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هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  رارسا 

: هدنسیون

يداجس دمحا 

: یپاچ رشان 

ترتع نآرق و  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  15رارسا 

باتک 15تاصخشم 

15همدقم

فلؤم 16نخس 

ةوبنلا تیب  لها  ای  مکیلع  16مالسلا 

ۀلاسرلا 17عضومو 

ۀکئالملا 17فلتخمو 

یحولا 17طبهمو 

ۀمحرلا 18ندعمو 

ملعلا 18نازخو 

ملحلا 19یهتنمو 

مرکلا 19لوصاو 

ممالا 19ةداقو 

معنلا ءآیلوا  20و 

راربالا 20رصانعو 

رایخالا 21مئاعدو 

دابعلا ۀساس  21و 

دالبلا 21ناکراو 

نامیالا 22باوباو 

نمحرلا 22ءآنماو 

نیملاعلا بر  ةریخ  ةرتعو  نیلسرملا  ةوفصو  نییبنلا  22ۀلالسو 

هتاکربو هللا  23ۀمحرو 
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يدهلا ۀمئا  یلع  23مالسلا 

یجدلا 23حیباصمو 

یقتلا 24مالعاو 

یجحلا یلواو  یهنلا  24يوذو 

يرولا 24فهکو 

یلعالا لثملاو  ءایبنالا  24ۀثروو 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  یلوالاو  ةرخالاو  ایندلا  لها  یلع  هللا  ججحو  ینسحلا  25ةوعدلاو 

هللا ۀمکح  نداعمو  هللا  ۀکرب  نکاسمو  هللا  ۀفرعم  لآحم  یلع  25مالسلا 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀیرذو  هللا  یبن  ءآیصواو  هللا  باتک  ۀلمحو  هللا  رس  25ۀظفحو 

هللا رما  یف  نیرقتسملاو  هللا  تاضرم  یلع  ءالدالاو  هللا  یلا  ةاعدلا  یلع  26مالسلا 

26هراشا

دیحوت 26نأش 

تماما 26نأش 

تیالو 27نأش 

هللا ۀبحم  یف  27نیمآتلاو 

هللا دیحوت  یف  27نیصلخملاو 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  نولمعی  هرماب  مهو  لوقلاب  هنوقبسی  نیذلا ال  نیمرکملا  هدابعو  هیهنو  هللا  رمال  27نیرهظملاو 

ةالولا ةداسلاو  ةادهلا  ةداقلاو  ةاعدلا  ۀمئالا  یلع  28مالسلا 

رکذلا لهاو  ةامحلا  28ةداذلاو 

هتریخ هللا و  ۀیقبو  رمالا  28یلواو 

هتجح هملع و  ۀبیعو  هبزح  29و 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  هناهرب  هرون و  هطارص و  29و 

هل کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  30دهشا 

میکحلا زیزعلا  وه  الا  هلا  هقلخ ال  نم  ملعلا  اولواو  هتکئالم  هل  تدهشو  هسفنل  هللا  دهش  30امک 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


نوکرشملا هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدهلاب  هلسرا  یضترملا  هلوسرو  بجتنملا  هدبع  ادمحم  نا  31دهشاو 

نودشارلا ۀمئالا  مکنا  32دهشاو 

32نویدهملا

32نوموصعملا

32نومرکملا

33نوبرقملا

نوفطصملا نوقداصلا  33نوقتملا 

33نوعیطملا هللا

هرماب 33نوماوقلا 

هتداراب 34نولماعلا 

هتمارکب 34نوزئآفلا 

هرسل مکراتخاو  هبیغل  مکاضتراو  هملعب  34مکافطصا 

هادهب مکزعاو  هتردقب  35مکیبتجاو 

هناهربب 35مکصخو 

هرونل 35مکبجتناو 

هحورب 35مکدیاو 

هطارص یلع  ءالداو  هدالب  یف  ارانمو  هدابعل  امالعاو  هقلخ  یلع  ءآدهشو  هدیحوتل  اناکراو  هیحول  ۀمجارتو  هتمکحل  اعدوتسمو  هملعل  ۀنزخو  هرسل  ۀظفح  هنیدل و  اراصناو  هتیرب  یلع  اججحو  هضرا  یف  ءآفلخ  مکیضرو 

اریهطت مکرهطو  سجرلا  مکنع  بهذاو  سندلا  نم  مکرهطو  نتفلا  نم  مکنمآو  للزلا  نم  هللا  37مکمصع 

ۀنسحلا ۀظعوملاو  ۀمکحلاب  هلیبس  یلا  متوعدو  ۀینالعلاو  رسلا  یف  هل  متحصنو  هتعاط  دقع  متمکحاو  هقاثیم  متدکوو  هرکذ  متمداو  همرک  متدجمو  هنأش  متربکاو  هلالج  متمظعف 

هبنج یف  مکباصا  ام  یلع  متربصو  هتاضرم  یف  مکسفنا  38متلذبو 

هداهج قح  هللا  یف  متدهاجو  رکنملا  نع  متیهنو  فورعملاب  مترماو  ةوکزلا  متیتآو  ةولصلا  38متمقاو 

هتنس متننسو  هماکحا  عیارش  مترشنو  هدودح  متمقاو  هضئآرف  متنیبو  هتوعد  متنلعا  39یتح 

اضرلا یلا  هنم  کلذ  یف  39مترصو 

ءآضقلا هل  39متملسو 
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یضم نم  هلسر  نم  40متقدصو 

قهاز مکقح  یف  رصقملاو  قحال  مکل  مزاللاو  قرام  مکنع  40بغارلاف 

هندعمو هلها  متناو  مکیلاو  مکنمو  مکیفو  مکعم  40قحلاو 

مکیلع مهباسحو  مکیلا  قلخلا  بایاو  مکدنع  ةوبنلا  40ثاریمو 

مکدنع باطخلا  41لصفو 

مکیدل هللا  41تایآو 

مکدنع هناهربو  هرونو  مکیف  41همئآزعو 

مکیلا 42هرماو 

هللا داع  دقف  مکاداع  نمو  هللا  لاو  دقف  مکالاو  42نم 

هللا ضغبا  دقف  مکضغبا  نمو  هللا  بحا  دقف  مکبحا  نم  42و 

هللااب مصتعا  دقف  مکب  مصتعا  42نمو 

موقالا طارصلا  42متنا 

ءانفلا راد  43ءادهشو 

ءاقبلا راد  43ءاعفشو 

ۀنوزخملا ۀیالاو  ۀلوصوملا  43ۀمحرلاو 

ۀظوفحملا 44ۀنامالاو 

کله مکتای  مل  نمو  یجن  مکیتا  نم  سانلا  هب  یلتبملا  44بابلاو 

نومکحت هلوقبو  نودشرت  هلیبس  یلاو  نولمعت  هرمابو  نوملست  هلو  نونمؤت  هبو  نولدت  هیلعو  نوعدت  هللا  44یلا 

مکاداع نم  کلهو  مکالاو  نم  45دعس 

مکب کسمت  نم  زافو  مکقراف  نم  لضو  مکدحج  نم  45باخو 

مکقدص نم  ملسو  مکیلا  اجل  نم  45نماو 

رفاک مکدحج  نمو  هیوثم  رانلاف  مکفلاخ  نمو  هیوام  ۀنجلاف  مکعبتا  نم  مکب  مصتعا  نم  46يدهو 

كرشم مکبراح  46نمو 

میحجلا نم  كرد  لفسا  یف  مکیلع  در  47نمو 
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یقب امیف  مکل  راجو  یضم  امیف  مکل  قباس  اذه  نا  47دهشا 

ةدحاو مکتنیطو  مکرونو  مکحاورا  48ناو 

ضعب نم  اهضعب  ترهطو  48تباط 

نیقدحم هشرعب  مکلعجف  اراونا  هللا  49مکقلخ 

مکب انیلع  نم  49یتح 

همسا اهیف  رکذیو  عفرت  نا  هللا  نذا  تویب  یف  50مکلعجف 

انبونذل ةرافکو  انل  ۀیکزتو  انسفنال  ةراهطو  انقلخل  ابیط  مکتیالو  نم  هب  انصخ  امو  مکیلع  انتاولص  51لعجو 

مکلضفب نیملسم  هدنع  52انکف 

مکایا انقیدصتب  52نیفورعمو 

عماط هکاردا  یف  عمطی  الو  قباس  هقبسی  الو  قئآف  هقوفی  الو  قحال  هقحلی  ثیح ال  نیلسرملا  تاجرد  عفراو  نیبرقملا  لزانم  یلعاو  نیمرکملا  لحم  فرشا  مکب  هللا  غلبف 

