجنیا  رد  و 
لوا دلج  رد  هدیدرگ  رشن  عبط و  سیفن  باتک  نآ  زا  دلجم  راهچ  خیرات  نیا  ات  هک  مالسلاهیلع » نیسحلا  ءارعـش  [ » هحفص 558 وا [  فطلا »

لاوحا رب  هصالخ  روط  هب  هک  ار  ناشیا  نیریـش  یبرع  تارابع  نیع  مرواـیب و  هداد  شراـگن  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  زور  هب  عجار 
موی ءـالبرک  یف  ع )  ) نیـسحلا نیعبرا  دـیوگ : ق  ه . ( 1388  ) لاـس توریب  لوا ص 41 ط  دـلج  رد  میامن : لـقن  تسا  يواـح  ینبعرا  ماـیا 

ۀمرکملا ۀکم  یف  مهعامتجاک  هیف  سانلا  عمتجی  ۀیمالسالا  تارمتؤملا  مخضأ  نم  رفص  نم  نیرشعلا  موی  وه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  نیعبرا 
ددری بکوملا  اذـهف  ۀیمالـسالا  راطقالأ  ضعب  نم  دوفولا  هبونجب و  قارعلا  لامـش  قنتعی  رـصانعلا و  فلتخم  نم  تائفل  ارئاس  كاـنه  یقتلت 

اذا اغلابم  تسل  و  اذکه . ۀیدروالا و  ۀغللاب  عبار  و  ۀیـسرافلا ، ۀغللاب  ثلاث  و  ۀیکرتلا ، ۀـغللاب  كاذ  و  ۀـیبرعلا ، هحفـص 559 ] ۀغللاب [  هتدوشنا 
سأر نا  لوقت : تایاورلا  نأذا  سأرلا ) درم   ) ةرایزل وأ  نیعبرالا  يرکذ  ءایح  تءاج ال  ۀمـسن  نویلم  نم  رثکا  عمجی  مسوملا  اذـه  نا  تلق :

مطاوفلا مالسلاهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز  ءاج  هداهشتسا ، نم  اموی  نیعبرا  دعب  فیرـشلا  دسجلا  یلا  دیعأ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
دق ءالبرک و  مؤت  نادلبلا  فلتخم  راطقالا و  رئاس  نم  بکاوملا  هذه  نا  نیعبرالا . ةرایز  هنم  سوؤرلا و  ۀیقب  فیرـشلا و  سأرلا  مهعم  هعم و 

کلهتست ةریبکلا و  تالحملا  زجحی  ضعبلا  ءالبرک و  یلاوح  مایخلا  برـضی  اهرثکا  بکوم  نم 300  رثکا  ۀیلحملا  ۀنطلـسلا  ةرادا  تلجس 
نیـسحلا مساب  ماعطلا  لوانت  ةدئاملا و  یلا  سانلا  نوعدی  نودانم  هل  بکوم  لک  نط و  ۀئام  نع  لقی  ام ال  زرلا  نم  مسوملا  اذه  یف  ءالبرک 

موی رجالا  میظع  تایحتلا و  تاینمتلا و  میدـقت  فطاوعلا و  لداـبت  بکاوملا و  نیب  فراـعتلا  تاراـیز  مسوملا  اذـه  لـلختت  و  مالـسلاهیلع .
رطعملا و ءاملا  یقـسب  ضعبلاف  نیرئازلا  ۀحار  لجأ  نم  مهـسفناب  نوخـسی  راوزلا و  ءالؤهل  ۀمدخلاب  نوموقی  سانلا  نم  فالالا  نا  رـشحلا ،

قارع رد  نیعبرا  مایا  رد  هدومرف  نایب  هچنانچ  اذکه . ۀیودیلا و  حوارملاب  ۀیوهتلاب  ضعبلا  و  درولا ، ءام  شرب  ضعبلا  و  رکـسلا ، هیف  باذملا 
رب لمتـشم  زیمآتبحم  میظع  عاـمتجا  دـنوشیم و  ءـالبرک  دراو  رهطم  ربق  تاراـیز  يارب  ینیـسح  بکاوم  اـب  سوفن  نویلم  کـی  زا  رتـشیب 

هحون هجض و  هلان و  ازع و  هچراپ  کی  سدقم  ناتسرهش  نآ  دیآیم و  مهارف  زیختدوم  هحفص 560 ] روآداحتا و [  زیگنارهم و  تافراعت 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


رمق لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  هدـش  جراـخ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  زا  بکاوم  و  ددرگیم ، ناـمولظم  دیـس  رب  هبدـن  و 
: دـنتفایم نآ  دای  هب  هاگآ  ياهلد  مسجم و  ناسنا  مشچ  ولج  رد  ینیـسح  تضهن  تارثا  زور  نآ  رد  و  دـنوشیم ، روآموجه  ع )  ) مشاهینب

سأر ءادهش و  كرابم  ياهرـس  هدش و  نیمزرـس  نآ  دراو  شیوخ  ياهرهاوخ  اههمع و  اب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زور  نامه  لثم  رد  هک 
نآ رد  تلاسر  نادناخ  تاردـخم  تمـصع و  ناوناب  ایآ  هدومرف  قحلم  شبیطا  دـسج  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهناحیر  رهطم 

ناشدوخ رـس  رب  كاخ  میرادـن  عالطا  اـهنآ  دارفا  زا  الیـصفت  هک  مشاـهینب  رئاـس  هنعهللایـضر و  رباـج  اـیآ  دـناهدوب ؟ لاـح  هچ  رد  عقوم 
اج اـیآ  دـیامن  مسجم  دوخ  مشچ  ولج  رد  ار  زادـگناج  يهرظنم  نآ  دـهدب و  هار  دوخ  لد  هب  یلمأـت  نیرتیئزج  ناـسنا  رگا  ؟ دـناهتخیریم

نید و سـسؤم  دنزرف  رـس  دنـشکب و  ار  ادخ  ربمغیپ  رـسپ  اهنآ  نارای  ۀیمأینب و  ياههدنرد  تشم  کی  هک  دزیرب ؟ رـس  رب  كاخ  هک  درادن 
يهداوناخ ار  وا  بیطا  رـس  دـنیامن و  مه  مالـسا  راهظا  هدرکن  مرـش  دـنربب و  ناغمرا  هب  ماش  هب  ار  ءایبنا  متاـخ  نآرق و  مالـسا و  يهدـنروآ 

، دبای لالقتسا  رارقتسا و  دیلپ  دیزی  موش  تنطلـس  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دنیامن ، قحلم  شرهطا  دسج  هب  ءالبرک  رد  دننادرگرب و  شاهدیدغاد 
دنک و ملع  دق  هک  دهاوخیم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  اذـل  و  دزادـنااپ . ریز  ار  مالـسا  هچرگ  دـشابن ، هضراعم  ماقم  رد  يو  اب  یـسک  و 
زا دوبن  مالسلاهیلع  نیـسح  تضهن  رگا  اریز  هحفص 561 ] دنک [  ینیـسح  يدمحم و  نید  یعقاو و  مالـسا  هب  لیدبت  ار  دیزی  نید  مالـسا و 

هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  هب  یئابرقا  تاماش  رد  يوما ، نید  رگم  دوبن  يراثآ  نید  زا  و  يدـیزی ، مالـسا  رگم  دـنامیمن  یقاب  يرثا  مالـسا 
راـمق رمخ و  تشاد و  راـک  رـس و  دوهف  دورق و  اـب  دوب و  روشحم  اـهنومیم  اـب  زور  بش و  هک  يدـیزی  و  ۀـیمأینب ، رگم  دنتخانـشیمن  هلآ 

هـشیمه رگا  نادـجواب  ناملـسم  هدـمیهف و  ناـسنا  رـصم . عبط  يزیرقم  مصاـختلا ) عازنلا و   ) باـتک هب  دوش  عوجر  دوب  شوخ  شراـگزور 
رامـش هب  راگزور  بئارغ  بئاجع و  زا  و  تسین ؟ ایند  تئاند  تسخ و  زا  ایآ  هک  نیا  رد  لمأت  طـقف  اریز  دراد ، اـج  دـشاب  نـالان  ناـیرگ و 

رگم دنربب ؟ ناغمرا  هب  قشمد  هفوک و  هب  اههدازانز  شیپ  ار  وا  كرابم  رـس  دنـشکب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنزرف  هک  دـیآیمن ؟
دورف رـس  يردـلق  يروتاـتکید  هب  یلب  دوـب ؟ هدز  رـس  يو  زا  یلاـعتهللاابذوعن  یهاـنگ  هـچ  و  دوـب ؟ هدرک  هـچ  مالـسلاهیلع  یلع  نـب  نیـسح 

دروآیمن .

وا رعش  یعازخ و  لبعد 

دمحا لآ  تکحـض و  نارهدـلا  نس  هللا  کحـضا  ال  درک : هیرگ  دورـس و  دـیاب  ار  هللا  همحر  یعازخ  لبعد  يهدیـصق  زا  تیب  ود  اجنیا  رد 
عبتت و رثا  رد  هفیرش  يهدیصق  نآ  يهیقب  لاح  ات  هنافسأتم  رفتغی  سیل  ام  اونج  دق  مهنأک  مهراد  رقع  نع  اوفن  نودرـشم  اورهق  دق  نومولظم 
ار هللا  همحر  لبعد  راعـشا  نیرـصاعم  زا  هک  نانآ  هچناـنچ  هحفـص 562 ] تسا [ . هدـشن  ادـیپ  ماظع  دـیتاسأ  شیتفت  يواکجنک و  قیقحت و 
نآ رد  دوشیم  هدز  سدح  هحفـص 563 ] نینچ [  ایوگ  دناهتفاین  عالطا  هدیـصق  نآ  يهیقب  هب  دناهدومن  نیودت  و  [ 421  ] هدرک يروآعمج 
زا راگزور و  ناراکمتـس  فوخ  سرت و  زا  هدروآ و  مظن  هب  ار  تلاسر  نادـناخ  رب  نیملاظ  تیبلهأ و  نانمـشد  نعاـطم  بلاـثم و  هدیـصق 

هرسسدق یفجن  يوامس  دمحم  خیـش  اقآ  عالطالا  عساو  رحبتم  يهمالع  خیـش  دشاب  هتفر  نیب  زا  هتـشاد و  ناهنپ  ار  هدیـصق  نآ  هیقت  تهج 
بلطم نیا  هب  زین  دوخ  تافیلأت  زا  یضعب  رد  هچنانچ  ماهدرکن  ادیپ  عالطا  ءارغ  هدیصق  نآ  يهیقب  هب  ماهدومن  عبتت  هچ  ره  هک  دومرفیم : زین 

تسا . یباحص  ءاقرو  نب  لیدب  دالوا  زا  نیزر  نب  یلع  نب  دمحم  لبعد  مان  [ . 422  ] تسا هدومرف  هراشا 

ءادهشلادیس رب  لبعد  يهیثرم 

ماشلا نم  اوؤاـج  - 1 هحفـص 564 ] تسا [ : هتفگ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يهیثرم  رد  هک  تسا  هیلعهللاناوـضر  یعازخ  لـبعد  راعـشا  زا 
تانب ینزحاوف - اوبس - و  سومحم 3 - عضبم  وه  هوکرت و  مهماما  لـتقب  اونعل  دـق  و  اونعل ، سیلبا 2 - مهدنج  مدقی  مؤشلاب  اهلها  ۀـموشملا 

زع مکل ، الهج  مکریغ ، ایندل  متعب  سوبحملا 5 - کل  انه  لذ  رانلاب ؟ متیضرأ  مکلیو ، ای  مکلابت ، سوبل 4 - نهل  ام  رس  اوح  يربع  دمحم ) )
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میحجلا طسو  مکماماب  یننأک  و  متعیاب ، نمل  اـسؤب  سیـسخ 7 - نیعیابلا  ظح  و  تنعل ، ۀیومأ  ۀعیب  نم  اهب  رـسخأ  سیفنل 6 - هنا  و  ةاـیحلا ،
یلع فوفطلا )  ) موـی تعطقت  مکل و  تضاـف  ةربـع  مک  سوجم 9 - سایقلا  یف  مه  ۀبـصع  نم  هدـعب  متیقل  اـم  دـمحا )  ) لآ اـی  سیبح 8 -

فوسف اـنیلاوم ، اربص  سؤور 11 - تالب  اذـلا  قوف  و  اهیف ، ارعلاـب  موسج  مکل  هاترـسحاو  - 10 هحفـص 565 ] [ . ] 423  ] سوفن نیسحلا ) )
هرـسسدق لبعد  ناوید  زا  لقن  سوسأ  تییح  ام  یـسفن  هیلع  و  مکرمـال ، مکل و  اـعبتم  تلز  اـم  سوبع 12 - نیعللا  لآ  یلع  موـی  مکلیدـی 

الیـصفت هر )  ) يوامـس يهمالع  يهخـسن  رد  اصوصخ  خسن  فالتخا  هب  اهیقرواپ  رد  قشمد و  ط  - 260  - رتشا ص 261 رتکد  ياـقآ  عمج 
دش . رظنفرص  اهنآ  لقن  زا  هک  هدرک  هراشا 

ترضح نآ  يهیثرم  رد  لبعد  زغن  راعشا  زا 

یعازخلا یلع  نب  لبعد   ) شباتک رد  رتشا  میرکلادـبع  رتکد  ياقآ  ار  نآ  هک  تسا  هللا  همحر  یعازخ  لبعد  روهـشم  ياـههیثرم  زا  هچناـنچ 
. تسا هدومن  لقن  لوا - مسق  رد ص 41 - ناوید  رد  هدرک و  لـقن  رد ص 232  قشمد  ط  ۀیلیلحت ) ۀـسارد  هرعـش  هتایح و  تیبلا  لآ  رعاش 

تظقیا عشختم 3 - اذ و ال  نم  عزاج  ـال  عمـسمب  رظنمب و  نوملـسملا  و  عفری 2 - ةانق  یلع  لاجرلل - اـی  هیـصو  دـمحم و  تنب  نبا  سأر  - 1
نذا لک  کـیعن  مصأ  ۀـیامع و  نویعلا  كرظنمب  تلحک  - 4 هحفـص 566 ] عجهت [  کب  نکت  مل  اـنیع  تمنأ  يرک و  اـهل  تنک  اـنافجأ و 

دوجوم یلیجد ص 107  ياقآ  عمج  لبعد  ناوید  رد  راعـشا  نیا  عضوم و  كربق  طخل  و  عجـضم ، کل  اهنأ  تنمت  الا  ۀضور  ام  عمست 5 -
بقانم ج ۀیوبنلا ص 132 و  حـئادملا  ص 353 و  ۀعیـشلا ج 30  نایعا  رـصم و  ص 110 ط  رد ج 11  توقاـی  ءاـبدالا  مجعم  رد  تسا و 

تسا . هدش  لقن  زین  رگید  بتک  رد  271:3 و 

دندرکیم يوریپ  لبعد  لاثما  زا  مجع  يارعش  شاک 

یعازخ لـبعد  لاـثما  زا  يوریپ  یناوخهیثرم  یئارـسهحون و  یثارم و  راعـشا  ندورـس  رد  ملید  سراـف و  كرت و  زا  مجع  ءارعـش  شاـک  يا 
اب ناجیابرذآ ، رد  هک  نانآ  اصوصخ  دنتخومآیم  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رب  ار  نتفگ  هیثرم  هعیـش  رادمان  رعاش  ملاع  نآ  زا  دندرکیم و 
هب هچ  ره  دندرکیم و  ذخا  قشمرس  هللا  همحر  لبعد  زا  دنیارسیم  راعشا  هدرک و  هبدن  هحون و  نامولظم  دیـس  رب  يرذآ  یلحم  یکرت  نابز 

نادـناخ دارفا  مالـسلاهیلع و  ماما  ماقم  بسانت  اب  هدرک و  يراددوخ  تاملک  نآ  ندروآ  زا  دـیآ  قفاوم  هیفاق  عجـس و  اب  دـیایب و  ناـشنهذ 
ای مالسلاهیلع  ماما  هب  یئارسهحون  ماقم  رد  دنوشب  هجوتم  هک  نیا  نودب  هدرکن  يادخ  یناوران  تبـسن  دندروآیم و  مظن  هب  راعـشا  تلاسر 

لعج مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ای  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ای  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  نابز  زا  دندادیمن و  تلاسر  نادناخ  دارفا  رئاس  هب 
دندرکیم و يراددوخ  تسا  خیرات  هحفص 567 ] لعج [  دوشیم و  جراخ  ندرک  هبدن  هحون و  زا  دوریم و  نوریب  یلاح  نابز  زا  هک  هصق 

اراکشآ غورد  هصق و  لعج  زا  دندشیمن و  رانک  دشاب  هتشاد  تبسانم  هک  یلاح  نابز  زرط  هیور و  زا  هک  دنومنیم  تقد  تبظاوم و  رایـسب 
هدرکن زیوآتسد  ار  اههیاریپ  نآ  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  تاغیلبت  هاگتسد  نانمشد  دوشن و  عقاو  عیـشت  ملاع  هب  تناها  ات  دندرکیم  زیهرپ 

دنوشن . روآموجه  هعیش  ملاع  لاوحا  عاضوا و  هب  و 

دننکیم ییارس  هحون  يرذآ  یکرت  نابز  اب  هک  نانآ  هب  تحیصن 

لبعد ياههیثرم  راعـشا و  زا  دنـشاب  هتـشاد  رگا  دـنرادن و  داوس  اـی  دـنرانکرب و  نید  یملع و  تاـمولعم  زا  مدرم  دارفا  بلغا  هک  هنافـسأتم 
تیبلـها تلاـسر و  نادـناخ  تبحم  هار  يادـف  هرخـالاب  ار  ناـشدوخ  زیزع  ناـج  هک  نید  ناـگرزب  نآ  لاـثمأ  يدـسأ و  تیمک  یعازخ و 

مالـسا ینید  تغل  نآرق و  نابز  نتفرگ  دای  هب  مامتها  دنرادن و  ياهرهب  برع  نابز  یبرع و  تغل  زا  نوچ  دـنرادن  عالطا  دـناهدرک  تراهط 
باوخ رد  دنباوخ و  رد  هدزتبیـصم  ناناملـسم  بلغا  دنراک و  رد  مالـسا  نآرق و  نانمـشد  نارگرامعتـسا و  زومرم  ياهتـسد  دننکیمن و 
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بلغا یلو  دـنبارحم  دجـسم و  رد  دـننادیم و  تناید  لها  ار  ناشدوخ  هک  یئاهنآ  یتح  دـنرادن  یئاونـش  شوگ  دـنروهطوغ و  یـشوگرخ 
دایرف دـسرن  یئاج  هچنآ   ) هللااب ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  دـننادیم : نید  زا  ار  ناـشدوخ  یناـسفن  تـالیامت  دـنرازیب و  ینید  يهیور  زا  ماوع و 

تسا .)

تسا عرش  فالخ  تلاسر  نادناخ  هب  اوران  ياهتبسن 

رب دندرک  انب  دعـس  نب  رمع  رگـشل  لباقم  رد  تلاسر  نادـناخ  تاردـخم  رئاس  ای  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دوش  هتفگ  هک  تسین  بیع  ایآ 
هنوگنیا ادمحم )... ای  درک  ضرع  تفرگ و  تسد  هب  هدرک و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهفلز   ) ندرک و هبدن  هحون و  هحفص 568 ] نامولظم [  دیس 

ماکحا فالخ  تبـسن  کشالب  رثن  رد  ای  دـشاب  مظن  رد  هاوخ  تسا  تراهط  تیبلها  تاردـخم  دارفا  هب  عرـش  فالخ  تبـسن  هک  تالمج 
زگره تسا و  مالسا  تایرورـض  زا  نامرحمان  شیپ  رد  ار  دوخ  ياهوم  نز  ندروآ  نوریب  تمرح  اریز  دوشیم  هداد  اهنآ  هب  هک  تسا  نید 

دشکیم ازارد  هب  دوش  هداد  حرـش  رگا  هک  تالمج  لیبق  نیا  زا  دنروآیمن و  لمع  هب  عقاوم  رئاس  رد  ای  ءالبرک  رد  ار  نآ  تمـصع  ناوناب 
دـشاب روآتراقح  تلذ و  هک  ندرک  نایب  ماما  نادـناخ  دارفا  رئاس  ای  مالـسلاهیلع  ماما  قح  رد  رثن  مظن و  رد  یتالمج  ای  داد . تبـسن  دـیابن 

هک نداد  رارق  بطاخم  ار  ع )  ) ماما یباقلا  اب  ای  دیآیمن  تسرد  موصعم  ماما  تافص  اب  هک  نداد  تبـسن  یفاصوا  ای  دومن  زیهرپ  نآ  زا  دیاب 
ۀغالبلاجهن بطخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هچنانچ  تسا  راگدای  هب  رادغ  ناراکمتس  زا  راگزور و  يهربابج  فاصوا  زا  تاباطخ  باقلا و  نآ 

ءارعـش هک  دوب  يروآدای  باب  زا  تالمج  نیا  و  دـیهدن . رارق  بطاخم  دـنزاسیم  بطاخم  ار  هربابج  هک  اـهباطخ  نآ  اـب  ارم  تسا : هدومرف 
ره دنیوگب و  دـیایب  رثن  مظن و  رد  ناشنابز  هب  هچ  ره  هک  دـنکن  راداو  ار  اهنآ  هناماوع  يهقالع  دنـشاب و  رکذـتم  ع )  ) نیـسح ماما  هاگتـسد 

راتفر و اب  هحلـسا  هبرح و  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  هک  دننک  زیهرپ  هجرد  تیاهن  رد  غورد  زا  دیاب  دـنروآ و  مظن  هب  تساوخ  ناشلد  روط 
دیشاب تنیز  ام  يارب  دومرف : هک  تسا  نیا  شنومـضم  هک  تسا  دراو  ع ) [ ) هحفص 569 ماما [  زا  دنهدن  نمـشد  تسد  هب  ناشدوخ  رادرک 

ام زا  ار  اهنآ  امـش  راتفر  راتفگ و  لامعا و  هک  نیا  هن  دیزاس  بوبحم  مدرم  هب  ار  ام  هک  دـیئامن  راتفر  يروط  دـیوش  داریا  بیع و  هک  نیا  هن 
هیئات يهدیصق  رد  دایز و  هرسسدق  یعازخ  لبعد  یثارم  راعـشا  دنامن : هتفگان  و  دزاس . روجنر  رفنتم و  رجزنم و  هعیـش  ملاع  زا  دنک و  رود 

نیودت عمج و  رد  هک  یئاهناوید  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  بئاصم  زا  زین  تسا  هللا  همحر  لبعد  ياهراکهاش  زا  هک  [ 424]
اهنآ هب  تسا  لمتـشم  ار  يدایز  یثارم  هتـشاذگ  تاعوبطم  ملاع  هب  مدق  اهنآ  زا  ناوید  دنچ  ام  رـصع  رد  هدـش و  فیلأت  هر )  ) لبعد راعـشا 

دوش . هعجارم 

لبعد ءارعشلا  تاقبط 

ات و  ءارعـشلا ) تاقبط   ) باتک تساـهنآ  زا  هدرک و  رکذ  تسرهفلا 229 )  ) میدـنلا نبا  هک  تسا  یتافیلأت  هر )  ) یعازخ لـبعد  دوخ  يارب  و 
( تیبلا لآ  رعاش  یعازخلا  یلع  نب  لبعد   ) باتک رد  رتشا  میرکلادـبع  رتکد  هدوب  بلح  رد  باتک  نآ  زا  يهخـسن  يرجه  متفه  نرق  رخاوا 

یف همـسا  اندـجو  انال  لبعد ، ناوید  نم  ۀخـسن  عم  هنـس 694 ه )  ) عباسلا نرقلا  ۀیاهن  یف  بلح  یف  باتکلا  نم  ۀخـسن  تناک  دـق  و  دـیوگ :
مقر 601- تحت  عقو  و  ءارعشلا ، تاقبط  هیف : باتکلایمـس  دق  و  بلحب ، بتکلا  نئازخ  یف  امم  بختنملا  یمـس : يذلا  فیرطلا  تسرهفلا 
و لماک ، رد  دربم  هرسسدق  لبعد  ءارعـشلا  تاقبط  باتک  زا  قشمد . ناویدلا ص 279 ط  هحفـص 570 ] اندقف [  امک  دعب - نم  هاندقف - مث 
و فلتخملا ، فلتؤملا و  و  ۀـنزاوملا ، رد  يدـمآ  و  ءارعـشلا ، مجعم  رد  ینابزرم  و  ءارعـشلا ، تاقبط  رد  زتعم  نبا  و  ۀـقرولا ، رد  حارجلا  نبا 

تافیلأت رد  يداـیز  صاخـشا  رگید  و  ةدـمعلا ، رد  قیـشر  نبا  و  فئاـطللا ، فئارظلا و  رد  یـسدقم  و  دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
، لفون نب  ییحیک  هب : اهیبش  وا  اوجه  الا  طق  لقی  مل  نم  مهنم  نا  یلع  دـیوگ : ةدمعلا ج 1 ص 113  رد  قیشر  نبا  دناهدرک  لقن  ناشدوخ 

هتاقبط ... یف  لبعد  هرکذ 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


لبعد تداهش 

يهنعارف هدرک و  وجه  ار  راگزور  ياهملاظ  ناراکمتـس و  ینلع  شیوخ  شزرارپ  یناگدنز  تایح و  مایا  رد  هیلعهللاناوضر  یعازخ  لبعد 
نم یلع  رودأ  یفتک  یلع  یتبـشخ  لمحأ  ۀنـس  نوسمخ  یل  : ) هدومرفیم اذـل  تسا و  هدومن  متـش  بس و  ار  ایند  ناراوخنوخ  دوخ و  نامز 

رد هرخالاب  ات  تسا . مالـسلامهیلع  تیبلها  ءاثر  ناراکمتـس و  وجه  يو  راعـشا  رد  بلاغ  اذـل  و  کلذ ) لعفی  نم  دـجا  امف  اهیلع  ینبلـصی 
رد ار  وا  اـت  تشگیم  هللا  همحر  لـبعد  یپ  رد  تفرگ و  رادـغ  راوخنوخ  نآ  زا  مهرد  رازه  هد  قوط  نب  کـلام  ناـمیخژد  زا  یکی  زاوـها 
رد تفر و  ایند  زا  هر )  ) لبعد نآ  يادرف  دز و  مومسم  يزاکع  اب  يو  مدق  رهظ  زا  تفای و  هدوب  بیط )  ) شمان هک  سوس )  ) تاهد زا  یکی 
وا يهیثرم  رد  هک  يرتحب  رعش  زا  و  هحفص 571 ] دندرک [ . نفد  اجنآ  رد  هدرک و  سوسب  لمح  ار  وا  هک  هدش  هتفگ  دش و  نوفدم  هیرق  نآ 
ۀمر یعنلا و  يرـسم  هنود  دـعبی  زاوهالا  یلع  ثدـج  دـیوگ : هچنانچ  هدـش  نوفدـم  تسا  زاوها  رد  هک  سوس  رد  هک  دوشیم  مولعم  هتفگ 

رد هک  یـسک  و  تسا . هداتفا  قاـفتا  ه  ( 246  ) لاس رد  تیبلها  رعاـش  لـبعد  تاـفو  و  تسین ، زاوها  ءارق  زا  بیط )  ) يهیرق یلو  لـصوملاب 
رد هتفای  تاـفو  ه  ( 456  ) لاـس رد  هک  قیـشر  نبا  و  تسا . یئاـط  بیبـح  ماـمتوبا  زا  تراـبع  هدرک  هراـشا  يو  هب  يرتـحب  تسا و  لـصوم 

و توریب ، ط 4  ص 72  ج 1  ةدـمعلا )  ) هب دوش  عوجر  هدرک  لقن  زین  يرگید  بلطم  نآ  ببـس  و  هر )  ) لـبعد تاـفو  يهراـبرد  ةدـمعلا ) )
هچناـنچ يو  تداهـش  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  لاـس  ناـمه  رد  هک  هدوب  ه  ( 148  ) لاس رد  هر )  ) لـبعد تدـالو 

مالسلامهیلع راهطا  يهمئا  اب  ار  وا  دنوادخ  تسا  هتـشاد  لاس  ( 98  ) تافو نیح  رد  دوشیم  مولعم  هداتفا  قاـفتا  ه  ( 246  ) لاس رد  تشذگ 
خلا  هیصو .... دمحم و  تنب  نبا  سأر  دش : لقن  هللا  همحر  لبعد  زا  هک  ياهیثرم  دنامن : هتفگان  و  دیامرف . روشحم 

تسا هابتشا  نآ  هداد و  نیوزق  ءارعش  هب  ۀنطلسلا  دامتعا  ار  لبعد  زغن  راعشا 

. تسا رادمان  رعاش  ملاع  نآ  زا  هک  تسین  کش  ياج  دـناهداد و  هر )  ) لبعد هب  ار  اهنآ  تبـسن  دوجوم و  تشذـگ  هچنانچ  هربتعم  بتک  رد 
یف ةداعـسلا  ۀجح   » باتک رد  راجاق  نیدلارـصان  نامز  هحفـص 572 ] مولع [  ریزو  یغارم  ۀنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دـمحم  موحرم  یلو 

لتقم زا  ماش  ات  ار  تلاسر  نادناخ  ءارسا  تکرح  طخ  تالاوحا  هچنانچ  هداد  نیوزق  ءارعش  زا  یضعب  هب  ار  راعشا  نآ  تبسن  ةداهشلا » ۀجح 
یف هتیاورب  [ 425  ] طول درفت  اـم  یلا  ۀـنینأمطلا  مدـع  نم  هیلع  نحن  اـم  عم  هتفگ : هک  نیا  اـب  هدرک و  لـقن  فـنخموبا  هب  بوـسنم  لوـعجم 
رهـش ره  رد  شراهـشا  مالـسلاهیلع و  مانالا  دیـس  تعیرـش  ورملق  مالـسا و  راید  رد  كرابم  رـس  ندینادرگ  نیا  هب  انامه  دیوگ : زاب  هلتقم ...

لوقنم دادغب  لیزن  ینیوزق  فسویوبا  زا  هدومرف  زغن  هچ  هدورس و  نیوزق  يهسورحم  ناجنـسهتکن  ءامدق  زا  یکی  هک  يراعـشا  تسا  راعـشا 
یخرب هک  یتسرد  هب  تسه ؟ مالـسلامهیلع  هللالوسر  تیبلها  قح  رد  چیه  ایآ  وت  عبط  جـیاتن  زا  متفگ  ار  يرعم  ءالعلاوبا  تفگ : هک  تسا 

هچ هنوازق  ءارعش  تفگ : دنزجاع  نآ  لثم  هب  نایتا  زا  خونت  ءاحصف  هک  دنزاسیم  اهرعش  ناشیا  يهرابرد  نیوزق  تکلمم  نازارط  نخـس  زا 
ءالعلاوبا هداد ص 64 .) شراگن  رخآ  ات  ار  راعـشا  و   ) خلا هیـصو .... دمحم و  تنب  نبا  سأر  هحفـص 573 ] دنیوگیم [ : متفگ : دنیوگیم :

دودجلا  ریخ  هدجو  شیرق  ایلع  نم  هاوبا  دودخلا  یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا  حسم  میوگیم : نم  و  تفگ :

مدرم سرت  زا  دیزی  ندش  نامیشپ 

هب دیزی  رب  هک  تشذگن  يزیچ  قشمد  هرـش  هب  تمـصع  تیبلها  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  دورو  زا  دعب  دیوگ : ۀنطلـسلا  دامتعا  دعب 
علخ جورخ و  فوخ  هدش و  نوگرگید  وا  قح  رد  مالسا  لها  تدیقع  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  لتق  تهج  زا  هک  تشگ  مولعم  هیواعم 

ول یلع  ام  و  تفگ : یمه  درک و  یمه  راـهظا  يربت  راوگرزب  نآ  نتـشک  زا  دـینادرگب و  رادرک  راـتفگ و  قایـس  تقو  نیا  زا  مرجـال  تسا 
یلـص هللالوسرل  اظفح  یناطلـس  یف  نه  کلذ و  یف  یلع  ناک  نا  دیری و  امیف  هتمکح  يراد و  یف  یعم  نیـسحلا  تلزنا  يذالا و  تلمتحا 
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ةوادـعلا مهبوـلق  یف  عرز  نیملـسملا و  یلا  هلتقب  ینـضغبف  هلتقف  هرطـضا  هناـف  هناـجرم  نبا  هللا  نعل  هتبارق  هـقحل و  ۀـیاعر  هـلآ و  هـیلع و  هللا 
زین ار  ۀناجرم  نبا  ندش  نامیشپ  دعب  هیلع . بضغ  هللا و  هنعل  ۀناجرم  نبال  یل و  ام  نیسحلا  یلتق  نم  هومظعتـسا  امب  رجافلا  ربلا و  ینـضغباف 

يوگتفگ هداد و  نیوزق  ناجنسهتکن  هب  ار  هر )  ) لبعد راعشا  تبسن  هک  تسا  بجعت  و  ق . ( 1310  ) لاس زیربت  ص 65 ط  تسا . هدرک  لقن 
، هتشاد بوسنم  نیوزق  ءارعـش  زا  یلوهجم  رعاش  هب  ار  زغن  راعـشا  نآ  و  هحفـص 574 ] هدومن [  لقن  يرعم  ءالعلاوبا  اب  ار  ینیوزق  فسویوبا 
زا ار  اهنآ  يو  لاثما  ءابدالامجعم و  رد  توقای  هک  یتروص  رد  دنیارسب ، ار  اهنآ  دنناوتب  هک  اجک ، یلاع  زغن  راعشا  نآ  اجک و  نیوزق  ءارعش 

دوخ هب  ار  هر )  ) لـبعد راعـشا  نآ  نیوزق  ءارعـش  زا  تسا  نکمم  و  تسین . کـش  ياـج  تسوا  زا  هک  نیا  رد  هتـسناد و  هر )  ) لـبعد راعـشا 
رعاش زا  راعشا  نآ  هک  هدشن  هجوتم  زین  ۀنطلسلادامتعا  هچنانچ  تسا  هدشن  تقرس  تیلح و  نآ  هجوتم  مه  ینیوزق  فسویوبا  هداد و  تبسن 

هحفص 575 ] تسا [ . هیلع  هللا  ۀمحر  یعازخ  لبعد  مالسلامهیلع  راهطا  تیبلها  رادمان 

تسا زور  هس  ماش  رد  تیب  لها  يرادازع 

هراشا

تلاسر نادناخ  يهبدـن  هحون و  هک  دوشیم  مولعم  يربط  خـیرات  زا  و  دـناهدرکن ) فقوت  قشمد  رد  زور  هد  زا  رتشیب   ) 15 44 س -: ص -:
مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  رب  هک  هداد  هزاجا  يو  زا  یمومع  راکفا  رفنت  زا  يریگولج  تسایـس و  باب  زا  دـیلپ  دـیزی  هک  نآ  زا  دـعب  ماش  رد 

ثعبا مهحلصی و  امب  مهزهج  ریشب  نب  نامعن  ای  ۀیواعم  نب  دیزی  لاق  مث  دیوگ : هچنانچ  دناهدومن  ءازع  يهماقا  زور  هس  دنیامن  ءازع  يهماقا 
نهعم ةدح  یلع  راد  یف  نلزنی  نا  ةوسنلاب  رمأ  مث  ۀنیدملا  یلا  مهب  ریسیف  اناوعا  الیخ و  هعم  ثعبا  احلاص و  انیمأ  ماشلا  لها  نم  الجر  مهعم 

ةأرما ال ۀیواعم  لآ  نم  قبت  ملف  دیزی  راد  نلخد  یتح  نجرخف  لاق : اهیف  نه  یتلا  رادلا  یف  نیسحلا » نب  یلع   » نهعم نهوخا  نهحلصی و  ام 
[ . ] 426  ] هیلا نیسحلا  نب  یلع  اعد  الا  یشعتی  يدغتی و ال  دیزی ال  ناک  اثالث و  ۀحانملا  هیلع  اوماقاف  نیسحلا  یلع  حونت  یکبت و  نهتلبقتسا 

لاحـشوخ و يو  زا  انطاب  هک  یتروص  رد  هدرک  لقن  يو  زا  شراجزنا  ۀناجرم و  نبا  رب  ار  دیزی  نعل  راهظا  يربط  نآ  زا  دـعب  هحفص 576 ]
دیزی يهناخ  رد  ار  تلاسر  نادناخ  ءازع  يهماقا  اهباتک  یضعب  رد  هک  نیا  سپ  تسا . هدوب  هداد  رارق  دوخ  يهزئاج  ماعنا و  دروم  رورسم و 

ءارـسا فقوت  هک  دـناهتفگ : قیقحت  لـها  زا  هکلب  و  تسا . قیقحت  زا  یلاـخ  فیعـض و  لوق  دـناهداد  شراـگن  زور  هس  زا  رتـشیب  قـشمد  رد 
هدربمان يهحفص  هب  دش  لقن  باتک  زا  ( 370  ) رد ص زین  تشذگ و  رد ص 274  هچنانچ  تسا  هدشن  رتشیب  زور  تفه  زا  ماش  رد  تیبلها 

هحفص 577 ] دوش [ . هعجارم 

درادن لصا  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  تلاسر  نادناخ  ءارسا  نتفر 

هچنانچ شترابع  نیع  دـنتفر و  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  تیبلها  هک  یئاهبلماک »  » باتک بحاص  ءاـعدا   19  - 20 س -: - 68 ص -:
نایاپراهچ اـما  دـندوب  هدرک  تراـغ  ار  اـهلام  هک  اریز  دـنتفر  ماـش  هب  دوخ  ناـیاپراهچ  هب  تیبلـهأ  تاروع  ماـما و  و  : » تسا نیا  تشذـگ 

هچنآ رب  هوالع  دـناهتفر  ماش  هب  دوخ  نایاپراهچ  اب  تیبلها  هک  يو  ءاعدا  نیا  مق  یئاهبلماک ص 291 ج 2 ط - دندوب .» هتشاذگ  ناشیدب 
( هر  ) خیـش اریز  دـنکیم  بیذـکت  ار  نآ  داشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  مظعا  خیـش  شیامرف  تفای . شراگن  باـتک  لـصا  رد  شفرح  در  رد 
و زیربت . داشرا ص 257 ط - خلا  هئاسن .... اوبلس  هلاقثأ و  هلباو و  هلحر  اوبهتنا  و  مالـسلاهیلع ...... نیـسحلا  بلـس  یلع  اولبقا  مث  دیامرفیم :
اههلح و سرو و  رب  مدرم  دیوگ : باتک  نآ  مجرتم  تسا و  هدرک  لقن  مومهملا  سفن  رد  ار  داشرا  تارابع  نیا  نیع  زین  هر )  ) یمق ثدحم 
و هحفـص 578 ] دـندرک [  تراـغ  ار  ترـضح  نآ  يهنب  وراـب  نارتش و  ثاـنا و  تفگ : دـیفم  خیـش  دـندرک ...... تراـغ  دـنتخیر و  نارتش 
: دیوگ لماک  خـیرات  رد  ریثالا  نبا  و  لاس 1374 ه ق . نارهت  مومهمهلا ص 204 س 18 ط  سفن  يهمجرت  دـندوبرب .... ار  نانز  ياههماج 
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اهرهظ نم  اهبوث  عزنتل  ةأرملا  تناک  نا  یتح  ءاسنلا  یلع  ام  هعاتم و  هلقث و  اوبهن  اـهوبهتناف و  لـبالا  لـلحلا و  سرولا و  یلع  ساـنلا  لاـم  و 
- رصم ص 346 ج 4 ط - اهوبهتنا - لبالا و  للحلا و  سرولا و  یلع  سانلا  لاـم  و  دـیوگ : يربط  و  توریب . ص 79 ج 4 ط  اهنم - ذخؤیف 

سپ دناهدرک  تراغ  ار  مالسلاهیلع  ماما  نارتش  ریثالا  نبا  يربط و  و  هر )  ) دیفم خیش  لقن  شیامرف و  حیرـص  هب  انب  ةرهاق . ۀماقتـسا  يهعبطم 
هب برقأ  يو  شیامرف  اریز  تسا  یئاهبلماک  باتک  بحاص  ءاعدا  رب  مدقم  هر )  ) دیفم خیـش  لوق  دنامب و  دناهتـشاذگن  تیبلها  هب  ار  اهنآ 

هدـش عمج  ءالبرک  تشد  هب  نتـشک  ع )  ) ماما نتـشک و  مدآ  يارب  هک  نابایب  نایـشحو  نارگتراـغ و  اریز ن  تسا  راـبتعا  لـقع و  باوص و 
هحفص 579 ] دنامب [ . ناشیدب  يزیچ  دنراذگیمن  ع )  ) ماما نایاپراهچ  زا  دندوب 

ۀملس ما  يربک و  بنیز  تافو  خیرات  رد  قیقحت  دلخم و  نب  ۀملسم 

هراشا

ۀلمهم و نیس  نوکس  میم و  حتفب  ۀملسم  تسا و  هباحص  زا  يراصنا  دلخم  نب  ۀملسم  دلخم ) نب  ۀملسم  اهیلع  یلص  و   ) 2 س -: - 85 ص -:
هتفای تافو  ( 62  ) لاس رد  هدرک و  يدـصت  رما  نیا  هب  لاس 47  رد  هدوب و  رـصم  یلاو  ۀیواعم  فرط  زا  تسا  مال  دیدشت  میم و  مضب  دـلخم 

نب ۀملسم  تمصع  يوناب  نآ  تافو  زا  دعب  دوشیم  مولعم  هدناوخ  زامن  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  رب  وا  هک  هدرک  حیرـصت  یلدیبع  تسا و 
لاـس 65 رد  ناـگرزب  زا  یـضعب  لوق  هب  اـنب  يربـک  بنیز  تاـفو  هک  تسا  هنیرق  زین  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  تاـفو  لاـس  ناـمه  رد  دـلخم 

يرغت نبا  نیدلالامج  ترجه  لاس 62  رد  دلخم  نب  ۀملسم  تافو  هب  و  دشابیم . لاس 62  رد  هک  تسنآ  حیحص  تسین و  تسرد  ترجه 
يدرب يرغت  نبا  هچنانچ  رـصم . بتکلاراد - تسا ج 1 ص 156 ط  هدرک  حیرـصت  ةرهازلا » موجنلا   » رد ق  ه . ( 874  ) یفوتم یکباتأ  يدرب 

هحفص 580] ترجه [  لاس 61  رد  اهیلعهللاناوضر  ۀملـسما  نینمؤملاما  هک  هتفگ : هک  نیا  اب  هحفـص  دلجم و  نامه  رد  باتک و  نامه  رد 
هک تسنآ  دـیؤمو  تسا  هداـتفا  قاـفتا  ءـالبرک  يهعقاو  زا  دـعب  نینمؤملاما  تاـفو  هک  تسا  موـلعم  شتراـبع  حیرـص  زا  یلو  هتفاـی  تاـفو 

ۀملسما قح  رد  [ 427  ] يدرب يرغت  نبا  تسا . نیمه  دامتعا  دروم  يوقا و  لوق  هچنانچ  دـشاب  هدرک  تلحر  ایند  زا  لاس 62  رد  نینمؤملاما 
یلع تنزح  دـق  و  ةافو ، نینموملا  تاـهمأ  رخآ  یه  و  رثکا ، ۀنـس و  نیعـست  تشاـع  اـهرمع و  لاـط  ءاـسنلا و  لـمجأ  نم  تناـک  و  دـیوگ :
تقو ره  هک  دوب  هدومرف  هداد و  ۀملـسمأ  نینمؤملامأ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  تبرت  يهیـضق  زا  اریثـک . هیلع  تکب  نیـسحلا و 

هب زین  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  دوخ  دناهتـشک و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدنزرف  هک  ۀملـسما  نادب  هدش  نوخ  هب  لدبم  تبرت  نآ  هک  يدید 
تقو ره  دراد و  هاگن  هداد  شراوگرزب  دـج  هک  یتبرت  دـننام  ار  تبرت  نآ  هک  درک  رما  دومرف و  تمحرم  ءـالبرک  تبرت  زا  نینمؤملامأ  نآ 

تسا و هتفای  تافو  ءالبرک  زادگناج  يهعقاو  زا  دعب  ۀملسما  اعطق  هک  دوشیم  مولعم  دناهدرک . دیهش  ار  نامولظم  دیس  نآ  دنادب  دش  نوخ 
تـسا هدرک  لقن  قیرط  دـنچ  اب  هملـسما  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نداد  تبرت  يهیـضق  يربکلا  صیاصخ  رد  یطویـس  يهمالع 

هچنآ زا  و  تشذگ . باتک  زا  - 368 رد ص : ص )  ) هللالوسر دجسم  رد  يو  ندز  هبق  رصم و  صئاصخ ج 2 ص 450 ط - هب  دوش  عوجر 
شباتک رد  ق  ( 694  ) لاس هب  یفوتم  يربط  بحم  هک  یتافو  خیرات  هحفص 581 ] هرقف [  ود  ۀملسما  هب  تبـسن  هک  دیدرگ  نشور  دش  هتفگ 

تسا . طالغا  زا  هدرک  لقن  لاس 1346  بلح  ص 95 ط  نینمؤملا ) تاهمأ  بقانم  یف  نیمثلا  طمسلا  )

ۀملس ما  نینمؤملا  ما  يهمجرت 

یلع ملعلا و  ۀـنیدم  انأ   » سیفن باتک  زا  لوا  ءزج  رد  یلماعلا  غئاصلا  نیدـلاردب  خیـش  اقآ  لـضاف  خیـش  هک  ار  هچنآ  مراد  شوخ  اـجنیا  رد 
يدحاو نینمؤملا ؛ تاهمأ  رایخ  نم  ۀملسما  نا  [ : 428  ] دیوگ هچنانچ  مروایب  هداد  شراگن  ض )  ) ۀملـسمأ نینمؤملامأ  يهمجرت  رد  اهباب »

یه لب  ارمأ ، مل  صعی  مل  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هتدارال  عضخ  نمم  یه  و  تارهاطلا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تاجوز 
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، ۀقیمع ةرکف  و  ارفاو ، القع  لمحت  ۀملسما  تناک  اهیلعهللامالس ؛ يربکلا  ۀجیدخ  دعب  نهربأ  نهاقتأ و  نهلضفأ و  نینمؤملا و  تاهما  ةدیس 
برقا ۀقیقحلا  يدل  تناک  و  ةراهط ؛ ءافص و  قدص و  نع  هتمدخ  و  صالخاب ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تعاطا  ةذفان ، ةریصب  و 

عم اهعاضوأ  اهلاوحأ و  نم  يری  اذه  عیمج  نا  هیضری ، امل  ۀیبلت  نهعرسأ  ۀلزنم و  هدنع  نهامسا  و  هیلا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هجاوزا 
تبثا يذلا  رینلا  ثیدحلا  کلذ  ءاسکلا ، ثیدح  یف  اصوصخ  ةرم و  ریغ  ص )  ) لوسرلا اهیلع  ینثا  دق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
رباـکأ نـم  ۀملـسمأ  نأ  ریبـخلا  عـلطملا  يری  و  هحفـص 582 ] نـیعمجأ [ . مـهیلع  هللا  تاولـص  باـجنالا  هئاـنبا  یلع و  تیبـلا  لـهأ  ةراـهط 

هنع ۀلیبنلا  ةدیسلا  انل  هتور  امیف  اصوصخ  ةرهازلا و  هثیداحا  تایوار  لضافا  ءالجا و  نم  ملس و  هلآوهیلعهللایلـص و  لوسرلا  نع  تاثدحملا 
ممالا اذـه  ۀـسادق  نع  عافدـلا  ماـقم  یف  هلهأ  نیدـلایلع و  يربکلا  دـیلا  ۀـلیلجلا  ةدیـسلا  هذـهل  و  مالـسلاهیلع . یلع  هیخأ  لـضف  یف  (ص )

نم هقح  مالـسلاهیلع  ایلع  یطعت  فقتف و  مئال  مول  وأ  لذاع  لذـعب  ۀـیلابم  ریغ  قحلل  اراثیا  نامیالا و  عفادـب  اهنعهللایـضر  تناک  موصعملا ،
یلع ودبی  لمع  یف  هیلع  ضارتعا  وأ  مالسلاهیلع  یلع  یف  ۀهبش  يأ  ثودح  دنع  تناک  امک  ۀباحـصلا . رئاس  یلع  ةدایـسلا  ءانثلا و  حدملا و 

اهنعهللایـضر تناک  لب  ضارتعالا  ۀهبـشلا و  عفر  نع  زجعی  تمـصلا و  ۀـیحان  مزلی  نمم  نکت  مل  کیبأ  اهنکلو  لاعفنالا  رثأـتلا و  اـهایحم 
مالسلاهیلع و یلع  لامعأ  ریربت  کلذب  ۀتبثم  هیلع  مصخلا  فقوت  ایلج و  قحلا  زربت  اهنامیاب و  ۀطیـشن  اهملعب ، ۀنیـصح  اهلقعب ، ۀعینم  ضهنت 

لقن یلع  تاظفاحملا  نم  اهنا  طایتحا ؛  عرو و  تاذ  ۀـیور ، لضف و  ملع و  تاذ  ۀملـسمأ  نا  لئاقل . لاقم  کـلذ  دـنع  یقبی  ـال  اـمب  هلاـعفأ 
ماقم یف  ایوبن  اثیدح  متکت  مل  و  ةریـشعلا ، ۀیموقلا و  لهالا و  ۀیبصع  ۀیلهاجلا و ال  ۀـیمح  نهیلع  رثؤت  مل  یتاوللا  و  هظفلب ، يوبنلا  ثیدـحلا 
هذه موقت  ام  دنع  اصوصخ  ۀلاهجلا  عفر  ۀلیـضفلا و  زاربا  ماقم  یف  ۀلاسرلا  بحاص  ثیداحأ  نم  ائیـش  یفختل  نکت  مل  امک  ۀـقیقحلا ، راهظا 
یلع ومس  نع  ناعـشی  ثیدح  رـس و  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  نم  هیف  هتقلت  ام  رثن  مالـسلاهیلع و  یلع  مساب  هیونتلل  ةدیـسلا 
ایلع نأ  یلع  ناـهربلا  ۀـجحلاب و  هدـنع  تلدأ  رهاـب  فقوم  نم  ۀلـضافلا  ةدیـسلا  هذـهل  مک  و  هحفـص 583 ] ءیلالتملأ [ . يردـلا  بکوکلا 

عیمج یف  قلطملا  هریزو  و  هاوجن ، هرـس و  بحاـص  و  هدـعب ، نم  هتفیلخ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسرلا  دـمتعم  ناـک  مالـسلاهیلع 
عیمج یلع  مالـسلاهیلع  یلع  لضف  نفرع  یتـاللا  تاـنمؤملا  ءاـسنلا  لـضافأ  نم  ۀملـسمأ  نا  لاوحـالا . رئاـس  یف  صاـخلا  هبئاـن  و  رومـالا ،

. ةدابع اهیف  رظنلاو  ةدابع ، اهعامتـسا  و  ةدابع ، اهتوالت  و  ةدابع ، مالـسلاهیلع  هلئاضف  رکذ  نلعج  و  هتیـصخش ، نمرتحا  هنـس و  دق  ۀباحـصلا و 
هللا یلص  لوسرلل  انایصع  و  ۀلیضفلل ، املظ  و  ۀقیقحلل ؛ اطمغ  مالسلاهیلع  یلع  لئاضف  نم  ۀلیضف  يأ  نامتک  یف  نأ  ۀملـسمأ  تأر  دقل  لجأ 

نیملاعلا و رثکا  ام  و  تملع ، ةأرما  ۀملـس  مأف  مئادـلا . هطخـس  یلاعت و  هللا  باذـع  نامتکلا  کـلذ  ءارو  نم  تملع  لـب  ملـس ، هلآ و  هیلع و 
یلع زوفلا  اهل  ناک  مالـسلاهیلع  یلعل  اـهلالجا  اـهنافرع و  ةداـیز  اـهلمعب و  و  تـالماعلا ، نیلماـعلا و  لـقا  اـم  و  تلمع ، اـهنکلو  تاـملاعلا ،

هب نارجاهم  زا  تسا و  دنه »  » شمـسا ض )  ) ۀملـسما اهیلعهللامالـس . ۀجیدخ  ءانثتـساب  هدنع  هزازعا  هنم و  اهبرق  دیزمب  ص )  ) یبنلا تاجوز 
زا مود  لاس  رد  ار  وا  ص )  ) هللالوسر درک و  در  هدومنن و  لوبق  هدرک  يراگتـساوخ  رکبوبا  ار  وا  هدومن و  تعجارم  هنیدم  هب  هدوب و  ۀشبح 

يهقیدـص نینمؤملاریما و  هب  يو  تبحم  صالخا و  و  دـش ، عقاو  جـیوزت  يهیـضق  مراهچ  لاـس  رد  هتفگ : یـضعب  دومرف و  جـیوزت  ترجه 
هحفص 584] ۀشئاع [  هک  یتقو  هکم  رد  هشئاع  اب  وا  هثحابم  هرجاشم و  دوش و  رکذ  هک  تسنآ  زا  رتروهشم  مالـسلامهیلع  نینـسح  ةرهاط و 
. تسا رامـشب  ۀـشئاع  نعاطم  زا  هدومن و  نینمؤملامأ  نآ  لامک  تفرعم و  زا  فشک  دور  ةرـصب  هب  ع )  ) نینمؤملاریما گنج  هب  تساوخیم 

نینچمه و  دوـب ، هتـشاذگ  تعیدو  هب  ض )  ) ۀملـسما دزن  دوـب  شتآ  لـها  ءامـسا  تنج و  لـها  ءامـسا  نآ  رد  هـک  یباـتک  ص )  ) هللالوـسر
نیـسح ماما  هب  زین  ترـضح  نآ  داد و  ع )  ) نسح ماما  هب  ادـعب  هک  هتـشاذگ  يو  دزن  یبتک  قارع  هب  ندرب  فیرـشت  عقوم  ع )  ) نینمؤملاریما

ار تماما  صئاصخ  توبن و  رئاخذ  و  ع )  ) نینمؤملاریما ملع  بتک  دربیم  فیرشت  قارع  هب  هک  یتقو  ع )  ) نیسح ماما  زین  و  تسا . هداد  (ع )
یمامت درک . میدـقت  ترـضح  نآ  هب  ار  اهنآ  ۀـنیدم  هب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  تعجارم  زا  سپ  تشاذـگ و  تناما  همظعم  يوناـب  نآ  دزن 

هحفص 585 ] اهیلع [ . یلاعت  هللا  ناوضر  دراد  نینمؤملامأ  نآ  لالج  تمظع و  رب  تلالد  اهنیا 

موثلک ما  خیرات  رد  قیمع  قیقحت 
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هراشا

لاوقا زا  یکی  لوق  نیا  تسا ) هتفاـی  تاـفو  یناـث  يهفیلخ  تاـیح  لاـح  رد  موثلکما  عوـضوم  تحـص  ضرف  رب  و   ) 12 س -: - 118 ص -:
فلتخم نآ  ببـس  تافو و  خیرات  رد  لاوقا  هدش و  دـلوتم  اهیلعهللامالـس  هرهاط  يهقیدـص  ترـضح  زا  هک  تسا  موثلکما  تافو  يهرابرد 

لمأت هچ  ره  تسا و  کیرات  مهبم و  رایـسب  اهیلعهللاناوضر  موثلکمأ  خیرات  هک  تسنآ  بلطم  قح  و  دیاشن . ار  دامتعا  روکذم  لوق  تسا و 
رمع هب  وا  جـیوزت  نینچمه  درک و  لـصاح  ناـنئمطا  یفرط  هب  ناوتن  هک  تسیوحن  هب  دوشیم و  هدوزفا  نآ  ماـهبا  یکیراـت و  رب  دوش  رتشیب 
دیفم مظعا  خیـش  اـب  قح  و  تسا ؟ هدوـب  راـک  رد  يرـس  هچ  اـی  تسا و  وـحن  هچ  هیـضق  تقیقح  لـصا  هک  تسین  موـلعم  تسرد  رما  عـقاو 

نب رامع  زا  فالخ  رد  هرسسدق  خیش  لقن  زا  هحفص 586 ] دزاسیم [ . لطاب  ار  ثیدح  نآ  لقن  رد  فالتخا  هدومرف : هک  تسا  هرسسدق 
رد موثلکما  تافو  دوشیم  مولعم  اهنآ  هب  ندناوخ  زامن  ار و  دـیز  شدـنزرف  وا و  يهزانج  ندروآ  موثلکما و  تافو  [ 429  ] هللا همحر  رسای 

نینمؤملاریما نامز  رد  ار  نآ  عوقو  لقا  دناسرن ال  رمع  نامز  رد  ار  موثلکما  تافو  يو  لقن  رگا  هداتفا و  قافتا  هر )  ) رسای رامع  تایح  لاح 
: دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هک  هدیشون  تداهـش  تبرـش  نیفـص  گنج  رد  هللا  همحر  رامع  اریز  دنکیم  تباث  مالـسلاهیلع 

ینیلک هک  ثیدح  هرقف  ود  زا  .و  تسا هداتفا  قافتا  دوب  ۀنیدم  رد  هک  یعقوم  رامع  تداهـش  زا  لبق  موثلکما  تافو  سپ  ۀیغابلا  ۀئفلا  کلتقت 
هدوب و هدنز  رمع  تافو  نیح  رد  موثلکما  هک  دوشیم  مولعم  دناهدرک  تیاور  ناشدوخ  دانـسا  هب  هدـع  باب  رد  یلاعت  هللا  امهمحر  خیـش  و 

نینمؤملاریما تفاـی  تاـفو  رمع  هک  یتقو  مالـسلاهیلع : قداـص  ماـما  زا  هدـش  لـقن  ثیدـح  ود  ره  رد  تسا و  هتفاـین  تاـفو  رمع  ناـمز  رد 
تاـفو هک  دـناهدرک  حیرـصت  نیخرؤم  زا  و  [ . 430  ] دروآ دوـخ  يهناـخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تـسد  هدـمآ و  موـثلکما  دزن  مالـسلاهیلع 

غولب دح  هب  وا  زونه  و  هحفص 587 ] درک [  جیوزت  ار  موثلکما  رمع  دیوگ : تاقبط  رد  دعـس  نبا  هداتفا  قافتا  یناث  يهفیلخ  زا  دعب  موثلکما 
: هتفگ رگید  لقن  رد  دناوخ و  زامن  موثلکما  هب  رمع  هللادـبع  هک  هدرک  لقن  هاگ  و  [ . 431  ] دیسر لتق  هب  رمع  ات  دوب  رمع  دزن  دوب و  هدیـسرن 

زامن وا  هب  مه  اب  ود  ره  دیعـس  هللادبع و  هک  هتفگ : تابنیز  رابخا  رد  یلدیبع  يهباسن  و  دناوخ . زامن  يو  هب  دوب  مدرم  ریما  صاع  نب  دـیعس 
تام ةریغـص و  تناک  موثلکما  نا  ۀـمامالا  باتک  یف  یتخبونلا  دـمحموبا  رکذ  و  [ : 432  ] دـیوگ بقانم  زا  لقن  راونالاراحب  رد  دـندناوخ و 

هک یلقن  اب  لقن  نیا  رفعج . نب  هللادـبع  مث  رفعج  نب  دـمحم  مث  رفعج  نب  نوع  رمع  دـعب  موثلکما  یلع  فلخ  هنا  اهب و  لخدـی  نا  لبق  رمع 
دروم هللا  همحر  یتخبون  لقن  هک  یتروص  رد  دزاسیم .؟ روطچ  ۀیقر  مان  هب  يرتخد  دیز و  مان  هب  دش  دلوتم  موثلکما  زا  يدـنزرف  رمع  يارب 

هل تدلو  لتق و  نا  یلا  هدـنع  لزت  ملف  غلبت  مل  ۀـیراج  یه  باطخلا و  نب  رمع  اهجوزت  دـیوگ : تاقبط  رد  دعـس  نبا  تسا . ءانتعا  دامتعا و 
اهیلع فلخ  مث  اهنع  یفوتف  بلطملادـبع  نب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  نوع  رمع  دـعب  موثلکما  یلع  فلخ  مث  رمع  تنب  ۀـیقر  رمع و  نب  دـیز 
اهتخا دعب  هحفـص 588 ] بلاطیبا [  نب  رفعج  نب  هللادبع  هوخا  اهیلع  فلخف  اهنع  یفوتف  بلطملادبع  نب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  دـمحم  هوخا 
ثلاثلا اذه  یلع  فوخت  ینا ال  يدنع و  ات  ام  اهینبا  نا  سیمع  تنب  ءامسا  نم  ییحتسال  ینا  موثلکما : تلاقف  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز 

دعب مولثکما  هدومن  حیرصت  تاقبط  رد  دعـس  نبا  هدرک و  لقن  هللا  همحر  یتخبون  هچنانچ  [ . 433  ] ائیـش مهنم  دحال  دلت  مل  هدنع و  تکلهف 
ار موثلکما  رفعج  هللادبع  جیوزت  هک  تسا  حیرـص  دعـس  نبا  ترابع  هدرک و  جیوزت  هنعهللایـضر  رایط  رفعج  نادـنزرف  زا  رفن  هس  اب  رمع  زا 

يربک بنیز  هب  هک  نیا  هن  تسا . تمـصع  يوناب  نآ  تاـفو  زا  دـعب  وا  جـیوزت  رد  رهاـظ  هک  هدـش  عقاو  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  دـعب 
رامع تایح  نامز  رد  موثلکما  تافو  رگا  و  هحفص 589 ] [ . ] 434  ] تسا یسلدنا  مزح  نبا  بیذاکا  زا  هک  دشاب  هداد  قالط  مالـسلااهیلع 
يربک بنیز  تافو  زا  دعب  هک  رفعج  هللادبع  اصوصخ  رایط  رفعج  نادنزرف  هب  موثلکما  جـیوزت  تقو  نآ  دـشاب  هداتفا  قافتا  هللا  همحر  رـسای 

رد تسا  بوخ  و  دشاب . هتشادن  تحص  دیاب  لاکـشا و  دروم  هدروآرد  دوخ  حاکن  يهلابح  هب  ار  موثلکما  ترجه  لاس 62  رد  مالسلااهیلع 
هدربمان باتک  رد  يو  هچنآ  لصاح  دوش و  لقن  شاهصالخ  هدروآ  موثلکما  يهمجرت  رد  روثنملا » ردـلا   » باتک رد  زاوف  بنیز  هچنآ  اجنیا 

رمع رارصا  زا  سپ  تسا  هریغص  وا  دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  درک  يراگتـساوخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  موثلکما  رمع  تسنآ : هدروآ 
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مدش یضار  وگب : یلع  هب  تفگ : داهن و  موثلکما  يهناش  هب  ار  دوخ  تسد  رمع  داتسرف و  رمع  شیپ  يدرب )  ) اب ار  موثلکما  مالـسلاهیلع  ماما 
و هحفص 590 ] هدمآ [  ردپ  شیپ  موثلکما  متسکشیم . ار  وت  ینیب  يدوبن  نینمؤملاریما  وت  هاگره  ینکیم ؟ ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : موثلکما 
ار موـثلکما  رهم  رمع  و  [ . 435  ] تسوت رهوش  وا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  يداتـسرف  يدـب  خیـش  دزن  ارم  درک  ضرع  هداد و  ربخ  ار  نایرج 
هک یگنج  رد  دیز  دنتفای و  تافو  تقو  کی  رد  دیز  شرـسپ  موثلکما و  دندش و  دلوتم  يو  زا  ۀیقر  رمع و  نب  دـیز  داد و  رارق  رازه  لهچ 
نآ زا  سپ  دوب و  هدنز  يزور  دنچ  وا  دز و  وا  هب  یمخز  یکیرات  رد  اهنآ  زا  [ 436  ] يدرم دنک  حالصا  تساوخ  تفرگرد  يدعینب  نایم 

تافو زا  سپ  هیـضق  نیا  دناوخ و  زامن  وا  رب  يو  دیـشک و  شیپ  ار  رمع  هللادـبع  ع )  ) نسح ماما  دـندرک و  تافو  مه  اب  موثلکما  شردام  اب 
شلـصاح هدرک  لقن  يهصق  درک و  جیوزت  رفعج  نب  نوع  ار  موثلکما  رمع  لتق  زا  سپ  و  هحفص 591 ] تسا [ . هدش  عقاو  باطخ  نب  رمع 

هب دوـب و  مـالغ  وا  دوـمرف و  جـیوزت  رفعج  نب  نوـع  هب  ار  وا  ع )  ) ماـما درک و  راذـگاو  ع )  ) نینمؤـملاریما هب  ار  دوـخ  رما  موـثلکما  تسنیا :
ءادهـشلادیس روضح  رد  ءالبرک  رد  نوع  ات  دوب  نوع  اب  موثلکما  دـندرب و  رفعج  نب  نوع  شیپ  ار  وا  داتـسرف و  مهرد  رازه  راـهچ  موثلکما 

رد تشگرب و  هنیدم  هب  تفر و  ماش  هب  ایابس  اب  دوب و  ءالبرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شردارب  تمدخ  رد  زین  موثلکما  دش و  دیهش  (ع )
يهحفـص 62 ط هب  دوش  عوجر  دش  لقن  یـسراف  هب  همجرت  تسا و  هدروآ  روثنملاردـلا  رد  هک  تسنآ  يهصالخ  نیا  تفای . تافو  هنیدـم 

تافو مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  موثلکما  رگا  دش : هجوتم  دیاب  يو  مالک  ضقانت  تفاهت و  هب  یلو  لاس 1312 ه ق  رصم  لوا 
هدمآ ءالبرک  هب  يو  اب  رفعج  نب  نوع  هب  جیوزت  زا  سپ  موثلکما  روطچ  دناوخب ، زامن  وا  رب  هک  هدرک  مدقم  ار  رمع  هللادبع  ع )  ) ماما هتفای و 

تسا ؟ هتفای  تافو  هنیدم  رد  هدرک و  هنیدم  هب  تعجارم  هتفر و  ماش  هب  موثلکما  هدش و  دیهش  ءالبرک  رد  نوع  و 

درادن یهجو  لاجرلا  سوماق  باحصا  زا  رتاوت  ياعدا 

هل تدلو  باطخلا و  نب  رمع  دنع  تناکف  ۀـمطاف  هحفـص 592 ] تنب [  یه  يربکلا و  موثلکما  اـما  و  [ : ) 437  ] دیوگ فراعم  رد  ۀـبیتق  نبا 
تتامف بلاطیبا  نب  رفعج  نب  نوع  اهجوزت  مث  اهنع  تاـمف  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  دـمحم  اـهجوزت  رمع  لـتق  اـملف  مه  اـنرکذ  دـق  ادـلو 

لوق اب  هچنانچ  دراد  راکشآ  ضقانت  هدرک  لقن  روثنملاردلا  رد  هچنآ  اب  هتفای  تافو  رفعج  نب  نوع  دزن  موثلکما  هک  ۀبیتق  نبا  لوق  هدنع ....)
زین دعـس  نبا  یلاعتهللاءاشنا و  دیآیم  شمالک  لقن  دراد و  تافانم  دناهدش  دیهـش  رتشوش  حتف  رد  نوع  دمحم و  هتفگ : هک  ۀبیتق  نبا  دوخ 

اب هک  هللا  همحر  رامع  ربخ  رب  هوالع  هدوب  رضاح  موثلکما  يهزانج  رب  زامن  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک : هدرک  حیرـصت  لقن و  تاقبط  رد 
رد هک  یموثلکما  هحفـص 593 ] دوشیم [  رهاظ  زین  لاقملا  حیقنت  رد  هر )  ) یناقمام يهمالع  تاملک  زا  و  درادن . قفاوت  روثنملاردلا  تایلقن 

رگید ياهلقن  اب  هک  تسا  مولعم  یلو  هدـش  دـلوتم  مالـسلااهیلع  ةرهاط  يهقیدـص  زا  هک  تسا  تمـصع  يوناب  نامه  هدوب  رـضاح  ءـالبرک 
رد هچنانچ  هدناوخیم  موثلکما  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  دورو  عقوم  رد  ۀـنیدم  هب  ءارـسا  تعجارم  زا  سپ  هک  يراعـشا  زا  و  درادـن . شزاس 

لقن ءارهزلا  ملظتو  بختنم  رد  هک  راعـشا  نآ  رخآ  ات  انئج  نازحالا  تارـسحلابف و  انیلبقت  اندج ال  ۀنیدم  دـناهدرک : لقن  لتاقم  بتک  ضعب 
رد تسا و  مالسلااهیلع  ءارهز  لوتب  تنب  موثلکما  هک  دوشیم  هافتـسا  هدروآ  ریبعت  دج )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  مولثکما  هدش و 
نآ ناسل  زا  هک  تسا  لاح  نابز  هکلب  تسا  موثلکما  دوخ  زا  راعشا  نآ  تسین  مولعم  یلو  هدروآ  ار  ریبعت  نامه  زین  راعـشا  نآ  رگید  تایبا 

( مع ( ) ع  ) نسح ماما  زا  نآ  تایبا  ضعب  رد  دشاب و  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  موثلکما  زا  دارم  دـیاش  هوالع  هدـش و  هتفگ  تمـصع  يوناب 
ایأ انیعی  اض  اوحـضا  کیخا  لایع  یکزلا  نسح  ای  مع  ای  لق  و  هتفگ : هچنانچ  درادـن  تقباطم  ع )  ) ماـما رهاوخ  موثلکما  اـب  هک  هدروآ  ریبعت 

همحر يدقن  رفعج  خیش  همالع  ملاعلا . هللاو  ص 390 . ۀبکاسلا » ۀعمدلا   » هب دوش  عوجر  انیهر  اضمرلاب  کنع  ادیعب  یحـضا  كاخا  نا  هامع 
اهرثکا نا  نظلا  یلع  بلغی  ةدیـصق  نم  تیبلا  اذه  هدومرف : یقرواپ  رد  لوا  هحفـص 594 ] تیب [  لقن  زا  دعب  يربکلا ) بنیز   ) باتک رد  هللا 
لاجرلا سوماق  رد  و  تسا . حیحـص  نیتم و  مالک  فجن . هظحالف ص 160 ط  نیرخأتملا  نم  اهریغ  مظن  نم  لب  اـهمظن  نم  سیل  اـهلک  وا 

ج 10 ص اهنع . تامف  رفعج  نب  هللادبع  اهجوزت  اهنع و  تامف  رفعج  نب  نوع  رمع  دعب  اهجوزت  يریبزلا  بعـصم  شیرق  بسن  یف  و  هتفگ :
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اهجوزت مث   » تشذگ شلقن  هک  ۀبیتق  نبا  لوق  اب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  شیرق  بسن  باتک  رد  ترابع  نیا  رگا  الوا : موثلکما . يهمجرت   406
ینعی هدنع » تکلهف  : » تشذـگ تاقبط و  رد  دعـس  نبا  لوق  اب  نینچمه  دراد و  یلک  نیابت  هدـماین و  تسرد  هدـنع » تتامف  رفعج  نب  نوع 
بـسن باتک  رد  هدرک  لقن  لاجرلا  سوماق  هک  ار  هروکذم  تالمج  یناث : رد  و  تفای . تافو  دوب  رفعج  هللادـبع  حاکن  يهلابح  رد  موثلکما 

نآ رب  ب - ل . ا . هینوی 1953 - سیراب 25  سرام 1951 . هرهاق 23  رد  هداد و  راشتنا  رـشنلا ) ۀـعابطلل و  فراـعملا  راد   ) هک يریبز  شیرق 
بحاص و  دیامن . هعجارم  شیرق  بسن  باتک  هب  زاب  هک  تسا  زیزع  يهدنناوخ  يهدهع  رب  مدرکن و  ادیپ  ینعی  درادـن  دوجو  هتـشون  همدـقم 

هک دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  هدرک  لقن  ةرارز  تسا و  رتاوتم  ار  موثلکما  رمع  جیوزت  رد  ام  رابخا  هک  دیوگ : لاجرلا  سوماق 
هحفص 595] ربخ [  ود  اریز  تسا  هجویب  هدربمان  عوضوم  رد  رابخا  رتاوت  ءاعدا  ج 10 ص 406 . تسا - هدش  بصغ  يور  زا  رمع  جیوزت 
رد یفاک  رد  رگید  ربخ  ود  و  تسا . ۀعیـشلا  لئاسو  يهدع  باوبا  زا  ( 32  ) باب رد  هچنانچ  دناهدرک  لقن  یلاعت  هللا  امهمحر  خیـش  ینیلک و 

راهچ اب  رتاوت  تسا . زئانج  ةالص  باوبا  زا  ( 32  ) باب ۀعیشلا  لئاسو  رد  رسای  رامع  تیاور  تسا و  ملاس  نب  ماشه  ةرارز و  زا  حاکن  باتک 
رد ار  يرـس  بلطم  کی  هک  یتاـیاور  رب  هوـالع  تسا  ۀضافتـسا  دـح  رد  راـبخا  هک  درک  ءاـعدا  ناوتیم  یلب  دوشیمن  ققحم  تیاور  جـنپ 
ام زا  هک  تسا  یعوضوم  نیا  هدومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  درادن و  تافانم  هضیفتـسم  رابخا  نآ  اب  دناسریم و  روبزم  جـیوزت  عوضوم 

هچنانچ تسا  هدش  بصغ  ام  زا  دشاب  هتشاد  تحـص  روبزم  جیوزت  عوضوم  هاگره  ینعی  تسا  قلعم  هیـضق  یلو  تسا  حیحـص  هدش  بصغ 
رد هک  يرس  و  راحب ج 42 ص 107 . ۀصقلا  کلت  تحص  نا  سانلا  معزب  ارهاظ و  هانبـصغ  ینعملا : هدومرف : هرـسسدق  یـسلجم  يهمالع 

ناشلوقع هک  دناهدومرفیم  زارتحا  يراددوخ و  زین  هعیـش  رثکا  رب  نآ  راهظا  زا  تارـضح  نآ  اسب  هچ  هدش  دراو  مالـسلامهیلع  ۀمئأ  رابخا 
همحر هنیذأ  نب  رمع  دننام  ناشدوخ  صاوخ  زا  ضعب  هب  ار  نآ  مالـسلامهیلع  ۀمئأ  اذل  دوشیم و  اهنآ  ولغ  ثعاب  ای  دنکیمن و  لوبق  ار  نآ 

دیدج . راونالاراحب ج 42 ص 88 ط  هب  دوش  عوجر  دناهدومرف  راهظا  هدوب  تاقث  زا  هک  هللا 

نازمره ندش  ریسا  و  رتشوش »  » گنج

بلاطیبا و نب  رفعج  نب  دـمحم  هک  دـناهدرک  حیرـصت  هحفـص 596 ] نیخرؤم [  زا  یعمج  متـسه : هراـشا  زا  ریزگاـن  اـجنیا  رد  يهتکن  هب  و 
نامز رد  هدربمان  زور  کش  نودب  دش و  ریـسا  [ 438 ( ] نازمره  ) زور نامه  رد  دناهدش و  دیهـش  رتشوش )  ) زور رد  رفعج  نب  نوع  شردارب 

هک دناهتشون  یعمج  روطچ  سپ  هتفر  ایند  زا  رمع  [ 439  ] لاس شش  هب  ابیرقت  روبزم  هحفـص 597 ] زور [  زا  دعب  هدش و  عقاو  رمع  تفالخ 
شلقن زین  ۀـبیتق  نبا  زا  هچناـنج  تسا  هدرک  جـیوزت  نوـع  نآ  زا  دـعب  رفعج و  نب  دـمحم  اـی  رفعج  نب  نوـع  رمع  لـتق  زا  دـعب  ار  موـثلکما 

اضیا و ال رتستب  لتقف  رفعج  نب  نوع  اما  رتستب و  رفعج  نب  دمحم  دهشتسا  و  [ : 440  ] دیوگ فراعملا  رد  ۀبیتق  نبا  دوخ  هک  نیا  اب  تشذگ 
تسا . حضاو  ضقانت  ۀبیتق  نبا  زا  بلطم  ود  نیا  شراگن  و  هل .... بقع 

نیخروم لاوقا  ضقانت  تفاهت و 

و دیوگ : باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  رمعوبا و  دناهدش  دیهش  رتشوش  حتف  رد  دمحم  نوع و  هک  دناهدرک  حیرصت  هباصا  باعیتسا و  بحاص  و 
یف رفعج  نب  نوع  دهـشتسا  دیوگ : ۀـباصا  رد  رجح  نبا  و  [ . 441  ] هل بقع  ـال  رتستب و  رفعج  نب  دـمحم  هوخأ  رفعج و  نب  نوع  دهـشتسا 

دیهش ءالبرک  رد  ود  ره  نوع  دمحم و  دیوگ : بلاطلا  ةدمع  بحاص  و  [ . 442  ] بقع هل  ام  رمع و  ۀفالخ  یف  کلذ  هحفص 598 ] رتست و [ 
هللادبعوبا ریبک  ظفاح  [ . 443  ] تسا هدش  دیهش  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شیومع  روضح  رد  نیفـص  رد  رفعج  نب  ربکا  دمحم  دناهدش و 

تنب موثلکما  جیوزت  يهیضق  ج 3 ص 142  ثیدحلا ) یف  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسملا   ) باتک رد  ق  ه . ( 405  ) یفوتم يروباشین  مکاح 
لیذ رد  كردتــسملا )  ) صیخلت رد  ق  ه . ( 848  ) یفوتم یبـهذ  نیدلاسمـش  ظـفاح  هدرک و  تیاور  رمع  زا  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 

. تسا طقاس  رابتعا  زا  سپ  تسین  حیحـص  تسا و  عطقنم  هدرک  لقن  ار  هصق  نیا  هک  ثیدح  نیا  ینعی  عطقنم ) تلق  : ) دیوگ هحفـص  نامه 
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هتخاس و کیرات  مهبم و  یتاهج  زا  ار  موثلکما  خـیرات  دـنراد  ضقانت  تفاهت و  مه  اـب  هک  هربتعم  بتک  نیا  رد  لاوقا  نیا  دـیوگ : هدـنراگن 
حوضو هب  هر )  ) دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  بهذم  سیئر  مظعا  خیـش  شیامرف  تحـص  رد  ار  رما  تقیقح 

ار مظعا  خیش  نآ  يهدنزرا  تاملک  سپ  تسا . قدص  فشک  هیـضق  نیا  رد  لصف و  لوق  هصق  نیا  رد  راوگرزب  نآ  تاملک  اذل  هدیناسر و 
هحفص 599 ] مهد [ : همتاخ  مالک  هب  مروایب و  اجنیا  رد 

دیفم مظعا  خیش  شیامرف  تحص 

هتقیرط تبثی و  مل  رمع  نم  هتنبا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  جیوزتب  دراولا  ربخلا  نا  هدومرف : ۀیورـسلا ) لئاسملا   ) باوج رد  هر )  ) دیفم خـیش 
ثیدحلا و  نومأم ، ریغ  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریمال  هضغب  نم  هرکذـی  امیف  امهتم  ناک  لقنلا و  یف  هب  اقوثوم  نکی  مل  راکب و  نب  ریبزلا  نم 

ةرات و  هنع ، کـلذ  یلوت  هنا  ساـبعلا  نع  يوری  ةراـت  و  هتنبا ، یلع  هل  دـقعلا  یلوت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نا  يوری  ةراـتف  فلتخم ، هسفن 
نا رکذـی  ةاورلا  ضعب  مث  راثیا ، رایتخا و  نع  ناک  هنا  يوری  ةرات  و  مشاهینبل ، دـیدهت  رمع و  نع  دـیع  دـعب و  الا  دـقعلا  عقی  مل  هنا  يوری 
هما هنا و  لوقی : نم  مهنم  و  هل ، بقع  لتق و ال  هنا  لوقی : نم  مهنم  و  ابقع ، رمع  نب  دیزل  نا  لوقی : مهضعب  و  ادیز ، هامـس  ادلو  اهدلوا  رمع 

ۀعبرا اـهرهم  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فلأ  نیعبرا  موثلکما  رهمأ  رمع  نا  لوقی : نم  مهنم  و  هدـعب ، تیقب  هما  نا  لوـقی : نم  مهنم  و  ـالتق ،
خیش يهفیرش  تارابع  نیا  زا  [ . 444  ] ثیدحلا لطبی  امم  فالتخالا  اذه  و  مهرد ، ۀئامسمخ  اهرهم  ناک  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فالآ 
دـش هراشا  نآ  هب  ارارک  هچنانچ  هدش  لقن  بارطـضا  وحن  هب  هک  يربخ  هب  دامتعا  مدـع  رد  راوگرزب  نآ  يهقیرط  هیور و  هر )  ) دـیفم مظعا 

هحفص دیآیم [  تسد  هب  هچنآ  ینس  هعیـش و  بتک  خیراوت و  تایاور و  رد  قیقحت  زا  سپ  زین  موثلکما  خیرات  رد  تسا و  نشور  حضاو و 
هب دش  لقن  ۀیورس ) لئاسم   ) زا هر )  ) دیفم خیش  زا  هچنآ  و  ملاعلا . هللاو  تسا  هدومرف  حیرصت  نآ  هب  هرسسدق  مظعا  خیـش  هک  تسنآ  [ 600

اذـل دراد و  تادایز  یـضعب  تسا  دوجوم  ۀیورـس  لئاسم  يهلاسر  دوخ  رد  هچنآ  یلو  تسا  هر )  ) یـسلجم يهمالع  راونـالاراحب  يهطـساو 
تاعوبطم زا  دراد و  طالغا  هدش  عبط  هلاسر  نآ  زا  فرشا  فجن  رد  هک  يهخسن  هچرگ  دوش  لقن  هلاسر  نآ  دوخ  زا  نآ  نیع  تسا  بوخ 

خیـش لئاسر  زا  هلاسر  تشه  رب  لمتـشم  هدرک و  پاچ  دیفملا ) خیـشلا  لئاسر   ) مان هب  هلاسر  دنچ  نمـض  رد  هک  تسا  ۀـیراجتلا  بتکلاراد 
حیحصت عبط  عقوم  رد  الـصا  ایوگ  هدرک  پاچ  طلغ  ار  اهنآ  دایز  يهزادنا  هب  یلو  دشابیم  ۀیورـسلالئاسم  يهلاسر  زین  یکی  تسا و  هر ) )
جیوزتـب دراوـلا  ربـخلا  نا  هدوـمرف : هر )  ) دـیفم خیــش  میاـمنیم . لـقن  ار  جاـیتحا  دروـم  تاداـیز  ضعب  هـب  رظن  فـصو  نـیا  اـب  دـناهدرکن 

ناـک لـقنلا و  یف  هب  اـقوثوم  نکی  مل  فورعم  هقیرط  راـکب و  نب  ریبزلا  قیرط  نم  وه  تباـث و  ریغ  رمع  نم  هتنبا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
یبا تابثا  ثیدـحلا  رـشن  امنا  مشاهینب و  یلع  هنع  هیعدـی  امیف  نومأم  ریغ  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ضغبی  ناک  هرکذـی و  اـمیف  اـمهتم 
امنا و  هل . يولع  لجر  ۀیاورل  قح  هنا  سانلا  نم  ریثک  نظف  هحفص 601 ] هباتک [  یف  کلذ  بسنلا  بحاص  [ 445  ] ییحی نب  نسحلا  دمحم 

نع يوری  ةراـت  هتنبا و  یلع  هل  دـقعلا  یلوت  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  نا  يوری  ةراـتف  فـلتخم  هسفن  ثیدـحلا  راـکب و  نب  ریبزلا  نع  هاور 
رایتخا و نم  ناک  هنا  يوری  ةرات  مشاهینبل و  دیدهت  رمع و  نع  دیع  دعب و  الا  دقعلا  عقی  مل  هنا  يوری  ةرات  هنع و  هل  دقعلا  یلوت  هنا  سابعلا 

رمع نب  دیزل  نا  لوقی : مهضعب  و  اهب ، هلوخد  لبق  نم  لتق  هنا  لوقی : مهـضعب  ،و  دیز هامـس  ادلو  اهدلوا  رمع  نارکذی  ةاورلا  ضعب  مث  راثیا .
نا لوقی : نم  مهنم  هدعب و  تیقب  هما  نا  لوقی : نم  مهنم  و  التق ، هما  هنا و  لوقی : نم  مهنم  و  هل ، بقع  لتق و ال  هنا  لوقی : نم  مهنم  و  ابقع ،
ءدب مهرد و  ةأمسمخ  اهرهم  ناک  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فالآ  ۀعبرأ  اهرهمأ  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فلأ  نیعبرا  موثلکما  رهما  رمع 

هحفص 602 ] فجن [ .) ص 61 ط   ) لاح یلع  ریثأت  هل  نوکی  ثیدحلا و ال  لطبی  هیف  فالتخالا  ةرثک  لوقلا و  اذه 

ادخ لوسر  دادجا  ءابآ و  يهرابرد  یعفاش  يواربش  خیش  تاملک 

یعفاش يواربش  هللادبع  خیـش  ماما  يهمالع  دـسیونب ) ار  ( ) راکهاش غورد  نآ  ص )  ) ءایبنا متاخ  نیدـلاو  يهرابرد   ) 17 س -: - 119 ص -:
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نا ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلجال  یناسنالا  عونلا  اذه  جرخأ  دق  هناحبـس  هللا  نا  دـیوگ : فارـشالا  بحب  فاحتالا  باتک  رد  ضر ) )
مدآ یف  حورلا  خفن  املف  تارذلا  روصب  هبلص  یف  ۀجردنم  هدرفا  رئاس  ناک  عونلا و  هذه  دارفا  نم  درف  لوا  ناک  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  مدآ 
اهنم ءاوح و  محر  یلا  مدآ  بلص  نم  رونلا  کلذ  لقتنا  مث  ۀقرشملا  سمشلاک  هتهبج  یف  عملی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ۀمـسن  رون  ناک 
راشا و  نیدجاسلا . یف  کبلقت  و  یلاعت : هلوق  ینعم  وه  تارهاطلا و  ماحرا  یلا  نیرهاطلا  بالصا  نم  لقتنی  اذه  رمتسا  مث  ثیش  بلص  یلا 

دهعلا و ذخأی  مدآ  ندل  نم  هدادجا  نم  دج  لک  اک  ءابالا و  تاهمالا و  کل  راتخت  نوکلا  رئامض  یف  لزت  مل  هلوقب : يریصوبلا  ۀمالعلا  هیلا 
شونا و نم  ثیش  ثیـش و  نم  هذخا  مدآ  دهعلا  ذخا  نم  لواف  تارهاطلا  یف  الا  يدمحملا  رونلا  کلذ  عضی  نا ال  هحفص 603 ] قاثیملا [ 

رهظف هتهبج  نم  رونلا  کلذ  عمل  هبلـص  یف  ءزجلا  کلذ  عدوا  املف  بلطملادبع  نب  هللادبع  یلا  ۀبونلا  تلـصو  نا  یلا  اذکه  نینیق و  نم  وه 
تباط امک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنا  یلع  ثیداحالا  تایالا و  تلد  دق  و  هحاکن ... یف  نبغری  شیرق  ءاسن  تناکف  ۀجهب  لامج و  هل 

هللادبع و یلا  ءاوح  مدآ و  ندل  نم  هتاهما  هئابآ و ال  یف  نکی  لمف  فیرشلا  هبسن  باط  کلذک  یلع  الا  لامکلا  نم  هیتوأ  امب  ۀفیرشلا  هتاذ 
میهاربا ةوعد  یلاعت  هللا  باجتـسا  لاق : دهاجم  نع  ریرج  نبا  جرخا  و  هقالخأ . تنـسح  هقارعأ و  تباط  دق  راتخم  یفطـصم  وه  نم  الا  ۀنمآ 

نم لعج  اماما و  هلعج  تارمثلا و  نم  هلها  قزر  انمآ و  دلبلا  اذه  لعج  هل و  باجتـساو  هتوعد  دعب  امنـص  مهنم  دـحا  دـبعی  مل  هدـلو و  یف 
رکذ ام  لک  میهاربا و  ۀیرذ  رئاس  نود  ۀصاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هدادجال  تناک  افـصوالا  هذه  و  یطویـسلا : لاق  ةالـصلا . میقی  نم  هتیرذ 
دعب ادحا  ةوبنلا و  رون  مهیلا  لقتنا  ءافطـصالاب و  اوصخ  نیذلا  ۀفیرـشلا  دادجالا  ۀلـسلس  هب  سانلا  یلوا  ناف  نساحملا  نم  میهاربا  ۀیرذ  نع 

نا ینب  ینبنجا و  و  هلوقب : هبقع  انمآ و  دلبلا  اذه  لعجا  لاق : هارت  الا  دلبلا  اذه  لجال  اعد  هنال  هتیرذ  ۀیقب  قاحـسا و  دلو  لخدی  مل  دـحاو و 
هحفص ۀملک [  اهلعج  و  هلوق : هل  لدی  و  یلاعت ، كرابت و  هللا  نودبعی  ةرطفلا  یلع  مالسلاهیلع  میهاربا  ۀیرذ  نم  سان  لزت  ملف  مانصالا . دبعن 

لاق مارکلا . لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مه  مالـسلاهیلع  میهاربا  بقع  دیحوتلا و  ۀملک  یه  ۀیقابلا  ۀملکلا  ناف  هبقع ، یف  ۀـیقاب  [ 604
هیوباب قیلی  اـم ال  ۀبـسنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نوذؤی  نیذـلا  نالذـخلا  نارـسخلا و  لـها  نیب  اـننیب و  لـح  مهللا  لـضافالا ، ضعب 
دادجا هب  تبسن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  رون  يهرابرد  يواربش  يهمالع  هچنآ  . 41  - ص 42 نیرهاطلا . نیفیرشلا  نیمیرکلا 

تسا . مهیلعهللامالس  ةرهاط  ةرتع  زا  هدراو  ثیداحا  رابخا و  قفاوم  هدرک  لقن  ترضح  نآ  ماظع  ءابآ  مارک و 

لضافا زا  یضعب  ياعد 

هک یئاهنآ  زا  نالذخ  نارسخ و  لها  نایم  اهام و  نایم  شاب  لئاح  ایادخ  هتفگ : هک  هدرک  لقن  لضافا  ضعب  زا  شمالک  رخآ  رد  هک  نیا  و 
مالک تسین . ترـضح  نآ  نیرهاط  نیفیرـش  نیمیرک  نیدلاو  قئال  هچنآ  نداد  تبـسن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  دـننکیم  تیذا 

هیلع هللا  یلص  هللالوسر  نیدلاو  هب  تبسن  هک  تسا  یسلدنا  مزح  نبا  مه  یکی  صاخشا  نآ  زا  تسا و  فیرش  رایـسب  ياعد  نیتم و  رایـسب 
تسا . هداد  ماکحالا ج 5 ص 171  باتک  رد  ار  اوران  تبسن  نآ  هلآ  و 

هللادبع هرابرد  يواربش  خیش  مالک 

شیرق و ءاسن  لک  هب  تفغشف  شیرق  لمجا  ناک  دقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  انیبن  دلاو  ع )  ) هللادبع اما  دیوگ : يواربش  خیش  زاب 
یف و  هحفـص 605 ] ریزعلا [ . ةأرما  نم  هنمز  یف  مالـسلاهیلع  فسوی  یقل  ام  ءاسنلا  نم  هنمز  نم  هللادبع  یقل  دق  نهلوقع و  لهذت  نا  ندـک 

ۀیلهاجلا رما  نم  ناک  امم  ائیش  احافس و ال  نهیف  تدجو  امف  ما  ۀئامسمخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  تبتک  بئاسلا  نب  دمحم  لاق  ءافـشلا 
دقعلا . نع  ةرابع  مهدنع  اذه  حکن و  ةأرملا  لها  لوقی  بطخ و  جوزلا  لوقی  حاکنلا  اودارا  اذا  اوناک  ۀیلهاجلا  ضعب  ناف 

ۀنمآ حاکن 
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عرشب نکت  مل  نا  ةربتعملا و  طورشلا  کلت  یلع  المتشم  مالسالا  ۀعیرش  هیلع  امل  اقفاوم  ادقع  ناکف  مالـسلاامهیلع  ۀنمآ  هللادبع  حاکن  اما  و 
هللا یلـص  هبـسن  یف  یتلا  ۀحکنالا  لاق : یکبـسلا  نیدلایقت  مامالا  نع  هتریـس  یف  یبلحلا  رونلا  ۀمالعلا  لقن  و  مالعلا . کلملا  نم  قیفوتب  لب 

عمجتسم حیحص  حاکنالا  مدآ  یلا  هنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هبسن  یف  عقی  مل  مالسالا و  ۀحکنأک  ۀحصا  طورـش  ۀعمجتـسم  اهلک  هلآ  هیلع و 
یهتنا ص ةرخالا  ایندلا و  رسختف  هنع  لزت  هب و ال  کسمت  کبلقب و  اذه  دقتعاف  لاق  مث  مویلا . دوجوملا  مالـسالا  حاکنک  ۀحـصلا  طئارـشل 

. 42

هیماما يهعیش  داقتعا 

هدرکیم و لمع  دوخ  تعیرش  هب  تثعب  زا  لبق  لاس  لهچ  تدم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هک  تسنآ  هیماما  يهعیـش  داقتعا 
هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  اعطق  سپ  تسا . تباث  دوخ  لحم  رد  هیلقن  هیلقع و  يهنقتم  يهلدا  اب  هچنانچ  هدومرفن  لمع  رگید  ءایبنا  عیارش  هب 

هحفـص هدوب [  ربمغیپ  شدلوت  نامز  لوا  زا  نوچ  تسا  هدومن  لمع  دوخ  تعیرـش  هب  عیارـش  ماکحا و  روما و  رئاس  حاکن و  رد  ملـس  هلآ و 
توعد غیلبت و  تلاسر و  راهظا  هب  لاس  لهچ  زا  سپ  هتـشاد و  ار  تیمتاـخ  توبن و  فاـصوا  تـالامک و  تمکح و  ملع و  ياراد  و  [ 606
همالـس هللا و  تاولـص  تسا  نیمه  مه  هماع  نیققحم  زا  یـضعب  داقتعا  و  تسا . هدومرف  توعد  مالـسا  سدقم  نیدب  رومأم و  یتسرپهناگیب 

نم مالسلاهیلع  بلاط  یبا  همع  هیوبأب و  قیلی  ام ال  ۀبـسنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نوذؤی  نیذلا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  هیلع و 
هحفص 607 ] نیمآ [  رضاحلا  انرصع  یف  نیدوجوملا  نم  فلاسلا و  نمزلا  یف  اوناک  نیذلا 

هدش رداص  لاجرلا  سوماق  بحاص  زا  هک  یفیرحت 

حیقنت بحاص  هتفگ : لاجرلا  سوماق  بحاص  دـنامن : هتفگان  لاقملا ).... حـیقنت  رد  هرـسسدق  یناـقمام  يهمـالع   ) 14 س -: - 128 ص -:
: هدومن لـقن  روط  نیا  هدرک و  فـیرحت  جاـحلا  قئاـس  هفینحوـبا  يهمجرت  رد  ار  هر )  ) یـشکلاجر رد  روکذـم  یناـث  تیاور  دنـس  لاـقملا 
( هر  ) یناقمام موحرم  دزن  هک  هر )  ) یـشکلاجر يهخـسن  هک  هدادن  لامتحا  القا  لاجرلا  سوماق  بحاص  یلو  دماح ) نب  نامثع  نب  دمحم  )
: تسا وحن  نیا  هب  حیقنت  رد  تیاور  دنـس  ترابع  اریز  هدومن  لقن  هدرک و  فیرحت  ادـمع  ار  دنـس  موحرم  نآ  هک  نیا  هن  هدوب  طولغم  هدوب 

نامثع نب  هللادبع  نع  فرخزملا  نع  نیـسحلا  نب  دمحم  نع  دادزی  نب  دمحم  انثدح  الاق  دماح  نب  نامثع  نب  دمحم  ینثدـح  یـشکلا  لاق 
هک تسا  دهاش  انثدح ) الاق   ) يهملک خلا . مالسلاهیلع .... هللادبعیبا  دنع  رگید : يهخسن  رد  خلا و  مالـسلاهیلع .... نسحلایبا  دنع  رکذ  لاق 

یتاملک ای  هتشاد  طلغ  دراد  طالغا  نآ  ياههخسن  بلغا  هک  یشکلاجر  يهخسن  رد  دنـس  لوا  یلو  هدرک  لقن  رفن  ود  زا  هر )  ) یـشکخیش
سوماق بحاص  ترابع  رهاظ  هک  يدـمع  فیرحت  هب  ار  دراوم  لـیبق  نیا  هحفـص 608 ] دشاب [  انب  رگا  هداتفا و  لاقملا  حیقنت  خـسان  ملق  زا 

دنـس اریز  هدرک  طاقـسا  هداد و  خر  فیرحت  ربخ  نامه  دنـس  رد  تفگ : دـیاب  سوماق  بحاص  دوخ  يارب  میئامن  لمح  تسنآ  رد  لاـجرلا 
انثدـح ـالاق  دـماح  نب  ناـمثع  و  یثاربلا )  ) یناربـلا نسحلا  نب  دـمحم  ینثدـح  تسا : وحن  نیا  هب  تسا  یـشکلاجر  رد  هک  يوحن  هب  ربـخ 

ةرشع عبرأ  یف  ریسی  هنا  قباسلا و  ۀفینحوبا  ع )  ) هللادبعیبا دنع  رکذ  لاق  نامثع  نب  هللادبع  نع  فرخزملا  نع  نسحلا )  ) نیسحلا نب  دمحم 
دمحم نع  دادزی  نب  دمحم  نع  دماح  نب  نامثع  نسحلا و  نب  دـمحم  نع  هدرک : لقن  وحن  نیا  هب  سوماق  بحاص  اما  هل و  ةالـص  ال  لاقف :

ةالص ال  لاقف : رشع  ۀعبرا  یف  ریـسی  هنا  قئاسلا و  ۀفینحوبا  ع )  ) هللادبعیبا دنع  رکذ  لاق : نامثع  نب  هللادبع  نع  فرخزملا  نع  نیـسحلا  نب 
بحاـص یلو  هدومرف  لـقن  هدرک  لـقن  سوماـق  بحاـص  هک  ار  ینتم  نیع  ربخ  نیمه  لـقن  رد  هر )  ) یناـقمام موحرم  و  ص 352 . ج 4  هل 

اموی رـشع  ۀعبرا  تالمج  خـلا  هفرح  دـق  و  ةرـشع ) عبرا ، یف  ریـسی   ) لب ( اموی رـشع  ۀـعبرا   ) ربع امک  سیل  شک )  ) ربخ ظفل  دـیوگ : سوماق 
دنراد و قفاوت  هدوب و  یکی  حیقنت  سوماق و  رد  تیاور  نتم  لقن  هدرکن و  فیرحت  ار  ربخ  نتم  ترابع  تسا  یناقمام  موحرم  دوخ  ترابع 

دـشاب هدرک  اموی  رـشع  ۀعبرا  هب  فیرحت  ار  ربخ  ترابع  هک  نیا  هن  تسا  هدیمهف  نانچ  ربخ  زا  هر )  ) یناقمام ار  اموی ) رـشع  ۀعبرا  : ) ترابع
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هحفـص 609] تسنیا [ . تسا  یـشکلاجر  رد  دوجوم  ربخ  نتم  ترابع  رد  هچنآ  یلب  تسا . هداد  تبـسن  يو  هب  سوماق  بحاـص  هچناـنچ 
دش هتفگ  هچنانچ  تیاور  نتم  لقن  رد  یلو  تسا  حیحـص  هتفگ  ج 3  ( 353  ) يهحفص رد  سوماق  بحاص  هچنآ  و  ةرشع ) عبرا ، یف  ریـسی  )

ظفل و  خـسارف ) ةرـشع  تاـعاس  عبرا  یف  ریـسی  هنا  . ) هدوب يروط  نیا  ربـخ  فل  دـیاش  دـیوگ : سوماـق  بحاـص  دـنرادن و  یقرف  حـیقنت  اـب 
یلو هدرواین  نآ  رب  يدهاش  هداد و  نیمخت  سدح و  درجم  هب  ار  طوقـس  لامتحا  نیا  تسا و  هدـش  طقاس  هخـسن  زا  خـسارف )  ) و تاعاس ) )

هابتـشا خسان  ای  هتـشاد و  طلغ  هدوب  هر )  ) یناقمام دزن  هک  هخـسن  ای  هک  هتفرگن  هنیرق  حیقنت  رد  ربخ  دنـس  رد  ار  انثدح ) الاق   ) يهملک دوجو 
ای یناربـلا   ) يهملک دنـس و  لوا  زا  ار  ینثدـح )  ) يهملک هدرک و  فذـح  ار  انثدـح ) ـالاق   ) يهـملک سوماـق  بحاـص  دوـخ  تـسا و  هدرک 
نب دـمحم   ) رد خـسن  فـالتخا  هب  هدرک و  لـقن  ةرـشع ) ۀـعبرا   ) ار ةرـشع ) عبرا ، یف   ) ربـخ لـقن  نتم  رد  و  هدوـمن . فذـح  زین  ار  یثاربـلا )

فیرحت تبـسن  ناوتیم  الاح  ایآ  تسا . نسحلا ) نب  دمحم   ) اههخـسن ضعب  رد  هک  هدـشن  هجوتم  هدرک  تیاور  فرخزم  زا  هک  نیـسحلا )
نآ نتم  دنـس و  اب  ربخ  تایئزج  قیقحت  ماقم  رد  نوچ  دوش  هداد  تبـسن  يو  هب  دراد  اج  هک  نآ  لاح  و  داد ؟ سوماق  بحاص  هب  ار  يدـمع 

لاجر بتک  رد  هنهک  ياهکبـس  زا  هک  زومر  لامعتـسا  اـب  تسوا  فدـه  هدـمع  هک  دوش  روهلمح  هدرک و  داریا  هر )  ) یناـقمام رب  هک  تسا 
ریبک باتک  نآ  حیحـصت  هب  شدوخ  هک  یتروص  رد  تسین ؟ فاصنا  زا  رود  نداد  هر )  ) یناقمام موحرم  هب  فیرحت  تبـسن  اـیآ  سپ  تسا 

فلؤم زا  هابتـشا  تسا و  خسان  هحفـص 610 ] باسح [  هب  هک  دراد  تاهابتـشا  حـیقنت  خـسان  هدرکن و  نآ  هب  افو  شرمع  هدیـسرن و  سیفن 
هب شرخآ  اـت  باـتک  نآ  لوا  زا  دریگ  رارق  قیقحت  هعلاـطم و  تحت  تقد  اـب  دوـش و  یـسررب  لاـجرلا  سوماـق  هب  اـقیقد  رگا  تسین  حـیقنت 
اب لاقملا  حیقنت  رگا  و  ددرگ . میظنت  یفیلأت  نآ  تاهابتشا  فارطا  رد  لاجرلا  سوماق  لثم  دیاب  هک  درک  میهاوخ  دروخرب  يدایز  تاهابتشا 

بلغا هب  دیدرگیم و  عفر  تاقیلعت  رد  نآ  تاهابتـشا  دشیم و  مود  عبط  نآ  رب  نف  لها  زا  یعمج  فارـشا  هب  قیقحت و  حیقنت و  بیذهت و 
حیقنت يهرابرد  فاصنا  تاعارم  نودـب  خـلت و  تارابع  اب  يو  تالمح  تشگیم و  هراـشا  لاـجرلا  سوماـق  بحاـص  درومیب  تاـضارتعا 

نیا تامدقم  دیاب  هک  یـصاخشا  لاح  ات  یلو  دـیدرگیم  ریظنیب  عماج و  تهج  ره  زا  هک  تشگیم  یلاجر  باتک  دـشیم  نشور  لاقملا 
هک مراودیما  تسا و  هدش  داهنـشیپ  ررکم  هک  نیا  اب  دـناهدیناشوپن  لمع  يهماج  بناجنیا  داهنـشیپ  نیا  هب  دـنناسرب  لمع  يهلحرم  هبار  رما 

هحفص 611 ] قفوملا [ . هللاو  دیامن  ادیپ  ققحت  وزرآ  نیا 

« دیرب  » لمع زا  یهن  یلاکب و  فونب  نینمؤملاریما  يهظعوم 

هراشا

دوخ يهیلاع  هغیلب و  ظعاوم  رد  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  تسا ) هدوب  نامز  نآ  رد  دـیرب  يهفیظو  لمع و  نامه   ) 17 س -: - 148 ص -:
نب ۀیواعم  نامز  زا  لبق  دیرب  لمع  هک  دناسریم  یبوخ  هب  ربخ  نیا  تسا و  هدومرف  یهن  دـیرب »  » لمع زا  ار  وا  هیلعهللاناوضر  یلاکب  فونب 

ترضح نآ  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماما  سدقا  رـضحم  هب  مدش  بایفرـش  [ : 446  ] دیوگ هر )  ) یلاکب فون  تسا . هتـشاد  دوجو  رخص 
هحفص 612] مالسلا [  کیلع  و  دومرف : هتاکرب  هللا و  ۀمحر  نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالـسلا  : مدرک ضرع  دوب و  هفوک  دجـسم  يهبحر  رد 
[447  ] کیلا نسحی  نسحا  فون  ای  دومرف : دیئامرفب  هظعوم  نم  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ای  مدرک  ضرع  هتاکرب . هللا و  همحر  فون و  ای 
ای یندز  تلقف : ریخب  رکذـت  اریخ  لـق  لاـقف : نینمؤـملاریما  اـی  یندز  تـلقف : مـحرت . مـحرا  فوـن  اـی  لاـقف : نینمؤـملاریما  اـی  یندز  تـلقف 
وه لالح و  نم  دلو  هنا  معز  نم  بذک  فون  ای  مالـسلاهیلع : لاق  لاق : مث  رانلا  بالک  مادا  اهناف  ۀـبیغلا  بنتجا  فون  ای  لاقف : نینمؤملاریما 

لالح نم  دلو  هنا  معز  نم  بذک  و  يدلو ، نم  ۀمئالا  غبی  ینضغبی و  وه  لالح و  نم  دلو  هنا  معز  نم  بذک  و  ۀبیغلاب . سانلا  موحل  لکأی 
ننوکت ال  یتیصو : لبقا  فون  ای  ۀلیل ، موی و  لک  هللا  یصاعم  یلع  يرتجی  وه  لج و  زع و  هللا  فرعی  هنا  معز  نم  بذک  ،و  انزلا بحی  وه  و 

نا فون  ای  کباسح ، هللا  ففخی  کقلخ  نسح  و  كرمع ، یف  هللا  دزی  کمحر  لص  فون  ای  ادـیرب .»  » اراـشع و ال ـال  اـفیرع و  ـال  اـبیقن و 
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هللا هرـشحل  ارجح  بحا  الجر  نا  ول  ۀـمایقلا و  موی  انعم  ناک  انبحا  نم  فون  ای  انیعم ، نیملاظلل  نکت  الف  ۀـمایقلا  موی  یعم  نوکت  نا  كرس 
ام ینع  ظفحا  فون  ای  نابـضغ ،) کیلع  وه  كاـقلی و  موی  هللا  یقلتف  [ ) 448  ] یـصاعملاب هللا  زرابت  سانلل و  نیزتت  نا  كایا  فون  اـی  هعم ،

اهنآ یمامت  لقن  زا  تسا  ناسنا  ترخآ  اـیند و  ریخ  ثعاـب  راـبرهگ  تاـملک  نوچ  هحفـص 613 ] ةرخالا [ . ایندـلا و  ریخ  هب  لنت  کـل  لوقا 
یهن ثعاب  ارهاظ  و  تسا . هدومرف  یهن  دـیرب )  ) لمع زا  ار  یلاکب  فون  هک  تسا  ع )  ) ماما شیامرف  رد  ضرغ  میاـمن . يراددوخ  متـسناوتن 

نتفر و هار  تعرـس  زا  تسا و  لمع  نآ  رد  بسا  رتسا و  رتش و  زا  تاناویح  تاقـشم  تمحز و  تابجوم  ندمآ  مهارف  انامه  دیرب  لمع  زا 
اهنآ زا  هاگ  هدشیم و  اهناویح  رب  متس  ملظ و  ثعاب  هک  يدایز  تاقشم  اب  اهنآ  ندنار  هداد و  قوس  اههار  رد  ار  تاناویح  هک  يدنت  ریـس  اب 

زا اذل  دوش و  ملظ  مه  تاناویح  رب  هک  هدشیمن  یـضار  ع )  ) نینمؤملاریما زگره  هک  دندشیم  هتـشک  هدـمآیمرد و  اپ  زا  اههار  ضرع  رد 
تفالخ زکرم  هب  ار  اهیلاو  ماکح و  تاضق و  یمالـسا و  دالب  راـبخا  هک  دـیرب  ياـهربخ  رد  هک  نیا  هوـالع  تسا . هدومرف  یهن  دـیرب  لـمع 

هیلعهللامالس رقاب  ماما  هچنانچ  دیدرگیم . قح  فالخرب  لمع  ثعاب  هدادیم و  خر  یعقاو  فالخ  ياهربخ  تاقوا  ضعب  دیاش  هدیناسریم 
فافختسا شزامن  هب  هتخادنا و  تقشم  هب  ار  دوخ  سفن  هتـشک و  ار  دوخ  بکرم  وا  هک  هدومرف : جاحلا  قئاس  تداهـش  ندرک  در  تلع  رد 

قح رد  هتبلا  هدمآیم و  لمع  هب  ریس  رد  تعرس  زا  اهنآ  یمامت  تشذگ و  شلقن  هک  باتک  زا  ( 130  ) يهحفص هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک 
ماـما هک  دـشاب  لاـمعا  هنوگنیا  ندـش  مهارف  دوـجو و  زا  دـیاش  دـمآ  دـهاوخ  دوـجو  هب  رتـشیب  هکلب  هتـشگیم و  مهارف  تـالاح  نیا  دـیرب 

هحفص 614 ] ملاعلا [ . هللاو  تسا  هدومرف  یهن  دیرب  لمع  زا  ار  یلاکب  فون  مالسلاهیلع 

دنوریم الاب  وا  ربنم  هب  هک  ار  ۀیما  ینب  هللا  لوسر  ندید 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  درک  لمأت  هلمج  دنچ  نیا  رد  دیاب  خلا  الاجر .... همانم  یف  يأرف  هربنم  یلع  وه  15 و  س -: - 236 ص -:
تیلهاج نامز  بقع و  رب  ار  مدرم  دنوریم و  الاب  وا  ربنم  هب  اهنومیم  لثم  ۀیمأینب  هک  هدید  شباوخ  رد  هتفرگ و  ساعن  ار  وا  ربنم  يالاب  رد 
ياهباوخ لثم  هدـید  لکـش  عضو و  نآ  اب  ار  هیمأینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  یباوخ  دوشن  لاـیخ  دـننادرگیمرب  هداد و  يرقهق 

دنکیم هدـهاشم  ار  قیاقح  هک  تسا  یملع  یلقع  يایؤر  تسا و  مالـسلاامهیلع  ماما  ربمغیپ و  يهینطاب  ةأشن  نآ  هکلب  تسا  مدرم  یلومعم 
سوفنلا نا  ملعا  دیوگ : ۀیداجس  يهفیحص  حرش  لئاوأ  رد  هرسسدق  یندم  ناخ  یلع  دیس  ربکا  يهمالع  دیس  دشاب . ربنم  يالاب  رد  هچرگ 
يدابملا نم  ضیافلا  راونالا  اهیلع  يرجت  مرجالف  راونالا  ملاع  یلا  اباذجنا  ارون و  ءافـص و  سوفنلا  رئاسل  اهتیهامب  ۀفلاخم  ۀـیوبنلا  ۀیـسدقلا 

امل نیملاعلا و  یلع  ةافطـصم  نیبلاطلل و  ةدشرم  نیلهاجلل و  ۀملعم  نیـصقانلل و  ۀلمکم  تثعب  اذهل  لمکا و  سوفنلا و  رئاس  نم  متا  ۀـیلاعلا 
لاعفلا لقعلاب  الاصتا  اهدـشأ  اهاوقأ و  ۀیـسدقلا و  هحفـص 615 ] سوفنلا [  کلت  لمکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  انیبن  سفن  رهوج  ءافـص  ناک 
نوکی نا  دـعبی  الف  ۀـیلقعلا  سوفنلا  حاولا  یلع  مویقلا  یحلا  نذاب  مولعلل  ضیفملا  وه  يوقلا و  دـیدشلا  ملعملا  یلع و  ـالا  ملعلاـب  یمـسملا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  همانم  ناف  نیظفللا  نیذه  ینعم  نم  رهاظلا  وه  ام  ۀیملعلا ال  ۀیلقعلا  ایؤرلا  هایؤرب  ۀینطابلا و  ةأشنلا  ص )  ) همانمب دارملا 
مانملاب و کلذ  نع  ربع  امنا  و  مانی » یبلق ال  مانت و  ینیع  نا   » ۀـماعلا ۀـصاخلا و  نم  هیلع  عمجملا  هلوق  یلا  يرت  ـالا  هریغ  ماـنمک  سیل  ملس 

هچنآ دنامن : هتفگان  و  ملعا . هللاو  ۀیـسحلا  رومالا  ۀفـصب  الا  ۀیلقعلا  رومالا  كاردا  نع  زجعی  سانلا  رثکا  ناف  میلعتلا  میهفتلا و  دـصقل  ایؤرلا 
ندب نامه  اب  دومرفیم و  تسیز  دوب و  مدرم  نایم  رد  هک  يروطب  راوگرزب  نآ  تسنآ : تسا  مالسا  لها  داقتعا  ص )  ) هللالوسر جارعم  رد 

هدیناسر و یهتنملا  ةردسب  هداد و  ریس  جارعم  بش  رد  ار  وا  لاعتم  رداق  دنوادخ  هدومرف و  يولع  ملاوع  تاوامس و  هب  جورع  دوخ  يرصنع 
مارحلادجـسم هکم و  هب  تعجارم  بش  نامه  رد  تسا و  هدیـسر  یندا  وا  نیـسوق  باق  ماقم  هب  هدومرف و  هدهاشم  ار  منهج  تشهب و  ملاوع 

ار ص )  ) هللالوسر جارعم  هدـش و  لقن  یـضعب  زا  اجنیا  رد  یلوق  و  تسا . هداد  ربخ  يولع  ملاوع  یـصقا و  دجـسم  هب  دوخ  ریـس  زا  هدرک و 
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ار لوق  نآ  تسا و  هدز  فرح  نیملـسم  يهدیقع  فالخرب  هتـسناد و  یناحور  ار  نآ  تسا  ینامـسج  دـش  دـقتعم  دـیاب  هک  یجارعم  نامه 
لاس رد  يو  هک  یتروص  رد  دـنهدیم  تبـسن  زین  هشئاـع  هب  تسا و  هدـش  روهـشم  يو  زا  دـنهدیم و  يهیواـعم  هب  هحفص 616 ] تبـسن [ 

دیامن . لقن  ار  ص )  ) مرکا یبن  جارعم  تالاوحا  ات  دوبن  ص )  ) هللالوسر يهجوز  هدوب و  هریغص  جارعم 

جارعم هب  ار  ۀفیرش  يهیآ  ۀیواعم  ندرک  لیوأت 

ص)  ) هللالوسر هک  تسا  جارعم  هب  عجار  خـلا  سانلل .... ۀـنتف  الا  كانیرأ  یتلا  ایؤرلا  اـنلعج  اـم  و  هفیرـش : يهیآ  هک  هدـش  یعدـم  ۀـیواعم 
كرـش لاح  رد  جارعم  نامز  رد  ۀیواعم  هریغ و  و  [ 449  ] یغارم ریسفت  دننام  ریـسافت  هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک  جورع  باوخ  رد  شحور 
ۀیواعم دوشیم  مولعم  تسا  هنوعلم  يهرجـش  نآ  هب  ۀیمأینب و  هب  عجار  هیآ  هک  نیا  هفیرـش و  يهیآ  لوزن  دروم  هک  هریثک  تایاور  زا  هدوب 

هب عجار  هیآ  دیوگ  دیامن و  داد  ملق  یناحور  ار  جارعم  دنک و  ریسفت  جارعم  هب  ار  هفیرش  يهیآ  هتـساوخ  دوخ  ینطاب  قافن  تثابخ و  هب  رظن 
راع نیا  دنادرگرب و  تسا  ۀیمأینب  قح  رد  هک  هیآ  حیحص  ریسفت  زا  ار  مدرم  ناهذا  دشابیم و  یناحور  هدوب و  باوخ  رد  هک  تسا  جارعم 

هدوب روثأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دوخ  زا  هک  هیآ  ریسفت  زا  ار  مدرم  راکفا  دیادزب و  ۀیمأینب  زا  ار  ندوب  هنوعلم  يهرجـش  گنن و  و 
هرخالاب خیرات  هحفـص 617 ] رد [  اریز  لاحم  لایخ  یهز  لطاب و  روصت  یهز  یلو  دنک  فرـصنم  دراد  ازـسب  ترهـش  نیملـسم  نایم  رد  و 
شدیلپ دنزرف  شقیدنز و  ردپ  ۀـیواعم و  دوشیم و  اراکـشآ  اههیواعم  ریوزت  هلیح و  سئاسد و  ددرگیم و  حـضاو  هدـش و  نشور  قیاقح 

اهتیانج و اههمطل و  ياههمدص و  يردپ  نانچ  رب  روپ و  نینچ  رب  دباب  ات  داب  مانـشد  نعل و  دندرگیم . عقاو  يدـبأ  نعل  دروم  هدـش و  اوسر 
ار مالـسا  ملاع  یقاب و  اهنآ  تارثأ  زین  زورما  ات  تسا و  زجاع  شریرقت  زا  نابز  جراخ و  نایب  يهطیح  زا  مالـسا  ملاع  هب  ۀیواعم  ياهتنایخ 

تسا . هدناشن  يزورهریت  هب 

دوش عوجر  نامیالا  ۀیوقت  ۀیفاکلا و  حئاصن  باتک  هب  ۀیواعم  قح  رد 

نب دمحم  دیـس  رحبتم  يهمالع  دیـس  نامیالا » ۀیوقت   » باتک و  ۀیفاکلا » حـئاصن   » باتک هب  دوش  عوجر  يو  تنعلم  ۀـیواعم و  رفک  يهرابرد 
ۀیواعم هک  هدرک  حیرصت  نامیالا » ۀیوقت   » باتک رد  و  تسا . هدومرف  ادا  ار  بلطم  قح  هک  اروفاکنس )  ) لیزن یمرضح  ینیسح  يولع  لیقع 

درک رانک  رب  ناشماقم  زا  ار  تلاسر  نادناخ  هک  هدش  رکبوبا  عبات  مالـسلامهیلع  رهاط  تیبلها  هب  تبـسن  شاهیور  رد  يو  هک  هتـشاد  رارقا 
رکبیبال صقنم  لوأ  وه  و  ملـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یخأ  بس  نس  نم  لوأ  وه  سیلأ  دیوگ : ۀیواعم  قح  رد  ( 7  ) يهحفص رد 

لاس 1343 ه ق . ادیص  صو 7 ط  هبدتقم . هرثأ و  فتقم  مهل  هتاداعم  یف  هنا  مهماقم و  نع  رهاطلا  تیبلا  لهأ  یحن  نم  لوأ  هنا  هلوقب :

هیجان يهقرف  نییعت  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

يهقرف هک  هدرک  تباث  نیملسم  يهقرف  هس  داتفه و  زا  هحفص 618 ] هیجان [  يهقرف  نییعت  نایب  رد  نامیالا » ۀیوقت   » سیفن باتک  نامه  رد  و 
ذا یعفاشلا  مامالا  هللا  محری  تسا : هدرک  لقن  یعفاش  ماما  زا  ار  لـیذ  راعـشا  نیا  دنتـسه و  اـهنآ  نیعباـت  ةرهاـط و  ترتع  زا  تراـبع  هیجاـن 

یفطـصملا تیب  لها  مه  اجنلا و  نفـس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر  لهجلا  یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم  مهب  تبهذ  دـق  سانلا  تیار  امل  و  لوقی :
یف ءاج  دق  امک  فین  ۀقرف و  نوعبـس  نیدلا  یف  تقرتفا  اذا  لبحلاب  کسمتلاب  انرما  دق  امک  مهؤالو  وه  هللا و  لبح  تکـسما  لسرلا و  متاخ 

مهنم تجن  یتاللا  ۀقرفلامأ  دمحم ؟ لآ  كالهلا  قرفلا  یفأ  لقعلا  ۀحلاجرلااذ و  ای  اهب  یل  لقف  ۀقرف  ریغ  مهنم  جان  کی  مل  لقنلا و  مکحم 
لاز مهب ال  تیـضر  ینناف  مهنم  موقلا  یلوم  ناک  اذا  لدـعلا  نع  تفح  كالهلا  یف  تلق  نا  دـحاو و  لوقلاف  نیجانلا  یف  تلق  ناف  یل ؟ لق 

لصاح ص 16  نامیالا » ۀیوقت   » هب دوش  عوجر  لحلا  عسوا  یف  نیقابلا  نم  تنا  هلسن و  اماما و  یل  ایلع  لخف  هحفص 619 ] یلظ [  مهلظ  یف 
ص)  ) هللالوسر هک  هکلاه  قرف  زا  ای  دنتسه  هیجان  يهقرف  زا  ص )  ) هللالوسر تیبلها  و  ص )  ) دمحم لآ  ایآ  تسنآ : یعفاش  ماما  شیامرف 
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هکلاه قرف  زا  ع )  ) تیبلـها هک  تفگ : ناوتن  زگره  و  دـنتاجن ؟ رد  هک  هقرف  کـی  رگم  دـناتکاله  رد  ۀـقرف  هس  داـتفه و  یماـمت  هدومرف 
زا ع )  ) تیبلها یئوگ  رگا  تسا و  مالـسا  تایرورـض  زا  ناشتبحم  تدوم و  تساهنآ و  يهرابرد  تدوم  يهیآ  هک  یتروص  رد  دنتـسه 

تـسا دایز  تاـنایب  هیجاـن  يهقرف  نییعت  رد  دـناهیجان و  يهقرف  زا  زین  اـهنآ  ناوریپ  نیعباـت و  سپ  تسنآ  مه  قح  هچناـنچ  دـناهیجان  يهقرف 
هحفص 620 ] تسا [ . هدش  لقن  وا  ریغ  و  هر )  ) یسوط ققحم  زا  هچنانچ 

ییحی نیسح و  ماما  لمح  تدم  رد  قیقحت 

هراشا

رد هک  تسنآ  دبای  شراگن  دیاب  هک  یبلطم  مدش ) یبلطم  رکذتم  ع )  ) یـسیع ترـضح  تدالو  خیرات  تبـسانم  هب   ) 15 س -: - 240 ص -:
شش ع )  ) یسیع ترضح  لمح  تدم  دننام  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تدالو  لمح و  تدم  هک  دناهداد  شراگن  اهخیرات  یـضعب 

ۀتس مالسلاهیلع  هللادبعیبا  لمح  ناک  و  دیوگ : ع )  ) ۀمئالا خیرات  رد  يدادغب  جلثلایبا  نبا  ردقلالیلج  يهقث  مدقا و  خیش  هچنانچ  هدوب  هام 
یفاک رد  یتیاور  خـیرات  نیا  قفاوم  و  ق . ( 1368  ) مق ص 4 ط  مالسلاامهیلع . میرم  نب  یسیع  نیسحلا و  ریغ  رهشا  ۀتـسل  دلوی  مل  رهـشا و 

رکذ مالسلاهیلع  ییحی  ترضح  رابخا  رثکا  رد  دشابیم و  لسرم  ربخ  یلو  تسا  دراو  مالسلاهیلع  نیـسحلا  دلوم  باب  رد  هر )  ) ینیلک خیش 
تاور و فیحـصت  زا  یـسیع  يهملک  دیاش  هدومرف : هر )  ) یـسلجم يهمالع  مالـسلاهیلع ) نیـسحلا  ییحی و  الا  رهـشا  ۀتـسل  دلوی  مل  : ) هدش

تآرم رد  هدش  تعاس  هس  یلوق  هب  هدوب و  تعاس  هن  مالـسلاهیلع  یـسیع  لمح  هک  هدش  دراو  هربتعم  رابخا  رد  اریز  دشاب  تیاور  نیخـسان 
رثکا یف  خانـسلا و  وا  ةاورلا  فیحـصت  نم  اذـه  لعل  میرم ) نب  یـسیع  الا  : ) دـیوگ هدومرف و  لـقن  هحفـص 621 ] ار [  ربخ  تراـبع  لوقعلا 

تاعاس ثالث  لیق  تاعاس و  عست  ناک  یـسیع  لمح  نا  ةربتعملا  رابخالا  یف  درو  دـق  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ییحی و  الا  ةربتعملا  راـبخالا 
ۀینامث لیق : ءاسنلا و  رئاس  لمحک  رهـشا  ۀعـست  اهلمح  رادـقم  ناک  مهـضعب : لاقف  یـسیعب  میرم  لمح  ةدـم  یف  ءاملعلا  فلتخا  یبلعثلا : لاق 

ۀعاس لیق : تاعاس و  ثالث  لیق : رهـشأ و  ۀتـس  لیق  یـسیع و  ریغ  رهـشا  ۀـینامثل  عضو  دولوم  شعی  مل  هنال  يرخأ  ۀـیآ  کلذ  ناک  رهـشا و 
لبق مالسلااهیلع  میرم  یف  هللا  اهثدحا  یـسیع  دلوت  ةدام  نوکی  نا  لمتحی  لوقا  و  هدومرف : هر )  ) یـسلجم يهمالع  نآ  زا  دعب  یهتنا . ةدحاو 

رد همرکم  يهکم  رد  هیمالسا  تاسارد  تعیرش و  يهیلک  داتسا  ینوباص  یلع  دمحم  ج 1 ص 393 .)  ) رهشا ۀتسب  مالسلاهیلع  لیئربج  خفن 
لمحلا ةدم  یف  ءاملعلا  فلتخا  دق  ۀنس و  ةرـشع  ثالث  مالسلاهیلع 13  یـسیعب  تلمح  نیح  میرم  رمع  ناک  دیوگ : ءایبنالا » ةوبنلا و   » باتک

ایعیبط المح  هب  تلمح  اهنا  حیحـصلا  و  سابع ) نبا   ) نع ریخالا  يور  دق  رهـشا و  ۀـینامث  لیق  تاعاس و  عست  لیق  ۀـعاس و  تناک  اهنا  لیقف 
نعـضی ءاسنلا و  لمحت  امک  رهـشا  ۀعـست  هب  تلمح  اهنا  رهاظلا  مث  هللا : همحر  ریثک  نبا  لاق  ءاسنلا . عضت  امک  هتعـضو  ءاسنلا و  لمحت  اـمک 

خلا . [ .... 450  ] رکذل هحفص 622 ] کلذ [  فالخ  ناک  ولذا  نهعضو ، نهلمح و  تاقیمل 

یسیع لمح  تدم  رد 

هک تسنآ  رهاظ  هک  هتفگ  ریثک  نبا  نانز و  ریاس  دـننام  یعیبط  لمح  هب  دـش  لـماح  ع )  ) یـسیع هب  میرم  هک  تسنآ  حیحـص  هتفگ  هک  نیا 
هدیسر روهظ  تحص و  يهلحرم  هب  هدمآ و  تسد  هب  اهنآ  دزن  اجک  زا  ندش  رهاظ  ندوب و  حیحص  نیا  تسین  مولعم  دوب  هام  هن  میرم  لمح 

هب هام  هن  تدم  میرم  رگا  دروخیمن . نارگید  دردـب  دوشیم و  هدـینادرگرب  مالک  نآ  نابحاص  دوخ  هب  روهظ  تحـص و  ود  ره  سپ  تسا 
هدیمهف نینچ  ینآرق  تایآ  زا  تشگیم و  روهشم  دشیم و  مولعم  مدرم  نایم  رد  دوب  رادراب  یعیبط  فراعتم  روط  هب  مالسلاامهیلع  یـسیع 

مدرم نایم  لمح  عضو  زا  لبق  دوب  فراعتم  لمح  يهقباـس  رگا  ـالبق  هتـشگ و  مولعم  هعقاو  نیا  لـمح  عضو  لـمح و  نیح  رد  هک  دوشیم 
حیرـصت میرک  نآرق  هک  نیا  امک  دشاب  یهلا  تایآ  زا  شلمح  لصا  دـننام  ع )  ) یـسیع لمح  تدـم  دراد  عنام  هچ  درکیم و  ادـیپ  ترهش 
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زا دنکیمن و  فشک  ام  هب  رگید  زیچ  موصعم  لوق  زا  ریغ  ار  رما  عقاو  عقاوم  هنوگنیا  رد  سپ  تسیدنوادخ . تایآ  زا  ع )  ) یـسیع هک  هدرک 
تـسا دامتعا  دروم  هدیـسر و  موصعم  زا  هچنآ  دوشیمن و  لصاح  نانئمطا  هحفـص 623 ] ناسنا [  هب  نارگید  نیرـسفم و  زا  نیریاس  لاوقا 

ربکا تیرخ  ثیدح و  نف  مظعا  داتـسا  ار  نآ  تسا  یفاک  لسرم  ربخ  رد  هک  هام  شـش  اما  تسا و  تعاس  هن  ای  هدحاو  تعاس  لمح  تدم 
لمح يواست  هنیرق  هب  تشذگ  هچنانچ  تسا  رابخا  نیخـسان  ای  تاور  فیحـصت  زا  دیاش  هدومرف : هر )  ) یـسلجم يهمالع  راثآ  رابخا و  رد 

ملاعلا . هللاو  تسا  هدشرکذ  لمح  تدم  يواست  راوگرزب  ود  نآ  نایم  هربتعم  رابخا  رد  هچنانچ  ع )  ) ییحی مالسلاهیلع و  نیسح  ماما 

تسا يدادغب  جلثلا  یبا  نبا  فیلات  ۀمئالا  خیرات 

دیاش هدرک  هام  شش  رد  ع )  ) یسیع تدالو  هب  حیرـصت  هک  ۀمئالا  خیرات  رد  هللا  همحر  يدادغب  جلثلایبا  نبا  ۀقث  مدقا  خیـش  شیامرف  اما  و 
تبـسن یمـضهج  یلع  نب  رـصنب  ءاملع  ناگرزب  زا  یعمج  ار  راوگرزب  نآ  ۀـمئالا  خـیرات  و  تشذـگ . هک  هدـش  تیاور  نامه  هب  شدامتعا 

ریثک يهدـنب  نیا  هب  ینابر  تاقیفوت  زا  یهلا و  لـضف  زا  یلو  نارگید  و  هر )  ) یـسلجم يهمـالع  سوواـط و  نبا  لـجا  دیـس  دـننام  دـناهداد 
زا ق  ( 325  ) یفوتم يدادغب  جلثلایبا  نبا  هب  فورعم  لیعامسا  نب  دمحم  رکبوبا  فیلأت  رصتخم  زیج و  خیرات و  نآ  هک  دش  مولعم  ریصقتلا 
مق يهبیط  يهدلب  زا  هرـسسدق  ینارهط  ربکالا  ۀثاحبلا  داتـسالا  انخیـش  هب  ار  عوضوم  نیا  دـشابیم و  يرغـص  تبیغ  رد  هیماما  ءاملع  تاقث 
رد زین  هدومرف و  نایب  احورـشم  رکذـتم و  نآ  هب  ۀعیرذلا ج 4 ص 473  رد  هچنانچ  موشب  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  هک  نآ  زا  لبق  متـشون 

جلثلایبا نبا  و  هحفص 624 ] ماهدرک [ . نایب  الیـصفت  دش  هدیناسر  عبط  هب  مق  رد  ق  ( 1368  ) لاس رد  هک  هدربمان  يهمئالا  خیرات  يهمدـقم 
تلحر اـیند  زا  ه  ( 326  ) لاس رد  هک  هدوب  هر )  ) یتخبون حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  لـیلج  يهقث  ملاـع  ریبک و  ریفـس  اـب  رـصاعم  هللا  همحر 

تسا . یموس  ریفس  هدوب و  يرغص  تبیغ  رد  هادف  انحاورا  هللاۀیقب  ترضح  صاخ  باون  ۀعبرا و  ءارفس  زا  یکی  هدومرف و 

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا 

نآ هدیسرن  عبط  هب  زونه  ماهداد و  شراگن  يرطس  دنچ  راوگرزب  نآ  قح  رد  هدربمان  ع )  ) يهمئألا خیرات  رب  مدوخ  یشاوح  زا  یضعب  رد  و 
ۀیمامالا و دنع  یمظعلا  ۀـناکملا  هل  يرغـصلا  ۀـبیغلا  یف  ۀـعبرالا  ءارفـسلا  دـحا  رحبیبا  نب  حور  نب  نیـسحلا  مساقلاوبا  مروایب : اجنیا  رد  ار 

ةددعتم ءاحنا  یلع  نیقیرفلا  بتک  یف  هباستنا  دجوت  ه . ( 326  ) ۀنـس یفوت  هادف  انحاورا  رظتنملا  يدهملا  مئاقلا  نع  ۀصاخلا  ۀباینلا  هل  تناک 
مالا فرط  نم  وا  ابأ  ابـسن و  یتخبون  هنا  قیقحتلا  یلع  ملعی  مل  نکلو  لاجرلا  بتک  یف  عیاشلا  وه  لوـالا  یمقلا و  یمورلا و  یتخبونلاـک و 

وه باتکلا و  نم  نیتخسن  یف  امک  يریمنلا )  ) ص 21 ب ع )  ) ۀمئالا خیرات  یف  هر )  ) جلثلایبا نبا  خیشلا  هفـصو  يرخا و  ۀهج  نم  وا  طقف 
يریمنلا دادـغب و  یف  نینطاقلا  نم  امه  ۀنـسب و  هر )  ) یتخبونلا لـبق  ه  ( 325  ) ۀنـس یفوت  هناف  هتبـسن  هلاوح و  اب  فرعا  هل و  نیرـصاعملا  نم 

و زردوک ) نب  تخبون   ) یلا هبـسن  یتخبونلا  و  ۀـلیبقلا . کلت  یبا  ریبزک  ریمن  روهـشملا و  هتیب  یف  ریرجلا  اهاجه  یتلا  ریمن »  » ۀـلیبق یلا  ۀبـسن 
ۀیمامالا یملکتم  رباکا  نم  هحفص 625 ] عمج [  مهنم  غبن  یتلا  مالسلامهیلع  تیبلا  لهال  ءالولا  عیشتلاب و  ةریهشلا  ۀیناریالا  رسالا  نم  هترـسا 

نارهطب و ش  ( 1311 : ) ۀنس عوبطم  یتخبون » نادناخ   » هامس ۀیسرافلاب  اباتک  ةرـسالا  هذه  خیرات  یف  ینایتشالا  لابقا  سابع  ذاتـسا  فنـص  و 
ۀقیقحلا فالخ  یلع  اهیف  طروت  ةریثک  تارثع  تاوفه و  تالز و  باتکلا  اذه  یف  هل  عقو  نکلو  میدقلا  یعیـشلا  تیبلا  اذـه  رکذ  هیف  یحأ 

مصاعلا . هللاو  لمعلا  لوقلا و  یف  للزلا  نم  یلاعت  هللا  انمصع 

یمضهج یلع  نب  رصن 

نییلاجرلا و انئاملع  امهلمها  نانثا و  ۀنسلا  ءاملع  نم  یمضهجلا  یلع  نب  رصن  و  ۀمجعملا . حتف  ءاهلا و  نوکـس  میجلا و  حتفب  یمـضهجلا  و 
نب نابهـص  نب  یلع  نب  رـصن  امهدـحا : ع .)  ) هنع يوری  هنا  عـم  ع )  ) اـضرلا باحـصا  یف  یمـضهجلا  یلع  نب  رـصن  ۀـمجرتل  اوـضرعتی  مـل 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


و رفعجیبأ . ةرما  یف  تاـم  لاـق  تاـقثلا و  یف  ناـبح  نبا  هرکذ  نیعم و  نبا  هقثو  اقودـص و  ناـک  يرـصبلا  ریبکلا  یمـضهجلا  يدزـالایبأ 
دیفح وه  ةرـصبلا و  ۀمئأ  دـحا  ظفاحلا  ریغـصلا  يرـصبلا  رمعوبا و  یمـضهجلا  يدزالا  نابهـص  نب  یلع  نب  رـصن  نب  یلع  نب  رـصن  یناثلا :

امل دمحا  نبا  هللادبع  نع  فاوصلا  نب  یلعوبا  لاق  ۀنسلا . ءاملع  تاقث  نم  وه  سابعلاینب و  ءافلخ  نم  نیعتسملا  لکوتملا و  رصاع  لوالا و 
نیسح نسح و  دیب  ذخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نا  ع :)  ) بلاطیبا نب  یلع  ثیدح  ینعی  ثیدحلا  اذهب  یلع  نب  رـصن  ثدح 

هحفـص 626] هیف [  هملکف  طوس  فلا  هبرـضب  لکوتملا  رمأ  ۀمایقلا . موی  یتجرد  یف  ناک  امهمأ  امهابأ و  نیذه و  بحا  ینبحا و  نم  لاقف :
ریمال لاقف  ءاضقلا  هیلویل  هیلا  ثعب  نیعتـسملا  ناک  و  هکرت . یتح  هب  لزی  ملف  ۀنـسلا  لـهأ  نم  اذـه  هل : لوقی  لـعج  دـحاولادبع و  نب  رفعج 
اذاف هوهبنف  مانف  کیلا  یننعبقاف  ریخ  كدنع  یل  ناک  نا  مهللا  لاق : مث  نیتعکر  یلصف  هتیب  یلا  عجرف  یلاعت  هللا  ریختساف  هیلا  عجرا  ةرـصبلا :
لوق وه  نیـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  تام  لیق : دـحاو و  ریغ  هخرا  اهیف  نیتأم و  نیـسمخ و  ۀنـس  رخالا  عیبر  یف  تام  يراخبلا : لاق  تیم . وه 
دحأ نع  ةرصبلاب  تبتک  ام  لوقی : ینشخلا  تعمس  غبصا  نب  مساق  لاق  مهعیمج و  دنع  ۀقث  وه  لاق  مساق و  نب  ۀلمـسم  هاکح  امیف  ریرج  نبا 

بیذهت بیهذت  ۀصالخ  و  دابآردـیح . 430 ط   - ینالقـسعلا ج 14 ص 431 رجح  نبال  بیذهتلا  بیذـهت  رظنا  یلع . نب  رـصن  نم  لقعأ 
هحفص 627 ] ق [ . ه . ( 1301 : ) ۀنس قالوب  یجرزخلا ص 401 ط  هللادبع  نب  دمحا  نیدلایفص  ظفاحل  لامکلا 

اضرلا هقف  باتک  يهرابرد  قیقحت 

هک هدش  لقن  هرـسسدق  ینیمظاک  ردـص  نسح  دیـس  اقآ  ققحم  رحبتم  يهمالع  زا  مالـسلاهیلع ) اضرلا  هقف  دـننام   ) 10 س -: - 257 ص -:
( فیلکت  ) باتک نامه  هدوبن  باتک  نآ  زا  يرثا  نارود  نآ  زا  لبق  هدـش و  روهـشم  هیوفـص  نارود  زا  هک  اـضرلا  هقف  باـتک  نیا  هوب  لـئاق 

دسح رثا  رد  هرخالاب  تخادنایم و  تلالض  هب  ار  مدرم  هدوب و  ءوس  ءاملع  زا  هک  تسا  رقازعلا  یبا  نبا  هب  روهشم  یناغملش  یلع  نب  دمحم 
رسخ فرحنم و  قح  يهداج  زا  هرسسدق  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هادف  انحاورا  هللاهیقب  ترـضح  صاخ  بئان  لیکو و  هب 

« مالسالا مولعل  مارکلا  ۀعیشلا  سیسأت   » باتک يهمدقم  رد  هرـسسدق  یلماع  نیدلافرـش  دیـس  جاح  ماما  يهمالع  تشگ . ةرخالا  ایندلا و 
دیزم امب ال  باتکلا  اذه  لاح  هیف  فشک  اضرلا : هقفب  روهـشملا  باتکلا  یف  اضقلا  لصف  هدومرف : هر )  ) ردـص نسح  دیـس  اقآ  همالع  فیلأت 

سیسأت دحا . هحفص 628 ] هیلا [  هقبسی  مل  امب  هابتشالا  هجو  کلذ  یف  حضوا  یناغملشلا و  رقازعلایبأ  نبال  فیلکتلا  باتک  هنا  تبثاف  هیلع 
هک تسا  دوجوم  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا  اـضرلا  هقف  باـتک  ندوب  یفن  رب  یلیلد  دـش  لـقن  هک  نیا  زا  هتـشذگ  قارع . ص 19 ط  ۀعیشلا 

هدروآ تسا  مالـسلاهیلع  ماما  زا  اضرلا  هقف  باتک  هک  نیا  تاـبثا  يارب  هلدأ  زا  كردتـسم  يهمتاـخ  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  هچنآ  یماـمت 
رهظا هدـش و  تباث  هقف  زا  اضق  باتک  رد  ۀـنیب  تیجح  زا  ثحب  باب  رد  يدایز  يهلدا  زا  هچنآ  تسنیا : نآ  دربیم و  نیب  زا  ار  اهنآ  يهمه 
دـشاب هدش  رکذ  باتک  نآ  رد  نآ  فلؤم  مسا  هاوخ  دش  ادیپ  ثیداحا  رابخا و  بتک  زا  یباتک  هاگره  سپ  تسا . ۀـنیب  تیجح  مومع  تسا 
صخـش نالف  فیلأت  باتک  نآ  هک  دنداد  تداهـش  لداع  رفن  ود  یلو  تسا  اصخـش  نالف  فیلأت  باتک  نآ  هک  میرادـن  ملع  ام  هدـشن و  ای 

تیاور نآ  زا  میئامن و  لمع  نآ  هب  میناوتیم  تسا و  صخش  نآ  فیلأت  باتک  نآ  هک  دوشیم  تباث  اعرش  ام  دزن  نیلدع  تداهش  اب  تسا 
و دـشابن . داد  ربخ  ام  هب  صخـش  نالف  ینعی  انربخأ »  » ناونع هب  نآ  زا  ندومن  لـقن  دـشاب و  باـتک  نآ  هب  ربخ  نداد  تبـسن  اـب  هچرگ  مینک 

عوضوم تسا  رگید  یـسک  طخ  هب  ای  تسوا  فیرـش  طخ  اب  مالـسلاهیلع و  ماما  زا  باتک  نآ  هک  دـنداد  تداهـش  نیلدـع  هاگره  نینچمه 
زا یکی  تداهـش  ای  لداع  رفن  ود  نآ  تداهـش  هک  نیا  هب  میدرک  نظ  ای  میدیناسر  ملع  ام  هاگره  اما  دوشیم . تباث  ناشتداهـش  اب  روبزم 

باتک هحفـص 629 ] نآ [  هب  میناوتیمن  ام  دـهدیمن و  تعفنم  ام  هب  ناشتداهـش  تقو  نآ  تسا  تاراما  هب  ملع  ای  داـهتجا  باـب  زا  اـهنآ 
لداع رفن  ود  نآ  لوق  هضورفم  تروص  رد  اریز  تسا  رابتعا  مدع  توبث و  مدـع  لصا  هک  نیا  تهج  هب  مینک  تیاور  نآ  زا  هدومن و  لمع 

رب نآ  رب  دامتعا  هاـگره  تسین و  تجح  رگید  دـهتجم  يارب  هک  تسا  هدـیدرگ  يوتف  ناونع  رد  لـخاد  هدـش و  جراـخ  تداهـش  ناونع  زا 
يو ماکحا  يوتف و  رد  شدوخ  لثم  رب  وا  عوجر  دوش و  زئاج  رگید  دهتجم  زا  دیلقت  دهتجم  رب  هک  دـیآیم  مزال  دـشاب  زئاج  رگید  دـهتجم 
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تداهش نایم  وا و  ياوتف  نایم  تسین  قرف  اریز  دهد  رارق  ماکحا  يهلدا  رئاس  لثم  ار  وا  ياوتف  ینعی  دشاب  زئاج  اهنآ  ریغ  دوخ و  نیدلقم  رب 
هطبنتـسم و تاعوضوم  زا  اهنآ  ریغ  عیب و  هزور و  زامن و  تسا و  وحن  نالف  هلأسم  نیا  رد  یلاعت  هللا  مکح  هک  نیا  رب  نیدـهتجم  زا  نیلدـع 
هک نیا  رب  تسا  مئاق  ترورض  عامجا و  اریز : تسا  رتنشور  حضاو و  رایسب  مزال  نالطب  تسا  حضاو  همزالم  نوچ  تسا  روط  نالف  اهریغ 
رد بلاغ  هچنانچ  تسا  نظ  قیرط  هب  ای  يداهتجا  تداهـش  دوشیم : هتفگ  زاب  دـش  ناـیب  هچنآ  رب  هوـالع  و  تسین . زئاـج  دـیلقت  دـهتجم  هب 
هک تسنآ  ضرف  دوشیمن و  داهتجا  باب  زا  دشاب  سح  هب  دنتسم  رگا  اریز  تسین  سح  هب  دنتسم  هک  تسا  ملع  قیرط  هب  ای  تسنآ  داهتجا 
ملع تداهـش  رد  هک  نیا  تهج  هب  تسین  عومـسم  عامجالاب  تداهـش  یلوا  تروص  رد  تسین . سح  هب  دنتـسم  سپ  تسا  داهتجا  باـب  زا 

تـسین عومـسم  مه  نآ  هک  تسنآ  رهظا  یلو  تسا  مالک  لحم  مـالعا  ءاـملع  ناـیم  هچرگ  مود  تروص  رد  و  هحفـص 630 ] تسا [ . ربتعم 
ماـما هب  اـضرلاهقف )  ) باـتک تبـسن  هب  تداهـش  ناـگرزب  زا  هک  یئاـهنآ  سپ  هـینید . يهماـع  يهـمیظع  روـما  هنوـگنیا  لاـثما  رد  اـصوصخ 

دـش هتفگ  هچنآ  زا  و  دهدیمن . عفن  رگید  دهتجم  يارب  تسا و  سح  هب  دنتـسم  ریغ  داهتجا و  يور  زا  ناشتداهـش  دـنهدیم  مالـسلاهیلع 
. دش دهاوخن  عومـسم  یلوأ  قیرط  هب  دوشب  تاراما  هب  ذخا  باب  زا  دشاب و  داهتجا  يور  زا  رگا  مه  دـحاو  لداع  تداهـش  هک  تشگ  رهاظ 

مالسلاهیلع ماما  زا  باتک  نآ  هک  دننکیم  يداع  عطق  ياوعد  دنهدیم و  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  ار  اضرلاهقف )  ) باتک هک  یـصاخشا  سپ 
هک دـهدیم  تداهـش  دراد و  دوجو  هدربمان  باتک  دوخ  رد  هک  یتاراما  رب  هوـالع  تسین . تجح  اـم  رب  اـهنآ  عطق  اریز  تسا  هجویب  تسا 

هچنآ زا  هک  دوشن  نامگ  و  تسین . هدیـشوپ  دیامن  تقد  هدرک و  عبتت  باتک  نآ  رد  هک  یـسک  رب  هچنانچ  دـشابیمن  ع )  ) ماما زا  باتک  نآ 
تسا دوجوم  تیجح  طئارـش  نآ  رد  هک  دشاب  تیاور  لقن و  قیرط  هب  هک  دحاو  ربخ  اریز  دشابن  تجح  دحاو  ربخ  هک  دیآیم  مزال  میتفگ 

ار نآ  هدش  سح  يور  زا  نآ  رب  علطم  فقاو و  يو  هک  تسا  یقیرط  هب  درک و  تیاور  روط  نیا  صخـش  نالف  دیوگیم : يوار  صخـش  و 
ار وا  هک  یـصخش  نالف  ماهدـیناسر  ملع  يداعریغ  ای  يداع  قیرط  زا  ماهدرک و  نظ  دـیوگ : هاـگره  اـما  و  هحفـص 631 ] میئامنیم [ . لوبق 

تروص ود  نیا  نایم  رد  قرف  و  میئامنیمن . لوبق  تسا  داهتجا  قیرط  زا  اهنیا  يهمه  هدرک و  تیاور  ای  هدرک  لـقن  نینچ  ماهدرکن  تاـقالم 
تـسا هدرک  حیرـصت  ءاهقف  ءاملع و  ناگرزب  زا  میدرک  نایب  هچنآ  رب  تسین و  هدیـشوپ  شلهأ  رب  هدوب و  حـضاو  نشور و  هجرد  تیاهن  رد 
فیلأت ۀعیـشلا ) ثیداحأ  عماج   ) باتک مان  هب  هک  یباتک  رد  هک  تسا  راوازـس  ایآ  دش  مولعم  اضرلاهقف )  ) باتک لاح  هک  الاح  قفوملا . هللاو 

رئاس فیدر  رد  ای  اـضرلاهقف ) (- ) یفاـکلا : ) دوش هتفگ  هدروآ و  هرـسسدق  ینیلک  یفاـک )  ) باـتک فیدر  رد  ار  اـضرلاهقف  باـتک  دوش و 
هحفص 632 ] تسین [ . راوازس  هتبلا  دوش ؟ هدرمش  هعیش  ثیداحا  زا  ار  اضرلاهقف  تایاور  هدروآ و  هیماما  يهعبرا  بتک 

خیرات بحاص  يربط  بیذاکا  زا 

يربط ریرج  نبا  گرزب  رایـسب  ياهغورد  يهلمج  زا  هدرک ) لقن  دنـس  اـب  ار  هحـضاو  بیذاـکا  هلوعجم و  تاـیاور   ) 1 س -: - 280 ص -:
رـسپ  ) قفانم يوما  رخـص  نب  ۀـیواعم  اب  ع )  ) نینمؤملاریما حلـص  يهناسفا  يو  ندرک  لقن  كولملا » ممـالا و  خـیرات   » ریبک خـیرات  بحاـص 

نودـب هداد و  شراگن  ترجه  ملهچ  لاس  ثداوح  رد  هک  تسا  ماش  روتاتکید  دبتـسم و  نئاخ  راکمتـس  یلاو  و  مالـسا ) رد  گرزب  قفاـنم 
هدـش و هجوـتم  يربـط  ریرج  نبا  غورد  نیا  هب  یـسک  هک  ماهدـیدن  لاـح  اـت  و  تسا . هدرک  تبث  شباـتک  رد  ار  یگرزب  نآ  هـب  غورد  اورپ 

ندوب تقیقحیب  رب  یهجوت  ادبا  هدرک و  لقن  يو  زا  ار  یغورد  عوضوم  نیا  هک  یحطـس  صاخـشا  زا  یـضعب  ماهدـید  هکلب  دوش  ضرعتم 
امهنیب ترج  نابتاکم  دعب  ۀنداهملا  ۀیواعم  یلع و  نیب  ترج  رکذ  امیف  ۀنـسلا  هذه  یف  و  دیوگ : هچنانچ  تسا  هدرکن  هدربمان  خرؤم  ياعدا 
هبحاص یلع  امه  دحا  لخدـی  الف  ماشلا  ۀـیواعمل  قارعلا و  یلعل  نوکی  و  هحفـص 633 ] امهنیب [  برحلا  عضو  یلع  باتکلا  اهرکذب  لوطی 

یلع یلا  ۀیواعم  بتک  ۀعاطلا  هبحاص  نیقیرفلا  دحا  طعی  مل  امل  قاحـسا  نبا  نع  هللادبع  نب  دایز  لاق  وزغ . ةراغ و ال  شیجب و ال  هلمع  یف 
ماقأف کلذ  یلع  ایـضارت  کلذ و  لعفف  نیملـسملا  ءامد  قیرهت  ۀمالا و ال  هذـه  نع  فیـسلا  فکت  ماشلا و  یلو  قارعلا  کلف  تئـش  اذا  اما 
نایم هک  تابتاکم  نآ  زا  دوب  بوخ  [ . 451  ] یهتنا هدونج  نیب  اهمـسقی  اهیبجی و  قارعلاب  یلع  اهلوح و  ام  اهیبجی و  هدونجب  ماشلاب  ۀیواعم 
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تاـبتاکم دوـمنیمن  ءاـفتکا  نآ  ءاـعدا  درجم  هـب  درکیم و  لـقن  هدـش  لدـب  در و  حلــص  يهراـبرد  ۀـیواعم  مالــسلاهیلع و  نینمؤـملاریما 
دـشاب و هدـمآ  لمع  هب  نیفرط  یـضارت  هدوب و  حلـص  رب  رعـشم  هک  يهمان  اهنآ  نایم  رد  هدـش  لقن  هدوب و  ظوفحم  اـبلاغ  ع )  ) نینمؤملاریما
هب ع )  ) ماما زا  يهمان  وچمه  دـنک  يروآعمج  شدوخ  ار  اجنآ  جارخ  دـشاب و  ماش  رد  ۀـیواعم  هک  هداد  تیاـضر  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

تابتاکم هک  نآ  تاکردتـسم  ۀغالبلاجهن و  هب  دوش  عوجر  دناهدرک  طبـض  تبث و  ار  ع )  ) ماما ياههمان  ابلاغ  هک  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  رظن 
حلـص و ینعی  راک  نیا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما هک  تسا  روصتم  ایآ  نیا  زا  هتـشذگ  هحفـص 634 ] تسا [ . هدش  يروآعمج  اهنآ  رد  ع )  ) ماما
زا ۀـیواعم  تفرگ و  تسد  هب  ار  يرهاظ  تفالخ  روما  مامز  نامثع  زا  دـعب  هک  رما  لوا  رد  هک  یلاـح  رد  دوش ؟ یـضار  ۀـیواعم  اـب  ۀـنداهم 

ترـضح نآ  زا  نارگید  و  هر )  ) سابع نبا  لاثما  دومرف و  لزع  ار  وا  تیروف  هب  ع )  ) ماما دوب  یلاو  ماـش  رد  ناـمثع  یناـث و  يهفیلخ  فرط 
تحلـصم يارب  دیامرف و  لوزعم  ماش  تراما  زا  ار  وا  ادـعب  دـنامب و  دراذـگب  ماش  رد  یهاتوک  تدـم  ات  ار  ۀـیواعم  هک  دـندرک  تساوخرد 

: دومرف تلادع  قح و  يهمسجم  نآ  یلو  دنتشاد  هضرع  هدرک و  داهنشیپ  ع )  ) ماما هب  ار  نآ  هدیسریم و  حالـص  ناشرظن  هب  روط  نآ  تقو 
ماشلا یلا  کبلط  اما  و  هتـشون : ۀیواعم  هب  ع )  ) ماما مشاب . یـضار  مهدب و  ءاضما  ماش  رد  ۀیواعم  تراما  هب  مناوتیمن  مه  یتقو  نیرتکچوک 

رد هچ  رگ  رفاک  زا  رتدب  قفانم  راکمتس  ملاظ  رفن  کی  تراما  هب  ندش  یـضار  نوچ  [ . 452  ] سما کتعنم  ام  مویلا  کیطعا  نکا  مل  یناف 
لوا رد  وا  تموکح  دش و  هداد  يو  تراما  هب  تیاضر  رما  لوا  رد  هک  دـشیم : لاکـشا  داریا و  بجوم  دـشاب  هدوب  مه  هاتوک  رایـسب  تقو 

تروص یحطـس و  رظن  اب  رگید  صاخـشا  و  هر )  ) سابع نبا  رظن  دـیدرگ . مالعا  تیاضر  مدـع  ادـعب  تشگ و  زیوجت  هحفـص 635 ] راک [ 
رگا تسا و  هدوب  هدنیآ  عقاو و  هب  رظن  يروص و  ياهتحلـصم  نآ  زا  رتالاب  مالـسلاهیلع  ماما  نیب  عقاو  رظن  یلو  هدوب  عقوم  نامه  رد  رهاظ 

نآ هب  ع )  ) ماما هک  هدوب  نامه  حالـص  تشگیم و  ترـضح  نآ  هب  داریا  ثعاب  ادـعب  دومرفیم  لمع  اهنآ  دیدحالـص  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
هک اهيزیرنوخ  گنج و  همه  نآ  زا  دعب  هک  تسا  روصتم  ایآ  الاح  دادن . ۀیواعم  تراما  هب  تیاضر  مه  ینآ  نیرتکچوک  هدومرف و  مادـقا 

ۀنداهم و و  دهدب ؟ ماش  رد  ۀیواعم  تراما  هب  تیاضر  ع )  ) ماما هدش  يرپس  تدـش  نآ  اب  اهریرهلا  ۀـلیل  هدـمآ و  لمع  هب  نیفـص  گنج  رد 
ناشدوخ راک  هب  نیفرط  هدش و  یلمع  حلـص  راک  هک  دیآیمرب  نینچ  يربط  مالک  زا  هک  تسنآ  رد  بجعت  و  دیآ ؟ نایم  هب  حلـص  تبحص 

هیضق نیا  یمالـسا  نیخرؤم  زا  سک  ره  تسا و  هتفاین  عوقو  يراک  وچمه  اعطق  هک  دناهداد  ماجنا  مه  جارخ  يهیابج  هب  هدیزرو و  لاغتـشا 
ۀـیادبلا و رد  ریثک  نبا  دـننام  تسا  هدرک  زورب  يو  زا  هناسفا  نیا  لقن  نوچ  هدومن  لقن  يربط  ریرج  نبا  زا  هدرک  خـیرات  تاحفـص  تبث  ار 
رد ریثا  نبا  هدرک  لـقن  يربط  هچنآ  ندوب  هناـسفا  هب  رظن  و  دلجم 7 ص 323 . هب  دوش  عوجر  تسا  يربط  خیرات  شلقن  ردـصم  هک  ۀـیاهنلا 

يهروطسا نآ  نوماریپ  هب  هدرک  فیلأت  هحفـص 636 ] ار [  نآ  يرگید  تافاضا  اب  تسا و  يربط  خیرات  حیقنت  بیذـهت و  هک  لماک  خـیرات 
ۀنداهم ترج  اهیف  و  : ) دیوگ يرجه  ملهچ  لاس  ثداوح  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  ءافتکا  هراشا  رصتخم  هب  هکلب  هدیدرگن و  الیـصفت  يربط 

( ةراغب رخالا  دـلب  امهدـحا  لخدـی  ماشلا ال  ۀـیواعمل  قارعلا و  یلعل  نوکی  برحلا و  عضو  یلع  ۀـلیوط  تاـبتاکم  دـعب  ۀـیواعم  یلع و  نیب 
بـش رد  هفوک  دجـسم  بارحم  رد  هک  هتفه  نامه  رد  یتح  تشاد و  فیرـشت  هفوک  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  هک  اـهزور  نآ  رد  [ . 453]

رکـشل نت  رازه  لهچ  زا  رتشیب  اـب  دیـشون  تداهـش  تبرـش  هللا  هنعل  يدارم  مجلم  نبا  تبرـض  اـب  ترجه  ملهچ  لاـس  ناـضمر  رهـش  هدزون 
اب دشاب  هتشاد  تقیقح  هداد  شراگن  يربط  هک  حلص  هنداهم و  عوضوم  رگا  دیامرفب و  نیفص  گنج  هب  تکرح  هک  هدوب  هدامآ  رثا  ترصن 

نیبصعتم و زا  یکی  هک  يربرب  یبرغم  نودـلخ  نبا  هچنانچ  دزاسیم ؟ روطچ  ۀـیواعم  اـب  گـنج  يارب  رکـشل  ع )  ) نینمؤملاریما يروآعمج 
هحفص دیوگ [ : هچنانچ  تسا  هدش  فرتعم  عوضوم  نیا  هب  ربخلا » ءادتبملا و  ناوید  ربعلا و  باتک   » دوخ خیرات  رد  تسا  بوسحم  بصاون 
ۀیواعم فحز  نسحلا  عیوب  املف  توملا  یلع  هرکـسع  نم  افلأ  نوعبرأ  هعیاب  ماشلا و  یلا  نیملـسملاب  زهجت  دـق  هلتق  لبق  یلع  ناـک  و  [ 637

نبا خـیرات  خـلا . افلا .... رـشع  ینثا  یف  دعـس  نب  سیق  هتمدـقم  یلع  هئاقلل و  شیجلا  کـلذ  یف  نسحلا  راـسف  ۀـفوکلا  یلا  ماـشلا  لـها  یف 
هب ع )  ) ماـما سپ  دوب  هدـش  حلـص  هنداـهم و  رگا  ق . ( 1391  ) لاـس توریب  س 16 ط  ص 186  یناثلا ) ءزجلا  ۀـیقب   ) یناث دـلجم  نودـلخ 
هب ار  يربط  ءاعدا  نوب  یلعج  هناسفا و  هچنآ  و  تسا . هدـش  ماش  يارب  زهجم  هدامآ و  رکـشل  رفن  رازه  لهچ  اب  روطچ  نودـلخ  نبا  حیرـصت 
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رد ار  هر )  ) یلاکب فون  ربخ  هرـسسدق  یـضر  فیرـش  مظعا  لجا  دیـس  لقن  زا  ترابع  دـیامنیم  اراکـشآ  هتخاـس و  نشور  حـضاو  روط 
یلع مئاق  وه  و  ۀفوکلاب ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ۀبطخلا  هذه  انبطخ  لاق  یلاکبلا  فون  نع  ير  هدومرف : هک  اجنآ  تسا  ۀـغالبلاجهن 
هنیبج ناک  و  فیل ، نم  نالعن  هیلجر  یف  و  فیل ، هفیس  لئامح  و  فوص ، نم  ۀعردم  هیلع  و  یموزخملا ، ةریبه  نب  ةدعج  هل  اهبصن  ةراجح ،

و رامع ؟ نیا  قحلا ؟ یلع  اوضم  قیرطلا و  اوبکر  نیذلا  یناوخا  نیأ  خلا . قلخلا .... رئاصم  هیلا  يذلا  دمحلا هللا  مالـسلاهیلع : لاقف  ریعب ، ۀنفث 
هحفص مث [  ءاکبلا  لاطاف  ۀمیرکلا  ۀفیرشلا  هتیحل  یلع  هدیب  برض  مث  لاق : خلا . مهؤا .... رظن  نیا  و  نیتداهـشلاوذ ؟ نیا  و  ناهیتلا ؟ نبا  نیا 

رکـسعم ینا  الا و  هللادابع  داهجلا  داهجلا  هتوص : یلع  اب  يدان  مث  هومکحا .... نآرقلا و  اولت  نیذلا  یناوخا  یلع  هوأ  مالـسلاهیلع : لاق  [ 638
یف هللا  همحر  دعس  نب  سیقل  و  فالآ ، ةرـشع  یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  دقع  و  فون : لاق  جرخیلف . هللا  یلا  حاورلا  دارا  نمف  اذه  یموی  یف 

ۀعمجلا تراد  امف  نیفـص ، یلا  ۀـعجرلا  دـیری  وه  و  رخأ ، دادـعأ  یلع  مهریغل  و  فالآ ، ةرـشع  یف  يراصنالا  بویا  یبال  و  فالآ ، ةرـشع 
دـش مولعم  سپ  ناکم . لک  نم  بائذلا  اهفطتخت  اهیعار ، تدـقف  مانغأک  انکف  رکاسعلا ، تعجارتف  هللا ، هنعل  مجلم  نبا  نوعلملا  هبرـض  یتح 

گنج داهج و  هب  توعد  دوب و  هداد  بیترت  رکسعم  هدرک و  داهج  هب  راداو  ار  مدرم  هدومرف  تلحر  ایند  زا  هک  هتفه  نامه  رد  ع )  ) ماما هک 
رکاسع تعجارم  و  دراد ؟ ینعم  هچ  داهج  هب  توعد  نیا  دوب  هدش  حلـص  دوب و  هتخادرپ  هنداهم  هب  ۀیواعم  اب  رگا  تسا و  هدومرف  ۀـیواعم  اب 

روطچ يربط  يهروطسا  هناسفا و  نآ  اب  و  تسا ؟ هدوب  هداد  بیترت  هچ  يارب  هدربمان  ياهرکـشلرس  نییعت  اب  شترآ  بیترت  و  هدوب ؟ اجک  زا 
نآ يربط  تسا و  هنوعلم  يهرجـش  ياـههتخاس  زا  هدرک و  لـعج  ۀـیمأینب  عاـبت  ازا  ار  یغورد  يهصق  نآ  هک  تسا  یعطق  سپ  دزاـسیم ؟

نودب هک  مه  یحطس  هداس و  صاخشا  یـضعب  هدومن و  تبث  نآ  تاحفـص  هحفـص 639 ] رد [  هدرک و  شخیراـت  دراو  ار  هلوعجم  يهصق 
هتفگان و  دننکیم . لقن  ناشاهباتک  رد  ذـخا و  يو  زا  ار  هناسفا  نآ  دـنیامنیم  نانئمطا  دامتعا و  يربط  خـیرات  تایوتحم  هب  قیقحت  تبثت و 
یئاکب لیفط  نب  هللادـبع  نب  دایز  وا  ارهاـظ  تسا و  هللادـبع  نب  داـیز  زا  تراـبع  هدرک  لـقن  يو  زا  يربط  هک  هناـسفا  نیا  يوار  هک  دـنامن :

وا هک  هتفگ  یئاسن  دناهدرک و  فیعضت  ار  وا  تنس  لها  ءاملع  زا  يریثک  عمج  هدرک و  تافو  ق  ه . ( 183  ) لاس رد  هک  تسا  یفوک  يرماع 
بیذـهتلا بیذـهت  هب  دوش  عوجر  درفنا .» اذا  هربخب  جاجتحالا  زوجی  مهولا ال  ریثک  ءاطخلا  شحاف  ناک  : » دـیوگ نابح  نبا  تسا و  فیعض 

هحفص 640 ] یبهذ ج 2 ص 91 [ . لادتعالا  نازیم  ج 3 ص 375 و 

هدرک حیرصت  رفص  متسیب )  ) رد ءارسا  ندمآ  هب  ینئارفسا  لتقم  رد 

هراشا

اذل تسا و  نایارسهصق  تایلقن  تایلعج و  زا  رپ  ینئارفـسا »  » لتقم باتک  هک  نیا  رب  رظن  ینئارفـسا .... لتقم   9 س -: - 199 ص -: شماه :
لقن ردـصم  دـشاب  ام  ءاعدا  قفاوم  هچ  رگ  یبلطم  رد  ار  نآ  هدومنن و  یلقن  نآ  زا  هدرکن و  دامتعا  نآ  هب  قیقحت »  » باـتک نیا  لوا  عبط  رد 

هدرک و دامتعا  شدوخ  داقتعا  هب  نآ  هب  هدروآ و  دوخ  تایلقن  رداصم  فیدر  رد  ار  باتک  نآ  تاهبش  رادفرط  نوچ  یلو  مدوب  هدادن  رارق 
رهطا دـسج  هب  نآ  قاـحلا  رهطم و  سأر  ندروآ  ءـالبرک و  هب  رفـص  متـسیب  رد  تیبلـها  ندـمآ  هب  هدرک و  لـقن  باـتک  نآ  رد  هچنآ  اذـل 

هدرک و کسمت  نآ  تایلقن  هب  تاهبش  رادفرط  دوخ  هک  یباتک  رد  دوش  نشور  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  ات  مروایب  اجنیا  رد  هدرک  حیرـصت 
تلاسر نادناخ  ءارـسا  تعجارم  هب  باتک  نامه  دوخ  رد  هدومن  دامتعا  نآ  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا  اههار  ياهناتـساد  هب  تبـسن  هدز و  گنچ 

مـض يو  هب  رفن  رازه  دناوخارف و  ار  شداوق  زا  يدئاق  دـیزی  هک  هتفگ : هدومن و  حیرـصت  رهطم  سأر  ندروآ  رفـص و  متـسیب  رد  ءالبرک  هب 
دشاب مزال  تیبلها  ءارسا  هب  هچنآ  یمامت  دربب و  دنشاب  هتـساوخ  هک  هحفـص 641 ] یناکم [  ره  ای  هدرب  هنیدم  هب  ار  ءارـسا  درک  رما  درک و 

ار رهطم  سأر  دندیـسر و  ءالبرک  هب  دنداتفا و  هار  هب  هدرک و  ذخا  ار  نآ  زین  ءارـسا  داد و  اهنآ  هب  ار  رهطم  سأر  دیامن و  هدروآرب  مهارف و 
یلا مهب  ریـسی  نأ  هرمأ  سراف و  فلأ  هیلا  مض  هداوق و  نم  دئاقب  اعد  : » مروایب ار  ینئارفـسا  لتقم  تارابع  نیع  دندرک و  نفد  رهطا  دسج  اب 
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ءالبرک یلا  اوراس  اهوذخأف و  مهل  اهملس  روفاکلا و  کسملاب و  سأرلا  اشح  مث  مزلی  ام  عیمج  مهل  یضقی  نأ  اؤاش و  ناکم  يأ  وأ  ۀنیدملا 
ناتساد یلعج و  يهصق  هب  نآ  نمض  رد  هدرک و  لقن  رهطم  سأر  هب  تبسن  اهینـس  لاوقا  زا  نآ  زا  سپ  فیرـشلا »...... دسجلا  عم  اهونفد  و 

نفدب رمأ  هعم  نم  ایلع و  لسرا  نا  دعب  دـیزیلا  نا  يور  و  : » دـیوگ نینچ  هدومن و  هراشا  تسا  دـیعب  مه  یلقع  رابتعا  بسح  رب  هک  یغورد 
تام املف  هعزف  هفوخ و  ةرثک  نم  کلذ  اراهن و  الیل و  اهنوسرحی  اسراف  نیسمخ  اهعم  قشمد و  جراخ  اهلسرأ  هناف  نیسحلا  سأر  الا  سؤرلا 
یبتک بلغا  رد  تسا و  لقع  زا  رود  روکذم  لوق  هک  دنادیم  دوخ  نادجو  رد  زیزع  يهدـنناوخ  هتنازخ .» یف  اهوعـضو  سارحلا و  اهب  یتأ 

یف درو  ام  اذه  دیوگ : روکذـم  لتقم  رد  دـعب  تسا . هدـشن  یئانتعا  هراشا و  لوق  نیا  هب  هدـش  لقن  هددـعتم  لاوقا  رهطم  سأر  هب  عجار  هک 
انلیلد ای  کیلع  هللااب  اولاق  قیرطلا  ضعب  یلا  اولصو  قشمد و  نم  دئاقلا  مهب  هحفص 642 ] جرخ [  امل  مهناف  هتوخأ  یلع و  اما  سأرلا و  نفد 

نیرـشع موی  مویلا  کلذ  ناک  ءالبرک و  اولخد  نأ  یلا  مهب  راس  ۀعاط و  اعمـس و  مهل : لاقف  اننیب  ادهع  ددجن  یکل  ءالبرک  قیرط  یلع  انبرم 
اوراس مث  ضرالا  تجـض  یتح  نزحلا  ءاکبلا و  اوماقأ  ۀـنیدملا و  لهأ  نم  ۀـعامج  يراصنالا و  هللادـبع  نب  رباـج  مهاـفاوف  رفـص  رهـش  نم 

مهل یـضقی  نأ  اؤاش و  ناکم  يأ  وأ  ۀـنیدملا  یلا  مهب  ریـسی  نأ  هرمأ  و  : » دـیوگ هک  روکذـم  لتقم  ترابع  زا  [ 454 ...... ] ۀنیدملا نیدصاق 
مزال ماش  زا  تعجارم  رد  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  هب  هچنآ  یمامت  دوب  هدرک  رما  دـیزی  هک  دوشیم  حـضاو  نشور و  الماک  مزلی .» اـم  عیمج 

هدومرف هر )  ) يرون ثدـحم  هچنآ  سپ  دـنراتخم . دـنورب  دـنهاوخب  ناـکم  ره  اـج و  ره  هب  هک  دوب  هداد  راـیتخا  نذا و  دـیآ و  مهارف  دـشاب 
قارع هب  دوبن  رـسیم  زگره  دیلپ  دـیزی  عالطایب  هدـش و  جراخ  ةرونم  يهنیدـم  ناشدوخ  نطو  دـصق  هب  ماش  زا  تیبلها  ءارـسا  هک  [ : 455]

هک ار  یناکم  ره  هنیدم و  هب  اهنآ  هک  درک  رما  دیزی  هک  روکذم  لتقم  بحاص  حیرـصت  و  درادن ، یهجو  تشذگ . هچنآ  رخآ  ات  دنیایب ......
نالطب طخ  هر )  ) يرون ثدحم  تامهوت  یمامت  هب  دنیامن . یلمع  مهارف و  ار  نآ  هحفص 643 ] دشاب [  مزال  هچ  ره  دنورب و  دنشاب  هتساوخ 

زا اههار  ضرع  رد  يو  ياهناتساد  هب  هدومن و  دامتعا  نآ  هب  تاهبش  رادفرط  هک  ینئارفسا » لتقم   » یلتقم باتک  حیرصت  زا  زین  و  دشکیم . 
اب ار  رهطم  سأر  ندروآ  رفـص و  متـسیب  رد  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندـمآ  هب  تبـسن  دـیاب  هک  دوشیم  حـضاو  هدز  گنچ  نآ  هب  ماـش  اـت  قارع 
نآ هب  لـتقم  بحاـص  دوب  ترجه  ( 61  ) لاـس رفـص  متـسیب  ریغ  رد  رگا  دـیامن و  داـمتعا  زین  رهطا  دـسج  هب  نآ  ندرک  قحلم  ناـشدوخ و 

هحفص 644 ] دشابیم [ . ( 61  ) لاس رفص  هام  هب  فرصنم  نتشاذگ  قلطم  دومنیم  حیرصت 

ناشدوخ قح  رد  هیما  ینب  عقاو  فالخ  تاغیلبت 

هراشا

نینمؤـملاریما هیلع  رب  ماـش  رد  ۀـیمأینب  تاـغیلبت  لاحـشوخ ) رایـسب  داـیزنبا  زا  هدـش و  رورـسم  رما  لوا  رد  دـیزی   ) 2 س -: - 319 ص -:
زا ریغب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  تبـسن  شیوخ  ءابرقا و  ناماس  نآ  مدرم  هک  هدوب  يهزادناهب  ع )  ) یلع لآ  هیلعهللامالس و 

ترضح تانایب  ماش و  هب  ع )  ) تیبلها ءارسا  دورو  یلو  دنتـسنادیمن  شیوخ  ءابرقا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  ار  یـسک  ۀیمأینب 
قیقحت و  ع )  ) ماما اب  ماش  مدرم  نتفرگ  ساـمت  دـیزی و  سلجم  رد  اهیلعهللامالـس  يربک  بنیز  قشمد و  عراوش  ربنم و  رد  ع )  ) داجـس ماـما 

دنه و دراد . هاگن  ماش  رد  رتشیب  ار  ءارـسا  تسناوتیمن  زگره  اذل  دـش و  اوسر  دـیزی  تشادرب و  راک  يور  زا  ار  هدرپ  ترـضح  نآ  زا  لاح 
رـس نوچ  دیوگ : هدیناسر  ماجنا  هب  ار  نآ  ه  ( 724  ) لاس رد  هک  فلـسلا » براجت   » باتک رد  یناوجخن  یبحاص  هللادـبع  نب  رجنـس  نب  هاش 

تاروع تعامج  اب  ار  وا  دوب و  ناشیا  نایم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلانیز  دـندرب و  قشمد  هب  ار  نیـسح  كراـبم 
گنز و زا  هک  ناریسا  دننام  دندینادرگیم  قشمد  رد  هشیاغ  و  [ 456  ] ءاطغیب ياهنالاپ  رب  هدناشن  نارتش  رب  هحفص 645 ] توبن [  نادناخ 
، درکیم تتامــش  راـهظا  داد و  مانــشد  ار  او و  داتــسیاب  نیدـباعلانیز  شیپ  دــمایب  ماـش  لـها  زا  يریپ  لاـح  نـیا  رد  دــنروآیم  هـشبح 

یبرقلا یف  ددوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  هک : يهدـناوخ  هیآ  نیا  تفگ : يرآ  تفگ : یناوخنآرق  خیـش  يا  تفگ : نیدـباعلانیز 
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تـسار هک  داد  دنگوس  ار  وا  ریپ  تفگب ، ار  دوخ  بسن  مان و  منم و  یبرقلايذ  تفگ  هن . تفگ : یـسانشیم ؟ ارم  تفگ : ماهدـناوخ  تفگ :
دیزی زا  ریغب  ار  دمحم )  ) هک متـسنادن  زگره  نم  يادخ  هب  تفگ : ریپ  میوگیم ، تسار  هک  دروخ  دنگوس  یئوت ؟ نیدباعلانیز  یئوگیم ؟

تساوخ . رذع  نیدباعلانیز  زا  تسیرگب و  هاگنآ  تسه ، رگید  يدنواشیوخ  وا  ناشیوخ  و 

ماما روضح  رد  ماش  خیاشم  زا  رفن  داتفه  ندرک  هبوت 

زا همه  میتسنادن و  یـشیوخ  دیزی  زا  ریغب  ار  ربمغیپ  ام  هک  دـندروخ  دـنگوس  جـح  قاتع و  قالطب و  قشمد  خـیاشم  زا  سک  داتفه  دـنیوگ :
نید ناگرزب  قح  رد  عقاو  فالخ  تاـغیلبت  هحفص 646 ] [ . ] 457  ] دومرف وفع  ار  همه  وا  دندرک و  يراز  دنتـساوخ و  رذع  نیدـباعلانیز 

رد مهیلعهللامالس  نیموصعم  يهمئا  قح  رد  هچنانچ  هدمآ  راک  يور  یلکـش  هب  هرود  ره  رد  مالـسلامهیلع )  ) دنانیرهاط يهمئا  يهثرو  هک 
ار اهنآ  رئاظن  ین  مالعا  ياملع  تارـضح و  نآ  ماع  باون  قح  رد  دـناهداد  تبـسن  اهنآ  هب  بیذاکا  اـهارتفا و  اـهتمهت و  ناـشدوخ  رـصع 
هدروآ و ملق  هب  هتسویپ  عوقو  هب  رضاح  رصع  رد  هچنآ  زا  يرادقم  هداد و  شراگن  تفاب ) يهمانرفس   ) باتک رد  ار  اهنآ  زا  يهمش  دناهتفگ 

یلا هجو  ماشلا و  یلع  نب  هللادـبع  لزن  و  دـیوگ : بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  ماهداد . حرـش  ار  ءاملع  هب  نیهبـشتم  ءوس و  ياـملع  عاـضوا 
اوملع ام  مهنا  حافـسلا  سابعلایبال  اوفلحف  ماشلا  دانجا  رئاـس  نم  ۀـسایرلا  معنلا و  باـبرا  نم  ماـشلا  لـها  نم  اخایـشا  حافـسلا  ساـبعلایبا 

هیلع رب  ۀـیمأینب  عقاو  فالخ  تاغیلبت  [ . 458  ] ۀفالخلا متیلو  یتح  ۀیمأینب  ریغ  هنوثری  تیبلها  ۀـبارق و ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسرل 
يهزادـناهب ماـش  مدرم  ناـهذا  رد  نآ  خوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یعقاو  ءاـبرقا  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  هیلع  رب  ناـشدوخ و 

ءارـسا دورو  رگا  دوب و  هدـش  ریگاج  تشذـگ  هچنانچ  فلـسلا ) براجت   ) خـیرات بحاص  لقن  هب  انب  قشمد  خـیاشم  راـکفا  رد  هک  هدیـسر 
روبزم خیرات  اریز  تسا  ربتعم  فلـسلا  براجت  لقن  دشیمن و  هتـشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  دوب  هتفاین  عوقو  قشمد  ماش و  هب  تلاسر  نادناخ 
یضاق نسح  هحفـص 647 ] داتـسا [  مرتـحم  دنمـشناد  مظعم  يهدازومع  یـشاوح  تاـقیلعت و  اریخا  تسا و  بوسحم  رداـصم  ذـخآم و  زا 

نآ رب  یشزرارپ  تاقیلعت  تسا و  هدیدرگ  رشتنم  زیربت  یناسنا  مولع  تایبدا و  يهدکشناد  فرط  زا  پاچ و  القتسم  باتک  نآ  رب  یئابطابط 
بلاغ مالـسلاامهیلع  ءادهـشلادیس  یلع  نب  نیـسح  رب  دادیم  ناشن  لاح  رهاظ  تروص  هچنانچ  هدرک  لایخ  دیزی  دـناهداد . شراگن  خـیرات 

دالوا و اهنرق  ات  دیدرگ و  نیطلا  ءاملا و  نامرهق  ممأ و  باقر  کلام  شدافحا  باقعا و  دوخ و  تفای و  رارقتـسا  شموش  تنطلـس  هدـمآ و 
ءادهـشلادیس عقاو  رد  هک  درکیمن  روصت  مه  لایخ  ملاع  رد  یلو  دش  دنهاوخ  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلـسلا و  نب  ناطلـسلا  شموش  دافحا 

هداـتفا و نیمز  هب  تنطلـس  موـش  تخت  يهکیرا  زا  تدـم  كدـنارد  اذـل  و  تـسنآ . سکعرب  دـیزی  راـک  رخآ  تـسا و  بلاـغ  مالـسلاهیلع 
مومع رب  ار  ردپ  یئاوسر  قشمد  دجـسم  رد  ربنم  يالاب  رد  دیزی  نبا  ۀیواعم  شرـسپ  شدوخ  زا  سپ  دش و  اوسر  دبأ  ات  دـیدرگ و  نوگنرس 

. داد هزئاج  ماعنا و  وا  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دایزنبا  هک  دوب  رورسم  داش و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  نتشک  زا  يهزادناهب  دیزی  دومن  نالعا 

تیب لها  تراسا  زا  دیزی  ندش  داش 

کین وا  لاوقا  دـیزی و  لاـعفا  رد  هک  یـسک  [ : 459  ] دـیوگ تسا  باـتک  نآ  يهمجرت  رد  هچناـنچ  موـمهملا  سفن  رد  هر )  ) یمق ثدـحم 
نامداش تخس  دندروآ  ار  وا  تیبلها  مالسلاهیلع و  هللادبعیبا  ترـضح  رهطم  رـس  نوچ  هک  ددرگ  هحفص 648 ] اراکـشآ [  يو  رب  درگنب 

زا هک  درک  ینادنز  رد  نادناخ  رئاس  اب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ و  نانخـس  نآ  درک و  رهطم  رـس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و 
دنتسنادب و ار  ناشیا  يراوگرزب  دنتخانش و  ار  اهنآ  مدرم  نوچ  اما  [ 460  ] تخادنا تسوپ  ناشیا  يهرهچ  ات  دندوبن  ظوفحم  امرس  امرگ و 
دنداد و مانـشد  ار  وا  دندومن و  تهارک  دیزی  راک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دنلوسر  نادـناخ  زا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـندیدب و  اهنآ  یمولظم 
هب لـتق  تبـسن  دـیامن  يرب  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تساوخ  دـش  هاـگآ  نآ  رب  دـیزی  دـندومن و  يور  تیبلـها  هب  دـندرک و  نعل 

درک و وکین  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راتفر  ترـضح و  نآ  نتـشک  رب  دومن  ینامیـشپ  درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایزنبا 
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یتسار هک  نآ  هن  دـنک  بلج  شیوخ  هب  ار  مدرم  لد  ات  دوخ  یهاشداپ  کلم و  ظـفح  يارب  دروآ  دورف  شیوخ  صاـخ  يارـس  رد  ار  اـهنآ 
نبا طبـس  هک  تسا  یناتـساد  نیا  رب  لیلد  و  هحفص 649 ] دشاب [ . هدش  نامیشپ  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  دشاب و  هدیدنـسپن  ار  دایزنبا  راک 

کیدزن داد و  گرزب  ياههفحت  دیشخب و  ار  وا  ناوارف  لام  دناوخب و  دوخ  کیدزن  ار  دایزنبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ةرکذت  رد  يزوجلا 
: تفگ برطم  اب  تسم  یبش  درک و  میدـن  دوخ و  ناـنز  دزن  درب  دوخ  نوردـنا  هب  ار  وا  و  [ 461  ] دینادرگ دنلب  ار  وا  تلزنم  دـیناشن و  دوخ 

درک : ءاشنا  ههیدب  تایبا  نیا  دوخ  ناوخب و 

دیلپ دیزی  راعشا 

ینعا یجراخلا  لتاق  يداهج  یمنغم و  دیدستل  يدنع و  ۀـنامالا  رـسلا و  بحاص  دایزنبا  اهلثم  قساف  لم  مث  یـشاشم  يورت  ۀبرـش  ینقـسا 
ماش هار  رد  يرکشی  حیرش  نب  رفاسم  اب  دایزنبا  هک  تسا  هدرک  لقن  دایزنبا  زا  لماک  رد  ریثا  نبا  [ . 462  ] داسحلا ءادعالا و  دیبم  انیسح و 
سپ مدرک . راـیتخا  ار  وا  لـتق  نم  يوش  هتـشک  وت  اـی  دوش  هتـشک  وا  اـی  دوب  هتفگ  متـشک و  دـیزی  رما  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  تفگ :

یمومع راکفا  مدرم و  راظنا  رد  دب  يهجیتن  هدید  نوچ  هدوب  تسایس  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  دیزی  ینامیشپ 
نآ لتق  زا  رورـسم  نطاب  رد  ـالا  دـیامن و  بولق  بلج  هیور  نآ  اـب  هکلب  دـنک  هئربت  ار  دوخ  هتـساوخ  هدیـشخب  هحفـص 650 ] شاهیلع [  رب 
هک درک  راداو  ارم  رمالایلوا  زا  تعاطا  ایادخ  هک  هتفگیم : زامن  زا  دعب  دناوخیم و  زامن  زین  نشوجلايذ  نبا  رمش  و  تسا . هدوب  ترضح 

سینا رـصم و  یبـهذ ج 2 ص 280 ط  لادـتعالا  نازیم  هب  دوش  عوجر  [ 463  ] مناسرب لـتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهناـحیر 
هزاجا و  تسا . دایزنبا  دـیزی و  زا  ترابع  رمـش  رمـالایلوا  هک  تسا  مولعم  هحفـص 651 ] لاـس 1392 ق [ . زیربت  ص 115 ط  نیدحوملا 
شموش تسایس  هلیح و  هار  زا  مه  نآ  دنیامن  اپرب  ءازع  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هب  وا  رابنوخ  رابرد  رد  قشمد  رد  تیبلها  هک  دیزی  نداد 

لماک رد  [ : 464  ] دیوگ مومهملا  سفن  يهمجرت  رد  دـیامن . هئربت  مالـسلاهیلع  ماما  نوخ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هکلب  مومع  راظنا  رد  هک  هدوب 
هنعل دیزی  دراد  ياپرب  ءازع  سلجم  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  يارب  تساوخ  تصخر  داتسرف و  دیزی  دزن  مالسلااهیلع  بنیز  دیوگ  یئاهب 

دـندمآیم و ناشیا  دزن  رایـسب  ناـنز  زور  ره  دنتـشاد و  متاـم  اـجنآ  هب  زور  تفه  دروآ  دورف  ةراـجحلاراد  رد  ار  ناـنآ  داد و  تصخر  هللا 
رد ار  مالسلاهیلع  نیـسح  تیبلها  تسین  تحلـصم  تفگ  دیدرگ و  هاگآ  ناورم  دنـشکب  ار  وا  دنزیر و  دیزی  يارـس  رد  مدرم  دوب  کیدزن 

نیاربانب درک  هناور  هنیدـم  هب  تخاسب و  ناشیا  رفـس  گرب  دـیزی  تسرف و  زاجح  يوس  ار  ناشیا  زاسب و  رفـس  گرب  يرادـهاگن  رهـش  نیا 
دوب . ماش  رد  تقو  نادب  ناورم  تیاور 

دوب هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دیزی 

 ] دریگب ار  مدرم  راجزنا  رفنت و  ولج  ات  دشیدنا  تلیح  هچ  تسنادیمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دیلپ  دیزی  دش  نایب  هچنآ  ربانب 
ار وا  هتخاس و  هاگآ  رما  عقاو  زا  ار  دـیزی  هدـش و  هاگآ  مدرم  تاـین  زا  ناورم  دنـشکب و  ار  وا  هک  شراـبرد  هب  مدرم  شروی  و  هحفص 652 ]

دیعب رایـسب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رب  ندرک  اپرب  ءازع  زور  تفه  دزاسیم  حضاو  تسا  هدرک  تیبلها  ءارـسا  هب  نداد  تکرح  هب  راداو 
روطچ اهنآ  ناـهذا  رد  شیوشت  بارطـضا و  مدرم و  ناـجیه  نآ  اـب  تسا  هدـش  زور  تفه  قشمد  رد  اـهنآ  ندـنام  تدـم  هیلک  هکلب  تسا 
رهطا رونا  رس  نآ  ای  دنشاب  هتخیوآ  عماج  دجسم  يهرانم  رد  ار  رهطم  رس  زور  لهچ  ات  دراد و  هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیبلها  تسناوتیم 

هک هدرکیم  باجیا  بولق  بلج  يارب  يو  يهلیح  دیزی و  تسایـس  يهظحالم  هکلب  دشاب  هداتـسرف  هنیدـم  هب  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  اب  ار 
بلج شیوخ  رب  هتفرگ و  شدوخ  هب  ینیبدب  رد  ار  مدرم  یمومع  راکفا  هجوت  ولج  ات  دنادرگرب  بیطا  ندب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رهطم  سأر 

ناشدورو لوا  رد  ار  تیبلها  دنتـشاد  هاگن  ءازع  زور  هس  هتفگ  يربط  هک  دنامن  هتفگان  دنلئاق و  نآ  رب  هیماما  يهعیـش  مومع  هچنانچ  دیامن 
یلع هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردلارئاصب  رد  هچنانچ  دناهداد  نکـسم  یناریو  يهناخ  رد  قشمد  هب 
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رد ار  ام  تفگ : ناشیا  زا  یکی  دنداد  نکـسم  ناریو  يهناخ  رد  ار  اهنآ  دندرب  ۀیواعم  نب  دـیزی  دزن  ناهارمه  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب 
دنسرتیم هناخ  ندش  بارخ  زا  دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگیم : یمور  نابز  هب  نانابساپ  دشکب  ار  ام  دتفا و  ورف  فقس  هک  دنداد  لزنم  هناخ  نیا 

ار یمور  نابز  ام  زا  سک  چیه  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دنـشکیم  دندربیم و  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هک  نآ  اب  هحفص 653 ] ] 
نم . زج  تسنادیمن  وکین 

دناهدوب یمور  ماش  نادنز  ياهنابساپ 

نابز اب  دناهدوب  هدرامگ  ع )  ) تیبلها ءارسا  هب  هک  یئاهنآ  نادنز و  رد  ۀیمأینب  تلود  نانابساپ  هک  دوشیم : هدافتسا  هفیرش  تیاور  نیا  زا 
رابرد رد  مور  تلود  تشاد و  طابترا  مور  اـب  ۀـیمأینب  تلود  نوچ  دنـشاب  یمور  الـصا  هک  تسنآ  يوق  نظ  دـناهدومنیم و  ملکت  یمور 

يهرود ات  ۀـیواعم  ناـمز  زا  تسا  [ 465  ] سویژرـس برعم  هکیمور  روصنم  نب  نوجرـس  هچنانچ  هتـشاد  ذوفن  دـیزی  ۀـیواعم و  ۀـیمأینب و 
داهنشیپ دیزی  هب  وا  دایزنبا  تسد  هب  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  لتق  ریبدت  هدوب و  يوما  رابرد  رد  رواشم  ریزو  بتاک و  ابیرقت  کلملادبع 

ءادهـشلادیس يهبراـحم  هب  درک و  اـهنآ  یلاو  ار  داـیزنبا  هدوـمن و  مـه  اـب  هحفـص 654 ] ار [  هفوـک  هرـصب و  نـیقارع  تموـکح  هدوـمن و 
دعب هدوبن و  بوخ  ناشنیبام  دایزنبا  اب  دیزی  نوچ  دوب  هتشاد  هگن  هدومن و  ذخا  ۀیواعم  زا  يدهع  البق  نوجرـس  دومن و  راداو  مالـسلاهیلع 

هب ار  هماندهع  نآ  دتسرفب  مالسلاهیلع  ماما  گنج  هب  دهدب و  دایزنبا  هب  ار  نیقارع  تیالو  هک  يو  داهنشیپ  نوجرس و  اب  دیزی  يهرواشم  زا 
تهج هب  ۀـیمأینب  رابرد  اب  مور  طابترا  دـناهدرک . لقن  نارگید  داـشرا و  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  هچناـنچ  درک  لوبق  زین  وا  داد و  ناـشن  دـیزی 

لیصفت هب  تخادنا  اهنآ  رظن  زا  ار  مالسا  تمظع  درک و  حلص  مور  اب  نیفـص  گنج  نامز  رد  ۀیواعم  هدوب و  اهنآ  هب  ۀیمأینب  يداژن  لیامت 
يوأملاۀنج ص 304 ط هب  دوش  عوجر  دندوبن  یبرع  لیصا  داژن  زا  ۀیمأینب  دوشب و  ۀنطلـسلادامتعا  موحرم  نیودتلا )  ) باتک هب  عوجر  نآ 

هچنانچ هتسنادیم  یبوخ  هب  ار  یمور  نابز  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا  زین  و  زیربت . 250 ط 2   - زیربت و ص 253 - 1
اریز دشاب  لهاج  نآ  هب  ماما  هک  دوشیمن  ادیپ  یتغل  دـنکیم  ملکت  اهنآ  اب  هدوب و  انـشآ  تاغل  یمامت  هب  ماما  هک  تسنآ  رب  هیماما  ام  داقتعا 

دشاب . مدرم  رب  ادخ  تجح  هک  دیاشن  هیهلا  تفالخ  تماما و  ار  وا  دشاب  لهاج  يزیچ  هب  یتغل و  هب  هک  یسک 

دوب تیب  لها  نتشک  لایخ  رد  دیزی  راک  لوا  رد 

لاـیخ رد  قشمد  رد  اـهنآ  ندرک  ینادـنز  ماـش و  هب  ع )  ) تیبلـها دورو  زا  سپ  رما  لوا  رد  دـیزی  هک  دوشیم  موـلعم  هروـبزم  تیاور  زا  و 
ثبیخ لایخ  نآ  زا  ادعب  یلو  دوشیم  رهاظ  نادـنز  نانابـساپ  يوگتفگ  زا  هچنانچ  هدوب  اهنآ  ندرب  نیب  زا  یلک  هب  و  هحفص 655 ] نتشک [ 

رد مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  لتق  ساکعنا  اهنآ و  ناجیه  بالقنا و  مدرم و  ندش  رادیب  یمومع و  راکفا  هجوت  نآ  تهج  هدش و  فرـصنم 
ياهشیامرف زا  هچنانچ  دیامن  رظنفرـص  تلاسر  نادناخ  دارفا  نتـشک  زا  هدش  ثعاب  هک  تسا  دیزی  رب  نآ  نداد  هجیتن  دب  نیملـسم و  نایم 

نطو هب  ار  لاـفطا  ناـنز و  نیا  هک  نک  راداو  ار  یـسک  تشک  یهاوخ  ارم  رگا  دومرف : هک  دوـشیم  هدافتـسا  زین  دـیزی  اـب  ع )  ) داجـس ماـما 
زا دناهدرک ، لقن  لتاقم  رد  هچنانچ  دینادرگرب  دیهاوخ  امش  دوخ  ار  اهنآ  متـشذگ و  امـش  لتق  زا  هک  تفگ : دیلپ  دیزی  دناسرب و  ناشدوخ 

دراد . هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیبلها  تسناوتیمن  دیزی  هک  دوشیم  مولعم  اهنیا  یمامت  يهظحالم 

ربنم رد  يو  تانایب  دیزی و  دنزرف  هیواعم 

زاب ربنم  يالاب  رد  دـیزی  نب  ۀـیواعم  شرـسپ  تفر و  نیب  زا  تدـم  كدـنارد  تشادرب و  ع )  ) تیبلـها لـتق  زا  تسد  دـش  اوسر  سب  دـیزی 
نبا مروایب . اجنیا  رد  تنـس  لـها  يهربتعم  بتک  زا  ار  نآ  نیع  تسیدـنچ  تاـکن  ياراد  دـیزی  نب  ۀـیواعم  تاـملک  نوچ  درک و  شیاوسر 

دهعب دیزی  هیبأ  توم  دعب  ۀفالخلاب  عیوب  ۀیواعم  نب  دیزی  نب  ۀیواعم  دـیوگ : ةرهاق . 163 ط   - ةرهازلا ج 1 ص 164 موجنلا  رد  يدرب  يرغت 
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. ۀفالخلا یف  هتدم  لطت  ملف  نیعبرا  ثالث و  ۀنـس  هحفـص 656 ] هدلوم [  ناک  نیتس ، عبرا و  ۀنـس  نم  لوالا  عیبر  رهـش  یف  کلذ  هیلا و  هنم 
: لاق سانلا و  عمج  هسفن  علخ  دارا  امل  اذه  ۀـیواعم  نا  ...... احلاص الجر  ناک  هناف  هسفن ، علخ  مث  ۀـلیل  نیعبرا  کلم  سالفلا : صفحوبا  لاق 

مث اهرزودـلقتا  الف  مکتفالخ  ةوالح  تقذ  ام  هللاو  لاقف : ادـلاخ ، كاخا  لو  اولاقف : متببحأ ، نم  اوراتخاف  مکرمأ  نع  تفعـض  ساـنلا  اـهیأ 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نم  هتبارقل  هنم  هب  قحأ  وه  نم  هلهأ و  رمالا  عزان  ۀیواعم  يدج  نا  سانلا ، اهیأ  لاقف : ربنملا  دـعص 

ریغ ناکف  رمالایبأ  دـلق  مث  هایاطخب . اریـسأ  هبونذـب و  انیهر  هربق  یف  راصف  ، هتینم هتتا  یتح  نوملعت  ام  مکب  بکر  و  بلاـطیبأ ، نب  یلع  وه 
هعومد ترج  یتح  یکب  مث  همرجب ، اریـسأ  و  هبونذب ، انیهر  هربق  یف  راص  و  لجالا . هنع  رـصق  و  لمالا ، هفلخأ  هاوه و  بکر  و  کلذل ، لهأ 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ةرتع  لتق  دق  و  هبلقنم ، سئب  هعرـصم و  ءوسب  انملع  انیلع  رومالا  مظعأ  نم  نا  لاق : مث  هیدخ . یلع 
و اظح ، اهنم  انلن  دـقف  اریخ  ایندـلا  تناک  نئل  هللاو  مکرما ، مکنأشف  مکتاعبت ، لمحتملاب  دـلقتملاب و ال  انا  ام  و  ۀـبعکلا ، برخ  مرحلا و  حاـبا 

هحفص هللا [ . مکمحر  مکتفالخ  یف  اورواش  و  کلام ، نبا  ناسح  سانلاب  لصیلف  الا  اهنم ، اوباصا  ام  نایفسیبا  ۀیرذ  یفیکف  ارش  تناک  نئل 
مایا . دعب  هتنس  یف  تام  یتح  بیغت  هلزنم و  لخد  مث  [ 657

وا تانایب  تاکن  ضعب  هب  هراشا 

هیلع هللا  یلـص  هللالوسر  ءابرقأ  ناشموش  تاغیلبت  رثأ  رد  تاماش  رد  ار  ناشدوخ  هک  دیزی  ۀیواعم و  درگنب و  تربع  رظن  اب  زیزع ، يهدناوخ 
مدرم زا  هوبنا  تعامج  نایم  رد  ربنم  يالاب  رد  ۀـیواعم  شرـسپ  دـیزی  زا  دـعب  تشذـگ  نآ  دـهاوش  هچنانچ  دـندوب  هداد  مدرم  دروخب  هلآ  و 
قیاقح دنوادخ  و  تسا . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یلع  زا  ترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ءابرقأ  تفالخ و  رب  قحأ  هک  دنکیم  رارقا 

هب خیرات  تاحفص  رد  یلهاج  بصعت  نتـشاذگ  رانک  یئوگقح و  ار  دیزی  دنزرف  هدنام ، راگدای  هب  خیرات  رد  هدرک و  يراج  وا  نابز  هب  ار 
تاحضاو و هتشگ  رتدب  ۀیمأینب  زا  هدش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  زارد  نایلاس  زا  سپ  یبصان  ینارح  يهیمیت  نبا  یلو  دنکیم  دای  یسفنکین 

يرادـفرط هب  راداو  یتاذ  تثابخ  هنالهاج و  بصعت  ار  وا  اریز  دوشیم  دای  یهارمگ  تلالـض و  یماندـب و  اب  هدومن و  راکنا  ار  تایرورض 
هحفص 658 ] تسا [ . هدرک  قح  راهظا  هب  راداو  بصعت  نتشاذگ  رانک  ار  دیزی  دنزرف  اما  هدرک  دیلپ  دیزی  زا 

نیرادلا ةریخذ  بحاص  دیجملادبع  دیس  اقآ 

هراشا

ریهش ثدحم  يرئاح  يزاریش  دیجملادبع  دیس  نیرادلا ) ةریخذ  رد  (( ) هر  ) يرئاح ینیسح  دیمحلادبع  دیـس  ياقآ   ) 15 س -: - 327 ص -:
هتیأر و دـق  و  ص 215 . دـیوگ : مارحلا  مرحم  يهمتت  مایالا  عئاقو  عبار  دـلجم  رد  هر )  ) ینابایخ ثدـحم  هدوب  عالطالا  عساو  لـیلج  دیـس  و 

یف هیلعهللاتاولص  ۀینیسحلا  ۀبتعلا  ةرایزب  یفرشت  مایا  هدنع  ةدوجوملا  ۀسیفنلا  بتکلا  نم  تدفتـسا  فیرـشلا و  رئاحلاب  هعم  یعامتجا  قفتا 
صحفتب اعلوم  ادجم  اعبتتم  املاع  ناک  و  ةروکذـملا . ۀنـسلا  یف  هتافو  ربخ  غلب  زیربت  یتدـلب  یلا  یتروز  نم  یتدوع  دـعب  ه و  ( 1345 : ) ۀنس

وه انل و  فیرـشلا  هطخب  اذـبن  بتک  اـهنم و  ارطـش  تبختنا  هماـعلا و  ۀـصاخلا و  نم  ةربتعملا  بتکلا  نم  ۀـفیطللا  راـثالا  ۀـفیرطلا و  راـبخالا 
دیس نآ  عالطا  هطاحا و  يهزادنا  هحفص 659 ] یهتنا [ . نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاطلا  هدادجأ  عم  هرشح  هللا و  همحر  اندنع  دوجوم 
خیـش تسا و  نایامن  هدیـسر  عبط  هب  فجن  رد  نآ  لوا  دـلجم  شتافو  زا  لبق  ق  ه . ( 1345  ) لاس رد  هک  نیرادـلا  ةریخذ  شباتک  زا  لـیلج 
ةریخذ هدومرف : هچناـنچ  دـشابیم . دـلجم  هس  رد  نآ  هک  هدوـمرف  هدرب و  مسا  هدربماـن  باـتک  زا  ص 15  ج 10  ۀـعیرذلا )  ) رد هر )  ) داتـسا

يزاریشلا ینیسحلا  اضر  دمحم  نب  دیجملادبع  دیسلل  تادلجم  ثالث  یف  ریبک  لتقم  ع )  ) نیسحلا باحصأ  نیسحلاب و  قلعتی  امیف  نیرادلا 
هحفص 660 ] ۀلیلق [ . ةدمب  عبطلا  دعب  فلؤملا  یفوت  و  ( 1345  ) یف فجنلا  یف  لوالا  هدلجم  عبط  رصاعملا ، يرئاحلا 
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عیضر هللادبع  رغصا و  یلع  يهرابرد  قیقحت 

هراشا

دالوا زا  یلاسدروخ  لفط  تسنآ : خیراوت  لتاقم و  بتک  رد  روهشم  تسا ) عیضر  هللادبع  هنیکس و  ردام  بابر   ) 9  - 10 س -: - 354 ص -:
ع)  ) ءادهشلادیس تیمولظم  هدیشون و  تداهش  تبرش  وا  نینزان  يولگ  رب  ریت  تباصا  اب  ءاروشاع  زور  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح 

تسا عیضر ) هللادبع   ) هک ار  لفط  نآ  یحطس  رظن  اب  و  تسا . هتخاس  اراکشآ  دبأ  ات  ملاع  لها  یمامت  هب  ار  ۀیمأینب  یناسنا  دض  تایانج  و 
هـسدقم يهیحان  ترایز  رد  نوچ  و  دنرامـشیم . یکی  دننادیم و  رغـصا ) یلع   ) زا ترابع  تسا  تاملـسم  زا  شندروخ  ریت  وا و  دوجو  و 

هدمآ شیپ  ندوب  یکی  داحتا و  روصت  اجنیا  زا  تسین  هیحان  ترایز  رد  یلفط  رغـصا » یلع   » مان هب  هدش و  هدرب  مسا  عیـضر  هللادـبع  زا  طقف 
ياهریت فدـه  ءالبرک  نادـیم  رد  ءاروشاع  زور  ریغـص  غلابان و  لـفط  رفن  دـنچ  هک  هدـماین  ناـهذا  هب  دـیاش  هدـشن و  تقد  تسرد  تسا و 

هحفـص دنتـسه [  ءالبرک  ءادهـش  زا  مشاهینب  زا  رفن  هد  زا  رتشیب  هک  یتروص  رد  تسا . هتـشگ  دیلپ  دیزی  ناراثنناج  نامیخژد و  شابوا و 
ءادهـش یمامت  یماسا  دادـعت  هب  رظن  هیحان  ترایز  رد  دوشیم  مولعم  هدـماین  هسدـقم  يهیحان  ترایز  رد  اهنآ  يهکرابم  یماـسا  هک  [ 661
تحبذ هدومرف : هک  ع )  ) داجـس ماما  شیامرف  زا  و  دـناهدومرف . هراشا  تسا  رتشیب  ناـشتلالج  هک  یـصاخشا  یماـسا  هب  دـیاش  تسا  هدوبن 
لافطا نآ  تـالاوحأ  دوشیم  مولعم  تقد  زا  سپ  تسین . رفن  کـی  هب  رـصحنم  دـناهدش  حـبذ  ءـالبرک  رد  یلاـفطا  دوشیم  مولعم  اـنلافطا .