......... لهاج الو  ملاع  الو  دیهش  الو  قیدص  الو  لسرم  یبن  الو  برقم  کلم  یقبی  53یتح ال 

یترساو یلامو  یلهاو  یماو  متنا  55یباب 

مهل داعمو  مکئآدعال  ضغبم  مکئآیلوالو  مکل  لاوم  مکفلاخ  نم  ۀلالضبو  مکناشب  رصبتسم  هب  مترفک  امبو  مکودعب  رفاک  هب  متنمآ  امبو  مکب  نمؤم  ینا  مکدهشاو  هللا  دهشا 

مکبراح نمل  برحو  مکملاس  نمل  56ملس 

مکملعل لمتحم  مکلضفب  رقم  مکقحب  فراع  مکل  عیطم  متلطبا  امل  لطبم  متققح  امل  56ققحم 

مکتمذب 56بجتحم 

مکب 57فرتعم 

مکتعجرب قدصم  مکبایاب  57نمؤم 

مکتلودل بقترم  مکرمال  58رظتنم 

مکلوقب 58ذخآ 

مکرماب 58لماع 

مکب 59ریجتسم 

مکب لج  زع و  هللا  یلا  عفشتسم  مکروبقب  ذئآع  ذئال  مکل  59رئآز 

هیلا مکب  59برقتمو 
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يروماو یلاوحا  لک  یف  یتداراو  یجئاوحو  یتبلط  ماما  60مکمدقمو 

مکرخآو مکلواو  مکبئاغو  مکدهاشو  مکتینالعو  مکرسب  60نمؤم 

مکعم هیف  ملسمو  مکیلا  هلک  کلذ  یف  61ضوفمو 

ملسم مکل  61یبلقو 

عبت مکل  62ییارو 

ةدعم مکل  62یترصنو 

هضرا یف  مکنکمیو  هلدعل  مکرهظیو  همایا  یف  مکدریو  مکب  هنید  یلاعت  هللا  ییحی  62یتح 

مکریغ عمال  مکعم  62مکعمف 

مکلوا هب  تیلوت  امب  مکرخآ  تیلوتو  مکب  63تنمآ 

........ نیطایشلاو توغاطلاو  تبجلا  نمو  مکئادعا  نم  لج  زع و  هللا  یلا  63تئربو 

63هراشا

راهطا همئا  63نانمشد 

توغاط 63تبج و 

ناطیش بزح  63نیطایش و 

نیموصعم همئا  تیالو  تماما و  64ناگدننکراکنا 

تیالو زا  64ناگتشگرب 

نیموصعم همئا  ثرا  64نابصاغ 

نیرهاط همئا  نوماریپ  64ناگدننککش 

راهطا همئا  زا  64نافرحنم 

همئا نانمشد  رارسا  64نامرحم 

قحان 65نایاورنامرف 

دنناوخیم شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  65ینایاوشیپ 

مکتعاطل ینقفوو  مکنیدو  مکتبحمو  مکتالاوم  یلع  تییح  ام  ادبا  هللا  65ینتبثف 

مکتعافش 65ینقزرو 
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هیلا متوعد  امل  نیعباتلا  مکیلاوم  رایخ  نم  66ینلعجو 

........ مکترمز یف  رشحیو  مکادهب  يدتهیو  مکلیبس  کلسیو  مکراثآ  صتقی  نمم  ینلعج  66و 

66هراشا

نیرهاط همئا  راثآ  66نیصتقم 

نیموصعم همئا  هار  هب  66هدنور 

نیرهاط همئا  تیاده  هب  هدش  67تیاده 

نیرهاط همئا  اب  67ناروشحم 

تعجر نامز  رد  ناگدننک  67تشگزاب 

نیموصعم تارضح  تموکح  67نارادمامز 

نیرهاط همئا  تیفاع  نامز  رد  67نادنمتفارش 

همئا تموکح  نامز  رد  تردق  68نابحاص 

ددرگیم نشور  راهطا  همئا  لامج  هب  ناشمشچ  هک  68یناسک 

مکب ءدب  هللا  دارا  نم  یلامو  یلهاو  یسفنو  یماو  متنا  68یباب 

مکنع لبق  هدحو  68نمو 

مکب هجوت  هدصق  68نمو 

مکردق فصولا  نمو  مکهنک  حدملا  نم  غلبا  الو  مکئانث  یصحا  69یلاوم ال 

رابجلا ججحو  راربالا  ةادهو  رایخالا  رون  69متناو 

رضلا فشکیو  مهلا  سفنی  مکبو  هنذاب  الا  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءآمسلا  کسمی  مکبو  ثیغلا  لزنی  مکبو  متخی  مکبو  هللا  حتف  69مکب 

هلسر هب  تلزن  ام  70مکدنعو 

هتکئالم هب  70تطبهو 

نیمالا حورلا  ثعب  مکدج  70یلاو 

نیملاعلا نم  ادحا  تؤی  مل  ام  هللا  70مکاتآ 

مکفرشل فیرش  لک  70اطاط 

مکلضفل رابج  لک  عضخو  مکتعاطل  ربکتم  لک  71عخبو 
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مکل ءیش  لک  71لذو 

نمحرلا بضغ  مکتیالو  دحج  نم  یلعو  ناوضرلا  یلا  کلسی  مکب  مکتیالوب  نوزئافلا  زافو  مکرونب  ضرالا  71تقرشاو 

نیرکاذلا یف  مکرکذ  یلامو  یلهاو  یسفنو  یماو  متنا  72یباب 

روبقلا یف  مکروبقو  راثالا  یف  مکراثآو  سوفنلا  یف  مکسفناو  حاورالا  یف  مکحاوراو  داسجالا  یف  مکداسجاو  ءامسالا  یف  72مکؤآمساو 

مکئآمسا یلحا  73امف 

مکسفنا 73مرکاو 

مکرطخ لجاو  مکناش  74مظعاو 

مکدعو قدصاو  مکدهع  74یفواو 

رون 74مکمالک 

دشر 74مکرماو 

يوقتلا 75مکتیصوو 

ریخلا 75مکلعفو 

ناسحالا 75مکتداعو 

مرکلا 75مکتیجسو 

قفرلاو قدصلاو  قحلا  75مکناشو 

متحو مکح  75مکلوقو 

مزحو ملحو  ملع  76مکیارو 

هاهتنمو هیوامو  هندعمو  هعرفو  هلصاو  هلوا  متنک  ریخلا  رکذ  76نا 

مکئانث نسح  فصا  فیک  یسفنو  یماو  متنا  77یباب 

مکئالب لیمج  77یصحاو 

77هراشا

تبیصم 77يراتفرگ و 

شیامزآ 77ناحتما و 

لضفت 78تمعن و 
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بورکلا تارمغ  انع  جرفو  لذلا  نم  هللا  انجرخا  78مکبو 

رانلا نمو  تاکلهلا  فرج  افش  نم  78انذقناو 

اننید ملاعم  هللا  انملع  مکتالاومب  یسفنو . یماو  متنا  78یباب 

انایند نم  دسف  ناک  ام  79حلصاو 

ۀملکلا تمت  79مکتالاومبو 

ۀمعنلا 79تمظعو 

ۀقرفلا 79تفلتئاو 

ۀضرتفملا ۀعاطلا  لبقت  79مکتالاومبو 

ۀبجاولا ةدوملا  80مکلو 

ۀعیفرلا 80تاجردلاو 

دومحملا 80ماقملاو 

لج زع و  هللا  دنع  مولعملا  80ناکملاو 

ریبکلا ناشلاو  میظعلا  81هاجلاو 

ۀلوبقملا 81ۀعافشلاو 

نیدهاشلا عم  انبتکاف  لوسرلا  انعبتاو  تلزنا  امب  انمآ  81انبر 

باهولا تنا  کنا  ۀمحر  کندل  نم  انل  بهو  انتیده  ذا  دعب  انبولق  غزت  81انبر ال 

الوعفمل انبر  دعو  ناک  نا  انبر  82ناحبس 

مکاضر الا  اهیلع  یتای  ابونذ ال  لج  زع و  هللا  نیبو  ینیب  نا  هللا  یلو  82ای 

هتعاطب مکتعاط  نرقو  هقلخ  رما  مکاعرتساو  هرس  یلع  مکنمتئا  نم  82قحبف 

یئاعفش متنکو  یبونذ  متبهوتسا  83امل 

عیطم مکل  83یناف 

هللا ضغبا  دقف  مکضغبا  نمو  هللا  بحا  دقف  مکبحا  نمو  هللا  یصع  دقف  مکاصع  نمو  هللا  عاطا  دقف  مکعاطا  84نم 