ار یکی  صوصخم  تالاح  هدرک و  طلخ  مه  هب  تسا  رغصا ) یلع   ) و عیضر ) هللادبع   ) زا ترابع  هک  ار  ع )  ) ماما ریغـص  لفط  ود  صوصخ 
دیفم خیش  حیرصت  زا  هدوب و  راوخریش  هک  تسا  مولعم  عیضر » : » شبقل زا  هللادبع  تسا . هدش  هبتـشم  مه  هب  هدرک و  لقن  يرگید  يهرابرد 

مرح ناوناـب  زا  ار  لـفط  نآ  هتـسشن و  اـههمیخ  ولج  رد  ع )  ) ماـما هک  تسا  نشور  يروـلا  مـالعا  داـشرا و  رد  هر )  ) یـسربط خیـش  و  هر ) )
عیـضر لفط  نآ  ردام  دـنک و  عادو  هک  هداد  ع )  ) ماما هب  هدروآ  ار  نآ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هدومرف : فوهل  رد  هر )  ) دیـس هتـساوخ و 

هک یلاح  رد  تماما  مرح  ناوناب  مشچ  ولج  رد  ار  وا  هدوب و  راوخریـش  ههام و  شـش  هک  تسا  هللادـبع  شماـن  سیقلا و  ءيرما  تنب  باـبر 
مرح تاردخم  تمصع و  هحفص 662 ] ناوناب [  لاوحا  عقوم  نآ  هدز و  ریت  اب  ۀلمرح  شیولگ  زا  [ 466  ] دوب هداتسیا  همیخ  ولج  رد  شردام 

نیـسح ماما  هدرک  لقن  ادنـسم  هچنانچ  دیوگ : یناهفـصا  جرفلاوبا  دنادیم . ادخ  دنوشیم ؟ لاح  هچ  رد  هدش و  نوگرگد  ردـقچ  ع )  ) ماما
زا نینچمه  جرفلاوبا و  ریبعت  نیا  زا  درک . حبذ  ار  وا  تخادنا و  يریت  ریـشب  نب  ۀبقع  دیناشن و  دوخ  لغب  رد  ار  وا  تساوخ و  ار  یمالغ  (ع )

رجح رد  ع )  ) ماما ار  لفط  نآ  هک  تسا  رهاظ  داـشرا . ص 254  هرجح ) یف  هسلجا  و  : ) هدومرف هک  هر )  ) دیفم خیـش  دننام  ناگرزب  تاریبعت 
لفط نس  يداع  بسح  رب  دـیاب  دـبال  دـش  دـهاوخ  لقن  هچنانچ  دنیـشنب  ناسنا  لغب  رد  دازون  هک  تسیداـع  راـبتعا  زا  رود  هدـیناشن و  دوخ 
دزن هدروآ  ار  هللادبع  يهزانج  ع )  ) ماما هک  هدومرف : هر )  ) دیفم خیـش  دناشنب . دوخ  كرابم  رجح  رد  ار  وا  ع )  ) ماما ات  دـشاب  رتگرزب  يردـق 

هب ریت  هک  عیـضر  هللادبع  و  داشرا . ص 254 - هتیب » لها  یلتق  عم  هعـضو  یتح  هلمح  مث  : » دیوگ تشاذـگ و  شتیبلها  زا  ادهـش  ياههزانج 
هداد يربک  بنیز  شرهاوخ  هب  ار  وا  ع )  ) ماما هدرک  حبذ  ار  وا  هتسشن و  بابر  شردام  تمصع و  ندناخ  تاردخم  مشچ  ولج  رد  شیولگ 

هب رگید  لوق  هب  ای  تسا  فوهل  رد  هچنانچ  تسا  هتخادـنا  نامـسآ  فرط  هب  هدرک و  رپ  لـفط  نوخ  زا  ار  دوخ  كراـبم  فک  ود  سپـس  و 
ع)  ) ماـما هدومرف : فوـهل  رد  هر )  ) دیـس و  هحفـص 663 ] تسا [ . يربط  خـیرات  و  هر )  ) دـیفم خیـش  داـشرا  رد  هچناـنچ  تسا  هتخیر  نیمز 

لیوعلاب ءانـسلا  تاوصا  تعفتراف  هدومرف : دـنک و  کمک  ام  هب  هک  تسا  ینیعم  اـیآ  دومرف  ادـن  دـید و  ار  دوخ  يهبحا  ناـناوج و  عراـصم 
مهسب لهاک  نب  ۀلمرح  هامرف  هلبقیل  هیلا  أم  وأ  هذخاف و  هعدوأ  یتح  ریغصلا  يدلو  ینیلوان  مالسلااهیلع  بنیزل  لاق  ۀمیخلا و  باب  یلا  مدقتف 

نیعب هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  لاق : مث  ءامـسلا  وحن  مدلاب  یمرات  ءالتما  املف  هیفکب  مدلا  یقلت  مث  هیذخ  بنیزل : لاقف  هحبذف  هرحن  یف  عقوف 
زا رپ  ار  كرابم  فک  ود  ره  هک  ع )  ) ماما ادیص . فوهل ص 66 ط  ضرالا . یلا  ةرطق  مدلا  کلذ  نم  طقسی  ملف  ع :)  ) رقابلا لاق  یلاعت  هللا 
هب هدرک و  نوخ  زا  رپ  ار  فک  ود  ره  نآ  زا  سپ  هتفرگ  ع )  ) ماما زا  ار  لفط  وا  هداد و  شرهاوخ  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  دعب  هدومرف  لفط  نوخ 
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ود ره  هدوب  مالسلاهیلع  ماما  ياهتسد  يالاب  رد  هک  یلاح  رد  لفط  رگا  دناسریم  ار  نآ  مه  تداع  رابتعا و  هچنانچ  تسا  هتخادنا  نامـسآ 
زا دعب  هک  تسنآ  دهاش  فک  ود  ره  ندرک  رپ  دیامن و  رپ  ار  فک  کی  رگم  دراد  هاگن  مه  ار  لفط  دیامن و  نوخ  زا  رپ  دناوتیمن  ار  فک 

تسا و فوهل  رد  هر )  ) دیـس ترابع  حیرـص  هچناـنچ  تسا  هدومرف  یلمع  ار  راـک  نیا  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  هب  لـفط  نداد 
نیا طقف  تسین  نایم  رد  عیـضر » هللادبع   » لفط شطع  زا  يرکذ  فوهل  رد  هر )  ) دیـس داشرا و  رد  هر )  ) دیفم خیـش  ترابع  رد  و  دش . لقن 

فده ماگنه  نآ  رد  دیـسوبیم  ار  وا  دیامرف و  عادو  هک  نیا  يارب  تساوخ  ار  ریغـص  لفط  اههمیخ و  ولج  دـمآ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا 
هذخأف اشطع  یکبی  هل  لفطب  اذاف  نیـسحلا  تفتلاف  دیوگ : صاوخلاهرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  هحفـص 664 ] تفرگ [ . رارق  ۀلمرح  ریت 
مکحا مهللا  لوقی : یکبی و  نیـسحلا  لعجف  هحبذـف  مهـسب  مهنم  لجر  هامرف  لفطلا  اذـه  اومحراف  ینومحرت  مل  نا  موق  ای  لاق  هدـی و  یلع 

نبا طبـس  هک  یلفط  نـیا  [ . 467  « ] ۀـنجلا یف  اعـضرم  هل  ناف  نیـسح  اـی  هعد   » يوهلا نم  يدونف  اـنولتقف  انورـصنیل  اـنوعد  موق  نیب  اـننیب و 
يالاب ار  وا  مالـسلاهیلع  ماما  هدرکیم و  هیرگ  شطع  تهج  زا  هک  هدومن  ناـیب  ار  وا  ندروخریت  يهیـضق  هدرکن و  رکذ  ار  وا  مسا  يزوجلا 

محر لفط  نیا  هب  دـینکیمن  محر  نم  هب  هاگره  هدومرف : هدرک و  نابایب  ياههدـنرد  راکمتـس و  موق  نآ  هب  باطخ  هتفرگ و  كرابم  تسد 
لفط نیا  هکلب  دراد  عیـضر ) هللادبع   ) نایرج اب  تریاغم  هشاد  هاگن  موق  نآ  لباقم  رد  ار  لفط  هک  تالاح  نیا  دـناهدز . ریت  اب  ار  وا  دـینک و 

هب دینکیمن  محر  نم  هب  رگا  هدومرف  هتساوخ و  بآ  وا  يارب  هدروآ و  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماما  هدرک و  هیرگ  شطع  زا  هک  تسا  رغـصا  یلع 
دـناهدرک و طلخ  مه  هب  ار  لفط  ود  نیا  تالاح  هک  دوشیم  رهاظ  اجنیا  زا  دـناهداد  رارق  افج  ریت  فدـه  زین  ار  وا  دـینک و  محر  لـفط  نیا 

درجم هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسا  عیضر  هللادبع  يهرابرد  باطخ  نیا  ۀنجلا » یف  اعضرم  هل  ناف  نیسح  ای  هعد   » هدمآ نامسآ  زا  هک  یئادن 
را نآ  يزوجلا  نبا  طبـس  هدـش  هبتـشم  مه  هب  اـیاضق  نوچ  تسا  هداد  يربـک  بنیز  شرهاوخ  هب  ار  لـفط  ادـن  نآ  ندینـش  هحفص 665 ] ] 

مالسلاهیلع ماما  ندناوخ  زامن  زا  هتشاد و  لاس  راهچ  هک  دناهتفگ : یضعب  هدوبن  راوخریش  رغصا  یلع  تسا . هدرک  رکذ  رغصایلع  يهرابرد 
[ . 469  ] دناهتفگ زین  نآ  زا  رتشیب  اهیضعب  و  [ 468  ] تسا هتشاد  لاس  شش  هک  دوشیم  رهاظ  دیآیم  شلقن  هچنانچ  يو  هب 

خلا هل ...  ناف  نیسح  ای  هعد  ینامسآ : يادن  ینعم 

بنیز شرهاوخ  هب  ار  لفط  اروف  مالـسلاهیلع  ماما  اذـل  نک و  اهر  ار  راوخریـش  لـفط  نیـسح  اـی  هک  تسا  نیا  ینامـسآ  يادـن  نآ  ینعم  و 
بابر شردام  تمـصع و  ناوناب  مشچ  ولج  رد  عقوم  نآ  رد  تیرـشب  ياضتقم  هب  نوچ  هیذخ . هاتخا  ای  هدومرف : هداد و  مالـسلااهیلع  يربک 

شارخلد يهرظنم  نآ  يهدهاشم  اب  تمصع  تاردخم  نآ  لاوحا  عاضوا و  لاح  نآ  رد  دنادیم  ادخ  هدروخ و  ریت  راوخریـش  لفط  نآ  هک 
دالوا تبحم  نم  بیبح  يا  هدیسر : باطخ  يروف  اذل  دبایب و  هار  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  بلق  هب  هتساوخ  دالوا  تبحم  هدش ؟ روطچ  لفط 

 ] يارب اریز  نک  جراخ  تبلق  زا  ار  وا  تبحم  نک و  اـهر  ار  وا  هکلب  دـبای  هار  تسادـخ  تبحم  زا  رپ  هک  وت  بلق  هب  اداـبم  وا  ندروخ  ریت  اـب 
مه دوخ  دـالوا  زا  یتـح  زیچ  همه  زا  نم  نید  هار  رد  هک  شاـب  نم  تبحم  لوغـشم  وت  تسا  هدنهدریـش  هیاد و  تشهب  رد  وا  هحفص 666 ]
نآ ادـن  نآ  ینعم  تسا . هداد  تمـصع  يوناـب  نآ  هب  ار  وا  دریگب و  ار  لـفط  دومرف  شرهاوخ  هب  يروف  مالـسلاهیلع  ماـما  اذـل  و  یتشذـگ .
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هچنانچ  تسا  هدنهدریش  تشهب  رد  ار  وا  دهدب  ناج  تحار  نیمز  راذگب  ار  لفط  دنیوگ : اهیضعب  هک  تسین 
هللا یلـص  هللالوسر  نب  میهاربا  يهمجرت  هب  ۀباصا  هب  دوش  عوجر  ۀنجلا - یف  اعـضرم  هل  نا  هدومرف : مالـسلاهیلع  میهاربا  شدنزرف  يهرابرد 
ریغص دلو  مالـسلاهیلع  هل  ناک  دیوگ : لؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  يهحلط  نب  دمحم  و  يوون ج 1 ص 102 . ءامـسالا  بیذهت  هلآ و  هیلع و 

زاب خلا . اوبغر ... ام  دق  موقلا و  ردغ  تایبالا : هذـه  لاق  هنفد و  هیلع و  یلـص  هفیـسب و  هل  رفح  همدـب و  مالـسلاهیلع  هلمرف  هلتقف  مهـس  هئاجف 
نب قفوم  دـیؤموبا  یمزراوخ  [ . 470  ] لتق امل  تایبالا  رکذ  دـنع  هرکذ  مدـقت  دـق  هلتقف و  لفط  وه  مهـس و  هءاج  رغـصالا  یلع  اما  دـیوگ :
ایلع ینولوان  لاق : ۀمیخلا و  باب  یلا  مدقتف  دـیوگ : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  باتک  رد  ق  ه . ( 568  ) یفوتم مزراوخ  بطخا  یکم  دـمحا 
هیلع هللا  یلص  دمحم  كدج  مهمصخ  ناک  اذا  موقلا  ءالؤهل  لی  و  هحفـص 667 ] لوقی [ : هلبقی و  لعجف  یبصلا  هولوانف  هعدوأ  یتح  لفطلا 
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یتح همد  ع )  ) نیـسحلا یقلتف  هرجح  یف  هحبذـف  مهـسب  هللا  هنعل  يدـسالا  لـهاک  نب  هلمرح  هاـمر  ذا  هرجح  یف  یبـصلا  اـنیبف  ملـس  هلآ و  و 
هسرف و نع  ع )  ) نیـسحلا لزن  مث  انل . ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  رـصنلا  انع  تسبح  نا  مهللا  لاـق : ءامـسلا و  وحن  هب  یمر  مث  هفک  تءـالتما 

نم اسیآ  هدیب  هفیـس  اتلـصم  موقلا  ۀلابق  فقو  هسرف و  بکر  امئاق و  بثو  مث  هنفد  هیلع و  یلـص  مث  همدـب  هلمر  هفیـس و  نفجب  یبصلل  رفح 
دوشیم رهاظ  یمزراوخ  تاراـبع  رد  تقد  زا  سپ  [ . 471  ] خـلا مشاهلآ .... نم  ریخلا  یلع  نبا  انأ  لوقی : وه  توملا و  یلع  اـمزاع  هسفن 

خیش دننام  رباکا  حیرصت  هب  انب  اریز  هدرک  لقن  مه  اب  هتسناد  یکی  نوچ  هدرک  طلخ  جوزمم و  رغصا  یلع  اب  ار  عیـضر  هللادبع  ياهیـضق  هک 
یلو دـیامرف  عادو  هتـساوخ  ار  لفط  نآ  هتـسشن و  نیمز  هب  اههمیخ  ولج  رد  عیـضر  هللادـبع  عادو  عقوم  رد  ع )  ) ماـما نارگید  و  هر )  ) دـیفم

دش و هدایپ  بسا  زا  لفط  ندروخ  ریت  زا  دعب  مالسلاهیلع  ماما  دیوگ : هحفص 668 ] دعب [  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  نیا  اب  یمزراوخ 
نب دمحم  و  [ 472  ] تسا یطخ  يهخـسن  رد  هچنانچ  یمزراوخ  و  درک ، هتـشغآ  شنوخ  اب  ار  لـفط  دـنک و  نیمز  رد  ریـشمش  اـب  ار  یلحم 
نیا يایاضق  وشیم  مولعم  دناوخ . زامن  لفط  نآ  هب  هک  دـناهدرک  حیرـصت  ود  ره  دومرف و  نفد  ار  وا  هک  دـندومن  حیرـصت  یعفاش  يهحلط 

رد بسا  راوس  رغـصا  یلع  ندروخریت  عقوم  رد  هتـسشن و  نیمز  هب  عیـضر  هللادبع  عادو  عقوم  رد  ع )  ) ماما دـناهدرک  طخ  مه  هب  ار  لفط  ود 
( هر  ) دیفم مظعا  خیش  تارابع  نیع  تسا  بوخ  هدناوخ  زامن  وا  رب  هدمآ و  نیئاپ  بسا  زا  دعب  هتساوخ و  بآ  وا  يارب  هدوب و  رگـشل  لباقم 

یف هسلجاف  لفط  وه  و  ع )  ) نیـسحلا نب  هللادـبع  هنباب  یتأف  طاطـسفلا  ماما  ع )  ) نیـسحلا سلج  مث  هدومرف : داـشرا  رد  مرواـیب . اـجنیا  رد  ار 
نکی نا  بر  ای  لاق : مث  ضرالا  یف  هبـص  هفک  ءالتما  املف  هفک  یف  همد  ع )  ) نیـسحلا یقلتف  هحبذف  مهـسب  دـسأینب  نم  لجر  هامرف  هرجح 

هتیب لهأ  لتق  عم  هعـضو  یتح  هلمح  مث  نیملاظلا ، موقلا  ءالوه  نم  انل  مقتنا  هنم و  ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  ءامـسلا  نم  رـصنلا  انع  تسبح 
مرح تاردخم  ناوناب و  مشچ  ولج  رد  لفط  ندروخریت  لفط و  عادو  يارب  تارهاط  مایخ  ولج  رد  ع )  ) ماما سولج  هحفص 669 ] [ . ] 473]
محر نم  هب  رگا  هدومرف  هدروآ و  رگـشل  لـباقم  ع )  ) ماـما هدرکیم و  هیرگ  شطع  تدـش  زا  هک  تسا  لـفط  نآ  زا  ریغ  مالـسلاهیلع  ماـما 

هدروخ و ریت  هک  یلفط  نآ  رب  ع )  ) ماما ندناوخ  زامن  زا  و  تسا . رغـصا  یلع  یمود  عیـضر  هللادبع  یلوا  دینک  محر  لفط  نیا  هب  دینکیمن 
هتفگ هچنانچ  رغـصا  یلع  هک  دوشیم  رهاظ  هدومرف  نفد  هدناوخ و  زامن  وا  هتفاکـش و ر  ار  نیمز  ریـشمش  اب  هدش و  هدایپ  بسا  زا  ع )  ) ماما
هلاس شـش  لفط  زا  رتمک  هب  تسا و  بوجو  رد  دنک  نفد  ار  لفط  هتـساوخیم  نوچ  ع)  ) ماما ندناوخ  زامن  رهاظ  هتـشاد و  لاس  شـش  دش 

قیقحت یلو  دناهداد  اببحتسا  هب  يوتف  اهیضعب  هچرگ  تسین  مولعم  دشاب  هتشادن  لاس  شش  هک  یلفط  زامن و  بابحتسا  تسین و  بجاو  زامن 
زامن يهرابرد  تـالامتحا  یـضعب  دوش و  هدـناوخ  تیبولطم  ءاـجرب  رگم  تسین  تباـث  یعرـش  بابحتـسا  هدوب و  لاکـشا  دروم  هک  تسنآ 

عوضوم هب  هرـسسدق  رـصاعم  ققحم  دیـس  و  تساهنآ . مدع  لصا  تسا و  كوکـشم  دسریم  ناهذا  ضعب  هب  هک  رغـصا  یلع  هب  ندـناوخ 
هب ار  اهنآ  تالاح  نارگید  دننام  هدشن و  ضرعتم  مالسلاهیلع ) نیسحلا  لتقم   ) باتک رد  لفط  ود  نیا  ندوب  ددعتم  ای  ندوب و  یکی  داحتا و 

هرجح یف  هسلجاف  باـبرلا  هما  و  [ 474  ] هللادبع هنباب  بنیز  هتتأف  هعدوی  عیـضرلا  هدـلوب  هحفـص 670 ] اعد [  و  دـیوگ : هدومرف و  طـلخ  مه 
نبا ۀـلمرح  هامرف  ءاملا  هل  بلطی  موقلا  وحن  هب  یتأ  مث  [ 476  ] مهمصخ یفطـصملا  كدج  ناک  اذا  موقلا  ءالؤهل  ادعب  لوقی : و  [ 475  ] هلبقی

و [ 477  ] ةرطق هنم  طقسی  ملف  ع :)  ) رقابلا رفعجوبا  لاق  ءامـسلا . وحن  هبیمر  هفکب و  مدلا  ع )  ) نیـسحلا یقلتف  هحبذف  مهـسب  يدسالا  لهاک 
یلا همدب  دعصملا  امد و  طحشتملا  هحفص 671 ] عیرصلا [  یمرملا  عیـضرلا  هللادبع  یلع  مالـسلا  هجرفهللالجع : دمحم  لآ  ۀجح  لوقی : هیف 

مث دیوگ : هدرک و  لقن  يراعشا  دعب  ۀیحانلا .) ةرایز   ) هیوزو يدسلا  لهاک  نب  ۀلمرح  هیمار  هللا  نعل  هیبا  رجح  یف  مهسلاب  حوبذملا  ءامـسلا 
امل هلعجاف  رـصنلا  انع  تسح  تنک  نا  یهلا  لیـصف ، نم  کیلع  نوهأ  نوکی  مهللا ال  یلاعت  هللا  نیعب  هنا  یب  لزن  ام  نوه  ع )  ) نیـسحلا لاق 

سانلا هبـشأ  اولتق  موق  یلع  دـهاشلا  تنا  مهللا  لجالا ، یف  انل  ةریخذ  لجاعلا  یف  انب  لح  ام  لـعجا  و  نیملاـظلا ، نم  اـنل  مقتنا  هنم و  ریخ  وه 
هسرف نع  ع )  ) لزن مث  [ 478  ] ۀنجلا یف  اعضرم  هل  ناف  نیسح  ای  هعد  لوقی : الئاق  ع )  ) عمس ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  کلوسرب 
هللادبع يایاضق  هحفـص 672 ] [ . ] 480  ] هتیب لها  یلتق  عم  هعـضو  لاـقی  و  [ 479  ] هیلع یلـص  همدـب و  المرم  هنفد  هفیـس و  نفجب  هل  رفح  و 
عیضر لفط  اب  تسا  یگلاس  شـش  رد  القا  شروهظ  هک  لفط  هب  ندناوخ  زامن  هدومرف  لقن  مه  هب  جوزمم  مه و  اب  رغـصا  یلع  اب  ار  عیـضر 
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و هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  دننام  ةربتعم  بتک  رد  لقن  نیا  تشاذـگ  تیبلها  يالتق  اب  ار  عیـضر  هک  هدـش  هتفگ  هک  نیا  و  دزاسیم ؟ روطچ 
رهاظ دراد و  تافانم  وا  ندرک  نفد  لفط و  هب  ندـناوخ  زامن  اب  احیرـص  هک  تسا  هر )  ) یـسربط يرولا  مالعا  و  هر )  ) امن نبا  نازحـالا  ریثم 

اههمیخ و ولج  رد  یلفط  ندروخ  ریت  نایم  هللا  همحر  رصاعم  دیـس  و  درادن . شزاس  مه  اب  رفن  کی  قح  رد  ضقانتم  يایاضق  لقب  هک  تسا 
و هر )  ) دیفم خیش  ترابع  حیرـص  هک  یتروص  رد  هدرک  عمج  زین  يو  يارب  نتـساوخ  بآ  تلالـض و  رکـشل  لباقم  نادیم  هب  ار  وا  ندروآ 
رد دنک  عادو  تساوخ  ار  عیـضر  لفط  نیمز و  هب  تسـشن  تارهاط و  مایخ  ولج  دمآ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسنآ  نارگید  و  هر )  ) یـسربط

مالعا داشرا ص 354 و  طاطسفلا ) ماما  ع)  ) نیـسحلا سلج  مث   ) دنداد رارق  افج  ریت  فده  ار  وا  دوب  هتـسشن  مالـسلاهیلع  ماما  هک  لاح  نآ 
هک یعقوم  رد  ندروخ  ریت  تسا  رهاظ  تسا و  هدرک  لقن  هر )  ) رصاعم دیـس  ار  تالمج  نآ  و  يردیح . يهعبطم  نارهت  يرولا ص 243 ط 

لـصاح نانئمطا  بناج  نیا  يارب  هچنآ  سپ  دزاـسیمن . رگـشل  لـباقم  نادـیم  هب  ندروآ  اـب  هعقاو  نیا  هداـتفا و  قاـفتا  هدوب  ماـیخ  ولج  رد 
يهعقاو ياـیاضق  اهتدـم  زا  دـعب  نوچ  دراد  تریاـغم  مه  اـب  ناـشتالاح  تسا و  عیـضر » هللادـبع   » زا ریغ  رغـصا » یلع   » هک تسنآ : دوشیم 
هچنانچ تسا  هدش  هابتـشا  مه  هب  ایاضق  اذـل  هدـش و  يروآعمج  دـناهداد  هحفـص 673 ] هعقاو [  نایرج  زا  عالطا  هک  یـصاخشا  زا  ءـالبرک 

دننکیم . لقن  ار  ءالبرک  يایاضق  هدرک  تبث  ار  ءاروشاع  زور  عیاقو  هدوب و  دعس  رمع  رگشل  عابتا  زا  هک  ملسم  نب  دیمح  لاثما  زا  مینیبیم 

ءاروشاع زور  رهظ  تقو  رد  یلفط  نتفای  دلوت 

رد تسا  عیـضر  هللادـبع  رغـصا و  یلع  نامه  زین  وا  هک  دوشیم  مهوت  هدـش و  دـلوتم  ردام  زا  زین  یلفط  ءاروشاع  زور  رد  ع )  ) ماـما يارب  و 
یبوقعی حضاو  نبا  دشاب ؟ هدوب  یکی  لفط  ود  نآ  اب  هک  دراد  تبسانم  هچ  دوش  دلوتم  ردام  زا  ءاروشاع  رهظ  تعاس  رد  یلفط  هک  یتروص 

هدرک حیرصت  ءاروشاع  زور  رد  لفط  نآ  دلوت  هب  تسا  خیرات  بتک  نیرتمیدق  زا  هک  شخیرات  رد  هتفای  تافو  ق  ( 292  ) لاس رد  هک  هر ) )
ردام هک  تسا  ۀـیمیت  هللادـیبع  نب  ۀـحلط  تنب  قحـساما  لفط  نآ  ردام  هک  هتفگ : تسا  هیدـیز  ءاملع  زا  هک  ۀـیدرولا » قئادـحلا   » بحاص و 

رد هک  تسا  نیا  هللا  همحر  یبوقعی  ترابع  نیع  و  تسا . هدوب  هیلعهللاناوضر  ینثم  نسح  لایع  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف 
هـسرف یلع  فقاول  هناف  هبراقأ  هدلو و ال  هلها و ال  نم  دحا  هعم  ام  هدحو  یقب  یتح  الجر  الجر  اومدقت  مث  دیوگ : مالـسلاهیلع  ماما  تالاح 

نیـسحلا عزنف  هحبذـف  یبـصلا  قـلح  یف  عـقوف  مهـس  هاـتا  ذا  هکنحی  لـعج  هنذأ و  یف  نذاـف  ۀـعاسلا  کـلت  یف  هل  دـلو  دـق  دوـلومب  یتأ  ذا 
 ] مث حـلاص  نم  هللا  یلع  مرکا  دـمحمل  ۀـقانلا و  نم  هللا  یلع  مرکا  تنـال  هللاو  لوقی : همدـب و  هخطلی  لـعج  هقلح و  نم  مهـسلا  مالـسلاهیلع 

هدوب و بسا  راوس  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  مولعم  دـش  لقن  هک  ترابع  نیا  زا  [ . 481 ... ] هیخاینب هدلو و  عم  هعـضوف  یتا  هحفص 674 ]
مالـسلاهیلع ماما  هک  یتاملک  دناهدز و  ریت  اب  عقوم  نآ  رد  هتفگ و  ناذا  يو  شوگ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دناهدروآ و  ار  دولوم  هزات  لفط  نآ 

درادن هدومرف  رغصا  یلع  عیضر و  هللادبع  ندروخ  ریت  عقوم  رد  هک  تاملک  نآ  هب  تهابش  هدومرف  ملکت  دولوم  هزات  نآ  ندروخ  ریت  زا  دعب 
تیاور هدرک و  طلخ  عیـضر  هللادبع  يهیـضق  اب  شمالک  رخآ  رد  هدرک و  رکذ  ار  دولوم  هزات  نآ  يهیـضق  ۀـیدرولا  قئادـحلا  بحاص  یلو 

دیس و  تسا . هدیمان  عیـضر  هللادبع  زین  ار  نآ  هدروآ و  دولوم  هزات  نآ  يهرابرد  هدومرف  عیـضر  هللادبع  قح  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
زا هیسدقم  يهیحان  ترایز  رد  هک  یـصاخشا  تالاح  یماسا و  نایب  نمـض  رد  نیرادلا  ةریخذ  رد  هر )  ) يرئاح دیجملادبع  دیـس  اقآ  لیلج 

بحاص هچنآ  رب  انب  هدش  دلوتم  رهظ  زامن  تقو  ءاروشاع  زور  هک  تسا  عیـضر  هللادـبع  اهنآ  زا  دـیوگ : هدـشن  رکذ  اهنآ  زا  یمان  مشاهینب 
نیـسحلا ۀجوز  ۀیمیتلا  هللادیبع  نب  هحلط  تنب  قاحـسا  ما  هما  برحلا و  یف  ع )  ) نیـسحلل دلو  لاق : تسا : هدرک  تیاور  ۀیدرولا » قئادـحلا  »

يونغلا و ۀبقع  نب  هللادبع  هامر  ذا  کلذک  وه  امنیبف  هللادبع  هامـس  هقیرب و  هابل  و  هحفـص 675 ] هرجح [  یف  هذخأف  دعاق  وه  هب و  یتأف  (ع )
لاق ضرـالا  یلا  ةرطق  هنم  عقو  اـمف  ءامـسلا  وحن  هب  یمر  هعمجف و  همد  ع )  ) نیـسحلا ذـخأف  هرحنف  مهـسب  یمرـضحلا  تیبث  نب  یناـه  لـیق 

قئادحلا بحاص  مالک  یهتنا  باذعلا  لزنل  ةرطق  ضرالا  یلا  هنم  تعقو  ول  لوقی : ع )  ) رفعجابا تعمس  لاق : هنا  درولاوبا ، ینثدح  و  لیضف :
نیرتمیدـق زا  نوچ  هدرک  لقن  هللا  همحر  یبوقعی  حـضاو  نبا  هک  تسنآ  ءاروشاع  زور  رد  دولوم  هزات  نیا  يهرابرد  داـمتعا  دروم  [ . 482]
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تسا و هتشاگن  ابیرقت  لاس  دنچ  تسیود و  هب  ءاروشاع  يهعقو  زا  دعب  هدروآ و  ملق  هب  ار  نآ  هک  تسا  صاخشا  نیرتکیدزن  خیرات و  بتک 
ملاعلا . هللاو  تسا  هدرک  طلخ  مه  هب  يرادقم  زاب  ار  لافطا  تالاح  ایاضق و  ۀیدرولا » قئادحلا   » بحاص اما 

یلح ردیح  دیس  اقآ  رعش 

نم اروطفم  هللا  هل  دیوگ : هک  اجنآ  هدومرف  هراشا  شراعشا  رد  دولوم  هزات  نیا  هب  هر )  ) یلح ردیح  دیس  اقآ  ع )  ) تیبلها رعاش  لجا  دیس  و 
وه ۀعاس  یف  ادلو  دقل  هحفص 676 ] ارحنم [  مهسلا  هلبق  هنم  لبقف  هلفط  لیبقتل  يوهأ  فطعنم  ارطفتل و  افصلا  مص  نم  ناک  ول  هبلق و  ربصلا 

عیـضر هللادبع  زا  ریغ  رغـصا  یلع  دوشیم  رهاظ  تقد  لمأت و  زا  هک  دش  هتفگ  هچنآ  زا  و  [ . 483  ] اربک مهـسلا  هرحن  یف  هلبق  نم  يدرلا و  و 
اهلتقم رد  ار  وا  نس  هک  نیا  تسا و  ءالبرک  رد  دیهش  ربکا  یلع  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دالوا  زا  دناهتفگ : هک  نانآ  دوشیم  موعم  تسا 

یلع ار  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  و  هدش . رـشع ) نامثب   ) فیحـصت هب  فیرحت  نیرـشع ) نامث و   ) ترابع دناهتفر  هابتـشا  هب  دناهتـشون  هدجیه 
هدومرف هک  تسا  نامه  وا  هتساوخ و  بآ  وا  يارب  هدروآ و  نادیم  هب  یگنشت  تدش  زا  مالـسلاهیلع  ماما  ار  رغـصا  یلع  دناهدناوخ و  طسوا 

. دشابیم حیحص  اهنآ  لوق  تسا  هعیش  نایم  روهشم  تشذگ و  شلقن  هدرک و  حیرـصت  يزوجلا  نبا  طبـس  هچنانچ  دینک  محر  لفط  نیا  هب 
ءادهشلادیس دالوا  زا  رفن  هس  هک  سیمخلا ج2 ص 300  خیرات  رد  يرکبراید  رصم و  یبقعلا ص 151 ط  رئاخذ  رد  يربط  بحم  هچنانچ 

دقن  » باـتک رد  هرـسسدق  نیدلاریـصن  هجاوخ  یـسوط  قـقحم  دناهتـشون و  رغـصا  یلع  زا  ریغ  ار  هللادـبع  هدرک و  رکذ  یلع )  ) ماـن هب  (ع )
نیسح ماما  يارب  هحفـص 677 ] تشاد و [  لاس  هس  تسیب و  دوب و  ضیرم  ءالبرک  رد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  دیامرفیم : لصحملا »

دقن هب  دوش  عوجر  دـش - دیهـش  ءاروشاع » زور   » زور ناـمه  رد  دوب و  هلاـس  تفه  شنـس  هک  یلع »  » ماـن هب  دوب  يرگید  دـنزف  مالـسلاهیلع 
زا ریغ  تسا  رغصا  یلع  زا  ترابع  هتشاد  لاس  تفه  هدوب و  مالـسلاهیلع  ماما  يارب  هک  يدنزرف  تسا  مولعم  رـصم - لصحملا ص 179 ط 
هب لاجرلا  سوماق  بحاص  ندرک  هلمح  و  تسا . هدوب  رتگرزب  زین  مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  زا  هکلب  هدوب  نیرتگرزب  هک  تسا  ربکا  یلع 

. تفای شراگن  هک  یبیترت  هب  هدوب  یلع )  ) مان هب  دنزرف  هس  ار  ع )  ) ماما هدرک  اعدا  هک  لوئـسلا  بلاطم  باتک  رد  یعفاش  يهحلط  نب  دمحم 
درادن . یتبارغ  ادبا  هدوب و  هجویب  هدرمش  بئارغ  زا  ار  يو  ياعدا  نیا  و 

تارایز ضعب  رد  رغصا  یلع  مسا  هب  حیرصت 

بلاطم بحاص  هب  راصحنا  دـناهدرک و  حیرـصت  رغـصا ) یلع   ) مان هب  یعمج  هک  دـش  مولعم  میدرک  لقن  اجنیا  اـت  بلطم  لوا  زا  هچنآ  زا  و 
سوواط نبا  دیس  هک  ترایز  ترابع  رد  تسا و  هدرک  لایخ  لاجرلا  سوماق  بحاص  هچنانچ  درادن  ( هر  ) بوشآ رهش  نبا  خیـش  لوئـسلا و 

هدش روطچ  هک  دوشن  بجعت  و  لابقا ص 572 . تساعدم . رب  دهاش  رتهب  هدش و  عقاو  رغصا ) یلع   ) مان احیرـص  هدومرف  لقن  لابقا  رد  هر ) )
زا هک  لافطا  مرح و  لها  زا  سک  ره  ءاروشاع  زور  اریز  دناهدرک  حبذ  افج  ریت  اب  ناشیولگ  زا  ار  اهنآ  هداد و  رارق  ریت  فدـه  ار  لافطا  نیا 

نوریب اههمیخ  زا  رگا  زین  مرح  تاردخم  ناوناب و  زا  یتح  هتفرگیم  رارق  اهنآ  نازادناریت  نانمـشد و  نارابریت  فده  هدـمآیم  نوریب  مایخ 
هب دوش  عوجر  دنتـشگیمرب  اههمیخ  نورد  هب  يروف  دومنیم و  تباـصا  هحفـص 678 ] ریت [  اهنآ  هب  دندرکیم  گنرد  مایخ  ولج  هدـمآ و 

زیربت . - 1 يوأملا ص 217 ط - ۀنج 

عیضر هللادبع  قح  رد  يرب  ترابع  ینعم  رد  قیقحت 

عالطایب صاخـشا  زا  یـضعب  هک  هدش  عقاو  یترابع  وا  ندروخ  ریت  عیـضر و  هللادبع  يهیـضق  لقن  رد  يربط  خیرات  رد  هک  دـنامن  هتفگان  و 
هدرک و نایب  ار  نآ  معز )  ) ظفل اب  يربط  نوچ  درادن  تیعقاو  مولظم  دیهش  لفط  نآ  يهیـضق  هک  دننکیم  لایخ  هدرک و  زیوآتسد  ار  نآ 

رطـس دنچ  زا  دعب  و  خلا . نیـسحلا .... نب  هللادـبع  هنا  اومعز  هرجح  یف  هسلجاف  هل  یبصب  یتا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  دـعق  امل  و  لاق : دـیوگ :
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لامعتـسا دـشاب  عقاو  فـالخرب  بلطم  هک  يدروـم  رد  معز )  ) ظـفل و  [ . 484  ] خـلا هتوخـال .... لاـق  یلع  نب  ساـبعلا  نا  اومعز  و  دـیوگ :
هک تسناد  دیاب  یلو  تسا . هدش  لامعتسا  عقاو  فالخ  ینعم  رد  هدش  لامعتسا  معز )  ) ظفل هک  اج  ره  رد  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دوشیم 

معز دیوگ : رینملا  حابـصم  رد  یمویف  اولاق .)  ) ینعی اومعز ) : ) دـیوگ هک  يربط  مالک  تسا و  لاق )  ) ینعم هب  يربط  ترابع  رد  معز )  ) ظفل
نبا و  لاق . يا  هحفـص 679 ] هیوبیـس [  معز  ۀیفنحلا و  تمعز  هنم  لوقلا و  ینعمب  قلطی  و  تاغل ...... ثالث  معزلا  یف  لتق و  باب  نم  امعز 

لاق ... يا  امعز  امعز و  امعز و  معز  دیوگ : برعلا  ناسل  رد  روظنم 

یهقف يهعومجم  زا  یقیقحت  لقن 

نآ تبسن  هکلب  هدش و  لامعتـسا  معز )  ) ظفل نیثدحم  مظاعا  تاور و  نابز  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  هدراو  تایاور  ضعب  رد  هچنانچ 
ینعم زا  ریغ  ناشروظنم  سپ  دنهدیمن  مالسلاهیلع  ماما  هب  زگره  ار  عقاو  فالخ  تبـسن  ناگرزب  نآ  هتبلا  دناهداد و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار 

زا یـضعب  رد  هچنآ  ةدـئاف  ماـمتا  بلطم و  حیـضوت  يارب  اـجنیا  رد  تسا  رتـهب  دوـشیم و  لامعتـسا  نآ  رد  معز )  ) ظـفل هک  تسا  روهـشم 
لقن ماهدروآ  ملق  هب  یبرع  هب  هک  ار  نآ  نیع  مروایب و  ماهداد  شراگن  هدـشن  پاـچ  تسا و  یطخ  زونه  هک  یلوصا  یهقف و  ياـههعومجم 

یف لوادـتملا  هانعم  هنم  دارملا  سیل  ع )  ) موصعملا یلا  معزلا  ۀبـسن  نم  تاورلا  لاوقا  نم  تاـیاورلا  ضعب  یف  دـجوی  اـم  نا  ملعا  و  میاـمن :
هناف روکذملا  ینعملا  یف  ظفللا  کلذ  لامعتـسا  یف  بلاغلا  وه  ام  یلع  لوقملا  راکنا  یف  قلطی  عقاولا و  فالخ  یف  هلامعتـسا  وه  نسلالا و 

ۀینیدلا و فراعملا  مولعلا و  یف  مدقتلا  مهل  نیذلا  مالـسلامهیلع  ۀـمئالا  باحـصا  نم  مهناسل  مظاعالا و  تایاور  یف  کلذ  دـجوی  ام  اریثک 
وا لاق »  » ینعمب معز »  » ظفل لامعتسا  کلذ  نم  مهدارم  لب  عقاولا  فالخ  یلع  ملکتلا  ع )  ) مامالا یلا  اوبـسنی  نا  نم  ینـسأ  لجأ و  مهماقم 
هیبا نع  میهاربا  نب  یلع  نع  مالـسالا  ۀقث  اهاور  یتلا  ریکب  نبا  ۀقثوم  یه  ۀملکلا  هذه  اهیف  تعقو  یتلا  رابخالا  کلت  نم  و  کلذ . هبـشا  ام 
هریغ باجنسلا و  کنفلا و  بلاعثلا و  یف  ةالصلا  نع  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  ةرارز  لأس  لاق : ریکب  نبا  نع  هحفص 680 ] ریمعیبا [  نبا  نع 

یشکلا خیشلا  لقن  يذلا  ریکب  نب  هللادبع  وه  ریکب  نبا  خلا و  ملس ... هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ءالما  هنا  معز  اباتک  جرخاف  ربولا  نم 
( هر  ) خیشلا نع  انباحـصا و  ءاهقف  نم  هنا  هر )  ) یـشایعلا خیـشلا  نع  هقفلاب و  هل  مهرارقا  هنع و  حصی  ام  حیحـصت  یلع  ۀباصعلا  عامجا  هر ) )

ۀمالعلا هب  حرـص  امک  هوقث  نییلاجرلا و  انئاملع  نا  الا  بهذـملا  یحطف  ناـک  نا  وه و  و  ریکب . نبا  هاور  اـمب  تلمع  ۀـفئاطلا  نا  ةدـعلا : یف 
مامالا قسف  نیبت  ۀلأسم  یف  کلذ : لاق  هوقث  خیاشملا و  نا  الا  بهذملا  یحطف  ناک  نا  ریکب و  نب  هللادبع  نا  لاق : ثیح  فلتخملا  یف  هر ) )

قرف رئاس  نم  برقأ  قحلا  یلا  ۀبـسنلاب  ۀـیحطفلا  ناـف  بهذـملا  یحطف  هنا  عم  انباحـصا  ءاـهقف  نم  هنا  هر )  ) یـشایعلا خیـشلا  لوق  و  عجارف .
مالـسلاامهیلع مظاکلا  قداصلا و  نیب  حطفالا  هللادـبع  ۀـماماب  نولوقی  مهنا  الا  مالـسلامهیلع  رـشعانثالا  ۀـمئالا  ۀـماماب  نولئاق  مهنال  ۀعیـشلا 

رانیدلا و لکال  اعمط  فقولاب  اولاق : ثیح  اهفرخز  ایندـلا و  ماطحل  عمط  دانع و  نع  ۀـیفقاولا  لاح  لثم  مهلاح  سیل  و  مهل . تضرع  ۀهبـشل 
ثیح مهنم  عمج  هتماماب  لوقلا  نع  عجر  ۀلیلق و  ةدـم  یف  تام  هللادـبع  ناف  ۀـیحطفلا  مایا  لطت  مل  مهدـنع و  ۀـعمتجم  تناک  یتلا  مهردـلا 

ۀیهاولا . ۀهبشلا  ببسب  هتماماب  نولئاق  لیلق  عمج  یقب  مهیدل و  قحلا  فشکنا 

هداد ماما  هب  معز »  » تبسن نآ  رد  هک  ریکب  نبا  تیاور 

عقاولا فالخ  ینعمب  معزلا  مالـسلاهیلع  مامالا  یلا  بسنی  ۀـقث ال  لیلج  هیقف  لجر  هنا  الا  بهذـملا  یحطف  ناک  نا  ریکب و  نبا  نا  ضرغلاف 
ءـالما هنا  لاـق  اـباتک  جرخا  ینعی  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  ءـالما  هنا  معز  : » هلوـق نم  هدارم  نا  اـنل  عـطقلا  هحفـص 681 ] لصحیف [ 

هلآ . هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 

دنکیم نشور  ار  معز »  » ینعم هک  یلعالادبع  فیرش  ربخ 
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نع هدنـسب  بوقعی  نب  دمحم  نع  لئاسولا  یف  يور  دقف  یفوکلا  ماس  لآ  یلوم  یلعالادبع  ۀیاور  ۀحـضاو  ةداهـش  انرکذ  ام  یلع  دهـشی  و 
یل تمعز  سیلأ  كادـف  تلعج  هل  تلقف  ثیدـحب  مالـسلاهیلع  هللادـبعوبا  ینثدـح  لاق ، ماس  لآ  یلوم  یلعالادـبع  نع  کلام  نب  دـمحم 
اما هتلق  دق  معن  لاق : هتلق  دق  هللاو  یلب  تلقف  یلع  کلذ  مظعف  لاق  تمعز . هللاو  یلب  تلقف : یلع  کلذ  مظعف  ال . لاقف : اذک ؟ اذک و  ۀـعاسلا 
نذا ۀیمامالا  یملکتم  ءالجا  نم  ناک  مالـسلاهیلع  قداصلا  باحـصا  نم  ماس  لآ  یلوم  یلعالادبع  بذـک . نآرقلا  یف  معز  لک  نا  تملع 
یلع نوبیعی  سانلا  نا  مالسلاهیلع  هللادبع  یبال  تلق : لاق  یلعالادبع  نع  ادنـسم  هر )  ) یـشکلا يور  دقف  مالکلا . یف  ع )  ) قداصلا مامالا  هل 

کلثم ع :)  ) هلوق نم  دارملا  نا  رهاظلا  و  الف . ریطی  مث ال  عقی  نم  اما  معنف و  ریطی  مث  عقی  نمم  کلثم  اما  لاـقف : ساـنلا  ملکا  اـنا  مـالکلاب و 
و ارفم . اصلخم و  هسفنل  لـصحی  هل  مصخلا  مازلا  برق  اـملک  هیلع و  بلغی  ثحبلا و  یف  مصخلا  مزلی  نمم  کـلثم  ینعی  ریطی . مث  عقی  نمم 

ارهام  مالکلا  ۀعانص  یف  اقذاح  ناک  هنا  کلذ  نم  رهظی 

مالک ملع  رد  یلعالادبع  تراهم 

مالسلاهیلع مامالا  یلا  عقاولا  فالخ  ۀبـسن  تمعز » : » هلوق نم  هضرغ  نوکی  ۀلالجلا ال  هذه  نم  هیلع  ام  عم  وهف  نیفلاخملا  عم  ۀلداجملا  یف 
« معز  » ظفل لمعتـسا  ثیح  اذـک  اذـک و  یل  تلق  کنا  هضرغ  لب  حـضاو . وه  امک  هیلع  فلحی  هحفـص 682 ] لب [  کلذب  یفتکی  یتح ال 

معز . ام  هنا  اضیا  مالسلاهیلع  مامالا  فلح  هیلع و  يوارلا  فلح  کلذ  نم  فشکی  و  لاق »  » ینعمب

نآرق بادآ  هب  ۀعیش  بیدأت  رد  همئا  مامتها  تدش 

نا هل  هبنی  نا  ع )  ) داراف کلذ  لبق  ثیدـحب  هثدـح  دـق  ناک  ع )  ) هناف تمعز  ام  ع )  ) مامالا لوق  هیلع  مظع  ثیح  یلع  کـلذ  مظعف  هلوق : و 
« تمعز : » هلوق نم  یلعالادبع  دارم  ناک  بلاغلا و  لامعتسالا  وحن  یلع  اذک  اذک و  معز »  » ام هنا  عقاولا و  فالخ  یف  لمعتـسی  ابلاغ  معز » »

داراف بذـکلا  یف  میرکلا  نآرقلا  یف  ۀـملکلا  هذـه  لامعتـسا  ناک  امل  نکلو  ینعملا  کلذ  یف  قارعلا  لهأ  هلمعتـسی  اـم  یلع  تلق »  » ینعی
فالخ یلع  يوارلا  لامعتسا  ناک  نا  لامعتسالا و  اذه  هلثمل  یغبنی  هنا ال  يوارلا و  حالطصا  یلع  لامعتسالا  اذه  نم  هعدری  نا  ع )  ) مامالا

یف مالـسلامهیلع  ۀـمئالا  مامتها  ةدـش  ۀـیاورلا  نم  دافتـسی  و  یفوک . یقارع  وه  قارعلا و  لها  ةداع  وه  اـمک  لاـق »  » ینعمب بلاـغلا و  هاـنعم 
تاملکلا ظافلالا و  لامعتـسا  یف  یتح  یئـش  لک  یف  نآرقلا  نع  ۀـیعبتلا  یغبنی  هنا  ۀعیـشلا و  یلع  کلذ  مهمیلعت  نآرقلا و  بادآب  بدأـتلا 

هحفص 683 ] قفوملا [ . هللاو  ۀنسلالا . یف  ۀلوادتملا 

مساق ترضح  یسورع  يهرابرد  قیقحت 

هراشا

يهدروـخ ریت  لاـفطا  خـیرات  رب  یـسررب  دوـب و  رغـصا  یلع  عیـضر و  هللادـبع  هـب  عـجار  هـچنآ  شراـگن  زا  تـغارف  زا  سپ  دـنامن : هتفگاـن 
رد هک  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  نب  مساق  ترضح  هب  عجار  هک  درک  تساوخرد  ءالضف  زا  یکی  دش  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس 

هدومن و تباجا  ار  ناشیا  لاوئس  دبای  شراگن  رطس  دنچ  دناهدرک  اعدا  ءالبرک  رد  هک  وا  یسورع  عوضوم  رد  هدیسر و  تداهش  هب  ءالبرک 
بختنم رد  تسا و  هدشن  ادـیپ  هر )  ) یحیرط خیـش  بختنم  زا  ریغ  هب  یباتک  رد  ع )  ) مساق یـسورع  عوضوم  الوا : دراگنیم : ار  روطـس  نیا 

هب ار  وا  هک  دـشاب  هتـشاد  يرتخد  ع )  ) ءادهـشلادیس تسا و  هدادـن  رارق  دامتعا  دروم  هتفاین و  هربتعم  بتک  رد  ار  نآ  هک  هدرک  حیرـصت  مه 
ۀـمطاف و هدوب  رتخد  ود  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  دـناهدرک  رکذ  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  اریز  درادـن  دوجو  دـنک  جـیوزت  ع )  ) مساـق ترـضح 

رتخد یعفاـش  يهحلط  نب  دـمحم  لاوئـسلا  بلاـطم  دـننام  بتک  یـضعب  رد  دـناهداد و  شراـگن  بنیز  ماـن  هب  ار  یموس  اهیـضعب  ۀـنیکس و 
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هدنام هنیدم  رد  هک  يرغـص  يهمطاف  هحفـص 684 ] اما [  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  وا  مان  یلو  هدروآ  رامـشب  ع )  ) ماما تاـنب  زا  زین  یمراـهچ 
زا هیماما  بتک  ضعب  هب  هتفای و  ترهش  اهینس  بتک  زا  هنیدم  رد  شندنام  وا و  دوجو  لقان  لصا  ینعی  هدیسرن  رظن  هب  هیماما  بتک  رد  دشاب 

هدش جیوزت  ع )  ) مساق هب  ع )  ) ماما رتخد  مادک  ءاروشاع  زور  رد  سپ  تسا  هدشن  لقن  مه  اهینـس  يهربتعم  بتک  بلغا  رد  هدش و  لقن  اهنآ 
تسا ؟

ءادهشلا دیس  تانب 

تنـس لها  ياملع  زا  و  هر )  ) دیفم خیـش  دننام  ءاملع  ناگرزب  زا  هک  دوب  هدـش  هیلعهللاناوضر  ینثم  نسح  بانج  هب  جـیوزت  ع )  ) ۀـمطاف اما 
وا هب  دهاوخب  ار  مادک  ره  ۀنیکس  ۀمطاف و  زا  شیاهرتخد  زا  یکی  هک  درک  راتخم  ار  هر )  ) ینثم نسح  ع )  ) ءادهشلا دیـس  هک  دناهدرک  لقن 

ع)  ) ماما تفگن  ینخـس  دیـشک و  تلاجخ  وا  ای  درک  رایتخا  ار  ۀـمطاف  شدوخ  ینثم  نسح  هک  تسا  فلتخم  اهلقن  اـجنیا  رد  دـنک  جـیوزت 
ع)  ) ۀمطاف شلایع  اب  ینثم  نسح  دراد و  تهابـش  اهیلعهللامالـس  ءارهز  يهمطاف  مردام  هب  وا  اریز  منکیم  جیوزت  وت  هب  ار  ۀمطاف  هک  دومرف 

داجـس ترـضح  شردارب  هب  ادـعب  هک  درپـس  ءاروشاـع  زور  ع )  ) ۀـمطاف هب  ار  تماـما  عیادو  زا  یـضعب  ع )  ) نیـسح ماـما  دوب و  ءـالبرک  رد 
ۀنیکـس اما  و  دناینیـسح . وا  يهطـساو  هب  اـهنآ  تسا و  نییئاـبطابط  ینـسح و  تاداـس  يهدـج  تمـصع  يوناـب  نآ  دـهدب و  هیلعهللامـالس 

 ] هدـش عقاو  اهنآ  جـیوزت  ءالبرک  يهعقو  زا  لبق  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما نب  نسح  ماـما  نب  هللادـبع  شیومع  رـسپ  زا  تراـبع  شرهوش 
هجوز دق  ع )  ) نسحلا نب  هللادبع  ناک  و  دیوگ : يرولا  مالعا  رد  هر )  ) یـسربط خیـش  دـش و  دیهـش  ءالبرک  رد  هللادـبع  دوب و  هحفص 685 ]

تسا ج 14 ص هدرک  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  یناـغأ  رد  زین  یناهفـصا  جرفلاوـبا  و  [ . 485  ] اهب ینبی  نا  لبق  لتقف  ۀنیکـس  هتنبا  نیـسحلا 
دالوا زا  بنیز  اما  و  تسا . باسنا  رد  ةربتعم  بتک  زا  باتک  نآ  تسا و  هدرک  لقن  زین  يدـجملا  باتک  رد  يرمع  نسحلاوبا  هچنانچ  . 163

دیعب تسا و  هتفر  اـیند  زا  رغـص  لاـح  رد  دوشیم  مولعم  تسین  شماـن  رکذ  زا  ریغب  ةربـتعم  بتک  رد  وا  زا  يرکذ  نوـچ  ع )  ) ءادهـشلادیس
نفدم رد  نوچ  هیقر )  ) مان هب  يو  ندش  فورعم  تهج  دیاش  تسا و  نوفدم  قشمد  رد  هک  دـشاب  هدـش  فورعم  هیقر )  ) مان هب  وا  هک  تسین 
يوامس يهمالع  تسا و  ع )  ) ءادهـشلادیس رتخد  وا  یلو  دشاب  نآ  شتلع  دناهتـشون  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  تنب  هیقر )  ) مان هب  قشمد  رد  وا 
بلاطم رد  هک  یمراهچ  رتخد  اما  و  تسا . هدرمـش  ۀـیقر )  ) مان هب  ع )  ) ءادهـشلادیس نارتخد  زا  یکی  ع )  ) ۀـمئالا دـیلاوم  يهلاـسر  رد  هر ) )

دیاش دشاب  هتشاد  تحص  رگا  تسین و  تسد  رد  يو  زا  یلاح  حرـش  هربتعم  خیراوت  رد  هدرکن  رکذ  ار  شمان  هدش و  هراشا  يو  هب  لوئـسلا 
درادن و تحص  ع )  ) مساق یسورع  يهصق  عوضوم  سپ  هحفص 686 ] ملاعلا [ . هللاو  دشاب  هدنام  هنیدم  رد  تسا و  ۀمطاف  مان  هب  هک  تسوا 

عبتت لها  رئاس  نم و  هدش  لقن  الـسرم  ع )  ) مساق جـیوزت  يهصق  زا  بختنم  رد  هچنآ  هدومرف : لاقملا  حـیقنت  رد  هر )  ) یناقمام يهمالع  اذـل 
زا رود  رایسب  ایناث : ع .)  ) مساق ترضح  يهمجرت  هب  حیقنت  رد  دوش  عوجر  میتفاین  عالطا  نآ  رب  هربتعم  لتاقم  خیراوت و  ریـس و  ياهباتک  رد 

تابیرقت ضعب  اهیـضعب  هچرگ  دتفا  قافتا  بئاصم  ءایالب و  تدش  لاوحا و  عاضوا و  نآ  اب  ءاروشاع  زور  ياهیـضق  وچمه  هک  تسا  رابتعا 
رفعج خیـش  جاح  ینابر  ملاع  هیقف  يهمـالع  هیـضق  نیا  صوصخ  رد  هچنآ  زا  دـیاب  تسین و  یندرک  رواـب  مادـک  چـیه  یلو  دـناهدرک  رکذ 

درک . هعجارم  راوگرزب  نآ  تاملک  هب  هدومنن و  تلفغ  تسا  تبث  دهاشملا ) دئاوف   ) رد هدومرف و  هللا  همحر  يرتشوش 

هدش هبتشم  مساق  هب  یسورع  يهصق  تبسن 

تروص هب  ینثم  نسح  یسورع  يهصق  هدش و  هابتشا  هدوب  هدیسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  ع )  ) مساق یسورع  يهصق  هک  دسریم  مرظن  هب  و 
هدرک و جیوزت  هزات  ضر )  ) ینثم نسح  هب  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  ار  ع )  ) همطاف نوچ  هتفای  ترهـش  هاوفا  رد  ع )  ) مساق مان  هب  یـسورع 

جیوزت هک  تسنآ  رهاـظ  دـناهدمآ و  ءـالبرک  هب  هدرک و  تکرح  هکم  زا  ع )  ) ءادهـشلادیس شیومع  روضح  رد  هک  هدوب  هدوـمرف  یـسورع 
و دیوگ : طوطخم - باسنالا - بابل  رد  هللا  همحر  یقهیب  قدنف  نبا  هحفص 687 ] تسا [ . داتفا  قافتا  دندوب  هکم  رد  هک  عقوم  نآ  رد  اهنآ 
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قلطنا کنم  اذه  ترظتنا  دـق  یخا  نبای  ع )  ) نیـسحلا هل  لاقف  هیتنبا  يدـحا  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  همع  یلا  بطخ  نسحلا  نب  نسحلا  ناک 
اهبـش سانلا  رثکا  تینب  ۀـمطاف  ع )  ) نیـسحلا لاقف  هایا  اهجوزف  ۀـمطاف  راتخاف  ۀنیکـس  ۀـمطاف و  نیب  هریخف  هلزنم  هلخدأ  یتح  هب  ءاـجف  یعم 

ع .»)  ) نیسحلا هیف  لتق  یتلا  ۀنسلا  یف  جیوزتلا  اذه  ناک  و   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تنب  ۀمطافیماب 

هدش مکی ) تصش و   ) مرحم هب  کیدزن  ینثم  نسح  هب  همطاف  جیوزت 

هب لاس  نآ  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  هداـتفا  قاـفتا  یلاـس  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ینثم و  نسح  جـیوزت  يهیـضق  نیا  هک  هر )  ) یقهیب حیرـصت 
شدارم دبال  دشاب و  هدش  عقاو  هک  تسا  دیعب  ءالبرک  هب  دورو  زا  دعب  ای  ءالبرک  هب  هکم  زا  هار  ضرع  رد  هعقاو  نیا  هتبلا  هدیـسر و  تداهش 

مرحم هام  زا  لبق  جیوزت  يهیضق  سپ  هدش  عقاو  ترجه  ( 61  ) لاس مرحم  رد  ءاروشاع  يهعقو  تسا و  تداهش  لاس  زا  لبق  هک  تسا  یلاس 
قدنف نبا  روظنم  دـشاب و  هدـش  عقاو  هکم  رد  یهاتوک  تدـم  هب  ءاروشاع  زا  لبق  هک  تسین  دـیعب  تسا و  هداتفا  قافتا  ( 60  ) لاس رد  ( 61)
نتفگ سورع » هزات   » مالسلاهیلع نیسحلا  تنب  همطاف  تمصع  يوناب  هب  سپ  تسا  ءاروشاع  يهعجاف  هب  هیضق  نآ  عوقو  ندوب  کیدزن  هر ) )

هب مه  اب  هک  هدوب  هدش  عقاو  ناشیـسورع  هزات  هک  تسا  هیلعهللاناوضر  ینثم  نسح  هب  وا  جیوزت  هب  تبـسن  نآ  تحـص  یلو  تسا  حـیحص 
ود يهیضق  هتفای و  ترهش  ع )  ) مساق قح  رد  هصق  اذل  تسا و  ع )  ) نسح ماما  گرزب  دنزرف  ینثم  نسح  و  هحفص 688 ] دناهدمآ [  ءالبرک 

تهج زا  نم  دالوا  زا  فیسلا  ۀیقب  هدومرف : ع )  ) نینمؤملاریما شدج  هک  تسا  ینثم  نسح  قح  رد  تسا و  هدش  هبتـشم  طلخ و  مه  هب  ردارب 
ینثم نسح  قح  رد  ع )  ) نینمؤملاریما شیامرف  نآ  تسا و  هتفای  راـشتنا  داـیز  وا  زا  ع )  ) نینمؤملاریما دـالوا  اذـل  و  درک . دـهاوخ  ومن  ددـع 

رد هدش و  ادـج  ندـب  زا  شکرابم  تسد  هتـشادرب و  مخز  گنج  رد  ءاروشاع  زور  ینثم  نسح  نوچ  دراد  بسانت  ع )  ) داجـس ماما  زا  رتهب 
ع)  ) داجـس ماما  یلو  تسا . فیـسلاۀیقب  وا  سپ  هدـش  لقن  هربتعم  لتاقم  بتک  رد  شلیـصفت  هچنانچ  تسا  هداتفا  ءادهـش  ياههزانج  ناـیم 
رد هر )  ) يرئاح دیجملادبع  دیس  اقآ  لیلج  دیس  نیرهاطلا . هدالوا  هئابآ و  یلع  هلآ و  هیلع و  همالس  هللا و  تاولـص  تسا  هدشن  گنج  دراو 

فلاـخملا و قیرط  نم  هلیـصفت  اـفنآ  اـنرکذ  اـمک  فطلا  موی  مساـقلا  ةزراـبم  ةربـتعملا  بتکلا  یف  لـقن  هنا  لوقأ : دـیوگ : نیرادـلا  ةریخذ 
نا لاقف  ریغلا  نع  القن  ع )  ) هجیوزت ۀـصق  رکذ  هناـف  بختنملا  یف  ـالا  فطلا  ۀـعقو  یف  ع )  ) هجیوزت بتکلا  کـلت  یف  رکذـی  مل  فلاؤملا و 

انحفـصت دق  اضیا  نحن  لقنلا و  کلذ  یلع  دمتعی  مل  هللا  همحر  هنأکف  ةدمتعملا . تایاورلا  ةربتعملا و  بتکلا  یف  اهب  رفظن  مل  ۀیـضقلا  هذـه 
یلا هبسنی  مل  اضیا  لضافلا  کلذ  ۀیضقلا و  کلتل  ۀتبثملا  راثالا  هحفص 689 ] نم [  هیلع  دمتعی  ام  هیف  دجن  مل  لقن و  ام  نع  انعـسو  رادقمب 

نایرج هدش  هابتـشا  هیـضق  هک  دسریم  رظن  هب  تفای  شراگن  هچنانچ  فجن . ج 1 ص 154 ط  یئـش . هب  تبثی  لیق و ال  یلا  هبـسن  لب  دحأ 
ترهـش هاوفأ  رد  ع )  ) مساق شردارب  يهرابرد  هدش  عقاو  لاس 61  مرحم  هب  کیدزن  هک  ضر )  ) ینثم نسح  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  جـیوزت 

یلع ندش  نفد  هب  تبسن  رضاح  رصع  رد  ار  نآ  ریظن  هچنانچ  هتشگ  دراو  یباتک  هب  ۀنسلأ  رد  ترهـش  هب  دامتعا  هحماسم و  يور  زا  هتفای و 
كردم نودب  هدرک و  دراو  شدوخ  باتک  هب  ناراکهحماسم  زا  یضعب  هک  مینیبیم  ع )  ) ءادهشلادیس كرابم  يهینـس  يور  رد  ع )  ) رغـصا
يهحفـص رد  هچنانچ  دوش  هداد  رارق  كردم  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  دـباین  شراگن  نآ  نالطب  داقتنا و  رگا  هدومن  تبث  شباتک  رد  ار  نآ 

هحفص 690 ] دوش [ . هعجارم  تفای  شراگن  زین  باتک  زا   174  - 175

دناهدرک بارخ  ار  بابر  لیقع و  نینمؤملاریما و  هناخ  ءاروشاع  زا  دعب 

هراشا

ابیرقت سیقلا  ءيرما  تنب  بابر  ع )  ) ءادهشلادیس يافو  اب  يوناب  هدومرف ) تلحر  ایند  زا  هدومن و  ۀنیدم  هب  تعجارم   ) 2 س -: - 355 ص -:
دوخ يهناخ  نوچ  تسا ؟ هدش  نکاس  مشاهینب  ياههناخ  زا  هناخ  مادک  رد  ایآ  هدرک  ۀـنیدم  هب  تعجارم  ءالبرک  زا  هک  لاس  کی  زا  دـعب 
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بارخ و ۀـنیدم  رد  ار  يدایز  ياههناخ  هچنانچ  دوب  هتخاس  مدـهنم  بارخ و  ءاروشاع  يهعقو  زا  دـعب  ۀـنیدم  مکاح  ار  تمـصع  يوناب  نآ 
باسنالا بابل  باـتک  رد  ق  ه . ( 565  ) یفوتم هر )  ) یقهیب قدنف  نبا  دـندرک . مدـهنم  زین  ار  ع )  ) نینمؤملاریما يهناخ  یتح  دـنتخاس  ناریو 

مدهف ۀنیدملا  یلاو  ناک  ۀخسنلا ) یف  اذک   ) صاعلا نب  دیعس  نا  الا  هلاوما  مالسلاهیلع و  نیسحلا  ۀکرت  یلا  هدی  دیزی  دمام  و  : ) دیوگ [ 486]
( ۀنیکسلامأ ع ) [ ) هحفص 691 نیسحلا [  ۀجوز  راد  لیقع و  راد  ۀنیدملاب و  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  راد  ع )  ) نیـسحلا لتق  عمـس  نیح 
هک یتقو  دوب  ۀنیدم  یلاو  هک  صاعلا  نب  دیعـس  هک  نیا  الا  درکن  زارد  شلاوما  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يهکرت  هب  ار  دوخ  تسد  دـیزی  ینعی 

ردام مالـسلاهیلع  نیـسح  يهجوز  يهناخ  لیقع و  يهناخ  ۀـنیدم و  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما يهناخ  دینـش  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتق  ربخ 
دناهدومن . ناسکی  كاخ  اب  هتخاس و  ناریو  هدرک و  بارخ  ۀنیدم  رد  زین  ار  مشاهینب  رئاس  ياههناخ  تویب و  تخاس . ناریو  ار  ۀنیکس 

دیعس نب  ورمع  راجنهان  ياهفرح 

تـشرد بلقلایـسق و  درم  رایـسب  دناهتـشون و  نارگید  يربط و  هچنانچ  تسا  قدـشالا  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  زا  تراـبع  ۀـنیدم  یلاو 
رد يدانم  درک  رما  وا  داتسرف و  ۀنیدم  رد  يو  هب  دایزنبا  هک  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  ربخ  هدوب و  راتفگتشز  راتفر و  حیبق  رادرک و 

ناوناب تاردـخم و  زا  مشاهینب  ياـههناخ  زا  نویـش  هلاـن و  يادـص  دومن و  نـالعا  ار  ع )  ) ماـما لـتق  ربخ  هدرک و  ادـن  ۀـنیدم  ياـههچوک 
دایزینب ءاسن  تجع  دش : لثمتم  برکیدعم  نب  ورمع  لوق  هب  دیدنخ و  دیسر  دیعس  نب  ورمع  يهناخ  هب  اهنآ  يادص  دش و  دنلب  تایمشاه 

هدرک و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  كرابم  ربق  هب  ور  و  نامثع . ۀیعاوب  ۀـیعاو  تفگ : دـعب  و  [ . 487  ] بنرالا ةادغ  انتوسن  جیجعک  ۀجع 
رفک و وا  زا  هرداص  تتامش  تاملک و  نیا  راصنالا .) نم  موق  هیلع  هحفـص 692 ] رکناف [  هللالوسر  ای  ردب  مویب  موی  : ) درک ار  تراسج  نیا 

نوچ دـناهدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  یئوجماقتنا  ددـص  رد  ۀـیمأینب  هک  دـهدیم  ناشن  دزاسیم و  اراکـشآ  ار  ورمع  تنعلم 
یبتجم و نسح  ماما  ةرهاط و  هقیدص  نینمؤملاریما و  زا  يو  زا  دـعب  [ 488  ] دنریگ ماقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دوخ  زا  دنتـسناوتن 
دئاوزلا ج 5 ص 240 عمجم  رد  یمثیه  رجح  نبا  هک  تسا  صخش  نامه  ورمع  نیا  و  دناهدمآ . ماقتنا  ماقم  هب  مالـسلامهیلع  ءادهـشلادیس 
هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  تعمـس  لاق  هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  هدـش  پاچ  ۀـقرحملا ص 141  قعاوصلا  شماهرد  هک  ناـنجلا  ریهطت  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هربنم  یلع  وه  دیعـس و  نب  ورمع  فعر  دـق  هفاعر و  لیـسیف  ۀـیمأینب  ةربابج  نم  رابج  يربنم  یلع  نفعریل  لوقی : هلآ 
هفاعر . لاس  یتح 

يوما ورمع  فاعر  زا  هللا  لوسر  نداد  ربخ 

يو قح  رد  تسا  سب  هدش و  عقاو  زین  روط  نامه  هدوب و  هداد  ربخ  دوخ  ربنم  رد  یقش  نآ  ندرک  فاعر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 
زا دعب  رابج  درم  هحفص 693 ] نیمه [  تسا و  ۀیمأینب  ياهرابج  زا  يرابج  وا  هک  هدومرف : وا  يهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک 
زا يراثآ  دناهتـساوخیم  ۀـیمأینب  دـناهدرک  بارخ  ار  مشاهینب  ياههناخ  هدرک  رما  ۀـنیدم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  ربخ  ندیـسر 
اظف ورمع  ناک  و  دیوگ : مالسلاهیلع  نیسحلا ) لتقم   ) باتک رد  هرسسدق  مرقم  رـصاعم  دیـس  دنامب . دنراذگن  تلاسر  نادناخ  مشاهینب و 
لک مهنم  غلب  لعفف و  مشاهینب  رود  مدهی  نا  ع )  ) نیسحلا لتق  دعب  ماوعلا  نب  ریبزلا  نب  ورمع  ۀنیدملا  یلع  هتطرش  بحاص  رما  ایساق  اظیلغ 

(1376  ) فجن مالسلاهیلع ص 406 ط 2  نیسحلا  لتقم  ریبزلا  نبا  یلا  هنم  اوبرهف  ادیدش  ابرـض  سانلا  برـض  عیطم و  نبا  راد  مده  غلبم و 
ق .

نانز هاش  هیوناب  رهش  يهرابرد  قیقحت 

هک دندرک  تساوخرد  ناتسود  زا  یـضعب  تشذگ  هیلعهللامالـس  ءادهـشلادیس  ترـضح  يهجوز  بابر  تمـصع  يوناب  مان  هک  نیا  هب  رظن 
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هاش  » ای تسونابرهش  وناب  نآ  مان  ایآ  هک  دبای  شراگن  يهملک  دنچ  زین  نانز » هاش   » ۀمظعم يوناب  مالـسلاهیلع  ماما  رگید  يهجوز  هب  تبـسن 
شراگن هب  هدرک و  لوبق  ار  ناشیا  تساوخرد  دوب ؟ هدرک  تلحر  اـیند  زا  داجـس  ماـما  تدـالو  نیح  رد  اـی  هدوب  ءـالبرک  رد  تسا ؟ ناـنز »

يرـسک رتخد  نانز ) هاش   ) هلیلج يهدیـس  ۀـمظعم  يوناب  زا  ترابع  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تاـجوز  زا  یکی  دزادرپیم : ریز  تـالمج 
: هتفگ هک  هدـش  لقن  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  يهمالع  زا  تسا . مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ردام  هک  تسا  یناساس  نیطالـس  رخآ  درجدزی 

انأ ع :)  ) نیـسحلا نب  یلع  لوقی  ناک  سراـف و  مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  ناـتریخ  هداـبع  نم  لاـق هللا  هنا  ص )  ) یبنلا نع  يور 
مشاه ال يرـسک و  نیب  امالغ  نا  و  دوسالاوبأ : أشنأ  کلملا و  درجدزی  تنب  همأ  و  ص )  ) هللالوسر هدـج  نال  هحفص 694 ] نیتریخلا [ . نبا 

موسوم هب  هچنانچ  تسا  نانز ) هاش   ) وناـب نآ  مسا  دـیآیم  تسد  هب  یمالـسا  يهربتعم  بتک  زا  هچنآ  [ . 489  ] مئآـمتلا هیلع  تطین  نم  مرک 
لاتف نبا  يرولا و  مالعا  رد  هر )  ) یـسربط خیـش  داشرا و  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  دـننام  دـناهدرک  حیرـصت  يریثک  عمج  ماـن  نیا  هب  يو  ندوب 

نبا ۀمئالا و  دیلاوم  رد  باشخلا  نبا  ۀمغلا و  فشک  رد  هر )  ) یلبرا سورد و  رد  هر )  ) دیهـش خیـش  نیظعاولا و  ۀـضور  رد  هر )  ) يروباشین
لؤسلا ص 77 و بلاطم  رد  یعفاش  يهحلط  نب  دمحم  صاوخلا و  ةرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  بقانم و  رد  هر )  ) یناردنزام بوشآرهش 

دیس زیزعلادبع  و  ادیـص - ص 222 ط  داعملا ) یلا  ةریخذـلا   ) رد هر )  ) رهاظ نامیلـس  ةرهازلا ج 1 ص 229 و  موـجنلا  رد  يدرب  يرغت  نبا 
ج 9 ص 355 و هحفـص 695 ] فراعملا [  ةرئاد  رد  یناتـسب  توریب و  ص 15 ط  ع ))  ) نیـسحلا نب  یلع  نیدـباعلانیز   ) باتک رد  لهالا 

نآ مان  هک  دـناهدرک  حیرـصت  دـشکیم  ازارد  هب  اـهنآیماسا  دادـعت  هک  يداـیز  بتک  زا  رگید  و  قشمد - ص 309 ط  ۀعیـشلا ج 4  نایعا 
تسا و هردان  لاوقا  زا  اهنآ  یلو  هدش  حیرصت  شمـسا  فالتخا  هب  بتک  نآ  زا  یـضعب  رد  هچرگ  تسا - هدوب  نانز » هاش   » تمظعاب يوناب 

تراهط تمـصع و  نادـناخ  هب  مدـق  هردـخم  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  مسا  رییغت  باـب  زا  اـهنآ  هکلب  درادـن  وا  یلـصا  مسا  اـب  تاـفانم 
دنناـم هربـتعم  بتک  رد  هک  نیا  بلطم  نیا  دـهاش  دـناهدیمان و  ار  وا  یبرع  فلتخم  ياـهمان  ظاـفلا و  اـب  مسا  رییغت  باـب  زا  برع  هتـشاذگ 
هچنانچ تسا  درجدزی  رتخد  وا  هک  هدومن  حیرـصت  هدرک و  رکذ  ار  وا  یبرع  مسا  طقف  هدرکن و  وا  یمجع  مسا  هب  يهراشا  ناـیعالا  تاـیفو 

ای ۀفالس »  » دوشیم مولعم  صقانلاب . فورعملا  يومالا  دیلولا  نب  دیزیمأ  ۀمع  یه  سراف و  كولم  رخآ  درجدزی  تنب  ۀفالس »  » همأ و  دیوگ :
خیش هک  تسنآ  وا  یلصا  مان  هک  نآ  رهاظ  ۀعیـشلا : نایعأ  رد  نایعالا  دیـس  هدومرف  بوخ  هچ  تسا و  همظعم  يوناب  نآ  یبرع  مسا  ۀلازغ » »
دلو نم  ۀفالـس  اهمـسا  هتفگ : تسا و  هدرک  رکذ  دربم  هچنانچ  دـناهداد  رییغت  ار  نآ  سپـس  تسا  ناـنز » هاـش   » ینعی هدرک  رکذ  هر )  ) دـیفم

ۀکلم يا  نانز » هاش   » بقلت سرفلا و  ایابـس  نم  ۀفالـس  همأ  دـیوگ : فراعملا  ةرئاد  رد  یناتـسب  ءاسنلا . تاریخ  نم  بسنلا  ۀـفورعم  درجدزی 
ع)  ) اضرلا رابخا  نویع  رد  هر )  ) قودـص خیـش  هچنانچ  هدومن  تلحر  ایند  زا  ع )  ) داجـس ترـضح  تدـالو  نیح  رد  ناـنز  هاـش  و  ءاـسنلا -

نایم هک  ناسارخ  رد  هحفص 696 ] مالسلاهیلع [  اضر  ماما  دومرف : نم  هب  هک  دیوگ  یناجنشوب  مساق  نب  لهس  زا  دوخ  دنس  هب  هدرک  تیاور 
هک یتقو  زیرک  رماـع  نب  هللادـبع  دومرف : 490 ؟ ]  ] ریمالا اهیأ  تسیچ  نآ  مدرک  ضرع  تسا  یتبـسن  ناـیناریا ) اـهمجع و  ینعی   ) امـش اـم و 
هب ار  یکی  زین  وا  داتـسرف  نافع  نب  نامثع  شیپ  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  اهمجع  کلم  رایرهـش  نب  درجدزی  رتخد  رفن  ود  درک  حـتف  ار  ناسارخ 

نیـسحلا نب  یلع  ردام  دـنتفر و  اـیند  زا  لـفط  تدـالو  لاـح  رد  رتخد  ود  ره  دیـشخب و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  ار  يرگید  و  ع )  ) نسح ماـما 
زا تالمج  نیا  دش . لفکتم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياهدلو  مأ  زا  یضعب  ار  وا  تفر و  ایند  زا  ترضح  نآ  تدالو  لاح  رد  مالـسلاامهیلع 
مق ص 128 ط  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  هب  دوش  عوجر  تیاور  تارابع  نیع  زا  عالطا  يارب  دوشیم و  هدافتـسا  هر )  ) قودـص خیـش  تیاور 
هک تسا  ناسیونخـیرات  لاوقا  زا  رتشیب  نویع  لثم  یباتک  رد  نآ  هب  ناـنئمطا  اریز  تسین  مزـال  تیاور  دنـس  رد  قیقحت  و  1377 ه ق . لاس :

ماما ردام  تافو  هب  ۀـمئالا  خـیرات  رد  ه  ( 325  ) یفوتم هر )  ) دادغب جـلثلایبأ  نبا  مدـقأ  يهقث  خیـش  و  تسا . تالـسرم  زا  ناشتایلقن  بلغا 
خیراوـت زا  و  مق . ۀمئالا ص 15 ط - خـیرات  هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک  حیرـصت  هحفـص 697 ] ترـضح [  نآ  تدالو  لاح  رد  ع )  ) داجس

هدرک لقن  ار  نامثع  نامز  هروکذم  تیاور  رد  یلو  هدش  عقاو  رمع  نامز  رد  ۀنیدم  هب  درجدزی  نارتخد  نداتـسرف  هک  دوشیم  مولعم  هربتعم 
تبـسن مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  هب  هر )  ) دیفم خیـش  دناهداد و  تبـسن  نامثع  نامز  هب  ار  هعقاو  زین  خـیراوت  ضعب  رد  هچرگ 
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زا دعب  نیملسم  تسد  رد  درجدزی  رتخد  دناهتفگ : نیرخأتم  رثکا  دیوگ  طوطخم - باسنالا - بابل  رد  هر )  ) یقهیب قدنف  نبا  و  تسا . هداد 
( هر  ) نایعا دیس  و  تسا . هداتفا  قافتا  ۀیـسداق »  » گنج زا  دعب  لاس  ود  درجدزی  لتق  تسا و  هدش  عقاو  نامثع  نامز  رد  ورم  رد  شردپ  لتق 

نـسح ماما  هب  ار  یکی  نامثع  هک  هدومرف  هدرک و  رکذ  نامثع  تفالخ  نامز  رد  يرـسک  نارتخد  يریـسا  رد  ار  هر )  ) قودص خیـش  تیاور 
رد دـیاش  تسا و  روهـشم  فالخ  تیاور  نیا  هدومرف  یلو  دـنتفای  تافو  سافن  لاح  رد  ود  ره  داد و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  يرگید  و  (ع )

هیلعهللامالس نینمؤملاریما  نامز  رد  يرسک  نارتخد  تراسا  هک  هدومرف  لقن  ار  هر )  ) دیفم خیش  تیاور  سپس  و  تسا . هدش  عقاو  هابتشا  نآ 
رکبیبا نب  دمحم  هب  ار  هحفص 698 ] يرگید [  دش و  دلوتم  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  وا  زا  هداد  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  نانز  هاش  هدش و  عقاو 
هدومرف و  دـناهلاخ . رـسپ  مساق  و  ع )  ) داجـس ماما  سپ  دـش  دـلوتم  رکبیبا  نب  دـمحم  نب  مساق  وا  زا  دوب و  هیوناـب ) ناـهیک   ) وا مسا  داد و 

ملع ترثک  اب  هر )  ) دیفم خیش  اریز  دشاب  تسرد  حیحص و  هک  تسا  عقاو  هب  رتکیدزن  ینعی  تسا  باوص  هب  برقا  هر )  ) دیفم خیـش  تیاور 
دعبتسم رمع  نامز  رد  هیضق  نیا  عوقو  هوالع  تسا و  هدرکن  رکذ  دش  لقن  هچنآ  ریغ  خیراوت  مولع و  رب  يو  يهطاحا  شعالطا و  تعسو  و 

فرظ رد  هردخم  نآ  زا  ترضح  نآ  دلوت  مدع  هدش و  دلوتم  ع )  ) نینمؤملاریما شدج  تفالخ  نامز  رد  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  اریز  تسا 
نآ زا  ع )  ) ماما دلوت  تسا و  هدش  عقاو  ددعتم  هیـضق  تسا  نکمم  دشاب و  هدش  عقاو  رمع  نامز  رد  هیـضق  رگا  ینعی  تسا  دیعب  لاس  تسیب 

داجـس ماما  رداـم  ندوب  هک  تسنآ  دوشیم  مولعم  ناـسنا  يارب  هچنا  و  ملاـعلا . هللاو  تسا  هدـش  ریـسا  شدـج  ناـمز  رد  هک  دـشاب  هردـخم 
بانذا نیقرشتسم  زا  یضعب  راجنهان  لاوقا  ضعب  نالطب  هچنانچ  تسین  کش  ياج  نایناساس  زا  صخش  نیرخآ  درجدزی  رتخد  مالـسلاهیلع 

دهاوخیم ینـالوط  یئاـسرفملق  درادـن و  بساـنت  نوچ  اـجنیا  رد  نآ  ناـیب  حرـش و  زا  تسین و  دـیدرت  ياـج  مالـسا  نانمـشد  رامعتـسا و 
ملظ دوخ  سفن  رب  تفگ : نک . راـیتخا  ار  ع )  ) نینمؤملاریما ماـما  هک  دـنتفگ  يرـسک  رتخد  هب  دـیوگ : هر )  ) قدـنف نبا  دوشیم . يراددوخ 

ماـما هک  یتقو  هدـش  هتفگ  دـیوگ : زین  تسا و  هتـساوخرب  ناـکم  نآ  زا  ع )  ) ءارهز يهمطاـف  هحفـص 699 ] هک [  منیـشنب  یئاج  رد  ماهدرک 
شمسا دنتفگ  دومرف  لاوئس  وا  مان  زا  دش و  دراو  تینهت  يارب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هدرک  جیوزت  ار  درجدزی  رتخد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زا ترابع  ترخآ  ایند و  يهدیـس  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـشابیم . ترخآ  ایند و  يهدیـس  نآ : يانعم  دـش  هتفگ  تسا و  هیوناب » ناهیک  »
تایاور و زا  دامتعا  دروم  و  دندیمان . هیونابرهش  ار  وا  مدرم  سپ  دیمانب  دلب  يهدیس  ار  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  رتخد  ۀمطاف 

دوشیم رهاظ  زین  هربتعم  خیراوت  زا  تسا و  هتفای  تافو  ترـضح  نآ  دلوت  لاح  رد  ع )  ) داجـس ماما  رد  ام  تشذگ  هچنانچ  تسنآ  خـیراوت 
رد یلاعت  هللا  همحر  یلماع  نیما  يهمالع  دیـس  هچناـنچ  هدوب  رـضاح  ءـالبرپ  تشد  نآ  رد  ءـالبرک  زادـگناج  يهعقاو  رد  هیونابرهـش »  » هک

هنادیع و نم  دوعب  ذخأف  ناترد  هینذأ  یف  و  ع )  ) نیـسحلا ۀیبخأ  نم  ءابخ  نم  مالغ  جرخ  و  : ) دـیوگ ناجـشالا ) جـعاول   ) دوخ سیفن  باتک 
هیونابرهش همأ  تراصف  هلتقف  فیـسلاب  هبرـضف  یمرـضحلا  تیبث  یناه  هیلع  لمحف  نابذتی  هاطرق  الامـش و  انیمی و  تفتلی  لعجف  روعذم  وه 

هحفص زین [  لتاقم  ریس و  بتک  ضعب  رد  تارابع  نیا  نومضم  هب  بیرق  و  ادیـص . - 3 ط - ص 180 - ۀشوه ) دملاک  ملکتت  هیلا و ال  رظنت 
ءارـسا ناـیم  رد  تسنآ : دوشیم  موـلعم  ریـس  خـیراوت و  بتک  رد  رظنتقد  ثحب و  عـبتت و  قـیقحت و  زا  سپ  هچنآ  و  تسا . دوـجوم  [ 700

عیبر رد  يرـشخمز  زا  ار  اهنآ  ندوب  رفن  هس  ناکلخ  نبا  هچنانچ  دناهدوب  درجدزی  نارتخد  زا  رفن  هس  دناهدروآ  ۀـنیدم  هب  ار  اهنآ  هک  یناریا 
رمع نب  هللادـبع  ار  ناوناب  نآ  زا  یکی  تسا  هدرک  حیرـصت  اهنآ  ندوب  رفن  هس  هب  بهذـلا  تارذـش  رد  زین  دامعلا  نبا  هدرک و  لـقن  راربـالا 
مـسا هدمآ و  ایند  هب  مساق  وا  زا  هدروآرد و  دوخ  حاکن  يهلابح  هب  رکبیبا  نب  دمحم  ار  یکی  هدـش و  دـلوتم  ملاس  يو  زا  هدرک و  جـیوزت 
تسا هدیدرگ  دلوتم  ع )  ) داجس ماما  وا  زا  هدومرف و  جیوزت  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  ار  یموس  هدوب و  هیونابرهش  ای  هیوناب  ناهیک  وا  ردام 
رتخد دیاش  هدوبن و  رضاح  ءالبرک  يهعقاو  رد  تسا و  هدومن  تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  دلوت  لاح  رد  تسا و  نانز » هاش   » وناب نآ  مسا  و 

هک تسنآ : تسا  يوق  نونظم  نانئمطا و  دروم  هچنآ  تشذـگ و  شلقن  هچنانچ  هدرک  جـیوزت  ع )  ) یبتجم ماما  ار  وا  هک  هدوب  زین  یمراـهچ 
وا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رکبیبا  نبا  دمحم  تافو  زا  دعب  هک  تسا  رکبیبا  نبا  دمحم  يهجوز  وا  هدوب  رـضاح  ءالبرک  رد  هک  هیونابرهش 
هب مالسلاهیلع  داجس  ماما  هک  هدش  هتفگ  هتخادنا و  تارف  هب  ار  شدوخ  همظعم  يوناب  نآ  ع )  ) ماما تداهـش  زا  دعب  تسا و  هدرک  جیوزت  ار 
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تـسا ریطاسأ  زا  هناسفأ و  هک  دـننکیم  لـقن  یناتـساد  اـجنیا  رد  دورب و  تفر  رتش  نآ  هک  اـج  ره  هب  دوش و  راوس  يرتش  رب  هک  دومرف  يو 
هاگره و  زیربت .) ج 3 ص 89 ط   ) تسا هدرک  هراشا  نآ  رب  هیناـمعن  راونأ  رد  هر )  ) يرئازج هحفص 701 ] ثدحم [  دیس  دیاشن و  ار  دامتعا 

يو جیوزت  هب  دیلپ  دیزی  عمط  تراسا و  سرت  زا  همظعم  يوناب  نآ  هک  هدوب  نیا  يارب  دشاب  هتـشاد  تحـص  تارف  هب  دوخ  نتخادـنا  يهصق 
تداهـش زا  دعب  دیزی  جـیوزت  هب  تارف  رد  دوخ  ندرک  قرغ  اب  ار  دوخ  يدوبان  هک  تسا  هدوب  ع )  ) ءادهـشلادیس اب  توادـع  دانع و  يور  زا 

یمـسا و خیرات  رد  هک  نیا  تسا  لقن  نیا  دیؤم  تسا و  لاکـشا  لحم  رگید  تهج  زا  بلطم  نیا  یلو  تسا  هداد  حیجرت  مالـسلاهیلع  ماما 
هللاو درک  دامتعا  لقن  نیا  هب  ناوتن  زاب  لاح  نیا  اب  تسا  هدـشن  هدینـش  هدـید و  ءالبرک  يهعجاف  زا  دـعب  همظعم  يوناب  نآ  زا  یتـالاح  لـقن 

نیظعاولا ص 242 ۀضور  و  نارهط ، ص 251 ط  هر )  ) یسربط يرولا  مالعا  و  زیربت ، ص 270 ط  هر )  ) خیش داشرا  هب  دوش  عوجر  ملاعلا .
اهنآ یماسا  هب  هک  رگید  رداـصم  و  طوطخم - باـسنالا - باـبل  و  فجن . مولعلارحب ج 2 ص 4 ط - لآ  یئابطابط  ملاـعلا  ۀـفحت  و  مق ، ط 

هحفص 702 ] تفر [ . تراشا 

ءادهشلادیس ندناوخ  فوخ  زامن  رد  قیقحت 

هراشا

هتـشاذگن هک  نیا  زا  روظنم  دناهدناوخ ) هراشا  اب  و  ( ) يدارف اذل  دروایب و  اج  هب  فوخ  زامن  دنـشاب  هتـشاذگن   ) 14  - 15 س -: - 377 ص -:
هدناوخ رگا  زین  هراشا  اب  يدارف و  الا  دشاب و  هدروآ  اج  هب  عاقرلا  تاذ  ةالص  قیرط  هب  ار  فوخ  زامن  ینعی  دروایب  اج  هب  فوخ  زامن  دنـشاب 
هدـناوخ زین  هعبرا  تاحیبست  اب  هراشا و  اب  يدارف و  شماسقا  نآ و  دارفا  زا  تسا و  مسق  دـنچ  فوخ  امن  نوچ  تسا  فوخ  زامن  زاب  دنـشاب 

ماسقا هک  هدومرف : ۀیهبلا  ۀضورلا  رد  هر )  ) یناث دیهش  دناهدومرف . نایب  ار  اهنآ  تیفیک  لیصفت و  هداد و  حرش  هقف  بتک  رد  هچنانچ  دوشیم 
ررکم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ترضح  هک  تسا  عاقرلا  تاذ  تالـص  نآ  عیاش  درف  دوشیم و  غلاب  مسق  هد  هب  فوخ  تالص 

هب ار  زامن  هک  دـنیامن  هدارا  نیملـسم  دـشاب و  هلبق  تهج  ریغ  رد  نمـشد  دوش و  لصاح  فوخ  هاگره  سپ  دـناهدروآ . اـج  هب  ار  زاـمن  نآ 
ود زا  هدایز  هحفص 703 ] هب [  جایتحا  رگا  دنوش  هقرف  ود  دیاب  دروآ  هلمح  ناشیا  رب  نمشد  زامن  يانثا  رد  هک  دنـسرت  دنارذگب و  تعامج 

تعکر کی  هقرف  کی  اب  تعاـمج  ماـما  دـنیامن و  ناـشیا  تسارح  رگید  يهقرف  دـنراذگب و  تعاـمج  هب  ار  زاـمن  هقرف  کـی  دـشابن ، هقرف 
نوچ دنراذگیم و  ادرفنم  ار  مود  تعکر  دننکیم و  دارفنا  دصق  دـناهدرک  ءادـتقا  هک  يهقرف  دـنزیخرب  مود  تعکر  هب  نوچ  دراذـگیم و 

ءادـتقا ماـما  مود  تعکر  هب  ار  ناـشدوخ  لوا  تعکر  هتفرگ و  ار  اـهنآ  ياـج  رگید  يهقرف  دـنوشیم و  لوغـشم  تـسارح  هـب  دـنوش  غراـف 
نآ اب  ات  دهدیم  لوط  دهشت  هب  ماما  دنراذگیم و  دارفنا  هب  ار  مود  تعکر  دنزیخیمرب و  ناشیا  دنیـشنیم  دهـشت  هب  ماما  نوچ  دننکیم و 

کی دـهاوخ  هک  هقرف  ود  نیا  زا  کـی  ره  هب  تسا  ریخم  ماـما  دـشاب  برغم  زاـمن  رگا  دـنهدیم و  مالـس  هدروآ و  لـمع  هب  ار  دهـشت  هقرف 
دریگ تدش  گنج  هاگره  و  تسا . هدش  نایب  هقف  رد  هک  دراد  زین  يرگید  يهوحن  رگید و  تعکر  ود  رگید  يهقرف  اب  دراذگیم و  تعکر 

ای تعامج  اب  دـنهاوخب  رگا  دـنراذگیم و  زامن  نتفر  هار  لاح  رد  ای  هراوس  اـی  هداتـسیا  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  هک  قیرط  ره  هب  تقو  نآ  رد 
هک زامن  زا  یـضعب  رد  دشابن  نکمم  زامن  یمامت  رد  ندرک  هلبق  هب  ور  رگا  دـنیوگ و  ةدراطم )  ) تالـص نآ  هب  هک  دـنروآیم  اج  هب  يدارف 

رذعتم دوجس  عوکر و  رگا  دنک و  نیز  يههوک  ای  بسا  لایر  هب  دوجس  عوکر و  دشاب و  مارحالا  ةریبکت  هچ  رگا  دنکیم  هلبق  هب  ور  دناوتب 
دـشاب ۀمیرحت  رد  هچرگ  ندرک  هلبق  هب  ور  رگا  دـشاب و  اهمـشچ  ندرک  زاب  نتـشاذگ و  مه  هب  ای  دـنکیم و  تیافک  رـس  هب  هراشا  اب  دـشاب 
ضوع دـشابن  نکمم  دوجـس  عوکر و  هب  هراشا  ءامیا و  تئارق و  اـب  زاـمن  هاـگره  و  هحفـص 704 ] دوشیم [ . طقاس  لابقتـسا  دوشن  نکمم 

تین و هتبلا  دنکیم  تیافک  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبـس  : ) هعبرا تاحیبست  اهنآ  تابجاو  دوجـس و  عوکر و  تئارق و 
نینمؤملاریما ماما  هک  هدـش  لقن  دـهدیم و  همتاـخ  زاـمن  هب  میلـست  دهـشت و  اـب  درادیم و  مدـقم  تاـحیبست  ءاـمیا و  رب  ار  مارحـالاةریبکت 
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دندراذگ . زامن  روط  نآ  ار  نیئاشع  نیرهظ و  ریرهلا  ۀلیل  رد  نیفص  گنج  رد  هیلعهللامالس 

فوخ زامن  يهددعتم  ماسقا 

تسا یئاج  مسا  هک  نافسع  تالص  - 2 عاقرلا . تاذ  - 1 تسا : رصق  رضح  رفـس و  رد  دراد و  یماسا  تسا و  دایز  فوخ  امن  ماسقا  ضرغ 
مالکلارهاوج رد  دراد و  یبیترت  زین  نآ  هدناوخ و  ار  زامن  نآ  اجنآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  همظعم و  يهکم  یلیم  هس  رد 

هیماـما هـقف  بـتک  رد  تـسا و  ددـعتم  اـهنآ  زا  یــضعب  تـیفیک  فوـخلا و  ةدـش  تالــص  - 4 لـخنلا . نـطب  تالـص  - 3 تـسا . روطـسم 
تعامج اـب  ار  نآ  اـصوصخ  زاـمن و  مالـسا  رد  هک  دوشیم  مولعم  فوخ  زاـمن  ماـسقا  نیا  زا  تسا . هدـش  ناـیب  احورـشم  مهیلعهللاناوضر 

ءادهـشلادیس ترـضح  ءاروشاع  زور  هک  تسا  رابتعا  زا  رود  رایـسب  تعامج  اب  زاـمن  تیمها  هب  رظن  دراد و  داـیز  تیمها  ردـقچ  ندـناوخ 
رد دوخ  ناج  زا  دریگن  ار  یعقاو  مالسا  ياج  هحفص 705 ] يوما [  يدیزی  نید  ات  یعقاو  مالسا  نید  نتشاد  هاگن  اپرب  يارب  هک  مالسلاهیلع 

خیراوت لتاقم و  بتک  تارابع  اذل  دشاب و  هدناوخن  تعامج  اب  فوخ  زامن  ياههار  زا  یکی  هب  ار  نآ  دیسر  زامن  تقو  تشذگ و  ادخ  هار 
رگید ناگرزب  و  هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  تراـبع  رد  هچناـنچ  دروآ  اـج  هب  فوخ  زاـمن  ءاروشاـع  زور  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسنآ  هربتعم 

تسا . دوجوم 

رصاعم دیس  مالک  دافم  رد  قیقحت 

لصا هک  تسا  یتاملک  ( 279  ) يهحفص فجن  مود  عبط  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  باتک  رد  ار  هرسسدق  مرقم  رـصاعم  ققحم  دیـس  یلو 
زامن هک  نآ  زا  دـعب  هدربماـن  يهحفـص  لـیذ  رد  هک  مرواـیب  اـجنیا  رد  ار  شتاراـبع  نیع  سپ  تسیچ ؟ هک  متفاـین  بناـج  نیا  ار  شروظنم 

نیسحلا ةالص  نا  هارأ  يذلا  و  دیوگ : هدرک  لقن  یناث ص 17  ءزج  یمزراوخ  لتقم  ملاوع ص 88 و  لتقم  زا  ار  مالسلاهیلع  ماما  ندناوخ 
هنأب هملع  یلا  افاضم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هدج  رابخا  نم  مرحملا و  نم  یناثلا  یف  ءالبرک  لزن  هنال  ارصق ، تناک  مالسلاهیلع 
زامن رگا  فوخلا . ةالص  یلص  هنا  کلذب  هل  ۀفرعم  نم ال  لیخت  مایأ و  ةرشع  هل  لمکت  مل  ذا  ۀماقالا  يونی  نا  عطتسی  مل  ءاروشاع  موی  لتقی 

ع)  ) ماما دراد  عنام  هچ  تسا  رـصق  رـضح  رفـس و  رد  مه  فوخ  زامن  هدوب  هدومرفن  زور  هد  يهماقا  تین  نوچ  هدوب  رـصق  مالـسلاهیلع  ماما 
تالـص قیرط  هب  ار  فوخ  زامن  رگا  درادن  فوخ  ةالـص  وحنب  زامن  ندناوخ  اب  تافانم  هماقا  دـصق  مدـع  ینعی  دـشاب  هدـناوخ  فوخ  زامن 

هک مولعم  اجک  زا  تسا  فوخ  زامن  زاب  دنشاب  هدناوخ  هراشا  يدارف و  قیرط  هب  دشاب و  هدناوخن  دش  هداد  حرش  نآ  تیفیک  هک  عاقرلا  تاذ 
هللا ۀمحر  رصاعم  دیس  ءاعدا  هک  دشاب  هحفص 706 ] هدناوخ [  فوخ  تالص  قیرط  هب  هک  نیا  نودب  دناوخ  رـصق  ار  زامن  مالـسلاهیلع  ماما 

اهیضعب ترابع  دناوخ و  فوخ  تالص  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دناهدرک  حیرـصت  ینـس  هعیـش و  زا  ءاملع  ناگرزب  هک  یتروص  رد  تسا  هیلع 
دـشاب هدناوخن  تعامج  اب  ار  زامن  مالـسلاهیلع  ماما  تسا  دـیعب  میتفگ : هچنانچ  [ . 491  ] فوخلا ةالص  ع )  ) نیـسحلا مهب  یلـص  تسا : نیا 

رگید قیرط  هب  تسا  نکمم  زاب  دشاب  هدناوخن  مه  عاقرلاتاذ  تالـص  قیرط  هب  رگا  دـنکیم و  نید  يادـف  ار  دوخ  ناج  زامن  هار  رد  نوچ 
ماما ندناوخ  رـصق  زا  هدناوخ  فوخ  زامن  هک  نیا  هب  ناگرزب  ءاملع و  حیرـصت  اب  دوشیم  روطچ  تسا  هدـناوخ  تعامج  اب  ار  فوخ  زامن 
هحفص ملاعلا [ . هللاو  دننک ؟ لقن  اهنآ  تایلقن  رد  قیقحت  نودب  دنیامن و  دامتعا  اهیوار  لقن  درجم  هب  ای  و  دنشاب ؟ هتفر  هابتشا  هب  مالـسلاهیلع 