یئاعفش مهتلعجل  راربالا  ۀمئالا  رایخالا  هتیب  لهاو  دمحم  نم  کیلا  برقا  ءاعفش  تدجو  ول  ینا  84مهللا 

کیلع مهل  تبجوا  يذلا  84مهقحبف 
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مهقحب مهب و  نیفراعلا  ۀلمج  یف  ینلخدت  نا  84کلئسا 

مهتعافشب نیموحرملا  ةرمز  85یفو 

نیمحارلا محرا  85کنا 

نیرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  هللا  85یلصو 

اریثک امیلست  85ملسو 

لیکولا معنو  هللا  85انبسحو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  85هرابرد 
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هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  رارسا 

باتک تاصخشم 

 . حرش هریبک . هعماج  ترایز  يدادرارق :  ناونع 
. يداجس دمحا  هریبک / هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  رارسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ترتع 1385. نآرق و  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 
207 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  رگید :  ناونع 

. ریسفت ودقن  هریبک --  هعماج  همانترایز  عوضوم : 
دمحا ،1343 -  يداجس ، هدوزفا :  هسانش 

ترتع نآرق و  داینب  هدوزفا :  هسانش 
BP271/20422/س27 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/777 ییوید :  يدنب  هدر 
م29702-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

، نآ یپ  رد  هک  تسا  نانآ  تیالو  لوبق  تیعبت و  رب  ياهمدـقم  نامیا و  اب  درف  ره  هفیظو  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  هب  تفرعم  تخاـنش و 
زا قیمع  یتخانـش  هکلب  تسین ، ياهمانـسانش  يرهاظ و  تخانـش  انئمطم  یتفرعم  نینچ  دراد . هارمه  هب  ار  یهلا  تمعن  ماـمتا  نید و  لاـمکا 

انشآ ینید  ياههاگتـساخ  نید و  فراعم  اب  ار  وا  دهدیم و  يروابنید  يرادنید و  سرد  ناسنا  هب  هک  یتخانـش  تسا . ناگهیامنارگ  نآ 
نانآ ددرگیم . لصاح  ناشدوخ  یفرعم  هطـساو  هب  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  ربدت  اب  طقف  یحو ، نادناخ  اب  ییانـشآ  نینچ  دنادرگیم و 

فراعم دیاب  سپس  میبای و  یلامجا  ارذگ و  دنچ  ره  یتخانش  نایکالفا ، نآ  تیهام  رب  نایکاخ  ام  ات  دنیامن  یفرعم  ام  هب  ار  دوخ  دیاب  دوخ 
نیرهاط همئا  رب  دورد  مالـس و  مالعا  رب  هوالع  تقیقح  رد  هریبک ، هعماج  ترایز  میوش . هاگآ  نامنید  بلاطم  هب  ات  دـنناشچب  اـم  هب  ار  نید 
هتخادرپ ناکما ، ملاع  رد  ناگناگی  نآ  یفرعم  دـیجمت و  هب  ناشیا ، رادـید  تراـیز و  بلاـق  رد  هک  تسا  ناـنآ  همانتخانـش  مالـسلا ، مهیلع 

يداه ماما  يراتفگ  تاکرب  زا  هک  ترایز -  نیا  يارب  ياهمانحیـضوت  شراگن  ترتع ،» نآرق و  داینب  ، » ساـسا نیمه  رب  هحفص 6 ] تسا [ .
. دومن مادـقا  تداعـس » نارادمچرپ   » و ناربلد » رارـسا   » ياهمان هب  رثا  ود  پاچ  هب  داد و  رارق  دوخ  راـک  روتـسد  رد  ار  تسا -  مالـسلا  هیلع 

باتک يانبم  دـنادیم . ترایز  نآ  رد  ربدـت  یعون  ار  یمود  هتـسناد و  هریبک  هعماج  ترایز  رد  یلمأت  ار  یلوا  رثا ، ود  نیا  مرتحم  هدنـسیون 
ددرگ و هجوتم  ار  زارف  زا  روظنم  دنناوخ  ات  دهد  هئارا  هاتوک  یحیضوت  هدرک ، یلمأت  اهزارف ، زا  کی  ره  رب  هک  تسا  نآ  رب  ناربلد » رارـسا  »

یخرب رد  تایاور و  تایآ و  رب  هیکت  اب  هک  تسا  نآ  رب  تداعس » نارادمچرپ   » باتک شور  هدش و  هداد  هاتوک  یحرش  دراوم  زا  یخرب  رد 
زا شیب  هب  هحفـص ، رد 500  اتـسار  نیا  رد  هتخادرپ و  هریبک  هعماـج  تراـیز  ياـهزارف  حیـضوت  هب  يرظن  یلقع و  ياهلالدتـسا  دراوم ، زا 

باـتک ناربـلد ،» رارـسا   » باـتک رد  تقد  هعلاـطم و  زا  سپ  ددرگیم  داهنـشیپ  تسا . هدوـمن  هراـشا  ثیدـح  تیاور و  نآرق و  هیآ  دـصهن 
 ] ترتع نآرق و  داـینب  ددرگ . لـصاح  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  نیا  هب  يرتشیب  تفرعم  اـت  هدرک  هعلاـطم  زین  ار  تداعـس » نارادمچرپ  »

هحفص 7 ]
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فلؤم نخس 

دوریم دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  رادید  هب  ناسنا  دریگیم و  تروص  يرهاظ  ساوح  اب  یهاگ  هک  تسا  رادید  تاقالم و  ینعم  هب  ترایز 
هب بلق ، حور و  لد و  اب  زین  یهاگ  دنیـشنیم و  تبحـص  هب  نانآ  اب  لاـیخ  رد  دـنکیم و  روصت  ار  نارگید  روضح  دوخ ، لاـیخ  رد  هاـگ  و 
لد ترایز  امومع  دریگ ، تروص  اهنآ  رازم  روبق و  رانک  رد  ول  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  ترایز  دباتـشیم . بولطم  بوبحم و  رادید 

، دوخ نامز  ماما  یسح  يروضح و  رادید  قیفوت  هک  دنتسه  يدارفا  یلو  تسا . هتفاتش  بوبحم  تاقالم  هب  حور  اب  رئاز  هک  تسا  يرادید  و 
، دزادرپب اهنآ  رب  مالـس  دورد و  هب  صوصخم  ظافلا  اب  رگا  لاح  دناهدمآ . لئان  راگزور  هنازرف  نآ  یـسح  رادید  هب  هدـش ، لصاح  ناشیارب 
ام هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  ییاهترایز  تسا . هدش  هدراذـگ  لاق  رب  لاح  مان  نیا  ربانب  دـنیوگیم . ترایز  زین  ظافلا  نآ  هب 

ناوتیم هک  تسا  ياهمانترایز  هاگ  و  اروشاع ) ترایز  ای  نیعبرا و  ترایز  دننام   ) تسا یصاخ  ماما  يارب  صاخ  ترایز  یهاگ  هدیـسر ،
اذل تسا و  باب  نیمه  زا  هریبک  هعماج  ترایز  هحفص 8 ] داتسرف [ . دورد  نانآ  رب  درک و  ترایز  نآ  اب  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  همه 

مهیلع راهطا  همئا  تالامک  همه  ایناث  دـنوشیم و  تراـیز  نآ  اـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یماـمت  ـالوا  اریز  دـنیوگیم ، هعماـج  ار  تراـیز  نیا 
رد هرـس  سدق  یـسلجم  رقابدمحم  همالع  تسا . هدش  نایب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نابز  زا  غیلب  حیـصف و  ینایب  اب  ترایز  نیا  رد  مالـسلا ،
زا اهترایز و  نیرتحیحـص  دنـس  تهج  زا  ترایز  نیا  : » دـیوگیم هتخادرپ و  نآ  حرـش  هب  تراـیز  لـقن  زا  سپ  راونـالاراحب ، دلج 102 

تاراـیز همه  زا  هبتر ، نأـش و  رظن  زا  اـهترایز و  نیرتغیلب  نیرتحیـصف و  ظاـفلا  تهج  زا  تسا ، تراـیز  نیرتیمومع  تیموـمع ، تهج 
نیا زا  هرس  سدق  یسلجم  همالع  نوچمه  یتسدربز  سانشثیدح  هک  یفیـصوت  نینچ  اب  ص 144 . ج 102 ، راونالاراحب ، دشابیم ». رتالاب 

ثیداحا مامت  زا  ياهصالخ  ترایز ، نیا  دنامیمن . یقاب  موصعم  ماما  زا  ترایز  نیا  رودص  نوماریپ  ياههبش  چیه  ياج  دیامنیم ، ترایز 
حیـضوت حرـش و  هب  زاین  ترایز ، نیا  زا  هعطق  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  ماـقم  نأـش و  رد  هک  تسا  یتاـیاور  و 

تقد و نآ ، رکذ  زا  روظنم  زارف و  ره  رب  هکلب  مییامن ، حرش  هداد و  حیضوت  ار  اهزارف  نیا  هک  میاهدوبن  نآ  رب  راتـشون  نیا  رد  دراد . ناوارف 
دمح زا  سپ  نایاپ  رد  تسا . جراخ  نم  نوچمه  یملع  ناوت  زا  هک  دراد  دـلجم  اههد  هب  زاـین  نآ  حیـضوت  هک  ارچ  تسا . هدـیدرگ  یلمأـت 

زا میامنیم و  رکشت  هدرک ، يرای  روطس  نیا  لیمکت  رد  ارم  هک  يدارفا  هحفص 9 ] هیلک [  زا  دومن ، اطع  ار  يراتشون  نینچ  قیفوت  هک  یهلا 
ربماـیپ ترتع  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  فراـعم  رـشن  میرک و  نآرق  ناتـسآ  هب  يرازگتمدـخ  هب  رختفم  هک  ترتع » نآرق و  داـنیب  »

دنمـشزرا و لوؤسم  ناـنآ و  قیفوت  مراد و  فعاـضم  يرکـشت  شهوژپ ، نیا  رتسب  يزاـسهدامآ  تهج  هب  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
هحفص 11 ]  ] 1385 هامرهم /  مجنپ  تسیب و  يداجس  دمحا  دیس  مراتساوخ . نانم  دنوادخ  زا  رتشیب  هچ  ره  تمدخ  يارب  ار ، نآ  دنمشناد 

ةوبنلا تیب  لها  ای  مکیلع  مالسلا 

هک دورد  تیحت و  یعون  رـشح . هروس  هیآ 23  هب  هراشا  تسا ، یهلا  ءامسا  زا  هکنآ  رب  هوالع  مالـس ،» . » يربمایپ نادناخ  يا  امـش  رب  مالس 
دورد و زاربا  تشهب ، لها  هب  ظـفل  نیا  اـب  هکئـالم  و  . 10 سنوی /  مالـس » اهیف  مهتیحت  : » دشابیم زین  دـنیامنیم  رگیدـکی  راثن  تشهب  لها 

نیا رد  یتشهب  ياهناسنا  رب  اذـل  23 و 24 . دعر /  متربص .» امب  مکیلع  مالـس  باب ، لک  نم  مهیلع  نولخدی  ۀـکئآلملا  و  : » دـننکیم مالس 
مالسلا . » 109 تافاص /  میهاربإ .» یلع  مالس  . » 79 تافاص /  نیملاعلا .» یف  حون  یلع  مالس  : » داب هنوگنیا  یمالس  دورد و  زین  یکاخ  ملاع 
ياریذپ هنوگنیا  تسا  فظوم  زین  تسا  تاقولخم  فرشا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفگ  دیاب  . 47 هط /  يدهلا .» عبتا  نم  یلع 

یهلا يایلوا  رضحم  هب  فرشت  ماگنه  هک  تسام  رب  سپ  . 54 ماعنا /  مکیلع .» مالس  لقف  انتایآب  نونمؤی  نیذلا  كءآج  اذإ  و  : » دشاب نانمؤم 
مییامن . زاربا  ار  دوخ  صالخا  تدارا و  هداتسرف ، تیحت  هنوگنیا  لاحترا -  زا  سپ  یتح  هحفص 12 - ] مالسلا [  مهیلع  نیموصعم  همئا  و 
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ۀلاسرلا عضومو 

دیاب هکلب  درک . هدنـسب  نآ  يوغل  ینعم  هب  ناوتب  اـهنت  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  هاـگیاج ، نیا  یهلا .)  ) تلاـسر هاـگیاج  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
نانآ ینعی  دنتـسه . تلاسر  ناگتـسباو  نادـنزرف و  زا  موصعم  ناماما   - 1 تسانعم : ود  ياراد  مالـسلا  مهیلع  همئا  یتلاسر  هاـگیاج  تفگ ،

نآ هک  دیتسه  ياهداوناخ  هب  قلعتم  هک  امش  رب  مالس  : » تسا نینچ  انعم  تروص  نیا  رد  دنشابیم . هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادناخ 
ره دـناهتفرگ . رارق  یهلا  تلاسر  هاگیاج  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  کـی  ره   - 2 تفرگ .» رارق  یهلا  تلاسر  هاگیاج  نادـناخ ،

و هتخادرپ ، ادخ  نید  نییبت  جیورت و  غیلبت ، هب  هتفرگ ، هدهع  هب  صاخ -  یتیرومأم  اب  ار -  ملاع  یلو  هدوبن ، ماع  تلاسر  تلاسر ، نیا  دـنچ 
هب مخ  ریدـغ  رد  ار  دوخ  تلاسر  همادا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ور  نیا  زا  دـندرکن . یهاتوک  یتدـهاجم  هنوگچـیه  زا  هار  نیا  رد 
«. دـنادب دوـخ  يـالوم  زین  ار  یلع  دـیابیم  دـنادیم ، دوـخ  يـالوم  ارم  سک  ره  : » دوـمرف دوـمن و  راذــگاو  مالــسلا  هـیلع  یلع  ترــضح 

هحفص 13 ] ص 67 [ . رابخالایناعم ،

ۀکئالملا فلتخمو 

رد دـنزرو ، تماقتـسا  دـنوادخ  هب  نامیا  هار  رد  هک  ییاهناسنا  مامت  اب  یهلا  هکئالم  ناگتـشرف . دـمآ  تفر و  لحم  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  . 30 تلـصف /  ۀکئآلملا .» مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نإ  : » دنوشیم لزان  اهنآ  رب  هدوب ، طابترا 

هکنآ رتالاب  نیا  زا  دنتفرگ . رارق  هکئالم  دش  دمآ و  لحم  اذل  دناهدوب . ادخ  نید  يالتعا  هار  رد  دارفا  نیرتزروتماقتـسا  نیرتدـنمنامیا و 
هب یهلا  تاـضویف  ياههطـساو  مالـسلا ، مهیلع  نیموـصعم  همئا  و  . 5 تاعزان /  ارمأ » تاربدـملاف  : » دنتـسه دـنوادخ  روما  ناربدـم  هکئالم ،

یسوم ترضح  دنیامن . ریبدت  ار  ملاع  هدرک ، تاضویف  بسک  وا  زا  هدیسر ، ضیف  هطساو  تمدخ  دیاب  ملاع ، رگریبدت  هکئالم  اذل  دنمدرم .
ار اهراک  دیآ و  ماما  دزن  لوا  هکنآ  رگم  دتسرفورف ، نیمز  هب  يراک  يارب  دنوادخ  هک  تسین  ياهتـشرف  : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 

ص 394 . ج 1 ، یفاک ، تسا .» رما  بحاص  يوس  هب  دنوادخ  دزن  زا  ناگتشرف ، دمآ  تفر و  هک  ارچ  دیامن . هضرع  وا  هب 

یحولا طبهمو 

هب مایپ  لاقتنا   - 1 هحفص 14 ] تسا [ : هدمآ  انعم  جنپ  هب  نآرق  تایآ  تایاور و  رد  یحو » (. » یهلا  ) یحو هاگدورف  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
: دـیامرفیم ربمایپ  هب  هدـش ، هراشا  انعم  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  هک  نانچمه  تسا . نیمه  یحو  یحالطـصا  ینعم  عقاو  رد  اـیبنا . نـالوسر و 

تاحفن  » نآ هب  هک  تسا  ییادـخ  ماهلا  عقاوم ، یـضعب  ماـهلا .  - 2 . 45 توبکنع /  نک . توالت  دـباییم ، لاـقتنا  وت  رب  هک  باـتک  زا  هچنآ 
یهاگ و  . 7 صـصق /  دراپـسب . ایرد  جاوما  هب  هداد ، ریـش  ار  شدازون  دـش  ماهلا  یـسوم  رداـم  هب  هک  هنوگناـمه  دوشیم . هتفگ  یناـمحر »

هسوسو ار  نانآ  هدرک ، یتاءاقلا  دوخ  ناتسود  هب  نیطایـش  هک  نانچمه  دنیوگیم . یناطیـش » تاثفن   » نآ هب  هک  تسا  یناطیـش  ياههسوسو 
روبنز هب  دـنوادخ  هک  نانچمه  تسا . هتفر  راک  هب  تاناویح  هرابرد  رتشیب  انعم  نیا  يزیرغ . يرطف و  رما  ياـقلا   - 3 . 121 ماعنا /  دننکیم .
يوغل يانعم  نامه  تقیقح  رد  ياهیانک . يزمر و  تاراشا   - 4 . 68 لحن /  دزاسب . هناخ  ناتخرد ، هوک و  زا  یشخب  رد  هک  هدومن  اقلا  لسع 