[ 707

گنج ءانثا  رد  ماما  ندناوخ  زامن 

هراشا
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رد نامولظم  دیـس  تسین ) کش  ( ) ياج ءاروشاع  زور  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ندناوخ  رهظ  زامن   ) 1 س -: ز378 - - 16 س -: - 377 ص -:
لوا رد  ار  زامن  دوب  هداد  رارق  فده  ار  وا  ناراب  تارطق  لثم  اهریت  هدش و  هدیشک  فالغ  زا  فرط  ره  زا  نمشد  ياهریـشمش  هک  عقوم  نآ 
زامن مسق  دـنچ  دـنناوخب و  تعامج  اب  دـیاب  ار  زامن  زین  اهگنج  رد  یتح  مالـسا  رد  هچنانچ  دومرف  ءادا  تعاـمج  اـب  هدومرفن و  كرت  تقو 
هیموی ياهزامن  رد  دراد و  رتشیب  تیمها  هک  تسا  یتابحتـسم  زا  تعامج  زامن  اریز  تشذـگ  هچنانچ  تسا  هدـش  نایب  هقف  بتک  رد  فوخ 

هک هدش  ءانثتسا  ةدعاق  نآ  زا  یبحتسم  لمع  دنچ  رگم  تسا  رتدایز  شباوث  رتشیب و  شتیمها  بجاو  هک  یتروص  رد  تسا  دکؤم  بحتسم 
[ . 492  ] دراد تلیضف  ۀجرد  راهچ  تسیب و  اب  درفنم  ةالص  هب  اقلطم  هک  تسا  تعامج  زامن  اهنآ  لوا 

ءادهشلادیس هب  نادنم  هقالع  مومع  رب  مالعا 

ره هک  رایـس  لفاحم  رد  یناوخهحون و  سلاـجم  ینیـسح و  بکاوم  رد  هک  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  رب  نارادازع  نادـنمهقالع و  مومع  رب 
رگا دوشیم : مالعا  هحفـص 708 ] دننادیم [  نیدب  دـنمهقالع  ار  ناشدوخ  دـنهدیم و  لیکـشت  مالـسلامهیلع  همئأ  تایفو  مایا  رد  هتفه و 

زا ناشدوخ  نید  رد  دننک و  نامولظم  دیس  زا  تیعبت  دنهاوخیم  دنراد و  راوگرزب  نآ  هب  تبحم  دنتـسه و  ترـضح  نآ  هب  دنمهقالع  اعقاو 
موجه بل و  هنـشت  اوه و  يامرگ  عقوم  نآ  رد  ءاروشاع  زور  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  دننادب  دیاب  دـنرادیمرب  مدـق  لقع  مهف و  يور 

اب ار  نآ  هدرکن و  شومارف  ار  زامن  دندوب  هدـش  عمج  شیافواب  نارای  ترـضح و  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  تلالـض  رفک و  رکـشل  هک  نمـشد 
نآ هک  نیا  اـب  تسا و  زاـمن  تقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نباـی  درک  ضرع  هک  یـسک  رب  هدروآ و  ياـج  هب  فوخ  زاـمن  تعاـمج 
زا ار  وت  ادـخ  هدومرفن  دـهدب ) رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ  دای  هب  ار  زامن  : ) هدومرف تسالبرک  ءادهـش  زا  هدـنهدرکذت  صخش 

تـسالبرک ءادهـش  زا  هک  ار  صخـش  نآ  هک  دنکیم  اعد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسیماقم  یعقاو  نارازگزامن  ماقم  سپ  دهدب . رارق  ءادهش 
ار ناشدوخ  هک  نانآ  سپ  تسا . نایامن  حضاو و  زامن  تیمها  تمظع و  مالسلاهیلع  ماما  شیامرف  زا  دیامن و  نارازگزامن  زا  ار  وا  دنوادخ 
نآ هب  دننکیم و  یئارسهحون  دنهدیم و  لیکشت  رایس  لفاحم  يراوگوس و  سلاجم  دننادیم و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هب  نادنمهقالع  زا 

ریخأت هب  نآ  تقو  لوا  زا  ار  زامن  دـننکیم و  فافختـسا  هدرک و  تناها  دـنهدیمن و  تیمها  زاـمن  هب  یلو  دـنیامنیم  ینادردـق  ترـضح 
 ] نآ شاتقو  لوا  زا  ینعی  دـننکیم  عیاض  ار  زامن  مدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  هدـش  دراو  رابخا  رد  هچنانچ  دـنیامنیم  عیاـض  دـنزادنایم و 

دنیامنیم فافختسا  نآ  هب  دنوشیمن و  لئاق  تیمها  زامن  هب  دنوشیم و  تراجت  بسک و  لوغـشم  دنزادنایم و  ریخأت  هب  ار  هحفص 709 ]
يرگهبدن یئارسهحون و  لوغشم  هدرک و  اهر  ار  زامن  دنهدیم  ناشن  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هب  دنمهقالع  ار  ناشدوخ  هک  نانآ  اصوصخ 

ای دـننکیمن و  متخ  ار  هحتاف  سلجم  ای  دنـشابیم  ینزهنیـس  لوغـشم  هدومنن  ءانتعا  تسا  تاـبجاو  مها  زا  هک  زاـمن  تقو  رد  اـی  دـنوشیم 
رد ار  دوخ  كاپ  نوخ  هک  نامولظم  دیس  يا  تسا : نیا  شیانعم  تسا  تبیصم  رکذ  لوغشم  ناوخهضور  ای  دنکیم  هظعوم  ربنم  رد  ظعاو 

یلو مینکیم  هیرگ  وت  نوخ  نتخیر  يارب  میئامنیم و  ینادردق  امش  رب  ام  یتخیر  ءالبرک  نیمز  رب  نآ  نتـشاد  هاگن  اپرب  زامن و  يهماقا  هار 
اب تقو  لوا  رد  عقوم  نآ  رد  هک  ار  زامن  میرادن و  تیعبت  وت  زا  نآ  رد  هدش  هتخیر  نآ  نتـشادهگن  هدنز  اپرب و  يهرابرد  وت  نوخ  هچنآ  رد 

داریا و تابجوم  میوشیم و  هعیش  ملاع  نافلاخم  شنزرـس  ثعاب  میرادن و  تکرـش  امـش  اب  وت  فده  لمع و  نآ  رد  ام  يدناوخ  تعامج 
مه اهنآ  فرح  هب  دننک  تحیصن  ام  هب  هچ  ره  هدمیهف  صاخـشا  ءالقع و  میروآیم و  مهارف  ار  امـش  نایعیـش  نانمـشد  ضارتعا  لاکـشا و 

مینکیم . يزودهنیک  هکلب  میهدیمن  شوگ 

تسا زامن  هب  هتسب  لامعا  مامت  یلوبق 

راوخ زامن و  هب  ءانتعا  مدـع  اب  دـش  دـهاوخن  لوبق  یلوأ  قیرط  هب  اهنآ  رگید  لامعا  دوشن  لوبق  زاـمن  رگا  دـننادب  دـیاب  صاخـشا  لـیبق  نیا 
هب نداد  مامتها  هب  هتسب  ینزهنیس  يرگهحون و  یبحتـسم  یبجاو و  لامعایمامت  یلوبق  هک  یهلا  يهضیرف  کی  ندرک  عیاض  نآ و  ندرمش 
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هب هقالعیب  نید و  زا  ربخیب  صاخـشا  یـضعب  دننام  هدرکن  يادخ  هک  دسر  اجک  درب  دنهاوخن  هحفـص 710 ] يرمث [  تسنآ  یلوبق  نآ و 
زامن دـنک و  كرت  الـصا  ار  زاـمن  درادـن  عـالطا  دوخ  نید  لوصا  زا  هدرکن و  تسرد  چـیه  ار  دوخ  دـئاقع  لوصا و  هک  مالـسا  تادـقتعم 

 . دنزب رس  اهنآ  زا  زین  تشز  لامعا  دنزب و  هنیس  دنک و  یئارسهحون  یلو  دشاب  تالص  كرات  دناوخن و 

درک تکرش  ءادهشلادیس  فده  رد  دیاب 

ناشدوخ دوخیب  دنرود و  ترضح  نآ  دصقم  رد  تکرش  زا  اهگنسرف  روجهم و  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  سدقم  فده  زا  مدرم  هنوگنیا 
بظاوم دوخ  يهناگجنپ  ضئارف  یبجاو و  ياهزامن  هب  هک  تسا  یسک  نآ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هب  دنمهقالع  دنزادنایم  تمحز  هب  ار 

دوخ لمع  قفاوم  وا  زا  ناگدننک  ینادردق  لمع  هک  تسنآ  رد  ترـضح  نآ  يدونـشوخ  اریز  دزادناین  ریخأت  هب  تقو  لوا  زا  ار  نآ  هدوب و 
ایآ تسا  زامن  نتـشاد  هاگن  اپرـس  يارب  اهینزهنیـس  اهیئارـسهحون و  اهیرادازع و  یمامت  تسا و  نید  نوتـس  زامن  نوچ  دـشاب  راوگرزب  نآ 

ءاقب رد  هدیشوک و  نوتس  نآ  ماکحتسا  رد  هک  یتیصخش  هب  تبـسن  یلو  دیـشوک  شمادهنا  رد  المع  هرک و  بارخ  ار  نید  نوتـس  ناوتیم 
دننک مدهنم  المع  ار  نید  نوتس  هک  یناسک  لاح  رب  ياو  تسین ؟ ضقانت  لمع  نیا  ایآ  داد ؟ ناشن  ینادردق  هتخیر  ار  دوخ  كاپ  نوخ  نآ 

دنتـساوخیم هک  دنراد  تقفاوم  ۀیمأینب  اب  المع  اهنآ  هک  دنرادن  عالطا  صاخـشا  لیبق  نیا  ایآ  دنیامن  ینادردـق  ع )  ) ءادهـشلادیس رب  یلو 
ارچ ۀیمأینب  يأردوخ  ردلقهناگی و  روتاتکید و  سپ  دوبن  روط  نآ  رگا  دنزاس ؟ فرحنم  دوخ  حیحـص  ریـسم  زا  ار  مالـسا  عیاض و  ار  زامن 
امش اب  نم  تفگ : تفرگ  رارق  تنطلس  يهکیرا  رد  هک  نآ  زا  سپ  و  دناوخ .؟ هبنشراهچ  زور  رد  هحفص 711 ] ياهناهب [  هب  ار  هعمج  زامن 

هتشگ و طلـسم  هدش و  ریما  امـش  هب  متـساوخیم  نم  دیروایب  اج  هب  ار  لامعا  ریاس  دینک و  جح  دیناوخب و  زامن  امـش  هک  مدرکیمن  گنج 
دنراد و تکرش  ناشفده  رد  ۀیمأینب  اب  المع  دنیامن  كرت  ای  دننک  عیاض  ار  نآ  دنهدن و  تیمها  زامن  هب  هک  یـصاخشا  سپ  منک  تنطلس 

دزاسیم ؟ رگید  کی  اب  ضیقن  دض و  لامعا  نیا  ایآ  دنیامنیم  ینادردق  ع )  ) ءادهشلادیس هب  ینزهنیس  يرگهبدن و  یئارسهحون و  اب 

دهد تیمها  زامن  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  دنم  هقالع 

مدـقم ناشدوخ  لاـمعا  يهمه  رب  ار  نآ  دـنهد و  تیمها  زاـمن  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ع )  ) ءادهـشلادیس رب  حیحـص  یعقاو و  نادـنمهقالع 
لامعا زا  ای  دشاب  تراجت  بسک و  هاوخ  هتشادرب  ناشدوخ  ياهراک  يهمه  زا  تسد  دش  لخاد  نآ  تقو  دیـسر و  هک  زامن  عقوم  دنرادب و 

دنیامن و هناگجنپ  ضئارف  ندروآ  ياج  هب  رد  دـیدش  مامتها  دنـشاب و  زامن  لوغـشم  یلومعم و  ياهراک  رگید  هبدـن و  هحون و  یبحتـسم و 
دریذپ . مادهنا  دوش و  عیاض  دنراذگن  ار  نید  نوتس 

دوش حالصا  دیاب  میحرت  سلاجم  عضو 

سلاجم زا  ترابع  دوش  هداد  يرکذـت  تسا  مزال  اجنیا  رد  زین  نآ  هب  تبـسن  تسا و  موسرم  ناـیناریا  اـم  ناـیم  رد  هک  یـسلاجم  زا  یکی  و 
طاقن يوجتسج  ددصرد  هک  عیشت  ملاع  نانمـشد  هک  تسیروط  اهنآ  عضو  دوشیم و  هداد  لیکـشت  مدرم  ناسک  توف  رد  هک  تسا  میحرت 
تئارق هب  ءانتعا  تسا  هحفـص 712 ] موسرم [  هک  سلاجم  نآ  رد  دیجم  نآرق  تئارق  عقوم  رد  اریز  دـننکیم  دراو  یتاداریا  دنتـسه  فعض 

تفر و دمآ و  ندومن و  فرص  یئاچ  ندیـشک و  راگیـس  هب  هدش و  رگیدکی  اب  تبحـص  لوغـشم  مدرم  هدشن و  نآ  عامتـسا  نآرق و  يراق 
دهاوخیم یـسک  هک  یتقو  یلو  دننکیمن  میرک  نآرق  ندینـش  هب  یئانتعا  ادـبا  هدـش و  ءازع  بحاص  هب  تیلـست  رگیدـکی و  هب  مرگ  هجوت 

ینعم مامت  هب  سلجم  هدیـشک و  رگیدـکی  اب  تبحـص  راگیـس و  یئاـچ و  زا  تسد  هدرک و  راـیتخا  توکـس  مدرم  ماـمت  دـنک  یناوخهحون 
رتشیب نآرق  زا  ع )  ) ءادهـشلادیس يرگهحون  هب  نایعیـش  نیا  هک  دـنیوگیم  عیـشت  نانمـشد  دوشیم . امرفمکح  ضحم  توکـس  هتـسارآ و 

دراو رهاظ  تروص  هب  داریا  نیا  دننکیم و  تاعارم  رتشیب  مارتحا  يرگهحون  هب  یلو  دنرادن  ءانتعا  نآرق  عامتـسا  تئارق و  هب  دـنلئاق  مارتحا 
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دشاب لئاق  مارتحا  نآرق  زا  رتشیب  يرگهحون  هب  اداقتعا  الوق و  هک  دوشیمن  ادیپ  هعیش  زا  یـسک  تسین و  روط  نآ  رما  تقیقح  هچرگ  تسا 
نودـب ناـشدوخ  هداد و  شوـگ  هدـیمهف  صاخـشا  فرح  هب  مدرم  هک  تـسنآ  رتـهب  سپ  تـسا . داریا  ثعاـب  راـک  یلمع  تروـص  هـچرگ 

ای تعاس  هس  هک  میحرت  سلاجم  ام  زیزع  زیربت  رد  العف  دنیامن . هیفصت  ار  میحرت  سلاجم  عضو  یبهذم  روما  زا  جراخ  صاخشا  يهلخادم 
تعاس مین  الثم  دبای : لیکشت  بیترت و  سلاجم  نابحاص  فرط  زا  میظنت و  همانرب  يور  زا  هدومن و  میـسقت  ار  نآ  تاعاس  تسا  تعاس  ود 

نآ و عامتسا  نآرق و  هحفص 713 ] تئارق [  هب  تعاس  مین  دوش و  هداد  سلجم  زا  نوریب  هب  نتفر  تبحص و  راگیس و  یئاچ و  هب  صاصتخا 
سلجم زا  دوشیم  تئارق  نآرق  مادام  یسک  و  دوشب . فارعالا  ( 204  ) اوتصنا هل و  اوعمتساف  نآرقلا  ءرق  اذا  و  هفیرـش : يهیآ  قالطاب  لمع 

ع)  ) ءادهـشلادیس هـب  ندوـمن  هبدـن  ندـناوخهحون و  يارب  تعاـس  مـین  دروـخن و  یئاـچ  دـشکن و  راگیـس  دـنکن و  تبحـص  دورن و  نوریب 
هب میرک  نآرق  تئارق  زاب  تعاس  مین  دـشاب و  سلجم  زا  نتفر  نوریب  تبحـص و  یئاـچ و  فرـص  يارب  زاـب  تعاـس  مین  دـبای و  صاـصتخا 

يروط روظنم  تسا  سلاجم  نابحاص  نداد  بیترت  هب  لوکوم  الاح  دوش  صتخم  هباطخ  ظـعاو و  يارب  تعاـس  مین  دـش و  رکذ  هک  يوحن 
نایاقآ ار  بیترت  نیا  هک  مراودیما  دوش و  هداد  صاصتخا  هدـش و  هدـحیلع  ادـج و  مه  زا  رگید  ياهراک  نآرق و  تئارق  تاعاس  هک  دـشاب 

هحفص 714 ] یلاعتهللاءاشنا [ . دیآ  لمع  هب  يریگولج  نافلاخم  تاداریا  زا  ات  دنیامن  یلمع  نیمرتحم 

مزال قیقحت  رکذت و 

هراشا

سلاجم ربانم و  رد  ندرک  نایب  هک  دـسریم  نینچ  صاخـشا  ضعب  نهذ  هب  هک  تسنآ  منادیم  مزال  اجنیا  رد  ار  نآ  رکذـت  هک  یبلاـطم  زا 
دیـس نآ  رهطم  ربـق  تراـیز  ترـضح و  نآ  رب  هیرگ  باوث  رجأ و  ءاـنثلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراوـگوس  ینید و 

رورغم هک  دوشیم  اهینامرفان  ناهانگ و  هب  ندرک  يرج  ثعاب  ار  مدرم  هدش و  تیـصعم  هب  اهنآ  ءارغا  مدرم  قح  رد  هیلعهللامالـس  نامولظم 
هبدن هحون و  يراز و  هیرگ و  و  ع )  ) ءادهشلادیس هب  يرادءازع  هک  نیا  روصت  هب  دنوش . بکترم  ار  یتیصعم  ره  مادقا و  یهانگ  ره  هب  هدش 

هک نیا  زج  تسین  نیا  دوشیم و  یـصاعم  یمامت  نارفغ  ثعاب  هدـش و  ناـهانگ  شزرمآ  بجوم  شتراـیز  ترـضح و  نآ  رب  ینزهنیـس  و 
دنوش بکترم  يهریبک  هانگ  ره  هب  هک  تسا  یصاعم  باکترا  ینامرفان و  هب  اهنآ  تراسج  تأرج و  ببس  تیصعم و  هب  مدرم  ندرک  ءارغا 
نهذ هب  هک  تسیاههبـش  لاکـشا و  نیا  ددرگیم . شزرمآ  بجوم  دنکیم و  ناربج  ار  اهنآ  یمامت  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  هک  نیا  لایخ  هب 

نانمشد نابز  هب  هحفص 715 ] ع [ )  ) ءادهشلادیس يرادءازع  هاگتـسد  اب  تدناعم  ضرغ و  يور  زا  ای  دیآیم و  یحطـس  هداس و  صاخـشا 
یباوج لاوئـس و  هب  داهـشتسا  لاکـشا  نیا  نایب  ماقم  رد  اهیـضعب  دـنهدیم و  ناـحولهداس  دروخب  نارضرغ  صاخـشا  ددرگیم و  يراـج 

ۀنج  » باتک بیترت  فیلأت و  رد  ار  نآ  هدـش و  رداـص  هرـسسدق )  ) ءاـطغلا فشاـک  ربکا  دـهتجم  اـم  داتـسا  مظعأ  خیـش  زا  هک  دـنیامنیم 
ار هر )  ) مظعا داتسا  خیش  باوج  لاوئـس و  سپـس  هدومن و  تردابم  روکذم  لاکـشا  باوج  هب  الامجا  اجنیا  رد  اذل  ماهدرک و  لقن  يوأملا »

رظن رد  هدیـسرن و  پاچ  هب  زونه  هک  یقیلاعت  زا  ماهداد  شراگن  باوج  لاوئـس و  نآ  رب  يوأملا » ۀـنج   » رب تاـقیلعت  رد  هچنآ  هدرک و  لـقن 
روخارف هب  دوخ  قیلعت  نآ  رد  هک  ار  روکذم  لاکـشا  لقن و  امامت  [ 493  ] دـسرب عبط  هب  سیفن  باتک  نآ  مود  عبط  رد  یلاعتهللاءاشنا  تسا 

یلاعت . هنوعب  دوش  هتخادرپ  ماهدومن  لح  لاح 

تسا تیصعم  رب  ءارغا  ترایز  هیرگ و  باوث  لقن  رد  ایآ 

رب فلکم  ءارغا  بجوم  ترـضح  نآ  رهطأ  ربـق  تراـیز  و  ع )  ) ءادهـشلادیس رب  هیرگ  باوـث  رجأ و  لـقن  هک  تسنآ : رب  هدننکلاکـشا  رظن 
تشز و لامعا  یمامت  ترایز ، هیرگ و  هک  نیا  داقتعا  هب  دنوش  بکترم  روجف  قسف و  ناهانگ و  رب  هک  اهنآ  ندش  رورغم  ثعاب  تیصعم و 
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دزرمآیم . هدومرف و  وفع  دنوادخ  هدرب و  نیب  زا  ار  مارح 

تسا ققحم  تیصعم  رب  باقع  قلعم و  نتفرگ  رارق  وفع  دروم 

ماما نآ  كرابم  ربق  ترایز  ترـضح و  نآ  رب  يرادازع  و  ع )  ) ءادهـشلادیس بئاـصم  رب  هیرگ  هک  هدـشن  بلطم  نیا  هجوتم  هدننکلاکـشا 
بکترم هک  ار  یـصاخشا  دـنوادخ  هدوب و  نآ  هب  لـئاق  ضر )  ) هیماـما مومع  هک  تسا  یهلا  وفع  بابـسا  قیداـصم  يهلمج  زا  ع )  ) موـلظم

وفع دروم  و  هحفـص 716 ] دشخبیم [  هدیزرمآ و  ار  اهنآ  دـهاوخب  رگا  لضفت  باب  زا  دـناهتفر  ایند  زا  هبوت  نودـب  هدـش و  هریبک  ناهانگ 
رفغی هب و  كرـشی  نارفغی  هللا ال  نا  دـیامرفیم : هچنانچ  دروآیم  لمع  هب  دوخ  لضفت  تمحر و  باب  زا  ار  راـک  نیا  دـهدیم و  رارق  دوخ 
دروم اریز  دیآیمن  مزال  تیـصعم  هب  ءارغا  نارفغ  وفع و  نیا  زا  درک : هجوت  الماک  دـیاب  هتکن  نیا  هب  یلو  [ . 494  ] ءاشی نمل  کلذ  نودام 

زا تسین . مولعم  نآ  ندش  لصاح  هک  تسیرما  هب  طورشم  هدوب و  یهلا  تیشم  هب  قلعم  تسیدنوادخ و  تساوخ  هب  هتـسب  نتفرگ  رارق  وفع 
مهاوخ رارق  یهلا  وفع  دروم  اعطق  مدومن  ترایز  ار  شکرابم  ربق  مدرک و  هیرگ  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هب  رگا  هک  دراد  عطق  فلکم  اجک 

دزرماین و دهاوخن و  دنوادخ  دریگن و  رارق  یهلا  تیـشم  تسا  نکمم  تسادخ و  تساوخ  هب  هتـسب  قلعم و  ادخ  ندرک  وفع  نوچ  تفرگ ؟
موـلعمریغ رما  هب  طورـشم  قـلعم و  تـسا و  یعطق  نآ  رب  باـقع  قاقحتـسا  تیـصعم  باـکترا  رد  یلو  دـهدن . رارق  دوـخ  شـشخب  دروـم 

نیقی باـقع  هب  تیـصعم  هب  باـکترا  اـب  فلکم  تسا و  یعطق  تیـصعم  رب  باـقع  قاقحتـسا  لوصح  هدوب و  ققحم  هکلب  تسین  لوصحلا 
 ] طورـشم رما  نآ  هب  دیاش  هک  لوصحلا  مولعمریغ  طورـشم  قلعم  رما  لوصح  دیما  هب  دنک  مادقا  یعطق  ققحم  رما  رب  دناوتیم  روطچ  دراد 

دننکیم نایب  مدرم  رب  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تراـیز  هیرگ و  باوث  هک  یـصاخشا  رب  سپ  دوش . لـئان  یهلا  تیـشم  هب  هحفص 717 ]
یلاح ار  اهنآ  دـننامهفب و  ار  نآ  زین  مدرم  هب  ایناث  دـنمهفب و  دـش  نایب  روکذـم  لاکـشا  عفد  رد  هک  ار  بلطم  نیا  ناشدوخ  الوا  تسا  مزال 

هدوب و لوبق  يدنوادخ و  تیـشم  هب  طورـشم  قلعم و  باوث  لوصح  ترایز  هیرگ و  رد  تسا و  ققحم  یعطق و  باقع  تیـصعم  رد  دننک :
هدوبن و یعطق  هک  يرما  کی  لوصح  دیما  هب  دروایب  لمع  هب  ار  یعطق  رما  کی  دـناوتیمن  لقاع  تقو  چـیه  تسادـخ و  تساوخ  هب  هتـسب 

دیامرف وفع  هدومرف و  لوبق  دوخ  يهعساو  تمحر  لضفت و  يور  زا  دنوادخ  هک  تسه  دیما  تسوا و  لوبق  يدنوادخ و  تساوخ  هب  هتـسب 
باوج رد  دـش  دـهاوخ  لقن  هچنانچ  هرـسسدق )  ) ءاطغلا فشاک  داتـسا  خیـش  اذـل  و  درادـن . عطق  نآ  ندـش  لصاح  هب  زگره  فلکم  یلو 

هدـش دراو  رابخا  رد  هک  باوث  لقن  طقف  لقان  ینعی  تسا . ءارغا  نیرتگرزب  نآ  رد  دـشاب  طقف  باوث  رابخا  رکذ  رگا  هدومرف : هدـننکلاوئس 
هاگرد رد  لامعا  نآ  لوبق  یهلا و  تیشم  هب  طورشم  ناهانگ  شزرمآ  اهباوث و  نآ  لوصح  هک  دنامهفن  یماع  مدرم  هب  دنک و  نایب  ار  اهنآ 
درجم هب  دوشب  بکترم  یتیـصعم  هب  رگا  اما  دش و  دهاوخ  لصاح  وا  قح  رد  هک  دنکب  ادـیپ  دـناوتیمن  نآ  هب  عطق  یـسک  تسیدـنوادخ و 

هب دنکیم  مادقا  یعطق  ققحم  رما  رب  لقاع  روطچ  تسین و  يزیچ  هب  طورشم  زگره  تسا و  یعطق  شباقع  هدوب و  باقع  قحتـسم  باکترا 
هحفص 718 ] تسا [ . لوصحلا  مولعم  ریغ  تسادخ و  تساوخ  هب  هتسب  هک  يرما  کی  لوصح  دیما  تهج 

رگید باوج 

هراشا

نآ ترایز  هب  فرشت  مالسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  رب  هیرگ  تسنآ : تفای  شراگن  هک  یباوج  زا  ریغ  لاکـشا  نآ  زا  رگید  قیقد  باوج  اما  و 
هب تسادـخ  فرط  هب  تشگرب  هدوب و  یلاعت  هللا  یلا  عوجر  هدـش  نایب  هرتاوتم  رابخا  رد  هک  اـهباوث  رجا و  نآ  هب  لوصو  دـیما  هب  ترـضح 
رب لاغتـشا  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  رب  هیرگ  اب  یـسک  رگا  تسا و  یـصاعم  زا  تمادن  هدوب و  هبوت  قیداصم  زا  ترـضح و  نآ  تطاسو 

دیامنن زیهرپ  هریبک  ناهانگ  زا  هدش و  تیصعم  بکترم  ترضح  نآ  ترایز  هب  لاغتـشا  اب  ای  ترـضح و  نآ  رب  يراز  هیرگ و  يرادءازع و 
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یهز هک  دوشب  تیـصعم  بکترم  لاـح  ناـمه  رد  زاـب  اـهینامرفان  زا  تمادـن  ادـخ و  رب  تشگرب  راـهظا  هبوـت و  لاـح  رد  هک  تسنآ  دـننام 
یصاعم زا  تمادن  راهظا  هبوت و  هب  یفرط  زا  ناسنا  هک  تسادخ  رب  یلاعت ) هللااب  ذایعلا   ) ءازهتسا رخـسمت و  تسیدبا و  نارـسخ  يراکنایز و 

رب يرادءازع  هیرگ و  اب  هک  دنشاب  یـصاخشا  رگا  سپ  دزرو . لاغتـشا  تیـصعم  باکترا  هب  لاح  نامه  رد  رگید  فرط  زا  دوش و  لوغـشم 
دنشاب هتشادن  یکاب  هریبک  هحفص 719 ] ناهانگ [  تیصعم و  هب  باکترا  زا  ترضح  نآ  ترایز  هب  لاغتشا  اب  ای  مالسلاهیلع و  ءادهـشلادیس 

دـنوشیم و تیـصعم  بکترم  هبوت  لاح  رد  تقیقح  رد  دـنوشب  بکترم  یـصاعم  رئاس  هب  ای  دـنیامن  عیاض  ای  دـننک و  كرت  ار  زاـمن  ـالثم 
رب دـیدش  باقع  هدـشن و  ققحم  هبوت  اعطق  تسین و  رتشیب  زیچ  يدـنوادخ  هاـگرد  هب  ءازهتـسا  زج  هبوت  لاـح  رد  تیـصعم  هک  تسا  مولعم 

ءادهشلادیس يرادءازع  هب  هک  یصاخشا  سپ  نیبملا .) نارسخلا  وه  کلذ   ) درب دنهاوخن  يرهاظ  لمع  نآ  زا  هجیتن  هدوب و  یعطق  تیـصعم 
یـصاعم و زا  دیاب  دـننکیم  مامتها  شرهطم  دـقرم  ترایز  هب  دـننکیم و  ترـضح  نآ  رب  يراز  هیرگ و  دـنزرویم و  لاغتـشا  مالـسلاهیلع 
هتشاد و ار  یهلا  تمحر  هب  ندش  لصاو  دیما  ات  دندرگن  روجف  قسف و  هریبک و  یـصاعم  نوماریپ  هتـشاد و  زیهرپ  الماک  ناهانگ  هب  باکترا 

احورشم هک  ار  هچنآ  مدرم  هب  ندینامهف  اب  رجأ  باوث و  لقن  رد  سپ  دنشاب . يدنوادخ  يهعساو  تمحر  لومـشم  هتفرگ و  رارق  وفع  دروم 
ۀنج  » رد هک  ار  یباوج  لاوئس و  نیع  اجنیا  رد  و  دوب . دهاوخن  نیب  رد  یتراسج  تأرج و  زگره  هدوبن و  راک  رد  تیصعم  هب  ءارغا  دش  نایب 

هحفص 720 ] ددرگ [ . نشور  الماک  بلطم  ات  دوش  لقن  انیع  ماهداد  شراگن  نآ  رب  تاقیلعت  رد  هچنآ  مروایب و  هدش  جرد  يوأملا »

نآ باوج  ءاطغلا و  فشاک  داتسا  خیش  زا  یلاؤس  لقن 

له وه : و  [ 495  ] بیطخلا مظاک  خیشلا  هلیضف  نم  هللا  همحر  ءاطغلا  فشاک  مامالل  درو  لاؤس  ۀعیشلل ) ءارغا  ع )  ) نیسحلا یلع  ءاکبلا  له  )
ۀعیشلل ءارغا  ۀینیسحلا  لتاقملا  نم  هلحم  یف  روکذم  وه  امک  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  باوث  یف  ةدراولا  رابخالل  بیطخلا  ۀئارق  یف 

نع هللا  كازج  دیجم . دـیمح  هنا  تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هتایحت و  هللا و  مالـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  باوجلا : اهتئارق ؟ ۀـمرح  بجوی 
نیب و ۀیـساقلا  فورظلا  فورـصلا و  لوجت  نا  مل  الا  دـشا  ینملؤی  لب و  ینفـسؤی  و  یلاعت . هللا  هجول  کـبحی  کـیلاوی و  هللا  یف  کـل  خأ 

ءاضرلا نم  صیحم  امک ال  هردق  هللا و  ءاضق  نم  صیحم  ال  هحفص 721 ] نکل [  و  کثیدحب . یعمس  كایؤرب و ال  يرصب  عتمتی  الف  کنیب 
هنکل و هللا ۀـمیظع و  تناک  نا  یهف و  هترایز  وا  هیلعهللامالـس  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  باوث  یف  ةدراولا  رابخالا  اما  نیقتملل . ۀـبقاعلا  هئاضقب و 

یف مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ۀیزرل  نیرکاذلا  ربانملا و  ءابطخ  یلع  مزاللا  نکل  و  کلذ . نم  رثکا  قحتـسی  کلذ و  نم  مظعأ  ۀمظعلا  دجملا و 
لذب لتق و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  اومهفی  نأ  رئابکلاب  اورهاجت  یصاعملا و  یلع  سانلا  أرجت  نیدلا و  ۀقالع  هیف  تفعض  يذلا  رـصعلا  اذه 

دیزی و نم  هتئاربک  ءيرب  هنم  مالسلاهیلع  نیـسحلاف  یـصاعملاب  رهاجتی  مالـسالا و  ماکحاب  مزتلی  نمف ال  نیدلا ، رئاعـشب  لمعلا  لجال  هسفن 
فحصلا یف  کلذ  اورشن  بابلالا و  يوذ  باتکلا و  نم  ریثک  هبنت  دق  و  ءارغالا ، مظعأ  اهیفف  طقف  باوثلا  رابخأ  رکذ  امأ  و  دیزی . باحـصأ 

یلع یمظع  ۀـیانج  اـنلامعأ  رثکا  نا  اـقح  و  نیـسحلا » یلع  اـنتیانج   » ناونعلا لـعج  ینعملا و  اذـه  یف  اعـساو  ـالاقم  بتک  مهـضعب  نا  یتح 
هب دوش  عوجر  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسحلا  دمحم  ءاعدب : حلاص  لمع  لکل  هللا  مکقف  اذه و  نم  رثکا  نایبلل  لاجم  مالسلاهیلع و ال  نیسحلا 

هحفص 722 ] زیربت [  - 1 209 ط -  - يوأملا ص 210 ۀنج 

قیقحت رب  لمتشم  یقیلعت 

مالسلاهیلع و ءادهشلادیس  رب  ءاکب  باوث  لقن  ایآ  هک  ار  روبزم  عوضوم  هداد و  شراگن  يهقیلعت  باوج  لاوئس و  نیا  رب  بناج  نیا  هچنآ  و 
فیرـش عیـسو  نابز  نآ  اب  ناوتیم  رتهب  هک  یبرع  ظافلا  اب  انیع  اجنیا  رد  ماهدرک  قیقحت  تسا ؟ تیـصعم  رب  ءارغا  ترـضح  نآ  ترایز  هب 

نم بیبللا و  نطفا  یلع  یفخ  ریغ  ددرگ . ناغمرا  نیرتهب  قئاقح  نابلاط  رب  هتـشگ و  یمومع  شعفن  اـت  مرواـیب  درک  ناـیب  ار  یملع  بلاـطم 
یلا رظنلاب  وه  اـمنا  هرـسسدق  میظعلا  لـحارلا  ماـمالا  انخیـش  نع  باوجلا  اذـه  رودـص  نا  حیحـصلا  بیقنتلا  لـیلحتلاب و  قئاـقحلا  يرحتی 
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یصاعملل نیبکترملا  ماوعلا  نم  ةرصاقلا  ماهفالا  ضعب  یلا  ۀبسنلاب  سیعتلا  رصعلا  اذه  یف  هراهظا  یف  هآر  يذلا  حالصلا  تقولا و  ۀحلـصم 
یلع ءاکبلا  باوث  یف  ةدراولا  رابخالا  اـما   » لاـق ثیح  همـالک  لوا  یف  هیلا  راـشأ  اـم  وهف  رمـالا  هقیقح  اـما  و  ۀـمیظعلا . تاـقبوملا  ةریبکلا و 
ناف کلذ .» نم  رثکا  قحتـسی  کلذ و  نم  مظعأ  ۀـمظعلا  دـجملا و  هللاو  هنکلو  ۀـمیظع  تناـک  نا  یهف و  هتراـیز  وا  هیلعهللامالـس  نیـسحلا 

ةرورـض یلا  افاضم  فینملا  هدقرم  فیرـشلا و  هربق  ةرایز  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  باوث  یف  ینعم  ةرتاوتملا  لب  ةدراولا  رابخالا 
نولئاق انباحصا  ناف  ۀعافشلاک . هبابس  هل و ال  نیرکنملا  ۀلزتعملل  افالخ  هتوبثب  ۀبطاق  ۀیمامالا  لوقی  يذلا  یهلالا  وفعلا  بابـسأ  نم  بهذملا 

ریغ نم  تام  اهیلع و  یصاعلا  رصا  نا  ةریبکلا و  یـصاعملا  نع  ۀبوت  ریغ  نم  اوتام  نیذلا  نیبنذملا  ضعب  هحفص 723 ] نع [  یهلالا  وفعلاب 
مهتایرورض . نم  ۀعافشلاب  لوقلا  نا  امک  مهیلع . ۀنم  هدابعل و  ۀمحر  یلاعت و  هللا  نم  الضفت  ۀبوت -

سکعلاب تسا و  رفاک  كرشم  ره  یهلا و  وفع 

مدقت نمم  مهریغ  یلحلا و  ۀمالعلا  یـسوطلا و  ققحملا  یـسربطلا و  خیـشلا  یـسوطلا و  خیـشلا  دیفملا و  خیـشلا  داقتعالا  اذـهب  حرـص  امک 
نم ءاشی  نمل  یلاعت  هنم  هعوقو  نم  القن  القع و  عنام  ۀـبوت ال  ریغ  نم  بنذـلا  نع  وفعلا  ناف  مهیلع . یلاعت  هللا  ناوضر  مهنع  رخأت  وا  مهیلع 

میرکلا نآرقلا  قطن  دق  و  دیری . ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  لب  هتاملکل  لدبم  همکحل و ال  دار  الذا  [ 496  ] نیرفاکلا نیکرشملا و  ریغ  هدابع 
دق و  هحفص 724 ] [ . ] 497 ( ] ءاشی نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  هللا ال  نا  : ) یلاعت هللا  لاق  ثیح  حیـصحلا  داقتعالا  اذهب 

عامجالا مایقل  ۀبوتلا  مدـع  عم  وه  امنا  كرـشلا  هنارفغ  مدـع  نا  کلذ  نم  ملعیف  هنود ، ام  رفغی  هنا  تبثا  كرـشلا و  رفغی  نا  یلاعت  هللا  یفن 
و تابثالا . یفنلل و  ینعم  الف  كرشلا  لثم  كرـشلا  نود  ام  راص  دقف  ۀبوتلا  عم  الا  رفغی  اضیا ال  هنود  ام  ناک  نا  هنال  ۀبوتلا  عم  هنارفغ  یلع 
هوفع و صیـصختف  یلاعت  هلعف  یف  ثبع  ۀـفزاجم و ال  حیحـص و ال  ساسا  یلع  ۀـینتبم  حـلاصملل و  دـعبات  هماکحاک  یلاعت  هلاعفا  ناک  اـمل 

ۀیناسفن ۀـکلم  ببـسب  نوکی  دـق  یبن و  یـصو  وا  هللا  یبن  ۀعافـش  نوکی  دـق  وه  و  صـصخمل . نوکی  نا  دـبال و  ضعب  نود  ضعبب  هتمحر 
باوث یف  درو  دق  و  فیرشلا . هربق  ةرایز  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  ءاکبلاک  ۀنـسحلا  لاعفالا  نم  لعف  رودص  ببـسب  نوکی  دق  و  ۀنـسح .
ةرایزلا هیلع و  ءاکبلا  یف  باوثلاب  داقتعالا  راص  کلذـل  لوقعلا و  رحبی  اـم  مالـسلامهیلع  تیبلا  لـها  نع  رهطملا  هربق  ةراـیز  هیلع و  ءاـکبلا 

نم یهلالا  وفعلا  زاوج  نم  ۀیمامالا  هیلا  بهذ  ام  یلع  لدی  .و  مهیلع یلاعتهللاناوضر  ۀمامالا  ۀعیشلا  بهذم  تایرورـض  نم  فیرـشلا  هربقل 
نایبتلا و هحورـش و  دیرجتلاک و  ۀینآرقلا  ریـسافتلا  ۀیمالکلا و  بتکلا  یف  ةروکذـملا  ۀـیلقنلا  ۀـیلقعلا و  ۀـلدالا  هبابـسأ  نم  ببـسب  ۀـبوت  ریغ 

نارفغلا وفعلا و  ۀیآب  ۀصـصخم  اهلک  دیعولا  بیذعتلا و  ةذـخاؤملا و  یلع  ۀـلادلا  ۀفیرـشلا  تایالا  و  هحفـص 725 ] اهریغ [ . نایبلا و  عمجم 
ثیداحالا نم  درو  امب  ۀـبوتلا و  تایآب  هتـصصخم  اهنا  اک  ءاشی ) نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نارفغی  هللا ال  نا  : ) یلاعت هلوق  ینعا 

هنا ملعی  نا  یغبنی  يذـلا  بجاولا  نم  نکلو  رهطملا . هربق  ةراـیز  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مولظملا  اندیـس  یلع  ءاـکبلا  صوصخ  یف  ةریثکلا 
نم یهلالا  وفعلا  قلطم  یف  ۀلزتعملا  همعز  ام  ریظن  ءاطسبلا  ضعب  همعزی  مهوتی و  دق  امک  ۀیصعملا  یلع  ۀعیشلل  ءارغا  ءاکبلا  رابخا  یف  سیل 

و اعطق ، ءارغا  الف  لوصحلا  مولعم  ریغ  رما  یلع  اقلعم  ناک  اذا  اما  نارفغلا و  وفعلا و  یلع  ناسنالا  عطق  اذا  لصحی  امنا  ءارغالا  ناف  ۀبوت ، ریغ 
لمتحیف ما ال ؟ کلذ  ءاشی  هنا  [ 498  ] انل ملع  و ال  ءاشی » نمل  : » هفیرشلا ۀیالا  یف  امک  ۀهیهلالا  ۀئیشملا  یلع  قلعم  هبابسأ  نم  ببسب  نارفغلا 

قاقحتـسالا سیل  باقعلا و  قاقحتـسا  یلع  یـصاعلل  لصاح  عطقلاف  بنذـلا  یف  اما  هنع و  وفعلا  هللاءاشی  نمم  هنوک  یف  کشلل  وفعلا  مدـع 
وفعلا یلع  لد  ام  یلع  لکشی  لاکشالا  اذه  لثمب  و  اهیلع . ءارغالا  مدع  ۀیصعملا و  نع  هحفص 726 ] عادترالا [  یف  یفکی  اذه  اکوکشم و 

نع وفعلا  ناب  نالاکشالا  عفتری  نکلو  ۀبوتلا . عیرشت  عم  ۀیصعملا  قلطم  یلا  ۀبسنلاب  لکشی  لب  رئابکلا  نع  بانتجالا  ضرف  یف  رئاغصلا  نع 
نم انومأم  نوکی  یتح  الـصا  ةریبک  بکتری  هناـب ال  دـحال  ناـنئمطالا  ـال  ملعلا و  لـصحی  ـال  رئاـبکلا و  نع  باـنتجالا  یلع  قلعم  رئاغـصلا 
نا لمتحی  ۀبوتلل و  قیفوتلا  هل  لصحی  هنا  اهباکترا  نیح  ۀیـصعملل  بکترملا  نم  قوثو  الف  ۀـبوتلا  یف  اما  و  رئاغـصلا . باکترا  نیح  باقعلا 

فقن انهف  صوصخلاب . هقح  یف  ۀبوتلا  لوبقل  هل  عطق  قیفوتلا ال  ضرف  یلع  باکترالا و  نیح  ابقعلا  نم  هل  نمؤم  هعم ال  ۀبوتلا و  لبق  تومی 
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نیـسحلا یلع  ءاکبلا  باوث  یف  ةدراولا  رابخالا  مهلقن  ربانملا و  یف  نیرکاذـلا  ءابطخلا و  ۀـئارق  یف  نا  لوقن : میرکلا و  ءيراقلا  اهیأ  کـعم 
قاقحتـسا نا  تفرع  اـم  دـعب  ۀیـصعملا  یلع  ۀعیـشلل  ءارغا  سیل  رهطملا  هربق  ةراـیز  باوث  یف  ةدراولا  راـبخال  لـقن  یف  اذـک  مالـسلاهیلع و 

ۀیـشملا یلع  قلعم  لوصحلا  مولعمریغ  رمأ  یلع  قلعمف  ةرایزلا  ءاکبلا و  هبابـسأ  نم  يذـلا  یهلالا  وفعلا  اما  یعطق و  ۀیـصعملا  یلع  باـقعلا 
عطقلا یلع  اهلوصح  هحفص 727 ] ملعی [  لوبقلا و ال  طئارـش  عم  فلکملا  نع  اردص  نا  ةرایزلا  ءاکبلا و  یلاعت  هلوبق  یلع  قلعم  لب  ۀیهلالا 

ءارغالا ؟ لصحی  فیکف  ققحم  یعطق  باقعلا  قاقحتسا  قلعم و  باوثلا  لوصح  نا  نیبتف 

ربانم لها  ءابطخ و  يهفیظو 

الوا و هانرکذ  ام  مهف  ةرایزلا  ءاکبلا و  باوث  یف  ةدراولا  رابخالا  لقن  دـنع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بئاصمل  نیرکاذـلا  ءاـبطخلل و  یغبنی  معن 
انخیـش لاق  کلذل  مهل و  ءارغالا  لصح  نا  نولوئـسملا  مهف  الا  متالا و و  وحنلا  یلع  کلذ  مهمیهفت  ایناث و  ماوعلا  یلع  بلطملا  اذه  ماهفا 
هلیلحت بلطملا و  عقاو  نایب  نود  نم  طقف  باوثلا  رابخا  رکذ  ینعی  ءارغالا » مظعأ  اهیفف  طقف  باوثلا  رابخا  رکذ  اـما  و  : » هرـسسدق داتـسالا 

ذئنیح . ءارغالا  مهل  لصحی  هناف  هانحرش  ام  یلع  هقح  وه  امک  مهیلع 

رگید یقیقحت  باوج 

نم مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  ءاـکبلا  نا  لوـقنف : هیلا  ةراـشالا  یغبنی  لاکـشالا  نع  رخآ  اـباوج  اـنه  نا  زیزعلا  ءيراـقلا  یلع  یفخی  ـال  مث 
عوجر مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  یـصاعملا و  نع  ۀمادنلا  هیلا و  ۀبانالا  یلاعت و  هللا  یلا  عوجرلا  نع  ةرابع  ۀبوتلا  ناف  ۀبوتلا  قیداصم 
یکابلا بکتری  فیکف  هیهاون  هرماوأ و  یف  یلاعت  هللا  یلع  نایـصعلا  مدع  یـصاعملا و  نع  عادـترالاب  لصحی  وه  هتطاسوب و  یلاعت  هللا  یلا 

وهف مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  یکبی  یـصاعملا و  بکترا  نمف  هیلع  یکبی  هنا  لاحلا  تاـقبوملا و  یـصاعملا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع 
باکترا یف  نا  کش  ۀبوتلا و ال  نیح  یصاعملاب  لغتشی  یلاعت و  هللا  یلع  ۀیصعملا  یلع  هنیح  یف  هلاغتـشا  عم  یلاعت  هللا  یلا  عجری  بوتی و 

نیکابلا و رثکا  و  نیبملا . نارسخلا  وه  اذه  تاقبوملا و  مظعأ  نم  هلمع  ریصیف  ءازهتـسا  رخـسمت و  ۀبوتلا  لاح  یف  هحفص 728 ] ۀیصعملا [ 
انبولق غزت  انبر ال  يوسلا  طارـصلا  یلا  يداهلا  هللاو  کلذ  نع  نولفاغ  تاولـصلا  مهکرتک  تاقبوملا  یـصاعملا و  نوبکتری  نیذـلا  نیرئازلا 

هحفص 729 ] باهولا [ . تنا  کنا  ۀمحر  کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب 

درک يوریپ  دیاب  دیفم  خیش  هیور  زا 

هراشا

خیاـشم زا  عئاـقو  لـقن  هب  يدنـس  رگا  ( ) تسنآ خـیراوت  لـقن  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  و  هر )  ) دـیفم خیـش  يهیور   ) 18 س -: - 378 ص -:
نیملسم نیفلؤم  رب  تفرگ و  تربع  سرد  دیاب  رگید  ناگرزب  و  هر )  ) دیفم خیش  يهیور  نیا  زا  و  دننکیمن ) لقن  ( ) دنشاب هتشادن  ناشدوخ 

راـهطا يهمئا  راـصعا  هب  کـیدزن  هر )  ) دـیفم خیـش  رـصع  هک  نـیا  اـب  دـنیامن  يوریپ  ناـگرزب  نآ  لاـثما  زا  هـک  تـسا  مزـال  هعیـش  هژیوـب 
و هر )  ) يدهلا ملع  یـضترم  دیـس  دـننام  ینید  گرزب  تیـصخش  نآ  لاثما  راوگرزب و  نآ  هب  شدنـس  اب  هک  يربخ  زاب  هدوب  مالـسلامهیلع 
يداقتعا و تاعوضوم  هب  دسر  اجک  دندرکیمن  لقن  ار  یخیرات  عوضوم  کی  تشگیمن  ناشدامتعا  دروم  هدیـسرن و  هر )  ) یـسوط خـیش 

زگره ار  یماکحا  تاعروف  يداقتعا و  عوضوم  دامتعا  دروم  دنس  اب  یتیاور  كردم و  نودب  هک  نیبم  عرش  ماکحا  نید و  لوصا  تاعورف 
فیناصت و رد  هچنآ  مالعا  ياملع  زین  ناراوگرزب  نآ  نارود  ندش  يرپس  زا  دـعب  و  دـندومنیمن . دوخ  ياهباتک  قاروا  تبث  هدرکن و  اعدا 
ار ناشدوخ  تایلقن  رداصم  دـناهدومنیم  لقن  ناشیا  تالاح  و  هحفص 730 ] ناگتـشذگ [  لاوحا  زا  یخیرات و  عوضوم  ناشدوخ  تافلؤم 
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دیس دننام  دندرکیم  حیرـصت  لقن  كردم  ردصم و  نآ  رب  هدوب  مه  یفیعـض  باتک  زا  هچرگ  دندادیم  ناشن  هداد و  هئارا  هربتعم  بتک  زا 
هدوب مه  هفیعـض  بتک  زا  هچرگ  ار  دوخ  تایلقن  كرادم  یمامت  شتافیلأت  رد  هک  هر )  ) ینـسح سوواط  نبا  یلع  نیدلایـضر  دیـس  لجا 

مان هب  هدومرف  فیلأت  ءافلخ  خـیرات  رد  یباتک  تسا و  نشور  اعدـم  نیا  راوگرزب  نآ  تاـفیلأت  رب  رظاـن  رب  هچناـنچ  تسا  هداد  ناـشن  دـشاب 
دراد و رایسب  یخیرات  شزرا  اعطق  دمآیم  تسد  هب  رگا  میاهتفاین و  عالطا  نآ  يهخسن  هب  لاح  ات  هنافسأتم  ءافلخلا ) خیرات  یف  ءافطـصالا  )

شـساسا هک  یباتک  ره  رد  سپ  تسنآ ، راشتنا  مدع  ثعاب  بلطم  نیا  دیاش  تسا و  هدروآ  ملق  هب  نآ  رد  ار  یخیرات  قئاقح  مولعم  رارق  زا 
هک ار  هچنآ  رطـس  هحفـص و  رکذ  اب  هکلب  دهدب و  ناشن  ار  شدوخ  تایلقن  كرادم  رداصم و  ردق  ره  نآ  فلؤم  هدش  هتـشاذگ  تایلقن  رب 

دوب . دهاوخ  باتک  نآ  رب  رابتعا  دامتعا و  ثعاب  دشاب  هداد  شراگن  باتک  نآ  زا  هدرک  لقن 

نآ در  فیلأت و  بابرا  زا  یضعب  ياهشزغل  زا 

بحاص ینابایخ  يزیربت  ظعاو  یلع  یلوم  جاح  ياـقآ  لـیلج  يهقث  ثدـحم  يهمـالع  موحرم  زین  اـم  رـصع  نیثدـحم  خـیاشم  ناـیم  رد  و 
هدرک لقن  میقـس  حیحـص و  يوق و  فیعـض و  زا  هچره  دراد  شتافیلأت  رد  یبوخ  رایـسب  يهیور  یلاـعت  هللا  همحر  ماـیالا  عئاـقو  تادـلجم 

تافیلأت اهباتک و  هر )  ) يراوزبس ظعاو  لیعامـسا  الم  موحرم  لثم  نیفلؤم  زا  یـضعب  دننام  تسا و  هداد  ناشن  ار  دوخ  لقن  دنـس  ردـصم و 
هحفص موحرم [  تسا  بجعت  دزاس  دراو  هعیـش  ملاع  هب  ار  تناها  هدش و  گنن  راع و  بابـسا  هک  هدرکن  رپ  كردمیب  ياهفرح  اب  ار  دوخ 

دـصراهچ رازه و  کی  خیرات  هب  عجار  لقن  هک  اصوصخ  دراد . لصایب  ياهفرح  زین  هحـضاو  هروهـشم و  خیراوت  رد  یتح  يراوزبس  [ 731
دـیامن و نایب  ار  لقن  كردـم  دـیاب  دـنک  نایب  ار  لبق  لاس  رازه  کی  یخیرات  عوضوم  دـهاوخیم  هک  یفلؤم  الاح  دـشاب  لبق  ابیرقت  لاـس 
زا ماهداد  شراگن  هک  ار  یخیرات  عوضوم  نالف  هک  دیامن  نایب  ای  دوب  دهاوخن  دامتعا  دروم  هتشادن و  شزرا  يزیـشپ  ردقب  الا  دهد و  ناشن 

دنکن حیرـصت  رما  نیا  هب  رگا  دنـشاب و  هدرک  نآ  رب  حیرـصت  نیخرؤـم  زا  هک  نیا  هن  دـشابیم  فـلؤم  نآ  دوـخ  تاداـهتجا  تاطابنتـسا و 
شباتک تامدـقم  رد  هک  لابقا  سابع  داتـسا  دـننام  تسا  هدـیزرو  تنایخ  هدرک و  خـیرات  ءزج  ار  دوخ  یخیرات  ياهطابنتـسا  تاداـهتجا و 

هتفگ هچنآ  زا  و  درادن . یخیرات  شزرا  هنوگچیه  هک  هدومن  خیرات  ءزج  ار  دوخ  تایسدح  هدرک و  یلمع  ار  بلطم  نیا  یتخبون ) نادناخ  )
یناسآ هب  تشاد  ۀجیدخ  اب  جاودزا  زا  سپ  هک  یلام  نکمت  اب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دیوگ : یسک  رگا  دوشیم  مولعم  دش 
كردم ادـبا  و  [ ( 499  ] دزادرپب ار  شاهنیزه  دزاس و  مهارف  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  ار  طـخ  نتخومآ  داوس و  لیـصحت  لـئاسو  تسناوتیم 

هعیش ياملع  زا  اهباتک  همه  نیا  لیلد . نودب  دشابیم  یئاعدا  درادن و  شزرا  یئوم  رـس  دهدن  شراگن  هحفص 732 ] ار [  دوخ  ياعدا  نیا 
وچمه هب  ادـبا  دـناهتخادرپ  تادـلجم  هب  هدرک و  فیلأت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تالاح  خـیرات  رد  مالـسا  زا  جراـخ  صاخـشا  ینـس و  و 
زگره دوشیم و  راذـگاو  شدوخ  هب  تسا  مالک  نآ  يهدـنیوگ  داـهتجا  مهف و  يور  زا  رگا  بلطم  نیا  هوـالع  دـناهدرکن و  هراـشا  یبلطم 

نوچ تسا  لطاب  هیماما  يهعیـش  بهذم  دعاوق  اب  بلطم  نآ  اریز  تسا  هتفر  اطخ  هب  دوخ  داهتجا  رد  درادـن و  لوبق  ار  نآ  هعیـش  زا  یـسک 
هللا یلص  هللالوسر  زا  ذوخأم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ملع  درادن  داوس  ریثکت  طخ و  ملع و  لیصحت  هب  جایتحا  تقو  چیه  مالـسلاهیلع  ماما 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  لثم  دوخ  يونعم  تالامک  فاصوا و  یمامت  رد  ع )  ) ماما تسادخ و  بناج  زا  ینعی  تسا  یندل  ملع  هلآ و  هیلع و 
نوچ درادن  ار  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  توبن  بصنم  رد  رگم  درادـن  یقرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  مالـسلاهیلع  ماما  ادـبا  تسا  هلآ 
یبن هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  دومرف : اذـل  هتفای و  همتاـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تیمتاـخ  اـب  توبن 

زا ریغب  هدومرف و  ءانثتسا  رودصلا  یعطق  رتاوتم  ثیدح  نآ  رد  ار  نآ  طقف  تشاد  مه  توبن  بصنم  دوب و  ع )  ) یسوم یصو  نوراه  يدعب .
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هچناـنچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لـثم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  فاـصوا  یماـمت  رد  توبن 

ار شاهنیزه  ات  هدرکن  طخ  ملع و  لیـصحت  یـسک  زا  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هدرکن  طخ  تباتک و  ملع و  لیـصحت  هدـناوخن و  سرد 
تسا هحفص 733 ] ماما [  لوا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لثم  ع )  ) ماما دزادرپب  مالسلااهیلع  هجیدخ  لام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام  مرکا  ربمغیپ  هچنانچ  دنکیم  ماما  ادعب  دنوادخ  ار  وا  دوشیم و  هداد  تماما  ملع و  ادعب  وا  هب  هک  نیا  هن 
دیفم خیش  شیامرف  هب  ایبن . ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  هدومرف : ع )  ) یـسیع قح  رد  دنوادخ  تسا . ماما  ربمغیپ و  شدلوت  لوا 

وا يارب  هک  دوب  یتوبن  دوب  وا  زا  یبجاو  ءادا  زا  دعب  فیلکت و  توبث  لقع و  لامک  رد  دهم  رد  ع )  ) یـسیع مالک  تالاقملا : لئاوا  رد  هر ) )
تماما و لها  یمامت  بهذـم  نیا  دراد و  تلالد  نآ  رب  خـلا  هللادـبع .... ینا  لاق  یلاعت : دـنوادخ  لوق  رد  نآرق  رهاـظ  دوب و  هدـش  لـصاح 
جراوخ و نآ  رد  فلاخم  ثیدـح و  باحـصا  زا  يریثک  ۀـلزتعم و  زا  یتارفن  دـنلئاق  بهذـم  نآ  رب  تسا و  یماـما  ریغ  هعیـش  زا  یتعاـمج 

لمح مه  نآ  یقیقح  يانعم  هب  ار  هفیرش  يهیآ  دافم  و  زیربت . تالاقملا ص 105 ط 2  لئاوا  تسا - هلزتعم  زا  یئاههقرف  هیدیز و  زا  یضعب 
رد یـضام  تالمج  هک  تسا  هدرک  ربمغیپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  میادخ و  يهدـنب  نم  تفگ : یـسیع  : دـیامرفیم ادـخ  هک  درک  میهاوخ 

اهینـس و هچنانچ  درک  دهاوخ  یبن  ارم  داد و  دـهاوخ  باتک  نم  هب  هدـنیآ  رابتعا  هب  هک  دـشاب  يزاجم  ینعم  هن  تسا  شدوخ  یقیقح  ینعم 
یقیقح ینعم  زا  هفراص  يهنیرق  ات  دـهاوخیم  هنیرق  يزاجم  ینعم  اریز  تسین  تسرد  یملع  نیزاوم  اـب  ناـشفرح  دـنیوگیم و  اـهبآمینس 

 ] هداد باتک  وا  هب  دوب و  ربمغیپ  دوب  هراوهگ  رد  هک  عقوم  نآ  رد  ع )  ) یـسیع سپ  مینک  لمح  يزاـجم  ینعم  هب  ار  ظـفل  میناوتیمن  دـشابن 
شیارب توبن  فیلکت و  توبث  لقع و  لامک  رد  دهم  رد  ع )  ) یسیع مالک  هک  دومرف : هر )  ) دیفم خیش  هک  تسا  نیا  دوب  هدش  هحفص 734 ]

ع)  ) ماما ملع  باتک  رد  يوأملاۀنج و  باتک  تاقیلعت  رد  ار  عوضوم  نیا  هچنانچ  تسا  یملع  دعاوق  قباطم  هک  تسا  یمالک  دوب - لصاح 
ع)  ) یسیع زا  لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  هللالوسر  هک  تسا  مالسا  رد  يرورـض  و  ماهدرک . نایب  احورـشم   74  - ص 96

یلع نینمؤملاریما  تسین و  یلیـصحت  وا  ملع  هدوب و  تیمتاخ  تلاـسر و  فاـصوا  تـالامک و  توبن و  ملع  ياراد  لوا  زا  اـعطق  سپ  تسا 
نآ يهنیزه  ات  تشادن  طخ  ملع و  لیـصحت  هب  یجایتحا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لثم  تالامک  فاصوایمامت و  رد  زین  (ع )

لوصا هب  تبـسن  نآرق  رهاوظ  تسنآ و  تاعورف  نید و  لوصا  زا  بلط  منیا  هک  دوشن  مهوت  و  دوش . تخادرپ  مالـسلااهیلع  هجیدخ  لام  زا 
هیماما روطچ  سپ  درادـن  تیجح  لوصا  عورف  نید و  لوصا  رد  نظ  دوشیم و  لـصاح  نظ  رهاوظ  زا  نوچ  تسین  تجح  نآ  عورف  نید و 
روآنظ رهاظ  درجم  هب  ثحب  دروم  بلطم  نیا  رد  هیماما  کسمت  اریز  دـننکیم . خـلا  هللادـبع .... ینا  لاـق  دـیجم : نآرق  رهاـظ  هب  کـسمت 

هدیسر صن  يهبترم  هب  نآرق  رهاظ  هیعطق  نئارق  هلدا و  رئاس  يهمیمـض  اب  هک  نیا  تهج  هب  دوش  دراو  مهوتم  لاکـشا  ات  تسین  میرک  نآرق 
اهنآ يهظحالم  اب  دـنراد  قفاوت  هیماما  بهذـم  ترورـض  مالـسلامهیلع و  راهطا  تیبلها  ثیداـحا  نآرق و  اریز  ددرگیم  تاـمکحم  زا  و 

ترورـض مالـسلامهیلع و  تیبلها  ثیداحا  هک  تسنآ  هدربماـن  هفیرـش  يهیآ  داـفم  هحفـص 735 ] هک [  تسا  لـصاح  عطق  فـلکم  يارب 
و دوـش . دراو  مهوـتم  لاکـشا  هک  تسا  نظ  باـب  زا  هن  تسا  یعطق  دوـشیم  هدافتـسا  نآرق  زا  هچنآ  سپ  دراد  تلـالد  نآ  رب  زین  بهذـم 

ییحی زا  لضفا  هک  ءایبنا  متاخ  اعطق  سپ  میداد  يو  یگهچب  مایا  رد  ار  توبن  ییحی  هب  ام  ینعی  ایبص - مکحلا  هانیتآ  و  دیامرفیم : دنوادخ 
زین ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تسا و  هدوب  اراد  يرهاظ  یگهچب  توابـص و  لاـح  زا  ار  تلاـسر  تمکح  ملع و  توبن و  ةرورـضلاب  تسا  (ع )

تسا و هتـشادن  ملع  لیـصحت  طخ و  نتفرگ  میلعت  هب  یجاـیتحا  سپ  دـنرادن  یقرف  اریز  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لـثم 
نآ دراد و  ءایبنا  هب  صاصتخا  نآرق  صن  هب  هک  تسا  سدقلاحور  زا  ترابع  هک  تسا  مجنپ  حور  ياراد  مالـسلاهیلع  ماما  ربمغیپ و  هوالع 

تـسا سدقلاحور  ياراد  هک  یلماک  ناسنا  تسوا و  لثم  زین  ع )  ) ماما دـشابیم و  اراد  لوا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  حور 
میلعت قح  ع )  ) ماما ربمغیپ و  هب  یـسک  رگا  و  دزومایب . طخ  دـنک و  ملع  لیـصحت  وا  زا  ات  تسین  يداع  صاخـشا  تیبرت  میلعت و  هب  جاتحم 
یندل شملع  تسا و  یلیصحت  ماما  ملع  هک  تسا  نیا  ضرف  تروص  نیا  رد  نوچ  دشاب  هتشاد  اهنآ  رب  يرترب  قوفت و  دیاب  وا  دشاب  هتشاد 

حوجرم رب  حـجار  حـیجرت  اریز  دـنامدرم  یمامت  زا  لضفا  دـنراد و  همه  رب  يرترب  ع )  ) ماما ربمغیپ و  هک  نآ  لاح  تسین و  هللا  بناج  نم  و 
هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  تسا . لاحم  القع  نآ  دیآیم و  مزال  حجار  رب  حوجرم  حـیجرت  یلوا  تروص  رد  تسا و  لقع  قفاوم  هک  تسا 

نیا ادعقوا و  اماق  ناماما  ناذه  يانبا  هدومرفیم : ارارک  هحفص 736 ] مالسلاامهیلع [  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیلوفط  لاح  رد  ملس  هلآ و 
رد راوگرزب  ود  نآ  سپ  درک  میهاوخ  یقیقح  ینعم  رب  لمح  هدعاق  بسح  رب  هدوب و  تجح  نآ  ظافلا  رهاوظ  تسا و  تاملسم  زا  ثیدح 
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تاقتـشم دـشاب و  هتـشاد  لاح  نآ  رد  ار  نآ  تالامک  تماما و  فاصوا  یمامت  دـیاب  دـشاب  هدوب  ماما  هک  یـسک  دـناهدوب و  ماما  لاـح  نآ 
دروم ءاضقنا  لاح  رد  قافتالاب و  تسا  زاجم  هدنیآ  رد  شلامعتـسا  دوشیم و  لامعتـسا  یقیقح  ینعم  رد  أدـبم  هب  سبلت  لاح  رد  کشالب 

قالطا مالسلاامهیلع  نینسح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  لاح  نآ  رد  سپ  زاجم ؟ ای  تسا  تقیقح  ایآ  هک  تسا  فالتخا 
هنیرق نودـب  نآ  رد  ظفل  تسا و  زاجم  اهنآ  يهدـنیآ  رابتعا  هب  اریز  دـشاب  هدومرف  لامعتـسا  یقیقح  ینعم  رد  ار  ماما  ظفل  دـیاب  هدرک  ماـما 

هیلع هللا  یلص  هللالوسر  تایح  لاح  رد  مالسلاامهیلع  نینسح  سپ  درادن  ینعم  ثیدح  دروم  رد  مه  یضق  نم  رابتعا  دوشیمن و  لامعتـسا 
: قالطا هک  هتفرگن  مزال  هدنیآ  رد  تماما  يارب  راوگرزب  ود  نآ  دوعق  مایق و  دناهدوب و  ماما  دناهتشاد  لاس  شش  ای  جنپ و  هک  ملـس  هلآ و  و 

نینمؤملاریما قطان  ماـما  زا  دـعب  اـعطق  راوگرزب  ود  نآ  دوعق  ماـیق و  نوچ  دـشاب  هدـش  لامعتـسا  يزاـجم  ینعم  رد  ناـماما ... ناذـه  ياـنبا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لامعتـسا  نامز  رد  سپ  دناتماص  ماما  راوگرزب  ود  نآ  ترـضح  نآ  دوجو  اب  دوب و  دهاوخ  مالـسلاهیلع 

هحفـص تالامک [  فاصوا و  یمامت  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـش : نایب  هک  يهداق  هب  رظن  اـتقیقح . دـناهدوب  ماـما  ار  هکراـبم  تاـملک  نآ  ملس 
هیماـما ناـیم  رد  اذـل  دـناردن و  یقرف  ادـبا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـثم  توبن  بصنم  زا  ریغب  يرهاـظ  ینطاـب و  [ 737

وحن ره  هب  ع )  ) ماما ندوب  ریبک  لاح  رد  هک  تالامک  یمامت  دـنکیمن  قرف  ندوب  ریبک  ریغـص و  ماـما  رد  هک  تسا  تاملـسم  زا  يرورض و 
ماقم هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لثم  ع )  ) ماما ندوب  اراد  تفـص و  نآ  ندوب  یعقاو  تمـصع و  نآ و  تیلعف  ملع و  زا  تسا 

یناوج و غولب و  لاـح  و  ع )  ) ماـما ربمغیپ و  تیلوفط  یگهچب و  لاـح  رد  تـالامک  فاـصوا و  رئاـس  و  [ 500  ] ینیوکت یعیرـشت و  تیالو 
رد ای  دشاب  وا  تیلوفط  لاح  رد  هاوخ  رگید  ماما  قطان  ماما  دوجو  اب  هک  نیا  رگم  دنکیمن  قرف  هدوب و  ناسکی  هسدـقم  تاوذ  نآ  تلوهک 
رد قطان  ماما  ود  اذـل  تسا و  تماص  ماما  ع )  ) نسح ماما  تایح  نامز  رد  ع )  ) نیـسح ماما  لثم  دـشاب  هدوب  ع )  ) ماما نس  ربک  غولب و  لاح 
هب ردـق  بش  رد  هکئالم  لوزن  ندوب و  ضیف  رد  هطـساو  دـننام  تماما  نوئـش  ضعب  قطان  ماما  تلحر  زا  دـعب  دوشیمن و  عمج  رـصع  کی 

تماما تالامک  هب  ندوب  اراد  الا  تسا و  هدـیدرگ  قطان  یلبق  ماما  تلحر  زا  دـعب  هک  دوشیم  تماص  ع )  ) ماما هب  هجوتم  ع )  ) ماما رـضحم 
ادبا هدوب و  هیماما  بهذم  تایرورـض  زا  بلطم  نیا  هحفـص 738 ] دـنکیمن و [  قرف  ع )  ) ماما رد  تلوهک  تیلوفط و  ربک و  رغـص و  لاح 

قافتا نآ  رب  هعیـش  مومع  دناهدش و  قطان  ماما  تیلوفط  لاح  رد  مالـسلامهیلع  رـشعینثا  راهطا  يهمئا  زا  رفن  دنچ  اذل  تسین و  راکنا  لباق 
هک نآ  زا  لبق  مدرک  ضرع  ع )  ) اضر ماما  هب  دیوگ : ییحی  نب  ناوفص  تسا . ۀیرشع  انثا  هیماما  بهذم  تایساسا  تایرورض و  زا  هتـشاد و 

یمالغ نم  هب  دنوادخ  هک  دیدومرفیم  مدرکیم  لاوئـس  ع )  ) ماما زا  امـش  زا  دنک  يزور  امـش  هب  ار  ع )  ) داوج ماما  ینعی  رفعجوبا  دنوادخ 
دهدـن ناشن  ام  هب  ار  زور  نآ  ادـخ  هتخاس و  نشور  وا  دوجو  اـب  ار  اـم  ياهمـشچ  هدومرف و  ینازرا  امـش  هبار  وا  ادـخ  ـالاح  داد و  دـهاوخ 

ع)  ) رفعجوبا هب  دومرف  هراشا  ع )  ) اضر ماما  تسیک ؟ ماما  ینعی  میئامن ؟ عوجر  هک  هب  ام  سپ  دیشابن  امش  ینعی  داتفا  قافتا  يهیـضق  هاگره 
دق کلذ  نم  هرضی  ام  و  دومرف : تسا  هلاس  هس  نیا  نینس » ثالث  نبا  اذه   » موشب وت  يادف  مدرک  ضرع  دوب  هداتـسیا  ع )  ) ماما ولج  رد  وا  و 
هب مایق  یـسیع  دشاب  ماما  هک  دناسریمن  ررـض  وا  هب  ندوب  لاس  هس  نس  رد  ینعی  [ 501  ] نینس ثالث  نم  لقا  نبا  وه  ۀجحلاب و  یـسیع  ماق 

ع)  ) داوج ماما  هدومرف  تلحر  ایند  زا  ترجه  ( 203  ) لاس رد  هک  ع )  ) اضر ماما  هحفـص 739 ] تشاد [ . لاس  هس  زا  رتمک  وا  درک و  توبن 
ناسارخ رد  دیوگ : دنکیم  لقن  شردپ  زا  یناریخ  تسا . هدوب  ( 195  ) لاس رد  ترضح  نآ  دلوت  اریز  دوب  هدیسرن  تشه  هب  شکرابم  نس 

تلحر ایند  زا  امـش  ینعی  دوشب  دـش  دـهاوخ  هچنآ  هاگره  نم  ياقآ  يا  درک  ضرع  یـصخش  مدوب  هداتـسیا  ع )  ) اضر ماـما  يور  شیپ  رد 
کچوک ار  ع )  ) رفعجوبا نس  ایوگ  هدننکلاوئس  صخش  ع )  ) رفعجوبا مدنزرف  هب  دومرف : مینک  عوجر  صخش  مادک  هب  سپ  دیـشاب  هدومرف 
رفعجوبا هیف  يذلا  نسلا  نم  رغصأ  یف  ةأدتبم  ۀعیرـش  بحاص  ایبن  الوسر  میرم  نب  یـسیع  ثعب  هللا  نا  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  درمش 

زا دوب  رتکچوک  يو  نس  دوب و  تعیرـش  بحاص  وا  تخیگنارب و  توبن  تلاسر و  هب  ار  یـسیع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لصاح  [ 502 ( ] (ع
تسا . نس  نآ  رد  ع )  ) رفعجوبا هک  ینس 

تسادخ زا  تیب  لها  ملع  هک  نیا  داوج و  ماما  قح  رد  نومأم  تانایب 
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ضارتعا اهیـسابع  دیامن و  جیوزت  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  هب  ار  لضفلاما  دوخ  رتخد  تساوخ  یـسابع  دیـشرلانومأم  هک  یعقوم  و 
ۀفاک یلع  هزیربتل  هترتخا  دق  مالسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  اما  و  تفگ : اهنآ  باوج  رد  نومأم  تسا  کچوک  شنـس  يو  هک  دندرک 

نا اوملعیف  هنم  هتفرع  دق  ام  سانلل  رهظی  نأ  وجرأ  انأ  کلذب و  هیف  ۀبوجعالا  هنس و  رغص  عم  هحفص 740 ] لضفلا [  ملعلا و  یف  لضفلا  لها 
مث نیدلا  یف  هقفتی  بدأتیل و  هلهماف  هقف  هل و ال  ۀـفرعم  یبص ال  هناف  [ 503  ] هیده هنم  کقار  نا  یتفلا و  اذـه  نا  اولاقف : هیف  تیأر  ام  يأرلا 
لزی مل  هماهلا  هداوم و  هللا و  نم  مهملع  تیبلها  نم  اذه  نا  مکنم و  یتفلا  اذـهب  فرعا  ینا  مکحی  و  مهل : لاقف  کلذ . دـعب  هارت  ام  عنـصا 

نم تفـصو  ام  هب  مکل  نیبتی  امب  رفعجابا  اونحتماف  متئـش  ناف  لامکلا  دـح  نع  ۀـصقانلا  ایاعرلا  نع  بدـالا  نیدـلا و  ملع  یف  ءاـینغا  هؤاـبآ 
و دـیوگ : هدرک  سابعلاینب  سلجم و  لها  هب  ور  نومأم  مالـسلاهیلع  ماـما  ملع  ندـش  رهاـظ  سلجم و  نآ  لیـصفت  ناـیرج  زا  دـعب  هلاـح ...

هللالوسر نا  متملع  اما  لاـمکلا  نم  مهعنمی  ـال  مهیف  نسلا  رغـص  نا  لـضفلا و  نم  نورت  اـمب  قلخلا  نم  اوصخ  تیبلا  اذـه  لـها  نا  مکحی 
هب هل  مکح  مالسالا و  هنم  لبق  نینس و  رشع  نبا  وه  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ءاعدب  هتوعد  حتتفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نالا نوملعت  الفا  امه  ریغ  ایبص  عیابی  مل  نینس و  تس  نودانبا  امه  مالسلاامهیلع و  نیـسحلا  نسحلا و  عیاب  هریغ و  هنـس  یف  ادحا  عدی  مل  و 
... خلا [ 504  ] تقدـص اولاق  مهلوال  يرجی  ام  مه  رخال  يرجی  ضعب  نم  هحفـص 741 ] اهـضعب [  ۀیرذ  مهنا  موقلا و  ءالؤه  هب  هللا  صتخا  ام 
لثم رد  هک  هدومن  للدم  روطچ  قطنم  لیلد و  اب  هتخاس و  نشور  ار  قیاقح  ردقچ  هک  درک  لمأت  دیاب  بوخ  دیـشرلانومأم  تارابع  نیا  رد 

ندـناوخ و رد  تسین و  یبسک  اهنآ  مولع  اریز  درادـن  قرف  نآ  ربک  نس و  رغـص  ترـضح  نآ  دادـجا  هئابآ و  رد  مالـسلاهیلع و  داوج  ماـما 
بناج نم  ناشملع  ینعی  درک  تقد  دیاب  هللا » نم  مهملع  تیبلها  نم  اذه  نا  و  : » وا هلمج  نیا  هب  دنرادن و  یسک  هب  جایتحا  مولع  نتشون و 

و ص )  ) ءایبنا متاخ  هتخومآ  ملع  ع )  ) رضخ هب  هک  دنوادخ  [ .« 505  ] املع اندل  نم  هانملع  و  : » تسا یندل  تسین و  یبسک  تسا و  یلاعت  هللا 
دنوشیمن و ع )  ) رضخ زا  لضفا  تارضح  نآ  الا  هتخومآ و  یندل  ملع  اهنآ  هب  یلوا  قیرط  هب  سپ  دنرـضخ  زا  لضفا  فرـشا و  وا  ءایـصوا 

دنلضفا . نیدلا  نم  ةرورضلاب  هک  نآ  لاح 

ریهطت يهیآ  تلالد 

 ] مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  رهطت : ۀـیآ  اهنآ  قیقحت  لها  تنـس و  لها  رثکا  هیماما و  يهعیـش  يهدـیقع  هب 
ءادهشلادیس یبتجم و  نسح  ماما  ءارهز و  يهمطاف  نینمؤملاریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  يهرابرد  [ . 506  ] اریهطت هحفص 742 ]

نت جنپ  هب  صاصتخا  نآ  دافم  هفیرش و  يهیآ  لوزن  دروم  ینس  هعیـش و  قرط  هب  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  تسا و  هدش  لزان  مالـسلامهیلع 
ات نآ  عفر  هن  تسا  ناراوگرزب  نآ  زا  سجر  عفد  نوـچ  دنتـسین  لـخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رمغیپ  تاـجوز  دراد و  مالـسلامهیلع  اـبعلآ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دشاب و  هفیرـش  يهیآ  دافم  زا  جراخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دنوش و  لخاد  تاجوز 
عفد ابعلآ  زا  ار  اهیدـیلپ  یمامت  دـنوادخ  و  اعطق . دـنوشیم  جراخ  تاجوز  تسا و  سجر  عفد  سپ  تسا  هفیرـش  يهیآ  لخاد  عامجالااب 

يهدافا تروص  ره  رد  سنج  ای  تسا  قارغتـسا  ای  سجرلا )  ) رد مال  فلا  و  دبای . هار  اهنآ  هب  يونعم  ساجرا  هتـشاذگن  ساسا  زا  هدومرف و 
لهج و هانگ و  يونعم  ساجرا  يهلمج  زا  تسا و  هدومرف  عفد  مالـسلامهیلع  تیبلها  زا  دـنوادخ  ار  ساـجرا  یماـمت  سپ  دـنکیم  مومع 
و تسا . هدومرف  عفد  مالـسلامهیلع  ابعلآ  زا  ار  اـهنآ  یماـمت  ادـخ  تساـهنآ و  لاـثما  عمط و  صرح و  نایـسن و  وهـس و  اـطخ و  یناداـن و 

اهنآ زا  ساجرا  یمامت  ینیوکت  يهدارا  يدنوادخ و  هحفص 743 ] تیشم [  درجم  هب  دنک و  فلخت  دارم  زا  تسا  لاحم  يدنوادخ  يهدارا 
رئاس اطخ و  ینادان و  لهج و  دوش و  رداص  اهنآ  زا  تیـصعم  دناوتیم  دنراد و  رایتخا  هک  یلاح  نیع  رد  [ 507  ] تسا هدش  فرطرب  انیوکت 

رـس ناشیا  زا  هلیذر  فاصوا  نآ  زا  یکی  هک  تسا  لاحم  زگره  تمـصع  يهکلم  هب  رظن  یلو  دبای  هار  اهنآ  هب  دنزب و  رـس  اهنآ  زا  فاصوا 
ار نآ  ررـض  مینکیمن و  ار  راک  نیا  زگره  یلو  میربب  ورف  شتآ  يوت  ار  نامدوخ  تسد  میراد  رایتخا  اهام  هک  نیا  لثم  دیامن  زورب  هدز و 
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یقاب هیماما  عامجا  قاـفتا و  هب  درادـن و  هار  لـهج  ناـشرما  لوا  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  رد  سپ  میهاـگآ  تسد  نتخوس  زا  مینادیم و 
تسا یندل  هوب و  یلاعت  هللا  بناج  نم  ناشملع  تسین و  هار  ار  لهج  زین  اهنآ  هب  دناهفیرش و  يهیآ  مکح  لخاد  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا 

اهنآ رد  لهج  هحفـص 744 ] دنملاع [  هوب و  سدقلاحور  ياراد  نوچ  مالـسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  دننام  دناهراوهگ  رد  هک  عقوم  نآ  زا  و 
ترـضح رـس  يالاب  رد  ار  ترـضح  نآ  مدید  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  روضح  هب  مدش  دراو  دیوگ : جارـس  بوقعی  درادن . دوجو 

تبحص زا  مالسلاهیلع  ماما  ات  متسشن  دنکیم  تبحص  ینالوط  يرس و  روط  هب  يو  اب  تسا و  هراوهگ  رد  وا  هداتسیا و  مالـسلاهیلع  یـسوم 
هراوهگ رد  وا  هب  مدش و  کیدزن  نک  مالـس  وا  هب  دوخ و  يالوم  هب  وش  کیدزن  دومرف  نم  هب  وا  فرط  هب  متفر  سپ  دش  غراف  شدـنزرف  اب 

ار وا  مان  ياهدرک  يراذـگمان  وا  هب  زورید  هک  ار  يرتخد  ورب و  دومرف  دـعب  دومرف  در  نم  هب  حیـصف  نابز  اب  ارم  مالـس  باوج  مدرک  مـالس 
قداـص ماـما  مدوب  هتـشاذگ  ار )....(  وا  مسا  هدـش و  دـلوتم  نم  يارب  يرتـخد  درادیم و  ضوغبم  ار  نآ  ادـخ  هک  تسیماـن  نآ  هدـب  رییغت 

[ . 508  ] مداد رییغت  ار  رتخد  نآ  مان  يوش و  راگتسار  ات  نک  لاثتما  يو  رما  هب  دومرف  هیلعهللامالس 

داوج ماما  تافو  نامز  رد  يداه  ماما  نس 

ماما تافو  نوچ  هتـشادن  رتشیب  لاس  تشه  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  تافو  نامز  رد  هیلعهللامالـس  یقن  یلع  يداه  ماما  ترـضح  و 
ام بهذم  تایرورـض  زا  هدش و  عقاو  ه  ( 212  ) لاس رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تدالو  هداتفا و  قاـفتا  ه  ( 220  ) لاس رد  مالسلاهیلع  داوج 

یـضترم و یلع  ءایبنا و  متاخ  مولع  نیلـسرم و  ءایبنا و  مولع  یمامت  هب  یگلاس  تشه  عقوم  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  هیماـما  يهعیش 
ات هتفرگن  دای  نتـشون  طخ  میلعت  یـسک  زا  تشونیم و  طـخ  یـسک  زا  هحفـص 745 ] میلعت [  نودـب  دوب و  اراد  دوخ  راهطا  دادـجا  ءاـبآ و 

هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  دننام  یضعب  یفارخ  فرح  هب  ای  دزادرپب  رگید  یـسک  ای  دزادرپب  شراوگرزب  ردپ  ای  دوخ  یئاراد  زا  ار  شاهنیزه 
زا یکی  رد  دزادرپب و  دوب  هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  هک  مالسلااهیلع  هجیدخ  لام  زا  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ملع  طخ و  لیصحت  هنیزه  هلآ 

ناـیاپ هب  ار  دوخ  تالیـصحت  مولع  ناداتـسا  زا  تسدربز و  ناسیونـشوخ  زا  هکم  دوخ  رد  اـی  زاـجح  یلاـیخ  ياههدکـشناد  اههاگـشناد و 
هیماما يهعیـش  يرورـض  دـئاقع  فالخرب  هک  نیگآرهز  ياهملق  نیا  لاحم و  ياهلایخ  نیا  لطاب و  ياهروصت  نیا  یهز  دـشاب  هدـیناسر 

نید و ناگرزب  خـیرات  ءزج  رامعتـسا  نارودزم  زا  یتاموهوم  هدروآ و  دوجو  هب  ناهذا  اههلیخم و  رد  یلطاب  تاروصت  و  دوشیم . هتـشادرب 
يارب اهیزادرپغورد  نآاب  دـنهاوخیم  تسین  رتشیب  يزیچ  هعیـش  ملاع  هب  تیاـنج  تناـیخ و  زج  هک  دوشیم  هداد  رارق  مالـسا  ناراذـگنانیب 

ردپ تافو  نامز  يادتبا  لوا و  رد  مالـسلاهیلع  داوج  رفعجوبا  ماما  دش  جراخ  دیوگ : دمحم  نب  یلعم  دـننک . تسرد  كردـم  هدـنیآ  لسن 
دعب تسـشن  ترـضح  نآ  سپ  میامن  فیرعت  فصو و  نامدوخ  باحـصا  هب  ار  وا  تماق  اـت  ترـضح  نآ  دـق  رب  مدرک  رظن  شراوگرزب و 

مکحلا هانیتآ  و  هحفـص 746 ] دومرف [ : توبن و  رد  نآ  اب  هدومرف  جاجتحا  هچنآ  لثم  تماما  رد  هدومرف  جاجتحا  دنوادخ  یلعم  يا  دومرف :
توبن يهبترم  زا  رتالاب  يربک  تیالو  تفالخ و  تماما و  يهبترم  توبن و  بصنم  رد  رگم  دـنرادن  یقرف  ربمغیپ  ماما و  نوچ  [ . 509  ] ایبص
توبن مالسلاهیلع  ییحی  رب  ادخ  هک  نانچمه  سپ  [ 510  ] ماهدرک نایب  نیدحوملا ) سینا   ) باتک رب  دوخ  تاقیلعت  رد  ار  بلطم  نیا  تسا و 

تسا . هدومرف  تیانع  لوا  زا  ماما  رب  زین  ار  تماما  هداد  یگهچب  لاح  رد  ار 

فلتخم ياهنابز  اب  همئا  ملکت 

نآ رد  دزیم و  فرح  اهنآ  ياهتغل  اب  شیوخ  نامالغ  اب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـمحموبا  مدینـش  ررکم  دـیوگ : مداـخ  ریـصن  ةزمحوبا 
ماما هک  نیا  ات  دشن  رهاظ  یـسک  هب  هدش و  دلوتم  ۀـنیدم  رد  وا  متفگ  مدرک و  بجعت  راک  نیا  زا  دـندوب و  هبلاقـص  مور و  كرت و  اهمالغ 

رد ار  بلطم  نیا  دـنزیم و  فرح  هدرک و  ملکت  ناشتاغل  اب  اهنآ  اب  روطچ  سپ  دـیدن  ار  وا  یـسک  تفر و  اـیند  زا  ع )  ) يداـه نسحلاوبا 
هدرک ادـج  دوخ  قلخ  مدرم و  رگید  زا  ار  دوخ  تجح  لجوزع  دـنوادخ  دومرف : نم و  هب  درک  ور  راوگرزب  نآ  سپ  متفگیم  مدوخ  سفن 
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دـنادیم و هتـشاد و  تفرعم  ثداوح  باسنا و  تاغل و  یمامت  رب  وا  هحفـص 747 ] تجح [  هدومرف و  اطع  ار  ءایـشا  یمامت  تفرعم  وا  هب  و 
بالقص عمج  هبلاقص  دنامن : هتفگان  [ . 511  ] دوشیمن قرف  تسادـخ  تجح  اهنآ  رب  وا  هک  یئاهنآ  تجح و  نایم  دـشابن  روط  نیا  هاگره 

نیمه باقعا  زا  يوالسوگوی  یکاولسوکچ و  یلعف  مدرم  دنتشاد و  تنوکـس  ۀینطنطـسق  راغلب و  نایم  رد  هک  دندوب  یماوقا  نانآ  تسا و 
یکرت و زا  اهنآ  يردام  نابز  اب  دوخ  ياهمالغ  اب  ع )  ) ماما ملکت  زا  مداـخ  ریـصن  دوشیم . هتـشون  زین  نیـس  اـب  بالقـص  دنـشابیم و  ماوقا 

ریمض زا  ع )  ) ماما هتفرگن و  دای  ار  اهنابز  نآ  یسک  دزن  یکدوک  رد  ع )  ) ماما هتسنادیم  هک  یتروص  رد  هدش  بجعت  رد  یبالقص  یمور و 
تفص وا  رد  دیاب  الا  دشاب و  انشآ  اهنآ  نابز  هب  دیاب  تسا  رشب  مومع  رب  ادخ  تجح  وا  هک  یسک  هک  هدینامهف  وا  هب  لیلد  اب  هداد و  ربخ  وا 

هک نآ  لاح  تسادخ و  تجح  اهنآ  رب  وا  هک  ار  یـصاخشا  نابز  تسوا  ندیمهفن  زا  ترابع  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  هحفص 748 ] صقن [ 
رایزهم نب  یلع  دراد . تلالد  نآ  رب  یلقن  یلقع و  يهلدا  هچنانچ  دشاب  هدوب  لامک  تافـص  دقاف  هتـشاد و  دوجو  دیابن  یـصقن  ع )  ) ماما رد 
بجعت رد  هک  یلاح  رد  تشگرب  مالغ  دوب و  یبالقـس  وا  مداتـسرف و  یتجاح  يارب  ع )  ) يداه نسحلاوبا  ماما  شیپ  ار  دوخ  مـالغ  دـیوگ :

وا ایوگ  دزیم  فرح  یبالقـس  ناـبز  اـب  نم  اـب  هتـسویپ  منکن  بجعت  روطچ  تفگ : یتسه ؟ بجعت  رد  هک  هدـش  هچ  وت  هب  متفگ  وا  هب  دوب 
نوشق رکـشلرس  ءاغبا  هب  یـسابع  قثاو  مایا  ۀنیدم  رد  ار  ع )  ) يداه ماما  ندز  فرح  یکرت  يرفعج  مشاهوبا  [ . 512  ] تسام دارفا  زا  یکی 

ماـما يهزجعم  زا  هدرک و  لـقن  يدـنه  ناـبز  هـب  يو  اـب  ار  مالــسلاهیلع  يداـه  ماـما  مـلکت  يرفعج  مشاـهوبا  زاـب  تـسا  هدرک  لـقن  كرت 
مالسلاهیلع يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  ایآ  [ . 513  ] تسا هدوب  يدنه  نابز  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  انشآ  نابز  نیدنچ  هب  مالـسلاهیلع 

ار نآ  يهـنیزه  هداد و  هحفـص 749 ] ترجا [  وا  هب  دـندوب  هتفرگ  دای  نابز  يو  زا  هک  یـسک  هب  و  دـندوب ؟ هتخومآ  یـسک  زا  ار  اهنابز  نآ 
نیخرؤم هچ  رگ  دوش : هتفگ  هک  نیا  رگم  دـناهداد ؟ شراـگن  مالـسلامهیلع  همئأ  قـح  رد  ار  بلطم  نیا  یخیراـت  رد  اـیآ  دـندوب ؟ هتخادرپ 
ياهغورد هک  دنوشیم  ادیپ  دومخ  نارکفنشور  ام  رـصع  رد  یلو  دناهدادن  شراگن  ار  یبلطم  وچمه  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  يهرابرد 

دنناوتب اهنآ  ات  دـننک  هیهت  هدـنیآ  لسن  يارب  یکردـم  هکلب  دـنیامن  تبث  ار  اهنآ  نآ  تاحفـص  رد  دـننک و  خـیات  ءزج  ار  ناـشدوخ  یلاـیخ 
یلص ربمغیپ  زا  دعب  ار  یمالسا  تفالخ  هک  تفرعم  ملعیب و  لاهج  نآ  فیدر  هب  ار  ع )  ) نیرهاط يهمئا  ریاس  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 

دنرامشب . اهنآ  لاثما  ار  یهلا  ججح  نآ  دنروایب و  دندرک  لاغشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

يرامعتسا ضارغا  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  رکذت 

تسین و يروظنم  مالـسا  اب  توادـع  زج  اهنآ  رد  هک  دوشیم  فیلأت  یئاهباتک  ام  رـصع  رد  هک  دوشیم : هداد  رکذـت  مرتحم  يهدـنناوخ  هب 
هکلب بلاغ  يرامعتسا  ضارغا  اهغورد و  مالسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تالاح  خیرات  رد  هک  دنراد  یعس 

تـالامتحا و اـهباتک  نآ  رد  و  دننابـسچب . هکل  مالـسلامهیلع  همئأ  مرکا و  ربمغیپ  تـالاح  خـیرات  رد  اـت  دـنناجنگب  ار  نیقرـشتسم  زا  بلغا 
هب هتخاس و  کلهم  نوجعم  نآ  زا  هتخیمآ و  مه  هب  نیقرـشتسم  ياهارتفا  اهفرح و  اب  ار  ناشدوخ  دـساف  تاداهتجا  بئاص و  ریغ  تایـسدح 

ار خیرات  دننک و  هیهت  تقیقحیب  ردصم  هدرک و  تسرد  ساسایب  كردم  هدـنیآ  لسن  يارب  دـنهدب و  نیملـسم  زا  حولهداس  مدرم  دروخ 
دنزاس مهبم  تسا  حـضاو  نشور و  هک  ار  مالـسلامهیلع  همئأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  خـیرات  دـنیامن و  رتکیرات  تسا  کیرات  هک 

نآ زا  دـعب  تثعب و  زا  لـبق  ع )  ) همئأ و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  یکدوک  ماـیا  تشذگرـس  هحفـص 750 ] یناگدـنز و [  هک  نیا  زا  دـنلفاغ  یلو 
شیوخ موق  شیک  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دننابـسچب و  نآ  رب  هکل  دنناوتب  مالـسا  نانمـشد  هک  تسنآ  زا  رت  نشور 

 . دنهدب یتفلک  نآ  اب  ار  تاروت  نتفرگ  دای  ندناوخ و  تبسن  وا  هب  ای  دنرادنپ و 

ندمت خیرات  رد  نوبلواتسوگ  ضرغ 

هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  سدق  تحاس  هب  مالسا  ندمت  خیرات  رد  يوسنارف ) نوبلواتسوگ   ) ار راکـشآ  ءارتفا  حیرـص و  بذک  نیا  هچنانچ 
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هب يرتشیب  تعاس  دـنچ  یمک و  رایـسب  تدـم  هک  یتروص  رد  تفرگ  دای  تاروت  ماـش  رفـس  رد  اریحب  بهار  زا  هک  تسا  هداد  تبـسن  هلآ 
یـسک ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهریـس  باتک  ماد  كرد  خـیرات و  مادـک  هوـالع  دـناهدوبن و  ناـمهم  هدربماـن  بهار 

هب یباتک  فیلأت  زا  تسا و  هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  قح  رد  ار  ضحم  بذک  نآ  نوبلواتـسوگ )  ) ياقآ ات  تسا  هداد  شراگن 
هب هکلب  تسا  هتـشادن  دناجنگب  نآ  رد  ار  ضحم  بذـک  حـضاو و  غورد  هملک  دـنچ  نآ  هک  نیا  ءزج  [ 514  ] يروظنم ندمت ) خـیرات   ) مان

دزاس دراو  یهایس  يهکل  دناوتب  تیرـشب  ملاع  یجنم  هناگی  نآ  نشور  یناگدنز  خیرات  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  سدق  تحاس 
رد هر )  ) يدنوار نیدلابطق  هیقف  ماما  خیـش  هحفـص 751 ] دـیناشوپ [ . ناوتن  یتسار  قدـص و  سابل  یغورد  ءاعدا  هب  هک  هدوب  لـفاغ  یلو 

ترضح نآ  زونه  مدوب و  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رضحم  رد  دیوگ : نومیم  نب  دمحم  زا  هدرک  لقن  [ » 515  ] حئارجلا جیارخلا و   » باتک
نآ تمدـخ  منک  تعجارم  متـساوخ  نوچ  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  زین  نم  دومرف  هکم  هب  يرفـس  دوب و  هدربن  فیرـشت  ناـسارخ  هب 

یمسبت ماما  مربب  نم  ات  دیسیونب  مالـسلاهیلع  داوج  یقت  دمحم  رفعجوبا  يارب  يذغاک  مورب  هنیدم  هب  مهاوخیم  هک  مدرک  ضرع  ترـضح 
مداـخ قفوم  سپ  دوب  هدـش  اـنیبان  نم  ياـهمشچ  تقو  نآ  رد  مدروآ و  ار  هماـن  نآ  هدـش و  ۀـنیدم  يهناور  نم  سپ  تشون  هماـن  دومرف و 

هب مالسلاهیلع  ماما  مداد  بانج  نآ  هب  ار  همان  نم  سپ  تشاد  ياج  هراوهگ  رد  هک  یلاح  رد  دروآ  ار  مالسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح 
ماـما سپ  دوشگ  ترـضح  نآ  لـباقم  ار  نآ  تشادرب و  ذـغاک  زا  رهم  قفوم  سپ  نک  زاـب  ار  ذـغاک  رادرب و  هماـن  زا  رهم  هک  دومرف  قـفوم 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نباای  مدرک  ضرع  تسا  هنوگچ  تمشچ  لاوحا  دمحم  يا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  درک  هظحالم  ار  نآ  مالـسلاهیلع 
تـسد سپ  متفر  ترـضح  نآ  کیدزن  وش ، کیدزن  دومرف : یئامرفیم . هدـهاشم  هچنانچ  هتفر  نآ  زا  یئاـنیب  هدـش و  لـیلع  ممـشچ  هلآ  و 
ترضح نآ  ياپ  تسد و  نم  سپ  دوب  حیحص  هک  روط  نآ  تشگرب  دوخ  لاح  هب  نم  نامشچ  دیـشک و  نم  ياهمشچ  هب  ار  دوخ  كرابم 

ار همان  تسا  هراوهگ  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  مدوب . اـنیب  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  نوریب  شتمدـخ  هحفـص 752 ] زا [  مدیـسوب و  ار 
مدرم لثم  ایآ  دریگب ؟ داـی  ار  ندـناوخ  نتـشون و  هک  دراد  جاـیتحا  اـیآ  دوشیم  رداـص  شکراـبم  تسد  زا  تمارک  زاـجعا و  دـناوخیم و 

دشاب . مدرم  یباختنا  يهفیلخ  و  دریگب ؟ دای  ندناوخ  نتشون و  صاخشا  رئاس  زا  هک  تسا  يرهاظ  يافلخ  دننام  ایآ  تسیداع ؟

ماما قح  رد  هیماما  داقتعا 

ینطاب يرهاظ و  تالامک  یمامت  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يهطساو  هب  ادخ  بناج  زا  صوصنم  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  ام  داقتعا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نیا  امک  درادن  اهنآ  لیـصحت  بسک و  هب  یجایتحا  تسادخ و  فرط  زا  یبوهوم  وا  يونعم  يروص و  و 

دناهدرک . نهربم  مالک  بتک  رد  هیماما  نیملکتم  ار  داقتعا  نیا  دوب و  روط  نآ  ملس 

ربمغیپ هب  نتشون  ندناوخ و  ندوب  نغدق 

اراد ار  لامک  تفـص  نیا  دسیونب و  دناوخب و  تسناوتیم  ماما  لثم  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : دیاب  هک  تساجنیا  زا  و 
تفص چیه  رد  ع )  ) ماما هک  نآ  لاح  دشاب و  هتشاد  يرترب  يو  رب  تفص  نآ  رد  دیاب  ع )  ) ماما دیآیم و  مزال  صقن  دشابن  اراد  رگا  دوب و 

مالسلاهیلع ماما  رب  يرترب  توبن  بصنم  تفص  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکلب  درادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  يرترب 
یلص مرکا  ربمغیپ  سپ  دنرادن . یقرف  تسا  ناسکی  ص )  ) ریمغیپ اب  لامک  تافص  رئاس  رد  یلو  تسین  اراد  تفـص  نآ  رب  ع )  ) ماما دراد و 

دنتفاین کش  بیرب و  نیلطبم  ات  وا  رب  نتـشون  ندـناوخ و  دوب  نغدـق  یلو  دـسیونب  دـناوخب و  تسناوتیم  هک  نیا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هحفص 753 ] تسا [ . قطان  نآ  رب  میرک  نآرق  هچنانچ 

ریصب وبا  تیاور 
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دوشیم هتخانـش  هچ  هب  موش  وت  يادف  هک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  هب  مدرک  ضرع  تفگ : هک  ریـصبوبا  زا  هدـش  تیاور 
زجاع یلاوئـس  باوج  زا  دـشاب و  تجح  ات  دوشیم  هراشا  صن و  يو  هب  شردـپ  زا  هک  نآ  اهنآ  لوا  اما  تلـصخ  دـنچ  هب  هک  دومرف  ماما ؟
ملکت مدرم  اب  دهدیم و  ربخ  دش  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  يروما  زا  دـیامنیم و  نخـس  هب  ءادـتبا  دـنوش  شوماخ  لاوئـس  زا  هاگره  دوشن و 

هک وت  هب  مهدب  ناشن  ینعی  يزیخرب  هک  نآ  زا  شیپ  یتمالع  وت  هب  مهدب  دمحموبا  يا  دومرف : نآ  زا  دعب  دـهاوخ . هک  نابز  ره  هب  دـنکیم 
دوب و هدـمآ  ناـسارخ  زا  وا  دـمآرد و  يدرم  هک  میدرکن  گـنرد  یناـمز  سپ  دـنزیم  فرح  ناـبز  ره  اـب  دـهاوخب  رگا  ع )  ) ماـما روـطچ 

درکن عنم  ارم  مسق  ادـخ  هب  درک : ضرع  یناسارخ  دومرف  ملکت  یـسراف  هب  وا  باوج  رد  ع )  ) ماما درک  ملکت  یبرع  هب  ع )  ) ماما اب  یناسارخ 
ناحبس دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دیشابن . یسراف  تغل  هب  فراع  امش  هک  مدرک  نامگ  هک  نیا  رگم  منک  ملکت  یـسراف  هب  امـش  اب  هک  نیا  زا 