میرم دنیوگ . حیبست  ار  دنوادخ  ماش  حبص و  هک  دنامهف  دوخ  موق  هب  يزمر ، ياههراشا  هیانک و  اب  ایرکز  ترـضح  هکنیا  امک  تسا . یحو 
نیمز دـیامن و  وگزاب  ار  دوخ  ياهربخ  هک  دـهدیم  نامرف  نیمز  هب  تماـیق  رد  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  یهلا . ینیوکت  ناـمرف   - 5 . 11 / 

زا اهنآ  فلا ) تسا : اـنعم  ود  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  يارب  یحو » طـبحم  . » 4 و 5 هلزلز /  دیامنیم . دوخ  رارـسا  نتفگ  هب  عورش 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  ار  تایآ  رابخا و  دندشیم و  هحفص 15 ] لزان [  نادناخ  نآ  رد  هکئالم  لیئربج و  هک  دنتـسه  ینادناخ 

. دنـشابیم دنوادخ  یحو  رارقتـسا  ياهلحم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  سپ  دندومنیم . یحو  مالـسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا  نادناخ  )
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لزان ناـشدوجو  رب  هکئـالم  هک  دنتـسه  یتلزنم  ماـقم و  ناـنچ  ياراد  دنتـسه و  ثدـحم »  » ماـقم ياراد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ب )
ینورب ینورد و  ماهلا  زا  ترابع  هک  ماقم  نیا  دـنیامنیم . وگزاب  ناـنآ  يارب  ار  یبیغ  لـئاسم  یعرـش ، ماـکحا  نییبت  رب  هوـالع  دـنوشیم و 

دنراد . رارق  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  اهنآ  سأر  رد  هک  تسا  لماک  ياهناسنا  هژیو  دشابیم ،

ۀمحرلا ندعمو 

هـضافا  » نامه تمحر  دناهتفگ : یـضعب  ریخ .» ندناسر  هدارا   » زا تسا  ترابع  تمحر » (. » دنوادخ  ) تمحر ندـعم  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
هب ناسحا ، یـضتقم  هب  ینابرهم  یعون   » تمحر هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  تسا . هتـسیاش » تداعـس  هب  ءیـش  ندـناسر  قحتـسم و  هب  تمعن 

اهنآ دوجو  هک  ارچ  دنتـسه . یهلا  ياهتمحر  مامت  زکرم  لصا و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  بغار . تادرفم  دشابیم . لباقم » فرط 
نیا دنتـسه . اراد  ار  تمحر  شریذـپ  تیلباـق  هک  تسا  ییایـشا  دارفا و  رب  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ ، صاـخ  ماـع و  تمحر  لوزن  ببس 

دوجو رگا  هدوب و  هحفـص 16 ] تادوجوم [  مامت  تقلخ  ببـس  مالـسلا ، مهیلع  همئا  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، ماع »  » تروص هب  هاگ  تمحر 
نیمز يور  زا  نانآ  رگا  دباییم ، همادا  تمحر  نیا  تادوجوم ، تایح  نامز  رد  هک  اجنآ  زا  دـشیمن و  قلخ  زیچ  چـیه  دوبن ، اهنآ  كرابم 

زا یتعاس  ماما  رگا  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچمه  تفریم . نیب  زا  دوخ  نانکاس  اب  نیمز  دندشیم ، هتـشادرب 
یفاک ج 1 دربیمورف .» دوخ  رد  ار  شلها  ایرد  هک  ناـنچمه  دربیمورف ، گرم  ماـک  رد  ار  دوخ  ناـنکاس  نیمز  دوش ، هتـشادرب  نیمز  يور 
اـیند و رد  ناوریپ ، دوشیم و  ناـنآ  ناـبحم  ناوریپ و  ناـنمؤم ، لاـح  لـماش  هدوب و  صاـخ »  » تروص هب  تمحر  نیا  زین  یهاـگ  ص 179 .

دوب . دنهاوخ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تمحر  لومشم  ترخآ 

ملعلا نازخو 

ینعی تسا . تاـملک » رهاوـظ  ظاـفلا و  هب  ملع  ، » لوا هلحرم  تسا : هلحرم  هس  ياراد  مدرم  ملع  مـلع . نارادهـنیجنگ  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
راویطوط طقف  هدوب و  یحطـس  يرهاظ و  وا  تخانـش  سپ  دربیم . یپ  قادـصم  رهاظ  هب  سپـس  دسانـشیم و  ار  هملک  رهاظ  ادـتبا  ناـسنا 

ار نآ  روـظنم  دـباییمرد و  ار  هملک  موـهفم  صخـش  ینعی  تسا . موـهفم » هـب  مـلع  ، » مود هـلحرم  دسانـشیم . ار  ییاـهلومرف  اـی  تاـملک 
ياهتیعقاو اـب  هاـگ  تسا و  یجراـخ  تیعقاو  اـب  قباـطم  اـقیقد  دراد و  قباـطت  تیعقاو  اـب  یهاـگ  موهفم ، نیا  تفگ  دـیاب  هتبلا  دـمهفیم .

قیداصم اب  موهفم  هچنانچ  تسا . یناطیـش  ياههسوسو  مهفجـک و  لقع  نهذ و  زا  هتـساخرب  طـقف  درادـن و  هحفـص 17 ] قباطت [  یجراخ 
نیموصعم همئا  ملع  هک  ییاجنآ  زا  تسا . مولع » تاوذ  قیداصم و  هب  ملع   » نآ ددرگیم و  لـصاح  ملع  موس  هلحرم  دـشاب ، هتـشاد  قباـطت 

کی ياراد  هدوب و  مسق  کی  همئا  ملع  دراد ، قباطت  ملع  قیداصم  اب  نآ  میهافم  روما  یمامت  رد  تسین و  یحطس  يرهاظ و  مالسلا ، مهیلع 
موهفم هک  دنتـسه  يدوجو  یناسفن و  هعـس  ياراد  نانآ  هک  ارچ  دراد . یجراخ  قیداصم  میهافم و  اب  لماک  قباطت  ملع ، نآ  تسا و  هلحرم 

ملع نارادهنیجنگ  ار  ناـشیا  یتـقو  سپ  دنتـسه . قیداـصم  ناـمه  ناـشیا ، يارب  موـلع  میهاـفم  هجیتـن  رد  تسا . یکی  ناـشیارب  قادـصم  و 
« هللا مـلع  نازخ   » هـب مالــسلا  مـهیلع  هـمئا  یهاـگ  زین  ثیداـحا  رد  دنتــسه . موـلع  ياهقادــصم  ياـههراوجنگ  اـهنآ  عـقاو  رد  مـینادیم ،

ملع ياـهبنارگ  ياـهفرظ  « ) هللا مـلع  ۀـبیع   » هـب زین  یهاـگ  و  ص 193 . ج 1 ، یفاـک ، دـناهدش . فیـصوت  دـنوادخ ) ملع  نارادهنیجنگ  )
یف تیبلا  لها  دناهتـشگ . فصتم  یهلا ) ملع  ندعم  « ) هللا ملع  ندعم   » هب تاقوا  یـضعب  و  ص 35 . رابخالا ، یناعم  دناهتفای . بقل  دنوادخ )

خ هغالبلاجـهن ، دناهتـسناد . ملع ) نارادـهگنهدنز  « ) ملعلا شیع   » ار مالـسلا  مهیلع  همئا  یثیداحا ، رد  نینچمه  ص 196 . ۀنـسلا ، باتکلا و 
هب لصتم  اهنآ  ملع  ایبنا و  ناثراو  اهنآ  هک  ارچ  تسا . مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  یملع  تمظع  هدـنهدناشن  ریباـعت ، نیا  زا  کـی  ره  . 239

هحفص 18 ] تسا [ . دنوادخ  ملع 
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ملحلا یهتنمو 

هک تسا  یسک  میلح »  » تسا و سدقم » فده  هب  ندیسر  هار  رد  يرابدرب   » ینعم هب  ملح » . » يرابدرب نایاپ  تیاهن و  يا ) امش  رب  مالـس   ) و
شیوـخ تاـساسحا  ربو  دراد  گرزب  یحور  دـهدیمن ، جرخ  هب  هلجع  دـنکیمن و  باتـش  شتقو  ندیـسرارف  زا  لـبق  يدـنمناوت ، نیع  رد 

نیدب هکلب  دنکن ، یمایق  مادـقا و  هنوگچـیه  اهيراوگان  لباقم  رد  میلح  صخـش  هک  تسین  نآ  يرابدرب  ملح و  يانعم  سپ  تسا . طلـسم 
ناوختسا ینالوط ، ههرب  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اذل  دیامنن . مادقا  يراک  هب  هنادرخبان  هدیجنـسن و  هنالوجع ، ناسنا  هک  تسانعم 

وا توکس  هک  ارچ  دزاسیم . اههتشپ  جراوخ  ياههتـشک  زا  ناورهن ، رد  رگید  ههرب  رد  دیامنیم و  لمحت  ربص و  مشچ ، رد  راخ  ولگ و  رد 
هن دنتخانشیم و  ار  تراهط  تمصع و  نادناخ  هن  ور  نیا  زا  دوب ، هتشذگن  ینادنچ  نامز  مالسا ، اب  مدرم  ییانـشآ  زا   » هک دوب  نآ  رطاخ  هب 

ار لطاب  ههبج  اب  ندـیگنج  هنیمز  دیـسر و  تموکح  هب  هک  ینامز  اـما  خ 3 . هغالبلاجـهن ، دنتـسنادیم ». ار  ینید  يرترب  ياهكالم  ایازم و 
رطخ رد  ار  نید  هک  ینامز  زین  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  درک . ییارآفص  نآ ، لها  لطاب و  لباقم  رد  دید ، مهارف 

. دـندومن يرابدرب  ربص و  بئاصم  مامت  رب  هدرک ، توکـس  تفریم ، نید  لصا  نتفر  نایم  زا  فوخ  هک  هاگنآ  یلو  دـندومن . مایق  دـندید ،
ملح و دشاب ، رتعیسو  ملع  عاعـش  هنماد و  هچ  هحفـص 19 ] ره [  سپ  تسا . ملع »  » زا هتـساخرب  يرابدرب  ملح و  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناگرزب 

دندرگیم . ملح  ياهتنم  دنتسه ، ملع  ياههنیجنگ  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اذل  ددرگیم . رتشیب  يرابدرب 

مرکلا لوصاو 

هب فصتم  دـبای ، تفارـش  دوخ ، عون  هعومجم و  رد  هک  يزیچ  ره  تسا : هدـمآ  مرک »  » ینعم رد  تمارک . ياـهناینب  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
دنرواب نیا  رب  ناگرزب  زا  ياهدع  دناهتـسناد . ضرغ » ضوع و  نودب  ندـناسر  هدـیاف   » ار مرک »  » زین یخرب  بغار . تادرفم  ددرگیم . مرک 

ماقم هب  دشابن ، ادـخ  ریغ  لباقم  رد  ندروآ  ورف  رـس  هب  رـضاح  دـنک و  ادـیپ  ضحم  تیدوبع  ادـخ  ربارب  رد  هک  دـسرب  یماقم  هب  ناسنا  رگا 
یناطیش تراقح  زا  هتفرگ ، هلصاف  هانگ  زا  رادقم  نامه  هب  دوش ، رتکیدزن  ضحم  تیدوبع  هب  ناسنا  هچ  ره  سپ  تسا . هدش  لئان  تمارک 
دنوادـخ تیدوـبع  ییاـهن  دـح  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  اذـل  تسا . هدـش  کـیدزن  یناـسفن  تمارک  هـب  هدرک و  ادـیپ  ییاـهر 

، تسا رکذ  نایاش  دناهدش . تمارک  ياهلصا  دوخ  هدیدرگ ، لصاو  تمارک  لصا  هب  دناهتشگ ، رود  اهیکاپان  مامت  زا  الماک  دناهدیـسر و 
بتارم و تسا ، یهلا  تیدوبع  هب  ندـیدرگ  کیدزن  هانگ و  زا  يرود  هک  زین  تمارک  تسا ، یبتارم  ياراد  یتسپ  زا  يرود  هک  هنوگناـمه 
، رسمه یهاگ  و  . 4 ابـس /  میرک » قزر  [ » هحفـص 20 دوشیم [ ، هتفگ  میرک  يزور ، قزر و  هب  هاـگ  دـیجم ، نآرق  رد  اذـل  دراد . یتاـجرد 
و . 31 فسوی /  میرک » کلم  ، » هدـش فصتم  میرک  هب  هتـشرف ، کلم و  عقاوم  یخرب  . 10 نامقل /  میرک » جوز  ، » هتشگ میرک  هب  فیـصوت 

لـصا تیاـهن و  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نینچمه  و  . 77 هعقاو /  میرک » نآرقل  ، » تـسا تـمارک  جوا  رد  هـک  نآرق  هـب  زین 
«. میرکلا کـبرب  كرغ  اـم  . » تسا هدـیدرگ  قـالطا  میرک  تسا ، تمارک  نیع  هک  دـنوادخ  و  . 40 هقاـحلا /  میرک » لوسر  ، » هدوـب تمارک 

. 6 راطفنا / 

ممالا ةداقو 

یمامت نایاوشیپ  ناربهر و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا . نایاوشیپ  ناربهر و  ینعم  هب  ةداق » . » اهتلم نایاوشیپ  يا ) امش  رب  مالـس   ) و
همئا يربهر  تدایق و  همزال  تشاد  هجوت  دـیاب  دوب . دـنهاوخ  اهنآ  ربهر  زین  تمایق  رد  یتح  دنتـسه و  هدـنیآ  لاح و  ات  هتـشذگ  زا  اـهتما 
مهیلع نیموصعم  همئا  تدایق  هکلب  دوش . دراو  نانآ  ییاوشیپ  هب  ياهمطل  ياهدع ، لوبق  مدع  اب  ات  تسین  مدرم  لوبق  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط 

تیبوبر دننام  دـنریذپن و  هچ  دـنریذپب و  مدرم  هچ  تسا . یهلا  ياهتنـس  زا  یمتح و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  دـننامه  مالـسلا 
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ندوب ادـخ »  » و تیبوبر »  » رد يریثأت  چـیه  نانآ  راـکنا  یلو  دـننکیم ، راـکنا  ار  ادـخ  یتح  مدرم  زا  یـضعب  هک  یلاـح  رد  تسا . دـنوادخ 
ساسا رب  هحفـص 21 ] هک [  ارچ  تسا . حضاو  یمالـسا  تما  يارب  مالـسلا ، مهیلع  يدـه  همئا  يربهر  ییاوشیپ و  درادـن . دوجولا » بجاو  »

زین ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تدایق  ییاوشیپ و  تیالو ، دـیاب  هدرک ، لوبق  تلاسر  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  سک  ره  ناوارف ، ثیداـحا 
هداتسرف نیرخآ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  زا  دناهدوب . همئا  تخانش  تفرعم و  هب  رومأم  ناربمایپ ، همه  زین  هتـشذگ  ياهتما  رد  دریذپب .

هب لسوت  تسد  فلتخم ، ثداوح  اههنحـص و  رد  یهلا  ناربماـیپ  دـناهدوب . دوخ  ناوریپ  هب  ناـشیا  یفرعم  همئا و  تخانـش  هب  فظوم  یهلا ،
ياههزوم رد  نونکامه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یتشک  ياههتخت  هراپ  اعدم ، نیا  دهاش  دنتفاییم . تاجن  دندزیم و  همئا  نماد 

مالـسلا و اـهیلع  همطاـف  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یماـسا  نآ  يور  رب  تسا و  دوجوم  ناتـسلگنا 
اهنآ هب  نافوط ، هب  نداد  نایاپ  يارب  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش و  هتـشون  يربا  طخ  هب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح 
یلع و  : » دنیامرفیم مالسلا -  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترـضح  دوخ -  یمارگ  ردام  نوماریپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدیدرگ  لسوتم 

ج 43، راونالاراحب ، دـناهدیخرچ .» هدز و  رود  هتـشذگ ، ياهنرق  مدرم  مامت  وا ، تخانـش  تفرعم و  رب  و  «: » یلوـالا نورقلا  تراد  اـهتفرعم 
هـصالخ تموکح  رما  رد  طقف  نانآ  ییاوشیپ  تسا . هدوب  همئا  تخانـش  تفرعم و  ناگتـشذگ  لامعا  نایدا و  ماـمت  روحم  ینعی  ص 105 .