نآ زا  دـعب  مشاب . تماما  قحتـسم  نآ  اب  هچنآ  رد  دـشاب  هچ  اب  وت  رب  نم  يرترب  لضف و  سپ  وت  نابز  اب  ار  وت  باوج  منادـن  نم  هاـگره  هللا 
 ] مالک هن  ناغرم و  نابز  هن  مدرم و  زا  کی  چیه  مالک  وا  رب  دـشابن  هدیـشوپ  هک  تسا  یـسک  نآ  ماما  هک  یتسرد  هب  دـمحموبا  يا  دومرف :
رد ار  هیلک  دـعاوق  دراد  نآ  تحـص  رب  تلالد  شنموضم  هک  هفیرـش  تیاور  نیا  [ . 516  ] دـشاب حور  نآ  رد  هک  يزیچ  نآ  هحفص 754 ]

بتک رد  فیرـش  ثیدـح  نآ  دوجو  تسا و  دایز  نآ  رئاظن  دـشابیم و  یفاک  هدوب و  عماج  يوتحم و  ع )  ) ماـما فاـصوا  لاـصخ و  باـب 
ارصتخم و نومضم  نآ  هب  بیرق  هک  تسیدایز  ثیداحا  اب  دضتعم  دنکیم و  تیافک  نانئمطا  دامتعا و  يارب  هیماما  يهعیش  يهربتعم  رایسب 

تسا . یلقن  یلقع و  نیهارب  هلدا و  اب  قباطم  هک  نیا  هوالع  تسا  هدش  دراو  احورشم 

تیلوفط لاح  رد  داوج  ماما  ندناوخ  همان 

رد هدوب  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هیماما  يهعیش  نییلاجر  ءاملع و  تاقث  زا  هک  هرسسدق  یـشک  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا  خیش 
رد نآ  تسا و  لاجرلا  ۀـفرعم  رایتخا  مان  هب  هدومرف و  یتارایتخا  هرـسسدق  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  ۀـفئاطلا  خیـش  نآ  زا  هک  لاـجر  باـتک 

اـضر ترـضح  هب  مدرک  تیاکـش  [ : 517  ] تفگ هک  نانـس  نب  دـمحم  زا  هدرک  تـیاور  دـشابیم  یـشکلاجر  هـب  فورعم  هریخا  راـصعا 
 ] هلاس هس  لـفط  زا  ترـضح  نآ  و  ع )  ) داوج رفعجوبا  يارب  تشون  يذـغاک و  ترـضح  نآ  تفرگ  سپ  دوخ  مشچ  درد  زا  هیلعهللامـالس 
هب دومرف  مورب و  وا  اب  هک  ارم  درک  رما  داد و  یمداخ  هب  ار  هتشون  نآ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  سپ  [ 518  ] دوب رتکچوک  هحفص 755 ]

یمداخ ترـضح و  نآ  دزن  هب  میتفر  سپ  نکم ) راهظا  ار  نآ  يدـید  يهزجعم  ع )  ) داوج ماما  ترـضح  زا  رگا  ینعی   ) نک ناـمتک  هک  نم 
مالسلاهیلع هحفـص 756 ] داوج [  ترـضح  ولج  لباقم و  رد  ار  هماـن  نآ  مداـخ  سپ  دـیوگ : دـمحم  دوب . هتـشادرب  شود  هب  ار  باـنج  نآ 

ار راک  نیا  سپ  جان »  » تفگیم درکیم و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم  رس  همان و  نآ  هب  درکیم  رظن  ع )  ) داوج ترضح  دوشگ 
هب متفگ  سپ  دوبن  نآ  دننام  يدحا  مشچ  هک  دش  انیب  نشور و  ممـشچ  نانچ  دوب و  نم  مشچ  رد  هک  يدرد  ره  تفر  سپ  درک  هعفد  دـنچ 

رارق لیئارساینب  خیش  ار  مالسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  نانچمه  دهد  رارق  تما  نیا  خیـش  ار  وت  دنوادخ  هک  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح 
نیا هک  دومرف : نم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  متـشگرب و  نم  سپ  تفگ : دمحم  سرطف . بحاص  هیبش  يا  ترـضح : نآ  هب  متفگ  سپ  داد 
سپ دوخ  مشچ  يهرابرد  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  يهزجعم  مدرک  شاف  هک  یتقو  ات  دوب  حیحـص  ممـشچ  هتـسویپ  نم  نک  ناـهنپ  ار 

زا روظنم  تسا  ناـگرزب  تاـقث و  زا  قیقحت  رب  اـنب  هک  یلاـعتهللاهمحر  نانـس  نب  دـمحم  زا  يوار  سپ  درک . دوع  نم  مشچ  درد  هراـبرگید 
ءادهشلادیس ترـضح  دلوت  مایا  رد  ار  کلم  سرطف  يهیـضق  هدومن و  نایب  وا  هدرک و  لاوئـس  سرطف  بحاص  هیبش  يا  تفگ : هک  وا  مالک 

لاـمالا یهتنم  و  هر )  ) یـشکلاجر هب  دوش  عوجر  دـش  يراددوخ  نآ  لـقن  زا  دـیماجنایم  لوط  هب  مـالک  نوچ  هدرک و  لـقن  هیلعهللامـالس 
هللا همحر  یشک  ورمعوبا  خیش  هحفص 757 ] مهیلعهللاناوضر [ . دناهدومرف  لقن  ار  هیضق  نآ  هک  ءاملع  تافنصم  رگید  و  هر ) ) یمق ثدحم 

نسحلاوبا هکم و  رد  میدوب  ام  هک  دناهتفگ : اعیمج  ود  ره  هک  نانـس  نب  دمحم  رـصنیبا و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  [ 519  ] هدرک لقن  ادنسم 
تماقا امش  میورب و  نوریب  هکم  زا  میهاوخیم  ام  دیامرف  امش  يادف  ار  ام  ادخ  میدرک  ضرع  ع )  ) ماما هب  دوب  هکم  رد  زین  مالـسلاهیلع  اضر 
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سپ میربب  نامدوخ  اب  وا  روضح  هب  ار  نآ  ام  هک  دیـسیونب  ع )  ) داوج رفعجوبا  هب  ياهمان  ام  يارب  دریگب  هقالع  كرابم  يأر  هاـگره  دـیراد 
ار ترـضح  نآ  مه  وا  دروایب  نوریب  ام  يارب  ار  ع )  ) داوج ماما  میتفگ  مداخ  قفوم  هب  میدـمآ و  تشون و  ع )  ) رفعجوبا هب  ياهمان  ع )  ) ماـما
ور ع )  ) داوج ماما  سپ  دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  ینعی  دوب  قفوم  يهنیـس  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هک  یلاـح  رد  دروآ  نوریب  اـم  يارب 
زا دـیچیپیم و  نآ  يالاب  زا  ار  همان  دیـسر و  نآ  رخآ  ات  دومرفیم  مسبت  درکیم و  رظن  نآ  هب  دـیچیپیم و  ار  نآ  هماـن و  ندـناوخ  هب  درک 

جان دومرف : داد و  تکرح  ار  دوخ  كرابم  ياهاپ  ندش  غراف  همان  ندناوخ  زا  هک  یتقو  سپ  دیوگ : نانـس  نب  دـمحم  دومنیم  زاب  شرخآ 
رد هر )  ) ینارحب يهمالع  دیس  و  ۀیسرطف . ۀیسرطف  تفگ : عقوم  نآ  رد  نانس  نبا  نا  زا  سپ  تفگ : دمحا  سپ  هحفص 758 ] [ . ] 520  ] جان

هللادبع و نب  دمحم  لضفلاوبا  ام  هب  درک  ثیدح  دـیوگ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا  هدرک  لقن  تازجعملا )  ) زجاعملا ۀـنیدم  باتک 
رـصنیبا نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  زارخ  سنوی  نب  یلع  اـم  هب  دومن  ثیدـح  دـیوگ : وا  يزارف  کـلام  نب  رفعج  اـم  هب  درک  لـقن  تفگ : وا 

یتجاـح وت  يارب  دومرف  ینم  رد  ع )  ) اـضر نسحلاوبا  ماـما  روضح  رد  هریغم  نب  هللادـبع  ناوفـص و  نانـس و  نب  دـمحم  نم و  مدوـب  تفگ :
زا  ) رفاـسم ار  ع )  ) داوج ماـما  ۀـنیدم  هب  میتـشگرب  هک  یتـقو  و  ع )  ) رفعجوبا هب  دومرف  موقرم  اـم  هارمه  هب  هماـن  یلب و  مدرک  ضرع  تسه ؟
رهم میداد  ترـضح  نآ  هب  ار  همان  دوب  ههام  هدجیه  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  دروآ و  نوریب  ام  يارب  دوخ  شود  رب  تسا ) ع )  ) ماما مادخ 
خیش هک  یلصفم  تیاور  رد  یمور  نابز  طخ و  اب  ع )  ) يداه ماما  نتـشون  همان  و  هحفص 759 ] [ . ] 521  ] دـناوخ ار  همان  تشادرب و  ار  نآ 
نیا زا  رگا  هر .)  ) قودص نیدلالامکا  و  [ 522  ] زجاعملا ۀنیدم  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا  روکذم  دناهدرک  لقن  نارگید  و  هر )  ) قودـص

اجنیا رد  ردـق  نیمه  هب  ددرگ و  يروآعمج  یلقتـسم  فیلأـت  دـیاب  دوش  لـقن  هدـش  تیاور  ثیدـح  عماوج  بتک و  رد  هک  ثیداـحا  لـیبق 
مروایب . هدومرف  نایب  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  يهرابرد  هک  ار  هیماما  نیملکتم  ناگرزب  زا  یکی  مالک  هدومن و  ءافتکا 

یئاسحا روهمج  یبا  نبا  تاملک  لقن 

لئالد تافنصملا .... ضعب  یف  تدجو  [ : 523  ] دـیوگ نیعملا  نیعم  باتک  رد  هرـسسدق )  ) یئاسحا روهمجیبا  نبا  ریبک  ملکتم  يهمالع 
نم مهنع  رهظ  ام  ع :)  ) ۀمئالأ ۀماما  یلع  لئالدلا  دـحا  یه  اهظفلب و  اهیکحا  نا  بحا  مالـسلامهیلع  رـشعانثالا  ۀـمئالا  ۀـماما  یلع  ۀـیلامجا 

يرت الأ  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  یف  اهعاونا  رئاس  اهنونف و  تعمتجا  نف و  مهنم  ۀـقرف  لک  یف  لـصحف  ملاـعلا  قرف  یف  تقرفت  یتلا  مولعلا 
نف قبی  مل  و  ع )  ) یسوم هنبا  باحـصا  و  ع )  ) قداصلا نع  رقابلا و  نع  و  دیحوتلا ؟.... باوبا  نم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نع  يور  ام  یلا 
ناک کلذـک  و  مولعلا ...... راهظا  نم  هدـعب  نم  ع )  ) یـسوم هنبا  لاح  تناـک  کلذـک  و  ع )  ) هنع يور  ـالا  ملعلا  نونف  هحفـص 760 ] نم [ 

نیعونمم ناطلسلا  رکسع  یف  نیسوبحم  اناک  امهنال  لقا  امهنع  ۀیاورلا  تناک  امنا  مالسلاامهیلع و  يرکـسعلا  دمحمیبا  نسحلایبا و  لیبس 
وا ۀماعلا  لاجر  نع  ملعلا  اوذـخا  مهنا  یعدـی  دـحا  نکمی  مل  و  سانلا .... نم  دـحا  لک  امهیقلی  نا  يواتفلا و  تارابعلا و  یف  طاسبنالا  نع 
مل مهنم و  الا  فرعی  هرثکا ال  مولعلا و  نم  یئیـش  ملعت  یف  ءاملعلا  نم  دـحا  یلا  نیفلتخم  طـق  اوری  مل  مهنـال  مهئاـهقف  مهتاور و  نم  هغولب 

ناصقن مهتفاک و  یلع  کلذ  یف  مهتدایز  یتح  سانلا  رئاس  نع  مهئانغ  عم  مهنع  ترـشتنا  دق  اهرـسأب  مولعلا  هذه  نا  انملعف  مهنع  الا  رهظی 
یف هتمال  اعزفم  اونوکیف  مهنع  مهئانغ  هیلا و  نوجاتحی  امیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  اهب  اوذـخا  مهنا  تبثف  مهتبتر  نع  ءاملعلا  عیمج 

ۀـفلاسلا و ممالا  لاوحا  همالع  هل ال  هللا  صیـصخت  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  يرجم  اذـه  یف  اورج  ماکحالا و  یف  مهل  أـجلم  نیدـلا و 
یلوا لـضفالا  لـضفا و  ملعـالا  نا  لوقعلا : یف  تبثف  اذـه . هلهأ  نم  ادـحا  یقلی  وا  اـباتک  أرقی  نا  ریغ  نم  ۀـمدقتملا  بتکلا  یف  اـم  هماـهفا 

اوقحتـسا نیذـلا  مالـسالا  ۀـمئا  مهنا  تبث  ۀـمالا  ملعا  مالـسلامهیلع  انتمئا  تناک  اذا  تاـیالا و  نم  هللا  هیلع  لد  اـمل  لوضفملا  نم  ۀـمامالاب 
شوخ متفای و  مالـسلامهیلع  رـشعانثا  يهمئا  تماما  رب  یلامجا  ياهلیلد  ءاملع ، تافنـصم  ضعب  رد  دیامرفیم : خلا . مانالا .... یلع  ۀسایرلا 

زا هچنآ  تسا : مالسلامهیلع  همئأ  تماما  رب  لئالد  زا  یکی  اهنآ  نوچ  مروایب  ار  هحفص 761 ] اهنآ [  ظافلا  نیع  میامن و  لقن  ار  اهنآ  متشاد 
یمامت هتـشگ و  لصاح  ینف  اههقرف  زا  يا  هقرف  ره  دزن  هدـیدرگ و  قرفتم  رـشتنم و  ایند  ياههقرف  یمامت  رد  هدـش و  راکـشآ  مولع  زا  اـهنآ 
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لقن مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  هچنآ  دینیبیمن  ایآ  تسا  هدش  عمج  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  دزن  اهنآ  عاونا  اهملع و  نآ  فانـصا  نونف و 
نونف زا  ینف  هدنامن  یقاب  مالسلاهیلع و  یـسوم  شدنزرف  باحـصا  زا  مالـسلاامهیلع و  قداص  رقاب و  مما  زا  و  دیحوت ...... ياهباب  زا  هدش 

راکشآ زا  ترضح  نآ  زا  دعب  مالسلاهیلع  یـسوم  شدنزرف  لاح  دوب  نانچمه  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  هک  نیا  رگم  ملع 
ود نآ  زا  تیاور  یلو  مولع  رـشن  رد  دـندومیپ  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماـما  هک  یهار  دوب  ناـنچمه  و  مولع . نتخاـس 

يوتف مدرم و  اب  ملکت  اب  ملع  نداد  رشن  طسب و  زا  دندوب و  ینادنز  تقو  يهفیلخ  شترأ  رد  تارضح  نآ  ود  ره  نوچ  هدوب  رتمک  راوگرزب 
بایفرش ناشیا  روضح  هب  دنتسناوتیمن  مدرم  مامت  دیامن و  تاقالم  مالسلاامهیلع  ماما  ود  نآ  اب  تسناوتیمن  یـسک  دندوب و  عونمم  نداد 

نآ هب  ملع  ای  دنـشاب  هدرک  ملع  ذـخأ  اهنآ  لاجر  هماع و  ياـملع  زا  مالـسلامهیلع  همئأ  هک  هدرکن  ءادا  يدـحأ  و  دـننک . ملع  ذـخأ  هدـش و 
نتفرگ دای  يارب  ءاملع  زا  يدحأ  دزن  هب  هک  هدشن  هدید  ادـبا  مالـسلامهیلع  همئأ  اریز  دـشاب  هدیـسر  اهنآ  ءاهقف  هماع و  نایوار  زا  تارـضح 

 ] زا رگم  هدیدرگن  راکشآ  مولع  مالسلامهیلع و  همئأ  زا  رگم  هدشن  هتخانش  مولع  رثکا  هک  نیا  اب  دنـشاب  هتـشاد  تفر  دمآ و  مولع  زا  يزیچ 
راشتنا مالـسلامهیلع  همئأ  زا  امامت  مولع  نیا  هک  نیا  هب  میناسریم  ملع  مینادیم و  ام  اـجنیا  زا  مالـسلامهیلع و  تارـضح  نآ  هحفص 762 ]
ندیسر زا  ءاملع  یمامت  دناهتشاد و  مدرم  یمامت  رب  يرترب  ع )  ) تارـضح نآ  هرابنیا  رد  هکلب  دناهدوب  مدرم  رئاس  زا  ینغتـسم  اهنآ  هتفای و 

هچنآ ره  رد  مالـسلامهیلع  همئأ  هک  دش  تباث  سپ  دناهدیـسرن . زگره  اهنآ  يهبترم  هب  هدـمآ و  هاتوک  مالـسلامهیلع  همئأ  یملع  تاماقم  هب 
هک نیا  ات  دناهدوب  نارگید  زا  ینغ  تارضح  نآ  دناهدرک و  ذخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  زا  ار  مولع  دناهتـشاد  نآ  هب  جایتحا 

تالاح نیا  رد  ع )  ) همئا دنشاب و  نیبم  عرش  ماکحأ  رد  اهنآ  أجلم  نید و  روما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمأ  هاگهانپ  تارـضح  نآ 
ياهتما لاوحا  رب  يو  ندومن  هاگآ  رد  وا  رب  هداد  صاصتخا  دنوادخ  هک  دناهدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دننام  ناشدوخ  فاصوا  و 

باتک لها  زا  هفئاط  ود  ره  زا  ار  يدـحا  ای  دـناوخب  یباتک  هک  نیا  نودـب  هدوب  هتـشذگ  ياـهباتک  رد  هچنآ  وا  هب  ندـینامهف  رد  هتـشذگ و 
هب یلوا  لضفا  تسا و  لضفا  ملعا  هک  نیا  ءـالقع : ياـهلقع  رد  دـیدرگ  تباـث  سپ  دـیامن . ندـناوخ  رد  تاـقالم  يراـصن ) دوهی و  ینعی  )

يهمئا هک  یتقو  سپ  تسا  هدومرف  تلالد  تایآ  رد  دنوادخ  نآ  رب  هک  نیا  يارب  تسا  لوضفم  وا  هک  یـسک  زا  تسا  تماما  ماقم  لاغـشا 
یتارابع یناعم  تاملک  تالمج و  نیا  دـنراد . مدرم  رب  تسایر  قاقحتـسا  هک  دنامالـسا  يهمئا  اهنآ  هک  دـش  تباـث  دـناتما  ملعا  ع )  ) اـم

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  لثم  زین  ماما  تسا  نیا  نآ  لصاح  هدش و  رداص  هیماما  نیملکتم  هحفـص 763 ] ناگرزب [  زا  یکی  ملق  زا  هک  تسا 
حیحـص و لوق  میدرک  هراشا  ررکم  هچنانچ  زین  هدـعاق  بسح  رب  درادـن و  لیـصحت  طخ و  نتفرگ  دای  نتـشون و  ندـناوخ و  هب  جایتحا  هلآ 

هللا یلـص  ربمغیپ  هچنانچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـننام  تالامک  فاصوا و  یمامت  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  تسرد  مـالک 
ار بصنم  نآ  مالسلاهیلع  ماما  هک  توبن  رد  رگم  درادن  یقرف  تسوا  لثم  مالـسلاهیلع  ماما  تسادخ  بناج  زا  شتالامک  ملع و  هلآ  هیلع و 

درادن .

یئاهب خیش  دلاو  تاملک  لقن 

یئاهب خیـش  دـلاو  هرـسسدق  یعبج  ینادـمه  یثراح  دمـصلادبع  نب  نیـسح  خیـش  مالـسالا  خیـش  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  رگید  یکی  و 
طق مالـسلامهیلع  مهنم  دحا  لأسی  مل  هنا  ۀصاخلا  ۀماعلا و  نم  قلخلا  لک  نیب  ملع  دقل  و  دیوگ : ثیدـحلا  ۀـیارد  باتک  رد  هیلعهللاناوضر 
یلا نیفلتخم  طق  اودهاشی  مل  مهنا  عم  ثحابم  باتک و ال  یلع  هباوج  یف  لوع  طق و ال  الاؤس  مهنم  دـحا  لکـشتسا  فقوت و ال  ددرتف و ال 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نع  هئابآ  نع  دنـسی  مهنم  دحاو  لک  لب  مهئادعا  نم  مهئایلوا و ال  نم  عدم  مهیلع  کلذ  یعدا  ملعم و ال 
تارهابلا و مهتازجعم  قلخلا و  نع  اهب  مهزیم  یلاعت  هللا  نم  اـهناب  بل  يذ  لـک  عطقی  یتلا  اـیازملاب  مهاـصتخا  یلع  ۀـلدالا  يوقأ  نم  اذـه 

ربمغیپ هک  هدرک  ءاعدا  هک  یسک  سپ  ناریا . رظنا ص 41 ط  تاقوالا ...... ۀنکمالا و  لک  یف  رهتشا  تاقثلا و  هلقن  امم  تابیغملاب  مهرابخا 
شراـیتخا رد  هک  مالـسلااهیلع  يربـک  يهجیدـخ  لاـم  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  لیـصحت  يهنیزه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


تالاح خیرات  رد  تسا . هتفس  هیماما  يهعیش  هحفص 764 ] تادقتعم [  فالخرب  یتاملک  هتفگ و  كردمیب  فرح  تخادرپ  دوب  هتـشاذگ 
دوشیم و هدینادرگرب  شدوخ  رب  تسنآ  يهدنـسیون  دوخ  تاداهتجا  زا  ءاعدا  نیا  رگا  هدادن و  شراگن  ار  هیـضق  نیا  یـسک  ترـضح  نآ 
یکتم و شتاداقتعا  یناـبم  دـشاب و  هدومیپ  ار  اهینـس  هار  دوخ  تادـقتعم  رد  هک  نیا  رگم  تسا  هتفر  طـلغ  أـطخ و  هب  دوخ  تاطابنتـسا  رد 

سیئر دننام  دننادب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  تباین  تفالخ و  ماقم  لاغشا  قیال  ار  نادان  لهاج و  ره  هک  دشاب  اهینس  ینابم  رب  ینتبم 
ناشراک رخآ  هچنانچ  مالسلا  مالسالا  یلعف  دننادب  هفیلخ  ماما و  ار  وا  دننک و  باختنا  تماما  هب  ار  يداع  صاخـشا  ایند  یلعف  ياهیروهمج 
انحاورا هللاۀیقب  رصع  یلو  ترضح  هک  تسین  هیرشعانثا  يهیماما  يهعیش  ام  بهذم  تایرورض  زا  ایآ  مینیبیم . هک  دیـشک  عضو  نیا  هب  زین 

مولع و یمامت  هب  نس  نآ  رد  اـیآ  تشادـن ؟ لاـس  جـنپ  زا  رتشیب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  نیح  رد  هادـف 
دنک . راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  دشاب  هقح  دئاقع  هب  دقتعم  هعیش و  هک  یسک  زگره  دوبن ؟ اراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  فراعم 

دیفم خیش  تاملک  لقن 

هاتآ نیملاعلل و  ۀیآ  هلعج  باطخلا و  لصف  ۀمکحلا و  اهیف  هللا  هاتآ  نینـس  سمخ  هیبا  ةافو  دنع  هنـس  ناک  و  دیوگ : هر )  ) دـیفم مظعا  خـیش 
یف هیلع  صنلا  قبس  دق  ایبن و  دهملا  یف  میرم  نب  یـسیع  لعج  امک  ةرهاظلا  ۀیلوفطلا  لاح  یف  اماما  هلعج  ایبص و  ییحی  اهاتآ  امک  ۀمکحلا 
دعب ادحا  ۀمئالا و  هیلع  صن  و  هحفص 765 ] مالسلاهیلع [  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نم  مث  مالـسلاهیلع  يدهلا  یبن  نم  مالـسالا  ۀلم 

هتبیغ و لبق  اضیفتـسم  هتلودب  هدوجو و  لبق  اتباث  هتبیغب  ربخلا  ناک  هتعیـش و  هصاخ  هتاقث و  دنع  هیلع  هوبا  صن  و  ع )  ) نسحلا هیبا  یلا  دحاو 
خلا  [ ... 524  ] ناتبیغ همایق  لبق  هل  نامیالا و  ۀلودل  رظتنملا  قحلاب  مئاقلا  و  ع )  ) يدهلا ۀمئا  نم  فیسلا  بحاص  وه 

نآ در  ذخأم و  یب  یمالک 

لقن شاهفیرش  تاملک  هچنانچ  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  حیرـصت  هب  یگلاس  جنپ  عقوم  نآ  رد  نیملاعلا  یف  هللاۀیقب  رهد  سومان  رـصع و  ماما 
یمامت كرابم  نس  نآ  رد  زین  ع )  ) ماما هب  دوب و  هدـش  اـطع  اـهنآ  هب  توبن  تمکح و  ملع و  هک  هدوب  ع )  ) ییحی و  ع )  ) یـسیع دـننام  دـش 
جراخم هنیزه و  دریگب و  دای  نتـشون  طخ  هدرک و  لیـصحت  يداع  صاخـشا  شیپ  تشاد  جایتحا  ایآ  تسا  هدـش  اطع  تماما  اـهنآ و  مولع 

دوش مولعم  هک  تسنآ  ع )  ) راهطا يهمئا  تالاح  نیا  هب  نداد  حرـش  زا  روظنم  دزوماـیب ؟ نتـشون  ندـناوخ و  سرد  یملعم  زا  دـنک  فرص 
مهارف مالـسلاهیلع  یلع  يارب  ار  طخ  نتخومآ  داوس و  لیـصحت  لئاسو  تسناوت  یناسآ  هب  هجیدـخ  لاـم  زا  ص )  ) هللالوسر هک  نیا  ءاـعدا 
دنناوتب هکلب  هک  تسا  فرـص  نایذه  ضحم و  بذک  یخیرات و  عقاو  زا  رود  تسا و  عیـشت  يهدـیقع  زا  رود  دزادرپب  ار  شاهنیزه  دزاس و 

رد يدادجا  ءابآ و  هحفص 766 ] بصعت [  عیشت و  دض  حور  دنروایب و  يداع  صاخـشا  يهگرج  فیدر و  هب  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هداد مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  كردـمیب  تبـسن  نیا  لیلد  مادـک  هب  هدرک ، زورب  صاخـشا  هنوگ  نآ 

باتکلا یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  یلاعت : هلوق  دوش : هتفگ  رگا  تسا  ذخأمیب  مالک  دش  مولعم  میتفگ  هچنآ  زا  و  تسین . مولعم  ام  يارب  هدـش ؟
لهف هلاعفأ  هلاوقأ و  نع  لوئسم  ریغ  وه  فیک و  مهیلع  ۀجح  سانلل و  ةودق  نوکی  عیضرلا ال  نال  دعب  امیف  ایبن  ینلعجیـس  يا  ایبن . ینلعج  و 
انزلا نم  هما  ۀئربتل  دهملا  یف  ملکت  امنا  نیثالثلا و  نس  یف  ثعب  یسیع  نا  لیجانالا  نع  و  هدابع ؟ یلا  هللا  تالاسر  غیلبت  نع  الوئـسم  نوکی 

یقیقحلا ینعملا  نع  ۀفراص  ۀنیرق  نود  نم  هیلا  راصی  يزاجم ال  ینعم  دعب . امیف  ایبن  ینلعجیس  يا  هلوق : تلق : لسرم . یبن  هنال  روجفلا ال  و 
نآرقلا رهاوظ  نا  لصاح  قافتالا  نا  دارملا  هقفلا و  لوصا  یف  ققح  امک  اهب  أبعی  نییرابخالا ال  ۀـفلاخم  قاـفتالاب و  ۀـجح  نآرقلا  رهاوظ  و 

نم ۀـیعطقلا  نئارقلا  ۀـلدالا و  عم  ۀـینآرقلا  رهاوظلا  تقفاوت  اذا  ۀـجح  اضیاف  اهعورف  نیدـلالوصا و  یف  اما  ماـکحالا و  عورفلا و  یف  ۀـجح 
نم عطقلا  فلکملل  لصحیف  صنلا  ۀبترم  یلا  ینآرقلا  رهاظلا  لصی  قفاوتلا  لصح  یتمف  ۀیمامالا  بهذم  ةرورض  ةرهاطلا و  ةرتعلا  ثیداحأ 
یف هیلا  انرشا  امک  مهوتملا  لاکشا  دری  یتح  اینظ  اهعورف ال  نیدلالوصا و  یف  ۀج  نوکیف  ایعطق  رهاظلا  نم  دافتسملا  ریصی  نآرقلا و  رهاظ 
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هحفـص رهاظب [  ع )  ) یـسیع قح  یف  هرـسسدق  دیفملا  خیـشلا  کسمت  کلذل  خـلا و  دوشن .... مهوت  و  انلوقب : ( 11 : ) رطس ( 734 : ) ۀحفص
لمح نم  دـب  و ال  هرـسسدق . همالک  لقن  یتأی  امک  خـلا  یلاعت ....: هلوق  یف  کلذ  یلع  لیلد  رکذـلا  رهاـظ  و  هلوقب : میرکلا  نآرقلا  [ 767

لاح یف  ایبن  هلعج  باتکلا و  هاتآ  یلاعت  هللا  نا  یـضاملا : ۀغیـص  یلع  ینلعج » و   » رهاظ اذـک  و  یناتآ » : » ۀـملک رهاظ  اـهرهاظ و  یلع  ۀـیالا 
ینعملا ضفر  هب و  ذـخالا  نم  دـب  ۀـیالل و ال  یقیقحلا  ینعملا  وه  اذـه  باـتک و  بحاـص  اـیبن  هنوک  نع  ربخا  همـال  هتئربت  عم  وه  هملکت و 

سانلل و ةودق  مالـسلاهیلع  حیـسملا  یـسیع  وه  يذلا  عیـضرلا  نوکی  مل ال  خلا  ةودق  نوکی  عیـضرلا ال  نال  هلوق : ةدعاقلاب . المع  يزاجملا 
مهیلع ال ۀجح  سانلل و  ةودق  نوکی  مالکلا ال  اذه  بحاص  تیب  یف  وه  يذـلا  عیـضرلا  معن  ةرهابلا ؟ هللا  تایآ  نم  ۀـیآ  وه  مهیلع و  ۀـجح 
: هلوق و  ۀیآ 91 . ةروس 21  نیملاعلل  ۀیآ  اهنبا  اهانلعج و  و  هلوق : یف  میرکلا  نآرقلا  هب  قطن  امک  یلاعت  هللا  تایآ  نم  ۀیآ  وه  يذـلا  عیـضرلا 

هیف ینعی  دهملا  یف  ایبن  عیضرلا  یـسیع  نوک  ناف  ۀحـضاو  ۀطلاغم  تاملکلا  هذه  یف  هدابع ؟ یلا  هللا  تالاسر  غیلبت  نع  الوئـسم  نوکی  لهف 
سانلا و یلا  اثوعبم  الوسر  مالـسلاهیلع  حیـسملا  نوک  کـلذ  مزلتـسی  ـال  ةوبنلا  تـالامک  عیمجل  اـعماج  هنوک  لـقعلا و  لاـمک  ةوبنلا و  ملع 

نکی مل  هناف  هدابع ؟ یلا  هللا  تالاسر  غیلبت  نع  الوئسم  عیضرلا  نوکی  لهف  مالکلا : اذه  بحاص  لوقی  یتح  تقولا  کلذ  یف  مهیلا  الـسرم 
لاق ۀیآ : ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یف  هر )  ) یـسربطلا خیـشلا  لقن  معن  سانلا . یلا  هتالاسر  یلاعت  هللا  هحفص 768 ] نع [  ذئنیح  اغلبم  الـسرم 

سانلا یلا  اثوعبم  ایبن  ناک  هدابع و  یلا  هلـسرا  هرغـص و  یف  هلقع  لمکا  یلاعت  هللا  نا  لیق  و  هظفل : اذه  ام  لاوقالا  ۀلمج  نم  خلا  هللادبع  ینا 
مل تقولا و  کلذ  یف  لقعلا  لماک  ناـک  ع )  ) یـسیع نا  قحلا  و  [ . 525  ] ةزجعملا کلت  هل  تناک  کلذـل  القاع و  افلکم  تقولا  کلذ  یف 

کلذ یف  سانلا  یلا  اثوعبم  نکی  مل  نکلو  اهرـساب  هفاـصوا  یبنلا و  تـالامک  ةوبنلا و  ملع  هیف  ینعمب  اـیبن  ناـک  هداـبع و  یلا  الـسرم  نکی 
: هلوق و  هساسا . نم  لطاب  هلاعفا ، هلاوقأ و  نع  لاوئـسم  ریغ  عیـضرلا  نا  لـئاقلا : لوقف  هسفن  یف  فیلکتلا  لـقعلا و  لاـمک  هیف  ناـک  نیحلا و 

یتلا ۀـفرحملا  لیجانالا  هذـهب  دامتعالا  یغبنی  هناف ال  [ 526  ] هیلع دـمتعی  لیجانالا ال  نع  هلقن  نیثـالثلا و  نس  یف  ثعب  مالـسلاهیلع  یـسیع 
بتکلا نم  هریغ  يدنهلا و  ریبکلا  ۀمالعلل  قحلا  راهظا  باتک  یلا  رظنا  هلحم  یف  ققحم  وه  امک  ةریثک  نورقب  ع )  ) حیـسملا نمز  دعب  اهوفلا 

رثأ . نیع و ال  هنم  انیدیأب  سیلف  یلاعت  هللا  نم  ع )  ) حیسملا یلا  لزنملا  لیجنالا  اما  ةدلاخلا و  هحفص 769 ] راثالا [  و 

تسین يرثا  هدش  لزان  یسیع  ترضح  هب  هک  یلیجنا  زا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  قح  یف  ۀیربکعلا  لئاسملا  نم  نیسمخلل  ۀممتملا  ۀلأسملا  باوج  نمض  یف  هرـسسدق : دیفملا  خیـشلا  لاق 
دهملا یف  ناک  نیح  ع )  ) حیـسملا قح  یف  لوقن  اذـکه  تلق و  [ . 527  ] کلذـک وه  ایبن و  ملعلا  یف  اـثوعبم و  مکحلا  یف  لزی  مل  هنا  ملس :

ۀجح اماما و  لاحلا  رهاظ  یف  یبصلا  لعجی  کلذک  ایبن و  هلعج  ةوبنلا و  ۀـمکحلا و  هللا  هاتآ  ایبص و  ناک  نیح  ییحی  قح  یف  ایبن و  اعیـضر 
اماما و لاحلا  رهاظ  یف  مهرغص  لاح  یف  مالسلاهیلع  يدهملا  مئاقلا  رظتنملا  ۀجحلا  يداهلا و  مامالا  داوجلا و  مامالا  لعج  امک  سانلا  یلع 
ءاـیبنالا و مولع  مهیف  لـعج  باـطخلا و  لـصف  ۀـمکحلا و  مهیف  لـعج  انبهذـم و  نم  ةرورـضلاب  قحلا  یلا  نودـهی  ۀـمئا  اـیوص و  ۀـفیلخ و 

انرکذ يذـلا  ینعملاب  یبن  معن  تلقف  لسرم . یبن  هنال  ال  هلوق : اما  و  نیعمجا . مهیلع  هللا  تاولـص  نییبنلا  متاـخ  مولع  امیـس  ـال  نیلـسرملا و 
انه سأب  و ال  ۀلاسرلا . مزلتـست  هانرکذ ال  يذلا  ینعملاب  ةوبنلا  نال  ۀحـضاو  ۀـطلاغم  اذـه  هلوق  یفف  تقولا  کلذ  یف  الـسرم  نکی  مل  نکلو 

قبس . امیف  اهتمجرت  نم  ارصتخم  انلقن  ام  تالاقملا  هحفص 770 ] لئاوا [  هباتک  یف  هرسسدق  دیفملا  خیشلا  تاملک  لقنب 

یسیع قح  رد  دیفم  خیش  تاملک  لقن 

لقع و لامک  یلع  ناک  مالسلاهیلع  یـسیع  مالک  نا  لوقا : دهملا و  یف  ع )  ) یـسیع مالک  یف  لوقلا  فیرـشلا : هظفل  اذه  ام  هرـسسدق  لاق 
باتکلا یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  یلاعت : هلوق  یف  کلذ  یلع  لیلد  رکذلا  رهاظ  هل و  تلصح  ةوبن  هنم و  ناک  بجاو  ءادا  دعب  فیلکت و  توبث 

باحـصأ نم  ریثک  ۀلزتعملا و  نم  رفن  هیلا  بهذ  دق  اهریغ و  ۀعیـشلا  لهأ  نم  ۀـعامج  اهرـسأب و  ۀـمامالا  لها  بهذـم  اذـه  ایبن و  ینلعج  و 
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کلت رکذ  امنا  لئاقلا  نا  بقنملا  ثحابلا  یلع  یفخی  ـال  مث  [ . 528  ] ۀلزتعملا نم  قرف  ۀیدیزلا و  ضعب  جراوخلا و  هیف  فلاخ  ثیدـحلا و 
ع)  ) حیسملا قح  یف  هوفت  يزاجملا و  ینعملا  یلع  خلا  هللادبع  ینا  لاق  ۀیآ : لمح  نم  قبس  امیف  اهنیعب  اهانلقن  اهیلا و  انرـشأ  یتلا  تاملکلا 

یلص دمحم  نم  سکعلا  یلع  اریغص  الفط  ءیبن  ع )  ) یسیع نا  فلزتم : یحیسم  ۀهبش  ضحد  کلذب  دارا  دقف  تعمس ، امک  هنع  هانلقن  امب 
ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  یلع  ع )  ) یسیع همعزب  لضفی  نا  فلزتملا  اذه  دارأ  نیعبرالا  دعب  ثعب  يذلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

خلا مدآ ...  ایبن و  تنک  ینعم 

 ] دعب هدابع  یلا  یلاعت  هللا  تالاسر  غیلبت  ۀلاسرلاب و  ثعب  ص )  ) هللالوسر ناف  هلصأ  نم  لطاع  هساسأ و  نم  لطاب  فلزتملا  اذه  لوق  نکلو 
ۀسدقملا هسفن  ۀعیرشب  الماع  هرغص و  هدلوت و  ذنم  ایبن  ناک  لب  نیعبرالا  یلا  فیرشلا  هنـس  غولب  دعب  ایبن  راص  هنا  نیعبرالا ال  هحفص 771 ]

ایبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناک  کلذکف  میرکلا  نآرقلا  صنب  ایبن  دهملا  یف  ناک  ع )  ) یـسیع نا  امک  همدقت  نم  دـحأ  ۀعیرـشب  ال 
ریغ و  نیطلا . ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنا  ۀنـسلا  ۀعیـشلا و  ناقیرفلا  يور  دق  اعطق و  تقولا  کلذ  یف 
یف ۀیلعلا  اهفاصوا  ۀیـسدقلا و  اهتال  امک  عیمج  ةوبنلا و  هل  ناک  هنا  یلا  [ 529  ] ثیدحلا اذه  یف  راشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنا  یفخ 

ۀیالولا انحرـش  دق  ۀیلکلا و  ۀقلطملا  دماعلا  ۀیالولا  نیحلا  کلذ  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هل  ناک  هنا  کش  اضیا و ال  ۀـینارونلا  ماقم 
ةرورـض نا  انرکذ  ام  یلا  فضأ  و  عجارف . هرـسسدق  یقارنلا  ۀـمالعلل  نیدـحوملا » سینا   » باتک یلع  اـنتاقیلعت  یف  ۀیعیرـشتلا  ۀـینیوکتلا و 

نییضرملا مهئایصوأ  نیلسرملا و  ءایبنالا و  نم  نیرخالا  نیلوالا و  لضفأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نا  ۀیضاق  سدقملا  مالسالا 
یبنلا کلذکف  ایبص  هنوک  لاح  یف  ایبن  ییحی  دـهملا و  هحفص 772 ] یف [  ایبن  مالسلاهیلع  یـسیع  ناک  اذاف  نیبرقملا  ۀکئالملا  عیمج  نم  و 

فاصوالا و عیمج  یف  ص )  ) یبنلا لثم  نوکی  نا  دبال و  مامالا  ناک  امل  و  نیدلا . نم  ةرورـضلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  دمحم 
عمتجی معن ال  هرهاظلا  هتوابص  ذنم  دهملا و  یف  اعیضر  هنوک  هدلوت و  نیح  نم  ماما  اضیا  ع )  ) مامالاف ةوبنلا  الا  ایلعلا  تافـصلا  تالامکلا و 

ضعب [ 530  ] لصحی یلاعت  هبر  ۀـمحر  راوج  یلا  قطانلا  مامالا  لحترا  اذا  تماص و  رخالا  قطان و  امهدـحا  نأ  الا  دـحاو  تقو  یف  ناـماما 
مهلامعا لوصو  هیلا و  قلخلا  ۀیاده  هجوتی  ۀـسدقملا و  هترـضح  یلا  ردـقلا  ۀـلیل  یف  ۀـکئالملا  حورلا و  لوزنک  رهاظلا  یحلا  مامالل  نؤشلا 

مامالا اذهب  هتماماب  نولئاقلا  هنامز و  یف  نودوجوملا  قئالخلا  ۀـمایقلا  موی  یعدـی  ضیفلا و  یف  ۀطـساو  وه  ریـصی  یلاعت و  هللا  یلا  هتطاسوب 
انک ام  اذـهل و  انادـه  يذـلا  دـمحلا هللا  انرماب ، نودـهی  ۀـمئا  مهنم  انلعج  و  یلاعت : هللا  لاق  و  مهماماب ، سانا  لک  اوعدـن  موی  یلاعت : هللا  لاـق 

هحفص 773 ] باهولا [ . تنأ  کنا  ۀمحر  کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال  هللا  اناده  نا  ول ال  يدتهنل 

همالع تلالج  هب  هراشا 

هراشا

نب نسح  نیدلالامج  خیـش  هللاۀیآ  دـناهدرک ) تفلاخم  ( ) دوشیم هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  هچنآ  بلغا  رد   ) 19 س -: - 471 ص -:
نآ زا  ترابع  قالطالایلع  همالع  مالعا و  ياملع  نایم  رد  قلطم  هللاۀیآ  هیماما  يهعیـش  دزن  هک  هحور  هللا  سدـق  ۀـمالعب  ریهـش  یلح  رهطم 
رشن نید و  جیورت  هار  رد  نتشیوخ  یناگدنز  تدم  رد  رامـشیب  تامحز  هب  هتـشاد و  هعیـش  مومع  يهمذ  رد  رایـسب  قوقح  تسا  راوگرزب 

هک تسا  مزال  یماما  یعیـش  درف  ره  رب  هک  هدـش  لمحتم  مالـسلامهیلع  نیرهاط  تیبلها  يهقیرط  تیناقح  تاـبثا  نیلـسرملا و  دیـس  نیئآ 
داش نآرق  تئارق  ناسحا و  رب و  اب  ریخ و  لامعا  اب  ار  وا  سدـقم  حور  هدرکن و  شومارف  ار  وا  نارود  رورم  اـب  ناـمز  چـیه  رد  تقوچـیه و 

نینمؤملاریما راوج  رد  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  هک  تسا  نرق  نیدـنچ  هک  نیا  اـب  تسیروط  راوگرزب  نآ  یحور  تمظع  قحلا  و  دـنیامن ،
فورعم اهنابز  رد  روهشم و  نالک  درخ و  کچوک و  گرزب و  زا  هعیـش  مومع  دزن  همالع )  ) شیمارگ بقل  شیمان و  مان  یلو  هدیمرآ  (ع )
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نوچ مراد  یناتـساد  شداژن  لـصا و  راوـگرزب و  نآ  بسن  هب  عـجار  و  هحفـص 774 ] دنیامنیم [ . ینادردـق  دـنناوخ و  انث  يو  هب  امومع  و 
دنوادخ زا  مهدب و  شراگن  هدروآ و  ملق  هب  ناتسود  ءالـضف و  زا  تاقث  لقن  اب  مهاوخیمن  ماهدرواین  تسد  هب  مدوخ  ار  نآ  كردم  زونه 

هب مدوخ  هکلب  ار  نآ  ماهدینش  هچنآ  مناوتب  ات  دیامرف  بیصن  قارع  رد  ار  هسدقم  باتعأ  ترایز  رتدوز  هچ  ره  هک  میامنیم  تلئـسم  لاعتم 
مهیلعهللاتاولص . هلآ  یبنلا و  قحب  هدوجو  هنمب  یلاعتهللاءاشنا  میامن  لیصحت  ار  كردم  هدهاشم و  نیعلايأر 

« ناجنز  » رد تماقا  مایا  هب  هراشا 

نآ زا  تعجارم  زا  سپ  نامرک  ناتسرهش  یخسرف  یس  ابیرقت  تفاب )  ) رد فقوت  نامرک و  ناتـساب  يرابجا  رفـس  رد  لبق  لاس  راهچ  هس  رد 
يزاونناـمهم و زا  اـمومع و  ناـجنز  مرتـحم  یلاـها  ياـهینابرهم  زا  مدوـب و  هاـم  شـش  هب  بـیرق  يراـبجا  تماـقا  هـب  ناـجنز  رد  زاـب  رفس 

رادروخرب الماک  اصوصخ  هتاکرب  تماد  ینیـسح  نیدلازع  اقآ  جاح  ياقآ  هللاۀیآ  لیلج  يهمالع  دجمالا  خالا  انقیدص  نایاپیب  ياهتبحم 
بیجع يافـص  دشیم  عقاو  مظعم  مرکم  ردارب  نآ  روضح  رد  هک  یخیرات  یبدأ و  یهقف و  تاثحابم  یملع و  تارکاذم  زا  هژیو  هب  هدوب و 

يهمانرفس  ) باتک رد  خیراوت  ثداوح و  نآ  زا  يرادقم  دجنگیمن و  ترابع  هب  دیآیمن و  فصو  هب  هک  تشاد  بیرغ  یحور  ظوظح  و 
حاضیا  ) باتک رب  عالطا  مه  یکی  دش  بیـصن  ناجنز  ناتـسرهش  رد  فقوت  مایا  رد  هک  يدئاوف  يهلمج  زا  تسا و  هدش  هداد  حرـش  تفاب )

هئاقبهللامادا مظعم  ردارب  نآ  یـصخش  يهناخباتک  رد  کچوک  عطق  هب  یطخ  يهخـسن  هب  هک  تسا  ۀنـسلا ) باـتکلا و  صنل  ۀنـسلا  ۀـفلاخم 
ردـقچ هحورهللاسدـق  همالع  هللاۀـیآ  هک  دوشیم  مولعم  باتک  نآ  يهظحالم  زا  مدـش  هحفـص 775 ] قفوم [  شاهعلاـطم  هب  هدـش و  علطم 

هدرـشف و روط  هب  دوشیم  هدافتـسا  ینآرق  تایآ  زا  هچنآ  هدش و  لمحتم  اسرفتقاط  تامحز  هب  ردقچ  هتـشاد و  قیمع  نهذ  قیقد و  راکفا 
تسا . هدومرف  نایب  زین  دافتسم  بلطم  نآ  اب  ار  هماع  تفلاخم  هدومرف و  نایب  لامجا 

ۀنسلا ۀفلاخم  حاضیا  باتک : رب  نتفای  عالطا 

دعب مروایب و  اجنیا  رد  ار  نآ  هداد  شراگن  هدربمان  باتک  نیا  يهرابرد  ۀعیرذلا )  ) رد هرسسدق  ینارهطلا  ۀثاحبلا  داتسالا  انخیش  هچنآ  البق 
. میامن لقن  مرتحم  ناگدـنناوخ  يارب  اجنیا  رد  ماهدرک  لقن  دـئاوفلا )  ) باتک رد  هک  فیرـش  باتک  نآ  تاراـبع  نیع  زا  هنومن  يارب  نآ  زا 

بتک نم  دعی  اهلیلادم و  نایب  تایالا و  ریسفت  نم  هیف  امل  ریسافتلا .... بتک  نم  دعی  ۀنسلا ) ۀفلاخم  حاضیا  : ) دیامرفیم هر )  ) داتـسالا انخیش 
: ۀنـس یفوتملا  رهطملا  نب  فسوی  نب  نسحلا  یلحلا  ۀماللا  هللا  ۀیالوه  ۀنـسلا . باتکلا و  صنل  تافلاخم  نایب  یلع  هلامتـشال  ۀینیدلا  دودرلا 

نم ۀـیآ  لکل  تعقو  یتلا  تافلاخملا  نیب  ابیجع و  اکلـسم  هیف  کلـس  هنا   ) فلؤملا ۀـمجرت  یف  یلماعلا  رحلا  ثدـحملا  خیـشلا  لاق  ( 726)
ۀنازخلا ۀخـسن  لوقا »  » ۀیوضرلا ۀنازخلا  یف  دجوی  هنا  رکذ  و  نارمعلآ ) ةروس  مامت  هیف  هنم و  یناثلا  دلجملا  انیلا  لصو  دق  و  ةریثک . تاهج 

لاق و  يرخأ . ۀخسن  ناجنزب  مالـسالاخیش  لآ  ۀنازخ  یف  دجوت  ۀنـس 1067 و  نوتاخ  نبا  ۀفوقوم  نم  یه  مویلا و  یتح  اهیف  دجوت  ۀیوضرلا 
یفجنلا یناهفصالا  ازریم  اقآ  دیسلا  ۀبتکم  یف  فلؤملا  ۀمالعلا  هحفص 776 ] طخ [  ۀخسن  تیأر  ینا  : ) نیدلاردص نسحلا  دمحموبا  اندیس 

ةرقبلا ةروس  یف  ایندلا - ةایحلا  اورفک  نیذـلل  نیز  ۀـیآ : نم  خـسنلا  کلت  یف  دوجوملا  و  ۀنـس 1311 ، دودح  یفوتملا  بتکلا  عمجب  علوملا 
هللا هملس  ۀمالعلا  انقیدص  یصخش  يهناخباتک  رد  فیرش  باتک  نآ  مود  ءزج  (. 723 : ) ۀنس هنم  غرف  نارمعلآ و  ةروس  رخآ  یلا   208 ۀیآ :

تسا و هللا  همحر  دهتجم  هب  ریهش  ینیسح  مساق  نب  دمحم  دیس  اقآ  هیقف  دیس  ناشدجما  دج  تافوقوم  زا  تسا و  دوجوم  ناجنز  رد  یلاعت 
ءاسنلا ةروس  ثلاثلا  ءزجلا  یف  هولتی  ۀنسلا و  باتکلا و  صنل  ۀنسلا  ۀفلاخم  حاضیا  باتک  نم  یناثلا  ءزجلا  مت  تسا : نیا  باتک  زا  ءزج  رخآ 
ۀیورغلا ۀفیرــشلا  ةرــضحلا  یف  ادــیوست  باـتکلا  فنــصم  یلحلا  رهطملا  نـب  فـسوی  نـب  نـسح  یلاــعت  هللا  یلا  ریقفلا  دــبعلا  دــی  یلع 
نیبیطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  ۀئامعبـس و  نیرـشع و  ثالث و  ۀنـس  لاوش  نم  نیرـشعلا  ۀعمجلا  راهن  رخآ  یف  اهفرـشم  یلعهللاتاولص 

ات هدومرف و  عورـش  ةرقب  يهروس  زا  خلا  اورفک  نیذلل  نیز  هفیرـش : يهیآ  زا  هدومرف  هر )  ) داتـسالا انخیـش  هچنانچ  اریثک . ملـس  نیرهاطلا و 
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ملاع دـنوادخ  موس  ءزج  زا  تسا و  مود  ءزج  هدربمان  يهخـسن  هدومرف و  فیلأـت  ار  لوا  ءزج  دوشیم  مولعم  تسا  نارمعلآ  يهروس  رخآ 
زا لبق  ابیرقت  لاـس  هس  تسا  مولعم  شغارف  خـیرات  زا  هچناـنچ  مود  ءزج  يهخـسن  نیا  زا  نوچ  هن ؟ اـی  هدـش  نآ  فیلأـت  هب  قفوم  هک  تسا 

هحفص 777 ] تسا [ . هدش  غراف  شتافو 

باتک نآ  تایوتحم  زا  يرادقم  لقن 

عالطا يارب  دناهدرک و  میرک  نآرق  زا  دافتـسم  بلاطم  اب  تفلاخم  ردقچ  نیفلاخم  هک  تسا  مولعم  باتک  نیا  رد  هر )  ) هللاۀـیآ تانایب  زا  و 
نیذلا نم  نورخـسی  ایندلا و  ةویحلا  اورفک  نیذلل  نیز  یلاعت : هللا  لاق  هظفل : اذه  ام  یناثلا  ءزجلا  اذه  لوا  یف  هرـسسدق  لاق  دوشیم : لقن 
نیذلل نیزملا  نیز : ا ) : ) هوجو نم  ۀیالا  هذه  ۀنـسلا  تفلاخ  لوقا : باسح . ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللاو  ۀمایقلا  موی  مهقوف  اوقتا  نیذلا  اونمآ و 

مهل فوسی  بجاولاب و  لالخالا  حیبقلا و  لعف  نسحی  ةوهشلا و  یعاود  يوقی  رغی و  يذلا  وه  هنال  هدونج  سیلبا و  وه  ایندلا  ةویحلا  اورفک 
امنا اهیف و  حـیابقلا  باکترا  یلع  دـعوت  رورغلا و  راد  اهنا  ملعا  اهیف و  دـهز  یلاعت  هنال  یلاـعت  هللا  وه  نیزملا  نوکی  نا  حـصی  ـال  ۀـبوتلا و 

ۀنسلا تفلاخ  حیبقلا و  لعفی  یلاعت ال  هللا  ناک  ول  حصی  اما  اذه  ب ) . ) هیف ۀنسلا  تفلاخ  دبعلا و  یلا  هدنتـسم  لاعفالا  تناک  ول  کلذ  حصی 
مهیلا ۀیرخسلا  دنسا  نورخسی : و  د ) . ) هیف ۀنسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  کلذ  حصی  امنا  مهیلا و  رفکلا  دنسا  اورفک : نیذلل  ج ) . ) هیف
دبعلا ناک  ول  حصی  امنا  مهیلا و  نامیالا  دنـسا  اونمآ : نیذـلا  نم  ه ) [ ) هحفـص 778 هیف [ . ۀنـسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  و 

موی مهقوف  ز ) . ) هیف ۀنـسلا  تفلاخ  العاف و  دـبعلا  ناک  ول  حـصی  امنا  مهیلا و  يوقتلا  دنـسا  اوقتا : نیذـلا  و  و ) . ) هیف ۀنـسلا  تفلاخ  ـالعاف و 
هللاو ح ) . ) هیف ۀنـسلا  تفلاخ  یلاعت و  هللا  یلع  بذـکلا  عنتما  ول  هقدـص  ملعی  اـمنا  ربخ  اذـه  میحجلا و  یف  راـجفلا  نییلع و  یف  يا  ۀـمایقلا :

باسحلا هلخدی  اریثک ال  يا  باسح : ریغب  ط ) . ) هیف ۀنـسلا  تفلاخ  یلاعت و  هللا  یلع  بذکلا  عنتما  ول  هقدـص  ملعی  امنا  ربخ  ءاشی : نم  قزری 
هیلع یتأی  یهانتی و ال  ـال  اـم  ۀـنجلا  لـهأ  یطعی  وا  ایندـلا ، یف  هرفک  ردـق  یلع  رفاـکلا  ـال  هناـمیا و  ردـق  یلع  نمؤملا  قزری  ـالوا  هترثکل ،

موقرم هلهابم  يهفیرـش  يهیآ  ریـسفت  رد  و  هیف . ۀنـسلا  تفلاخ  یلاـعت و  هللا  یلع  بذـکلا  عنتما  ول  هقدـص  ملعی  اـمنا  ربخ  اذـه  و  باـسحلا .
انـسفنأ و مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف : ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف  یلاـعت : هللا  لاـق  هدومرف :

لعفلا دنسأ  کجاح : نمف  ا ) [ ) هحفص 779 هوجو [ : نم  ۀیالا  هذه  ۀنسلا  تفلاخ  لوقا : نیبذاکلا . یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنأ 
ج) . ) هیف ۀنـسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  رما و  اولاعت : لقف  ب ) . ) هیف ۀنـسلا  تفلاخ  العاف و  دـبعلا  ناک  ول  حـصی  امنا  هیلا و 

ۀنسلا تفلاخ  یلاعت و  هللا  یلع  بذکلا  عنتما  ول  اهقدص  ملعی  امنا  تارابخا  مکـسفنأ : انـسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن 
هذهب يزارلا  رکبوبا  لدتسا  هیف . ۀنسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  مهیلا و  لعفلا  دنسأ  نیبذاکلا : یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  د ) . ) هیف
نالیغ نبا  لدتـسا  و  ۀقیقحلا . یلع  نبا  تنبلا  دلو  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  انبا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  نا  یلع  ۀـیالا 

تلدتـسا و  نیغلابلا . عم  الا  زوجت  ۀـلهابملا ال  نال  لاحلا  کلت  یف  نیفلکم  اناک  امهیلعهللاتاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  نأ  یلع  ۀـیالا  هذـهب 
نم قحملا  ریمتیل  ۀلهابملا  عوضوم  نا  لوالا : نیهجو : نم  ۀباحـصلا  لضفأ  ناک  هیلعهللاتاولـص  نینمؤملاریما  نأ  یلع  ۀیالا  هذـهب  ۀـیمامالا 

یبنلا ۀناعتـسا  نال  هللا  دنع  سانلا  لضفأ  هنأ  هتدیقع و  ۀحـص  یلع  اعوطقم  نوکی  لطابلا و  نومأم  وه  نمب  الا  لعفت  نا  حـصی  لطبملا و ال 
انسفنأ و  یلاعت : هلوق  نا  یناثلا : و  هریغ . نع  هزیمت  هتلزنم و  فرش  هتبترم و  ولع  هحفص 780 ] یلع [  لدت  ءاعدلا  یف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يواسم تاواسملا و  هب  دارملاف  لاحم  داحتالا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سفن  یه  مالـسلاهیلع  یلع  سفن  نأ  یلا  هب  راشأ  مکـسفنأ  و 

هناب یضقی  لقعلا  ناف  مهریغ  یلع  مالـسلامهیلع  مهتیلـضفأ  یلع  لدی  هلک  اذه  و  مالـسلااهیلع . ۀمطاف  انءاسن  هلوقب : دارا  و  لضفأ . لضفالا 
هیف . ۀنسلا  تفلاخ  کلذب و  هرمأ  يذلا  وه  یلاعت  هللا  نا  یلع  ءاعدلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هب  دنتسا  مهنم  لضفأ  دحأ  ناک  ول 

هللا ۀیآ  مالک  حیضوت 
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دوجو مهیلعهللاتاولـص  نینـسح  ءارهز و  يهمطاف  نینمؤملاریما و  زا  لضفا  یـسک  هاـگ  ره  هک : تسنآ  هرـسسدق  هللاۀـیآ  مـالک  حیـضوت 
نآ هب  ءافتکا  دروایب و  هدومن و  رـضاح  هلهابم  رد  ار  اهنآ  یمامت  دوب  دـبال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دوب  اهنآ  اب  يواـسم  اـی  تشاد و 
یلو تسا  قارغتسا  رد  تقیقح  فاضم  عمج  تسا و  سفنأ  ءاسن و  ءانبأ و  مومع  رد  رهاظ  هفیرش  يهیآ  اریز  دیامرفن  سدقم  دوجو  راهچ 

هللالوسر ار  یـسک  هسدـقم  تاوذ  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  اهناملـسم  نایم  يرورـض  هدـش و  قالطا  تارـضح  نآ  صوصخ  رب  تاـمومع  نیا 
يواسم و هک  سوفن  نانز و  اهرـسپ و  زا  يدـحأ  نیملـسم  نایم  رد  رگا  هدرواین و  نارجن  ياراصن  اب  هلهاـبم  ماـقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نآ هب  ءافتکا  دوش و  رضاح  هلهابم  هب  تارضح  نآ  اب  یتسیاب  دبال  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  سفن  اب  يواسم  نانآ و  اب  فیدرمه 
یـضترم ءارهز و  هب  هداد  صاصتخا  سفنا  ءاسن و  رد  هک  نیا  و  هحفـص 781 ] تسا [ . لاحم  حجرم  الب  حیجرت  اریز  ددرگن  هسدقم  تاوذ 

مولعم هدروآ  هلهابم  ماقم  هب  ار  نیطبس  ود  ره  هکلب  هدومرفن و  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  یکی  هب  ءافتکا  ءانبا  رد  یلو  (ع )
رد تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  سفن  اب  يواسم  هک  دنک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  يربارب  هک  هدوبن  يدحأ  سفنا  رد  دوشیم 
ود نآ  هدوب و  ینغ  امومع  نارگید  زا  سفنأ  ءاسن و  زا  اهنآ  ندروآ  اذل  دشاب و  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  اب  ربارب  هک  هدوبن  یـسک  زین  ءاسن 
زین ار  اهنآ  ياهفیدر  مه  نآ  یتسیاب  هدوب  حجرم  الب  حـیجرت  دنتـشاد  فیدرمه  یـسک  رگا  الا  دناهتـشاد و  نارگید  رب  ناحجر  راوگرزب 

تـسناوتیمن اذـل  دـنافیدرمه و  يواسم و  مه  اب  نیطبـس  نوچ  ءانبا  رد  یلو  تسا  هدوبن  اهنآ  فیدر  رد  نیملـسم  زا  یـسک  سپ  دروایب 
رد یـسک  رگا  دروایب و  ار  ود  ره  دـیاب  دـبال  اذـل  تسا و  لاحم  حـجرم  الب  حـیجرت  دـیامرفب و  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  ندروآ  هب  ءافتکا 

تسا و هدوبن  اهنآ  فیدرمه  ءانبا  رد  یسک  دوشیم  مولعم  هدرواین  یلو  دروایب  مه  ار  وا  یتسیاب  راچان  هب  دوب  يواسم  نیطبـس  اب  نیملـسم 
نینمؤملاریما تیلـضفأ  تقد  كدـنااب  هفیرـش  يهیآ  زا  سپ  دـشیم . تاواـسم  تلادـع و  تمکح و  فلاـخم  اـهفیدر  مه  ندرواـین  ـالا 

دسریمن و نآ  هب  يدحأ  تسا و  يواسم  ربارب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سفن  اب  اریز  تسا  مولعم  سوفن  یمامت  زا  مالسلاهیلع 
هدوبن و ع )  ) نیطبـس اب  يواسم  فیدرمه و  یـسک  ءانبا  رد  نینچمه  دـسریمن و  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  هب  یـسک  تیلـضفا  رد  ءاسن  رد 

هحفص 782 ] دناهدوب [ . ءانبأ  یمامت  زا  لضفأ  اهنآ 

نیرصاعم زا  یضعب  مالک  لقن  نیعبرا و  رد  رباج  دورو  هب  عجار 

هراشا

زور کی  رد  هچرگ  ءالبرک  هب  ع)  ) تیبلها ءارـسأ  نیعبرأ و  رد  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  دورو  هک  دش : هتفگ   14 س -: - 385 ص -:
ینسحلا فورعم  مشاه  ياقآ  ققحم  رصاعم  لضاف  يهدنزرأ  تاملک  رب  مدش  علطم  یتدم  زا  سپ  تسا : رئاز  لوا  وا  زاب  تسا  هداتفا  قافتا 

هدوب ءارسا  دورو  زا  لبق  زور  کی  ع )  ) ءادهشلادیس لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  دورو  هک  هدومرف  حیرصت  هک 
ج 2 ص رشعانثالا » ۀمئالا  ةریس   » باتک شدلاخ  رثا  رد  ناشیا  تارابع  نیع  و  تسا . هدرکن  رکذ  ار  دوخ  لقن  ردصم  كردم و  یلو  تسا 

دامتعا دروم  رداصم  هحیحـص و  كرادـم  زا  ناشتایلقن  قیقحت و  يور  زا  هک  نیا  رب  رظن  ناـشیا  تاـملک  دوشیم و  لـقن  توریب  132 ط 
ع) [ ) هحفـص 783 نیدباعلانیز [  مامالا  ریخ  ۀیواعم  نب  دیزی  نا  ةاورلا  ضعب  يوری  و  دیامرفیم : تسا - نانئمطا  لحم  رایـسب  اذـل  تسا و 

مهتیاعر مهنوؤش و  ةدارا  یلوتی  نم  مهعم  لسرأ  ۀیواعم و  نبا  دیزی  مهزهجف  اهیلا  عوجرلا  راتخاف  ۀـنیدملا  یلا  عوجرلا  ماشلاب و  ءاقبلا  نیب 
مـشاهینب نم  ۀعامج  يراصنالا و  هللادبع  نب  رباج  ناک  و  کلذـل . مهباجأف  ءالبرک  یلع  مهب  جرعی  نا  لیلدـلا  نم  اوبلط  مهقیرط و  لالخ 

نولوجی هعم  نم  هللادبع و  نب  رباج  ناک  امیف  دحاو و  مویب  اهیلا  ایابـسلا  لوصو  لبق  ءالبرک  اودروف  ع )  ) نیـسحلا ةرایزل  لاحرلا  اودـش  دـق 
انیلع علط  دق  اداوس  يرأ  ینا  رـصبلا : فوفکم  رباج  ناک  هدئاق و  هل  لاقف  ماشلا ، ۀـیحان  نم  مهیلع  لطأ  دـق  مامالا  بکومب  اذا  روبقلا و  نیب 
نبا عابتأ  نم  ناک  ناف  اعرـسم  هربخب  انتأ  بهذا و  رباج : لاقف  دایزنبا ، وا  دیزی  عابتأ  نم  دحال  بکوملا  نوکی  نا  فاخف  ماشلا  ۀیحان  نم 
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وه اعرسم و  عجر  نا  ثبل  ام  یـضمف و  هللا ، هجول  رح  تنأف  هتاوخأ  هتامع و  و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلعل  ناک  نا  و  أجلم ، یلا  يوأن  انلعل  دایز 
اعرـسم مادقالا  یفاح  یـشمی  رباج  ماقف  هتاوخأ ، هتامعب و  ءاج  دق  ع )  ) نیدباعلانیز اذه  ص )  ) هللالوسر مرح  لبقتـسا  مق و  رباج  ای  لوقی :

هللاو انهه  رباج  ای  ع :)  ) مامالا هل  لاـق  و  ءاـکبلا . ةرثک  نم  ناـکملا  جـتراف  یکبی  هلبقی و  هیلع  عقوف  ع ،)  ) نیدـباعلانیز ماـمالا  نم  اـند  یتح 
 ] ءالبرک دراو  ءارـسا  دورو  زا  لبق  زور  کی  هللا  همحر  رباج  هک  نیاربانب  انمایخ . تقرح  انوءاسن و  تیبس  اـنلافطا و  تحبذ  اـنلاجر و  تلتق 
زا لبق  زور  کی  ءالبرک  هب  رباـج  دورو  یلو  تسا  رئاز  لوا  وا  هدوب و  حیحـص  هللا  همحر  رباـج  هب  نتفگ  رئاز  لوا  سپ  هدـش  هحفص 784 ]

شیامرف زا  دنامن : هتفگان  و  دش . هداد  حرـش  هچنانچ  دناهدش  دراو  زور  کی  رد  هک  تسا  ناگرزب  حیرـصت  فالخ  تلاسر  نادـناخ  دورو 
ام دـیاش  تسا  داـیزنبا  عاـبتا  زا  هاـگره  رواـیب  اـم  هب  ار  نآ  ربخ  دوشیم  هدـید  هک  يداوس  ورب و  تعرـس  اـب  شمـالغ  هب  هللا  همحر  رباـج 

همحر هللادـبع  نب  رباج  مالک  نیا  زا  یتسه . دازآ  ادـخ  هار  رد  وت  سپ  تسا  ع )  ) نیـسح نب  یلع  هاگره  مینک  ادـیپ  نامدوخ  هب  یهاگهانپ 
وت دشاب  ع )  ) داجس ماما  رگا  هتفگ : هک  هدوب  شراظتنا  رد  تسا و  هتـشاد  ع )  ) ماما تعجارم  زا  یهاگآ  راوگرزب  نآ  هک  دوشیم  مولعم  هللا 

يدازآ زا  ایوگ  دـشاب و  هدوب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هتـشگ  نایامن  ماش  بناج  زا  هک  يداوس  هدادیم  لامتحا  و  يدازآ - ادـخ  هار  رد 
هب شندمآ  هچنانچ  تسا  هدینـش  زین  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) هللالوسر زا  ار  هیـضق  نیا  هر )  ) رباج هدوب و  ربخ  اب  دیزی  تسد  زا  ع )  ) ماما

تراشا بلطم  نیا  هب  زین  اقباس  هچنانچ  تسا  هدوب  ص )  ) هللالوسر رما  روتسد و  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  ءالبرک  ترایز 
درک و دهاوخ  تاقالم  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هحفص 785 ] اب [  نیعبرا  ترایز  رد  هک  هدوب  هدینش  مه  ار  نیا  هر )  ) رباج دبال  و  تسا . هتفر 

تلاـح هر )  ) رباـج رد  سپ  يدازآ ، وت  دـشاب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدـش  ناـیامن  هک  يداوس  رگا  هداد  روتـسد  شمـالغ  هب  اذـل 
دـشابن دایزنبا  فرط  زا  رگا  هدش  نایامن  داوس  هک  هدادیم  لامتحا  اجک  زا  الا  تسا و  هدوب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ندـمآ  يارب  يراظتنا 

هحفص 786 ] تسا [ . هدش  مه  روط  نامه  تسا و  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  سپ 

دیزی نعل  ۀیمیت و  نبا  دجنملا و  رتکد 

هراشا

يدایز ياههلاسر  يراثآ و  هک  نانبل  رد  دجنملا  نیدلاحالـص  رتکد  ياقآ  دیزی )... رب  مدرک  نعل  زاوج  مدـعب  يوتف   ) 7 س -: - 413 ص -:
دماج کشخ و  کلـسم  راذگناینب  ینارح  يهیمیت  نبا  تافیلأت  زا  ۀیواعم » نب  دـیزی  نع  لاؤس   » ناونع هب  ياهلاسر  اریخأ  دزاسیم  رـشتنم 

مود يهفیلخ  تسا : نیا  ابیرقت  شاهمجرت  هچنآ  دیوگ  نآ  يهمدقم  رد  هدیـسر و  رظن  هب  نآ  موس  پاچ  لاح  ات  هدومن و  رـشن  يرگیباهو 
هک يروآفسأت  ثداوح  هتـشاذگ و  هقیمع  راثآ  یمالـسا  خـیرات  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  یکی  نایفـسیبأ  نب  ۀـیواعم  نب  دـیزی  يوما 

هدـش و یمالـسا  فئاوط  زا  يهفئاط  دزن  وا  هیلع  رب  دـیدش  نعط  هارمه  دوش  يراج  وا  داوق  ياهتـسد  هب  يو  راـگزور  رد  دوب  هدـش  ردـقم 
رد روط  نیمه  هحفـص 787 ] هقرف [  ود  ره  و  [ 531  ] دناهدیـسر وـلغ  دـحب  يو  میظعت  رد  هدرک و  وا  هل  رب  بصعت  رب  راداو  ار  مود  يهدـع 
وا لامعا  ءوس  زا  دـننکیم و  رکذ  ار  دـیزی  فاصوا  دـماحم  دـناهدرک و  ذاختا  ار  طـسو  قیرط  [ 532  ] تنـس لها  دـنفالتخا و  رد  راگزور 
هک هتفگ : دـعب  تسا  هدربماـن  رتکد  ياـقآ  مـالک  زا  یلاـمج  يهمجرت  اـجنیا  اـت  لـطاب . قح و  رد  دـناهدرکن  ولغ  اـهنآ  یلو  دـنرادن  تلفغ 

رـشن هدومن و  پاچ  ار  نآ  هدرک و  ادـیپ  تاطوطخم  نمـض  رد  هدـحتم  تایالو  رد  نتـسنرب »  » يهعماج يهناخباتک  رد  ار  هدربمان  يهلاـسر 
نبا فرخزم  ياهفرح  هتـساوخ  یلازغ  راـجنهان  ياوتف  مض  رد  رتکد  ياـقآ  اـیوگ  تسا  هدومن  همیمـض  نآ  هب  مه  ار  یلازغ  ياوتف  هدرک و 

خیرات رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  دیزی  دیاهداد : شراگن  هک  امـش  مینکیم  لاؤسرتکد  ياقآ  نیا  زا  هحفص 788 ] دیامن [ . تیوقت  ار  ۀیمیت 
دادبتسا و متـس و  ملظ و  راثآ  رگم  تسا ؟ هدنام  راگدای  هب  راگزور  يهحفـص  رد  دیلپ  دیزی  زا  هقیمع  راثآ  مادک  ایآ  هتـشاذگ  هقیمع  راثآ 

ایآ هتـشگ  رداص  يو  داوق  زا  هک  راجنهان  يهملؤم  عیاقو  راوگان و  ثداوح  اـیآ  یمالـسا ، راـثآ  ماـکحا و  نتخادـنا  اـپ  ریز  يروتاـتکید و 
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شرس ای  ریگب  تعیب  نم  يارب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  زا  هک  داد  روتـسد  ۀنیدم  مکاح  هب  هک  دوبن  دیزی  ایآ  هدوب ؟ يو  يهزاجا  عالطا و  نودب 
و تساعدم . نیا  دهاش  خـیراوت  هک  یتروص  رد  دوب ؟ هدادـن  دایز  نبا  هب  ار  روتـسد  نیمه  ایآ  تسرفب ؟ نم  شیپ  هدرک و  ادـج  ندـب  زا  ار 

سپس دنهدیم و  ار  ناگهدنامرد  ناگهراچیب و  راتشک  نامرف  اصخـش  ناشدوخ  هک  تسا  راگزور  ناراوخنوخ  ناراکمتـس و  راتفر  هیور و 
تشک و متـس و  ملظ و  تایئزج  یمامت  روتـسد  هک  یتروص  رد  دـنزادنایم  ناشدوخ  داوق  ندرگ  هب  ار  هانگ  دـننکیم و  یعالطایب  راهظا 

يهحفـص رد  خـیرات  یئایحیب  درم  يو  دـننام  اعقاو  هک  یئوررپ  یئایحیب و  مامت  اـب  هیمیت  نبا  راـکنا  اـیآ  دـنهدیم . ناـشدوخ  ار  راتـشک 
دیزی هب  ار  شرهطم  سأر  و  دـناهدربن ؟ ریـسأ  ماش  هب  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس تیبلها  هدرک  راکنا  هک  دروخیم  درد  هب  هدادـن  ناشن  راـگزور 

نیا هدرک  رـشن  هدربمان  رتکد  ياقآ  هک  هلاسر  نامه  رد  هچنانچ  تسا ؟ هدزن  شکرابم  ياهبل  رب  نارزیخ  بوچ  اـب  و  دناهداتـسرفن ؟ ناـغمرا 
نایذـه و نآ  رد  ایوگ  و  تسا . هتـشونن  يزیچ  نآ  یقرواپ  رد  يهملک  فرح و  کی  رتکد  ياقآ  تسا و  هدومن  راکنا  ار  خـیرات  تاملـسم 

تقفاوم تاحـضاو  راکنا  دـئاقع و  نآ  رد  هیمیت  نبا  اـب  رگا  تسا و  هدومن  تقفاوم  يو  اـب  تاحـضاو  راـکنا  و  هحفـص 789 ] تالئاطال [ 
هب همیظع  يهعجاف  نآ  ءالبرک و  زادگناج  يهیضق  زا  دیزی  ایآ  دومنیمن . شخپ  ار  وا  ياهنایذه  درکیمن و  رـشن  ار  يو  يهتـشون  تشادن 
يو هب  ار  هرـصب - هفوک و  نیقارع - تموکح  مور  کـیرتاپ )  ) يهقراـطب زا  یمور  روصنم  نب  نوجرـس  اـب  روش  زا  سپ  هک  داـیزنبا  تسد 

يهنیدم ماع  لتق  هرح )  ) يهعجاف زا  دیزی  ایآ  تشادن ؟ عالطا  دریگب  تعیب  ای  دنک  عفد  دـناوتیم  وا  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  درک  راذـگاو 
هکرابم و يهبعک  ندرک  بارخ  زا  دـیزی  ایآ  دراد . مرـش  اهنآ  شراگن  زا  ملق  هک  هدـمآ  رابب  اـهتیانج  هچ  هک  دوبن ؟ رادربخ  ص )  ) هللالوسر

لها هک  هدوب  اراد  ار  هدـیمح  فاـصوا  مادـک  دـیزی  سپ  دوب ؟ هدرکن  مارحلاهللاتیب  بیرخت  هب  رما  و  دوب ؟ ربخیب  ادـخ  يهناـخ  هب  تناـها 
نآ زا  تسا  هیمیت  نبا  کلـسم  رد  دوخ  دوشیم  مولعم  هک  رتکد  ياقآ  دوب  بوخ  دنوشیم ؟ رکذـتم  ار  اهنآ  اهکلـسمیباهو ) ینعی   ) تنس

فاصوا نآ  رشن  رد  ار  رتکد  ياقآ  دندشیم و  دنمهرهب  دیزی  تافص  دماحم  نآ  ندناوخ  زا  مدرم  ات  درکیم  نایب  يهمـش  فاصوا  دماحم 
ار يو  هتسناد و  رکفنشور  ار  وا  و  دشیم ، هللادنع  روجأم  رتکد  ياقآ  دنتفگیم و  نیسحت  يوب  هدش و  رادروخرب  هدوب  دیزی  رد  هک  هدیمح 
هدـیمح و فاصوا  دـیزی  رد  ایآ  دـنروآیم . باسح  هب  يرکفنـشور  ار  رافک  بناجا و  زا  تیعبت  هک  دنتـسنادیم  نارکفنـشور  رئاس  لخاد 
[533  ] صقر يزابنومیم و  يراسگیم و  يراوخبارـش و  يزابرامق و  شراک  هک  يدـیزی  هحفص 790 ] دیراد [ ؟ غارس  هدیدنـسپ  تافص 

دیزی تسا ؟ هدش  تبث  يرگید  يزیچ  خیرات  تاحفـص  رد  دوهفلا » دورقلا و  رومخلا و  دـیزی  : » هدـمآ شفـصو  رد  هک  هدوب  یتسم  زا  سپ 
عوجر دـیزی  تالاح  رد  تشاد ؟ يرگید  يهدـیمح  فاصوا  تخانـشیمن  مرحمان  مرحم و  درکیم و  زارد  تنایخ  تسد  شمراحم  هب  هک 

تاحفص نیا  نم  هک  دناهدرک ، تبث  اهنآ  تاحفص  رد  ۀثیبخ  تالاح  ۀفیثک و  فاصوا  اهتیانج و  هچ  هک  تنـس  لها  دوخ  ياهباتک  هب  دوش 
فاـصوا تـالاح و  و  میاـمن ، هایـس  هدرک  یحیـسم  ياـمن  وشن و  هک  نیعل  درم  نآ  يهچخیراـت  حرـش  اـب  هک  منادیم  هزنم  نیا  زا  رتشیب  ار 

زا هک  یئاوتف  هدرک و  رـشن  ۀیمیت  نبا  زا  هک  يهلاسر  باوج  رد  مراگنب و  تاحفـص  نیا  رد  - هدربمان رتکد  يهدیقع  هب  انب  ار  يو  يهدـیمح 
باوج رد  هک  مهدیم  رـشن  اجنیا  رد  ار  تنـس  لهأ  ياملع  ریهاشم  زا  یکی  يهدـنزرا  تاملک  هدومن  پاچ  نآ  يهمیمـض  هب  یلازغ  ياقآ 

اهنآ تحاس  هدادن و  تنس  لها  هب  تبسن  ار  دجن  کشخ  يارحص  ياهیباهو  يهدیقع  رتکد  ياقآ  ات  هداد  شراگن  دیزی  نارادفرط  زا  یکی 
. ] دـیامنن تسا  نوعط  تافارخ و  زا  نوحـشم  هک  مولعلاءایحا  بحاص  یلازغ  ۀـیمیت و  نبا  راجنهان  قیالان و  تاـملک  اـهفرح و  هب  هدولآ  ار 

هحفص 791 ]

يزوجلا نبا  يهدنزرا  تاملک 

و تسا ، یفاـک  یلازغ  ۀـیمیت و  نبا  در  رد  هدرک  لـقن  صاوخلاةرکذـت  رد  وا  طبـس  هک  يزوـجلا  نـبا  همـالع  يهدـنزرأ  تاـملک  نـیمه  و 
رکذ دـیوگ : ةرکذـت  رد  دـناهداد ، شراگن  یلازغ  هیمیت و  نبا  در  رد  هک  تسین  ینـس  ۀعیـش و  مالعا  ياملع  رئاس  تاملک  لقن  رب  یجایتحا 

هل تلقف  ۀیواعم ؟ نب  دیزی  یف  لوقت  ام  لاقف : لئاس  ینلأس  لاق  دیزی و  مذ  نم  عناملا  دـینعلا  بصعتملا  یلع  درلا  باتک  یف  جرفلاوبا  يدـج 
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اب دعب  ۀنعللا  یلع  دیزی  ام  دیزی  قح  یف  رکذ  هناف  لبنح  نب  دمحا  مهنم  نوعرولا  ءآملعلا  اهزاجا  دـق  تلقف : هنعل ؟ زوجتأ  لاقف : هب  ام  هیفکی 
بهن لاق  لعفام ؟ تلق : لعف  ام  لعف  يذلا  وه  لاقف : ۀیواعم  نب  دیزی  نع  لبنح  نب  دـمحأ  تلأس  لاق : ییحی  نب  انهم  زا  هدرک  لقن  شدـنس 

یضاقلا نع  جرفلاوبا  يدج  یکح  و  ثیدحلا . هنع  بتکی  نادحال  یغبنی  ال  [ 534  ] ۀمارغ لاق ال و ال  ثیدحلا ؟ هنع  رکذنف  تلق : ۀـنیدملا 
دیزی یلاوت  یلا  انوبـسنی  اموق  نا  یبال  تلق : لاق  لبنح . نب  دمحا  نب  حلاص  یلا  هدانـساب  لوصالا  یف  دمتعملا  هباتک  یف  ءارفلا  نبا  یلعییبا 
نعلن مل ال  ینب  ای  ایئش  تنعل  هحفص 792 ] ینتیأر [  ام  لاقف و  هنعلت ؟ ملف ال  تلقف : [ 535  ] هللااب نمؤی  دحأ  دیزی  یلاوتی  له  یبن و  ای  لاقف :

اوعطقت ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  مهتیـسع  لهف  یلاعت : هلوق  یف  لاقف  هباتک ؟ یف  دیزی  هللا  نعل  نیا  و  تلقف : هباتک  یف  هللا  هنعل  نم 
امل ۀیاور  یف  و  مالسلاهیلع ؟ نیسحلا  لتق  لتقلا  نم  مظعأ  داسف  نوکی  لهف  مهراصبا  یمعا  مهمـصاف و  هللا  مهنعل  نیذلا  کئلوا  مکماحرا 

 ] قحتسی نم  نایب  هیف  رکذ  اباتک  یلعیوبا  یضاقلا  فنص  يدج و  لاق  هرکذ . هباتک و  یف  هللا  هنعل  لجر  یف  لوقا  ام  ینب  ای  لاقف  حلاص  هلأس 
اقفانم وا  کلذـب  ملاع  ریغ  نوکی  نا  اما  دـیزی  نعل  زاوج  نم  عنتمملا  روکذـملا : باتکلا  یف  لاق  ادـیزی و  مهنم  رکذ  نعللا و  هحفص 793 ]

نم ال یلع  لومحم  اذـه  و  یـضاقلا : لاـق  اـناعل  نوکی  ـال  نمؤملا  مالـسلاهیلع : هلوقب  لاـهجلا  [ 536  ] زفتـسا امبر  کلذـب و  مهوی  نادـیری 
اذه نع  يدج  باجا  دـقف  دوهیلا . یقفانم  یف  تلزن  ضرالا . یف  اودـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  یلاعت : هلوقف  لیق : ناف  نعللا . قحتـسی 
هبذک یلع  نیثدحملا  ۀـماع  عمجأ  دـق  هریـسفت و  یف  هرکذ  نامیلـس  نب  لتاقم  اذـه  لقن  يذـلا  نا  باوجلا : لاق  بصعتملا و  یلع  درلا  یف 
دمحا لوق  لبقی  فیکف  نیملـسملا  یف  اهناب  دـمحا  اهرـسف  لاق  مه و  ریغ  یئاسنلا و  يزارلا و  يدعـسلا و  یجاسلا و  عیکو و  يراـخبلاک و 

: انلق اهازغ . نم  لوأ  دیزی  هل و  روفغم  ۀینیطنطـسقلا  وزغی  شیج  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دـقف  لیق : ناف  نیقفانملا . یف  تلزن  اهنا 
ینثدح صایع  نب  سنأ  انب  دنـسملا : یف  دمحا  لاق  لوالا . خـسنی  رخالا  یتنیدـم و  فاخا  نم  هللا  نعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دـقف 

هللا یلص  هللالوسر  نا  دالخ  نب  هحفص 794 ] بیاسلا [  نع  راسی  نب  أطع  نع  ۀعصعص  یبا  نب  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نع  ۀصفح  نب  دیزی 
افرـص و ال ۀمایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  نیعمجأ ال  سانلا  ۀکئالملا و  هللا و  هنعل  هیلع  هللا و  هفاخأ  املظ  ۀـنیدملا  لها  فاخا  نم  لاق  هلآ  هیلع و 

هیلع هللا  یلص  هللالوسر  تعمس  لوقی  ادعس  تعمـس  تلاق  ۀشیاع  نع  دیعج  نع  لضفلاوبا  انبا  ثیرح  نب  نیـسح  انب  يراخبلا  لاق  و  الدع .
دحا ۀنیدملا  لها  دیری  هیف ال  و  هانعمب ، اضیا  ملسم  هجرخا  ءآملا و  یف  حلملا  عامنی  امک  [ 537  ] عامنا الا  ۀنیدملا  لها  دیکی  لوقی ال  هلآ  و 

ناک هنال  يراصنالا  بویاوبا  ینعی  امناف  ۀینیطنطـسقلا  اوزغی  شیج  لوا  مالـسلاهیلع  هلوق  اما  و  صاصرلا . بوذ  رانلا  یف  هللا  هب  اذا  ـالا  ءوسب 
قحسا و نبا  يدقاولا و  هاور  ام  هببس : و  ةرحلا . ۀعقو  یمست  اهحابا و  اهبهن و  اهلها و  یبس  ۀنیدملا و  لها  فاخا  دیزی  نا  فالخ  مهیف و ال 

بعلی رمخلا و  برـشی  هاورف  ع )  ) نیـسحلا لتق  ام  دعب  نیتس  نیتنثا و  ۀنـس  دیزی  یلع  اودـف  ۀـنیدملا و  لها  نم  هعامج  نا  دـمحم  نب  ماشه 
دنع نم  انمدـق  اولاق  نایفـسیبا و  نب  دـمحم  نب  نامثع  هلماع  اودرط  هوعلخ و  هبـسا و  رهظا و  ۀـنیدملا  یلا  اوداع  املف  بالکلا  ریباـنطلاب و 

نا انفخ  یتح  دیزی  یلع  انجرخ  ام  هللاو  موق  ای  لوقی  ۀلظنح  ناک  لیسغلا و  ۀلظنح  نب  هللادبع  اوعیاب  ةالصلا و  عدی  رکسی و  هل  نید  لجر ال 
نوکی ول  هللاو  نییبنلا  دالوا  لتقی  ةالصلا و  عدی  رمخلا و  برـشی  تاوخالا و  تانبلا و  تاهمالا و  حکنی  لجر  ءآمـسلا : نم  ةراجحلاب  یمرن 

نم فیثک  شیج  یف  يرملا  ۀبقع  نب  هحفص 795 ] ملسم [  مهیلا  ثعبف  دیزی  یلا  ربخلا  غلبف  انسح  ءالب  هیف  هللا  یلب  سانلا ال  نم  دحا  يدنع 
مکحلا نب  ناورم  ناک  و  دعـس : نبا  لاق  میرحلا . کتهی  لاومالا و  هنی  اثالث  ماقأ  فارـشالا و  لیـسغلا و  نبا  لتق  اثالث و  اهحاباف  ماشلا  لهأ 
يرهزلا نع  ةرحلا  باتک  یف  ینیادملا  رکذ  و  هلـصو . هاندأ و  هبرق و  ناورم و  رکـشف  ادیزی  غلبف  ۀنیدملا  لها  یلع  ۀـبقع  نب  ملـسم  ضرحی 

أدـبع و نم  فرعی  مل  نم  اما  یلاوملا و  هوجو  نیرجاهملا و  راصنالا و  شیرق و  نم  سانلا  هوجو  نم  ۀئامعبـس  ةرحلا  موی  یلتقلا  ناک  لاق :
ۀـضورلا و تءالتما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ربق  یلا  ءامدـلا  تلـصو  یتح  ءآمدـلا  یف  سانلا  ضاخ  فالآ و  ةرـشعف  ةأرما  أرح و 

یف نیتس  ثالث و  ۀنـس  ةرحلا  ۀـعقو  تناک  مهیف و  لمعی  فیـسلا  هربنم و  و  ص )  ) هللالوسر ةرجح  یلا  سانلا  أجتلا  دـهاجم : لاـق  دجـسملا 
تاراشالا ۀیوبنلا و  راثالا  هیف  ترهظ  ۀملاظ و  یه  يرقلا و  ذخا  هذخا  لب  هللا  هلهما  ام  رهـشا  ۀثالث  دـیزی  توم  نیب  اهنیب و  ناکف  هجحلايذ 

هتلبق هتقناعف و  دوسأ  اهل  ضرعف  تیبلا  فوطت  شیرق  نم  ةأرما  تیأر  تلاق : دیزی  تنب  مثیهلاما  نع  ینیادملا  نسحلاوبا  رکذ  و  ۀیدمحملا .
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ناسح نب  ماشه  لاق  لاق  ةرقیبا  نع  ینیادـملا  اضیا  رکذ  و  هتدـلوف . هوبأ  یلع  عقو  ةرحلا  موی  نم  ینبا  اذـه  تلاق  کنم  اذـه  ام  اـهل  تلقف 
هب و رمأ  کلذب و  دیزی  یضر  دق  سیلأ  یبعشلا : لاق  ةأرما و  فلأ  ةرـشع  لوقی  ینیادملا  ریغ  جوز و  ریغ  نم  ةرحلا  دعب  ةأرما  فلا  تدلو 

نب نیصحلا  یلا  یصوأف  قیرطلا  یف  هحفص 796 ] تامف [  ۀکم  یلا  ۀنیدملا  نم  ۀبقع  نب  ملـسم  راس  مث  هلعف ؟ یلع  مکحلا  نب  ناورم  رکش 
نیـسحلا دایزنبا  لاتق  نم  بجعلا  سیل  يدج  لاق  و  عیبر . یف  هللا  هنعل  دیزی  یعن  ءاج  اهقرحأ و  اهمده و  قیناجملاب و  ۀبعکلا  برـضف  ریمن 

لمح هایانث و  بیضقلاب  هبرض  و  [ 538  ] دیزی نالذخ  نم  بجعلا  امنا  هیلا و  سؤرلا  لمح  رمشلا و  هلتق و  یلع  دعس  نب  رمع  هطیلـست  و  (ع )
: يرعبزلا نبا  تایبا  هدانشا  اهبلط و  يذلا  لجرلا  یلا  ع )  ) نیـسحلا تنب  ۀمطاف  عفدی  نا  یلع  مزع  لامجلا و  باتقا  یلع  ایابـس  هللالوسر  لآ 
مهیلع و یلصی  نونفکی و  ةاغبلا  جراوخلا و  نا  نیملسملا  عامجاب  سیلأ  جراوخلاب ؟ اذه  لعفی  نازوجیفأ  خلا  اودهش .... ردبب  یخایشا  تیل 

هبلق یف  نکی  مل  ول  ۀنعللاب و  هلعاف  هلئاقل و  عنقی  لوق ال  ع )  ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  لجرلا  بلط  امل  مکیبسا  نا  یل  دیزی  لوق  اذک  و  نونفدی ؟
[ . ] 539  ] هللالوسر لآ  یلا  نسحأ  هنفد و  هنفک و  بیـضقلاب و  هبرـضی  مل  هیلا و  لصو  امل  سأرلا  مرتح  ۀیردب ال  ناغـضأ  ۀیلهاج و  داقحا 

هتلزنم و عفر  هسلجم و  برق  ۀـمیظع و  افحت  ةریثک و  الاوما  هاطعا  هیلا و  داـیزنبا  یعدتـسا  هنا  اذـه  یلع  لدـی  يذـلا  تلق و  هحفص 797 ]
اهلثم قساف  لم  مث  ( ) يدأوف يورت  ۀبرـش  ینقـسا  : ) اهیدـب دـیزی  لاق  مث  نغ  ینغملل  لاق  ۀـلیل و  رکـس  و  همیدـن . هلعج  هئاـسن و  یلع  هلخدأ 

داسحلا ) ءآدعالا و  دیبم  و  ( ) انیسح ینعأ  یجراخلا  لتاق  ( ) يداهج یمنغم و  دیدستل  و  ( ) يدنع ۀنامالا  رسلا و  بحاص  ( ) دایزنبا

دیزی تایرفک  راعشا و 

ثبخ نع  نابأ  داحلالاب و  اهب  حـصفأ  یتلا  هراعـشا  هنعل  و  هحفـص 798 ] هبـس [  نع  الـضف  هتقدنز  هرفک و  یلع  لدی  امم  لیقع و  نبا  لاق  و 
نیفـسیبا ثیدـح  ( ) ایجانتلا بحأ  ینا ال  کلذـب  ( ) یمنرت ینلعا و  یتاه و  ۀـیلع  : ) اهلوا یتلا  هتدیـصق  یف  هلوق  داقتعالا  ءوس  رئامـضلا و 

رومأ یف  انرظن  ام  اذا  ( ) ایمآشامرک یـسبنعلا  اهزیحت  ( ) ةوهق كاذ  یلع  ینقیـس  تاـهالا  ( ) اـیکاوبلا ماـقا  یتح  دـحا  یلا  ( ) اـهب یمـس  امدـق 
( انثعب موی  نع  تثدح  يذلا  ناف  ( ) ایقالت قارفلا  دعب  یلمأت  و ال  ( ) یحکناف رمیحالاما  ای  تم  نا  و  ( ) ایلاوتم اهبرـش  الالح  اندج  و  ( ) ۀـمیدق

هحفص هلوق [ : اهنم  تلق و  ایماظع ) يورت  ءارفـص  ۀلومـشمب  ( ) ادمحم روزا  نا  نم  یلدب  و ال  ( ) ایهاس بلقلا  لعجت  [ 540  ] مسط ثیداحا  )
دق خـلا و  تقرـشأ .... لومحلا و  کلت  تدـب  امل  اهنم  و  ممیتلا ) یف  هحـسم  يدـنع  ناک  امل  ( ) اهدرب لضاف  ضرـالا  سمی  مل  ول  و  [ ) 799

ۀمغن ینتلغـش  ( ) یناعملا رکذ  اوکرتا  و  ( ) مادم ساک  اوبرـشا  و  ( ) یناغالا توص  اوعمـسا  و  ( ) اوموق نامدـنلا  رـشعم  : ) هلوق اهنم  اهانرکذ و 
ۀمالا هذه  یلا  قرطت  اذهل  هناوید و  نم  هتلقن  امم  کلذ  ریغ  یلا  ناندلا ) یف  ازوجع  ( ) روحلا نع  تضوعت  و  ( ) ناذالا توص  نع  ( ) نادیعلا
سیلأ ( ) دـیزتسم بئاجعلا  یف  انأ  امف  ( ) رکن لک  لعفت  ماـیالا  يرأ  : ) اـهیلا رانـشلاب  ریـشی  يرعملا  ءـالعلاوبا  لاـق  یتح  اـهیلع  هیـالوب  راـعلا 
رباکا رـصانلا و  مامالا  ةرـضحب  دادـغبب  ربنملا  یلع  جرفلاوبا  يدـج  هنعل  امل  تلق و  دـیزی ) مکتفالخ  یلع  ناـک  و  ( ) انیـسح تلتق  مکـشیرق 

انخایشا ضعب  یل  یکح  و  دومث ، تدعب  امک  نیدمل  ادعب  الا  يدج : هحفص 800 ] لاقف [  اوبهذف  هسلجم  نم  ةافجلا  نم  هعامج  ماق  ءآملعلا 
یف و  ع )  ) نیـسحلا لتق  یلوالا  ۀنـسلا  یف  نینـس  ثالث  یلو  لجر  یف  نولوقت  ام  لاقف  دیزی ؟ نع  يدج  اولئـس  ۀـعامج  نا  مویلا  کلذ  نع 
یلع درلا  باتک  یف  يدج  لاق  هونعلاف و  لاقف : نعلن  اولاقف : اهمده  قیناجملاب و  ۀـبعکلا  یمر  ۀـثلاثلا  یف  اهحابأ و  ۀـنیدملا و  فاخأ  ۀـیناثلا 

ملـسم يراخبلا و  اهرکذ  یتلا  ثیداحالا  رکذ  دیزی و  لعف  راشعم  رـشع  براقی  ام ال  لعف  نم  نعل  ثیدحلا  یف  ءآج  دق  دـینعلا : بصعتملا 
هللا نعل  رمع  نبا  ثیدـح  تامـشوتملاو و  تامـشاولا  نعل  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع  دوعـسم  نـبا  ثیدـح  لـثم  نیحیحـصلا  یف 
نبا ثیدح  ثیدحلا و  هلکوم  ابرلا و  لکآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نعل  رباج  ثدـح  نیروصملا و  هللا  نعل  ۀمـشوتملا و  ۀمـشاولا و 
هلتق یف  دیزی  لعف  نود  ءآیـشالا  هذه  بابلا و  اذه  یف  ةریثک  ارابخا  دروا  ثیدحلا و  هوجو  ةرـشع  یلع  رمخلا  تنعل  دـمحا  دنـسم  یف  رمع 
یلع ةدایزلا  مار  نم  و  هتدیقع ، داسف  یلع  ۀلادلا  هراعشا  قیناجملاب و  اهبرض  ۀبعکلا و  مده  ۀنیدملا و  بهن  هلهأ و  هتوخأ و  و  ع )  ) نیـسحلا

654 ه ۀنـس : طبـسلا  یفوت  ةرکذـتلا  یف  يزوجلا  نبا  طبـس  هرکذ  ام  یهتنا  دـینعلا . بصعتملا  یلع  درلاب  یمـسملا  هباـتک  یلع  فقیلف  اذـه 
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ۀماعلا . ءاملع  مظاعأ  نم  مهلضافأ و  نیخرؤملا و  رباکا  نم  ناک  و  نویساق )  ) لبج یف  نفد  قشمدب و 

يزوجلا نبا  جرفلاوبا 

مولع یف  اققحم  ۀنـسلا  لهأ  ءاملع  رباکا  نم  یلبنحلا  يرکبلا  دـمحم  نب  یلع  نب  نمحرلادـبع  جرفلاوبا  يزوجلا  نبا  ۀـمالعلا  هدـج  ناک  و 
هصئاقن و رکذ  یف  ادحأ  یعاری  ناک ال  مولعلا و  لک  یف  ظعولا و  ۀعانـص  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  یف  یلوط  دی  هل  ناک  هحفص 801 ] ۀمج [ 

نم هرکذ  ملاعلل  یغبنی  ام ال  ءاـیحالا  یف  هرکذ  ۀـیفوصلا و  قیرط  یلع  هیـشم  یف  یلازغلا  یلع  سیلبا  سیبلت  هباـتک  یف  نعط  دـق  هنعاـطم و 
باـتک طـالغا  يزوجلا  نبا  ۀـمالعلا  عمج  و  ۀـعوضوملا . ثیداـحالا  نم  هتاـفلؤم  یف  رکذ  ۀـیفارخلا و  ریطاـسالا  نم  یه  یتـلا  تاـیاکحلا 
ۀماعلا دنع  هتبترم  نم  عضی  ام  یفوصلا  ینالیجلا  رداقلادبع  یف  اضیا  رکذ  و  ءایحالا . طالغاب  ءایحالا  مالعا  اهامـس  ۀـعومجم و  یف  ءایحالا 

رمالا یف  رهاجم  هلاوقأ و  یف  رح  قحلاب و  عداص  وه  نمب  نامز  لک  یف  لعفت  کلذک  نینـس و  سمخ  ۀمـشاغلا  ۀطلـسلا  هتـسبح  کلذـل  و 
نع عناملا  دـینعلا  بصعتملا  یلع  درلا  اهنم  ةریثک  تافنـصم  يزوجلا  نبال  و  نیملاظلا . لامعأ  نع  عدار  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و 

ناضمر دادغبب 12  يزوجلا  نبا  یفوت  ۀـیواعم  نب  دـیزی  لئاضف  یف  اباتک  فنـص  ثیح  یلبنحلا  ریهز  نبا  ثیغملادـبع  یلع  در  دـیزی ، نعل 
لقن انه  رکذلاب  ریدجلا  و  برـضلا . نیما  ط  ج 10 ص 257 - راونالاراحب - رظنا  مالسلاهیلع - نیـسحلا  یثارم  یف  راعـشا  هل  597 ه و  ۀنس :

مامالا هحفـص 802 ] لتقب [  رمأ  دـیزی  نا  هنم  رهظی  هیلا  هباتک  باوج  یف  دـیزی  یلا  اـمهیلعهللاناوضر  ساـبع  نب  هللادـبع  ۀـمالا  ربح  باـتک 
نبا طبس  نیدلاسمش  ۀمالعلا  لاق  نوعلم . رفاک  وهف  هلوسر  ودع هللا و  وه  نم  نا  کش  هتیب و ال  لهال  هلوسر و  هنم هللا و  ةوادع  مالسلاهیلع 
یلا ریبزلا  نب  هللادبع  ثعب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  امل  اولاق  مه  ریغ  قحـسا و  نبا  ماشه و  يدـقاولا و  رکذ  [ : 541  ] ةرکذتلا یف  يزوجلا 

هللا یلـص  هللا  لوسر  عم  ریبزلایبا  قباوس  هتریـس و  یتریـس و  تملع  دق  رجافلا و  قسافلا  دـیزی  نم  یلوا  انأ  لاق  هعیابیل و  سابع  نب  هللادـبع 
کلذ غلبف  نیملسملا  نم  لجر  انأ  امنا  اذهل  یلام و  حوتفم و  ءامدلا  باب  ۀمئاق و  ۀنتفلا  لاق  سابع و  نبا  عنتماف  ۀیواعم  قباوس  هلآ و  هیلع و 