زا معا  تاقولخم  مامت  اهنآ  يربهر  هنماد  دنتسه و  رادهدهع  ار  مدرم  ینید  یملع و  یهقف ، يداقتعا ، یقالخا ، تدایق  نانآ  هکلب  دوشیمن ،
هحفص 22] ات [  هدش و  عورـش  یهلا  تقلخ  نیزاغآ  زا  نآ ، ینامز  هدودحم  دریگیم و  ربرد  ار  تاناویح  یتح  اهنج و  هکئالم ، اهناسنا ،

مالـسلا هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هـک  ناـنچمه  دنتـسه . تـشهب  لـها  ماـمت  ربـهر  ناـنآ  هتـشاد و  هـمادا  زین  تـشهب  رد  تماـیق و 
«. دناهدش هدرورپ  هتخاس و  ام  يارب  مدرم  میتسه و  راگدرورپ  تسد  هدش  هتخاس  ام  «: » انل عیانص  دعب  سانلا  انبر و  عیانـص  اناف  : » دنیامرفیم

ص 316 . ةاجنلا ، ۀنیفس 

معنلا ءآیلوا  و 

دوخ زا  دـعب  هملک  هب  هملک  نیا  یتقو  تسا . ییادـج  مدـع  یکیدزن و  ینعم  هب  یلو »  » عمج ءایلوا » . » اـهتمعن یلو  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
دوجو ياهلـصاف  چـیه  ود  نآ  نایم  هک  تسا  هدـش  کـیدزن  دوخ  هیلافاـضم  هب  ناـنچنآ  یلو »  » هک تسا  نآ  ياـنعم  هب  ددرگیم ، هفاـضا 

نانآ و نایم  ياهلـصاف  چـیه  هدـش و  کیدزن  یلاعت  يادـخ  هب  دـنوادخ  یگدـنب  تدابع و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  یهلا  يایلوا  الثم  درادـن .
رب هوالع  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تسا . باب  نیمه  زا  دنیوگیم ، هللا » یلو   » ار مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رونا  دوجو  هکنیا  تسین و  دنوادخ 

ياهلصاف چیه  یهلا ، تاکرب  ینطاب و  يرهاظ و  ياهتمعن  ناشدوجو و  نیب  ینعی  دنشابیم . زین  معنلا » ءآیلوا  ، » دنتـسه یهلا  يایلوا  هکنآ 
. تسا يراج  مدرم  یمامت  يارب  ینطاب  تالامک  یقیقح و  ياهتمعن  ناشفراعم ، مولع و  تاضویف  ناـشدوجو و  ضیف  زا  هتـشادن و  دوجو 

هحفص 23 ] دشابیم [ . یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  نانآ ، ینطاب  تیالو  اهنآ و  يرهاظ  دوجو  یفرط  زا 

راربالا رصانعو 

تفگ ناوتیم  هدـش و  نیجع  هدیدنـسپ  کین و  تافـص  اب  راکوکین  ياهناسنا  مامت  حور  ناراـکوکین . ياـههشیر  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
يریخ کین و  روما  مامت  هشیر  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا و  کین  لاـصخ  تافـص و  نیا  هب  اـهنآ ، یتیـصخش  یحور و  لـماکت 
هعرفو هلـصاو  هلوا  متنک  ریخلا  رکذ  نا  : » میناوخیم هعماـج  تراـیز  رد  تسا . هداد  لیکـشت  ار  ناراـکوکین  راربا و  تیـصخش  هک  دنتـسه 

رگا نیاربانب  دیتسه .» شنایاپ  هاگیاج و  زکرم و  هخاش و  هشیر و  زاغآ و  امـش  دیآ ، نایم  هب  يرکذ  ریخ  زا  رگا  «: » هاهتنمو هیوامو  هندـعمو 
. تسا هدـش  باریـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاضویف  زا  تشاد ، رارق  راربا  هرمز  رد  دوب و  فصتم  ياهدیدنـسپ  تلـصخ  هب  یـسک 

دنتسه . راربا  لصا  هشیر و  اهنآ  نوچ 

هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


رایخالا مئاعدو 

مکحم ییاهنوتس  هب  زاین  نامتخاس ، ندوب  اجرباپ  يارب  تسا . ناکین  ینعم  هب  ریخ »  » عمج رایخا » . » نابوخ ياهنوتس  يا ) امش  رب  مالس   ) و
راک هکنآ  يارب  نامتخاس ، ناسدنهم  نارواشم و  دوشیم . تقد  رتشیب  اهنوتس  ماکحتسا  رد  دشاب ، رتشیب  نامتخاس  تمظع  هچ  ره  تسا و 
دیاب زین  ناکین  ياهنوتـس  دشاب . اربم  بویع  مامت  زا  هک  دننکیم  يزیریپ  ار  ییاهنوتـس  هحفـص 24 ] دنهد [ ، ماجنا  بیع  نودب  ار  دوخ 

ناشیدناکین همیخ  نوتس  هاگهیکت و  دنناوتب  ات  دنشاب  رانک  رب  نایسن  وهـس و  یتح  و  اهاطخ ، ناهانگ ، بویع ، مامت  زا  هدوب و  مدرم  لضفا 
. دناهتـسناد اهیکین  ینعم  هب  ریخ »  » عمج ار  رایخا »  » یخرب تخیر . دهاوخ  ورف  يراکوکین  نامتخاس  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب . راکوکین 

ياههیاپ دوخ ، راتفگ  راتفر و  اب  هک  دنتسه  اهنآ  نوچ  دنتسه . ملاع  ياهیکین  مامت  ياهنوتس  اههیاپ و  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  هک  ارچ 
دناهتشگ . اهیکین  اهریخ و  مامت  ياهنوتس  اههیاپ و  دوخ  دنداهن و  ناینب  ار  یکین 

دابعلا ۀساس  و 

هیلعف و تالامک  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  يراذگتسایـس  يرگریبدـت و  ناگدـنب . نارادمتسایـس  ناگدـننکریبدت و  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
كرت تابجاو و  ماجنا  لوا ، هلحرم  رد  نآ  يانبم  تسا و  رادرک  راتفگ و  رد  تقادص  اب  مأوت  هک  يايراذگتسایـس  تسا . نانآ  هیجراخ 

: دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . نامورحم  هب  یگدیـسر  تاهورکم و  كرت  تابحتـسم و  ماجنا  مود ، هلحرم  رد  تامرحم و  هیلک 
، مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  تمکح 146 . هغالبلاجهن ، دینک . يراذگتسایـس  ار  دوخ  نامیا  نداد  هقدص  اب  «: » ۀقدصلاب مکنامیا  اوسوس  »
اب یلو  دنتـشادن ، يرهاظ  تموکح  دـنچ  ره  هک  دنتـسه  دـنوادخ  هحفـص 25 ] ناگدـنب [  مامت  رب  رگریبدـت  نایاورنامرف  نارادـمتسایس و 
رد همئا  يراذگتسایـس  لوصا  زا  یـضعب  دـنداد . تاجن  فلتخم  ياهنارحب  زا  ار  مالـسا  نید  نانمؤم ، یمامت  بولق  رب  ینطاب  ینارمکح 

ییاپرب لوط  رد  هک  ینانخس  هدنام و  ياج  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  ییاههمان  تشگ و  رهاظ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  لاس  جنپ 
تیعماج نیا  هب  سک  چیه  طسوت  نآ  زا  دعب  هن  نآ و  زا  لبق  هن  هک  تسا  ییاهيراذگتسایس  ریبادت و  رگناشن  هدیـسر ، ام  هب  ناشتموکح 

تسا . هدیدرگن  ذاختا 

دالبلا ناکراو 

هنوگنامه اهرهش و  یلصا  ياههیاپ  اهنکر و  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  اهنیمزرس . اهرهش و  راوتسا  ياههیاپ  يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
سپ دوب . دنهاوخ  دنتـسه و  اجرباپ  اهنآ  دوجو  هطـساو  هب  اهرهـش  اهنیمزرـس و  ینعی  دنتـسه . نیمز  ياههیاپ  هدـش ، هراشا  تایاور  رد  هک 

هب طقف  نیمز ، شمارآ  نوچ  اهرهش . يدام  يرهاظ و  ياههیاپ  مه  دنتسه و  اهنیمزرس  يونعم  ياههیاپ  مه  مالـسلا ، مهیلع  تیاده  ناماما 
همادا دوخ  يونعم  يداـم و  تاـیح  هب  نآ  کـمک  هب  دـنوشیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  نیمز  لـها  هچنآ  هک  ارچ  دریگیم . تروص  اـهنآ  دوجو 
مهیلع نیموصعم  همئا  نیا  ربانب  تفریم . مادـهنا  هب  ور  نیمز  دوبن ، یبیغ  تاضویف  نآ  رگا  دوشیم و  لزان  یهلا  بیغ  هنازخ  زا  دـنهدیم ،
ددرگ ریزارس  يدام  ملاع  هب  يونعم  ملاع  زا  ضیف  اهنآ  هحفص 26 ] هطساو [  هب  ات  دنتسه  يدام  نیمز  يونعم و  نامسآ  نایم  طبار  مالـسلا 
نیمز هک  دنتسه  یناکرا  اههیاپ و  ناشیا  هک  تسناد  دیاب  دوش . رادروخرب  يونعم  نامـسآ  یبیغ  تاضویف  زا  يدام  نیمز  اهنآ ، تکرب  هب  و 