انل کنم  ءافو  هیلع  تیبأف  هعیابتل  كاعد  هللا  مرح  یف  دحلملا  نا  ینغلب  دقف  دـعب  اما  کیلع  مالـس  سابع : نبا  یلا  بتکف  ۀـیواعم  نب  دـیزی 
كاعد امنا  ریبزلا  نبا  نا  ریبزلا و  نبا  یفوانیف  کیئار  نسح  مهملعاـف  دـالبلا  نم  کـیلع  دری  نم  تیبلا و  لـهأ  نم  کترـضحب  نم  رظناـف 

نم فرعت  امل  انل و  کنم  ۀـعاط  انتعیب  یف  تمـصتعا  دـق  اکیرـش و  متاملا  یف  اریهظ و  لـطابلا  یلع  هل  نوکتل  هتعیب  یف  لوخدـلا  هتعاـطل و 
سانب انا  ام  ءایـشالا  نم  سنا  اـمف  هحفـص 803 ] مهدوهعب [  نیفوملا  مهماحرأ  نیلـصاولا  هب  يزاـج  اـم  ریخ  محریذ  نم  هللا  كازجف  اـنقح 
کنم مهناف  هناسل  ۀقلقل  مهنبج  ریبزلا و  نبا  فراخز  مهرذحف  قافالا  نم  کیلع  علطی  نم  رظناف  هلهأ  تنأ  يذلاب  کتلـص  لیجعت  كرب و 
تدرا ام  يرمعل  کل و  ینم  ءافو  ریبزلا  نبا  ۀـعیب  تکرت  ینا  رکذـت  کـباتک  ینغلب  ساـبع : نبا  هیلا  بتکف  مالـسلاو . عوطا  کـل  عمـسا و 

حایرلا و مهیلع  یفـست  ءارعلاب  نیبولـسم  ءآمدـلاب  نیج  رـضم  بلطملاینب  نایتف  انیـسح و  کلتق  ایـسان  تنک  ینارت  كدو  كدـمح و و ال 
هلتقب هرمأت  ۀناجرم  نبا  یلا  کباتک  هلوسر و  مرح  هللا و  مرح  نم  انیسح  كدرط  سنأ  امف  مهورا  اموق و  مهل  هللا  حاتا  یتح  عابضلا  مهباتنت 

ریغ کنا  کلوق  اما  و  کلذب . تیضر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیبن  ةرتع  تلتق  ثیح  الجاع  كذخأی  نا  هللا  نم  وجرال  ینا  و 
ریـسیلا و الا  کلبق  یف  نم  انل  امم  انیتؤت  ام  کنا  يرمعل  يدو و  کنع  سباح  یناف  کتلـص  ینع و  كرب  ناسنالا  اهیأ  سبحاف  يرب  ساـن 

ۀمارک ابحرم و ال  الف  ریبزلا  نبا  نع  مهل  ذـخأ  نا  کتعاط و  یلع  سانلا  ثحا  نا  ینتلأس  کنا  مث  لیوطلا . ضرعلا  هنم  اـنع  سبحتل  کـنا 
یف یعرص  كرماب  كدونج  مهترداغ  یجدلا  موجن  يدهلا و  حیباصم  هللالوسر  لها  یمع و  نبا  تلتق  دق  کتدوم و  کترـصن و  ینلأست 

 ] کنم هللا ةوادع  قارعلا  یلا  هتـصخشا  یتح  هفیخت  هئارو  تلز  امف  نیـسحلا ؟ لتقل  هللا  مرح  یلا  کناوعأ  ذافنا  تیـسنأ  یلتق  دحاو  دـیعص 
ةرجفلا ةرفکلا  ةاغطلا  ةافجلا  کئابآ  کئلوا ال  نحنف  اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  هتیب  لهال  هلوسر و  و  هحفص 804 ]

رهاظ و نیذـلا  مه  كوبأ  كدـج و  نطوم و  لک  یف  هللالوسر  اولتاق  نیذـلا  هلوسر  ءآدـعا  هللا و  ءادـعا  فالجالا  ریمحلا  لـبالا و  داـبکأ 
. نیح دعب  هأبن  نملعتل  ارـصان و  هللااب  یفک  یلبق و  نویبنلا  لتق  دقف  انیدلا  یف  يراث  کنم  ذخآ  نا  لبق  ینتقبـس  نا  نکلو  هلوسر  هللا و  یلعا 
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کیبأ نم  کنم و  رمالا  اذـهب  یلوا  یمع  یبا و  دـلو  نا  ملعأ  انأ  الا و  کلذ  تلعف  اـم  کـتعیاب  اـمل  تملع  دـق  یتدوم و  بلطت  کـنا  مث 
داع و موق  بذع  امک  مکبذعی  نا  هللا  نم  نیقی  یلع  ینا  قحلا و  هل  نم  یلا  متیدعت  قحب و  مکل  سیل  ام  متذخأ  نیعدـم  نیدـتعم  مکنکلو 

يراسأ ماشلا  یلا  قارعلا  نم  همرح  هلافطأ و  هللالوسر و  تانب  کلمح  هتامـشلا  مظعا  نم  نا  دیزی و  ای  نیدم . باحـصأ  طول و  موق  دومث 
ةرفکلا کلهأ  راثب  تذخأ  کنا  کنظ  یف  هللالوسر و  لآ  یلع  تیلوتسا  انترهق و  دق  کنا  انیلع و  کتردق  سانلا  يرت  نیبولسم  نیبولجم 

مد كوبا  تنا و  تلعج  دانزلا و  یف  رانلا  نومک  کبلق  یف  نمکت  یتلا  ناغـضالا  هیفخت و  تنک  يذلا  ماقتنالا  ترهظأ  ردـب و  موی  ةرجفلا 
 ] یناسل ۀـحارج  نم  نمآب  تنا  امف  يدـی  ۀـحارج  نم  انمآ  تحبـصا  نئل  هللاو  نیدـلاموی  ناید  نم  امکل  لیولاف  اهراهظا  یلا  ۀلیـسو  نامثع 

کبرفظن مل  نئل  هللاوف  مویلا  انب  ترفظ  نا  کنرغی  مومذملا و ال  تنا  بلثالا و  کل  روبثملا و  دنفملا  تنأ  ثکثکلا و  کیفب  هحفص 805 ]
اروحدم امومذم  ایندلا  نم  کجرخی  امیلا و  اعیرس  كذخأی  فوس  همکح و  یف  روجی  يذلا ال  لدعلا  مکاحلا  يدی  نیب  ادغ  نرفظنل  مویلا 

ةرغلا هتذخا  هباتک  دیزی  ءارق  املف  يدقاولا  لاق  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  تفرتقا  ام  هللا  دنع  دادزا  دقف  تعطتسا  ام  کلابا  شعف ال  امیثا 
ةراجحلا و تاتف  فاکلا  رسکب  ثکثکلا  ازیزع . اذخا  ریـسیب  کلذ  دعب  هللا  هذخا  مث  ریبزلا  نبا  رمأ  هنع  هلغـشف  سابع  نبا  لتقب  مه  مثالاب و 
- همذ ناسنالا و  یلع  ءآعدلا  ینعم  یف  اذه  لک  كالهلا  روبثلا  اضیا و  بارتلا  بلثالا  يأرلا و  فعـض  دنفلا  اضیا و  فاکلا  حتفب  بارتلا و 

نآ دروم  دنچ  هب  الیذ  تفرگ و  رظن  دم  رد  دـیاب  هک  دـیآیم  تسد  هب  يدایز  تاکن  دـیلپ  دـیزی  هب  ض )  ) سابع نبا  يهمان  نیا  زا  یهتنا .
سپ تسا  هدرک  ع )  ) ءادهـشلادیس لتق  هب  رما  ار  وا  هتـشون و  ۀـناجرم  نبا  هب  همان  دـیزی  هدرک  حیرـصت  هر )  ) سابع نبا  ( 1 : ) دوشیم هراشا 
ندرگ هب  ار  هاـنگ  تساوخیم  وا  هیلع  رب  مدرم  یمومع  راـکفا  هجوت  زا  دـعب  دـیناسر و  تداهـش  هب  داـیزنبا  ار  ع )  ) ماـما هک  دـیزی  ءاـعدا 

هب ار  شنارای  مالسلاهیلع و  ماما  لتق  بسن  ۀحارـص  ( 2 . ) تسا هدوب  رگهلیح  نارادمتـسایس  ياهیزابهقح  زا  ضحم و  غورد  دزادنادایزنبا 
هب ار  اهنآ  وت  رما  هب  وت  رکشل  ( 3 . ) يدیناسر لتق  هب  ار  ص )  ) هللالوسر لها  ارم و  يومع  رسپ  وت  هدومرف : و  هحفص 806 ] هداد [  دیلپ  دیزی 
نب ثبـش  رمـش و  دننام  دندوب  تیبلها  نانمـشد  جراوخ و  زا  اهنآ  ناگرزب  بلغا  دندوب و  هدش  عمج  ءالبرک  هب  هک  اهنآ  سپ  دیناسر  لتق 

دندومنن يرای  يو  هب  دـندرک و  توعد  ار  ع )  ) ماما دـندش و  عمج  اههعیـش  هک  ۀـیمیت  نبا  ءاـعدا  سپ  نارگید  ثیرح و  نب  ورمع  یعبر و 
درـص نب  نامیلـس  راتخم و  دننام  ار  يریثک  عمج  هعیـش و  ءاسؤر  اریز  تسا  ص )  ) لوسر ادـخ و  نمـشد  درم  نآ  زا  ضحم  غورد  ءارتفا و 

زا دندیناسر و  دنناسرب  ع )  ) ماما هب  ار  دوخ  هر )  ) رهاظم نب  بیبح  دـننام  دنتـسناوت  هک  اهنآ  زا  و  دوب . هدرک  ینادـنز  هفوک  رد  ۀـناجرم  نبا 
امومع دندوب  هنـشت  ص )  ) هللالوسر دنزرف  نوخ  نتخیر  يارب  دندوب و  هدش  عمج  ءالبرک  هب  هک  یتعامج  دنیوگ  هک  نیا  و  دنتـشذگ . ناج 
ترهـش ار  راکهاش  غورد  نآ  هک  دـشابیم  ۀـیمأینب  تلود  یغورد  ياهناتـساد  زا  دوبن  اهنآ  نایم  یـسک  ماش  لها  زا  دـندوب  هفوک  لها  زا 

ناک و  : ) دیوگ هدرک و  لقن  بهذلاجورم  رد  ار  یغورد  ناتساد  نیا  زین  هر )  ) يدوعسم هچنانچ  دناهتخاس  دراو  اهباتک  زا  یضعب  هب  هداد و 
رصم ج 2 ص 65 ط - یماش ) مه  رـضحی  مل  ۀصاخ  ۀفوکلا  لها  نم  هلتق  یلوت  هیبراحم و  رکاسعلا و  نم  نیـسحلا  لتقم  رـضح  نم  عیمج 

رایـسب ماش  زا  دندوب  هدمآ  درگ  ءالبرک  رد  نارگید  رمـش و  و  هحفـص 807 ] دعـس [  رمع  اب  هک  یئاهنآ  نایم  رد  هکلب  ق  ه . ( 1303 : ) لاس
هب هراشا  زا  یلاخ  خلا  .... دیعـص یف  یعرـص  كرماب  كدونج  مهترداغ  دیامرفیم . هک  شاهمان  رد  هر )  ) سابع نبا  شیامرف  دندوب و  هدمآ 

دمآ دهاوخ  شلقن  هچنانچ  خلا  اهلها .... ۀـموشملا  ماشلا  نم  اوأج  دـیوگ : هک  یلاعت  هللا  همحر  یعازخ  لبعد  رعـش  رد  تسین و  بلطم  نیا 
دعب دنناسرب و  دعس  نب  رمع  رکـشل  هب  ار  ناشدوخ  هک  هدرک  تکرح  رفن  رازه  راهچ  ناریا  زاوها  زا  هک  یئاج  تسا  بلطم  نیا  هب  حیرـصت 
ماما تارهاط  مایخ  لواپچ  تراغ و  زا  هدید و  هتفای  همتاخ  ار  رما  هدیسر و  ءالبرپ  نیمزرس  هب  ءاروشاع  زور  ءالبرک و  هعجاف  نتفای  نایاپ  زا 
يارب هزیاج  ماعنا و  تساوخرد  هتفاتـش و  دایزنبا  شیپ  هفوک  هب  هتفاـی و  یلاـخ  تسد  ار  ناـشدوخ  ترـضح  نآ  ماـشحا  لاوما و  زا  و  (ع )

هب روهـشم  رفن  رازه  دنچ  نآ  دنداد و  رانید  عبر  دارفا  نآ  زا  کی  ره  هب  ۀناجرم  نبا  رما  هب  دندومن و  راهظا  ءالبرک  هب  ناشروضح  ندمآ و 
ینامثع جراوخ و  زا  دندوب  ءالبرک  رد  هک  اهنآ  دنیآیمن ؟ ماش  زا  دنورب  ءالبرک  هب  رفن  رازه  دـنچ  زاوها  زا  هک  یئاج  ایآ  دـندش  نویعبر » »

اجنآ هرسسدق  يدهلاملع  دیس  یلاما  نایشحم  زا  رـصم . میدق  ینئارفـسا ص 36 ط  لتقم  کیبال - انم  اضغب  کلتقن  دنتفگیم : هک  دندوب 
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نم روراک  قاتسر  نم  یه  ءابج و  اهل  لاقی  ۀیرق  نم  یلعوبا  : ) دیوگ شماه  رد  هدرب  یئابج  یلعوبا  زا  یمسا  باتک  نتم  رد  هر )  ) دیـس هک 
غرف دق  اوءاجف و  مالسلاهیلع ، نیـسحلا  هحفـص 808 ] اولتاقیل [  اورفنتـسا  اوناک  مهنال  نویعبرلا »  » ۀیحانلا هذه  لهال  لاقی  و  زاوهالا ، ۀـیحان 

یقارعلا کلذـب  ینربخأ  همایا : تماد  لاق  رانید . عبر  مهنم  دـحاو  لک  یطعأ  ءـالب و  اولبت  مل  مکنا  داـیزنبا : لاـقف  ةرجـالا  اوبلطف  هرمأ  نم 
رکشل نتفر  زا  اهناتساد  اههصق و  ضعب  نآ  رئاظن  اهءایلوالاریمازم و  دننام  اهباتک  زا  یضعب  رد  هک  دنامن : هتفگان  [ (. 542  ] يرصبلا يولعلا 
کمک هب  هدش و  راوس  واگ  غالا و  هب  هک  دناهتفگ  درادن و  یحیحـص  كردم  ذخأم و  هک  دـناهداد  شراگن  ءالبرک  هب  فانکا  فارطا و  زا 

(4 . ) دیآ تسد  هب  يدامتعا  لباق  كردم  رگم  تسا  نایارسهصق  ریطاساب  هیبش  درادن  يدامتعا  لباق  ردصم  دنتفر  دعـس  رمع  ۀناجرم و  نبا 
مرح تمرح  دنناسرب و  لتق  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  ات  دوب  هداتسرف  هکم  هب  دوخ  راصنا  ناوعا و  زا  دیزی  هک  هدومرف  حیرـصت  هر )  ) سابع نبا 

ات دبای  نامأ  یتلفغ  لکش  هب  ندش  هتشک  زا  ات  تسا  هدومرف  تکرح  هکم  زا  راچان  ع )  ) ماما اذل  دنربب و  نیب  زا  ترـضح  نآ  لتق  اب  ار  ادخ 
: هتفگ هر )  ) سابع نبا  ( 5 [ ) هحفص 809 دیامن [ . نابرق  نید  هار  رد  ار  دوخ  اراکـشآ  ینلع و  دباتـشب و  دوخ  هاگنابرق  هب  ءالبرک  تشد  رد 

دـشابیم هدش  لزان  اهنآ  قح  رد  ریهطت  يهیآ  هک  ربمغیپ  تیبلها  و  ص )  ) هللالوسر ادخ و  اب  توادع  يور  زا  ع )  ) ماما اب  دـیزی  راتفر  نیا 
دیزی دادجا  ردپ و  هک  هتشون  هجهل  تحارـص  اب  سابع  نبا  ( 6 . ) تسین یکش  وا  رفک  رد  دشاب  ص )  ) لوسر ادخ و  نمشد  هک  یـسک  سپ 

هللالوسر اب  دیزی  دج  ردپ و  نطاوم  یمامت  رد  هک  دندوب  ةرجف  ةاغط  اهنآ  دناهدرواین و  نامیا  اهنآ  دندوب و  ص )  ) لوسر ادخ و  نانمشد  زا 
تهج زا  دنوادخ  ترخآ  هب  باتـش  رد  نم  هب  یئامن  یتسدشیپ  میامن و  هذـخاؤم  وت  زا  مناونت  نم  رگا  هدومرف  دـناهدومن و  هبراحم  (ص )

ای هتفگ : هر )  ) سابع نبا  ( 7 . ) دید یهاوخ  ار  دوخ  لمع  لابو  نیا و  زا  دعب  تسناد  یهاوخ  هک  دشاب  دوز  دنکیم و  تیافک  ام  هب  ترـصن 
مدرم هب  ات  ریگتـسد  ریـسأ و  ماش  ات  قارع  زا  ار  وا  مرح  لافطا و  و  ص )  ) هللالوسر تانب  تسوت  ندرک  لـمح  تتامـش  نیرتگرزب  زا  دـیزی 
ذخأ هک  نیا  نامگ  هب  ص )  ) هللالوسر لآ  رب  يدـش  یلوتـسم  هدومن و  هبلغ  رهق و  ام  رب  هک  نیا  ام و  رب  ار  دوخ  تردـق  یـشاب  هداد  ناـشن 

تحارج زا  رگا  يدوب ، هتـشاد  ناهنپ  ار  نآ  يدومن و  رهاظ  ار  ماقتنا  و  ردـب ، گـنج  زور  رد  راـجف  راـفک و  زا  تدوخ  لـها  نوخ  يدومن 
هک یسک  هتبلا  كاخ . گنـس و  داب  وت  نهد  هب  هحفـص 810 ] دش [  یهاوخن  ناما  رد  نم  نابز  تحارج  زا  یـشاب  هدوب  نامأ  رد  نم  تسد 
ملق نابز و  اب  دـیلپ  دـیزی  دـننام  یماـشآنوخ  میخژد  یکاـپان و  شکمدآ  يراوخنوخ و  ملاـظ  هب  دـیاب  دـشاب  اهناملـسم  ملاـع  تما و  ربح 

راکنا ار  يو  راجنهان  لامعا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يومع  رـسپ  امهیلعهللاناوضر  سابع  نب  هللادبع  ۀمالاربح  دننام  شیوخ 
ءارهز يهشوگرگج  و  ص )  ) ربمغیپ دنزرف  ایند  يهزور  ود  تنطلـس  هزور و  دنچ  تسایر  يارب  ایآ  دیامن : حیبقت  ار  وا  یـشکمدآ  هدومن و 

لاس نهک  لاسدروخ و  درم و  نز و  ریبک و  ریغـص و  هب  و  یـشکیم ؟ ار  هباحـص  ناگرزب  مشاهینب و  ناناوج  و  یناسریم ؟ لتق  هب  ار  (ع )
ۀنعل الأ  یشاب ؟ هدیزرو  تنایخ  هزادنأ  نیا  میرک  نآرق  نیملسم و  مالـسا و  هب  و  يرادن ؟ كاب  يدنوادخ  میلأ  باذع  زا  یئامنیمن ؟ محر 
نعل دیزی و  رب  ندرک  نعل  زا  دننکیم  عنم  هک  یئاهنآ  وا و  عابتا  دیزی و  رب  دـنک  تنعل  دـنوادخ  تفگ : دـیاب  سپ  نیملاظلا . موقلا  یلع  هللا 

نکم ز تنعل  وا  لآ  دیزی و  رب  یتفگ  هک  يا  هدورـس : هک  اجنآ  ار  اریز  يهعطق  یئاونریـش  یلع  ریما  هتفگ  شوخ  هچ  دـننادیمن  اور  ار  يو 
یـشاب هدرک  رگ  ارت  دیاشخبب  مه  يادخ  دشخب  رگا  وا ، درک  یبن  لآ  اب  هچنآ  هحفص 811 ] شتمحر [  دشاب  هدرک  یلاعتقح  دیاش  هک  نآ 

لالقتسا هب  بستحم  ازریم  دیعسوبا  ناطلـس  نامز  رد  [ 545  ] نیسح خیش  انالوم  [ : 544  ] دـیوگ فئاوطلا  فئاطل  باتک  رد  [ 543  ] شتنعل
هب مان  دیزم  انالوم  يدنقرمـس  دنمـشناد  یهیقف  رباب  ازریم  نامز  رد  خـلا . تسنم .... کلم  کیرـش  انالوم  هک  دوب  هتفگ  ازریم  هک  نانچ  دوب 

؟ یئوگیم هچ  دیزی  نعل  رد  هک  دیـسرپ  وا  زا  ازریم  دوب  رـضاح  زین  دـیزم  انالوم  دـندوب و  ازریم  سلجم  رد  ناشیا  يزور  دوب  هدـمآ  تاره 
دنتفگ دیئوگیم ؟ هچ  امـش  دیوگیم  نیا  دوخ  دیزم  انالوم  تفگ  درک و  ناشیا  هب  يور  ازریم  هدوب  هلبق  لها  زا  هک  اریز  تسین  اور  تفگ 

 ] برط بحاص  دـیزی  ناـک  و  [ : 546  ] دیوگ بهذلا  جورم  رد  هر )  ) يدوعـسم دـیزم . رب  رگید  دـص  دـیزی و  رب  تنعل  دـص  میئوگیم : ام 
دعب کلذ  دایزنبا و  هنیمی  نع  هبارـش و  یلع  موی  تاذ  سلج  بارـشلا و  یلع  ۀـمدانم  دوهف و  دورق و  بـالک و  حراوج و  و  هحفص 812 ]
رمأ مث  دیوگ : دـعب  هدـیدرگ  لقن   797 هحفـص : رد  هک  تیب  ود  نآ  رخآ  ات  ۀبرـش ...... ینقـسا  لاقف : هیقاـس  یلع  لـبقاف  ع )  ) نیـسحلا لـتق 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


یهالملا تملعتـسا  ۀنیدملا و  ۀکمب و  ءانغفا  رهظ  همایأ  یف  قوسفلا و  نم  هلعفی  ناک  ام  هلامع  دیزی و  باحـصا  یلع  بلغ  اونغف و  نینغملا 
هلمحی ناک  اثیبخ و  ادرق  ناک  ءاکتم و  هل  حرطی  هتمدانم و  سلجم  هرـضحی  سیقیبأب  ینکی  درق  هل  ناـک  بارـشلا و  برـش  ساـنلا  رهظأ  و 

رهشم و رفصالا  رمحالا و  ریرحلا  نم  ءابق  سیقیبأ  یلع  لیخلا و  اهب  قباسی  ماجل و  جرسب و  کلذل  تللذ  تضیر و  دق  ۀیشح  ناتأ و  یلع 
کلذ یف  لاـقف  ناولا  نم  عاوناـب  عملم  شوقنم  رمحـالا  ریرحلا  نم  جرـس  ناـتالا  یلع  قئاقـشب و  ناولأ  تاذ  ریرحلا  نم  ةوسنلق  هسأر  یلع 

دایج هب  تقبس  يذلا  درقلا  يأر  نم  الأ  نامض  تطقس  نا  اهیلع  سیلف  اهنانع  لضفب  سیق  ابأ  کسمت  مویلا : کلذ  یف  ماشلا  ءارعـش  ضعب 
هللالوسر تنب  نبا  هلتق  نم  هقـسف  هحفـص 813 ] نم [  رهظ  ام  هملظ و  مهمع  هلامع و  دـیزی و  روج  سانلا  لمـش  اـمل  ناـتأ و  نینمؤملاریما 

هنم فصنا  هتیعر و  یف  هنم  لدعأ  نوعرف  ناک  لب  نوعرف  ةریس  هریس  رومخلا و  برـش  نم  رهظ  ام  هراصنا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نبا کسنت  دنع  کلذ  ۀیمأینب و  رئاس  مکحلا و  نب  ناورم  نایفسیبأ و  نب  نامثع  وه  مهیلع و  هلماع  ۀنیدملا  لها  جرخأ  هتماع  هتـصاخل و 

ملسم مهیلع  ماشلا  لهأ  نم  شویجلاب  مهیلا  ریـسف  دیوگ :) هک  نیا  ات   ) نیتس ثالث و  ۀنـس  یف  کلذ  هسفنل و  ةوعدلا  راهظا  ههلأت و  ریبزلا و 
هللا یلص  هللالوسر  اهامس  دق  هنتن و  اهامـس  دیزی و  دیبع  مهنأ  یلع  اهلهأ  هعیاب  اهلهأ و  لتق  اهبهن و  ۀنیدملا و  فاخأ  يذلا  يرملا  ۀبقع  نب 
نآ رخآ  ات  خلا  هلعف .... نم  ناک  امل  فرسم  مرجمب و  هللا  هنعل  اذه  ملسم  یمسف  هللا  هفاخأ  ۀنیدملا  فاخأ  نم  لاق  ۀبیط و  ملس  هلآ و  هیلع و 

یمالسا نیخرؤم  رگید  و  هر )  ) يدوعسم تسا و  یفاک  وا  ندوب  نعل  قحتسم  يارب  یئاهنت  رد  کی  ره  هک  هدش  رداص  دیزی  زا  هک  یتایانج 
تافاضا اب  نیعبرأ  يهرابرد  قیقحت »  » باتک تاحفـص  دادـعت  هک  نیا  رب  رظن  تاـفاضا ) يهمتاـخ  [ ) هحفص 814 دناهدرک [ . لقن  الیـصفت 

اذل دش . هفاضا  يرادقم  زاب  باتک  مود  عبط  نیا  رد  ددرگیم و  رتشیب  باتک  تماخض  دوریم و  ینوزف  هب  ور  تاقیقحت  دئاوف و  زا  یضعب 
قیفوت هک  مروآیم  اج  هب  لاعتم  رداق  دـنوادخ  هاگرد  هب  رکـش  هداد و  همتاخ  باتک  رب  اهنآ  يهمیمـض  تافاضا و  تاـقیلعت و  هب  اـجنیا  رد 

هب عجار  باتک  عوضوم  لصا  نوچ  مدـش و  نآ  مود  عبط  هب  قفوم  زین  هدـیناسر و  مامتا  هب  تادایز  مئامـض و  اب  ار  باـتک  دومرف و  تیاـنع 
سدـقم هاگـشیپ  سدـقا و  تحاس  رد  ترـضح  نآ  رطاخ  هب  مراودـیما  تسا  هیلعهللامالـس  ءادهـشلادیس  ناـمولظم  دیـس  نادیهـش و  رورس 

عقاو فرشا  سدقا و  رظن  دروم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هادف و  انحاورا  هللاۀیقب  نارود  تجح  نامز و  ماما  رهد  سومان  رصعیلو و  ترـضح 
دیزم هتشاد و  رکشت  لامک  دش  مود  عبط  باتک  نیا  يو  يهقفن  اب  هک  یتمعن  عراز  اقآ  دمحم  جاح  ياقآ  بانج  زا  یلاعتهللاءاشنا و  ددرگ 

انطاب و ارهاظ و  ارخآ و  الوا و  دـمحلا هللا  و  هحفص 815 ] میامنیم [ . تلئـسم  لاعتم  رداق  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  ناشیا  تایقفوت  تادییأت و 
هاگرد هب  يراذگرکش  یسب  ياج  امیلست . ملـس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  و  دمحم »  » نیلـسرملا ءایبنالا و  متاخ  انیبن  اندیـس و  یلع  هللا  یلص 

ینید تامدـخ  رد  ار  يرتـشیب  قیفوت  يدـنوادخ  هاـگرد  زا  تفاـی و  همتاـخ  1 ه ق   / ع 1398 رد 30 / باـتک  مود  عبط  هک  تسیدـنوادخ 
. نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاطلا  هلآ  یبنلا و  قحب  مراتساوخ - نتشیوخ  ياهراک  لامعایمامت و  رد  ار  تین  صولخ  هدومن و  تلئسم 
هب یلاعلا  هلظماد  دـجاملا  دـلاولا  يدیـس  هللاۀـیآ  ترـضح  رما  هب  انب  هک  تسا  ازـس  ار  ادـخ  رکـش  یئابطابطلا  یـضاقلا  یلع  دـمحم  زیربت -

یلاعت دمحلا هللا  دش و  لوذبم  نآ  حیحصت  عبط و  رد  لماک  تیدج  مامتها و  هدیدرگ و  قفوم  فینم  قیقحت  فیرـش و  باتک  نیا  يهلباقم 
یئابطابط  یضاق  یقت  دمحم  دیس  ش  56 ه .  / 12 خیراتب 19 / 

یقرواپ

. تسا باتک  لوا  عبط  تاحفص  هب  عجار  [ 1]
تایاور و زا  لوق  نیا  لقان  یلو  دنـشاب  هدرک  فقوت  قشمد  رد  هام  کی  (ع) تیب لها  ءارـسا  هک  تسا  یلوق  هب  انب  راوگرزب  دیـس  ههبـش  [ 2]
رب يدهاش  دیاشن و  ار  دامتعا  هک  دشاب  یم  یتایـس  دح  تالامتحا و  زا  زین  ماش  رد  ندـنام  لاس  کی  بیرق  تسین و  مولعم  هربتعم  خـیراوت 
زین لوق  نیا  دناهدرک  فقوت  مین  هام و  کی  هک  مدید  هیلیعامـسا  يهقرف  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  دـش و  دـهاوخ  یـسررب  هچنانچ  تسین  نآ 

. دش دهاوخ  رکذ  هک  يدهاوش  هب  رظن  تسین  دامتعا  لباق  دزاسیمن  ندنام  هام  کی  لوق  اب  هک  نیا  رب  هوالع 
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هب نارهت و  هتشون ص 87 ط  اهکلسم  يرابخا  در  رد  هک  ( هر ) ءاطغلافشاک رفعج  خیـش  ربکا  خیـش  نیبملاقح  باتک  هب  دوشب  عوجر  [ 3]
.64  - هینامعن ج 2 ص 69 راونا  تاقیلعت 

. نارهت يدنجریب ص 54 ط  مایالا  روهشلاعیاقو و  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 4]
هداعلاقراخ و هب  ءالبرک  هب  بیطا  دسج  هب  رهطا  رس  قاحلا  يارب  (ع) داجـس ماما  ندمآ  هک  هدشن  لئاق  هعیـش  زا  یـسک  هک  یتروص  رد  [ 5]

رهطا دسج  ءالبرک و  ءادهش  يهرهطم  داسجا  نفد  يارب  (ع) داجـس ماما  ندمآ  رد  دناهدش  لئاق  هعیـش  زا  هچنآ  طقف  تسا  هدوب  ضرالایط 
. تسا هدرک  نفد  ار  بیطا  دسج  صوصخ  هرهاط  نادبا  هدمآ و  ءالبرک  هب  زاجعا  وحن  هب  يداعریغ و  قیرط  هب  هک  تسا  (ع ) ءادهشلادیس

. فجن ۀجحملا ص 139 ط  فشک  [ 6]
. ادیص فوهل ص 8 ط  [ 7]

. مود عبط  ادیص  فوهل ص 14 ط  [ 8]
. ] لاس 1370 ه ق ص 138 هب  فجن  عبط  ۀجحملا  فشک  [ 9]

لابقا ص 599. [ 10]
. تسا ( فوهلملا ) راحب ترابع  هک  دنامن  هتفگان  دیدج و  عبط  تسفا ج 107  لصا  راونالاراحب ص 42 و ص 81  تازاجا  [ 11]

مهف هسنج و  ءاـنبأ  یلع  هزیمت  فرع  همجح  رغـص  هراـصتخا و  عم  همـسر  هبیترت و  یلع  فقو  نم  و  هدوـمرف : فوـهل  باـتک  رخآ  رد  [ 12]
. ادیص ص 121 ط  هسفن - یف  هتلیضف 

. دوش عوجر  ( هر ) خیش بیذهت  يهمدقم  هب  [ 13]
يرون ثدحم  يهمالع  ياهتراسج  تأرج و  زا  هدومرف و  هر )  ) یناقمام يهمالع  فجن  ج 1 ص 426 ط  هر )  ) یناقمام لاقملاحیقنت  [ 14]

هب دوش  عوجر  تسا  هیلعهللامالـس  ساـبعلا  لـضفلاوبا  مشاـهینب  رمق  ترـضح  هب  ار  هر )  ) یـسراف ناملـس  شنداد  لیـضفت  مه  یکی  هر ) )
مشاهینب رمق  ترضح  اب  سایق  فرط  تسا  تیالو  تلاسر و  نادناخ  مادخ  زا  ناملس  هک  یتروص  رد  لاقملا  حیقنت  زا  هروکذم  يهحفص 

نیب ندرک  هسیاـفم  هتـشاذگ  اـنب  هدرک  ذاـختا  هر )  ) یـسلجم يهمـالع  لاوـحا  رد  یـسدقلاضیف  باـتک  رد  هک  ياهیور  دـننام  تـسین  (ع )
يهمالع رمع  زا  زور  ره  هب  تسا  عفنا  مادک  هک  اهنآ  تافیلأت  و  هر )  ) یـسلجم يهمالع  )و  هر  ) یلح يهمالع  قالطالا  یلع  هللاۀیآ  تامدخ 

رطـس و دنچ  ینعی  تسا  میدـق  نیبتاک  نیطاطخ و  تاحالطـصا  زا  تیب  دـتفایم و  تیب  ردـقچ  دوش  باسح  رگا  یـسلجم  موحرم  یلح و 
هدیـشک و رتشیب  تمحز  ناشتافیلأت  يهرابرد  دـیابب  زور  ره  هر )  ) یـسلجم همالع و  زا  کی  مادـک  دنـشاب و  هتـشون  زور  ره  دـیاب  تاـملک 

هکلب هعیش  ملاع  رد  تسا ؟ یسیونهمجرت  زرط  نیا  ایآ  دهدب  ( هر  ) همالع رب  حیجرت  ار  هر )  ) یـسلجم هتـساوخ  تقو  نآ  دناهتـشون و  رتدایز 
یلع هللاۀیآ  ارچ  هک  دمهفیم  دبای  عالطا  وا  یناگدنز  تالاح  رب  تسرد  ناسنا  رگا  هک  تسا  هر )  ) یلح يهمالع  رفن  کی  مالـسا  ملاع  رد 

اب هدـمآ و  دوجو  هب  راوگرزب  نآ  رئاظن  اهیـسلجم و  هر )  ) همالع ياـسرفتقاط  تاـمحز  هجیتن  رد  تسا و  هیماـما  ياـملع  ناـیم  قـالطالا 
و هر )  ) همالع تامحز  اجک و  هر )  ) یسلجم نامز  عضو  اجک و  هر )  ) همالع نامز  عاضوا  دنـشاب  هتخادرپ  فیلأت  هب  دناهتـسناوت  لاب  تغارف 

هقف هداد و  لیکشت  هرایـس  هسردم  املق و  اناسل و  دناهدش  نانوی  يهفـسلف  يهتفیـش  هک  ياهفـسالف  ءامکح و  اب  نیفلاخم و  اب  يو  تاثحابم 
رب عالطا  اب  هماع و  هیماما و  هقف  رد  نتخادرپ و  فینـصت  هب  هیماما  صوصخلاب  هقف  رد  ندرک و  ادـج  هماـع  ءارآ  هقف و  زا  ار  هیماـما  يهعیش 

ءاملع زا  هک  یـسک  دومرف  بوخ  اذل  دروآ و  ملق  هب  ناوتن  هک  تامدـخ  زا  رگید  یهتنم و  هرکذـت و  دـننام  نتـشاگن  جوزمم  هقف  اهنآ  ءارآ 
يرون ثدحم  یلو  تسوا  فصو  زا  زجاع  نم  نایب  ملق و  اریز  مرذگب  نم  هر )  ) همالع فیـصوت  فیرعت و  زا  تسنآ  رتهب  هک  هتفگ  لاجر 

ار وا  میروایب  نامدوخ  تسد  يالاب  هقباسم  نادیم  رد  یمالـسا  قرف  ریاس  لباقم  رد  میناوتیم  ار  وا  میراد و  هللاۀـیآ  همالع و  رفن  کی  هر ) )
ره دـسیونیم  باتک  هر )  ) یـسلجم يهمالع  لاوحا  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  رگا  دروآ  نیئاپ  شخماش  ماقم  زا  یـسدقلاضیف  رد  دـنک . انب 

تسام راختفا  يهیام  هک  ار  هر )  ) یلح يهمالع  هللاۀیآ  هک  نیا  هن  دشوکب  هر )  ) یسلجم يهمالع  فصو  رد  دناوتیم  دوخ  يهزادنارد  ردق 
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ناگدنناوخ يهدهع  هب  اجنیا  رد  ار  ءاضق  مکح و  دراد ؟ ینعم  هچ  هقیلـس  هیور و  نیا  دروایب  رتنیئاپ  هر )  ) یـسلجم زا  دشاب  هتـشاد  رارـصا 
ثدـحم زا  يرادـفرط  يادـص  صاخـشا  ضعب  زا  نآ  راشتنا  زا  سپ  مدوب و  هداد  شراگن  باتک  لوا  عبط  رد  اـجنیا  اـت  مراذـگیم  مرتحم 

هدز همدص  يراوگرزب  ثدحم  يوربآ  هب  ارچ  هک  دوب  هتشاگن  نارادفرط  نآ  زا  یضعب  تخادنا و  تریح  هب  ارم  رایسب  دش  دنلب  هر )  ) يرون
يوربآ زا  بجاو و  دیجم  نآرق  مالسا و  يوربآ  ظفح  اریز  دوزفا  متریح  رب  تریح  داریا  نیا  زا  دیاهدرک  داقتنا  باطخلالصف  شباتک  زا  و 
یماـمت درادـن  شزرا  میرک  نآرق  مالـسا و  يوربآ  لـباقم  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  لاـثمأ  يوربآ  رتـالاب و  بتارم  هب  هر )  ) يروـن ثدـحم 

باطخلالصف شباتک  زا  نأشلامیظع و  ثدـحم  نآ  زا  مارتحا  لامک  اب  بناجنیا  هوالع  تسا  نآرق  مالـسا و  يوربآ  ظـفح  يادـف  اـهوربآ 
رب دوخ  تاقیلعت  رد  هئاقبماد  یتاضور  دمحا  دیـس  ریم  ياقآ  رـصاعم  يهمالع  دیـس  یلو  ماهدناوخ  شزرایب  باتک  ار  نآ  ماهدرک و  داقتنا 

تاقیقحت تانایب و  ار  باطخلالصف ) ( ) هر  ) يرون ثدحم  فیلأت  خیرات  هب  عجار  هدومن و  فیعـضت  ار  هر )  ) يرون ثدـحم  شدـج  باتک 
1392 ه لاس : نارهط  155 ط -  - 160: يهحفـص یقرواپ  فراعملاجهانم »  » باتک هب  دوش  عوجر  دوش  هعلاطم  تسا  مزال  هک  دراد  هدـنزرا 

ق.
.44  - 46 هقاحلا : [ 15]

.121 ماعنالا : [ 16]
. تسا تبث  راحب  تازاجا  رد  هدومرف و  موقرم  هرهزینب  قح  رد  هک  هماقم  هللا  یلعا  همالع  هللاۀیآ  يهزاجا  هب  دوش  عوجر  [ 17]

ادیص ص 112. مود  عبط  فوهل  [ 18]
ناهج ص 196. تاراشتنا  عبط  یناجنز  يرهف  ياقآ  فوهل  يهمجرت  [ 19]

لاس 1318 ه ق. نارهط  عبط  نازحالا ص 59  ریثم  [ 20]
. دوشیمن لیلد  داعبتسا  هک  تسا  حضاو  نشور و  مالک  ملع  رد  هک  دنامن : هتفگان  [ 21]

. فجنلا ص 498 ط  هر )  ) یحیرط بختنم  [ 22]
لاس 1321 ش. نارهت  ۀیقابلا ص 392 ط  راثالا  يهمجرت  [ 23]

. دش لقن  هدش  فیحصت  ظفل  نامه  لقن  رد  تناما  هب  رظن  یلو  تسا  فوهل )  ) حیحص هکلب  تسا  فیحصت  فوهلم  [ 24]
نودب دـیابن  مالـسلامهیلع  همئا  كرابم  ياهمان  زا  یکی  نینچمه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  كرابم  مان  نتـشون  رد  [ 25]

تسایمارتحایب یبدایب و  اریز  دومن  راتفر  يداع  صاخشا  یماسا  نتشون  دننام  درک  ءافتکا  كرابم  مان  درجم  هب  مالس  تاولص و  نتـشون 
هک دروم  دـنچ  رد  رگم  هدرک  رکذ  شباقلا  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـهاج  بلغا  رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  بادآ  زا  جورخ  و 

هراشا (ع ) ای ص )  ) تمالع اب  دشن  هداد  شراگن  الیصفت  مالس  تاولص و  رگا  القا  ای  دوش  رکذ  كرابم  مسا  لصا  اب  هک  هدرک  ءاضتقا  ماقم 
تارضح هکرابم  یماسا  نتشون  رد  اهنآ  بانذا  نارگرامعتسا و  زا  تیعبت  باب  زا  رضاح  رـصع  رد  صاخـشا  یـضعب  تارابع  رد  یلو  دوش 

اهیا ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  یلو  دـناهتفرگ  شیپ  یبدایب  یمارتحایب و  راـتفر  مالـسلامهیلع  همئا 
یبتک دوجو  ماقم  رد  ای  دیآ  نابز  رد  اهنآ  يهکرابم  یماسا  هاوخ  مالس  تاولص و  تسا  مزال  سپ  امیلست  اوملس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا 

. درادن یقرف  دشاب  هدمآ  نایم  هب 
هدوب دوخ  نامز  ناـمقل  دـننام  هک  فورعم  یلاـمث  هزمحوبا  هیـضق  نیا  يو  ار  هزمحوبا  نیا  دوشیم  مولعم  هزمحوبا  نتخانـشن  نیا  زا  [ 26]

. دسانشن ار  وا  دوشیم  روطچ  تسا  ع )  ) ماما صاوخ  زا  وا  اریز  هدوبن  تسا 
هک هدرک  لقن  ریثک  نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  زا  ریثا و  نبا  لـماک  يربط و  زا  هیفلـس  هعبطم  هرهاـق  لالج ص 73 ط  یلع  فیلات  نیـسحلا  [ 27]

. دش وربور  نیملسم  توادع  ضغب و  اب  فرط  ره  زا  دیزی 
هب عجارم  نیدهتجم و  ءاهقف و  رباکا  زا  دندوب و  هعیش  رخافم  زا  دنتشاد و  دوجو  هعیش  ياملع  نیرتگرزب  زا  رفن  دنچ  ام  رـصع  نیا  رد  [ 28]

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مظعا  داتـسا  یلماع و  نیدلافرـش  نیـسحلادبع  دیـس  جاح  ماظع  تایآ  زا  دندوب  ترابع  دنتفریم و  رامش 
يدهلا باتک  بحاص  یفجن  یغالب  داوج  دمحم  خیش  جاح  ۀعیشلا و  نایعا  بحاص  یلماع  نیما  نسحم  دیس  جاح  ياقآ  ءاطغلا و  فشاک 

زارط فیدر  رد  نید  هار  رد  داهج  هیماما و  يهعیـش  نیفلاخم  اب  هزرابم  مالـسا و  سدـقم  میرح  زا  عافد  رد  هک  ۀیـسردملا  ۀـلحرلا  باتک  و 
هللا سدق  یـسوط  خیـش  يدهلا و  ملع  یـضترم  دیـس  دیفم و  خیـش  دـننام  فلـس  ياملع  رباکا  يهنومن  دـندوب و  هتفرگ  رارق  نیملکتم  لوا 

تافیلأت زا  یلماع  نیما  ماما  دیـس  يهعیـشلا  نایعا  دنداد و  ناشن  يریدقت  نایاش  تامدـخ  هدـش و  عمج  رـصع  کی  رد  دـندوب و  مهحاورا 
اب هدوب و  زاجم  یلماع  نیدلافرـش  دیـس  ياقآ  ءاطغلا و  فشاک  ياقآ  نید  ناگرزب  نآ  زا  رفن  ود  زا  هدـنراگن  تسا و  رـصع  نیا  راکهاش 

. دناهدومرف مرختفم  بناج  نیا  قح  رد  هزاجا  شراگن 
 . توریب حلاص ص 267 ط 2  یحیبض  رتکد  فیلأت  ۀیمالسالا  مظنلا  یبوقعی ج 2 ص 276 و  خیرات  هب  دوش  عوجر  [ 29]

ج 6 ص 96. [ 30]
يهراـبرد داـیزنبا  هب  يو  روتـسد  دـیزی و  هب  هماـن  لاـسرا  راـتخم  يهیـضق  رد  هک  دوشیم  هدـمیهف  رگید  نئارق  هربتعم و  خـیراوت  زا  [ 31]

. ملاعلا هللاو  دش  لقن  هک  تسیوحن  هب  نیعلاةرق  باتک  رد  یلو  تسا  هدش  ربهمان  رتوبک  يهطساو  هب  راتخم  یصالخ 
. فجن لاس 1318 ق و ص 107 ط  نارهت  نیعلاةرق ص 74 ط  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 32]

لاس 1318 ق. نارهط  فجن و ص 88 ط  نیعلا ص 127 ط  ةرق  [ 33]
هیلع ماما  هک  دوش  یم  هدینـش  مه  اـهناوخ  هضور  زا  هچناـنچ  تساـهنابز  رـس  رد  زین  هاوفا  رد  دروخ و  یم  رظن  هب  یعمج  تاراـبع  رد  [ 34]

زا هک  تسنآ  فـالخ  رب  هابتـشا و  ریـسفت  ریبعت و  نیا  دومرف  تکرح  دـش و  جراـخ  مارحا  زا  درک و  هرمع  هب  لیدـبت  ار  دوخ  جـح  مالـسلا 
نوچ مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  تسا  نیققحم  ءاهقف  دامتعا  دروم  تایاور  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدراو  تایاور 

درک و قارع  يوس  هب  تکرح  دومرف و  مامت  دوب و  هتسب  هدرفم  هرمع  هب  مارحا  درک  دهاوخ  تکرح  هجحلا  يذ  متشه  زور  هک  تسناد  یم 
. تسا نشور  هیقف  صخش  رب  صوصخ  تایاور  هب  عوجر  زا  بلطم  نیا 

. اپورا ۀیقابلا ص 331 ط  راثالا  [ 35]
رکذ قشمد  رهـش  باتک  لـصا  دـننام  زین  مجرتم  یتسیاـب  دـنامن  هتفگاـن  لاــس 1321 ش  نارهت  ۀـیقابلا ص 391 ط  راـثالا  يهمجرت  [ 36]

. تسا قشمد  ناتسرهش  نآ  زکرم  تسا و  هیروس  تلود  مان  هب  العف  هک  تسیگرزب  ناتسا  مان  ماش  اریز  ماش  رهش  هن  درکیم 
. ةرهاق ص 67 ط  [ 37]

ریغ دیزی  هناخ  رد  زور  هد  ءارسا  ندنام  هک  هدومرف  روصت  هر )  ) يرون ثدحم  نارهت  یگنس  عبط  ناجرمؤلؤل ص 178  هب  دوش  عوجر  [ 38]
. تسا قشمد  رد  ءارسا  ندنام  تدم  هیلک  يربط  روظنم  هکلب  تسین  روطنآ  هک  نآ  لاح  تسا و  ماش  رد  تراسا  رد  یتدم  ناشندنام  زا 

(. هر  ) یمق بابرا  دمحم  ازریم  جاح  نیعبرا  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 39]
دهاوخ نایب  ( 17  ) يهرامش رد  لاس 1312 ق و  نارهت  عبط  ص 172  هر )  ) ینیوزق یبن  نب  یـضر  لیلج  لضاف  ءارهزلا  ملظت  باـتک  [ 40]

عطق تسا  جاحلاقئاس  نایب  نب  دیعـس  هفینحوبا  دارم  ای  تسا ؟ تنـس  لها  يهمئا  زا  یکی  روهـشم  يهفینحوبا  ایآ  هفینحوبا  زا  دارم  هک  دـش 
. تسا هدش  دلوتم  رد 148 ه  نوراه  هدرک و  تافو  لاس 150 ه  رد  ماما  يهفینحوبا  اریز  تسا  جاحلاقئاس  دارم  هک  تسا  لصاح 

. مشاب لاحشوخ  يو  زا  تدش  اب  هک  يو  لامعا  رب  تناعا  نوراه و  زا  یلدشوخ  تهج  هب  ینعی  [ 41]
درب یپ  ملاظ  نوراه  يروتاتکید  هب  دیاب  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ثیدـح  بتک  و  هر )  ) يراصنا مظعا  خیـش  بساکم  هب  دوش  عوجر  [ 42]
رگا هک  یتروص  رد  دـشکب  ار  وا  هک  هتـشاد  یگرزب  هاـنگ  هچ  هدوب و  شدـیرخ  رز  مـالغ  شوگ و  هب  هقلح  يهدرب  هدـنب و  ناوفـص  اـیوگ 

. تشادن نتشک  قح  دوب  مه  شدبع 
.113 دوه : [ 43]
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لاس 1308 ق. هب  زیربت  ص 354 ط  [ 44]
ناراکمتـس زا  هدوب و  يدصتم  هاش  ود  نآ  ترازو  هب  یـسابع  قثاو  مصتعم و  نامز  رد  تایز  نبا  هب  روهـشم  کلملادـبع  نب  دـمحم  [ 45]

تشکیم و دادیم و  رارق  هجنکـش  تحت  اجنآ  رد  ار  نیرـصقم  دوخ  دـیلپ  ناـمگ  هب  هک  تسا  فورعم  رونت  بحاـص  وا  تسا و  راـگزور 
دوب هدرک  لقن  ماش  رد  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  يهزجعم  هک  يدرم  نآ  اب  يو  راتفر  تشک و  ار  وا  تشاذگ  مدـق  یهاش  هب  لکوتم  نوچ 
رون هب  دوش  عوجر  دـناهدرک  لـقن  ار  هزجعم  نآ  زین  هماـع  ءاـملع  زا  تسا و  روطـسم  هربـتعم  بتک  رد  ترـضح  نآ  تـالاح  رد  روهـشم و 

. یکلام غابص  نبا  يهمهملا  لوصف  ق و  ( 1320  ) لاس رصم  یجنلبش ص 140 ط  راصبالا 
. تسا روکذم  هیعدا  بتک  رد  روهشم و  رایسب  تساهاعد و  نیرتحیحص  نیرتربتعم و  زا  هک  تسا  حاتتفا  ءاعد  تارقف  زا  [ 46]

. نارهت ریدغلا ج 10 ص 179 ط  [ 47]
مولعلا رحب  لآ  قداص  دمحم  دیـس  ياقآ  اندیـس  ریبک  يهمالع  تاقیقحت  همهم و  تافاضا  اب  یفجن  یقارب  نیـسح  دیـس  هفوک  خـیرات  [ 48]

لاس 1356 ه ق. فجن  هئاقب ص 227 ط  هللامادا  یئابطابط 
رب خـسان و  تادرفتم  هب  هچرگ  هریغ  خـیراوتلاخسان و  يافلخ  دـلجم  يرجه و   33  - لاـس 34 ثداوح  ریثا  نبا  لـماک  هب  دوش  عوجر  [ 49]

. تسین درفتم  تسا و  قفاوم  هربتعم  خیراوت  اب  بلاطم  نیا  رد  یلو  تسین  دامتعا  شتایلقن 
مـشچ هب  رگید  بتک  رد  هک  تسیداـیز  دـئاوف  بلاـج و  تاـکن  ياراد  تسا و  هسیفن  هربـتعم و  بتک  زا  حـئارجلا  جـئارخلا و  باـتک  [ 50]

. دروخیمن
وا ياهمتس  اهملظ و  رد  ار  نومأم  دوب و  يو  صوصخم  ناراثنناج  زا  یسابع و  دیـشرلانومأم  شیج  نیدئاق  اهرگـشلرس و  زا  ۀمثره  [ 51]

هرخالاب هیلع - هللا  هطلس  هملظ  یلع  املاظ  ناعا  نم  هدومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  شیامرف  قادصم  هب  هدرک و  کمک 
وا ترجه  زا  تسیود  لاس  رد  دش  ورم  دراو  تکرح و  قارع  زا  هک  نیا  درجم  هب  وا  دوبن  شیب  نئاخ  ریزو  هک  نیتسایرلاوذ  تیاعس  رثا  رد 

هدرک لقن  مالسلاهیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تافو  هب  عجار  ۀمثره  زا  یتیاور  همحرلاهیلع  قودص  تشک و  نومأم  ار 
رد هچنانچ  هدومرف  تلحر  ایند  زا  ترجه  زا  لاس 203  رد  مالسلاهیلع  ماما  اریز  دزاسیمن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تافو  خیرات  اب  زگره  هک 

ترضح تامارک  رثا  رد  ییحی  شرسپ  دوش و  هعجارم  اجنآ  هب  ماهدرک  قیقحت  هر )  ) يرئازج ثدحم  دیـس  يهینامعن  راونا  رب  دوخ  تاقیلعت 
. تسا بوسحم  هملظ  ناوعا  زا  یلو  هدش  نمؤم  هعیش و  هیلعهللامالس  يداهماما 

. نارهت لاس 1305 ه ق ط  رد  هر )  ) یمق يزار  زازخ  رثالا  ۀیافک  و  هر )  ) یسلجم نیعبرا  اب  عوبطم  جئارخ ص 209  [ 52]
لاس 1381 ه. نارهت  ۀمغلا ص 255 ط  فشک  دلج 3  هب  دوش  عوجر  [ 53]

. فجن یبوقعی ط  خیرات  ص 112 ج 2  [ 54]
دورو هک  دـناهدرک  حیرـصت  نیققحم  نیخروم و  ءاـملع و  زا  يریثک  عمج  فجن . ص 131 ط  ع )  ) نیـسحلا تضهن  هب  دوش  عوـجر  [ 55]

. تسا هدوب  لاس 61  رفص  هام  لوا  رد  ماش  هب  ع )  ) توبن نادناخ  ءارسا 
موحرم ءایلوالا  ریمازم  دـیاش  دراد و  مان  ءایلوالا ) ریمازم   ) هدرک لقن  نآ  زا  هک  یباتک  زیربت و  182 ج 3 ط   - راونالا ص 183 تارمث  [ 56]
ظعاوم رد  هدش و  پاچ  فجن  رد  دلجم  ود  رد  ق  ه . ( 1353  ) لاس رد  هک  دشاب  ه  ( 1335  ) یفوتم یناهفصا  يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح 

هفوک یضاق  حیرش  راتخم  لتق  ندرک  لقن  زا  دیآ و  تسد  هب  شکردم  لصا  دوش و  هعجارم  دیاب  هدرک ؟ لقن  اجک  زا  وا  تسا و  بئاصم  و 
هک هداد  تبسن  حیرش  هب  یتاملک  تسا و  هتشکن  ار  حیرش  راتخم  اریز  تسا  نایامن  لقن  نآ  رب  دامتعا  يهزادنا  هداد  راتخم  هب  تبسن  هک  ار 

رقاب دـمحم  دیـس  هک  دـنامن  یفخم  تسا و  بصاون  زا  وا  هدـش و  لـقن  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  باـتک  رد  یکلاـم  یبرعنبا  زا  تاـملک  نآ 
هک تسا  ناقیالا  ةاقرم  بحاص  وا  هتـشاد و  یظعاو  تمـس  نوچ  تسا  ظعاوم  رد  شتافیلأت  هدوب و  هجنگ  نکاس  ءاـیلوالا  رمیازم  بحاـص 

لـضاف مظعم  قیدص  لیلج  دیـس  ار  ءایلوالا » ریمازم   » باتک ادعب  دوب و  هتفای  شراگن  باتک  لوا  عبط  رد  اجنیا  ات  دـیاشن . ار  دامتعا  نادـنچ 
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فلؤم هدش  هتشون  ربنم  لها  يارب  هدربمان  باتک  دش  هظحالم  الماک  هدروآ و  بناجنیا  شیپ  دوب  هدرک  ادیپ  مشاهلآ  یقت  دیس  جاح  ياقآ 
اب هک  ار  حیرـش  ياوتف  دـنکیمن و  لقن  ردـصم  كرادـم و  بلغا  دوخ  تایلقن  رب  هدروآ و  ملق  هب  ار  دوخ  يربنم  تاریبعت  تاـملک و  اـنیع 

باتک ینعی  تسا  هدرکن  رکذ  ار  دوخ  لقن  ردصم  ادبا  هدومن و  لقن  درادـن  ءالبرک  يهعقاو  نامز  تارابع  هب  تهابـش  ادـبا  هزات و  تارابع 
و دوش . شتایلقن  رب  دامتعا  راـبتعا و  هداد و  رارق  لـقن  ردـصم  هک  تسین  یباـتک  تسین  روتـسم  شلها  رب  هچناـنچ  هدربماـن  ءاـیلوالا  رمیازم 

شندوب یلعج  هک  ار  حیرش  ياوتف  تسا و  هدازدهتجم  روهشم  يوجنگ  یناهفصا  رقاب  دمحم  دیس  جاح  موحرم  دش  هتفگ  هچنانچ  شفلؤم 
زا هک  دـنک  قفوم  دـنوادخ  تسا . هدرک  لـقن  فـجن  ج 1 ط  يهحفـص 135  رد  هلوعجم  ياههصق  ضعب  اـب  تسا  ناـیامن  نآ  تاراـبع  زا 
هک یلعف  وزرون  دیع  رابتعا  هب  رارـصا  هدربمان  یبیطخ  موحرم  هک  دـنامن  هتفگان  و  ددرگ . ادـیپ  حیرـش  ياوتف  دامتعا  رابتعا و  دروم  رداصم 

نامز رد  هک  يزورون  ای  هدومرف  سینخنبا  یلعم  هب  هیلعهللامالـس  قداـص  ماـما  ترـضح  هک  يزورون  هک  یتروص  رد  تشاد  تسا  موسرم 
اهنامز نیا  رد  هک  زورون  نیا  هب  یطبر  متفاین  مالـسا  رد  يدـیع  وچمه  نم  هک  هدومرف  هیلعهللامالـس  مظاـک  ماـما  هک  هدوب  یقیناود  روصنم 
یکلم یناطلـس ، یهاش ، کلم  یلالج ، زورون  نیا  دـناهدرک  زور  نآ  رد  رارقرب  تسا و  لمح  لوا  هک  يزورون  نیا  دـنرادن  هدـش  لوادـتم 

ناگرزب زا  یـضعب  زا  بجعت  دناهدومن  نییعت  زور  نآ  رد  ه  ( 471  ) لاس زا  هک  دشابیم  یقوجلس  هاش  کلم  ۀلودلالالج  ناطلس  هب  تبـسن 
زا هک  هدومرفن  قیقحت  یلو  هدرک  نآ  اب  قیبطت  ار  یلعم  تیاور  تسا و  لمح  لوا  زا  ترابع  زورون  اـم  ناـمز  رد  روهـشم  هدومرف  هک  تسا 

تـسین مولعم  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  تسا و  هدش  روهـشم  فرط  نیا  هب  ق  ه . ( 471  ) لاس زا  هک  یتروص  رد  هدش  روهـشم  نامز  مادک 
لاس زیربت  ط- ج 2  - 249 ص - اـمه )  ) نیدـلالالج ياـقآ  تاـیبدا  خـیرات  هب  بلطم  نیا  قیقحت  يهراـبرد  دوش  عوجر  هدوـب  زور  مادـک 

هک بلطم  نیا  هب  هتشون  ظیرقت  نآ  هب  ناگرزب  زا  هتخادرپ و  فیلأت  هب  زورون  صوصخ  رد  هک  یضعب  و  ریثا . نبا  لماک  خیرات  ه و  ( 1348)
. تسا هدشن  هجوتم  تفای  شراگن 

هتـشاد تقیقح  تسین  مولعم  دناهدیـشارت  هک  تسا  یفرح  هدش  هتفگ  باتک  نیا  رد  هچنانچ  دـیزی )  ) هب تبـسن  یـشعالا  حبـص  ءاعدا  [ 57]
هللا همحر  لیلخ  لوق  هک  تسا  مولعم  دنادیم  یبرع  ار  دیرب »  » ظفل هک  هرسسدق  لیلخ  لقن  اب  یـشعالاحبص  لقن  ضراعت  ماقم  رد  دشاب و 

رد هچنانچ  دنـشاب  هدیـشارت  ار  یـشعالاحبص  لوق  اـهمجع  هک  دوریم  داـیز  ناـمگ  تسا  مدـقم  تسا  بادآ  تغل و  يهمئا  ناـکرا  زا  هک 
. دناهدرک یلمع  ار  عوضوم  نیا  يدایز  ياهاج 

. دجنملا هب  دوش  عوجر  تسا  نابایب  هیداب و  لها  حالطصا  تاناویح  زا  لام )  ) ریبعت نوچ  [ 58]
هچنانچ تسین  تسرد  هدرک  رکذ  تاـبنیزلا  راـبخا  يهمدـقم  بنیز ) هدیـسلا   ) رد مساـق  دـمحم  نسح  تسا  یـسک  دـلوت  خـیرات  نیا  [ 59]

. دیایب نآ  قیقحت 
. فجن لاقملا ج 3 ص 314 ط  حیقنت  و  ناهفصا ، ج 6 ص 255 ط  هر )  ) یئاپهق لاجرلا  عمجم  [ 60]

. فجن بلاطلا ص 324 ط  ةدمع  [ 61]
. فجن ۀعیرذلا ج 1 ص 232 ط  [ 62]

ادج ندب  زا  شتـسد  کی  هتـشادرب و  مخز  هدوب و  ع )  ) ءادهـشلادیس شیومع  روضح  رد  ءالبرک  رد  هک  تسا  ینثم  نسح  زا  ترابع  [ 63]
ع)  ) تیبلها ءارـسا  هب  هفوک  رد  يو  هب  اوادم  زا  سپ  ار  وا  ندش  قحلم  هروبزم  تیاور  تسا و  هدش  لقن  هربتعم  بتک  رد  هچنانچ  هدـیدرگ 

. دناهدرب دیلپ  دیزی  دزن  ءارسا  اب  ار  وا  دنکیم و  دییأت 
رد دـیاب  هتکن  نیا  هب  انلوح  نوعمتجم  هنیدـملا  لها  مشاهینب و  ءاسن  اهایلب و  مایا  هثالث  انمقاف  تسا  نیا  باـتک  لـصا  یبرع  تراـبع  [ 64]
زا هتشاذگن و  رانک  هب  اپ  عرـش  بادآ  زا  (ع ) ءادهـشلادیس يارب  هنیدم  هب  دورو  زا  دعب  ازع  يهماقا  رد  تلاسر  نادناخ  هک  درک  هراشا  اجنیا 
اما دش  دهاوخ  دیدجت  لاس  هب  لاس  دوشیمن و  هدـیچرب  تسه و  هشیمه  ع )  ) ءادهـشلادیس يهیزعت  یتروص  رد  دـناهدرکن  زواجت  زور  هس 

طوسبم ج 1 ص اعامجا - امایا  هثالث  نیموی و  هیزعتلل  سولجلا  هرکی  و  هدومرف : طوسبم  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  صاخـشا  رئاـس  هب  تبـسن 
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رد مدرم  اـم  ناـمز  رد  هچ  رگ  تسا  هدـش  خیـش  لوـقنم  عاـمجا  درادـن و  تهارک  زور  هس  تسا و  روهـشم  هب  لـمع  هتبلا  نارهت و  189 ط 
رانک هب  عرـش  روتـسد  بادآ و  زا  دشاب  ءاهقف  ءاملع و  يهقبط  زا  اصوصخ  دنیامنیم  تلحر  ایند  زا  هک  یـصاخشا  رب  ازع  يهماقا  تیزعت و 

دننکیم رتشیب  ار  تاقوا  عییضت  تامحز و  رتدایز و  ار  اجیب  تافیرشت  زور  هب  زور  دناهتشگ و  جراخ  دح  زا  دح و  زا  هتفر و 
. تسا ۀیفنح  دمحم  ترضح  دارم  ارهاظ  [ 65]

كدنارد هتـشون و  باوج  يو  هب  مه  وا  تشون و  همان  دیلپ  دیزی  هب  هنیدم  یلاو  هک  هدش  حیرـصت  ررکم  یلدیبع  تایاور  تارابع  رد  [ 66]
هتفای و ماجنا  نآ  طسوت  هب  تارباـخم  نیا  هک  دناهتـشاد  يهلیـسو  دوشیم  مولعم  هدـش  یلمع  هماـن  هلیـسو  هب  اـهباوج  لاوئـس و  نیا  تدـم 

. دش دهاوخ  هداد  حرش  هک  هدوب  دیرب  ای  ربهمان  رتوبک  زا  ترابع  هلیسو  دش  دهاوخ  قیقحت  هچنانچ 
هک تسا  یعوضوم  ءالبرک  يهعقاو  یمظع  تبیصم  يهیضق  هک  هدومرف : نیا  هب  هراشا  تالمج  نیا  رد  اهیلعهللامالس  تمـصع  يوناب  [ 67]

. دناهدوب هداد  ربخ  ار  نآ  ملسوهلآوهیلعهللایلص  نییبنلا  متاخ  صوصخ  نیلسرم و  ءایبنا و 
نادـنچ دـیآیم  تسد  هب  خـیراوت  رئاس  زا  هچنانچ  ترجه  نابعـش 61  لئاوا  اـی  بجر  رخاوا  رد  رـصم  هب  تمـصع  يوناـب  نآ  دورو  [ 68]

. دنرادن رگیدکی  اب  تافانم 
. زیربت ص 24 ط 2  [ 69]

مایالا عیاقو  باتک  تادلجم  بحاص  هر )  ) يزیربت میظعلادـبع  نبا  ینابایخ  ظعاو  یلع  الم  جاح  ياقآ  لیلج  يهقث  ثدـحم  يهمالع  [ 70]
زا تفرگیم  رارق  ربنم  يهشرع  رد  یتقو  دوب  ناـیاپیب  ياـیرد  عـالطا  هطاـحا و  رد  هیماـما و  قیقحت  لـها  نیعبتتم و  نیثدـحم و  مظاـعا  زا 
ای تحـص و  رد  قیقحت  اهنآ و  نیفلؤم  تالاح  خـیراوت و  تافنـصم و  بتک و  هب  تفرعم  لاـجر و  ثیدـح و  یخیراـت و  تاـعالطا  تهج 

عساو ثدحم  نآ  زا  زیربت  رد  فرشا  فجن  مق و  يهیملع  يهزوح  هب  فرشت  زا  لبق  هدنراگن  دزیم  جوم  ایرد  لثم  اهنآ  رد  فیرحت  عوقو 
یپ وا  تاعلاطم  تامدخ و  تامحز و  هب  دنک  رظن  مایـص  دـلجم  اصوصخ  وا  عیاقو  تادـلجم  هب  سک  ره  ماهدرک و  هدافتـسا  دایز  عالطالا 

رد عقاو  زیربـت  فورعم  ياـههلحم  زا  یکی  تساـجنآ  هب  بوـسنم  يو  هک  ناـبایخ )  ) درک و تلحر  اـیند  زا  ق  ه . ( 1367  ) لاـس رد  دربیم 
دناهدرک روهظ  یمان  صاخـشا  هلحم  نآ  زا  دوشیمن و  نآ  ینادابآ  نارمع و  هب  یماـمتها  زونه  هک  تساـم  زیزع  ناتـسرهش  یقرـش  فرط 

ۀناحیر بحاص  هر )  ) ینابایخ یلع  دمحم  ازریم  ياقآ  سردملا  ۀمالعلا  انذاتـسا  مایالا و  عیاقو  بحاص  هر )  ) ینابایخ لیلج  ثدـحم  دـننام 
لاس رد  دیهـش  ینابایخ  دـمحم  خیـش  ياقآ  تسدربز  قطان  ریهـش  ینطو  ملاع  درم  ماـیق  تضهن و  بحاـص  ق و  ه . ( 1373  ) یفوتم بدالا 

اقآ لیلجلا  ملاعلا  انقیدـص  دوب و  هدرک  مایق  زیربت  رد  دوب  تنایخ  هک  اهیـسلگنا  اب  ۀـلودل  قوثو  دادرارق  اب  تفلاخم  يارب  هک  ق  ه . ( 1338)
اب زاجم  تفای و  تافو  ق  ( 1391  ) لاس رد  هک  تسا  هدش  روهشم  هلحم  نآ  زا  زین  هرسسدق )  ) دهتجم الاب  هب  روهشم  ینابایخ  دمحم  ازریم 

ياهلاس تسا و  رـشتنم  پاچ و  شتالاح  رد  ياهوزج  دوب و  هرـسسدق )  ) يرمکهوکلا ۀـجحلا  هللاۀـیآ  ذاتـسالا  اندیـس  زا  داهتجا  يهزاـجا 
ۀمحر دومنیم  ضیفتسم  دوخ  یملع  تانایب  اب  ار  مدرم  تفریم و  ربنم  هب  هدنراگن  تعامج  زامن  زا  دعب  كرابملا  ناضمر  هام  رد  يدامتم 

لاس رد  هلحم  نآ  رد  هر )  ) يراصنا خیـش  بساکم  يهیـشاح  بحاـص  هر )  ) يدیهـش حاـتف  ازریم  جاـح  ياـقآ  دـیقف  هیقف  هللا  ۀـیآ  هیلع . هللا 
ناتـسربق رد  هلحم  نامه  رد  هدرک و  تلحر  اـیند  زا  لـحم  ناـمه  رد  يرمق  يرجه  ( 1372  ) لاس رد  هتفاـی و  يدـلوت  رداـم  زا  ق  ( 1296)

دورو لئاوا  زا  تشاد و  تقادص  هرـسسدق  مدج  ام  دـلاو  اب  دوب  هیقف  دـهتجم  صخـش  تسا  هدـش  نوفدـم  صوصخم  يهربقم  رد  هیئابوط 
اب دوب  بالط  یسرد  باتک  اهنامز  نآ  هک  لوصالا  لوصف  باتک  زا  یطخ  يهخسن  دندوب و  مه  اب  فرـشا  فجن  هب  يدیهـش  ياقآ  موحرم 
هب يدیهـش  هللاۀیآ  موحرم  تسا و  دوجوم  ام  يهناخباتک  رد  العف  هخـسن  نامه  دناهتـشون و  هدنزرا  تاقیلعت  نآ  رب  هدومرف و  حیحـصت  مه 

ار شروضح  زیربت  رد  شتافو  زا  لبق  هام  دنچ  مدومن  تعجارم  هک  فرشا  فجن  زا  دومرفیم  هیصوت  بناج  نیا  هب  ارارک  هخـسن  نآ  ظفح 
ازریم جاح  ياقآ  میظع  ياناوت  ملکتم  ریهـش و  ریبک  يهمالع  و  تشادن . شیب  يرتخد  تفای و  تافو  روکذ  دالوا  زا  بقعالب  مدرک  كرد 

نیا رد  يرمق  ( 1320  ) لاس رد  هدش  هتشون  ۀلیضفلا  ءادهـش  باتک  يهمدقم  رد  هچنانچ  ریدغلا )  ) سیفن باتک  بحاص  ینیما  نیـسحلادبع 
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مدـج ام  دـلاو  اب  سفنلامیلـس و  بولقلابوبحم و  رایـسب  يدرم  بانج  هب  روهـشم  دـمحا  ازریم  اقآ  شدـلاو  هدوشگ و  اـیند  هب  هدـید  هلحم 
فرشا فجن  رد  تلحر و  ایند  زا  نارهت  رد  ق  ( 1390  ) لاس رد  ریدغلا  بحاص  ینیما  يهمالع  تشاد  تباث  لماک و  تقادص  هرسسدق ) )

. هیلعهللاۀمحر دش  نوفدم 
. زیربت یلعالا ص 24 ط 2  سودرفلا  [ 71]

رد دوب و  داتسا  مولع  رگید  مالک و  هقف و  زا  هعونتم  نونف  رد  يدابودرا  یلع  دمحم  ازریم  ياقآ  ریهش  رحبتم  علـضتم  ریبک و  يهمالع  [ 72]
تـشاد تراهم  زین  یـسراف  مظن  رد  شیوخ و  راگزور  دمآرـس  یبرع  رثن  مظن و  رد  دومنیم و  اضیب  دی  برع  نابز  هب  یگدنـسیون  بدا و 

وا یملق  راثآ  اب  يدایز  بتک  يهمدقم  دراد و  يراثآ  مدرکیم و  هدافتسا  هتسناد و  تمینغ  ار  شروضح  فرـشا  فجن  رد  یتدم  هدنراگن 
. تفای تافو  فجن  رد  رفص  هام  رد  ق  ه . ( 1380  ) لاس رد  هیلعهللاۀمحر  تسا  نیزم 

. زیربت مرحم ص 387 ط  يهمتت  عیاقو  هب  دوش  عوجر  [ 73]
. تسا هدش  عبط  ق  ه . ( 1354  ) لاس هب  دنه  رد  [ 74]

 . فجن ءاسنلا ص 79 ط  لصف  لاقملا ج 3  حیقنت  [ 75]
1 247 ط -  - دوش ص 248 عوجر  يوأملا  ۀنج  باتک  رد  هر )  ) ءاطغلا فشاک  داتـسالا  انخیـش  تاملک  هب  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  [ 76]

ق. ه . ( 1397 : ) ۀنس زیربت  زیربت و ص 81 ط 2 
ةزانج تجرخا  تسا : رامع  تیاور  رد  هدـش  لقن  هرـسسدق  یلماـع  رح  خیـش  ۀعیـشلا  لـئاسو  زا  (ع)ص 287  ماـما ملع  رد  هچناـنچ  [ 77]
ةزانج اوعـضوف  هریرهوبا  سابع و  نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادـبع  نیـسحلا و  نسحلا و  ةزانجلا  یف  رمع و  نب  دـیز  اهنبا  یلع و  تنب  موثلکما 

ای هتفای  ققحت  عوضوم  هک  تسا  فالتخا  ههبـش و  لحم  ار  موثلکما  رمع  جـیوزت  یلو  ۀنـسلا . وه  اذـه  اولاق  هئارو و  ةأرملا  مامالا و  یلیامم 
. دمآ دهاوخ  شقیقحت  هچنانچ  دنهابتشا  رد  تخس  دننکیم  عوضوم  عوقو  هب  مزج  هک  یناسک  هن ؟

هاـم مهدزون  بش  هک  موثلکما  زا  دارم  هک  ماهدرک  قیقحت  راکـشآ  نئارق  دـهاوش و  اـب  (ع) ماـما ملع  يهمجرت  باـتک  هب  تاـقحلم  رد  [ 78]
رفعج نب  هللادـبع  لایع  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  ترابع  دوب  شرتخد  نآ  يهناخ  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ماـما  ناـضمر  كراـبم 

(ع)ص 221. ماما ملع  باتک  هب  دوش  عوجر  دوب  نامهم  يو  هب  دشابیم و  رایط 
(. هیبنت [ ) 79]

. زیربت مارحلا ص 384  مرحم  يهمتت  [ 80]
(. (ع بلاطیبا نب  یلع  تنب  یطسولا  بنیز  ربق  اذه  تسا : ترابع  نیا  هب  هدرک  لقن  هفاقث  هچنآ  [ 81]

. تسا ( هر ) ینیمظاک ردص  نسح  دیس  اقآ  همالع  تافیلأت  زا  هدربمان  باتک  [ 82]
. توریب ۀعیشلا ج 33 ص 207  نایعا  [ 83]

. زیربت 288 ط  221 و ص 286 -  - (ع)ص 223 ماما ملع  يهمجرت  [ 84]
هرامش 504. بیذهتلا ج 5 ص 297  بیذهت  [ 85]

ق. ( 1391  ) لاس هرهاق  رصم - فراعملا  راد  نوراه ص 7 ط 2  دمحم  مالسلادبع  ملق  هب  برعلا  باسنا  ةرهمج  يهمدقم  [ 86]
هیـسور و يهنتف  يهدولاش  ساسا و  هک  دـندوب  ( اهفوا ) بلاط نیا  )و  اهفوا ) دـنوخآ نیا  تسا  هتفاـی  تاـفو  ق  ه . ( 1295  ) لاـس رد  [ 87]

کـش نودب  و  دنلایخ . نآ  رد  ام  ناریا  رد  العف  مه  اهنآ  نیعبات  دـندروآ  مهارف  مدرم  ندرک  نیدیب  اب  يرازت  ياهـسور  نامز  رد  ار  زاقفق 
یتعنص و مولع  اب  مالسا  نید  هک  دناهدرک  لایخ  دناهدوب  لبق  لاس  دصکی  ای  دون و  زا  رتشیب  ياههدزبرغ  زا  فوا  بلاط  فوا و  دنوخآ 

مدرم مالـسا  هک  هدش  نشور  الماک  ام  رـصع  رد  دوب  هدمآ  اهنهذ  هب  لطاب  لایخ  نآ  اهنآ  رـصع  رد  رگا  هک  یتروص  رد  دزاسیمن  یعیبط 
. تسا مالسا  هب  نانمشد  ياهارتفا  زا  اهفرح  نآ  دنکیم و  توعد  تعنص  ملع و  هب  ار 
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. مق موس ص 400 ط  پاچ  عومدلا  جاهنم  هب  دوش  عوجر  [ 88]
هر ج 3 ص 204. یناقمام  لاقملا  حیقنت  هب  دوش  عوجر  [ 89]

. سدقم دهشم  هاگشناد  یشکلاجر ص 80 ط  [ 90]
. دوش عوجر  باتک  نیا  ( 35  ) و ( 34 : ) هحفص هب  [ 91]

. توریب لماک ج 4 ص 6 ط  خیرات  [ 92]
. تسا هفوک  فارطا  تاهد  زا  هیسداق  [ 93]

بحاـص يوفطـصم  ياـقآ  تسرهف  اـب  لاـس 1348 ه ش  ءزج 4  دهـشم ص 318  هاگـشناد  عـبط  هر )  ) یـشکلاجر هب  دوـش  عوـجر  [ 94]
حیقنت و  ینیسح . دمحا  دیس  ياقآ  حیحصت  هب  فجن  عبط  اضیا ص 270  هر )  ) یشکلاجر يهخسن  نارهت و  رد  يرهمجرذوب  یشورفباتک 

. دوش عوجر  باتک  تاقیلعت  هب  و  هر )  ) یمق راحبلا  ۀنیفس  و  هر )  ) یناقمام لاقملا 
زا هک  تسا  هللا  همحر  ینیوزق  یبن  نب  نیدلایـضر  اقآ  لیلج  لـضاف  فیلأـت  ءارهزلا  ملظت  باـتک  لاـس 1312 ق  نارهت  ص 172 ط  [ 95]

( هر  ) ینابایخ ثدـحم  تسا  صاوخلا  ناسل  باتک  بحاص  هر )  ) ینیوزق یـضر  اقآ  زا  ریغ  وا  هدـش و  غراف  لاس 1118 ه ق  رد  نآ  فیلأت 
یمامت رد  نقتم و  شتایلقن  هدربمان  باتک  تسا .) نیرخأـتم  نیرحبتم  ءاـملع  زا  ءارهزلا  ملظت  بحاـص   ) دـیوگ مرحم ص 112  يهـمتت  رد 

يهخسنرد راکبارخ  نالوضف  زا  یضعب  یلو  دهدیم  هئارا  هدومن  لقن  هچنآ  دنس  هدرک و  رکذ  ار  شدوخ  تایلقن  ردصم  كردم و  عضاوم 
ثدحم همالع  هچنانچ  دـناهدرک  عضو  سد و  هدیـسر  عبط  هب  لاس 1312 ق  رد  باتک  نآ  زا  هک  يهخـسن  رد  هدرک و  تلاخد  باـتک  نآ 

هدش و سد  عضاوم  هدروآ و  لمع  هب  باتک  نآ  يهرابرد  يهدـنزرا  تاقیقحت  هدومن و  ادـیپ  نآ  زا  یطخ  حیحـص  يهخـسن  هر )  ) ینابایخ
موحرم مراد  دای  هب  ات ص 121  زا ص 112  مایالا  عیاقو  زا  مراهچ  دلجم  مرحم  يهمتت  هب  دوش  عوجر  تسا  هدومرف  نییعت  ار  يراک  هابتـشا 

تسا رشتنم  پاچ و  هرسسدق  یناغرب  ینیوزق  یقت  دمحم  خیش  اقآ  هیقف  دیهـش  مان  هب  هک  نیقتملا  سلاجم  يهرابرد  هر )  ) ینابایخ ثدحم 
یلک هب  هک  دومرفیم  باتک  نآ  رد  ناگدـننکعضو  سد و  نـالهاان و  تلاـخد  زا  فسأـت  راـجزنا و  راـهظا  درکیم و  ار  تاـقیقحت  نیمه 

تساجنیا روآهدنخ  یلو  داد  تبـسن  هر )  ) ینیوزق هیقف  دیهـش  خیـش  رب  ار  نآ  ناوتن  هک  يروط  هب  دناهتخادنا  عافتنا  زا  فیرحت و  ار  باتک 
( هر  ) یـسلجم يهمالع  هب  دـش  نآ  رب  هراشا  هک  ار  یئاذـک  نیقتملا  سلاجم  باتک  هتفای و  راشتنا  عامتجا  تافارخ  ماـن  هب  یباـتک  اریخا  هک 

يهمالع تاـفیلأت  زا  نیقتملا  سلاـجم  ـالوا  هک  هدـشن  تفتلم  هدرک و  نآ  بلاـطم  تاـیوتحم و  رب  داـقتنا  هتـشاذگ  اـنب  دـعب  هداد و  تبـسن 
هدرک طقاس  دامتعا  رابتعا و  زا  یلک  هب  ار  نآ  هک  دـناهدرک  عضو  سد و  نآ  رب  هدـش و  فیرحت  روبزم  باتک  اـیناث  تسین و  هر )  ) یـسلجم

( هر  ) یسلجم يهمالع  هب  باتک  نآ  تبسن  هدننکداقتنا و  زا  راجنهان  لمع  نیا  دوخ  تسین و  نآ  فلؤم  زا  نآرب  هدش  سد  بلاطم  تسا و 
یـسلجم يهمالع  سدقم  حور  زا  داقتنا  نآ  يهدنـسیون  دیاب  تسا و  بوسحم  ام  راگزور  تافارخ  زا  باتک  نآ  فیرحت  زا  عالطا  مدع  و 

. دیامن وحم  دوخ  باتک  زا  ار  هایس  يهکل  نآ  هتساوخ و  ترذعم  هر ) )
ترابع هداـتفا و  يرمق  لاـس 1312  رد  ءارهزلا  ملظت  زا  هعوـبطم  يهخـسن  رد  رفـص  نم  يهملک : اـت  حابـصملا  ریغ  یفو  يهـملک : زا  [ 96]

لابقا ص 589. هب  دوش  عوجر  دش  حیحصت  هر )  ) دیس لابقا  دوخ  زا  تارابع  هچنانچ  تسنآ  دهاش  امهالک ) )
هیطع و تیاور  نامه  رد  هک  تسین  دـیعب  هدـش و  تیاور  رباج  اب  تلاسر  نادـناخ  عامتجا  هک  تسا  مولعم  هر )  ) دیـس تراـبع  نیا  زا  [ 97]

یفطصملا ةراشب  زا  هعوبطم  يهخسن  رد  هچ  رگ  تسا  هدرک  لقن  ادنسم  یفطصملا  تراشب  رد  يربط  نیدلادامع  هک  دشاب  ربخ  نامه  لیذ 
ساسا هدـش  عقاو  نیثدـحم  ءامدـق  زا  عیطقت  لـصا  تسا و  تیاور  ناـمه  لـیذ  هک  دوشیم  هدـیمهف  نئارق  زا  یلو  درادـن  ار  نآ  فجن  رد 

. یلاعت هللاءاشنا  درک  میهاوخ  قیقحت  هچنانچ  میسانشیمن  ار  هدننکعیطقت  صخش  هچ  رگ  دشابیم  اهنآ  زا  هیطع  تیاور  رد  عیطقت 
یشعالا ج 14 ص 367. حبص  [ 98]

ملظ هدشن و  جراخ  تلادع  زا  لاح  نیع  رد  هدرک  رارقرب  ار  تاساوم  هدومن و  امرف  مکح  ار  لداعت  يواست و  مالـسا  هک  دنامن  هتفگان  [ 99]
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. ] دشاب داد  لدع و  قفاوم  هک  هتسناد  اور  ار  یلداعت  يواست و  تسا  هتشادن  اور  ار 
سوماقلا  ) باـتک توریب و  ص 246 ط  و  ص 191  ۀیرادالا ج 1  بیتارتلایمـسملا  ۀـیوبنلا  ۀـموکحلا  ماظن  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 100]

نیرتهب هک  یـشعالا ج 14  حبـص  توریب و  حلاص ط  یحبـص  رتکد  فیلأت  ۀیمالـسالا  مظنلا  باتک  رـصم و  ص 309 ط  ج 1  یمالسالا )
. لالهلاراد نادیز ج 1 ط  یجرج  فیلأت  یمالسالا ) ندمتلا   ) خیرات تسا و  دایز  تاکن  ياراد  ردصم و 

یشعالا 368:14. حبص  [ 101]
. توریب ج 1 ص 192 ط  [ 102]

روطچ هک  داد  رارق  لمأت  تقد و  دروم  ناملـسمریغ  دئاق  رفن  کی  اب  ار  یمالـسا  رکـشلرس  دئاق و  رفن  کی  يهملاکم  دـیاب  اجنیا  رد  [ 103]
لئاق يو  هب  تبـسن  شدوخ  رب  يرترب  یئزج  هب  ادـبا  دـنادیم و  يواسم  ناـسکی و  شدوخ  اـب  تهج  ره  زا  ار  وا  دـش  ناملـسم  یـسک  رگا 

. دنادیم لضفا  شدوخ  زا  دروایب  مالسا  رگا  ار  وا  هکلب  تسین 
هب هزات  زا  اـم  ناریا  رد  یعمج  اـم  راـگزور  رد  یلو  دادیم  ربخ  اـم  هب  بیغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هک  دـیوگیم : دـلاخ  [ 104]

ماما رمبغیپ و  هب  ار  بیغ  تحارص  اب  سدقم  نآرق  هک  یتروص  رد  دنادیم ؟ بیغ  مالسلاهیلع  ماما  ربمغیپ و  ایآ  دنیوگیم : اهدیسر  نارود 
ماما هک  توبن  بصنم  رد  رگم  دنرادن  یقرف  اریز  تسوا  لثم  زین  مالـسلاهیلع  ماما  درک  تباث  هک  ربمغیپ  هب  نوچ  دنکیم  تباث  مالـسلاهیلع 
سک ره  هب  هک  دوشیم  مولعم  ءانثتسا  زا  لوسر . نم  یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  درادن  ار  بصنم  نآ  مالـسلاهیلع 

رد دشاب  هتـشادن  ینعم  ءانثتـسا  دیاب  دشاب  هدومرفن  میلعت  رگا  دـیامرفیم و  میلعت  ار  بیغ  هدیدنـسپ  هدـیزگرب و  ار  وا  ادـخ  هک  ناربمایپ  زا 
هک رگید  ینآرق  تایآ  رب  هوالع  تسا و  هتخومآ  بیغ  هتـساوخ  ناربمایپ  زا  هک  نآ  رب  ادخ  هتفای و  ققحت  کش  نودب  ءانثتـسا  هک  یتروص 

. تسا هدش  نایب  دوخ  لحم  رد  تسا و  بلطم  دهاش 
. توریب لماک ج 2 ص 412 ط  خیرات  [ 105]

. فجن ص 152 ط 3  هر )  ) یلماع نیدلافرش  اندیس  فیلأت  داهتجالا  صنلا و  [ 106]
. فجن داهتجالا ص 287 ط 3  صنلا و  [ 107]

هب دوش  عوجر  تسا  دراو  هیـضق  نآ  رد  هفیلخ  رب  هک  یتاضارتعا  هب  توریب و  ریثا ج 3 ص 96 ط  نبا  لماک  خـیرات  هب  دوش  عوجر  [ 108]
. نارهت )ج 6 ص 137 ط  ریدغلا )

ج 14 ص 371. [ 109]
یعارلا و باتک : هب  دوش  عوجر  رتشا  کلام  دهع  حرش  رد  لهالا و  دیـس  زیزعلادبع  قیقحت  هب  توریب  هغالبلاجهن ج 4 ص 527 ط  [ 110]

. تسا هسیفن  تافیلأت  زا  هک  ق  ه . ( 1382  ) لاس هب  دادغب  یکیکفلا ط 2  قیفوت  فیلأت  ۀیعرلا 
. لالهلاراد نادیز ص 241 ج 1 ط  یجرج  یمالسالا  ندمتلا  خیرات  [ 111]

یشعالا ج 14 ص 369. حبص  [ 112]
نارهت رمحا ص 53 ط  تربک  بحاص  هللا  همحر  يدنجریب  رقاب  دمحم  خیش  اقآ  فیلأت  مایالا  روهشلا و  عئاقو  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 113]

داعبتسا زا  ریغ  یکردم  تسا و  هدرک  لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  ءارسا  ندمآ  راکنا  رد  هغلابم  رایسب  يدنجریب  موحرم  يرمق  لاس 1352  هب 
دوخ رظن  هک  تسا  اوتف  ماقم  هدرک  لایخ  تسین  يرگید  زیچ  هر )  ) يرون ثدحم  شداتسا  هب  يزروبصعت  زا  ریغ  درادن و  تسین  لیلد  هک 

خیراوت و رد  یتسیاب  دنکیمن و  ادیپ  ترهش  هزادنا  نیا  عوضوم  کی  تهجیب  تسا و  یخیرات  يهیـضق  هک  هدشن  هجوتم  دنک و  راهظا  ار 
ات دروایب  تسد  هب  هدـش  عقاو  جراخ  رد  هک  ار  یتقیقح  دـیامن و  یـسررب  قیقحت و  ار  لبق  ابیرقت  لاس  دصیـس  رازه و  کـی  ناـمز  تـالاح 

مالس نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  قحب  انل  هل و  یلاعت  هللا  رفغ  دهدن  ءاهقف  رباکا  ءاملع و  ناگرزب  زا  یضعب  هب  ار  حیرـص  بذک  نتـشون  تبـسن 
. نیعمجا مهیلع  هللا 
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. يرمق لاس 1319  هب  نارهت  میدق  عبط   169  - ناجرم ص 170 ؤلؤل  [ 114]
روطچ هک  ماهدومن  نشور  یخیرات  عوضوم  کـی  هراـبرد  زیربت . 281 ط   - مالـسلاهیلع ص 283 ماما  ملع  تاـقیلعت  هب  دوش  عوجر  [ 115]

. دناهتشذگ راصتخا  اب  هک  تسا  دایز  نآ  رئاظن  هدیشوک و  راصتخا  هب  نیخرؤم  زا  یضعب 
نیـسحلا مرح  عوـجر  نیرـشعلا  یف  و  : ) تسا نـیا  رفـص  هاـم  عیاـقو  لـقن  رد  حابـصم  رد  هر )  ) یمعفک تراـبع  هـک  دـنامن  هتفگاـن  [ 116]

رد حیرـص  ترابع  اذل  هنیدم و  هب  ءالبرک  زا  عوجر  یمود  ماش  زا  عوجر  یکی  تسا  لامتحا  ود  ترابع  نیا  رد  ۀـنیدملا ) یلا  مالـسلاهیلع 
. تسین ماش  زا  عوجر 

. نارهط میدق  عبط  ناجرم ص 171  ؤلؤل  [ 117]
لاس 1313 ق. رصم  ۀعیشلا ص 50 ط  راسم  [ 118]

يهمالع فیلأت  یبسامهطلا ) دقع   ) يهلاسر اب  هدـش و  هتـشون  يرمق  يرجه  لاس 1308  رد  ابیز  رایـسب  خسن  طخ  اب  یطخ  يهخـسن  [ 119]
مرن دلج  اب  یبیج  عطق  هب  دلجم  کی  رد  امهرـسسدق  یئاهبلا  انخیـش  دـلاو  یثراح  دمـصلادبع  نب  نیـسح  خیـش  اقآ  مالـسالا  خیـش  لیلج 

. تسا دوجوم  ام  يهناخباتک  رد  یمرچ 
. هطوطخم يهخسن  رصم و  ۀعیشلا ص 36 ط  راسم  [ 120]

. رصم ۀعیشلا ص 43 ط  راسم  [ 121]

. رصم ۀعیشلا ص 48 ط  راسم  [ 122]
. رصم عبط  زا  هحفص  ردصم و  نامه  [ 123]

لاس 1308 ق. هب  زیربت  داشرا ط  ص 265  [ 124]

لاس 1308 ق. هب  زیربت  داشرا ص 163 ط  [ 125]
لقن باتک  تافاضا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  تارابع  نیع  عسات . دـلجم  زا  ءزج  ءازجا 8  زا  دـیدج  عبط  دلجم 42  راونالاراحب ص 107  [ 126]

. دوش عوجر  تاقیلعت  هب  دش  دهاوخ 
ناجرم ص 161. ؤلؤل  [ 127]

عماج بحاص  یناث ) ققحم   ) هب روهـشم  هرـسسدق  یلماـع  یکرک  یلع  خیـش  مظعا  هیقف  توهـاللا  تاـحفن  باـتک  هب  دوش  عوجر  [ 128]
عبط تبسن  قارع  طیحم  تحلـصم  هب  رظن  هدیدرگ و  عبط  ق  ه . ( 1360  ) لاس رد  هک  فجن  59 ط   - ق ص 60 ه . ( 940  ) یفوتم دصاقملا 
نداد ناشن  زاجعا  ربیخ و  گنج  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ياهمـشچ  دـمر  يهصق  دـناهداد ، زیربت  تداعـس  يهعبطم  هب  ار  نآ 

. دـیامن راکنا  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  نآ  لـباق  هدوب و  تارتاوتم  زا  خـیراوت  ریـس و  بتک  رد  وا  يهراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
توریب و ص 220 ط  ریثالا ج 2  نبا  لـماک  خـیرات  ةرهاـق و  يهماقتـسا  يهعبطم  300 ط   - ص 301 يربـط ج 2  خـیرات  هب  دوش  عوجر 

نبا خـیرات  ةرهاق ، ط 2  ص 250  يربط ج 2  بحم  ةرـضنلا  ضاـیرلا  ةرهاـق و  يزاـجح - يهعبطم  ص 386 ط  ماـشه ج 3  نـبا  يهریس 
- رصم ص 945 ط  مالـسالا ج 2  ۀحامـس  یف  ۀعوسوملا  ص 187 . ریثک ج 4  نبا  ۀـیاهنلا  ۀـیادبلا و  یناثلا ص 39 . ءزجلا  ۀـیقب  نودـلخ 

لاس 1287 ق. هب  ازریم  داهرف  لوئسلا ص 40 ط  بلاطم 
ناجرم ص 161. ؤلؤل  [ 129]
ناجرم ص 165. ؤلؤل  [ 130]

اریز دیآیمن  رد  تسرد  دیروایب  نوریب  زامن  لاح  رد  هک  ع )  ) ءارهز ترـضح  زا  هر )  ) یقارن موحرم  لقن  اب  نیفـص  رد  هیـضق  عوقو  [ 131]
. دوب هدومرف  تلحر  ایند  زا  اهیلعهللامالس  هرهاط  يهقیدص  نیفص  گنج  نامز  رد  هک  تسا  حضاو 

عقو هنا  يور  و  . ) هدومرف هک  ار  دوخ  شیامرف  كردـم  شاک  هر )  ) یقارن ققحم  يهمـالع  فجن  تاداعسلا ج 3 ص 324 ط  عماج  [ 132]
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نیا زونه  اریز  تسا  مدرم  نایم  هصق  نیا  ترهش  هر )  ) یقارن ققحم  و  هر )  ) يدزی دیـس  لقن  ردصم  تسا  لمتحم  رایـسب  درکیم  لقن  خلا )
مرایـسب كردم  ادعب  هتفای و  شراگن  باتک  لوا  عبط  رد  اجنیا  ات  قفوملا . هللاو  هدـشن  ادـیپ  تسا  رداصم  زا  هک  یتافنـصم  بتک و  رد  هصق 

اریز تسا  ۀمارکلا  جاهنم  رد  هر )  ) همالع هللاۀیآ  ندرک  لقن  نآ  دزاسیم و  دامتعا  دروم  رایـسب  رظن  رد  ار  هصق  نیا  دـمآ و  تسد  هب  ربتعم 
هرهاط يهقیدـص  تایح  ناـمز  رد  هیـضق  هک  هر )  ) یقارن ققحم  لـقن  و  دـیامرفیمن . لـقن  ار  یبلطم  حیحـص  كردـم  نودـب  راوگرزب  نآ 

. تسا هدش  عقاو  نیفص  رد  هک  تسا  هر )  ) يرون ثدحم  لقن  اب  ضراعم  هدش  عقاو  اهیلعهللامالس 
دننکیم لقن  بات  بآ و  اب  سلجم  ندرک  مرگ  يارب  ربنم  يالاب  رد  اهیربنم  زا  دنکیم و  ادیپ  ترهـش  هاوفا  رد  ایاضق  ضعب  هچنانچ  [ 133]

هدش فیلأت  رضاح  رصع  رد  هک  هفیعض  بتک  زا  یکی  رد  هیـضق  نیا  ریظن  دنیامنیم  اهباتک  دراو  درک  ازـس  هب  ترهـش  هک  یتدم  زا  سپ  و 
نآ تشاذگ و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  يهنیس  يور  رب  نفد  عقوم  رد  ار  رغصا  یلع  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  هتـشون : هک  مدید 
هب هنیس  هک  دنناباوخیمن  راضتحا  لاح  لثم  دشاب و  هلبق  هب  شیور  هک  دنناباوخیم  تسار  فرط  رد  ربق  رد  ار  هزانج  الوا : دومرف  نفد  روط 

هلبق فرط  هب  نیمز  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  يهنیـس  لـباقم  رد  دـیوگ : رگا  دوـش  هتـشاذگ  نآ  يور  لـفط  يهزاـنج  اـت  دـشاب  نامـسآ  فرط 
نتشاذگ هنیس  يور  ار  لفط  يهزانج  یعرـش  مکح  تهج  زا  ایناث : تسا و  فرح  درجم  درادن و  كردم  هچرگ  تسا  یفرح  زاب  تشاذگ 

ینعی عوضوم  نیا  لـقن  و  داد ؟ مالـسلاهیلع  ماـما  هب  تبـسن  ار  نآ  دوشیم  اـیآ  تسا ؟ زیاـج  اـیآ  دراد  تروص  هچ  ندرک  نفد  روط  نآ  و 
زا یضعب  هب  نآ  تبسن  مالسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  كرابم  يهنیـس  يور  ار  مالـسلاهیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  يهزانج  نتـشاذگ 
ریت اب  ار  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  كرابم  بلق  سب  دیهـش  ریغـص  لفط  نآ  هک  تسا  نیا  باب  زا  دشاب  هتـشاد  تحـص  رگا  ءاملع  ناگرزب 
نیا رگا  ناگرزب  زا  هک  دوشیم  روطچ  هوـالع  تسا و  هدـش  نفد  مالـسلاهیلع  ماـما  يهنیـس  يور  هک  تسا  نیا  لـثم  هدـینازوس  شندروخ 

زا سک  نیرتکیدزن  رغـصا و  یلع  یتح  دـننوفدم  ع )  ) ماما ياپ  ریز  رد  مشاهینب  زا  ءادهـش  یماـمت  هک  دـیامرفن  شباوج  رد  دوشب  لاوئس 
. تسین کش  ياج  بلطم  نیا  دننوفدم و  نیرئاس  مشاهینب  زا  دعب  تسا و  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  شدنزرف  ترضح  نآ  هب  ءادهش 

 . داشرا ص 50 [ 134]
و ( 5  ) يهنـس ثداوح  ریثالا  نبا  توریب و  ۀـیاهنلا ج 4 ص 105 ط  ۀـیادبلا و  ریثک  نبا  و  ( 5  ) يهنـس يربط  خـیرات  هب  دوش  عوجر  [ 135]
یبوقعی ج 2 ص خیرات  یبطرق ج 14 ص 134  ریسفت  دیمحلادبع  نیدلایحم  دمحم  قیقحت  هب  رـصم  ماشه ج 3 ص 241 ط  نبا  يهریس 
زا رگید  و  لاس 1320 ه ق . رصم  یجنلبش ص 76 ط  راصبالا  رون  نارهت . هیمالسا - ص 196 ط  هر )  ) یسربط يرولا  مالعا  فجن  37 ط 

گنج خـیرات  شراگن  رد  خـیراوتلا  خـسان  بحاص  دوشیم  مولعم  بتک  نآ  تاراـبع  رد  لـمأت  زا  سپ  و  هربتعم . ریـسافت  خـیراوت و  بتک 
رـس تخاس و  همین  ود  ار  رپس  ورمع  ریـشمش  : » هتفگ هدروآ و  ملق  هب  هدومن و  باختنا  ترابع  نیرتکیکر  اب  ار  لوق  نیرتفیعـض  بازحا 

ترابع هربتعم و  خـیراوت  تارابع  رد  لمأت  اب  يو  يهتـشون  نیا  هیمالـسا  ه ص 119 ط - ( 5  ) لاس عئاقو  »ج 2  درک یتـحارج  ار  ع )  ) یلع
كردم نودب  یخیرات  تایوتحم  رب  دیاب  تسا و  راجاق  يهرود  یتلود  یمسر  خیراوت  زا  خیراوتلا  خسان  دزاسیم ؟ روطچ  هر )  ) دیفم خیش 

رارق لقن  ردصم  ار  خسان  ناوتن  هک  نیا  رد  تسین و  زیاج  باتک  نآ  يهعلاطم  هدومرف : ناگرزب  زا  هک  یـسک  هتـشاد  قح  دومنن  دامتعا  نآ 
دروخرب یعقاو  فالخ  تاـیلقن  يداـیز و  ياهـشزغل  تالاکـشا و  تاداریا و  رب  دوش  قیقحت  تقد و  نآ  تاـیلقن  رد  رگا  تسین  یکـش  داد 

. دوش هدروآ  درگ  دلجم  دنچ  رد  یلقتسم  فیلأت  هرابنیا  رد  دیاب  تسا و  رامش  دح و  زا  نوریب  هک  دوشیم 
تقیقح یلو  دـناهداد  ترهـش  رباج  مالغ  هدومن  شوارت  نـالهاان  ملق  زا  هک  ربتعم  ریغ  ياـهلتقم  رد  هاوفا و  رد  ار  یفوع  هیطع  نوچ  [ 136]

حرـش هب  الامجا  هدوب  هیماینب  يروتاتکید  هاگتـسد  اب  زرابم  درم  هوالع  تسا  نیثدـحم  زا  هیماما و  تاور  ناـگرزب  زا  یکی  وا  هکلب  درادـن 
رد تسا  نسحلاوبا  يو  يهینک  هفوک و  لها  زا  هیطع  ددرگ . هتخانـش  لیلج  درم  نآ  هدش و  یفرعم  الماک  ات  دوش  هتخادرپ  اجنیا  رد  شلاح 

ردام زا  یتقو  هتفگ : هک  هدـش  لقن  هیطع  دوخ  زا  هدوب  یمور  زینک  شردام  هدوشگ  ایند  هب  هدـید  هیلعهللامالـس  نینمؤملاریما  تفالخ  ناـمز 
هدـش و دـلوتم  ردام  زا  مالغ  نیا  درک  ضرع  تشاد و  فیرـشت  هفوک  رد  هک  هدروآ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شیپ  ارم  مردـپ  متفای  دـلوت 
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هب نم  ياطع  دومرف و  نییعت  وا  يارب  مهرد  دص  کی  دش و  هدیمان  هیطع  وا  اذل  و  هللا . ۀیطع  اذه  دومرف : ع )  ) ماما درک  يرازگمان  ياعدتسا 
ضعب رد  هدرک و  لقن  هدینـش و  ادعب  دوخ  ناسک  ردپ و  زا  هیطع  ار  عوضوم  نیا  دبال  و  دیرخ . لسع  نغور و  نآ  زا  مردپ  دش  هداد  مردـپ 

اذـه نومـضم  هب  بیرق  هک  هللا ) ۀـیطع   ) اذـه هدومرف : هک  ع )  ) نینمؤملاریما شیامرف  زا  تسین  دـیعب  دـناهدروآ  ریبعت  اطع )  ) هیطع زا  اـهاج 
زا هکلب  درک  جورخ  يوما  يهرود  فورعم  راوخنوخ  راکمتـس و  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  هیلع  رب  ثعـشا  نبا  اـب  هیطع  تسا . هللا ) ءاـطع  )
نب دـمحم  هب  جاجح  تخیرگ  سراف  هب  هیطع  ثعـشا  نبا  رکـشل  ندـش  مزهنم  زا  دـعب  دوش و  يریگولج  روهـشم  میخژد  نآ  یماشآنوخ 
يو هب  درکن  لوبق  رگا  دیامن و  فیلکت  يو  هب  ار  ع )  ) نینمؤملاریما رب  ندرک  نعل  دنک و  توعد  ار  هیطع  هک  تشون  سراف  رد  یفقث  مساق 

داهنـشیپ زا  هیطع  دناوخ  يو  هب  ار  جاجح  يهمان  تساوخ و  ار  هیطع  مساق  نب  دمحم  دشارتب  ار  وا  شیر  رـس و  دـنزب و  هنایزات  دـص  راهچ 
ار يو  شیر  رـس و  هدز و  هنایزات  دـص  راهچ  ار  وا  دـمحم  دـیوگ  ازـسان  ع )  ) نینمؤملاریما هب  دـشن  رـضاح  دومنن و  لوبق  هدز  رـس  جاـجح 

راگن همان  يو  هب  هیطع  دـش  قارع  یلاو  هریبه  نب  رمع  ات  دوب  ناسارخ  رد  تفر و  وا  شیپ  هیطع  دـش  ناسارخ  یلاو  ۀـبیتق  هک  یتقو  دیـشارت 
ات اجنآ  رد  دوخ  نطو  هفوک  هب  تشگزاب  زا  سپ  دـمآ و  هفوک  هب  هیطع  هداد  هزاجا  مه  وا  دور  قارع  هب  درک  نذا  تساوخرد  وا  زا  هدـش و 

دعس ج 6 ص 304 ط نبا  تاقبط  زا  هصالخ  دوب  هقث  درکیم و  ثیداحا  لقن  وا  تفای و  تافو  هدربمان  لاس  رد  درک و  یگدنز  لاس 111 
هب راوگرزب  نآ  روضح  رد  هدوب و  هنیدـم  رد  نیعبرا  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس تراـیز  هب  رباـج  ندـمآ  عقوم  رد  هیطع  دوـشیم  موـلعم  توریب 

دوشیم مولعم  میرک  نآرق  ریسافت  ضعب  زا  و  تسا . هدوب  شنامهم  هدرب و  هفوک  هب  ترایز  زا  سپ  دوخ  اب  ار  رباج  هدش و  فرـشم  ءالبرک 
ج 5 ص 208 هر )  ) یسربط نایبلا  عمجم  هب  دوش  عوجر  دناهدرک  لقن  هفیرش  تایآ  ریـسفت  رد  ار  وا  لاوقا  ضعب  هدوب و  نیرـسفم  زا  هیطع 

تسا هدرک  لقن  هدینش و  نسح  نب  هللادبع  زا  كدف  بصغ  رد  ار  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  يهبطخ  هک  تسا  یـسک  هیطع  و  ادیـص . ط 
ۀعیشلا و لصا  سیفن  باتک  رد  هرسسدق  ءاطغلا  فشاک  داتسا  خیش  ق و  ( 280  ) یفوتم روفیط  نبا  ءاسنلا » تاغالب   » باتک هب  دوش  عوجر 

. تسا هدرمش  اهنآ  زا  موس  صخش  نیعبات و  يهقبط  زا  ار  یفوع  يهیطع  اهلوصا 
تـشگیم و هنیدـم  سلاـجم  اـههچوک و  رد  تـسا  ص )  ) هللالوـسر يهباحـص  ناـگرزب  زا  هللا  هـمحر  يراـصنا  هللادـبع  نـب  رباـج  [ 137]

سک ره  مالـسلاهیلع و  یلع  بح  اب  ار  ناتدوخ  دالوا  دـینک  بیداـت  راـصنا  رـشاعم  يا  رفک . دـقفیبا  نمف  رـشبلا  ریخ  ع )  ) یلع دومرفیم :
. لاجر بتک  هب  دوش  عوجر  شیوخ - ردام  ناش  رد  دنک  رظن  سپ  دیامن  يراددوخ 

رباج تالاح  يهمجرت  رد  ۀعیـشلا  نایعا  رد  ار  تراـبع  نیا  نیع  ق و  ه . ( 1353  ) هنس ادیص  ط 3   237  - ناجشالا ص 238 جعاول  [ 138]
. قشمد 180 ط   - ۀعیشلا ج 15 ص 182 نایعا  هب  دوش  عوجر  انمایخ - تقرح  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدومرف  لقن 

یضم ام  یلع  یباحصا  ۀین  یتین و  نا  : ) دیوگ هک  اجنآ  ات  ار  هیطع  تیاور  ص 173  ع )  ) ءارهزلا ملظت  باتک  رد  هر )  ) ینیوزق لضاف  [ 139]
ملظت زا  زین  ۀـبکاسلا  ۀـعمدلا  باتک  رد  هللا  همحر  یناهبهب  رقاب  الم  جاح  ریبخ  ثدـحم  هچناـنچ  هدرک  لـقن  هباحـصا ) و  ع )  ) نیـسحلا هیلع 

. دراد هیقب  ثیدح  هک  تسا  دهاش  ریخا  يهلمج  نیا  ثیدحلا ) : ) دیوگ دعب  هدومن و  لقن  روکذم  لحم  ات  ءارهزلا 
یفنصم هدش و  نایب  هیارد  ملع  رد  نآ  لیصفت  هک  تسا  رگید  یـضعب  لقن  مدع  ثیدح و  زا  یـضعب  لقن  زا  ترابع  ثیدح  عیطقت  [ 140]

نآ هب  بسانم  باب  رد  ار  نآ  زا  يهعطق  ره  دزاس و  قرفتم  تبسانم  بسح  رب  شباتک  يهفلتخم  باوبا  رب  ار  یثیدح  دوخ  فینـصت  رد  هک 
ياملع زا  ار  لمع  نیا  دوش  هعجارم  نآ  هب  باب  نآ  ناونع  تبسانم  هب  جاجتحا  لالدتسا و  جایتحا و  ماقم  رد  هک  تسا  عیطقت  زا  دیامن  لقن 

زا یکی  هک  ۀعیشلا  لئاسو  شباتک  رد  هرسسدق )  ) یلماع رح  رحبتم  ثدحم  خیش  هچنانچ  دناهدرک  ذاختا  ناشدوخ  بتک  رد  ینـس  هعیش و 
رد ار  شرگید  رادقم  یباتک و  رد  ار  یثیدح  زا  يرادقم  یثدحم  رگا  زین  هدومرف و  ذاختا  ار  هیور  نآ  تسا  هیماما  ثیدـح  گرزب  عماوج 
زا يهعطق  لـقن  رد  هک  تسنآ  زا  تراـبع  دوشیم  یـشان  عیطقت  زا  هک  یبـیع  هدـمع  دـنیوگ و  عیطقت  ار  نآ  دـنک  لـقن  دوخ  رگید  باـتک 

رگید باتک  رد  ار  رگید  يهعطق  یباتک و  رد  ار  يهعطق  ای  باـب  نآ  هب  بساـنم  رگید  باـب  رد  ار  نآ  رگید  يهعطق  یباـب و  رد  ار  ثیدـح 
دننادیم زئاج  ار  عیطقت  هک  روهـشم  دوریم و  نیب  زا  اضعب  تسا  ثیدح  نآ  عومجم  زا  دافتـسم  بلطم  يارب  هک  نئارق  یـضعب  دـنک . لقن 
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: ظـفل شراـگن  اـب  دراد  هیقب  هک  یثیدـح  لـقن  زا  سپ  دراوم  ضعب  رد  نیثدـحم  زا  زاـب  یلو  دـننادیمن  مزـال  ار  عـیطقت  هب  ندوـمن  هراـشا 
مهوت هچنانچ  دیآیم  مزال  لهج  هب  ءارغا  دوشن  عیطقت  هب  هراشا  رگا  دناهتفگن  دراد و  هیقب  ثیدح  هک  دننکیم  هراشا  ربخلا »  » ای ثیدحلا » »

مالـسالا خیـش  دشاب  حـیبق  نآ  هب  ندرک  رورغم  ات  دـیآیمن  مزال  یحبق  یخیرات  ثیداحا  رد  اصوصخ  عیطقت  هب  لهج  زا  نوچ  تسا  هدـش 
ثیدحلا ضعب  ۀیاور   » ص 141 دیامرفیم : هیارد  باتک  رد  امهرسسدق  یئاهبلا  انخیش  دلاو  یلماعلا  یثراحلا  دمصلادبع  نب  نیـسح  خیش 

نیفنـصملا عیطقت  اما  هکرتب و  ۀـلالدلا  نایبلا و ال  لـتخی  ـال  ثیحب  هاوراـمب  قلعتم  ریغ  هکرت  اـم  ناـک  اذا  هزاوج  قحلا  ینعملا  ماـت  ناـک  اذا 
نم ۀجاحلا  عضوم  اضحلم  یهتنا  اعنام » هل  نظأ  ام  اریثک و  هولمعتـسا  دق  زاوجلاب و  یلوأف  ۀبـسانملا  عضاوملا  بسحب  باوبالا  یف  ثیدـحلا 

و تسا . لطاب  ءاعدا  درادـن و  یهجو  دـیآیم  مزال  عیطقت  زا  هک  هدرک  لایخ  نیرـصاق  زا  ضعب  هک  یلهج  هب  ءارغا  سپ  هراتخم - همالک و 
زا یهاگ  دش  هتفگ  هچنانچ  ثیدح  عیطقت  رد  ددرگ : هراشا  دوشیم  راهظا  قح  ندش  حضاو  تهج  هب  هک  یبلطم  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

اهنامز رخاوا  نیا  رد  رگید  تاهج  هب  تبـسانم و  نیدب  دوریم و  نیب  زا  عیطقت  رد  دیآیم  تسد  هب  ثیدـح  مامت  يهظحالم  زا  هک  ینئارق 
صقن تاهج  هک  دوش  فیلأت  عمج و  ثیدح  رد  یباتک  هک  تسناد  حالص  نانچ  روهشم  ءاسؤر  ناگرزب و  زا  یکی  روتسد  هب  ام  رـصع  رد 
ياراد هدـیدرگ و  فیلأت  ۀعیـشلا » ثیداحا  عماج   » مان هب  یباـتک  اذـل  دوش و  ناربج  نآ  رد  يداـیز  صئاـقن  دـشابن و  نآ  رد  هریغ  عیطقت و 

نوچ دـش  هجوتم  نآ  رداصم  هب  دـیاب  باتک  نآ  رد  هک  درک  تلفغ  دـیابن  یلو  تسا  دـیجمت  رایـسب  روخرد  اقح  هک  تسا  يدایز  ياـیازم 
ریـسفت رابخالا و  عماج  و  ع )  ) اضرلا هقف  دـننام  هفیعـض  رداـصم  زا  هر )  ) يرون ثدـحم  هک  يداـیز  راـبخا  هک  تسنآ  نآ  بیاـعم  زا  یکی 

ار رابخا  نآ  تسا . بتک  لیبق  نیا  زا  كردتـسم  رداصم  بلغا  هک  هدرک  فیلأت  عمج و  اهنآ  لاثما  و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هب  بوسنم 
زا ضعب  تسا  نکمم  دـناهدروآ و  راصبتـسا ، و  بیذـهت ، و  هیقف ، یفاک و  هعبرا  بتک  رابخا  فیدررد  ۀعیـشلا » ثیداحا  عماج   » باـتک رد 

ردصم دیاب  هکلب  تسین  روط  نیا  دوشب و  ثیدح  رابتعا  ثعاب  تسا  ۀعیشلا » ثیداحا  عماج   » باتک رد  تیاور  نوچ  دننک  لایخ  صاخـشا 
طوـلخم بتک  نآ  راـبخا  اـب  دـندرکیمن و  رکذ  هعبرا  بتک  راـبخا  فـیدر  رد  ار  راـبخا  نآ  شاـک  ددرگ و  هظحـالم  ثیدـح  كردـم  و 

تسناوتیم ناسنا  هچنآ  هر )  ) يرون ثدحم  لئاسولا » كردتـسم   » باتک رداصم  زا  و  اضرلا .» هقف  « » یفاکلا : » دشیمن هتفگ  دندومنیمن و 
ربکالا ۀـمالعلا  انذاتـسا  اندیـس و  ةرـضح  زین  نآ  يهرابرد  دوب و  تایرفعج » « » تایثعـشا  » ابتک زا  ترابع  دـهد  رارق  راـبتعا  داـمتعا و  دروم 

زا یلک  هب  ار  هر )  ) يرون ثدـحم  تایلقن  هک  هدروآ  لمع  هب  يهدـنزرا  تاقیقحت  فراولا  هلظماد  یئوخلا  دیـسلا  یلعـالا  عجرملا  ققحملا 
ثحب ماقم  رد  ار  دیتاسا  زا  یکی  فجن . جاهنملا ص 226 ج 1 ط - ۀلمکت  ینابم  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا  هتخادنا  شزرا  زا  باتک  نآ 

ار ثیدح  نآ  رگید  يهعطق  رگید  دروم  رد  تسنادیم و  حیحص  درکیم و  کسمت  ياهلئسم  رد  یثیدح  يهعطق  هب  مدید  سمخ  باب  رد 
دنس کی  اب  هدوب و  ثیدح  کی  هک  یتروص  رد  درمشیم  فیعض  دومنیم و  در  تسا  هدرک  لقن  لئاسو  زا  رگید  باب  ياهلئسم و  رد  هک 

هتـشون هعبرا  بتک  زا  یکی  زا  ار  ثیدح  مامت  اذل  تسا و  هدومرف  عیطقت  بسانم  باوبا  رب  ار  نآ  لئاسو  بحاص  تسا و  هدش  لقن  حیحص 
رد هک  دوب  دوجوم  ثیدح  نآ  رد  بلطم  يارب  ینئارق  تسا و  حیحص  تسین و  رتشیب  ثیدح  کی  هک  دش  تباث  مداد و  هئارا  داتـسا  نآ  هب 

يهیادـهلا ساـیقم  فجن و  ص 114 ط  هر )  ) یناـث دیهـش  يهیارد  هب  عیطقت  عوضوم  زا  لـماک  يهدافتـسا  يارب  دوش  عوـجر  دوـبن  عـیطقت 
ص 141. هر )  ) یئاهب خیش  دلاو  يهیارد  باتک  لاقملا و  حیقنت  شلاجر  هب  قحلم  فجن  ص 110 ط  هر )  ) یناقمام

هک رئازلا  ةدمع  باتک  رد  ق  ه . ( 1265  ) یفوتم یمظاک  ینیسح  ینسح  ردیح  دیس  ینابر  ملاع  تامارکلا  بحاص  همالع  لجا  دیس  [ 141]
موی هللادـبع  نب  رباج  عم  تنک  اطع  لاق  هر )  ) دیهـشلا لاق  دـیوگ : رد ص 161  هدـش  یگنـس  پاچ  فرـشا  فجن  رد  ق  ( 1350  ) لاس رد 
یعم تلق :  اطع ؟ ای  بیطلا  نم  یئیـش  کعما  یل  لاق  مث  ارهاط  هعم  ناک  اصیمق  سبل  لستغا و  ۀیرـضاغلا  انلـصو  اـملف  رفـص  نم  نیرـشعلا 
قافا املف  هیلع  ایـشغم  رخ  مث  اثالث  ربک  و  ع )  ) نیـسحلا سار  دـنع  فقو  یتح  ایفاح  یـشم  مث  هدـسج  رئاـس  هسار و  یلع  هنم  لـعجف  دـعس 

يهیطع نامه  اطع  زا  دارم  هر )  ) يرون يهمـالع  دوخ  فارتعاـب  خـلا  هللا  ةوفـص  اـی  مکیلع  مالـسلا  هللا  لآ  اـی  مکیلع  مالـسلا  لوقی : هتعمس 
رباج اب  رگید  عقوم  رد  هیطع  دناهدمآ و  اهنآ  دورو  زا  دـعب  نارگید  هدوبن و  رگید  یـسک  هیطع  شمالغ و  زا  ریغ  رباج  اب  نوچ  تسا  یفوع 
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یفطصملا ةراشب  رد  يربط  نیدلادامع  یلو  هدرک  لقن  رباج  زا  ار  هللا  لآ  ترایز  هدوب و  رفـص  هام  متـسیب  زور  هک  هدرک  حیرـصت  هدماین و 
رئازلا حابـصم  باتک  نآ  لقن  لحم  تسا و  هیطع  تیاور  ءزج  تراـیز  نآ  هدوبن و  باـتک  نآ  شدروم  نوچ  هدومرفن  لـقن  ار  تراـیز  نآ 

اـهنایرج و رئاـس  دـشابیم و  شباـتک  بساـنم  هدوـمرف و  لـقن  هر )  ) دیهـش خیـش  زا  رئازلاةدـمع  رد  زین  هر ) ) یمظاـک دیـس  هچناـنچ  تـسا 
عیطقت هیطع  تیاور  کش  نودـب  سپ  دراد  لتقم  باتک  اب  بسانت  اهنآ  هدوبن و  شباـتک  بساـنم  نوچ  هدومرفن  لـقن  ار  رباـج  ياهـشیامرف 

هدرک لقن  هیطع  هکلب  دشابیمن  تسرد  تسین  يربخ  هیطع  تیاور  رد  ءارـسا  ندـمآ  زا  هک  هر )  ) يرون ثدـحم  شیامرف  سپ  تسا  هدـش 
. تسا هتشگ  هبتشم  رما  يو  هب  تیاور  عیطقت  تهج  زا  یلو 

تسا طلغ  نآ  هک  تسا  حضاو  دش و  لقن  نتم  رد  هک  تسا  روط  نامه  فرشا  فجن  رد  یفطـصملا  ةراشب  زا  هعوبطم  يهخـسن  رد  [ 142]
. تسا رانلا ) یلا   ) حیحص و 

هک نیموصعملا » بئاصم   » باتک لاثما  دوشن  لقن  هربتعم  بتک  زا  ریغ  زا  هک  هدـش  هدیـشوک  رودـقملا  یتح  قیقحت »  » باتک نیا  رد  [ 143]
بتک فیدر  رد  ار  اهنآ  لاثما  ینئارفسا و  لتقم  زا  نآ و  زا  یمسا  اذل  ددرگن و  لقن  تسا  كردمیب  شتایلقن  مهتم و  صخـش  نآ  فلؤم 

فلؤم هک  هتـشادن  عـالطا  دوشیم  مولعم  تسین  لـئاق  اـهنآ  نیب  یقرف  هدروآ و  هر )  ) دیـس فوهل  و  هر )  ) خیـش داـشرا  باـتک  لـثم  هربتعم 
يدزیلا قلاخلادـبع  الملا  دـیوگ : باقلالا  بابل  رد  هللا  همحر  یناشاک  هللابیبح  ازریم  جاح  لیلج  يهمـالع  تسیک ؟ نیموصعملا  بئاـصم 
ۀیناـبلا هبـسن  نکلو  راـبخالا  یف  اـعبتتم  اـظعاو  ناـک  هنا  هلاـح  نم  مولعملا  نیموـصعملا و  بئاـصم  باـتک  نازحـالا و  تیب  باـتک  فـلؤم 

نیفورعملا نیقثوملا  ءاهقفلا  لب  نیروهشملا  ءالـضفلا  ۀبـسن  نیعالملا  ءالؤه  ةداع  نم  ناف  بذک  ۀبـسنلا  نا  ینظ  مهـسفنا و  یلا  ةدحالملا 
ناروکذملا و ناباتکلاف  هللااب - ذایعلا  ۀبسنلا - قدص  ریدقت  یلع  مث  دسافلا  مهداقتعال  انییزت  دساکلا و  مهعاتمل  اجیورت  لطابلا  مهبهذم  یلا 

ةراهطب ایتفم  ربنملا و  یف  اکاته  هنوکل  هورفک  ءاملعلا  نم  ۀعامج  نا  هآر  نم  ضعب  ینعمـسا  دق  کلذ و  لبق  ۀـفلؤم  هیلا  بسنی  امم  امهریغ 
رد هک  یـسک  نداد  يوـتف  نارهط  116 ط -  - باقلالا ص 117 بابل  رظنا  ملعا - هللاو  ۀفیعـضلا  ةذاشلا  يواـتفلا  نم  اـهوحن  ۀـمذلا و  لـها 

ماقم هک  صخـش  وچمه  دشابیم  يو  تایلقن  فیعـض  لیلد  ةذاش  ياهاوتف  مه  نآ  هدـیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  هباطخ  ظعو و  يهتـشر 
شفیلأت هچرگ  صخـش  نینچ  تایلقن  هب  ایآ  دیامن  يوتف  هب  مادقا  دـیابن  هدـشن  طابنتـسا  يهکلم  ياراد  هدرکن و  زارحا  ار  داهتجا  تهاقف و 

نیح رد  دـیآیم  تسد  هب  نیموصعملا  بئاـصم  شباـتک  زا  هچناـنچ  هک  یتروص  رد  دومن  داـمتعا  ناوتیم  دـشاب  يو  تماقتـسا  لاـح  رد 
زایمـسا مهاوخیمن  تسا و  حـضاو  شباتک  رب  رظان  رب  هچنانچ  تسا  هدوب  هفرحنم  يهثدحتـسم  ياههقرف  ضعب  دارفا  زا  باتک  نآ  فیلأت 

. مربب هقرف  نآ 
یلو دشاب  حیحص  مه  ناربط  هب  تبسن  رد  دراد  لامتحا  تسا و  هیربط  هب  تبسن  یناربط  تسا . طلغ  ناتـسربط  هب  تبـسن  رد  یناربط  [ 144]

. تسا يربط  یئاهب  لماک  بحاص  تبسن  رد 
نازحالا ص 59. ریثم  [ 145]

. فجن راددیلک ص 66 ط 2  داوجلادبع  رتکد  موحرم  ءالبرک  خیرات  [ 146]
. توریب ط  - 109 ص - [ 147]

. تسا لوادتم  مه  الاح  دنروآیم و  ریبعت  طخ  نآ  زا  قارع  لها  يهنسلا  رد  هک  تسا  همان  دارم  [ 148]
ج 6 هر )  ) یسوط خیش  بیذهت  فجن و  ص 118 ط  هر )  ) سوواط نب  دیس  يرغلا  ۀحرف  باتک  هب  هعقاو  نآ  لیصفت  هب  دوش  عوجر  [ 149]

. فجن 111 ط   - ص 112
ق. ( 1333  ) لاس هرهاق  باتکلا - راد  یشعالا ج 6 ص 240 ط  حبص  [ 150]

خیرات رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  ق و  ( 1390  ) توریب خورف ص 432 ط  رمع  فیلأت  برعلا » دـنع  مولعلا  خـیرات   » هب دوش  عوجر  [ 151]
یبنلا نا  هدرک : لقن  باهـش  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دعب  لیق - امیف  خیراتلاب  رما  ۀـنیدملا  ص )  ) هللالوسر مدـق  امل  و  دـیوگ : كولملا  ممالا و 
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همدقم نم  نیرهـشلا  رهـشلاب و  نوخرؤی  اوناک  مهنا  رکذف  رفعجوبا  لاق  خیراتلاب . رما  لوالا  عیبر  رهـش  یف  اهمدق  ۀنیدملا و  مدـق  امل  (ص )
موی يا  نم  لاقف  مهلأسف  سانلا  باطخلا  نب  رمع  عمج  باطخلا . نب  رمع  مالسالا  یف  خیراتلاب  رما  نم  لوا  نا  لیق  دق  ۀنسلا و  تمت  نا  یلا 

يربط ج 2 ص 112 خیرات  هب  دوش  عوجر  رمع - هلعفف  كرشلا  ضرا  كرت  و  ص )  ) هللالوسر رجاه  موی  نم  مالسلاهیلع  یلع  لاقف  بتکن 
ق. ( 1357  ) لاس ۀماقتسا  يهعبطم  رصم - -110 ط 

. توریب 180 ط   - ج 1 ص 183 [ 152]
ظ. صتخم - [ 153]

. دشابیم رد ج 4 ص 255  لاس 1389 ه ق  هب  رصم  رد  عوبطم  فنالا ) ضورلا   ) رد [ 154]
قفتا اـمک  خـیراتلا  نم  موی  لوا  وـه  ۀـنیدملا و  ص )  ) یبـنلا لوـلح  موـی  لوا  نم  يا  موـی ) لوا  نم  : ) یلیهـسلا لاـق  - 108 ۀـبوتلا - [ 155]

ج 3 ص 207. ۀیاهنلا ) ۀیادبلا و   ) خیرات یف  ریثک  نبا  ظفاحلا  رکذ  اذک  رجهلا  ماع  خیراتلا  ینس  لوا  یلع  ۀباحصلا 
. رصم فنالا ص 255 ط  ضورلا  رمضم ) یئش  یلا  فیضا  هنا  نیعتف  [ ) 156]

هررق امک  رامـضا  یلا  موی  لوا  نم  هلوق  یف  جاتحی  سیل  و  دیوگ : هدش  لقن  نتم  رد  هک  تالمج  زا  دعب  فنالا  ضورلا  رد  یلیهـس  [ 157]
هرامضاف موی ، لوا  سیسأت  تقو  نم  هانعم  ناکل  سیساتلاب  ظفل  ول  و  نامزلا ، یلع  نم  لوخد  نم  أرارف  موی ، لوا  سیسأت  نم  ةاحنلا : ضعب 

... ثیدحلا یف  نامز و  دعبلا  لبقلا و  و  دعب ) نم  لبق و  نم   ) لیزنتلا یفف  هریغ  نامزلا و  یلع  لخدت  نم  و  ائیش ، دیفی  سیساتلل ال 
. برضلا نیما  عبط  ملاعلا ص 177  ءامسلا و  دلجم  [ 158]

. دوش عوجر  باتک  تاقیلعت  هب  [ 159]
1397 ه ق. لاس : زیربت  ط 2 - - 211  - زیربت و ص 212 يوأملا ص 272 ط 1  ۀنج  [ 160]

تیحیسم ملاع  رد  لومعم  يدالیم  خیرات  تسا و  دوجوم  فلتخم  لوق  تفه  ای  شـش و  ع )  ) حیـسم ترـضح  دلوت  خیرات  رد  نوچ  [ 161]
زا دعب  زارد  ياهلاس  زا  سپ  يدالیم  خیرات  نیا  دزاسیمن و  دنراد  رتشیب  هلـصاف  هتـشاد و  دایز  فالتخا  رگیدـمه  اب  هک  لاوقا  نآ  اب  یلعف 

ترـضح روهظ  ناـیم  و  ع )  ) حیـسم ترـضح  ناـیم  ترتف  تدـم و  نییعت  رد  نیخرؤم  هک  نیا  تسا و  هدـش  هتخاـس  ع )  ) حیـسم ترـضح 
نیخرؤم زا  یـضعب  اذل  تسا و  ع )  ) حیـسم تدالو  خیرات  رد  فالتخا  نآ  أشنم  دـنراد  فالتخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالامتاخ 

هللا یلص  هللا  لوسر  ترجه  ات  ( 568 : ) تسا لئاق  یضعب  و  ( 622 : ) هتفگ یضعب  و  ( 570 : ) هتفگ یضعب  هدوب و  هلـصاف  لاس  ( 600 : ) هتفگ
هدوب و ( 550  ) رد تثعب  هک  هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  هدوب و  يدالیم  ( 610  ) لاس رد  ثعبم  هک  هتفگ : یـضعب  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تدالو رد  نیخرؤم  نایم  فالتخا  زا  ترابع  فالتخا  أشنم  و  دراد . دوجو  زین  يرگید  لاوقا  اـهنیا  زا  ریغ  و  ( 460  ) لاس رد  دیوگ : یضعب 
هتفگ هک  نیا  درادـن . دوجو  یفالتخا  ترـضح  نآ  ترجه  نامز  رد  اریز  ص )  ) هللالوسر ترجه  ناـمز  رد  هن  تسا  ع )  ) یـسیع ترـضح 

: لاس رد  عوبطم  اراد ) ردنکـس و  يهصق   ) باتک يهچابید  رد  قیقحت  لها  زا  یکی  هدش ، هتخاس  زارد  ياهلاس  زا  سپ  يدالیم  خیرات  دـش :
شیپ نرق  هد  زا  طقف  تسنآ  ( 1964  ) لاس لاسما  هک  يدالیم  خیرات  دیوگ : ود ) یس و   ) زورما ص حبـص  يهناخپاچ  ناریا - رد  1343 ش 

هد هک  هدمآ  شیپ  هچ  هک  درک  قیقحت  دیاب  تسا . هدوبن  لومعم  اپورا  يهمه  رد  دعب  اهنرق  ات  درادن و  لامعتـسا  يهقباس  هدـش و  هداد  رارق 
نید هک  یئاهروشک  همه  رد  یتدم  ات  داد  رارق  زا  سپ  خـیرات  نیا  ارچ  و  هداتفا ؟ دالیم  يارب  خـیرات  عضو  رکف  هب  اسیلک  دالیم  زا  سپ  نرق 

تبـسانم هب  اجنیا  رد  و  هدربمان . باتک  نآ  جـنپ ) لـهچ و   ) يهحفـص هب  دوش  عوجر  زین  تسا و  هدـشن  هتفریذـپ  هدوب  یمـسر  نید  يوسیع 
تاقیلعت هب  اذل  یلاعتهللاءاشنا و  داد  مهاوخ  شراگن  باتک  تاقیلعت  رد  ار  نآ  مدش و  یبلطم  رکذتم  ع )  ) یـسیع ترـضح  تدالو  خیرات 

. دوش عوجر 
. تسا باتک  مود  عبط  رد  تافاضا  زا  بلطم  رخآ  ات  اجنیا  زا  [ 162]

لابقا ص 553. [ 163]
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ظ. نمم - [ 164]
. زیربت - 2 ط - - 279  - ص 280 يوأملا » ۀنج   » هب دوش  عوجر  [ 165]

لابقا ص 553 س 22. [ 166]
لابقا ص 554. [ 167]

خ. تارایتخالا - یف  [ 168]
. توریب رابخالا ص 81 ط  نویع  [ 169]

ناهفصا ج 1 ص 52 س 14. رابخا  [ 170]
.18  - س 19 ناهفصا ج 1 ص 53 - رابخا  [ 171]

1379 ق. لاس -: مق - ط - - 15  - س 16 ج 1 ص 293 - لوسرلا - بیتاکم  [ 172]
رد خـیرات  عضو  ترهـش  تهج  هب  نیخروم  اریز  دوب  نیققحملا » لج   » زا رتهب  دـندومرفیم  موقرم  نیخرؤملا » لج   » ار تراـبع  رگا  [ 173]

دنهدب ص )  ) هللالوسر دوخ  هب  ار  خیرات  عضو  لصا  تبـسن  یتسیاب  دنتـشاگنیم  قیقحت  يور  زا  رگا  دـناهداد و  رمع  هب  تبـسن  رمع  نامز 
. دناهداد اهیضعب  هچنانچ 

. رصم لاس 1371 ه  ص 132 ط  [ 174]
هزادـنا نآ  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  ریبک  خرؤم  يدوعـسم  لثم  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  یتاـملک  باـتک  نآ  ياـهاج  ضعب  رد  نوچ  [ 175]

. دشاب عالطایب 
.36 يهیآ - هبوت - يهروس  [ 176]

. فرشا فجن  هرسسدق ج 1 ص 115 س 12 ط  یناقمام  خیش  لاقملا  حیقنت  [ 177]
.163  - دیدج ص 164 ط  راونالاراحب ج 10 - [ 178]

. رصم بتکلا - راد  ج 14 ص 390 ط  [ 179]
رتوبک زا  ع )  ) حون نتسج  دوس  يهرابرد  یـسمش و  ( 1350  ) لاس  112  - هرامش 113 ص 45  مدرم » رنه و   » يهلجم هب  دوش  عوـجر  [ 180]

تناعتـسا هب  یـسراف  نابز  هب  یناربع  ناـبز  لـصا  زا  یئـسکا ) سیـسق  نلگ  میلو   ) ار نآ  هک  نیوکت ص 13  رفـس  تاروت  هب  دوـش  عوـجر 
دوجوم نآ  زا  يهخـسن  ام  يهناخباتک  رد  تسا و  هدـش  عبط  يرجه  ( 1261  ) لاس رد  غرب ) ندا   ) رد هدومن و  همجرت  ینادـمه  ناـخلضاف 

. تسا
. یسمش ( 1350  ) لاس  112  - هرامش 113 ص 45  مدرم » رنه و   » يهلجم هب  دوش  عوجر  [ 181]

. رگید رداصم  عبانم و  لاس 1319 ه ق و  ص 208 ط  هر )  ) ینادمه سرفوبا  يهدیصق  حرش  [ 182]
. درک دهاوخ  نشور  دیزی  نارود  رد  ار  ربهمان  رتوبک  دوجو  دش  دهاوخ  قیقحت  ادعب  هچنآ  [ 183]

. دوش هعجارم  باتک  رخآ  تاقیلعت  هب  [ 184]
تقیقح عوضوم  لصا  دـناسرن  لتق  هب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دایزنبا  هب  دـیزی  هک  تسا  دایزنبا  اب  يو  لتق  دـصق  راـتخم و  يهیـضق  [ 185]

. دناهدرک فیرحت  ار  هصق  یلو  دراد 
ق. ( 1362  ) لاس زیربت  ص 272 ط  [ 186]

همحر ینابایخ  يزیربت  سردم  یلع  دمحم  ازریم  اقآ  لیلجلا  ۀمالعلا  انداتسا  انخیـش و  يهفیرـش  تافیلأت  زا  فراعملا  سوماق  باتک  [ 187]
موحرم اب  راوگرزب  داتـسا  تسا  هدـشن  پاچ  زونه  هک  تسا  دـلجم  شـش  رد  دـشابیم و  ق  ه . ( 1373  ) یفوتم بدالا  ۀـناحیر  بحاص  هللا 

ۀمحر امهیلع  هللا  ۀـمحر  دـناهدرک  تسیز  هلحم  کی  ناتـسرهش و  کی  رد  زارد  ياهلاس  رـصاعم و  مایالا  عئاقو  بحاص  ثدـحملا  اـنخیش 
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. ۀعساو
. تسا نشور  هتشذگ  تانایب  بلاطم و  زا  نآ  هجو  تسین و  هحماسم  زا  یلاخ  ترابع  [ 188]

(. هدش لقن  هک  تسا  روطنامه  ترابع  یلو   ) دشاب دناوتیم  ياهمان  [ 189]
یبرـس پاچ  نویعلا  ءـالج  رد  یلو  تسا  ( 279  ) زا ترابع  نویعلاءالج  يهحفـص  يهرامـش  مارحلا  مرحم  يهمتت  ماـیالا  عیاـقو  رد  [ 190]

. تسا ( 237  ) رد ص هروکذم  يهصق  هدش  عبط  ق  ه . ( 1240  ) لاس هب  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هک  میدق 
ج 8 ص 453. [ 191]

يولع و رما  لوا  رد  هدوب  مخ  ریدغ  ءارعش  زا  ناسح  دشاب و  هدرک  كرد  ار  مالسا  تیلهاج و  نامز  هک  دنیوگ  ار  يرعاش  مرـضخم  [ 192]
تدـالو زا  لـبق  لاـس  تشه  رـصبلایمعا ، بلقلایمعا و  هدومرف : وا  قح  رد  هیلعهللاناوـضر  ةداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  هدـش  یناـمثع  دـعب 

ات 65 ط 2 زا ص 34  ج 2 - ریدغلا )  ) رد يو  قیقحت  يهمجرت  هتفر  ایند  زا  یگلاس  تسیب  دـص و  نس  رد  هدـمآ و  ایند  هب  ص )  ) هللالوسر
زا یضعب  ریدغلا ص 64 ج 2 و  هب  دوش  عوجر  دراد  یناتـساد  هرابنیا  رد  هدوب و  وسرت  رایـسب  يدرم  دوش  هعجارم  اچنآ  هب  دشابیم  نارهت 

فرشا فجن  لوا - یناث ص 60 ط  ءزج  هراتخم  لوصف  رد  هروکذـم  تایبا  تسا و  هدرک  فیلات  یلقتـسم  باتک  شلاح  حرـش  رد  اـهینس 
. تسا دوجوم 

عوجر دناهدرک - فقوت  ماش  رد  هتفه  کی  زا  رتمک  هکلب  هتفه و  ع )  ) تیبلها ءارـسا  هک  هدش  لقن  خـیراوت  لتاقم و  زا  یـضعب  رد  [ 193]
زا ق و  ه . ( 1320  ) لاس ناریا  ق ص 374 ط  ه . ( 1305  ) یفوتم یهاشنامرک  میحرلادبع  خیش  جاح  لیلج  ملاع  رارسالا  رـس  باتک  هب  دوش 

هیلیعامسا يهقرف  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هچنانچ  درادن . تحـص  دناهدنام  هام  کی  ماش  رد  هک  اهیـضعب  ياعدا  هک  دوشیم  مولعم  لقن  نیا 
دامتعا لباق  روبزم  لوق  نیا  ناگرزب  حیرـصت  یخیرات و  دـهاوش  نئارق و  هب  رظن  یلو  دـناهدنام  ماش  رد  مین  هام و  کی  تیبلـها  هک  مدـید 

خیش جاح  ياقآ  لیلج  يهمالع  بیدا  قیفش  قیدص  لضاف  ملاع  لزنم  رد  دش و  يوخ )  ) ناتسرهش هب  يرفـس  هتـشذگ  لاس  هچنانچ  تسین 
دوخ لایخ  ملاع  رد  هخـسن  نآ  یـشاوح  رد  یـصخش  مدـید  مدروخرب  قیقحت  باـتک  نیا  لوا  عبط  زا  يهخـسن  هب  هئاـقب  ماد  یلـضاف  رباـج 
نامه شماوه  رد  ار  اهنآ  يهبوجأ  تالاکـشا  نآ  يهعلاطم  زا  سپ  هداد . شراگن  ار  اهنآ  باتک  شماوه  رد  هدیـسر و  شرظن  هب  یتاداریا 
ءالبرک هب  نیعبرا  زا  سپ  تایضرف  نآ  هب  انب  مالسلامهیلع  تیبلها  ءارسا  هک  هتفگ  هدرک و  یتایـضرف  مدید  دش و  هتـشون  هدربمان  يهخـسن 

هب هدرک و  قیقحت  دیاب  ار  نآ  هتـشگ  عقاو  جراخ  رد  هچنآ  دوشیمن  تسرد  بلطم  تایـضرف  شراگن  اب  دش  هتـشون  شباوج  رد  دنـسریم 
. دناهدرکن فقوت  قشمد  رد  هتفه  کی  زا  رتشیب  ع )  ) تیبلها دناهتفگ  قیقحت  لها  دش  هتفگ  هچنانچ  دروآ و  تسد 

. رصم ص 44 ط  [ 194]
. دوش هعجارم  نارهت  ج 8 ص 327 ط 2  [ 195]

دهتجم هرـسسدق )  ) يرمکهوک يزیربت  ینیـسح  تجح  یلع  دیـس  اقآ  ریبک  هیقف  نب  دمحم  دیـس  اقآ  یمظعلا  هللاۀیآ  ربکا  دـهتجم  [ 196]
ثیداـحا و تاـکن  رد  قیقحت  رد  دوب و  هدرک  هینید  مولع  عاونا  رد  ار  قیقحت  عبتت و  ناـیم  عـمج  هک  هیمالـسا  موـلع  رد  عماـج  قـقحم  هیقف 

دوبن يو  اب  يربارب  يارای  ار  یسک  دوب  درفهب  رـصحنم  هناگی و  هرهاط  ترتع  زا  هدراو  راثآ  رابخا و  رب  هطاحا  تایاور و  يایازم  هب  یئانـشآ 
داهتجا رظنتقد و  رد  دومنیم و  اضیب  دیاویش  نایب  ریرقت و  تسالس  رد  دوب و  رصع  ملعا  تهاقف  داهتجا و  رد  هعیـش و  رب  دیلقت  رد  عجرم 

عرو و تناما و  تقاثو و  تناید و  یلمع و  یملع و  تـالامک  فصو  زا  نم  ناـیب  ملق و  دوب  ینبم  رد  دـهتجم  هجرد و  ـالعا  رد  یناـبم  رد 
موس هبنـشود  زور  رد  تسا  هدـشن  رـشتنم  عبط و  اهنآ  زا  زورما  اـت  هنافـسأتم  دراد  داـیز  تاـفیلأت  تسا  رـصاق  زجاـع و  راوگرزب  نآ  ياوقت 

راوگرزب نآ  دوخ  راثآ  زا  هک  هیتجح )  ) يهسردـم رد  صاخ  يهربقم  رد  مق  رد  تسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  لاس 1372 ه ق  یلالايدامج 
. هحور هللاسدق  دش  نوفدم  تسا 

. فجن ص 192 ط  هر )  ) خیش تسرهفلا  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 197]
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هدرک لقن  هیطع  زا  ماش  زا  تعجارم  رد  ءالبرک  هب  ار  ع)  ) تیبلها ندمآ  هر )  ) یلماع نیما  يهمالع  هک  دش  نایب  هتشذگ  رد  هچنانچ  [ 198]
یئجم یف  نیعبرالا  ثیدح  وا  نیعبرالا  موی  ۀعجاف   » باتک رد  هر )  ) يدالب نامیلس  خیش  نب  نیسح  خیش  لیلج  خیـش  هک  مدش  علطم  ادعب  و 

يهحفـص هب  دوش  عوجر  هدومن  لقن  ۀیطع  زا  ءالبرک  هب  ار  ایابـس  و  ع )  ) ماما ندمآ  ءالبرک » ضرا  یلا  هتیب  لها  و  ع )  ) نیدباعلانیز مامالا 
. تسا هخسن  طلغ  زا  ارهاظ  هدروآ  ریبعت  ۀیطع ) نبا   ) هداد و خر  شریبعت  رد  هحماسم  هچ  رگ  فجن  ط  ( 29)

ياهتدـیقع داسف  ناوارف و  ياهتعدـب  بحاص  هتفاـی و  تاـفو  ق  ه . ( 728  ) لاس رد  یلبنح  ینارح  میلحلادـبع  نب  دـمحا  نیدـلایقت  [ 199]
تسا قشمد  نکاس  تساهیباهو و  کلسم  رد  هک  نیرـصاعم  زا  راطیب  تجهب  دمحم  خیـش  دنیوگ و  مالـسالا  خیـش  ار  وا  تسا و  نایاپیب 

هدیناسر و عبط  هب  هدرک و  يروآعمج  نآ  رد  ار  شدوخ  تاملک  تارضاحم و  و  ۀیمیت ) نبا  مالسالا  خیـش  ةایح   ) مان هب  هدومن  رـشن  یباتک 
یملع عمجم  يهرادا  رد  قشمد  رد  لبق  لاس  دنچ  رد  تسا . هدز  اپ  تسد و  هدرک و  تایهیدب  راکنا  یلو  دیامن  عافد  هیمیت  نبا  زا  هتـساوخ 
يدرم داد  خر  تارکاذـم  تاـقالم و  دوـب  رـضاح  زین  کـیب  مدرم  لـیلخ  قـشمد  یبرع  یملع  عـمجم  سیئر  هـک  راـطیب  تـجهب  دـمحم  اـب 

. درکیم فیرعت  ۀعیشلا  نایعا  بحاص  یلماع  نیما  نسحم  دیس  جاح  همالع  موحرم  زا  دوب و  کلسمیباهو  صخشتم و 
عوجر زین  و  دجنملا - نیدلاحالص  رتکد  فیلأت  توریب  ص 205 ط  ۀنوعلملا » ةرجشلا  مجعم   » ۀیماینب مجعم  باتک : هب  دوش  عوجر  [ 200]

. توریب ط - هدربمان ص 17 - رتکد  قیقحت  هب  ۀیمیت  نبا  فیلأت  ۀیواعم  نب  دیزی  یف  لاؤس  باتک : هب  دوش 
شروظنم هک  تسا  هعیش  نایم  يزاکترا  یلو  هدومرفن  لاس  هب  حیرصت  هچرگ  هک  نیا  هب  تسا  دهاش  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  ترابع  [ 201]

. تسا ( 61 : ) لاس رفص  متسیب 
هچنانچ دـنک  عفد  هتـساوخ  ار  نآ  اذـل  تسین و  لیلد  داعبتـسا  دوشیم و  عقاو  قباطم  روهـشم  لوق  هک  دـنادیم  راوگرزب  دیـس  نوچ  [ 202]
ءـالبرک هب  لوا  نیعبرا  رد  ع )  ) تیبلـها ءارـسا  دوـب  لـئاق  هک  دوـمرفیم  لـقن  هرـسسدق  نیما  دیـس  زا  اهافـش  ءاـملع  زا  نیقثوـم  زا  یکی 

. دناهدمآ
(. 138 : ) هحفص هب  دوش  عوجر  دش  هداد  حرش  باتک  نیا  رد  الیصفت  قباس  ياهنامز  رد  ار  دیرب  تالاوحا  [ 203]

رد صمح  باب  رد  هدوب و  وا  نامیخژد  زا  دیزی و  هیواعم و  ءارما  زا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نانمشد  زا  يراصنا  ریشب  نبا  نامعن  [ 204]
حرـش لاـجر و  بتک  خـیراوت و  هب  دوـش  عوـجر  تسا  هدیـسر  لـتق  هب  دـیزی  تکـاله  زا  دـعب  طـهار ) جرم   ) رد كاحـض  ناورم و  يهنتف 

. یلزتعم يهغالبلاجهن 
یتقو تسا و  نیمه  رهاظ  هچنانچ  دناهدرک  یط  ار  هار  قارع  دصق  هب  الصا  ای  دنتـشذگیم  قارع  ياهیکیدزن  زا  هک  تسنآ  روظنم  [ 205]

ناشمارتحا وا  تما  زا  یعمج  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  ناوراک  نآ  راطق  دورب و  ءالبرک  هب  هک  دناهتفگ  لیلد  هب  دناهدیـسر  قارع  هب  هک 
نآ رتدب  اهنآ  زا  دنوش  هنیدم  راپـسهر  هدرک و  ترایز  ار  ءالب  تشد  ءادهـش  روبق  ات  دشکب  اونین  هب  دـندرک  ناشریـسا  هدومنن و  تاعارم  ار 

ار ع)  ) ءادهـشلادیس تیبلها  تراسا  یئایحیب  مامت  اب  هدراذگ و  دوجو  يهصرع  هب  اپ  نرق  دنچ  زا  دـعب  هک  هیمیت  نبا  دـننام  تسا ، یـسک 
. دیامن راکنا 

دزن العف  راوگرزب  نآ  كرابم  طخ  اب  هدومرف و  موقرم  بناجنیا  هب  هک  ربکا  يهمالع  نآ  ياههمان  زا  هرقف  ود  اـجنیا  رد  تسا  بوخ  [ 206]
ۀحودـلا عرف  هتاـکرب . هللا و  ۀـمحر  قحلاـب و  ۀـمئالا  قلخلا و  ةداـس  یلع  مالـسلا  یلاـعت . هللا  مسب  لوا : دوش : لـقن  تسا  دوـجوم  بناـجنیا 

لک ةرخفم  ۀمالعلا و  میلعلا  زعالا  ربالا  اندـل  ناوضرلا و  يوقتلا و  ۀحرـس  نامیالا و  يدـهلا و  ۀـحود  ۀـیمطافلا  ۀحرـسلا  ةرمث  ۀیمـشاهلا و 
کیلا نم  رئاسل  انم و  کل  مارتحا  ۀلجت و  لکب  افوفحم  مالس  رما  لک  نم  وه  مالـس  و  هماقم . نیرادلا  یف  عفر  همایا و  هللامادا  ۀمامعب  جوتم 

یف رورسلا  درب  ینیع و  ةرق  امهب  دجأف  یتیور  امهیف  لمعأ  يرظن و  امهیف  حرسأ  یماما  نامیرکلا  باتک ... کباتک و  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  و 
هذه امکل  هللا  رکـشف  روغلا  دیعب  ملح  میرک و  رـصنع  میظع و  قلخب  یلجتت  ام  فطاوعلا  فراوعلا و  نم  امهیف  یناطیحت  امکتدـجو  يدـبک 
ینع ۀیاورلا  یف  تبلط  ام  کلف  ةاورلا ) ۀلـسلس  یف  تابثالا  تبث   ) یلاعتهللاءاشنا مکلـصی  اهلهأ  امتنا  ةردتقم  ۀفطاع  اهنا  يرمعل  ۀـفطاعلا و 
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لمعلا و ملعلا و  یف  حلاصلا  فلـسلا  ةداج  كولـسل  مکایا  هللا و  ینقف  تبلط و  امل  ۀـباجا  تبثلا  اذـه  یف  هتیاور  ینع  یل و  حـصت  ام  عیمج 
ۀنـس یلوالا  يدامج   25 روص - هتاـکرب . هللا و  ۀـمحر  مکیلا و  نم  یلع  مکیلع و  مالـسلا  مهراونا و  عطاوسب  ۀئاضتـسالا  مهراـثآ و  ءاـفتقا 

کبزعأ هللا و  كزعأ  لج  زع و  هیف  ییلو  يالعت و  هللا  یف  یخأ  یلاعت . هللا  مسب  مود :) يهمان   ) يوسوملا نیدلافرش  نیسحلادبع  ( 1371)
ةرتعلا ۀکرابملا و  ةرـسالا  نم  کیلا  نم  یلع  هللالوسر و  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  و  لامعالا . حلاص  یف  لامالا  ۀـجو  تلزال  هلهأ و  نیدـلا و 

زع هللادمحاف  يرطاوخ  هیف  بلقأ  يرظن و  هیف  ریدأ  یمامأ  میرکلا  کباتک  دیجم . دیمح  هنا  تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  ةرهاطلا .
یلع ایرج  قبسلا  ناهر  اهب  متزحف  هرهاظم  یلجأب  یمطافلا  نانحلا  اهب  متلثم  فراوع  فطاوع و  اهل  ای  مکفطاوع و  نم  انالاو  ام  یلع  لج  و 
امنا ۀعاسلا و  اهب  انیظح  دق  و  سودرفلا »  » نم هب  انومتفحتا  ام  هللاو  متنا  هللف  هیلا  قبسلاب  لضفلا  مکل  مکنانحل و  ارکـشف  تابلحلا  یف  مکننس 

مکتلاض یلع  هب  اوفقتل  قحلا  راهظا  نم  یناثلا  فصنلا  مکبولطم  دیربلا  عم  یلاعتهللاءاشنا  مکلـصیس  و  اهلوصو . رخأتل  باوجلا  یف  انرخأت 
یلع یفخیل  کلذ  ناک  ام  مترکذ و  امکف  مالـسلاهیلع  میظعلادـبع  اندیـس  بسن  اـما  مهیلعهللاناوضر . ۀـیمامالا  مـالعا  مـالک  نم  ةدوشنملا 

نسحلا نب  دیز  فرعی  هنا ال  ثیح  ۀعبطملا  یف  ۀمزلملا  ححـصم  نم  هیف  ۀفالا  و  یباتک ، یف  شحافلا  طلغلا  اذه  نوکی  نأ  ردقلا  ءاش  نکلو 
الحم هنودجت  ام  لک  یلا  هیبنتلا  مکنم  رظتنن  انحبـصا  دق  رکـشلا و  مکلف  لک  یلع  و  ع )  ) نیدباعلانیز مامالا  نب  دیهـشلا  دیز  فرعی  امنا  و 

. يوسوملا نیدلافرش  نیسحلادبع  ( 1373 : ) ۀنس نابعش   29 روص - مالسلا . رکشلا و  عم  اهدقتنی  نم  لکل  ۀعضاوتملا  انتابیتک  نم  رظنلل 
ص 391. ع )  ) ءادهشلادیس تالاوحا  رد  [ 207]

. فرشا فجن  ط - ص 31 - نیعبرالا - ثیدح  [ 208]
نم ملاعلا  ملعلا و  لقعلا و  فقوم   » باتک هب  دوش  عوجر  دروایب - تازجعم  هب  نامیا  تسا  دـبال  دراد  ادـخ  هب  ناـمیا  سک  ره  ینعی  [ 209]

. رصم مالسالا ج 4 ص 26 ط  خیش  يربص  یفطصم  فیلأت  نیملاعلا » بر 
ناشدوخ اب  ار  ءادهـش  سؤر  یمامت  ماش  زا  تعجارم  رد  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  حیرـصت  رعاش  تیب  نیا  رد  [ 210]

. دناهدرک نفد  ءالبرک  رد  هدروآ و 
. ادیص ص 112 ط 2  [ 211]

لاس 1353 ق. ادیص  ص 247 ط 3  [ 212]
. اهیبیلص تسد  هب  ینعی  [ 213]

. ادیص ناجشالا ص 247 ط 3  جعاول  هب  دوش  عوجر  [ 214]
. ادیص ناجشالا ص 236 ط  جعاول  [ 215]

اهیف و وه  ةرهاقلا و  یلا  هولقن  مث  نالقسع  یلا  سیدارفلا  باب  نم  هولقن  نییمطافلا  ءافلخلا  نا  دیوگ : هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  [ 216]
خلا رطاوخلا ... رارسالا و  یف  نطاق  رئامضلا  بولقلا و  یف  نکاس  وهف  هدسج  وا  هسأر  ناک  ناکم  يا  یفف  ۀلمجلا  یف  ورازی  میظع  دهشم  هل 

لاس 1385 ق. ناریا  ص 151 ط 
رد يوما  دجـسم  بنج  رد  فورعم  لـحم  نآ  رد  ار  رهطم  سأر  هک  دوـشیم  موـلعم  نینچ  داـشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  تراـبع  زا  [ 217]

دجسم هب  بش  کی  رد  ار  وا  ع )  ) داوج ماما  هک  یماش  درم  نآ  يهصق  نمض  رد  هچنانچ  دشاب  نوفدم  اجنآ  هک  نیا  هن  دناهتـشاذگ  قشمد 
عوضوملا یف  یلاعت  هللادبعا  ماشلاب  الجر  تنک  هدومرف : دوب  هدومن  سبح  ار  وا  تایز  کلملادبع  نب  دـمحم  هدرب و  هکم  هنیدـم و  هفوک و 

زا هوالع  ار  یماش  درم  يهصق  نآ  هک  دنامن : هتفگان  زیربت و  داشرا ص 348 ط  خلا  مالسلاهیلع .... نیسحلا  سأر  هیف  بصن  هنا  لاقی  يذلا 
. دناهدرک لقن  زین  تنس  لها  ءاملع  زا  یضعب  هعیش  ءاملع 

لاس 1337 ه. دابآردیح  ج 1 ص 136 ط  [ 218]
بیبز كوکم  تاجاجد و  تسو  افورخ  ۀنامر و  نیعبـس  سلجم  یف  لکا  دیوگ : نامیلـس  يهمجرت  رد  ءافلخلا  خـیرات  رد  یطویـس  [ 219]
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. تسا هدرم  يروخرپ  زا  دیاش  تسا - هدرک  تافو  لاس 99  رد  هتسشن و  تفالخ  هب  لاس 96  رد  نامیلس  یفئاط .
. دابآردیح نانجلا ج 1 ص 136 ط  ةآرم  [ 220]

 . دوش عوجر  باتک  رخآ  تافاضا  تاقیلعت و  هب  [ 221]
نوخ زا  هئربت  تهج  هب  هلیح و  يور  زا  اـمامت  وا  لـتق  رب  تین  داـیز و  نبا  رب  بضغ  لاس 1285 ه ق  صاوخلا ص 150 ط  ةرکذت  [ 222]

. تسا هدشن  مه  قفوم  یلو  دیامن  هئربت  مدرم  راظنا  رد  ار  دوخ  دایزنبا  نتشک  اب  هکلب  هک  تسا  هدوب  ع )  ) ءادهشلادیس
صاوخلا ص 149. ةرکذت  [ 223]

فجن دیلقت  عجارم  هب  اههمان  هدش و  لمحتم  دایز  تامحز  هب  هدوب و  راجاق  يهلسلس  ياناد  لقاع و  درم  ۀنطلـسلا  بئان  ازریم  سابع  [ 224]
اقآ ربکا  علـضتم  ملعا  هیقف  لهانم و  باتک  بحاص  دهاجم  یئابطابط  دمحم  دیـس  اقآ  هعیـش  گرزب  عجرم  دهتجم و  دـننام  هتـشون  فرـشا 

ياهـسور اب  گنج  رد  هک  هدرک  ناریا  هب  تکرح  داهج و  مکح  تساوخرد  اـهنآ  زا  نارگید و  ءاـطغلا و  فشاـک  رفعج  نب  یـسوم  خـیش 
ماهدرک و لقن  ار  اههمان  نآ  زا  یـضعب  نیع  باهولادبع  نادناخ  باتک  رد  ماهدید و  ار  اههمان  نآ  مدوخ  بناجنیا  دـننک و  تکرـش  يرازت 

تسد زا  تلفغ  هدوب و  طلغ  تبسن  دندرک  تلاخد  اهسور  اب  گنج  رد  ناشدوخ  هک  ءاهقفب  ۀیمامالا  ۀعیشلا  راثآ  بحاص  نداد  تبـسن  اذل 
يدـهم ازریم  جاح  هللاۀـیآ  ینابر  ملاع  دـجما  دـج  تسا . داهج  هب  مکح  تساوخرد  ءاهقفب و  ازریم  سابع  موحرم  تلود و  ندـش  نماد  هب 
شیوخ تافو  زا  دـعب  دوخ  یگداوناخ  یـصخش و  روما  هب  تبـسن  ار  ۀنطلـسلا  بئاـن  يرمق  ( 1241  ) یفوتم هرسسدق )  ) یئابطابط یـضاق 

رد هدومن و  داقتعا  تثارو  ناونع  هب  ار  تیاصو  هتـسناد و  ناشدوخ  راختفا  يهیاـم  هشیمه  راـجاق  نیطالـس  ار  عوضوم  نیا  هدرک و  یـصو 
نید و هار  رد  رایسب  تامدخ  ار  راوگرزب  یضاق  و  دناهتـسج ، راختفا  نآ  اب  تسا  دوجوم  هدنراگن  دزن  العف  هک  ناشدوخ  ياههمان  دانـسا و 

گنج رد  تسوا و  يهیرظن  دیدحالص و  هب  هاش  یلعجتف  نامز  زا  راجاق  يهرود  رد  زیربت  ندرک  نیشندهعیلو  تسا و  تبث  خیراوت  رد  ایند 
هب میناوتیمن  اـم  تسا  تاـیح  لاـح  رد  یـضاق  هک  یماداـم  دـناهتفگیم : اهـسور  هدـیماجنا  لوـط  هب  اـهلاس  هک  يرازت  ياهـسور  اـب  ناریا 

.2  - ۀعیشلا ج 47 ص 61 س 3 نایعا  هب  دوش  عوجر  میوش  دراو  ناجیابرذآ 
لاس 1377 ه ق. نارهت  ماقمق ص 592 ط  [ 225]

لاس رد  هک  يزاریـش  دینج  مساقلاوبا  نیدلانیعم  فیلأت  ش  ( 1328  ) لاس هب  نارهت  ص 289 ط  رازالادـش )  ) باتک هب  دوش  عوجر  [ 226]
. دنتخانش ار  وا  شمتاخ  شقن  نیا  زا  ینعی  هب ) هوفرعف  : ) دیوگ متاخ  شقن  لقن  زا  دعب  هدرک و  فیلأت  ق  ( 791)

ریبـکلا عجرملا  ریهـشلا  عبتتملا  انداتـسا  ترـضح  رما  هب  هدوب و  نارهط  رد  رالاسهپـس  يهسردـم  يهناـخباتک  رد  هطوطخم  يهخـسن  [ 227]
ياهاج بلغا  هتفرگ و  تناما  روط  هب  ناشرضحم  زا  بناج  نیا  دوب  هدش  يرادربسکع  نآ  زا  هلظهللامادا  یفجن  نیدلاباهش  دیـس  هللاۀیآ 

. تسا دوجوم  زین  العف  هک  ماهتشادرب  نآ  زا  اهتشاددای  هعلاطم و  ار  هخسن  نآ 
یمان دـیز  رـسپ  تابثا  ترـضح  نآ  دالوا  ترثک  دوش و  نیزب )  ) فیحـصت اـت  درادـن  دـیز )  ) ماـن هب  يرـسپ  ع )  ) نینمؤملاریما ماـما  [ 228]
نیعلا ةرق  دننام  دناهدرک  حیرصت  يدایز  بتک  رد  ءالبرک  تشد  رد  يو  تداهش  رب  هدش و  دیهش  ءالبرک  رد  ع )  ) یلع نب  نوع  دنکیمن و 

لاج روهشم  یکتشد  يزاریش  هللا  ءاطع  نیدلالامج  ثدحم  دیـس  بابحالا  ۀضور  لاس 1318 ق و  نارهت  نیسحلاراث ص 84 ط  ذخا  یف 
مرحم ص 224 و يهمتت  عیاقو  هب  دوش  عوجر  تسا  نیقیرف  لوبقم  شباتک  نیقیرط و  حودـمم  شدوخ  هماع  نیثدـحم  رباـکا  زا  ینیـسحلا 

ۀـضور زا  هچنانچ  هدش  دیهـش  ءالبرک  رد  نوع  تسین و  دوجوم  یلع  نب  دیز  دـیوگ : نانجلا ج 1 ص 166 و  تاضور  رد  نیـسح  ظفاح 
لاس نارهت  263 ط   - هتشون ص 264 ار  نوع  تداهش  لیصفت  ءادهشلا  ۀضور  رد  یفشاک  هدرک و  لقن  ار  نوع  تداهـش  البق  زین  ءادهـشلا 
هداد شراگن  احورشم  ار  نوع  يهمجرت  نیرادلاةریخذ  رد  هر )  ) يرئاح ینیسح  دیجملادبع  دیس  اقآ  عالطالا  عساو  دنس  دیـس  1334 ش و 

ناردارب زا  نوع  لتاقم  بابرا  ضعب  لوق  هب  انب  دـیوگ : لاس 1345 ق و  فجن  هدرک ص 165 ج 1 ط  حیرصت  ءالبرک  رد  شتداهـش  رب  و 
هدرک و لقن  ار  نآ  يهصالخ  هدروآ  نیرادلا  ةریخذ  رد  هچنآ  لاقملا  حیقنت  رد  هر )  ) یناقمام يهمالع  تسا و  دیهش  لوا  ع )  ) نیـسح ماما 
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ءادهـش فیدر  رد  ار  نوع  مارحلا  مرحم  يهمتت  مایالا  عئاقو  رد  هر )  ) ینابایخ ثدحملا  انخیـش  تسا و  هدرمـش  ءالبرک  ءادهـش  زا  ار  نوع 
سوماق بحاص  زیربت و  تسا ص 140 ط  هدروآ  رامش  هب  اهنآ  زا  مهن  صخش  هدرمش و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دالوا  زا  نت  هدزای  ءالبرک 

دناهدرواین و رامشب  ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  زا  ار  وا  دیفم  خیـش  ۀبیتق و  نبا  هتفگ  هدرک و  دیدرت  ع )  ) یلع نب  نوع  دوجو  لصا  رد  لاجرلا 
شدلوت دوجو و  زین  یبلک  نبا  زا  هباصا  باعیتسا و  بحاص  هک  هدشن  تفتلم  سوماق  بحاص  یلو  هدرک  لقن  يدقاو  زا  يربط  ار  وا  دوجو 

دیوگ سوماق  بحاص  دوشیمن و  نوع  دوجو  مدع  لیلد  هر )  ) دیفم خیـش  ۀبیتق و  نیا  لقن  مدع  دـناهدرک و  لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  ار 
هناسفا هار  هدیسرن  تقح  هب  نوچ  سوماق  بحاص  دوشیم  مولعم  هدرکن  رکذ  شدوجو  ققحت  ضرف  رب  ءالبرک  رد  ار  نوع  تداهش  یـسک 

دناهتـشاد عالطا  سوماق  بحاص  زا  رتهب  دـناهدرک  حیرـصت  عالطا  عبتت و  لها  زا  ءالبرک  رد  يو  تداهـش  هب  هک  یئاهنآ  تسا و  هدومیپ  ار 
هک نیا  تسا و  هتـشادنپ  سوماق  بحاص  هک  نانچ  دنتـسین  بوسحم  نیـصاصق  زا  اهنآ  تفاـی و  شراـگن  اـهنآ  زا  یعمج  یماـسا  هچناـنچ 

ناشیماسا هک  دناءالبرک  ءادهش  زا  مشاهینب  زا  رفن  هد  زا  رتشیب  اریز  تسین  يو  تداهش  مدع  لیلد  هدماین  هیحان  ترایز  رد  نوع  زایمسا 
ءاصقتـسا هب  هن  تسا  ءـالبرک  ءادهـش  زا  یعمج  یماـسا  رکذ  هب  رظن  هیحاـن  تراـیز  رد  دوشیم  مولعم  تسا  هدـشن  رکذ  هیحاـن  تاریز  رد 

هدروآ رامشب  ءالبرک  ءادهش  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نوع  ۀینیسحلا ) سلاجملا   ) باتک رد  هینغم  داوج  دمحم  خیش  رصاعم  يهمالع  و  تساهنآ .
ع)  ) نینمؤـملاریما دـالوا  زا  ار  نوـع  ۀـمغلا  فـشک  رد  هر )  ) یلبرا یخـش  ةرکذـت و  رد  يزوـجلا  نـبا  طبـس  هچناـنچ  توریب  ص 133 ط 
( ۀـمئالا خـیرات   ) رد هتفاـی  تاـفو  لاـس 325 ه  رد  هـک  هیماـما  ياـملع  تاـقث  ناـگرزب و  ءامدـق و  زا  يدادـغب  جـلثلایبا  نـبا  و  دناهتـشون .

هدرک رکذ  دناهدش  دلوتم  ع )  ) هرهاط يهقیدـص  زا  ریغ  ترـضح  نآ  تاجوز  رئاس  زا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  زا  ار  نوع  مالـسلامهیلع 
ءالبرک رد  تسا و  ع )  ) مشاهینب رمق  زا  ریغ  هک  ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  زا  رغـصا  سابع  دوجو  هب  هچنانچ  ق  ( 1368  ) لاس مق  ص 22 ط 

تسا و فرطا  رمع  قیقش  رغصا  سابع  دش ص 22 و  دیهش  ءالبرک  رد  زین  وا  هک  هتفگ  رغاصا »  » ناونع ریز  رد  هدرک و  حیرصت  هدش  دیهش 
دناهدرک فیـصوت  ربکا )  ) هب ار  مشاهینب  رمق  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  بقانم و  رد  بوشآ  رهـش  نبا  يدجملا و  رد  يرمع  يهباسن 

جلثلایبا ص 10. نبا  يهمئالا  خیرات  هب  دوش  عوجر  تسا  بیبحما  رغصا  سابع  ردام  دنکیم و  رغصا  سابع  هب  داشرا  هک 
. نارهت نانجلا ج 1 ص 166 س 20 ط  تاضور  [ 229]

هک هیباهولادبع » تاداس   » ام يهلسلس  ناگرزب  زا  یضعب  ماهدینـش  دنتفگیم و  شخبراهچ  ار  لحم  نآ  زیربت  رد  میدق  حالطـصا  هب  [ 230]
هیقف نب  میحرلادبع  ازریم  دیس  اقآ  عرو  هیقف  لضاف  بیقن  لیلج  دیس  دنزرف  دمحا  ازریم  دیـس  اقآ  هیقف  لضاف  رعاش  ملاع  موحرم  زا  ترابع 

هک یعقوم  دراد  شخبراهچ  لحم  هب  عجار  يراعـشا  دـشابیم  مهحاورلا  هللاسدـق  یئابطابط  یـضاق  یقت  دـمحم  ازریم  دیـس  ریبک  دـهتجم 
شخبجاـت و منم  رادـجات و  منم  شخبراـچ  هلـال و  ینوخآ و  رد  تساـهنآ : زا  تیب  نیا  تسا و  هدورـس  ار  راعـشا  نآ  هدوب و  بسا  راوـس 
ه ( 1241  ) یفوتم یئابطابط  یضاق  يدهم  ازریم  جاح  ياقآ  ینابر  ملاع  هللاۀیآ  موحرم  داماد  هدربمان  دمحا  دیـس  ازریم  اقآ  هک  دنامن  هتفگان 

. دشابیم شاهدازردارب  ق و 
هک دیامن : ندروآ  روتسد  ماغیپ و  ياعدا  یسک  رگا  هدش  عورش  يربک  تبیغ  هک  تقو  نآ  زا  مالسلاهیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نوچ  [ 231]

دوش و بیذکت  صخش  وچمه  دیاب  دننک  نانچ  نینچ و  دنهدب و  ماجنا  ار  راک  نالف  ناسرب  یصاخشا  هب  هک  دومرف  نم  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
لاؤس ناـشروضح  زا  هک  روکذـم  عوضوم  هب  تبـسن  رـضاح  رـصع  گرزب  نیدـهتجم  ءاـهقف و  زا  یعمج  اذـل  درک و  قیدـصت  ناوتن  ار  وا 
یلاعت هللالجع  رـصع  یلو  ترـضح  فرط  زا  ندروآ  ماغیپ  یعدم  هک  لاحلا  مولعم  صخـش  ياعدا  دناهدومرف  موقرم  باوج  رد  دـناهدرک 

داوسیب و صاخـشا  زا  هدـع  کی  هک  تسا  فسأت  ياـج  یلو  دوش  هداد  رثا  بیترت  دـیابن  وا  ياـعدا  هب  دوش و  بیذـکت  دـیاب  هدـش  هجرف 
زا ناـشروظنم  هچنآ  هدرک و  عـمج  روـبزم  دجـسم  رد  رگید  عـقاوم  رد  هـعمج و  ياـهزور  ار  ناـنزهویب  ناـحولهداس و  زا  يهدـع  وـجدوس 

یـسک زا  اراکـشآ  ینلع و  دناهداد و  رارق  ناشدوخ  يدام  يهدافتـسا  عبنم  داسف و  زکرم  ار  روبزم  دجـسم  دننکیم و  دوب  يدام  يهدافتـسا 
. دنرادن یکاب 
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. يدنوخآ فجن ط  ص 93 ط  ج 20 - هرسسدق )  ) یفجن نسح  دمحم  خیش  ياقآ  ءاهقفلا  خیش  مالکلا  رهاوج  [ 232]
. رازم باوبا  زا  باب 33 - ۀعیشلا - لئاسو  هب  دوش  عوجر  [ 233]

. هیمالسا ط  نارهت - لئاسولا ج 5 ص 310 ط  [ 234]
. تسا هدش  عبط  نارهت  رد  ق  ه . ( 1332  ) لاس رد  ةادهلا  بئاصم  باتک  [ 235]

. فجن رهاوج ج 20 ص 93 ط  [ 236]
زور لهچ  زا  دعب  رهطم  سأر  هک  نیا  زا  ناشروظنم  ینـس  هعیـش و  ياملع  زا  ناگرزب  نیا  یمامت  فارشالا ص 12  بحب  فاحتالا  [ 237]
لوا نیعبرا  رد  ع )  ) داجس ماما  هک  تسنآ  ناشتاریبعت  فالتخا  اب  ءالبرک  هب  دش  هداد  تدوع  رفص  متسیب  رد  ای  هدش  قحلم  بیطا  ندب  هب 

. تسا هیماما  نیب  روهشم  هک  تسنآ  حیحص  سپ  تسا  هدرک  بیطا  رونأ  دسج  هب  قحلم  هدروآ  ار  نآ  ( 61  ) رفص  20
صاوخلا ص 150. ةرکذت  [ 238]

هخسن مادک  زا  یلو  تسین  اپورا  عبط  رد  هک  هدرک  لقن  ۀیقاب  راثآ  زا  یتالمج  ناجیابرذآ  نادنمـشناد  باتک  رد  تیبرت  یلع  دمحم  [ 239]
تایلقن هدروآ - تسد  هب  یمیدق  ياههخسن  رد  هک  هتفگ : ۀیقابلا  راثالا  مجرتم  تسین  مولعم  تسا  هداد  شراگن  هدروآ  تسد  هب  اجک  رد  و 

تیطورشم يهرود  رد  تشادیم  تسود  ار  باتک  هدوب و  لوغشم  یفاحـص  لغـش  هب  زیربت  رد  رما  لئاوا  رد  دیاشن  ار  دامتعا  نادنچ  تیبرت 
زیربت رد  ار  يدایز  دجاسم  هداد و  ءاضما  رگید  یعمج  اب  هر )  ) يرون هللالضف  خیش  جاح  دیهش  خیش  لتق  هب  هدش و  تسایس  يهنحص  دراو 

يهمـالع داتـسا  تـسا و  روآتفگـش  تاهابتــشا  زا  رپ  شاهدربماـن  باـتک  تـسا و  هدوـب  اـهینوسامارف »  » يهـقرف دارفا  زا  تخاـس و  ناریو 
. تسا تبث  شلحم  رد  دنکیم و  وا  لاح  زا  فشک  هک  تسا  یسراف  رعش  تیب  ود  يو  قح  رد  ار  هر )  ) يدابودرا

. اپورا ص 331 ط  [ 240]
دارم درکیم و  حیرـصت  نآ  هب  دوب  لاـس  نآ  ریغ  رگا  تسا  ( 61 : ) لاس رفص  هام  متسیب  شدارم  هک  تسین  یکـش  رفـص و  هام  ینعی  [ 241]

نآ ریغ  رگا  دشابیم  ( 61  ) لاس رفص  تسا  هیماینب  دیع  هک  رفـص  لوا  زا  شدارم  هچنانچ  تسا  نیمه  تاقولخملا  بئاجع  رد  زین  ینیوزق 
. دومنیم حیرصت  دوب  لاس 

لطاب ماش  هب  هفوک  زا  نتفر  عقوم  رد  ءالبرک  هب  ار  تیبلها  دورو  لاـمتحا  ناـحیروبا  حیرـصت  لاس 1321 ه ش  نارهت  ص 392 ط  [ 242]
. خلا ماش ... زا  تعجارم  زا  سپ  هتفگ : نوچ  دنکیم 

هک هدرک  ءاعدا  تاهبش  رادفرط  هیماما  نایم  روهشم  لوق  لباقم  رد  زین  رگید و  ناگرزب  ءاسؤر و  و  هر )  ) یسوط خیش  لوق  لباقم  رد  [ 243]
تسا لیلد  كردم و  نودب  روکذم  ءاعدا  تسین  نیعبرا  زور  ندوب  یترایز  زور  رد  لیخد  نیعبرا  زور  رد  بیطا  دسج  اب  رهطم  سأر  نفد 

هب رهطم  سأر  قاحلا  درادـن و  یلیلد  تسا و  ضرف  لامتحا و  درجم  درادـن و  شزرا  هیماما  نایم  روهـشم  نید و  ناگرزب  لوق  لـباقم  رد  و 
هداتفا و قافتا  نیعبرا  زور  ریغ  رد  ای  هدش و  رگید  یـسک  تسد  هب  هک  هتفگن  یـسک  هدش و  ع )  ) داجـس ماما  كرابم  تسد  هب  بیطا  دسج 
( هر  ) یسوط خیش  تسین و  شیب  لامتحا  درجم  دشاب  هدش  رداص  هقیلـسجک  ناشارتههبـش  مالقا  زا  تالامتحا  ضعب  هرخأتم  راصعا  رد  رگا 
بیطأ و دـسج  هب  رهطم  سأر  قاـحلاب  شحیرـصت  یلو  هرکن  حیرـصت  ءـالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  دورو  هب  هچرگ 
زا زور  لهچ  زا  دـعب  ءـالبرک  هب  ار  ع )  ) داجـس ماـما  ندـمآ  قیدـصت  بلطم  نیا  رب  هریغ  و  دیـس »  » دـننام رگید  ناـگرزب  حیرـصت  نینچمه 

نیعبرا رد  رهطم  سأر  قاحلا  يارب  ع )  ) ماما رگید و  یـسک  هن  هدرک  قحلم  ار  نآ  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  ناشرظن  نوچ  دـنکیم  ءاروشاـع 
مه اب  تلاسر  نادـناخ  دارفا  رئاـس  اـب  سپ  هدـمآ  اـهنت  ع )  ) ماـما هک  هتفگن  یـسک  تسا و  هدـماین  راـک  نیا  يارب  رگید  عقوم  هدـمآ و  لوا 

. دناهدمآ
تالاوحا رد  شباتک  نیمه  رد  فارـشالا  بحب  فاحتالا  باتک  بحاص  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیـش  يهمالع  [ 244]
فاسکنال اهداوس  دتـشا  ءامـسلا  ناوامد  تئلم  مهیناوا  نا  و  امد ، ترطما  ءامـسلا  نا  تایالا  نم  هلتق  موی  رهظ  امم  و  دـیوگ : ءاروشاع  زور 
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عفری مل  اضعب و  اهـضعب  برـض  بکاوکلا  نا  تماق و  دـق  ۀـمایقلا  نا  سانلا  نظ  یتح  مالظلا  دتـشا  موجنلا و  تیؤر  یتح  ذـئنیح  سمـشلا 
مل قفـشلا  عم  یتلا  ةرمحلا  نا  نیریـس  نبا  نع  ةرمحلا  اهیف  رهظ  مث  مایا  ۀثالث  ایندلا  تملظا  ادامر و  بلقنا  طیبع و  مد  هتحت  يؤر  الا  رجح 

هناجس قحلا  هجولا و  ةرمح  رثؤی  انبـضغ  نا  کلذ  ۀمکح  يزوجلا و  نبا  لاق  ةرمحلا .... ةدش  دارملا  لعل  یهتنا و  نیـسحلا  لتق  یتح  نکت 
فاحتالا ص 12 ط هب  دوش  عوجر  یهتنا  ۀـیانجلا  میظعل  اراهظا  قفالا  ةرمحب  نیـسحلا  لتق  نم  یلع  هبـضغ  ریثأت  رهظاف  ۀیمـسجلا  نع  هزنت 

مل نیریس  نبا  لاق  دـیوگ ص 25 : فاحتالا  باتک  رد  زاب  نا  دـهاش  هلجن  یلع و  نی  دیهـشلا  ءامد  نم  قفـالا  یلع  و  لاس 1318 ق : رصم 
لتق امل  يدنکلا  نسحلا  لاق  ۀـقلع و  اهناک  امایا  تثکم  اهناف  هنعهللایـضر  نیـسحلا  یلع  الا  ایرکز  نب  ییحی  دـعب  دـحا  یلع  ءامـسلا  کبت 

اهضعب برضی  اهناک  بکاوکلا  انرظن  ةرفصعملا و  فحالملا  اهناک  ناطیحلا  یلع  سمشلا  انرظن  رصعلا  انیلص  اذا  ۀعبس  امایا  انثکم  نیـسحلا 
هب تهابش  تهج  دنچ  زا  ع )  ) ءادهشلادیس رهـشا . ۀتـس  کلذ  رمتـسا  نیـسحلا و  لتق  موی  امد  ءامـسلا  ترطما  سیق  نب  دوسالا  لاق  اضعب و 

ار ییحی  يهیـضق  تیبلـها  تاردـخم  هب  مشاـهینب و  ناـناوج  هب  ررکم  هفوک  هکم و  ناـیم  هار  ضرع  رد  اذـل  دراد و  ع )  ) ییحی ترـضح 
لمح و دننام  ع )  ) ءادهـشلادیس تدالو  لمح و  تدم  هچنانچ  دنک  هدامآ  ار  اهنآ  ءاروشاع  زور  دمآشیپ  هب  جـیردت  هب  ات  دـشیم  رکذـتم 

. باتک تاقیلعت  هب  دوش  عوجر  تسا  هدش  ع )  ) ییحی ترضح  تدالو 
رح دالوا  زا  یفوتسم  هللادمح  یئاون . نیـسحلادبع  رتکد  ياقآ  حیحـصت  اب  ش  ه . ( 1339  ) لاس هب  نارهت  هدیزگ ص 202 ط  خیرات  [ 245]

. تسا نایامن  نیوزق  رد  لاح  ات  يو  يهربقم  دشاب و  هتفای  تافو  ترجه  ( 750  ) دودح رد  دیاش  تسا و  هللا  همحر  یحایر  دیزی  نب 
لاس 1349 ه ق. ةرهاقلا  رصم - ص 139 ط  [ 246]

نت ود  داتفه و  ای  توریب  لماک ص 92 ط  خیرات  هب  دوش  عوجر  دناهدروآ  دایزنبا  دزن  هفوک  هب  ار  ءالبرک  ءادهش  زا  نت  داتفه  رـس  [ 247]
ار اهنآ  رثکا  ای  هرهطم و  سؤر  نآ  یمامت  دایزنبا  هک  تسنآ  رهاـظ  لاس 1310 ق و  زیربت  ةداعسلا ص 56 ط  ۀجح  باتک  هب  دوش  عوجر 

. تسا هداتسرف  ناغمرا  هب  دیزی  شیپ  ماش  هب 
. توریب ریثالا ج 4 ص 88 ط  نبا  خیرات  [ 248]

. باتک رخآ  تاقیلعت  هب  دوش  عوجر  تسوا  زا  ریغ  ای  تسا ؟ رغصا  یلع  نامه  وا  ایآ  هک  عیضر  هللادبع  يهرابرد  [ 249]
سیقلا ءيرما  هب  ار  بابر  بقانم ج 4 ص 82  رد  هر )  ) بوشآ رهش  نبا  خیش  نداد  تبـسن  تسا و  یبلک  سیقلا  ءيرما  تنب  بابر  [ 250]

تسا و هدرک  جیوزت  ع )  ) ءادهشلادیس هب  ار  بابر  شندروآ  مالـسا  زا  دعب  یبلک  هدوب و  رفاک  يدنک  تسا و  هابتـشا  روهـشم  رعاش  يدنک 
. تسا خسان  ملق  زا  اطخ  ای  یعبطم  هابتشا  بقانم  يهخسن  رد  دیاش 

يهملک نودـب  یفاو  رد  زین  هر )  ) یناشاک ضیف  يهمالع  هچنانچ  درادـن  نایم  رد  ار  نبا )  ) ظـفل تسا  ناـحطلا ) ۀلقـصم   ) یفاـک رد  [ 251]
لاقملا حیقنت  رد  هدشن و  رکذ  لاجر  بتک  رد  صخـش  نیا  مسا  تسا و  هتـشون  ۀلقثم )  ) ءاث اب  ار  ۀلقـصم )  ) يهملک یلو  هدومرف  لقن  نبا ) )

هراشا نآ  هب  نتم  رد  تسا و  یفاک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دلوم  باب  رد  هک  یتیاور  دنـس  رد  وا  مسا  دوجو  هب  ءافتکا  هدرک و  ناونع  ار  وا 
. تسا لوهجم  نم  دزن  رد  وا  لاح  هک  هدومرف  دوخ  يهیور  بسح  رب  هدومرف و  لقن  دش 

. تفای شراگن  نتم  رد  هک  تسنآ  حیحص  ۀیبلک ) ةأرما  : ) تسا وحن  نیا  هب  روبزم  رصاعم  باتک  رد  ترابع  [ 252]
ق. ه . ( 1312 : ) لاس هب  رصم  قالوب  روثنملا ص 203 ط  ردلا  [ 253]

(. ع  ) نیسح دلوم  باب  یفاک  لوصا  هب  دوش  عوجر  [ 254]
. یگنس ط - تسا ج 1 ص 395 - لوقعلا  تآرم  ترابع  رخآ  اجنیا  [ 255]

ج 7 ص 230. هر )  ) یناردنزام حلاص  الم  یفاک  حرش  [ 256]
. توریب ص 109 ط  [ 257]

نآ هب  تبـسن  شباتک  رد  ار  یطلغ  تفـص  هتفگ و  اهیلعهللامالـس  هرهاط  يهقیدـص  تالاح  رد  هک  تسا  یفرخزم  فرح  نآ  تهج  [ 258]
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. تسا هتخادنا  یخیرات  شزرا  زا  یلک  هب  ار  شدوخ  باتک  هداد و  شراگن  يربک  تمصع 
. رصم دصاقملا ص 6 ط  حیضوت  [ 259]

. زیربت ص 252 ط  [ 260]
هوجر هداد  شراگن  هملک  ود  طاقسا  اب  يرولا  مالعا  رد  هر )  ) یسربط خیـش  داشرا  رد  ار  هرـسسدق  دیفم  خیـش  تارابع  نامه  نیع  [ 261]

. يردیح يهعبطم  نارهت  يرولا ص 241 ط  مالعا  هب  دوش 
. ادیص فوهل ص 62 ط  فوهل ص 111 و  يهمجرت  [ 262]

. ادیص 155 ط 3   - ناجشالا ص 156 جعاول  [ 263]
. یگنس نازحالا ص 34 ط  ریثم  [ 264]

اب خیراوت  زا  هچ  ره  هک  تسا  حیرص  هر )  ) دیفم خیش  ترابع  نیمه  ق  ه . ( 1308  ) لاس هب  زیربت  ص 351 ط  هر )  ) دیفم خیش  داشرا  [ 265]
رگید یعمج  هب  ار  نآ  تبـسن  دـنکیمن و  داهـشتسا  نآ  اـب  دوشن  تباـث  يو  دزن  دـشاب و  هدیـسرن  يو  هب  راوـگرزب  نآ  خـیاشم  زا  شدـنس 
خیـش دزن  یعوضوم  ندشن  تباث  سپ  تسا  هتفر  ایند  زا  امومـسم  ع )  ) داوج یقت  ماما  هک  هدش  تباث  هعیـش  ياملع  ریاس  دزن  یلو  دـهدیم 

. دوشن تباث  زین  رگید  ياملع  دزن  درادن و  تیعقاو  نآ  هک  دوشیمن  لیلد  هر )  ) دیفم
. باتک نیا  ( 186  ) يهحفص هب  دوش  عوجر  [ 266]

تسفا يهرابرد  هر )  ) یناردنزام موحرم  نآ  فلؤم  قارع و  پاچ  يور  زا  زیربت  تسفا  نیطبسلا ص 115 ط  یلاعم  هب  دوش  عوجر  [ 267]
. تسا هدش  عفر  شاهیالگ  ادعب  مدینش  هدرک و  هیالگ  هتشون و  بناجنیا  هب  يهمان  زیربت  رد  باتک  نآ  ندرک 

. رفص هام  لامعا  داعملاداز  هب  دوش  عوجر  [ 268]
لئاسولا ج 2 ص 215. كردتسم  فجن و  ةرایزلا ص 81 ط  لماک  [ 269]

لاس 13800 ق. هب  فجن  باب 16 ص 52 ط  بیذهت ج 6  [ 270]
ص 589. لابقا : [ 271]

تارایز ص 223. باوبا  ءزج 8  یفاو  [ 272]
. فجن ةالص ص 3 ط  باتک  هیقفلا  حابصم  [ 273]

. درک ءافتکا  ناوتیم  زین  تعکر  ود  هب  برغم  يهلفان  رد  هک  دنامن  یفخم  [ 274]
هللاۀیآ یخیرات  راثآ   ) هب دوش  عوجر  هرسسدق )  ) داتسا دیس  یلامجا  خیرات  هب  عالطا  رد  و  فجن - 6 ط 2   - کسمتسم ج 5 ص 7 [ 275]

. تسا هتفای  راشتنا  بناجنیا  ملق  هب  هک  لاس 1390 ق  زیربت  هرسسدق ط  ( میکح یئابطابط 
نیدجهتملا حابصم  زا  یطخ  يهحیحص  يهخـسن  رد  یلو  تسا  هبیجن »  » داعملاداز و  هر )  ) یمق ثدحم  نانجلا  حیتافم  يهخـسن  رد  [ 276]

. تسا هدش  هتشاذگ  لدب  هخسن  هبیجن »  » شماه رد  تسا و  هیجن »  » نتم رد  ام  يهناخباتک  رد  دوجوم  هر )  ) یسوط خیش 
ترـضح نآ  یگتـشذگناج  زا  يهجیتن  و  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  يهفـسلف  هب  هراشا  تاراـیز  تارقف  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  [ 277]

راب هب  هیمأینب  ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  هک  یهارمگ  تلاـهج و  زا  نتـشیوخ  تداهـش  دوخ و  سدـقم  تضهن  اـب  هتـساوخ  ار  مدرم  هک  هدومرف 
ار هیماینب  نیگآرهز  تاغیلبت  ساسا  دناهرب و  ینادان  تلاهج و  زا  دندوب  هدـش  لهاج  نآرق  ماکحا  مالـسا و  هب  تبـسن  مدرم  دوب و  هدـمآ 

مدرم دزاس و  مدهنم  هدرب و  نیب  زا  دندوب  هداد  ناشن  مدرم  هب  هنوراو  ار  مالسا  هدرک و  دادملق  ص )  ) هللالوسر يابرقلايذ  ار  ناشدوخ  هک 
دندوب هتـشاذگ  ینادرگرـس  تریح و  رد  دنتـسه  هعاـطالا  بجاو  رمـالایلوا  هک  نیا  ءاـعدا  اـب  نید  روما  رد  هتخادـنا و  تلالـض  رب  هک  ار 
تاکرب زا  زورما  اـت  هچناـنچ  درادـهگن  ار  یقیقح  نید  یعقاو و  مالـسا  هتـشادرب  ناـیم  زا  ار  يدـیزی  نید  يوما و  مالـسا  دـنک و  صـالخ 

زا یـضعب  یفارخ  دنرچ و  تاملک  اب  یقاب و  هدروآ  ص )  ) ءایبنا متاخ  هک  یهلا  یعقاو  نید  ظوفحم و  یعقاو  مالـسا  ترـضح  نآ  تداهش 
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. تفای دهاوخن  هار  ياههبش  نامیا  لها  زا  یسک  لد  هب  یقیقح  مالسا  ندنام  یقاب  رد  هایس  رامعتسا  بانذا 
يربکلا ج 1 ص 264. ۀیهقفلا  يواتفلا  [ 278]

. نارهت ریدغلا ج 10 ص 210 ط 2  [ 279]
. نارهط ج 10 ص 209 ط 2  ریدغلا : [ 280]

.142  - نایبلا ج 4 ص 143 حور  [ 281]
ءاهقفلا و دیـس  زا  ترابع  هیماما  يهعیـش  دزن  قالطالا  یلع  مالـسالاۀجح  اما  تسا  تنـس  لـها  دزن  یلازغ  ندوب  مالـسالاۀجح  دارم  [ 282]

تافیلأت بحاص  هتفای و  تافو  ق  ه . ( 1260  ) لاس رد  هک  تسا  هرسسدق  یناهفصا  یتفش  مالسالاۀجح  رقاب  دمحم  دیس  جاح  نیدهتجملا 
دنوخآ ینابر  ملاع  ریبک  دـهتجم  هیقف و  ینید و  گرزب  درم  هناگی  زا  ترابع  قلطم  مالـسالاۀجح  شفارطا  ناجنز و  ناتـسرهش  رد  تسا و 

روطب راوگرزب  نآ  لاح  حرـش  هب  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  نیمظاـک  رد  ق  ( 1329  ) لاس رد  هک  دشابیم  هرـسسدق  یناجنز  یلعنابرق  الم 
. تسا هدش  رشتنم  عبط و  هک  یناحور  اضردمحم  ياقآ  مرتحم  لضاف  فیلأت  ناجنز ) يهمانگنهرف   ) باتک هب  دوش  عوجر  حیحص 

لمح ار  وا  يهزانج  ناورم  دننام  رفن  دنچ  هنابـش  دنام و  اجنآ  رد  زور  هس  دنتخادنا و  هلبزم  هب  ار  يو  يهزانج  دنتـشک  هک  ار  نامثع  [ 283]
اذـل داد و  میهاوخ  ربخ  مدرم  هب  ادرف  دیـشاب  هدرک  نفد  هربقم  رد  ار  وا  هاگره  هک  دـندز  دایرف  نزاـمینب  زا  یموق  دـنیامن  نفد  هک  دـندرک 
حتف هب  شحو  دندرک  نفد  دندرب و  دـندرکیم  نفد  اجنآ  رد  ار  ناشدوخ  تاوما  اهیدوهی  هک  بکوک  شحب  دنتـشادرب و  اجنآ  زا  ار  هزانج 

شراگن هچنآ  رد  دوش  عوجر  هدوب  راصنا  زا  يدرم  ماـن  بکوک  تسا و  ناتـسب  ینعم  هب  هدـش  طبـض  زین  لوا  مضب  یناـث و  دـیدشت  لوا و 
هرسسدق دیفم  خیش  فجن - یفاشلا ج 4 ص 126 ط  صیخلت  شماهو  دیدحلایبا  نبا  يهغالبلاجهن  حرـش  يربط و  باعیتسا و  هب  تفای 

لتق ةرجهلا  نم  نیثـالث  عبرا و  ۀنـس  نم  ۀـجحلايذ ) نم  رـشع  نماـثلا  مویلا  ینعی   ) هنیعب مویلا  اذـه  یف  و  هدومرف : ۀعیـشلا  راـسم  باـتک  رد 
نم افوخ  هتاراوم  یلع  دـحا  مدـقی  ـال  ۀـنیدملا  لـبازم  یلع  یقلا  رادـلا و  نم  جرخا  ۀنـس و  نوناـمث  ناـنثا و  ذـئموی  هل  ناـفع و  نب  ناـمثع 
نبا ۀیواعم  یلو  املف  ۀـنیدملاب  دوهیلا  ةربقم  یه  و  بکوک ) شح   ) یف نفد  ارـس و  ذـخاف  ثالث  دـعب  هل  لیتحا  یتح  راصنالا  نیرجاهملا و 

رهاظلا و یف  هیلا  رمالا  عجر  نامثع و  دـعب  ع )  ) نینمؤملاریما سانلا  عیاـب  هنیعب  مویلا  اذـه  یف  مالـسالا و  لـها  رباـقم  هب  اـهلخدا  نایفـسیبا 
رد هدوـجوم  يهطوـطخم  يهخـسن  هب  رـصم و  ۀعیـشلا ص 40 ط  راـسم  هب  دوش  عوـجر  راـیتخالاب .... اـعوط  هیلع  ۀـفاکلا  تقفتا  نطاـبلا و 

تارابع دراد و  طلغ  رصم  رد  هدش  پاچ  يهخسن  رد  باتک  تارابع  زا  یتالمج  رد  هدش و  تباتک  ق  ( 1308  ) لاس رد  هک  ام  يهناخباتک 
یقرواپ هب  لاس 1392 ق  هب  زیربت  پاچ  هر )  ) یقارن نیدـحوملا ) سینأ   ) باتک هب  دوش  عوجر  زین  دـش و  لـقن  یطخ  يهخـسن  زا  هحیحص 

سینا باـتک  رـشن  عـقوم  رد  ماهدرک  لـقن  هدربماـن  يهحفـص  یقرواـپ  رد  هک  هر )  ) دـیفم خیـش  تراـبع  هـب  نارادـفرط ...... یلو  ص 187 
قح یـسک  تسا و  هعیـش  بهذم  تکلمم  نوناق  بجوم  هب  ناریایمـسر  بهذم  هک  یتروص  رد  رب .... داب  فا  دناهدیـشک  ملق  نیدـحوملا 

دـنک و نـفد  ار  ناـمثع  تسناوـتیمن  یـسک  هـک  هدوـمرف : یفاـش  صیخلت  رد  هر )  ) خیـش و  دـیامن . هعیـش  تایرــشن  زا  يریگوـلج  درادـن 
یفاش ج صیخلت  هب  دوش  عوجر  دننکب . ار  وا  نفد  ترشابم  يو  لها  هک  درک  رما  دومرف و  راکنا  ار  وا  نفد  زا  ندش  عنام  ع )  ) نینمؤملاریما
« ۀـیهلالا عماوللا   » باتک رد  هچنآ  هب  دوش  عوجر  تفای  شراـگن  اـجنیا  رد  هچنآزا  رتشیب  ناـمثع  نفد  تـالاوحا  رد  فجن و  ص 126 ط   4

لاس 1397 ه. زیربت  ط  - 449  - ماهداد ص 450 شراگن 
. رصم ط  - 99  - فراعملا ص 102 فئاطل  [ 284]

قمنملا باتک  دابآردیح و  ق ط  ( 245  ) لاس هب  یفوتم  هباسن  بیبح  نب  دمحم  فیلأت  ربحملا ص 473  فراعملا ص 96 - فئاطل  [ 285]
. دابآردیح بیبح ص 487 و ص 532 ط  نب  دمحم  فیلأت  اضیا 

ۀباصالا ج 4 ص 87-88. شماه  رد  باعیتسالا  [ 286]
ج 1 ص 339. [ 287]
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لـصا زا  هک  صاخـشا  يواتف  هب  دـنراذگب و  راـنک  هب  تسا  تلاـسر  هبیط  يهرجـش  زا  هک  ار  ع )  ) قداـص ماـما  ياوتف  هک  یتعاـمج  [ 288]
نودـلخ نبا  هچنانچ  دـنروآ  رامـش  هب  اهتعدـب  زا  ار  ع )  ) تیبلها هقف  هک  یهورگ  درک ؟ دـیاب  عقوت  هچ  اهنآ  زا  دـننک  لـمع  تسا  داژن ....

تادـلجم هب  دوش  عوجر  دـشاب ؟ هتـشاد  دـیاب  راظتنا  هچ  اهنآ  زا  ناسنا  هدوشگ  نابز  نایذـه  نیا  هب  شخیرات  روهـشم  يهمدـقم  رد  یبرغم 
هدش عبط  توریب  فرـشا و  فجن  رد  هک  هللا  هدیا  ردیح  دسا  ياقآ  لضاف  يهمالع  فیلأت  ۀعبرالا ) بهذـملا  و  ع )  ) قداصلا مامالا   ) باتک

. تسا
. دوش عوجر  باتک  رخآ  تاقیلعت  هب  [ 289]

. ۀمامعلا نم  رودلا  روکلا : ینارعش ج 1 ص 138 - نازیملا  هب  دوش  عوجر  [ 290]
ینانیغرم ج 1 ص 33. مالسالا  خیش  ۀیادهلا  هب  دوش  عوجر  [ 291]

ۀعبرالا ج 1 ص 189. بهاذملا  یلع  هقفلا  [ 292]
میجن ج 1 ص 319. نبال  قئارلا  رحبلا  [ 293]

. هللالوسر لاس 1386  قشمد  ۀیبرعلا ص 189 ط 2  ۀمالا  لالحنا  رس  [ 294]
يهرابرد تسا  نایذـه  هچنآ  بناجا  زا  ناشنابابرا  کیرحت  هب  دـنناوتیم  ردـق  ره  مه  اههضیرعلا  طوطخ  بحاص  اهناهبج و  لاـثما  [ 295]

ناریا هب  يرگیباهو  کلسم  غیلبت  اب  اهناملسم  نایم  نتخادنا  فالتخا  تایغلبت و  يارب  اهیباهو  زا  هک  يراشرس  ياهلوپ  دنـسیونیم و  هعیش 
و یکتشملا . هللا  یلاف  دنسریم  ناشروظنم  هب  نارگرامعتـسا  دنروآیم و  دوجو  هب  داوسیب  مورحم  ياهممعم  زا  لاثما .... وشیم و  ریزارس 

یفاص ياقآ  دـجمالا  لجالا  خالا  لیلج  يهمالع  فیلأت  ۀـضیرعلا » هطوطخ  یف  بیطخلا  عم   » باتک هب  دوش  عوجر  هضیرعلا  طوطخ  در  رد 
لیلـس ناهبجلا   » باتک هب  دوش  عوجر  يدوهی  قیدـنز  ناهبج  در  رد  تسا و  هدـش  رـشن  پاچ و  اررکم  هک  هئاقب  یلاعت  هللامادا  یناـگیاپلگ 

 . توریب عبط  هئاقبماد  ۀینغم  دمحا  خیش  همالع  فیطل  فیلأت  ناطیشلا »
.10 تارجحلا - [ 296]

.18 دوه - [ 297]
حول یلع  ةدجسلا  نع  لأس  و  تسا : نیا  فیرش  عیقوت  ترابع  نیع  فجن و  ج 2 ص 312 ط  هر )  ) یسربط جاجتحا  هب  دوش  عوجر  [ 298]

ربق كاـخ  زا  تراـبع  هر )  ) يریمح لاوئـس  رد  ربـق  نیط  زا  دارم  و  لـضفلا . هیف  کـلذ و  زوجی  باـجاف : لـضف ؟ هیف  لـه  ربـقلا و  نیط  نم 
لاوئس دننکیم  تسرد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  تبرت  زا  هک  یحیبست  زا  لاوئس  نیا  زا  لبق  هچنانچ  تسا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  كرابم 

زا دشاب و  نآ  زا  لضفا  هک  تسین  حـیبست  زا  يزیچ  دـنکیم و  حـیبست  نآ  اب  درم  : هدومرف باوج  رد  تسه ؟ تلیـضف  نآ  رد  ایآ  هک  هدرک 
نتفگ حیبست  باوث  وا  هب  دنادرگیم و  تسد  رد  ار  تبرت  حیبست  دـنکیم و  شومارف  ار  نتفگ  حـیبست  درم  هک  تسنآ  بترت  حـیبست  لضف 

. دوشیم هتشون 
باتک هب  دوش  عوجر  قیقد  روطب  ناسنا  یلخاد  یجراخ و  ءاضعا  تروص و  رـس و  دراوم  ریاـس  صیخـشت  ههبج و  نیبج و  هب  عجار  [ 299]
ینعم تغل  بتک  رد  تقد  زا  دیامن : تقد  ریز  تالمج  هب  دیاب  زیزع  يهدـنناوخ  و  لاس 1353 ق .  رصم  يرصم ط  يرکف  یلع  ناسنالا ) )

اب دـیاب  سپ  دوش  حـسم  نینیبج  ههبج و  هب  دـیاب  ممیت  رد  و  نذالا . نیعلا و  نیب  اـم  غدـصلا  و  غدـصلا . قوفاـم  نیبجلا  تسا : نینچ  نیبج » »
ماهبا تشگنا  هک  دوشیم  یلمع  یتقو  بیترت  نیا  دوش و  حسم  تسا  مشچ  شوگ و  نایم  يالاب  هک  غدص  يالاب  یناشیپ و  هب  اهتـسد  فک 
حـسم مه  اب  یناشیپ  اب  تسا  مشچ  شوگ و  نایم  يالاب  ینعی  غدـص  يالاب  زا  ترابع  هک  نیبج  هک  دومن  حـسم  تشاد و  هاگن  زاـب  دـیاب  ار 
مـشچ شوگ و  نایم  يالاب  ینعی  غدـص  قوف  هب  ماهبا  تشگنا  هک  دوش  حـسم  تسار  فرط  نیبج  هب  تسار  تسد  ماـهبا  تشگنا  اـب  دوش ،

دوشیم حسم  پچ  فرط  نیبج  هب  پچ  تسد  ماهبا  تشگنا  اب  دیآ و  لمع  هب  حسم  نآ  رب  دریگب و  ار  نیبج  مامت  هک  دسرب  الوط  اضرع و 
فک ندیشک  تیفیک  و  نینیبج »  » یناشیپ فرط  ود  يهزادنا  یـسراف  يهیلمع  ياههلاسر  بلغا  رد  تسا  بجعت  و  دش . هتفگ  هک  يوحن  هب 
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. دناهدادن حیضوت  نشور  تسرد  نآ  رب  ار  تسد 
همادق ج 1 ص 626. نبا  ینغملا  هب  دوش  عوجر  [ 300]

لاس 1381 ق. رصم  مالا ج 1 ص 134 ط  باتک  اضیا  مالا ج 1 ص 116 و  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 301]
. لوبمالسا رصم و ص 159 ج 1 ط  يزار ج 1 ص 205 ط  ریبک  ریسفت  [ 302]

. هحفص نامه  ردصم  نامه  [ 303]
. لوبمالسا رصم و ص 158 ج 1 ط  يزار ص 204 ج 1 ط  ریبک  ریسفت  [ 304]

. لوبمالسا رصم و ص 161 ج 1 ط  ردصم ج 1 ص 207 ط  نامه  [ 305]

. لوبمالسا رصم و ص 161 ج 1 ط  ردصم ج 1 ص 207 ط  نامه  [ 306]
. تسا هدیسر  عبط  هب  هللالوسر  لاس 1353  هب  هحفص  رد 492  يریزو  عطق  هب  نکد  دابآردیح  رد  يزار  ماما  نیعبرا  باتک  [ 307]

هب ق  ه . ( 1345  ) لاس رد  ار  نآ  و  قارعلا » مالعا   » مان هب  هدرک  فیلأت  یباـتک  اهیـسولآ  يهلـسلس  تـالاح  رد  يرثا  تجهب  دـمحم  [ 308]
يرکـش دومحم  دیـس  شداتـسا  لاح  حرـش  باتک  نآ  رد  شرظن  هدمع  تسا و  دوجوم  نآ  زا  يهخـسن  ام  يهناخباتک  رد  هدـیناسر و  عبط 

نبا دئاقع  رادفرط  دناهدوب و  نکاس  دادغب  رد  یـسولآ  نادناخ  تسا  یناعملا  حور  بحاص  یـسولآ  ءانثلاوبا  دـیفح  هک  دـشابیم  یـسولآ 
باهولادبع نب  دـمحم  خیـشلا  حلـصملا  ۀـیمیت و  نبا  مامالا  قفاو  نم  و  دیوگ ص 141 : هدربمان  يرثا  دـناباهولادبع  نب  دـمحم  ۀـیمیت و 

تسا و یـسولآ  يرکـش  دومحم  زا  ترابع  شدیفح  ینامالا ...... ۀیاغ  بحاص  هدـیفح  نینیعلا و  ءالج  بحاص  هنبا  یـسولالا و  رـسفملاک 
رد هچنآ  یلب  تسا  هعیـش  اب  توادع  ننـست و  رد  بصعت  تیاغ  رد  يرثا  تجهب  هدش و  پاچ  ررکم  هک  تسا  برالا  غولب  باتک  بحاص 

يهرابرد هچنآ  هب  دوش  عوجر  دراد  خـلت  ملق  رایـسب  یلو  تساهینـس  يهفوصتم  تالاح  زا  شداقتنا  زا  ترابع  هدرک  یئوگقح  شباتک  نآ 
هچنانچ دنناسریم  ع )  ) داوج ماما  نب  عقربم  یـسوم  هب  ار  اهیـسولآ  بسن  هک  تسنآ  زا  بجعت  هتفگ ص 141 و  تافیلأت  بحاص  یناهبن 

رداقلادبع خیـش  هب  هک  یبسن  دننام  تسا  ملاع  ادخ  بسن  يهلـسلس  نآ  تحـص  زا  هدروآ و  مظن  هب  ار  نآ  يرمع  یقابلادبع  روهـشم  رعاش 
هدیناسر ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  هب  ننست  لها  زا  اهیـضعب  هک  یبسن  يهتـشر  دننام  زین  دناهدرک و  لعج  هدومن و  تسرد  ینالیگ 

. تسا هدرک  لعج  اعطق  و 
بحاص یسولالا  دیسلا  نبا  نامعن  دیـسلا  يا  هنا  ۀقثلا  انثدح  دیوگ : نآرقلا  ناقرف  شباتک  رد  یعفاش  یمازع  یعاضق  همالـس  خیـش  [ 309]

. توریب ۀیمیت ص 119 ط  نبا  ءاوها  قفاوی  امم  ائیش  هدلاو  ریسفت  یف  داز  ریسفتلا 
. رصم يزار ص 206 ج 1 ط  ریبک  ریسفت  [ 310]

تسرد يوما  مالسا  هتساوخیم  هک  تسا  نشور  هیواعم  ياهراک  نیا  زا  رصم . يزار ج 1 ص 198 و ص 204 ط  ماما  ریبک  ریسفت  [ 311]
. دربب نیب  زا  ار  یقیقح  مالسا  دیامن و 

. توریب یسولآ ج 1 ص 46 ط  ریسفت  [ 312]
. دیدیم ار  اهنآ  دندوب  فاوط  لوغشم  هک  یصاخشا  هبعک و  هدرکیم  هاگن  مارحلادجسم  فرط  هب  ناسنا  هک  افص  زا  اهنامز  نآ  رد  [ 313]

هچنانچ تساهنوراه  لاثما  يهویـش  هک  يراکایر  ریوزتو و  هلیح  يور  زا  ای  هدوب  هبنت  يور  زا  هک  تسین  مولعم  نوراه  ندرک  هیرگ  [ 314]
نینمؤملاریما یلـصفالب  تفالخ  درکیم و  عمج  ار  ءاملع  فرط  نیا  زا  نوراه  تسا . یمود  لامتحا  دهاش  هدرک  لقن  يوغب  هک  هصق  رخآ 

نتفرگ ءوضو  يهرابرد  ار  هر )  ) نیطقی نب  یلع  دوخ  ریزو  رگید  فرط  زا  دومنیم و  تباث  اهنآ  هب  ص )  ) هللالوسر زا  دـعب  ار  مالـسلاهیلع 
ای دربـب  نیب  زا  تسا  هعیـش  رگا  هک  دـنکیم  هاـگن  يو  هب  یناـهنپ  روط  هب  اهینـس  قـیرط  هب  اـی  دریگیم  ءوـضو  هعیـش  قـیرط  هب  دـمهفب  هک 
رد روکذـم و  هربتعم  بتک  رد  روهـشم و  هصق  نآ  هچنانچ  دوب  هداد  عالطا  ـالبق  نیطقی  نب  یلع  هب  زین  مالـسلاهیلع  ماـما  دـیامن و  شلوزعم 
زا ریغ  هیور  نیا  تسا  فورعم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  اـب  شراـتفر  تسا و  روطـسم  رگید  بـتک  و  هر )  ) دـیفم خیـش  داـشرا 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نیمه  هشیمه  راگزور  يهنعارف  يهیور  و  تسین . يرگید  زیچ  تثابخ  تنطیش و 
. رصم ءزج 4 ص 692 ط  ۀیکملا  تاحوتفلا  [ 315]

كولم نم  طمن  یلع  ءامدلل  اکافس  ارابج  دیشرلا  نوراه  ناک  یمالسالا : ملاعلا  رـضاح  یلع  هقیلعت  یف  نالـسرا  بیکـش  ریمالا  لاق  [ 316]
يهمالع فیلأت  لیمجلا  بتعلا  باتک : هب  دوش  عوجر  یلع . دالوا  یلا  لیمی  هنا  ۀمهتل  یعفاشلا  مامالاب  شطبی  داک  دق  و  نیدبتسملا . قرشلا 

ق. ( 1391  ) لاس يزنودنا )  ) رد ۀیمالسا  ثوحب  تئیه  تاروشنم  زا  توریب  شماه ص 20 ط  لیقع  نب  دمحم  دیس  لیلج 
ایند و هک  هدومرف  میلعت  شباحـصا  هب  سلجم  کی  رد  ار  اهنآ  ع )  ) نینمؤملاریما هک  ۀئامعبرا  ثیدح  رد  هر )  ) قودص خیـش  لاصخ  [ 317]

. نارهت ج 2 ط  ( 610 : ) يهحفص هب  دوش  عوجر  دنکیم  حالصا  ار  ناناملسم  ترخآ 
.84 ۀبوتلا : [ 318]

. قشمد نیلالج ص 263 ط  [ 319]
. رصم ص 256 ط 8  [ 320]

. رصم ص 287 ج 2 ط  [ 321]
.53 بازحالا - [ 322]

.145 ءاسنلا - [ 323]
.21 بازحالا - [ 324]
.56 بازحالا - [ 325]

.4 حارشنالا - [ 326]
.72 رجحلا - [ 327]

بحاـص ه  ( 817  ) یفوتم يداـبآزوریف  نیدـلادجم  فیلأـت  رـشبلا ) ریخ  یلع  ةالـصلا  یف  رـشبلا  تالـصلا و   ) باـتک هب  دوش  عوجر  [ 328]
نیدلامولع ج 5 ص 52 ط ءایحا  رارسا  حرـشب  نیقتملا  ةداسلا  فاحتا  هب  دوش  عوجر  هللالوسر و  لاس 1385  قشمد  یسوماق ص 114 ط 

. تسا هدرک  حرش  دلجم  هد  رد  ار  یلازغ  مولعلا  ءایحا  يدیبز  یضترم  همالع  هک  توریب 
. زیربت جخ 1 ص 132 ط  يرئازج  دیس  يهینامعن  راونا  [ 329]

نکمم زاب  ءاضتقا  مدـع  هب  لوق  رب  انب  ای  صاخ و  دـض  زا  یهن  یئـشب  رما  ءاـضتقا  هب  لوق  رب  اـنب  هاوخ  تسنآ  قیقحت  دـنامن : هتفگاـن  [ 330]
یملع يهمهم  لئاسم  زا  بترت  يهلأسم  و  دشاب . حیحص  زامن  تاولص  كرت  اب  هروکذم  يهلأسم  رد  یبترت  رما  تحـص  هب  لوق  رب  انب  تسا 

دیتاسالا داتسا  دنادیمن و  حیحص  ار  نآ  هر )  ) يراصنا خیـش  دننام  هیافک  بحاص  تسا  قیقحت  لها  ءاملع و  راظنا  حرطم  هقف و  لوصا  رد 
اعبت ام  ماظع  دیتاسا  رثکا  هچنانچ  هدومرف  تباث  شیوخ  رظن  بسح  رب  ار  نآ  تحـص  هدیچ و  یملع  يهددعتم  تامدقم  هر )  ) ینیئان ققحم 
مهم هب  رما  مهأب و  رما  نایم  زا  هدراـطم  تسین و  حیحـص  یبترت  رما  هک  تسنآ  قح  یلو  دـننادیم  حیحـص  ار  بترت  هر )  ) ینیئاـن ققحم  هب 

مامالا اندیـس  هدرک و  فیلأت  هلقتـسم  يهلاسر  هلأسم  نیا  رد  هدـنراگن  دـشاب و  یئزج  رایـسب  تقو  رد  هچرگ  دوشیمن  هتـشادرب  ینآ  چـیه 
یتامدقم تسا و  راوگرزب  نآ  اب  هلأسم  رد  قح  تسنادیمن و  حیحص  ار  بترت  ام  دیتاسأ  نایم  رد  هرسسدق  يرمک  هوکلا  ۀجحلا  ققحملا 

قیقد یـسرروغ  تقد و  زا  سپ  دـیاش  دـنکیم  راوگرزب  ققحم  يهمـالع  نآ  یملع  ماـقم  زا  فشک  هداد و  بیترت  هر )  ) ینیئاـن ققحم  هک 
نایب هروکذـم  يهلاسر  رد  دراد و  بلطم  رد  طسب  حرـش و  نآ و  فارطا  رد  لیـصفت  هب  جایتحایملع  يهلأسم  نآ  رد  ثحب  دـشابن و  مامت 

. تسا هدش 
.215  - روثنملا ج 5 ص 220 ردلا  ریسفت  هب  دوش  عوجر  [ 331]

. هللالوسر لاس 1312  رصم  ص 139 ط  هقرحم - قعاوص  [ 332]
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. مق نیلقثلا ج 4 ص 300 ط  رون  [ 333]
مارملا ص 314. ۀیاغ  [ 334]

فجن هرسسدق ج 6 ص 383 ط 2  میکح  یئابطابط  هللاۀیآ  داتسالا  اندیس  فیلأت  یقثولا  ةورعلا  کسمتـسم  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 335]
. تسا دمحم ) لآ  یلع  و   ) قعاوص دوخ  رد  یلو  ینارعشلل ج 1 ص 194  ۀمغلا  فشک  هقرحملا ص 87 و  قعاوصلا  و 

. فجن مالکلا ج 10 ص 262 ط  رهاوج  [ 336]
ملع يهرابرد  هاتوک  یثحب   » باتک رب  هک  يهمدـقم  هب  دوش  عوجر  هفیرـش  يهیآ  داـفم  ریـسفت و  رد  قیقحت  ریهطت و  يهیآ  هب  عجار  [ 337]
ق. ه . ( 1396 : ) لاس هب  زیربت  عبط  ماهداد  شراگن  نازیملا » ریسفت   » بحاص هلظماد  یئابطابط  ياقآ  ربکا  يهمالع  داتسا  فیلأت  ع »)  ) ماما

. قشمد ط  - 80 رشبلا ص -: تالصلا و  [ 338]
.46 رفاغ - [ 339]
.13 ءابس - [ 340]

فیلأت هقرهم  مراوص  مان  هبیباتک  زین  هرسسدق  دیهـش  هللارون  یـضاق  دناهتـشون و  هعیـش  ياملع  زا  دایز  ياهدر  رجح  نبا  قعاوص  هب  [ 341]
عفن رب  هک  هدرک  رارقا  یبلاـطم  هب  قعاوص  رد  رجح  نبا  هک  دـنامن  هتفگاـن  یلو  هدرک  در  ار  رجح  نبا  هجونسح  اـب  هدـش و  عبط  هدومرف و 
رخآ رد  هچنآ  تساـم و  ياعدـم  رب  دـهاش  رتـهب  هدومن  لآ )  ) رب تاولـص  رب  هیآ  تلـالد  هب  عـجار  هک  یفارتـعا  هچناـنچ  هدـش  ماـمت  هعیش 

هک هدرک  لقن  يردقب  ع )  ) راهطا تیبلها  لئاضف  زا  تسام و  داقتعا  قفاوم  دنتـسین  لآ )  ) لخاد هیرذ  جاوزا و  هک  هدرک  فارتعا  شمالک 
. تسا هدش  عبط  يروآ و  عمج  القتسم  یباتک 

.... یبنلا یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  هفیرش : يهیآ  لیذ  رد  قعاوص ص 87  [ 342]
میلعت هداد و  روتـسد  ص )  ) ربـمغیپ دراد و  زین  ار  لآ )  ) رب تاولـص  رب  تلـالد  هیآ  هک  دـنکیم  رارقا  هک  نیا  نیع  رد  تسا  بـجعت  [ 343]
همالع هللاۀیآ  اذل  دننکیم و  فذح  هدرک و  كرت  ار  لآ )  ) زاب نتشون  تاولص  رد  لاح  نیا  اب  دوش  هتفگ  تاولـص  زین  لآ )  ) رب هک  هدومرف 

دناهدرک تفلاخم  دوشیم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  هچنآ  بلغا  رد  تنـس  لها  هک  هدرک  تابثا  نآ  رد  هدومرف و  فیلأت  یباتک  هر ) )
. باتک رخآ  تاقیلعت  هب  دوش  عوجر 

. هللالوسر لاس 1302  رصم  ج 13 ص 39 ط  [ 344]
رد هنیرق  نودـب  هجوز  ینعم  هب  لها  ـالا  تسا و  مـالک  رد  هنیرق  تهج  هب  ندرک  هجوز  ینعم  هب  ار  لـها  هک  تسنیا : شدارم  ارهاـظ  [ 345]

. دوشیمن لامعتسا  مالک 
. ادیص نایبلا ج 1 ص 104 ط  عمجم  و  دجنملا . و  ۀغللا ج 1 ص 161 . سیباقم  هب  دوش  عوجر  [ 346]

.105 ۀبوتلا - [ 347]
رد دناهتفگ و  اهنایذـه  هدـش و  ضراع  لد  درد  ار  بصاون  زا  یـضعب  هچ  رگ  تسا  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  رتاوتم  حیحـص  ثیدـح  [ 348]

يهمالع لضاف  فیلأت  یلع » ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدـح  ۀحـصب  یلعلا  کلملا  حـتف   » سیفن باتک  هب  دوش  عوجر  فیرـش  ثیدـح  صوصخ 
لاس 1354 ه ق. رصم  ةرهاق ط  لیزن  یبرغملا  قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  ثدحم 

رـشتنم هرهاق  رد  ۀیمالـسالا  بهاذملا  نیب  بیرقتلاراد  زا  هک  مالـسالا ) ۀلاسر   ) يهلجم رد  لبق  لاس  دـنچ  رد  ار  بلطم  نیا  هچنانچ  [ 349]
هب دوش  عوجر  تسین  زئاج  تیم  دیلقت  مالسا  رد  میرادن و  یلیلد  تیم  دیلقت  هب  هک  ماهتخاس  حضاو  هداد و  شراگن  يهلاقم  نمض  دوشیم 

تسا زئاج  ءادتبا  تیم  دیلقت  هک  دنک  ءاعدا  یسک  رگا  مه  هعیش  زا  هچنانچ  ق  ه . ( 1369 : ) هنس مود  لاس  ص 428  ددع 4 - مالسالا  ۀلاسر 
ار دوخ  ياهناوج  دناهدش  ادیپ  لاهج  زا  یضعب  هچنانچ  تسا  لطاب  اعامجا  ءادتبا  تیم  رب  دیلقت  تسا و  كردمیب  ياعدا  لیلدیب و  مالک 
ار مدرم  ندش و  یناسفن  ءارآ  ءاوها و  عبات  نید  رد  تلاهج و  ینادان و  زا  یشان  دننک  دیلقت  هک  دننکیم  راداو  تاوما  زا  رفن  کی  هب  ءادتبا 
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دلجم 37 نانبل  ادیص - زا  هرداص  نافرعلا »  » يهلجم رد  زین  یلصفم  يهلاقم  نمض  رد  ار  روکذم  بلطم  هچنانچ  تسا . نتخادنا  تلالض  هب 
زا ص 1397 ق  لاس : مود  عبط  رد  يوأملا » ۀـنج   » رب هفاضم  تاقیلعت  رد  هلاقم  نامه  ماهدرک و  قیقحت  1369 ه ق  لاس : ج 10 ص 1146 

زونه هدیدرگ و  قیقحت  الیـصفت  هدش  فیلأت  دیلقت » داهتجا و   » يهلأسم رد  هک  هلقتـسم  يهلاسر  رد  تسا و  هدـش  رـشتنم   462 یلا - - 443
. تسا هدشن  پاچ 

هک هدومرف : هر )  ) خیش و  یئبمب . ءزج 2 ص 116 ط  یسودقلا  هرسسدق )  ) یسوط ۀفئاطلا  خیش  لوصالا  ةدع  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 350]
. تسا طقاس  الصا  ام  بهذم  یساسا  لوصا  هب  انب  هلأسم  نیا 

. فرشا فجن  راونالا ج 1 ص 434 ط  حیباصم  هب  دوش  عوجر  [ 351]
و ص زیربت - - 1 ط -  297  - هدـنراگن ص 299 تاـقیلعت  هب  نآ  رد  دوش  عوجر  زین  و  زیربـت . يوأملا 297 ط  ۀـنج  هب  دوش  عوجر  [ 352]

. زیربت  2 ط - - 241  - 245
. زیربت - 1 يوأملا ص 297 ط - ۀنج  هب  دوش  عوجر  [ 353]

هرسسدق یلماع  يوسوم  نیدلافرش  اندیس  هللاۀیآ  ماما  فیلأت  ع )  ) ءارهزلا لیضفت  یف  ءارغلا  ۀملکلا   ) سیفن باتک  هب  دوش  عوجر  [ 354]
جراوخ یبصان  يهمرکع  زا  ار  روبزم  عوضوم  هدـش و  عبط  مه  اـب  راوگرزب  نآ  يهمهملا  لوصف  اـب  هک  لاس 1373 ق  فجن  ص 215 ط 

. تسا هدش  لقن  شقعاوص  رد  رجح  نبا  يدحاو و  لوزنلا  بابسا  زا  هچنانچ  دناهدرک  لقن  یتعامج  کلسم 
. دوش هعجارم  لآ )  ) ریسفت هب  [ 355]

.32 رطاف : [ 356]
تایبدا بتک  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هر )  ) دیفم خیـش  خـیاشم  زا  هتفای و  تافو  ه ق  ( 365  ) لاس هب  يدادغب  ریغص  یـشان  نسحلاوبا  [ 357]

. تسا رامشب  طالغا  زا  نآ  دناهداد و  روهشم  صاع  نب  ورمع  هب  هدش  رکذ  شلوا  هک  ار  هدیصق  تبسن 
باتک نآ  عبط  قیفوت  هک  میامنیم  تلئسم  دنوادخ  زا  یگنس و  عبط  يهفیحص  حرـش  نیکلاسلا  ضایر  زا  ( 27  ) يهضور رخاوأ  رد  [ 358]
باتک دـیامرف و  تیانع  تسا  هعیـش  ءاملع  رخافم  زا  هک  لیلج  يهمالع  نآ  عیبرلا  راونا  پاـچ  دـننام  حالـص  ریخ و  لـهاب  ار  سیفن  رایـسب 

دوجوم فرـشا  فجن  رد  هر )  ) ءاطغلا فشاک  داتـسالا  انخیـش  يهناخباتک  رد  تسا و  گرزب  يهمالع  نآ  راـثآ  سئاـفن  زا  هک  ۀـغللا  زارط 
. راثالا تایالا . ۀغللا . ناونع : هب  دلجم و  دنچ  رد  رابخا و  حرش  تایآ و  ریسفت  تغل و  رد  باتک  نآ  دراذگ و  تاعوبطم  ملاع  هب  مدق  تسا 

. تسا نایامن  شفیناصت  زا  همالع  دیس  نآ  یملع  خماش  ماقم  ماهدش و  لئان  نآ  يهعلاطم  هب  تسا و  هدش  فیلأت 
. زیربت هینامعن ج 1 ص 133 ط  راونأ  [ 359]

لامج اقآ  یـشاوح  رد  ار  تارابع  هیـشاح و  نیا  یلو  زیربت  یلـصا  عبط  هر )  ) مظاک الم  طـخ  هب  هعمل  حرـش  شماـه  هب  دوش  عوجر  [ 360]
. متفاین هدش  پاچ  نارهط  رد  ق  ه . ( 1272  ) لاس رد  یگنس  عبط  گرزب  عطق  هب  القتسم  هک  هر )  ) يراسناوخ

. هماع دزن  رد  روهشم  ینعی  [ 361]
. زیربت تقیقح  تاراشتنا  زا  نارهت  57 ط   - ج 1 ص 64 [ 362]

دیدج ج 25 ص 236. عبط  [ 363]
راونالاراحب ج 25 ص 216.  33 رابخالا : یناعم  ، 145 قودص : یلاما  [ 364]

.33 رابخالا : یناعم  [ 365]
.56 بازحالا : [ 366]

بتارم هب  هک  هدوب  اهنآ  ياهرمالایلوا  زا  اهینس و  قح  رب  يافلخ  زا  یکی  هک  یسابع  نومأم  روطچ  دیامرف  هظحالم  زیزع  يهدنناوخ  [ 367]
همیمـض دیاب  تاولـص  رد  ار  دمحم ) لآ   ) هک هدوب  نآ  ص )  ) هللالوسر روتـسد  هک  هدرک  ضارتعا  تساهنآ  يافلخ  رگید  زا  لضاف  ملاع و 
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. دننکیمن دناهدرکن و  لمع  ص )  ) ربمغیپ رما  هب  مه  لاح  ات  تنس  لها  یلو  تسا  مئاق  نآ  رب  تما  عامجا  دیوگ : دنیامن و 
.1  - 4 سی : [ 368]

دیدج ص 229. راحب ج 25 ط  [ 369]
.45 نمؤملا : [ 370]

ج 1 ص 54. هخسن )  ) هتیرذ الا  راحبلا : ۀنیفس  رد  33 و  رابخالا : یناعم  [ 371]
مقر 21. یفاک ج 2 ص 495  زا  لقن  نارهت  ءاضیبلا ج 2 ص 314 ط  ۀجحم  [ 372]

ج 1 ص 54. [ 373]
همجرت رد  نوچ  دیدرگن  یـسراف  هب  همجرت  دـش و  لقن  یلاما  یبرع  تارابع  نیع  ق  ه . ( 1373  ) لاس رصم  یلاما ج 1 ص 275 ط  [ 374]

زا یـسراف  ظافلا  ینعی  دوشیمن  هدـیجنگ  اهنآ  یـسراف  ظافلا  بلاق  رد  دوریم و  نیب  زا  یبرع  تارابع  نیریـش  قئاقد  توالح و  تاـکن و 
لقن ار  یبرع  تارابع  نیع  هک  اج  ره  رد  ددرگ و  هدـیناجنگ  اـت  درادـن  ار  یبرع  ناـبز  تعـسو  نآ  هدوب و  رـصاق  تاـکن  نآ  یماـمت  ناـیب 

. تفای شراگن  هک  تسا  تهج  نیا  هب  رظن  ماهدرک 
دوشیم مولعم  مالک  نیا  زا  دنک . رانک  تنطلـس  تخت  زا  ار  سابعینب  تسا  رداق  ینعی  تسا  دیدشت  نودب  ردقی ) : ) خـسن ضعب  رد  [ 375]

يو يروتاـتکید  دادبتـسا و  دیـشرلانوراه و  يهنارباـج  هاگتـسد  اـب  ع )  ) ماـما هک  دنتـسنادیم  مه  ساـبعینب  زا  ریغ  رگید  مدرم  یتح  هک 
رد قح  ات  درک  دهاوخ  رانک  رب  یکولم  تنطلس  هنابصاغ و  تفالخ  تخت  زا  ار  وا  دشاب  هتـشاد  تردق  رگا  رهاظ  بسح  رب  تسا و  فلاخم 

طلـسم تفالخ  مان  هب  هک  رفن  کی  ضحم  دادبتـسا  ددرگ و  امرفمکح  ینعم  مامت  هب  یمالـسا  یعامتجا  تلادـع  دوش و  رارق  رب  دوخ  ياج 
مالک هچناـنچ  دوب  هرباـبج  شور  هکلب  دوبن  یمالـسا  تفـالخ  يهیور  شتنطلـس  تموکح و  رد  نوراـه  يهیور  نوچ  دورب  ناـیم  زا  هدـش 

تشذگ ص 438. نالسرا  بیکش 
رد تبث و  خیرات  تاحفـص  رد  هدومرف و  تیاور  ادنـسم  مالـسا  ءاملع  دیـس  ار  هصق  نآ  هتفای و  ققحت  زیزعلادـبع  ینیبشیپ  هچنانچ  [ 376]

. تسا هدنام  راگدای  هب  راگزور  يهحفص 
. تسا دوجوم  یلاما  زا  يدایز  ياههخسن  رد  سوق  ود  نایم  [ 377]

نب دمحا  نب  رفعج  دـمحموبا  تافیلأت  زا  باتک  شـش  هک  نارهت  46 ط   - تسام و ص 47 يهناـخباتک  رد  دوجوم  یطخ  يهخـسن  [ 378]
رداون  ) باتک تافیلأت  نآ  زا  یکی  تسا و  هدـش  عبط  لاس 1371 ه ق  هب  دـلجم  کی  رد  لوصا  زا  رگید  خـسن  اب  هر )  ) ير لیزن  یمق  یلع 

زا قیرط  لهچ  زا  زواجتم  يدایز  قرط  اب  باتک  نآ  رد  تسا و  هر )  ) یمق رفعج  دمحموبا  فیناصت  زا  تسا  رشبلا ) ریخ  ع )  ) یلع یف  رثالا 
یلع دومرف : ص )  ) هللالوسر هک  هدرک  تیاور  هرـسسدق )  ) يراـصنا هللادـبع  نب  رباـج  زا  هللا  همحر  یفوـع  يهیطع  زا  هریغ  و  هر )  ) شمعا

رشبلا ریخ  یلع  یضعب : رد  رفک ص 36 و  دـقف  یبا  نم  رـشبلا  ریخ  یلع  شقرط : ضعب  رد  قفانم و  وا  رفاک  الا  هیف  کشی  و ال  رـشبلا - ریخ 
حرش هب  عجار  تسا و  یعیش  هیقف  ثدحم  یفوع  يهیطع  هک  تسین  کش  ياج  و  رفک ص 38 - دقف  اذه  ریغ  لاق  نم  ص )  ) هللالوسر دعب 

هچنانچ تسا  نانئمطا  دامتعا و  دروم  هک  دوشیم  مولعم  ار  هیطع  تنـس  لها  ندرمـش  فیعـض  زا  تشذـگ و   179  - رد ص 181 وا  لاـح 
هفعض ص 436 ج 2 ط یلع  عمجم  روهـشم  یعبات  یفوکلا  یفوعلا  دعـس  نب  ۀبطع  دیوگ : ینغملا )  ) باتک رد  یبهذ  نیدلاسمـش  ظفاح 

تسا هعیش  نیثدحم  زا  وا  هک  نیا  رظنهطقن  زا  يو و  عیشت  تهج  زا  هللا  همحر  ۀیطع  فعض  رب  ناشعامجا  هک  تسا  حضاو  هیروس . بلح -
. تسا هعیش  نیثدحم  ءاملع و  فیعضت  اهینس  يهیور  هچنانچ  دشابیم 

. رصم 14 ط   - 18  - دصاقملا ص 19 حیضوت  هب  دوش  عوجر  [ 379]
. ناتسلگنا ینازاغ ص 199 ط  كرابم  خیرات  [ 380]

ياقآ ۀیالا  ۀـجحلا  ۀـمالعلا  انقیدـص  روضح  رد  شیپ  لاس  راهچ  رد  تسا  عقاو  ناجنز  يرتمویلک  دـنچ  رد  العف  هک  هیناطلـس  دـبنگ  [ 381]
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يهرادا فرط  زا  هنافـسأتم  تسا  هوکـشاب  رایـسب  راـثآ  زا  دـش  هدـهاشم  کـیدزن  زا  هئاـقبهللامادا  هعمج  ماـما  ینیـسح  نیدـلازع  اـقآ  جاـح 
يهبـصق دوخ  دریگ و  رارق  هجوـت  دروـم  یخیراـت  یلاـع  تراـمع  نآ  هتـشاذگن  اـجیب  يزروبصعت  تسین  ماـمتها  دروـم  یـسانشناتساب 

زیزع ناتسرهش  هب  هچنانچ  دشیمن  هدید  ینارمع  تفرـشیپ  ینادابآ و  راثآ  ادبأ  تشادن و  یـشکهلول  بآ  قرب و  هدربمان  خیرات  ات  هیناطلس 
زیربت هب  لبق  لاس  دـنچ  هک  نانبل  ادیـص - يهعبطنم  نافرعلا »  » يهلجم بحاص  لوق  هب  تسین و  یهجوت  يدابآ  نارمع و  تهج  زا  « زیربت  » ام

دایز فرح  اجنیا  رد  تسا  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هلجم  نآ  ءازجا  زا  یکی  رد  هچنانچ  درادن  يرادرهش  يهرادا  زیربت  ایوگ  دوب : هدمآ 
. دنامب تسا 

هرسسدق ینیسح  دامادریم  ءاهقفلا ، دنس  و  ءامکحلا ، دیس  طبس  یناهفصا  ینیسح  فرـشا  دمحم  دیـس  دنـس  دیـس  تاداسلا  لئاضف  [ 382]
ق. ( 1314  ) لاس نارهت  357 ط   - ص 358

.33 بازحالا - [ 383]
ص 365. هر )  ) داماد دیس  طبس  تاداسلا  لئاضف  هب  دوش  عوجر  [ 384]

.4 حارشنالا - [ 385]
نآ رـشن  عبط و  قیفوت  دـنوادخ  زا  ماهداد و  شراگن  لیـصفت  روط  هب  باهولادـبع ) نادـناخ   ) باتک رد  ار  راوگرزب  نآ  لاح  حرـش  [ 386]

. میامنیم تلئسم  ار  باتک 
. هدنام هلاسر  نآ  رخآ  هب  هحفص  ود  ابیرقت  یبرع  لصا  ءاعدلا  لئاسم  46 و   - زا ص 53 ءاعدلا . لئاسم  يهمجرت : هب  دوش  عوجر  [ 387]
هدش هجوتم  تساعد  ینعم  هب  ةالص  هک  هدرک  لقن  روهشم  زا  هک  نآ  زا  دعب  هرسسدق  مالکلا  رهاوج  بحاص  ماظعلا  ءاهقفلا  خیـش  [ 388]
دیعب یتاـهج  زا  ار  روهـشم  لوق  و  فجن ) رهاوج ج 7 ص 7 ط   ) هدوـمرف لـقن  ار  نآ  ینغم  رد  ماـشه  نبا  زا  تسا و  فـطع  ینعم  هب  هک 

هب یفوتم  فرشا  فجن  لیزن  هللا  همحر  ینارهط  يداه  خیـش  اقآ  ریهـش  ققحم  ةالـص  باتک  هب  قیمع  وحن  هب  قیقحت  يارب  و  تسا ، هتـسناد 
رد هحفص  رد 179  رفاسم  هالـص  رخآ  ات  ةالـص  لوا  زا  يریزو  عطق  هب  موحرم  نآ  ةالـص  باتک  و  دوش . هعجارم  دیاب  يرمق  ( 1321  ) لاس

نیا بئارغ  زا  هدـیدرگ و  یگنـس  عبط  هیوضترم  يهعبطم  رد  ق  ه . ( 1342  ) لاس هب  یلاعت  هللا  هدـیا  یناجنز  دـمحا  ازریم  اقآ  طخ  هب  فجن 
رخآ رد  رفاسم  ماکحا  هب  عورـش  زا  لبق  هک  ار  ص )  ) یبنلا وهـس  يهلأسم  هچنانچ  دناهدرک  طاقـسا  باتک  ياهاج  ضعب  زا  نآ  عبط  رد  هک 

و دیوگ : هک  هل . رکـشلا  هیلا و  اناده  ام  یلع  يذلا  هللادمحلا  و  وا : لوق  زا  دعب  هدـش  طاقـسا  رطس 6  تسا ص 148  للخ  ماکحا  رد  مـالک 
و خلا . ۀمـصعلا .... نا  هیف  قحلا  قیقحت  هتالـص و  یف  ص )  ) یبنلا وهـس  یف  ع )  ) ۀمئالا نع  درو  ام  نایب  یف  مالکلا  یقب  تانایبلا  هذـه  دـعب 

هتشادرب مدق  هر )  ) دیفم مظعا  خیش  رب  ضارتعا  رد  شیوخ  نامگ  هب  هدیشوک و  هر )  ) قودص خیش  لوق  تیوقت  رد  الـصفم  قرو  دنچ  دعب 
عبط رد  هدنار و  نخس  بهذم  ترورض  عامجا و  فالخرب  هک  نیا  زا  ریغ  هدرواین  ياهفرط  زیچ  یلو  هدیچ  یتاملک  نیرـصاعم  ضعب  دننام 
رکذ رد ص 179  رفاسم  ةالـص  رد  مالک  رخآ  رد  هدروآ  ار  نآ  خلا ) مالکلا .... یقب  تانایبلا  هذه  دـعب  و  : ) دـش لقن  هک  ار  یتارابع  باتک 

رد هک  تاعینشت  ضعب  باتک  زا  زین  دناهدومنن و  لقن  هدرک  نایب  ص )  ) یبنلا وهس  رد  هچنآ  دناهدرک و  متخ  ار  باتک  اج  نامه  رد  هدرک و 
باتک زا  یطخ  لماک  يهخـسن  دناهدرک و  طاقـسا  فذح و  يرادـقم  هداد  شراگن  داقتنا  ماقم  رد  هر )  ) یناشاک ضیف  يهمالع  لاثما  قح 

و دوشیم . مولعم  طاقسا  دراوم  یپاچ  اب  هلباقم  رد  تسا و  حیحص  لماک و  يهخـسن  هک  تسا  دوجوم  ام  يهناخباتک  رد  موحرم  نآ  ةالص 
زا نآ  هک  هدومرف : هدرکن و  هراشا  تایصوصخ  هب  هدومرف و  ءافتکا  هدربمان  لاس  رد  باتک  نآ  ندش  عبط  هب  ۀعیرذلا )  ) رد هر )  ) داتسا خیش 

. نارهت ۀعیرذلا ج 15 ص 61 ط  تسا - ةوبنلا  عئادو  تادلجم 
. مود ءاعد  حرش  لیذ  رد  نیکلاسلا  ضایر  [ 389]

نیدلامولع ج 5 ص 48. ءایحا  رارسا  حرشب  نیقتملا  ةداسلا  فاحتا  [ 390]
ص 179. هر )  ) یسلجم نیعبرا  [ 391]
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. دادغب راونالا ج 1 ص 419 ط  حیباصم  [ 392]
: هدومرف هک  هر )  ) ربـش دیـس  شیاـمرف  اـما  یتعافـش . لـنی  مل  یلعب  یلآ  نیب  ینیب و  لـصف  نم  دـشاب : هدومرف  ص )  ) هللالوـسر ینعی  [ 393]

هلصاف یلعب  هلآ  و  ص )  ) دمحم نیبام  مه  رابکی  یتح  هفیحـص  یمامت  رد  هک  یتروص  رد  ۀیداجـسلا .... ۀفیحـصلا  یف  امیـس  اهب .... لصفلا 
دراد و هلصاف  رطـس  کی  زا  رتشیب  دودح  رد  مه  نآ  هدش  دراو  دمحم  لآ  یلع  هعمج  نابرق و  زور  ياعد  رد  اج  کی  رد  طقف  تسا  هدشن 

تسا هجویب  ۀفیحصلا  یف  امیس  هدومرف : هک  هیداجس  يهفیحص  هب  تبسن  هر )  ) ربش مظعا  دیس  ءاعدا  سپ  تسا  هدش  هدروآ  یلع  ظفل  اذل 
. هاقبا یلاعت و  هللا  هملس  مراد  رکشت  لامک  ناشفاطلا  زا  دش  مرکذتم  بلطم  نیا  هب  ناتسود  ءالضف  زا  هچنانچ 

يهبترم زا  ار  وا  دـنک و  ادـج  نم  لآ  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  سک  ره  هک  تسا  نـیا  شیاـنعم  دـشاب و  تـالغ  رب  در  ثیدـح  ینعی  [ 394]
. تسا دیعب  هیجوت  نآ  دسریمن و  نم  تعافش  هب  وا  دننکیم  تالغ  هچنانچ  دناسرب  تیهولا  يهبترم  هب  هدرک و  جراخ  تفالخ 

. قشمد رشبلا ص 79 ط  ةالصلا و  [ 395]
نیسمشلا و قرشم  اب  هک   250  - هب ص 251 دوش  عوجر  تسا  هدش  ضرعتم  زین  نیتملا  لبح  رد  و  رـصم ، حالفلا ص 29 ط  حاتفم  [ 396]
. تسا هدیدرگ  بایان  رایسب  شاهخسن  هدش و  سیفن  یگنس  عبط  نارهت  رد  يرمق  يرجه   1321 لاس : رد  هر )  ) خیش زا  هددعتم  ياههلاسر 

. زیربت هینامعن ج 1 ص 134 ط  راونا  [ 397]
. دادغب حیباصم ج 1 ص 415 ط  [ 398]

.183 ةرقبلا : [ 399]
.77 صصقلا : [ 400]

.35 رونلا : [ 401]
.151 ةرقبلا : [ 402]
.198 ةرقبلا : [ 403]

ینادمه ربکا  یلع  ازریم  دهاز  لضاف  فیلأت  ق  ه . ( 1314  ) لاس یئبمب  ینسحلا ص 27 ط  ۀیعدا  یف  ینـسحلا  ةوعد  هب  دوش  عوجر  [ 404]
ق. ه . ( 1325  ) یفوتم فرشا  فجن  لیزن 

ق. ه . ( 1380  ) لاس نارهت  هرسسدق ص 283 ط  يزیربت  یکلم  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  ینابر  تادییأت  هب  دیؤم  ملاع  ةالصلا  رارسا  [ 405]
. رصم ص 49 ط  هر )  ) یئاهب خیش  حالفلا  حاتفم  [ 406]

ناف دمحم  لآ  دمحم و  یلع  اولـص  دیامرفیم : ثیدح  نامه  رد  ق و  ه . ( 1389  ) لاس نارهت  629 ط   - مود ص 630 ءزج  لاصخ  [ 407]
. نارهت لاصخ ج 2 ص 613 ط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هایا  مکظفح  هل و  مکئاعد  و  دمحم )  ) رکذ دنع  مکءاعد  لبقی  لج  زع و  هللا 

نآ زا  ینـسحلا  ةوعد  رد  هچنانچ  هدش  لقن  هر )  ) قودص خیـش  لامعالا  باوث  زا  تیاور  ص 314 و  هر )  ) ینارحب دیـس  مارملا  ۀیاغ  [ 408]
. تسا هدرک  لقن  باتک 

.43 بازحالا : [ 409]
.103 ۀبوتلا - : [ 410]

.156  - 157 ةرقبلا - : [ 411]
ص 197. هر )  ) یسلجم نیعبرا  [ 412]

يولع لیقع  نب  دمحم  دیـس  نامیالا » ۀـیوقت   » سیفن باتک  رد  لوا و  ص 175 ط  هر )  ) همالع يهمجرت  لیذ  رد  تانجلا  تاـضور  [ 413]
ص 19 ط اعبط ) هنم  ریخ  بلکلا  نا  و  تسا : وحن  نیا  هب  مود  تیب  لوا  عرـصم  ۀیفاکلا  حیاصن  بحاص  اروفاقیـس  لیزن  یمرـضح  ینیـسح 

. ادیص
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نیموـصعم هـب  صاـصتخا  ینعم  تـهج  زا  اـهنآ  زا  یــضعب  هـک  هدورــس  یلاـعت  هللا  هـمحر  ساوـنوبا  هـک  تسیراعــشا  يهـلمج  زا  [ 414]
. تسا لماش  اهیلعهللامالس  يربک  يهقیدص  ءارهز  لوتب  يرارذ  یمامت  هب  یضعب  دراد و  مالسلامهیلع 

زا موس » ( » ص  ) هللالوسر تاملک  زا  مود »  » میرک نآرق  زا  يهیآ  لوا »  » هدش پاچ  رـصم  رد  دـلجم  جـنپ  رد  نیدـمت  نید و   » باتک [ 415]
تاحارتقا زا  هتـشون  هچنآ  تسا و  هدومن  یئاسرفملق  نآ  فارطا  رد  هدرک و  لقن  بیترت  نیمه  هب  باتک  رخآ  ات  ع )  ) نینمؤملاریما تاـملک 

ضعب رد  یلو  تسا  نیریش  باتک  مه  يور  تسا  هدرکن  لقن  نارگید  بتک  زا  تسا  نتشیوخ  راکفا  تایرظن و  دوخ و  ياهتشذگرـس  و 
تـسوا فیناـصت  زا  ءایفـصالا »  » باـتک تسا و  نیدـفارلا  یحو  زین  یکی  يو  تاـفیلأت  زا  دراد و  زین  تارثع  تاوفه و  تاـنایب  تـالاقم و 

تاین زا  دشابیم و  رامشیب  دئاوف  راکفا و  لدابت  قیلعت و  بیقعت و  داقتنا و  در و  رب  لمتشم  تسا و  دایز  صاخـشا  زا  دایز  تالاقم  ياراد 
يهمدـقم رد  هدـش و  عبط  رـصم  رد  نیدـمت ) نید و   ) تادـلجم یمامت  تسا و  هدروآ  ملق  هب  رایـسب  باتک  نآ  رد  نارگرامعتـسا  لامعا  و 

. ماهدرک رشتنم  رثن  مظن و  رد  فیلأت  لاح 15  ات  هک  دیوگ : مجنپ  دلجم 
هچنانچ نآ  تهج  دنیوگ و  ههجوهللامرک ) ( ) ع  ) نینمؤملاریما تیحت  رد  یلو  دنیوگ  هنعهللایضر )  ) هناگهس ءافلخ  تیحت  رد  اهینس  [ 416]

يور هدرک و  شیاتس  اهتب  رب  ار  ناشدوخ  رمع  زا  اهتدم  هناگهس  يافلخ  هک  تسنآ  دناهدرک  حیرـصت  تنـس  لها  ياملع  رباکا  زا  یعمج 
ناسنا هک  تسین  روط  نآ  اهنآ  يور  دناهدوب  كرشم  نوچ  دناهتـشاذگ  نیمز  هب  نیکرـشم  ناتـسرپتب و  لثم  اهتب  لباقم  رد  ار  ناشدوخ 

هتشاذگن نیمز  هب  ور  هدرکن و  شیاتس  اهتب  لباقم  رد  نتشیوخ  یگدنز  مایا  رد  ادبا  ع )  ) نینمؤملاریما یلو  دیوگ  تیحت  ندوبیمارگ  هب 
. تسا هدرکن  شیاتس  تب  هب  ادبا  هک  درادیمارگ  ار  وا  يور  دنوادخ  هک  دوش  هتفگ  ترضح  نآ  قح  رد  هک  تسا  راوازس  اذل  و 

بصن و ناشبلق  قامعا  رد  هک  یئاهنآ  بلغا  تفگ : دـیاب  دـسریم  نییوماب  شبـسن  یبیـشاشن  هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هچناـنچ  [ 417]
تماما تیالو و  نوئش  ندینش  زا  هک  دنتسه  یضعب  ای  دوشیم و  هدید  تراهط  تمصع و  تیبلها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمشد  توادع و 

زا سپ  دنرادن  یلدشوخ  ع )  ) ءادهشلادیس يرادازع  هاگتسد  اب  ای  ددرگیم  ادیپ  يزازئمـشا  اهنآ  سفن  رد  ع )  ) همئأ تامارک  تازجعم و  و 
یـصاخشا ناشفالـسا  رد  ای  هدوب و  مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  بصاون و  زا  ناشدادـجا  ءابآ و  هک  دـنکیم  نانئمطا  ناـسنا  قیقحت 

بهاذم و عیمج  زا  مالسا  ياملع  ق  ه . ( 1350 : ) لاس رد  هک  دنامن : هتفگان  و  دناهدوب . رانک  رب  ع )  ) تیبلها يهقیرط  زا  هک  هتـشاد  دوجو 
زامن هدومن و  عامتجا  روفلب »  » دعو يرامعتسا و  يهینویهص  اب  تمواقم  يهرابرد  هرکاذم  يارب  نیطسلف  سدق »  » رد یمالـسا  ياهناتـسرهش 

هرسسدق ءاطغلا  فشاک  مامالا  انخیـش  هعیـش  نیدهتجم  ریهاشم  رهـشا  ام  داتـسا  مظعا  خیـش  هب  ءادتقا  یـصقا  كرابم  دجـسم  رد  ار  هعمج 
نویسایس زا  یعیش  دهتجم  رفن  کی  هب  ءادتقا  ینـس و  هعیـش و  زا  نیملـسم  داحتا  قافتا و  نیا  زا  دندروآ و  اج  هب  هوبنا  تعامج  اب  هدومن و 

راداو ار  یبیـشاشن » فاعـسا   » دـندوب قارع  ندرا و  نیطـسلف و  رد  نویـسایس  نآ  زا  هک  یئاـهنآ  هداـتفا و  شیوـشت  بارطـضا و  هب  سیلگنا 
نآ هک  تسنآ  مالـسا  هک  يو : ءاعدا  اب  دننز و  نماد  ار  هنتف  شتآ  نآ  فیلأت  اب  دـیامن و  فیلأت  ار  حیحـصلا » مالـسالا   » باتک هک  دـندرک 
لبط هقرفت  هب  دشابیم  يوما  مالسا  هدوب و  رود  یعقاو  مالسا  زا  اهگنسرف  وا  حیحـص  مالـسا  يو و  مهف  هک  یتروص  رد  هدیمهف  يوما  درم 

ار نیملـسم  داحتا  تدحو و  یبصان  يومأ  درم  نیا  تسد  هب  اهـسیلگنا  دنتـساوخ و  اپب  يو  زا  داقتنا  درب و  هعیـش  ياملع  زا  یعمج  دندز و 
تـسد اب  مه  ام  راگزور  نیا  رد  هچنانچ  اهظقیأ .» نم  هللا  نعل  ۀمئان  ۀنتفلا   » دـنتخادناهقرفت هدرک و  رادـیب  ار  هدـیباوخ  يهنتف  دـندز و  مهرب 

هب زین  ام  ناریا  رد  دـنیامنیم و  هدومن و  اپرب  ار  هنتف  اههضیرعلا  طوطخ  شراگن  اب  اهبیطخ  نیدـلابحم  تسا و  ناطیـش  لیلـس  هک  اهناهبج 
دنراذگیم و مان  يولع  يهعیش  یکی  هب  دنزادنایم  هقرفت  ام  ياهناوج  اهناملـسم و  نیب  هدز و  نماد  یبهذم  تافالتخا  هب  اهنآ  لاثما  تسد 

«... ارج مله  و   » يوفص يهعیش  يرگید  هب 
. رصم ج 5 ص 322 320 ط  نیدمت » نید و   » هب دوش  عوجر  [ 418]

طالغا و زآ  ندرک  لامعتـسا  نآ  عمج  رد  برع و  ینعم  هب  ار  بارعا  مجع و  زا  ای  دشاب  برع  زا  تسا  نیـشنهیداب  ینعم  هب  بارعا  [ 419]
نیا رد  زین  ار  تغل  لها  زا  یـضعب  هچرگ  تسین . ینعم  نآ  هب  برع  تغل  رد  تسا و  ناراگنهمانزور  حالطـصا  تساهیناریا و  نایم  لومعم 
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. ماهدرک قیقحت  هر )  ) دادقم لضاف  نافرعلا  زنک  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  هچنانچ  هداد  خر  هابتشا  عوضوم 
ءاملع قارع و  رد  تهاقف  ملع و  تدایس و  نادناخ  زا  هک  ربش  روهشم  نادناخ  زا  هئاقبماد  ربش  داوج  دیس  اقآ  ریهش  بیطخ  يهمالع  [ 420]
یمان نیفلؤم  زا  عالطا و  عبتت و  لها  ءارعش و  ءابطخ و  زا  ربش  داوج  دیس  همالع  العف  دناهدرک و  روهظ  نادناخ  نآ  زا  هعیـش  گرزب  اهقف  و 

هب نآ  فیلأت  رد  تساهبنارگ و  رایسب  راثآ  زا  فطلا » بدا   » شباتک دیامنیم و  هبتاکم  دنراگن  اب  نکاس و  فرشا  فجن  رد  تسا و  قارع 
سیفن باتک  تادـلجم  و  مرادیم . تلئـسم  ناشیا  يهرابرد  ار  يرتشیب  تاقیفوت  يدـنوادخ  هاگرد  زا  تسا  هدـش  لمحتم  يدایز  تامحز 

لاعتم دنوادخ  زا  تسا و  رـشتنم  هدش و  عبط  هدیـسر و  دلجم  شـش  هب  باتک  نیا  مود  عبط  نیح  رد  نیـسحلا ع » ءارعـش   » وا فطلا » بدا  »
. میامنیم تلئسم  نآ  مرتحم  فلؤم  قح  رد  رتشیب  قیفوت 

نیسح لبعد ، دنزرف  دزن  و  ج 320:30 )  ) هدوب دوجوم  هتشذگ  نرق  رد  لبعد  ناوید  هدومرف : ۀعیشلا  نایعا  رد  هر )  ) یلماع نیما  دیس  [ 421]
يوامـس دمحم  خیـش  اقآ  رحبتم  يهمالع  هدوب و  دوجوم  شدلاو  راعـشا  زا  هدوب  هقرو  دصیـس  رب  لمتـشم  دلجم  ره  هک  مخـض  دلجم  شش 

تقد قیقحت و  يور  زا  هدروآدرگ  هعیش  رداصم  زا  ار  اهنآ  رگا  يوامس  خیـش  هتبلا  تسا و  یطخ  زونه  هدرک و  عمج  ار  لبعد  راعـشا  هر ) )
رد دـیاب  هک  هتفگ  هدرک و  عمج  يو  هک  لبعد  ناوید  يهمدـقم  رد  توریب ) ۀـیک  ریمالا  ۀـعماجلا   ) مجن فسوی  دـمحم  رتکد  هچنآ  تسا و 

تبثت قیقحت و  اریز  تسا  نایذه  فرح  طلغ و  مالک  دنـشاب ، هدرک  عضو  هدومن و  هدایز  راعـشا  رب  یعیـش  رداصم  رد  هک  دش  دیدش  رذـح 
مان هب  هللا  همر  قدزرف  يهیمیم  يهدیصق  رب  شحرش  زا  هچنانچ  تسا  مومع  دامتعا  نانئمطا و  دروم  يو  تقد  طبض و  و  هر )  ) يوامس خیش 

هدومرف تقد  هدیـصق  نآ  راعـشا  لصا  طبـض  رد  ردقچ  تسا  نایامن  هدش  عبط  ق  ه . ( 1360  ) لاس هب  فجن  رد  هک  ۀیوامـسلا ) بکاوکلا  )
هب هدش  عبط  توریب  رد  هدرک و  يروآعمج  لبعد  راعشا  زا  دوخ  يهقیلس  بسح  رب  هدربمان  مجن  فسوی  دمحم  رتکد  ام  رـصع  رد  و  تسا .

هدرک عبط  فـجن  رد  ق  ه . ( 1382  ) لاس رد  هدرک و  عمج  ار  لـبعد  راعـشا  یجرزخ  یلیجد  بحاصلادـبع  بیرا  بیدا  م و  ( 1962  ) لاس
عمج شیوخ  يهژیو  قاذـم  هیور و  اـب  ار  لـبعد  راعـشا  زین  قشمد  يهعماـج  رد  بادآ  يهیلک  رد  سردـم  رتشا  میرکلادـبع  رتـکد  تسا و 
هتشاد دامتعا  رایسب  دوخ  عالطا  عمج و  رب  هدش و  علطم  لبعد  راعشا  زا  اههعومجم  بلاغ  رب  تسا و  هدرک  عبط  م  ( 1964  ) لاس رد  هدرک و 

نع لقن  ارعـش  اهنم و  ةدافالا  حصت  تایاور  يوامـسلا  ۀعومجم  لثم  اهـضعب  یف  نا  یلع  دـیوگ : هدرک و  اههعومجم  رئاس  زا  زین  يداقتنا  و 
ۀمدقملا ص 13. رضاحلا ) تقولا  یف  اهیلا  لوصولا  لهسلا  نم  سیل  ۀطوطخم  ۀیعیش  رداصم 

يهدیـصق طبـض  رد  يو  تقد  هـب  ق و  ( 1360  ) لاـس فجن  ص 16 ط  هر )  ) يوامـس خیـش  فیلأـت  مالحالاۀـفارظ  هب  دوش  عوجر  [ 422]
.12 يهحفص -: هب  دوش  عوجر  يریمح  دیس  يهینیع 

عمج رد  هک  تسا ص 107  دوجوم  ریز  تیب  نآ  ضوع  درادـن و  هدرک  عمج  یلیجد  ياـقآ  لـضاف  بیدا  هک  یناوـید  رد  مهن  تیب  [ 423]
رکذ نم  تعطقت  و  عمدا ، تقیرا  دق  مک  تسا : هدرک  لقن  يوامس  يهمالع  يهخـسن  زا  یقرواپ ص 261  رد  یلو  درادـن  رتشا  رتکد  ياقآ 

. تسین یلیجد  ياقآ  عمج  رد  مهد  تیب  هچنانچ  سوفن  ءالبرک  یف  مک 
. خلا ةوالت .... نم  تلخ  تایآ  سرادم  نآ : لوا  [ 424]

رابتعا دروم  دـیآ  تسد  هب  رگا  هدوب  داـیز  فیناـصت  بحاـص  تسا  یفوک  يدـماغ  يدزا  ییحی  نب  طول  وا  تسا و  فنخموبا  مسا  [ 425]
زا وا  هک  ۀغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  لوق  تسا و  هعیـش  نیخرؤم  ءاملع و  زا  هدرک و  تافو  ع )  ) قداص ماما  نامز  لئاوا  رد  تسا 
زا وا  هب  نآ  تبـسن  لوـعجم و  تسا  تسد  رد  هک  یلتقم  باـتک  تسا و  هعیـش  وا  هکلب  تسا  بوـسحم  تاـفارخ  طـالغا و  زا  تسا  هماـع 

. لاجر بتک  هب  دوش  عوجر  تسا  بیذاکا 
ق. ه . ( 1358 : ) لاس ةرهاق  يهماقتسا  يهعبطم  ط - - 353 يربط ج 4 ص -: خیرات  [ 426]

. تسا يدرو » يرات   » یکرت تاملک  برعم  يدرب  يرغت  [ 427]
. ادیص 110 ط   - ج 1 ص 111 اهباب » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ   » باتک [ 428]
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لاس 1376 ه ق. نارهت  لوا ص 811 ط  دلجم  یناث  ءزج  هعیشلا  لئاسو  [ 429]
. دیدج ءازجا 15 ط  زا   457  - ۀعیشلا ج 7 ص 458 لئاسو  [ 430]

. توریب دعس ج 8 ص 463 ط  نبا  تاقبط  [ 431]
. دیدج ج 42 ص 91 ط  [ 432]

تاقبط ج 8 ص 363. [ 433]
نمیا وا  نابز  رـش  زا  یـسک  هدوب و  روهـشم  ناگرزب  ءاملع و  زا  ناینیـشیپ  قح  رد  ینابزدب  ناگهتـشذگ و  رب  یئوگدـب  رد  مزح  نبا  [ 434]

مومع و ترفن  بابسا  ثعاب  تبقاع  اذل  دناهدرمشیم و  ربارب  ردارب و  ار  راوخنوخ  فسوی  نب  جاجح  ریشمش  وا و  نابز  هک  يدح  هب  هدوبن 
ینکلا و زیربت و  بدالاۀناحیر ج 7 ط  هب  دوش  عوجر  دـندرک  عامجا  يو  یهارمگ  تلالـض و  رب  دـش و  موبوزرم  ره  مدرم  دزن  رد  روفنم 

دـالوا ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  هتفگ : هک  تسا  بذـک  وگغورد و  يهزادـنا  هب  مزح  نبا  ادیـص و  ص 254 ط  ج 1  هر )  ) یمق باـقلالا 
دوخ مالک  هک  یتروص  رد  رصم  برعلا ط 3  باسنا  ةرهمج  تسا ص 61  غورد  تشاد  دنزرف  ترـضح  نآ  هک  ۀضف  ار  ياعدا  تشادن و 
هادـف انحاورا  هللاۀـیقب  رـصع  یلو  ترـضح  تدالو  هب  حیرـصت  تنـس  لها  مـالعا  ياـملع  زا  يریثک  عمج  تسا و  ضحم  بذـک  نزح  نبا 

تایرورـض و زا  شـسدقا  دوجو  تدـالو و  هعیـش  دزن  رد  اـما  رـصم و  ص 316 ط  نایعالا ج 3  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  دـننام  دـناهدرک 
. هادف هورکم  لک  نم  انلعج  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یهلا و  تجح  تسوا  تسا و  تایهیدب 

هدرک ص لقن  ۀباصا  باعیتسا و  بحاص  دننام  هحیبق  هکلب  هکیکر  تادایز  یضعب  اب  شیرق  بسن  باتک  رد  زین  يریبز  ار  هیضق  نیا  [ 435]
يریبز يهناسفا  تالمج  زا  یضعب  یلو  هدرک  لقن  ار  نآ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  تسا و  تایلعج  زا  هدوبن و  رتشیب  يهناسفا  هصق  نآ  349 و 

. توریب درادن ج 8 ص 264 ط  ار 
دنچ هداتفا و  دیز  تخانـشن و  دز و  یکیرات  رد  باطخلا  نب  رمع  یلوم  ملـسا  نب  دلاخ  ار  دیز  هک  : دیوگ تابنیز  رابخا  رد  یلدیبع  [ 436]

هک بلطم  نیمه  زا  دیوگ : هدنراگن  تسا  هدرم  رتولج  مادـک  هدـشن  مولعم  تفای و  تافو  تقو  کی  رد  مه  اب  شردام  اب  دوب و  هدـنز  زور 
اب تافانم  نآ  دوشیم و  رهاظ  دناهدرک  تافو  مه  اب  هک  اهنآ  رب  راوید  فقـس و  طوقـس  لقن  لامتحا  هتفای  تافو  رتولج  مادک  هدشن  مولعم 

. درادن دیز  ندش  یمخز 
ۀبیتق نبا  فراعملا )  ) زا هعوبطم  يهخسن  رد  دش  لقن  نتم  رد  هک  یتارابع  ق و  ه . ( 1300  ) لاس رصم  ۀبیتق ص 70 ط  نبا  فراعملا  [ 437]

تـسا حضاو  شندوب  طلغ  هک  هدنام  اجهب  یطلغ  ترابع  نآ  ضوع  هدش و  طقاس  ق  ه . ( 1379  ) لاس رد  بتکلاراد  تاعوبطم  زا  رصم  رد 
هل تدلو  باطخلا و  نبا  رمع  دنع : تاکف  ۀمطاف  تنب  یه  يربکلا و  موثلکما  اما  و  تسا : ریز  بیترت  هب  هدربمان ص 211  عبط  رد  ترابعو 
زا سیفن  رایـسب  ینف  عـبط  نآ  رد  شحاـف  طـلغ  نیا  هدـنع . تتاـمف  بلاـطیبا » نـبا  رفعج   » اـهجوزت رمع  لـتق  اـملف  مـه . اـنرکذ  دـق  ادـالوا 

. تسا تفگش  یسب  ياج  فراعملا ) )
لقن لماک  خـیرات  رد  ریثا  نبا  هچنانچ  خـیراوت  رد  داد  تاجن  ندـش  هتـشک  زا  هلیح  اب  ار  دوخ  نازمره  دـندروآ  رمع  دزن  ار  نازمره  [ 438]

ءام یقـستسا  نازمرهلا  لتق  باطخلا  نب  رمع  دارا  امل  دیوگ : هدروآ  رئاخذلا  رئاصبلا و  باتک  رد  يدیحوت  نایحوبا  هدرک ج 2 ص 549 و 
رمع رما  هدـی و  نم  حدـقلا  یقلاف  هبرـشت  یتح  کلتاق  ریغ  ینا  کیلع  سأب  ال  رمع : هل  لاقف  برطـضا  هدـی و  یف  حدـقلا  کسماف  هب  یتأف 
سنأ ریبزلا و  لاقف  هبرشا ، مل  ناما و  سأب  ال  کلوقف : هبرشت ، یتح  کیلع  سأب  ال  تلق : لاق : کتنما ؟ فیک  لاق : ینمؤت ؟ مل  وا  لاق : هلتقب 

ریثا نبا  و  قشمد . رئاصبلا ج 2 ص 120 ط  رعـشأ . مل  انامأ و  تذخا  هللا  کلتاق  رمع : لاقف  نینمؤملاریما ، ای  قدص  يردـخلا : دیعـسوبا  و 
امهیب مجرتملا  ناک  ۀنیدملا و  هلزنا  نیفلا و  یف  هل  ضرفف  ملـساف  ملـست ، نا  الا  عدخنا  هللاو ال  ینتعدخ  لاق : نازمرهلا و  یلع  لبقاف  دیوگ :

هب یئانشآ  الماک  هتشادنپ  ص)  ) ربمغیپ نیشناج  ار  دوخ  هک  یـسک  مجرتملا . ءاج  نا  یلا  ۀیـسرافلا  نم  ائیـش  هقفی  ناک  ۀبعـش و  نب  ةریغملا 
يزاسهسیسد اب  رگم  دشاب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نیشناج  دناوتیمن  وا  هدوب  لهاج  سپ  تسا  هتشاد  مجرتم  هب  جایتحا  هتشادن و  یـسراف  نابز 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  يهرابرد  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دراد  يدایز  قرف  ساسا  ینبم و  لصا  سپ  يدادادـخ  تماما  یهلا و  تفالخ  هن  يروهمجسیئر  لثم  يزاب  يروش  یباختنا و  تفالخ  و 
. دزاسیمن ام  ینابم 

رد هک  هدش  هتفگ  و  ( 19 : ) لاسرد هتفگ : یضعب  هدش و  عقاو  ترجه  ( 17  ) لاس رد  رتشوش  گنج  هتفگ : لماک  رد  ریثا  نبا  هچنانچ  [ 439]
لماک ج 2 ص 546 خیرات  هب  دوش  عوجر  تسا . هدیدرگ  عقاو  رتشوش  حتف  رمع  تایح  نامز  رد  لاح  ره  رد  هدش  حتف  رتشوش  ( 20 : ) لاس
نودلخ ج 2 نبا  خـیرات  تسا  هدـش  عقاو  ( 16  ) لاـس رد  هک  هدـش  هتفگ  و  ( 17  ) لاـس رد  رتشوش  حـتف  هک  هتفگ  نودـلخ  نبا  توریب و  ط 

یناث ص 113. ءزج  يهیقب 
م. ( 1960  ) لاس بتکلاراد  ص 206  [ 440]

. هباصا اب  لاس 1358 ه  رصم  باعیتسا ص 161 ج 3 ط  [ 441]
. باعیتسا اب  هدربمان  لاس  رد  رصم  هباصا ج 3 ص 44 ط  [ 442]

لاس 1358 ه ق. هب  فجن  بلاطلا ص 20 ط  ةدمع  [ 443]
راونالاراحب ج 42 ص 107. [ 444]

. ملاعلا هللاو  تسا  هباسن  یلدیبع  وا  دشاب و  نسحلا ) نب  ییحی   ) باتک ترابع  هک  مهدیم  لامتحا  [ 445]
هدرک لقن  يرهوج  زا  راحبلا  ۀنیفـس  رد  هچنانچ  هدوب  ترـضح  نآ  بجاح  و  ع )  ) نینمؤملاریما صاوخ  باحـصا و  زا  یلاکب  فون  [ 446]

رد هر )  ) قودـص خیـش  ار  روبزم  ربخ  تسا و  فاک  فیفخت  اب  یلاکب  تسا و  روهـشم  زین  نآ  مض  اب  نون و  حـتف  اب  فون  ج 2 ص 622 و 
. نارهت دیدج  راونالاراحب ج 77 ص 383 ط  هب  دوش  عوجر  تسا  هدومرف  لقن  یلاکب  فون  زا  ادنسم  سلاجم 

. هخسن کیلا  هللا  نسحی  [ 447]
. راحب هاقلت  موی  هللا  کحضیف  [ 448]

. رصم ج 15 ص 7 ط  [ 449]
هک نیا  رب  هوالع  دوش  رکذ  دوب  یعیبط  لمح  فالخ  رگا  هک  دراد  همزالم  هچ  ق  ( 1390 : ) ۀنس توریب  ءایبنالا ص 202 ط  ةوبنلا و  [ 450]

. تسا هدوب  تعاس  کی  ای  تعاس  هس  هک  دناهدرک  لقن  هچنانچ  تسا  هدش  رکذ 
ق. ه . ( 1358 : ) لاس ۀماقتسا  يهعبطم  ةرهاق  ط - - 107  - يربط ج 4 ص 108 خیرات  [ 451]

كردتسم -و  رـصم مالـسلاهیلع ط  نینمؤملاریما  بتک  نم  باتک 17  ص 18  دیمحلادبع ج 3  نیدـلایحم  قیقحت  هب  ۀـغالبلاجهن  [ 452]
. فرشا فجن  ۀغالبلاجهن ص 16 ط -

. توریب ریثا ج 3 ص 385 ط  نبا  لماک  خیرات  [ 453]
. رصم میدق - ینئارفسا ص 54-ط - لتقم  [ 454]

.277  - باتک ص 278 هب  دوش  عوجر  [ 455]
مرح ناوناب  هدومرف : ع )  ) ماما تشذـگ و  باـتک  نیا  زا  رد ص 73  هک  تسا  یتیاور  دـیؤم  فلـسلا ) براجت   ) باـتک تاریبعت  نیا  [ 456]

هب طوبرم  قشمد و  هب  ناـشدورو  لاوحا  هب  عجار  هک  دـش  هتفگ  تشذـگ و  هچناـنچ  خـلا  دـندوب .... رادـنالاپ  نارتـشا  راوـس  نم  رـس  تشپ 
. تسا ناتسرهش  نآ  هب  دورو  رد  ناشتالاح 
. نارهت فلسلا ص 69 ط 2  براجت  [ 457]

ق. ه . ( 1377 : ) لاس رصم  بهذلا ج 3 ص 43 ط  جورم  هب  دوش  عوجر  [ 458]
. نارهت ینارعش ص 266 ط  ياقآ  ملق  هب  هر )  ) یمق ثدحم  مومهملا  سفن  يهمجرت  [ 459]

نایگهدرپ تلاسر و  نادـناخ  ياهتروص  نتخادـنا  تسوپ  اریز  دـناهدنام  سبح  رد  يدایز  ياهتدـم  هک  دوشن  لایخ  تاریبعت  نیا  زا  [ 460]
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لمع يهلحرم  هب  اهارحـص  نازوس  کـشخ و  ياوـه  رد  اـهنآ  هب  نداد  ریـس  تعرـس  نآ  اـب  اـههار  ضرع  رد  زور  دـنچ  فرظ  رد  تماـما 
ناماس نآ  باتفآ  رد  نتفر  هار  تاحفـص و  نآ  ترفاسم  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  المع  هچنانچ  درادـن  يدایز  ياهتدـم  هب  جایتحا  دـسریم 

. دوشیم هدید 
. داد هجرد  هبتر و  عیفرت  ینعی  [ 461]

. تسا ناوختسا  رس  شاشم  [ 462]
رد دـنزادنایم  کلاهم  رد  ار  ناشدوخ  هتبلا  دنرامـشب  بجاو  ار  اهنآ  تعاط  دـننادب و  رمالایلوا  ار  دـیزی  هیواعم و  لاثما  هک  ناـنآ  [ 463]

اهدیزی اههیواعم و  لاثما  دنوادخ  دوشیم  ایآ  دنیامن  تواضق  دوخ  نادجو  رد  دنهدب و  رارق  مکاح  ار  ناشدوخ  لقع  یتسیاب  هک  یتروص 
ادخ هللاابذوعن  رگا  دننک ؟ ص )  ) هللا لوسر  يهناحیر  لتق  هب  رما  دنیامن و  مکح  ادخ  ماکحا  فالخ  رب  مه  اهنآ  و  دهدب ؟ رارق  رمالایلوا  ار 

دنوادـخ زا  ایآ  دوشیم . نیدـض  عامتجا  ای  دـیآیم  مزال  حـضاو  ضقانت  دـهدب  رارق  رمالایلوا  ار  اـهنآ  دـنک و  بجاو  ار  یتعاـطا  وچمه 
مزال ضقانت  ات  دشاب  موصعم  دیاب  رمالایلوا  هک  تسا  مکاح  لقع  سپ  دـنکیم ؟ مکح  ضقانت  هب  میرک  نآرق  ایآ  دوشیم ؟ رداص  ضقانت 

طورـشم يدیقب و  دیقم  ار  رمالا  یلوا  لوسر و  تعاطا  هک  هفیرـش  يهیآ  دوخ  زا  دوشن و  تسا  لاحم  هک  نیدض  عامتجا  هب  رما  ای  و  دیاین .
سیفن ریـسفت  هب  دوش  عوجر  هفیرـش  يهیآ  تاکن  رد  قیقحت  دشاب  موصعم  دیاب  رمالایلوا  لوسر و  هک  دیآیم  مزال  تسا  هدرکن  یطرـشب 

. نارهت ج 4 ص 412 ط  نازیملا » »
ص 262. [ 464]

فیلأـت نیورـش ) لاـبج  لاوحا  یف  نیودـتلا   ) باـتک هب  دوش  عوجر  تسا  کـیرتاپ )  ) هقراـطب زا  هکیمور  زومرم  درم  نیا  هب  عجار  [ 465]
نوجرس هک  مدید  رـضاح  رـصع  رد  هدش  فیلأت  بتک  زا  یکی  رد  راجاق - يهرود  رد  ناریا  مولع  ریزو  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم 

ار دیزی  هک  هتفرگ  يدهع  هیواعم  زا  البق  هک  هتشاد  دایزنبا  هب  ینیب  شوخ  هچ  هدوب و  ینارصن  هکلب  تسا  هابتشا  نآ  هتشادنپ و  یسوجم  ار 
زا دعب  هک  هدرک  هرکاذم  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هب  تبـسن  هیواعم  اب  دـبال  دـهدب  وا  هب  ار  نیقارع  تموکح  هدومن و  عناق  هیواعم  زا  دـعب 

. تخادرپ قیقحت  هب  رتشیب  ینارصن  زومرم  درم  نیا  يهرابرد  دیاب  دش  دهاوخن  دیزی  هب  ندرک  تعیب  رضاح  هیواعم 
. فجن نیرادلا ص 141 ط  ةریخذ  [ 466]

صاوخلا ص 144. ةرکذت  [ 467]
هب هتشاد  لاس  تفه  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگید  دنزرف  هدومرف : لصحملا  دقن  رد  هرسسدق  نیدلاریصن  هجاوخ  یسوط  ققحم  [ 468]

. رصم تسا ص 179 ط  هدش  دیهش  ءاروشاع  زور  رد  یلع  مان 
ق. ( 1376  ) فجن یفلحلا ص 17 ط  مظاک  فیلأت  عیضرلا  هللادبع  [ 469]

لوئسلا ص 73. بلاطم  [ 470]
رد هک  یمزراوخ  ع )  ) نیسحلا لتقم  زا  یطخ  يهخـسن  اب  هدش  لقن  نتم  رد  هک  یتارابع  و  فجن ، یمزراوخ ج 2 ص 32 ط  لتقم  [ 471]
زا لبق  هطوطخم  يهخسن  رد  زین  تشاد و  یپاچ  رب  تادایز  یطخ  هخسنرد  هملک  هس  ود  هدیدرگ و  هلباقم  هدش  خاسنتسا  ق  ه . ( 986  ) لاس
نآ زا  دـعب  هدرک و  لقن  تیب  ( 19  ) ات خلا  نیلقثلا ....  بر  هللا  باوث  نع  اوبغر - امدـق  موقلا و  رفک  راعـشا : خـلا  ریخلا .... یلع  نبا  انا  رعش :

ار خلا  موقلا .... رفک  راعشا  رغصا  یلع  يهیضق  لقن  رد  مه  لاوئسلا  بلاطم  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  خلا  ریخلا ... یلع  نبا  انا  لقن : هب  عورش 
. تسا هدومن  لقن 

يهخسن رد  یلو  فجن  دلج 2 ص 32 ط  هب  دوش  عوجر  درادن  یمزراوخ  ع )  ) نیسحلا لتقم  زا  یپاچ  يهخـسن  رد  هنفد  و  ترابع : [ 472]
. تسا دوجوم  هدش  تباتک  ق  ه . ( 986  ) لاس رد  هک  یطخ 

. زیربت داشرا ص 254 ط  [ 473]
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موی ع )  ) نیـسحلل ةرایز  لابقالا  یف  سوواـط  نبا  دیـسلا  رکذ  و  رغـصالا . یلع  ص 222  بقاـنملا ج 2  یف  بوشآ  رهـش  نبا  هامـس  [ 474]
. هب تعجف  يذلا  رغصالا  یلع  كدلو  یلع  مهیلع و  کیلع و  هللا  یلص  اهیف : ءاروشاع و 

دیـس نآ  زا  دعب  سپ  هدروخ  ریت  هدوب  ع )  ) ماما رجح  رد  هک  عقوم  نامه  رد  لفط  هک  هدومرف  زین  هر )  ) دـیفم خیـش  فوهللا ص 65  [ 475]
. دزاسیم روطچ  خلا  موقلا .... وحت  هب  یتا  مث  دیامرفیم : رصاعم 
یمزراوخلا ج 2 ص 32. لتقم  راحبلا ج 10 ص 203 و  [ 476]

فوهللا ص 66 یف  دیسلا  نازحالا ص 36 و  ریثم  یف  امن  نبا  رکذ  یئش و  هنم  عجری  مل  بوشآ ج 2 ص 222  رهش  نبا  بقانم  یف  [ 477]
هب یمر  یمزراوخلا ج 2 ص 32 : لتقم  لودلا ص 108 و  رابخا  یف  ینامرقلا  ۀیادبلا ج 8 ص 186 و  یف  ریثک  نبا  رکذ  و  ع )  ) رقابلا ۀیاور 

ع)  ) رقاب ماما  تیاور  ریبک  خیرات  رد  زین  يربط  رانلا . دقوم  نبا  هل : لاقی  دساینب  نم  لجر  مهـسلاب  هامر  يذـلا  ریثک و  نبا  لاق  ءامـسلا  وحن 
ای مکیف  انل  نا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  یل  لاق  يدـسالا  ریـشب  نب  ۀـبقع  لاق  فنخموبا  لاق  ترابع : نیا  هب  هدرک  لقن  ار 

هامر ذا  هرجح  یف  وهف  هل  یبصب  نیـسحلا  یتأ  لاق : کلذ ؟ ام  رفعجابا و  اـی  هللا  کـمحر  کـلذ  یف  اـنا  یبنذ  اـمف  تلق : لاـق  اـمد  دـساینب 
يهعبطم ةرهاـق  ص 342 ط  خـلا ج 4  .... لاق مث  ضرالا  یف  هبـص  هیفک  ءالم  املف  همد  نیـسحلا  یقلتف  هحبذـف  مهـسب  دـساینب  ای  مکدـحا 

ق. ( 1358 : ) ۀنس ۀماقتسا 
ازریم ص 385. داهرفل  ماقمقلا  ص 144 و  صاوخلا - ةرکذت  [ 478]

. فجن ج 2 ص 25 ط  هر )  ) یسربطلل جاجتحالا  یمزراوخلا ج 2 ص 32 و  لتقم  [ 479]
. نازحالا ریثم  داشرالا و  [ 480]

. فجن ج 2 ص 218 ط  هر )  ) یبوقعی خیرات  [ 481]
. فجن نیرادلا ج 1 ص 161 ط  ةریخذ  [ 482]

ق. ( 1369 : ) لاس فجن  هرسسدق ج 1 ص 80 ط  یلح  ردیح  دیس  ناوید  [ 483]
ق. ( 1358 : ) لاس ۀماقتسا  يهعبطم  هرهاق  يربط ج 4 ص 342 ط  خیرات  [ 484]

ش. ه . ( 1338  ) لاس نارهت  يرولا ص 213 ط  مالعا  [ 485]
. ۀطوطخم يهخسن  [ 486]

لماک 300:3. خیرات  و  - 4  : 346  - 357 يربط - خیرات  توریب . - 4 ص 231 ط - نیسحلا - ةروث  [ 487]
اذل دش و  يوق  یمالـسا  تموکح  دومرف و  يراذـگناینب  ار  یمالـسا  تلود  ساسا  هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب  ص )  ) هللالوسر نوچ  [ 488]

نیقفانم هک  ار  تسایر  تموکح و  ص )  ) هللالوسر زا  دعب  دندوب و  تصرف  یپ  رد  یلو  دنناسرب  يرازآ  دنتـسناوتن  نیقفانم  رئاس  ۀـیمأینب و 
. دندمآ ماقتنا  ماقم  هب  ترضح  نآ  زا  دوب  ع )  ) نینمؤملاریما نآرق  مالسا و  یماح  هناگی  دندروآ و  تسدب  يهفیقس  سلجم  يهلیسو  هب 

هک یلءد  دوسالاوبا  ار  روکذم  تیب  لئاق  بقانم  باتک  رد  زین  هر )  ) بوشآرهـش نبا  و  برضلا ص 2 . نیما  عبط  راونالاراحب ج 11  [ 489]
دهاش نیرتهب  روکذم  تیب  و  هدرک ، لقن  يرـشخمز  زا  ار  نآ  و  مق - بقانم ج 4 ص 167 ط  هتسناد . تسا  ع )  ) نینمؤملاریما باحـصا  زا 

ۀیعشلا نایعا  رد  ار  نآ  دنکیم و  تباث  ار  ةردان  ةذاش و  لاوقا  ضعب  یتقیقحیب  تسا و  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ردام  يرسک  رتخد  ندوب  رب 
. تسا هدرک  لقن  يرشخمز  راربالا  عیبر  زا  زین 

. تسا هدش  عقاو  وگتفگ  نیا  مالسلاهیلع  ماما  يدهع  تیالو  زا  دعب  هک  دوشیم  مولعم  روکذم  ریبعت  زا  [ 490]
: ۀنس رصم  رهظلا ج 4 ص 336 ط  دعب  اولتتقا  مث  فوخلا  ةالـص  ع )  ) نیـسحلا مهب  یلـص  رهظلا  اولـص  مث  تسا : يربط  خـیرات  رد  [ 491]
- هباحصاب فوخلا  ةالص  هباصم  دنع  یلص  هنا  مالسلاهیلع  نیسحلا  نع  يور  و  هدومرف : فالخ  باتک  رد  هر )  ) یسوط خیـش  ق  ه . ( 1358)

. نارهت ج 1 ص 253 ط 2 
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ددع تسا  مولعم  ۀجرد  تفه  تسیب و  ص 240  هر )  ) دیهـش دعاوق  رد  ۀجرد و  جـنپ  تسیب و  ع )  ) قداص ماما  زا  ةرارز  تیاور  رد  [ 492]
. درادن موهفم 

. باتک نآ  يهمتاخ  هب  دوش  عوجر  دش  عبط  ق  ه . ( 1397  ) لاس هب  دایز  تافاضا  اب  باتک  نآ  مود  عبط  هک  ار  ادخ  رکش  [ 493]
.51 ءاسنلا - [ 494]

يروهمج تموکح  لئاوا  رد  تشاد و  یتسود  هرسسدق  داتسا  خیش  اب  دوب و  نیمظاک  رد  ءابطخ  ءالضف  زا  بیطخ  مظاک  خیش  اقآ  [ 495]
. هیلع هللا  ۀمحر  تفای  تافو  قارع  رد  عاضوا  رییغت  و 

نایبتلا ج 5 ص 242 ریسفت  یف  هرسسدق  یسوطلا  خیشلا  هب  حرص  امک  كرـشم  رفاک  لک  وه  سکعلا و  اذک  رفاک و  كرـشم  لک  [ 496]
مالکلا انطـسب  دق  و  فهکلا . ةروس  یف  ۀفیرـش  تایآ  ةدع  نم  هانیعدا  ام  دافتـسی  امک  میرکلا  نآرقلل  اعبت  نیتم  قیقد  مالک  وه  فجن و  ط 

لعفب  » هانمـسو ۀمهملا و  ۀینیدلا  بلاطملا  ضعب  قیقحت  ع)و   ) ءایبنالاب داقتعالا  باتکلا و  لها  قیقحت  یف  هانفلأ  يذـلا  انباتک  یف  کلذ  یف 
. هعفن معیل  هعبطل  قیفوتلا  یلاعت  هللا  لئسن  باتکلا -» لها  قیقحت  یف  باطخلا 

.51 ءاسنلا - [ 497]
. هسفن قح  یف  صوصخلاب  صخش  لکل  ملع  ینعی ال  [ 498]

هداد رییغت  ار  تالمج  نآ  شباتک  يدـعب  ياهپاچ  رد  دوب  هداد  شراگن  شباتک  رد  ار  لصایب  تاـملک  نیا  هک  یـسک  دـش  هدینـش  [ 499]
. تسا لصایب  فرح  هک  هدش  تفتلم  نوچ 

عوجر ماهدرک  نایب  هر )  ) یقارن يهمالع  نیدـحوملا  سینأ  رب  دوخ  تافاضا  تاقیلعت و  رد  الیـصفت  ار  ینیوکت  یعیرـشت و  تیـالو  [ 500]
. زیربت زا ص 232 ص 252 ط  دوش 

ص 340. هر )  ) دیفم خیش  داشرا  [ 501]
داشرا ص 342. [ 502]

. ۀئیهلا ةریسلا و  يدهلا  هبجعا ، یئیشلا  هقار  [ 503]
.343  - داشرا ص 347 [ 504]

.65 فهکلا : [ 505]
.33 بازحالا :- [ 506]

ع)  ) تیبلها هک  هدرک  هدارا  ادخ  هک  هدومرف  هفیرش  يهیآ  رد  دنوادخ  هک  دنروآیم  زین  نابز  هب  دیآیم و  نیرصاق  ضعب  لایخ  هب  [ 507]
ققحت هب  رداق  دنوادخ  هک  تسنآ  یفارخ  فرح  نیا  يهمزال  و  هن ؟ ای  هتفای  ققحت  هدارا  نیا  هک  تسین  مولعم  دیامن و  هزیکاپ  ساجرا  زا  ار 

هب هعبتتـسم  يهدارا  ۀیآ  رد  هدارا  ةرورـضلاب و  تسا  لاحم  نآ  دنک و  فلخت  شدارم  زا  هللا  ةدارا  دـشاب و  هدوبن  جراخ  رد  دوخ  دارم  نداد 
صوصخ عقواـم  رد  عراـضم  لامعتـسا  دوشیم و  ص )  ) هللالوسر ياـعد  در  دـشابروط  نآ  رگا  تسین  هضحم  يهدارا  فرـص  تسا  لـعف 

. ماهدرک نایب  دوخ  ياج  رد  ار  شلیصفت  هک  تسا  دایز  دیجم  نآرق  تایآ  رد  دیری »  » ظفل هدارا و  يهدام 
. زیربت داشرا ص 309 ط  [ 508]

نـس نیا  اب  هک  هدروآ  بجعت  ماقم  هب  ار  دـمحم  نب  یلعم  ع )  ) ماما تماق  دـق و  یکچوک  دوشیم  مولعم  زیربت . داشرا ص 350 ط  [ 509]
دوخ تماـما  تـالامک  ملع و  رب  هفیرـش  يهیآ  اـب  هدومرف و  راـبخا  وا  ریمـض  زا  ع )  ) ماـما اذـل  تسیدـنوادخ و  تجح  ماـما و  روـطچ  مک 

. تسا هدومرف  لالدتسا 
. زیربت نیدحوملا ص 105 ط  سینأ  هب  دوش  عوجر  [ 510]

ار ربخ  نیا  يردـیح  يهعبطم  نارهت  يرولا ص 356 ط  مالعا  رد  هر )  ) یسربط خیـش  و  زیربت . ص 369 ط  هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  [ 511]
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نیا زا  خلا . هبلاقـص .... مور و  كرت و  مهیف  مهتاغلب و  مهثدحی  موق  هدـنع  و  : ) تسا ریز  رارق  هب  تیاور  ترابع  يو  لقن  رد  هدومرف و  لقن 
هب صاصتخا  هدومرفیم و  تبحـص  اهنآ  تاـغل  اـب  هدوب و  یموق  اـب  ع )  ) ماـما ملکت  هک  دوشیم  رهاـظ  هر )  ) یـسربط لـقن  هب  اـنب  تـالمج 

.( درادن ع )  ) ماما ياهمالغ 
ص هر )  ) بوشآ رهـش  نبا  زا  لقن  زجاـعملا  ۀـنیدم  و  زیربت . تقیقح  یچباـتک  تاراـشتنا  زا  نارهت  ص 252 ط  ۀـمغلا ج 3  فشک  [ 512]

.554
ۀمغلا ج 3 ص 264. فشک  [ 513]

اب هک  فراولا  هلظهللامادا  فرـشا  فـجن  لـیزن  ینیمخ  ياـقآ  یمظعلا  هللاۀـیآ  یمالـسا  ملاـع  عـجرم  اـم  ربـکا  دـهاجم  داتـسا  دیـس  [ 514]
بلج يارب  یبوخ  نآ  اب  ار  ندـمت  خـیرات  نوبلواتـسوگ  دومرفیم : ارارک  درک  ظفح  ار  هعیـش  مالعا  ياـملع  يوربآ  نتـشیوخ  تادـهاجم 
باتک نآ  رد  ار  ءارتفا  نآ  دـهدب و  تبـسن  ص )  ) هللالوسر سدـقا  تحاس  هب  ار  ضحم  بذـک  نآ  هک  نیا  رگم  هدرکن  فیلأـت  اهناملـسم 

. دناجنگب
ص 207. هر )  ) یسلجم نیعبرا  اب  عوبطم  جیارخلا  [ 515]

يهـعبطم نارهت  ص 294 ط  هر )  ) یـسربط يرولا  مـالعا  زیربـت . ص 313 ط  هر )  ) دـیفم خیـش  داشرا  ص 21 . ۀـمغلا ج 3  فشک  [ 516]
. نارهت يدنوخآ  ج 1 ص 285 ط  هر )  ) ینیلک یفاک  لوصا  يردیح 

ش. ه . ( 1348  ) لاس دهشم  هاگشناد  582 ط   - ءزج 6 ص 583 لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  فجن - یشک ص 487 ط  لاجر  [ 517]
رد دوشیم و  نشور  هدربمان  يهحفـص  رد  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  هب  هعجارم  اب  هچنانچ  تسا  فلتخم  رایـسب  تیاور  ترابع  اجنیا  رد  [ 518]
زا سپ  دیآیمن و  تسد  هب  نآ  زا  یلـصحم  ینعم  و  یتین ) نم  لقا  وه  و  : ) تسا وحن  نیا  هب  ترابع  دهـشم  هاگـشناد  رد  هعوبطم  يهخـسن 

رتکچوک هلاس  هس  لفط  زا  ترـضح  نآ  و  : ) دـش هدروآ  نتم  رد  هچنآ  تسا و  هدـماین  تسد  هب  هحیحـص  ترابع  هک  دوشیم  مولعم  لـمأت 
رهاـظ داـتفا  روکذـم  هک  يوـحن  هب  ار  ثیدـح  تراـبع  موـحرم  نآ  يهمجرت  زا  تسا  لاـمالا  یهتنم  رد  هر )  ) یمق ثدـحم  تراـبع  دوـب )

دشاب و حیحص  هدربمان  ثدحم  يهمجرت  هک  تسنآ  رب  هنیرق  مه  لقا ) : ) ظفل دناهدروآ و  تسد  هب  ناشیا  ار  هحیحص  يهخسن  هک  دوشیم 
نآ و  یثـالث ) نم  لـقا  وه  و  : ) هدرک لـقن  وحن  نیا  هب  یـشکلاجر  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  تراـبع  ۀـیهبلا ) راونـالا   ) رد هر )  ) یمق ثدـحم 
طخ هب  زیربـت  ص 126 ط  ۀـیهبلا ) راونالا   ) هب دوش  عوجر  تسا  هدرک  لـقن  لاـمالا  یهتنم  رد  هک  تسناـمه  نآ  يهمجرت  تسا و  حـیحص 

یفورح پاچ  درادن و  ار  عبط  لاس  خـیرات  سدـقم و  دهـشم  ق و ص 228 ط  ه . ( 1344  ) لاس رد  يزیربت  سیونـشوخ  رهاط  ازریم  جاـح 
. تسا

. فجن ص 488 ط  دهشم - هاگشناد  ءزج 6 ص 584 ط  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  [ 519]
ینعملا ۀلمهملا  نایبصلا  ظافلا  یف  کلذ  و  حاب ) حاب   ) ۀحیحـص ۀخـسن  یف  هدومرف : لاقملا  حیقنت  شماه  رد  هر )  ) یناقمام يهمالع  [ 520]

هفلتخم و وا  ۀطوقنم  ریغ  ۀملکلا  هذه  ۀیطخلا  خسنلا  یف  نا  لیق : و  ملاعلا . هللاو  ۀیلوفطلا  لاح  یلا  هعوجر  رهظا  باتکلا  هتارق  دـعب  هنا  ینعی 
(. هر  ) دیحولا نم  جهنملا  ۀیشاح  یف  ام  انلق  امم  بیرق 

ق. ه . ( 1290  ) لاس زجاعملا ص 527 ط  ۀنیدم  [ 521]
زجاعملا ص 556. ۀنیدم  [ 522]

. تسا هدش  خاسنتسا  هزیوح  رد  ق  ه . ( 1092  ) لاس رد  هک  ام  يهناخباتک  رد  دوجوم  یطخ  يهخسن  [ 523]
. زیربت داشرا ص 372 ط  [ 524]

. ادیص نایبلا ج 3 ص 512 ط  عمجم  [ 525]
ام دـعب  کلذ  یلع  انل  جایتحا  نکلو ال  یتأی  امک  فلزتملا  یحیـسملا  یلع  امازلا  لیجانالا  نع  کلذ  لقن  اـمنا  لـئاقلا  نا  رهاـظلا  و  [ 526]
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. هانلق ام  قدص  دجت  هریغ  یفاکلا و  یف  ثیداحالا  یلا  عجارف  ع )  ) حیسملا ۀثعب  نامز  ع )  ) نیرهاطلا ۀمئالا  انل  نیب 
. زیربت -1 يوأملا ص 353 ط - ۀنج  تاقیلعت  [ 527]

. زیربت تالاقملا ص 105 ط 2  لئاوا  [ 528]
هناـف ۀـیلباقلا  دادعتـسالا و  ثیح  نم  ةوبنلا  یل  تبتک  يا  ۀـیتالا  ةوبنلا  ثیدـحلا  یف  ةدارملا  هتوبن  نوـکی  نا  نکمی  هنا  مهوـتی  ـال  و  [ 529]

یف ققحم  وه  امک  ۀنمزالا  عیمج  یف  ۀیلعفلا  هتوبن  توبث  یلع  ۀلاد  لقنلا  لقعلا و  نم  ۀـلدالا  نا  ایناث  و  هیلا . راصی  زاجم ال  هناب  الوا  عوفدـم 
. کلذ نم  رثکاب  ماقملا  عسی  هلحم و ال 

. ۀیثیدحلا عماوجلا  یلا  عجار  مهیلعهللامالس  ةرهاطلا  ةرتعلا  ثیداحا  نم  بلاطملا  هذه  دافتسی  [ 530]
راگزور يهنعارف  يهنیرید  يهیور  نیا  یلو  دـنلئاق  زین  يو  توبن  هب  دـیزی  نارادـفرط  هک  هدـش ص 7  هتفگ  ۀـیمیت  نبا  زا  لاؤس  رد  [ 531]

ار وا  شراوخهریج  نارکون  شناراثنناج و  دوخ و  هرخـالاب  دـنکیم  راداو  ار  اـهنآ  نعرفت  ربجت و  یتسرپدوخ و  ربک و  توخن و  هک  تسا 
مکب رانا   ) تسایر هاج و  بح  زا  هدـش و  هبتـشم  رورغم و  مه  وا  دـنناوخیم و  شلاعتم  رداق  دـنوادخ  رمالارخآ  هدـیناسر و  توبن  ماـقم  هب 
یـسک اهنآ  زا  رگم  درادن  شنارادفرط  دیزی و  هب  صاصتخا  تسا  راگزور  يهنعارف  سوماق  رد  درطم  سومان  کی  نیا  دـیوگیم  یلعالا )

. تسا نامه  ناشهیور  الا  دشاب و  هتشاد  دشاب  مه  فیعض  هچرگ  نامیا  ياراد  هک  دوش  ادیپ 
. تسا دیزی  ندوب  نوعلم  تنس  لها  نایم  روهشم  الا  تسا و  هیمیت  نبا  عابتا  تنس  لها  زا  رتکد  دارم  دوشیم  مولعم  [ 532]

ط- تاطوطخملا » سئافن   » نمض رد  عوبطم  هر )  ) یناقلاط دابع  نبا  بحاص  فیلأت  فراعملا ص 13  ناونع  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 533]
ق. ه . ( 1371 : ) لاس فرشا  فجن 

. هخسن ۀمارک - [ 534]
تایرفکلا و لیلاضالا و  عدـبلا و  بحاـص  وه  و  هللااـب ؟ نمؤم  ینارحلا  ۀـیمیت  نبا  لـه  دـجنملا : نیدلاحالـص  روتکدـلا  لأـسن  اـنهف  [ 535]

هاوتف نم  ۀـبارغ  اهنم و ال  ۀنوحـشم  مولعلاءایحا  هباتک  تالبعزخلا و  تافارخلا و  بحاص  وهف  یلازغلا  اما  و  هللا . نید  یف  نعاطلا  لیطابالا و 
هتدارا ۀیادب  یف  خویـشلا  ضعب  ناک  ءایحالا : هباتک  یف  لاق  سیلبا ، نعل  نع  توکـسلا  یف  رطخ  لئاقلا ال  وه  دیزی و  نعل  زاوج  مدـع  یلع 
سیبلت باتک  یف  کلذ  لاثما  لـقن  یلا  رظنا  عوط . نع  ماـیقلاب  هسفن  حمـستل  لـیللا  لوط  هسأر  یلع  ماـیقلا  هسفن  مزلأـف  ماـیقلا  نع  لـسکی 

ۀـیمیت و نبا  نم  بجع  و ال  میلعتلا . ماقم  یف  اـهب  یتأ  دـق  لـیطابالا و  هذـه  رئاـظن  یلازغلا  نع  هیف  لـقن  دـق  يزوجلا و  نبا  ۀـمالعلل  سیلبا 
ءاضفلا رونلا و  ةرذلا و  رـصع  هنومـسی  رـصعلا  اذه  ءانبا  نم  هناف  دجنملا  روتکدـلا  نم  بجعلا  لب  ۀـفلاسلا ، نورقلا  لها  نم  امهناف  یلازغلا 

دماحملا و ال کلت  نم  اریـسی  ارزن  رکذی  نأ  روتکدلا  نم  ءاجرلا  دیزی ! دماحم  اورکذ  ۀـیمیتنبا ) عابتا  ینعی   ) ۀنـسلا لها  نا  یعدـی : فیک 
. رفاکلا رعاشلل  ۀلیضف  يأ  لوقنف : رعاش  هنا  لوقی : نا  هلدب 

. رورغلا نم  رغتسا  [ 536]
. باذ يا  [ 537]

. نینمؤملاریما هنأ  مهل و  دایقنالا  مهتعاطب و  هللااب ) ذایعلا   ) یلاعت هللا  رمأ  نیذـلا  رمـالایلوأ  نم  هنا  ۀیمالـسالا و  ۀـفالخلا  یعدـی  هناـف  [ 538]
(. دیزی نیملسملا  یلاو  ناک  اذا  ( ) هزع دعب  نم  مالسالا  ۀلذایف  )

ۀـقدنزلا و ـالا  سیل  هنم  لـمعلا  اذـه  بیـضقلاب و  رهطملا  سأرلا  برـض  قشمد و  یلا  ص )  ) هللالوـسر لآ  لمحدـیزی  نا  کـش  ـال  [ 539]
ص)  ) هللالوسر لآ  دیزی  لمح  رکناف  راکنالا  الا  ارفم  ۀیمیت  نبا  دجیمل  اذـل  ۀـیلهاجلا و  داقحالا  نئاغـضلا و  الا  هبلق  یف  نکی  مل  داحلالا و 
تایهیدـبلا و راکنا  الا  سیل  هراکنا  نا  یهیدـب  بیـضقلاب و  مالـسلاهیلع  مامالا  یتفـش  یلع  هبرـض  لامجلا و  باـتقا  یلع  ماـشلا  یلا  اـیابس 

لصاحلا ملعلا  ناف  رتاوتملا  راکنا  نکمی  لهف  هل ) ءایح  هل ال  نید  نم ال   ) راهنلا ۀعئار  یف  سمشلا  راکنا  تارتاوتملا و  راکنا  تایرورضلا و 
. هل نید  لقع و ال  نمم ال  الا  مهللا  يرورض ؟ هنم 
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. مالظلا هریغلا و  هکرحم  مسلطلا  [ 540]
. ازریم داهرف  ةرکذتلا ص 155 ط  [ 541]

هب لاس 1373 ه ق  رصم  11 ط   - شماه ص 12 ج 1  دئالقلا » ررد  دئاوفلا و  ررغ   » يدهلا ملع  یضترم  دیـس  یلاما  هب  دوش  عوجر  [ 542]
. میهاربا لضفلاوبا  دمحم  قیقحت 

لاس نارهت  ط  یناعم - نیچلگ  دمحا  ياقآ  ملق  هب  یقرواپ ص 187 - یفص  یلع  نیدلارخف  فئاوطلا  فئاطل  و  هدکشتآ ص 19 - [ 543]
1336 ه ش.

.232 فئاوطلا ص : فئاطل  [ 544]
. تسا هتشذگرد  ق  ه . ( 888 : ) لاس رد  هدوب و  دنمشناد  يدرم  نیسح  خیش  نیدلالامک  [ 545]

ق. ه . ( 1303 : ) لاس رصم - ط  - 68 بهذلا ج 2 ص -: جورم  [ 546]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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
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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 
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 ] ]
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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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