تایح و ناوتیمن  دـشابن ، نآ  رد  يونعم  يدام و  ضیف  چـیه  هک  ینیمز  رد  اریز  تسا . تنوکـس  لباق  اهنآ  تکرب  دوجو و  نمی  هب  يداـم 
. دنشابیم زین  يونعم  ياههیاپ  اهنکر و  دنتـسه ، يرهاظ  يدام و  ياهنکر  هکنآ  رب  هوالع  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تشاد . یناگدنز 

اهنکر مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  امش  هک  تسا  دونشوخ  یـضار و  دنوادخ  ینعی  هدیحوتل .» اناکرا  و  : » دیوگیم دعب  ياهزارف  رد  رئاز  اذل 
هکنیا زا  روظنم   - 1 دراد : دوجو  ریبعت  ود  یهلا ، دیحوت  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  ندوب  هیاپ  نکر و  يارب  دیـشاب . وا  یتسرپاتکی  ياههیاپ  و 
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هناگی دیحوت و  هب  داقتعا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دنتـسه  دـنوادخ  یتسرپاتکی  یگناگی و  يارب  نوتـس  هیاپ و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
طرـش ینعی  دـشاب . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  تیالو و  هب  داقتعا  اب  هارمه  هکنآ  رگم  دریذـپیمن ، سک  چـیه  زا  ار  دوخ  ندوب 

دیحوت و هناخ  هک  تسا  ییاههیاپ  نوچمه  موصعم  ناماما  تیالو  سپ  تسا . تماما  تیالو و  هب  داقتعا  ناگدنب ، زا  دیحوت  هب  داقتعا  لوبق 
دیحوت ياههیاپ  مالسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  زا  روظنم   - 2 دزیریمورف . دیحوت  هب  داقتعا  اههیاپ ، نآ  نودب  هتشادهگن و  ار  دیحوت  هب  داقتعا 

مدرم هحفـص 27 ] تشگیمن و [  نشور  ناـیب و  مدرم  يارب  وا  یتسرپاـتکی  دـنوادخ و  یگناـگی  دـندوبن ، ناـنآ  رگا  هک  تسا  نآ  دنتـسه 
یهلا و تافـص  نایب  رد  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  هب  داـقتعایب  دارفا  هک  روطناـمه  دنتخانـشیمن . ار  دـنوادخ  دـیاب  هک  هنوگنآ 

یگناگی هب  دـنوادخ  اهنآ ، دوجو  همئا و  نایب  اـب  سپ  تسین . نآ  ییوگزاـب  لاـجم  هک  دـناهدش  یناوارف  تاهابتـشا  راـچد  دـنوادخ  دوجو 
( يونعم نکر   ) تاداقتعا دیحوت و  نکر  و  يرهاظ ) نکر   ) اهرهش نکر  مالـسلا ، مهیلع  تیاده  همئا  سپ  دیدرگ . شتـسرپ  دش و  هتخانش 

دنتسه .

نامیالا باوباو 

اهنت نوچ  دنتسه . نامیا  ياههاگرد  اههزاورد و  مالسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  دیتسه .)  ) نامیا ياهرد  اههزاورد و  هک ) امـش  رب  مالـس   ) و
مهارف للع  بابـسا و  نودـب  ار  يونعم  يدام و  تاروما  تسا  رداق  دـنوادخ  هچ  رگا  ددرگیم . رـسیم  یعقاو  ناـمیا  ناـشیا  قیرط  هار و  زا 
مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  رب  هرابکی  هب  ار  شتآ  دیرفآ و  ردام  محر  رد  ردپ  نودب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هک  نانچمه  ، ) دروآ

هک ره  اذـل  دـهد . ماجنا  للع  بابـسا و  اب  ار  تاروما  هک  تسا  نآ  رب  یهلا  تنـس  یمومع ، یلک و  روط  هب  یلو  دـنادرگ ) تمالـس  درس و 
نامیا دوش . دراو  دنـشابیم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هک  نآ  باـب  زا  دـیاب  تسا ، ناـمیا  زا  يروهرهب  ناـمیا و  معط  ندیـشچ  ناـهاوخ 

، مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هک  تسا  ياهناـخ  دـننامه  هدوب و  رهـش  نآ  ياـههزاورد  هلزنم  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  يرهـش  دـننامه 
فراعم زا  یعالطا  چیه  یمالـسا  تما  دـندوبن ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رگا  هک  هحفـص 28 ] ارچ [  دـناهناخ . نآ  ياهبرد  اههاگرد و 
يایصوا دمحم و  رگا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تفاییمن . نامیا  ياههمـشچرس  هب  ندیـسر  يارب  یهار  تشادن و  یهلا 

نآ ص 590 . ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  دیتخانشیمن .» ار  یهلا  تابجاو  زا  یبجاو  چیه  اریز  دیدنامیم . نادرگرس  ناریح و  امش  دندوبن ، وا 
رهـش هب  دورو  تسین ، نکمم  نآ  هزاورد  زا  زج  رهـش  کی  هب  ندش  دراو  هک  هنوگنامه  دنتـسه . ماکحا  فراعم و  هزاورد  سدـقم  تاوذ 

تـسا مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دوجو  هب  نامیا  لوصح  سپ  تسین . ریذپناکما  تیب ، لها  هزاورد  زا  زج  زین  یهلا  ماکحا  فراعم و  ملع ،
دشیمن . لصاح  سک  چیه  يارب  یعقاو  نامیا  دندوبن ، اهنآ  رگا  هک 

نمحرلا ءآنماو 

زا دعب  ناماما  ناگدنب و  رب  دنوادخ  نارادتناما  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  نامحر . دنوادخ  رارسا )  ) نارادتناما يا ) امـش  رب  مالـس   ) و
ماـقم ياراد  نینچمه  و  دـناهدومن ، بسک  یبوبر  ماـقم  زا  هک  دنتـسه  ياهدرتـسگ  يدوجو  تیفرظ  ياراد  اـهنآ  نوـچ  سپ  دنتـسه . دوـخ 
زومر رارـسا و  دنوادخ  دنتـسه و  نارادتناما  نیرتهب  اذل  تسا ، كاپ  ینطاب  يرهاظ و  تافاثک  مامت  زا  ناشیدوجو  فرظ  هدوب ، تمـصع 

هحفص 29 ] تسا [ . هدراذگ  تناما  نانآ  دزن  ار  دوخ 

نیملاعلا بر  ةریخ  ةرتعو  نیلسرملا  ةوفصو  نییبنلا  ۀلالسو 

، مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  نایناهج . راگدرورپ  هدش  باختنا  نادناخ  نالوسر و  هدیزگرب  یهلا و  يایبنا  هراصع  يا ) امش  رب  مالس   ) و
یهلا يایبنا  مامت  یناحور  يونعم و  نادنزرف  دنشابیم ، لیعامـسا و ... میهاربا ، حون ، نوچمه  یناربمایپ  ینامـسج  نادنزرف  هکنآ  رب  هوالع 
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هجیتن ناربمایپ و  ندوب  هراصع  رد  ناـنچنآ  دنتـسه و  یهلا  نـالوسر  ماـمت  تایـصوصخ  هدـنرادربرد  ناربماـیپ و  ماـمت  هراـصع  نینچمه  و 
مه ۀلالس »  » و ةوفص »  » هکنآ اب  دناهدش . دارفا  نیرتهدیزگرب  يارب  ینامسج  يونعم و  نادناخ  هک  دناهتفر  شیپ  یهلا  نالوسر  يارب  نتـشگ 

دارفا یهلا  نالوسر  اریز  تسا . نییبنلا » ۀلالس   » زا صخا  نیلسرملا » ةوفـص   » یلو دیآیم ، هدش » صلاخ   » يانعم هب  ود  ره  دنـشابیم و  انعم 
رد دناهدیـسر . تلاسر  ماقم  هب  ایبنا ، زا  یـضعب  یلو  دنتـسه ، ایبنا  یهلا ، نالوسر  مامت  نوچ  دنتـسه . یهلا  ياـیبنا  هب  تبـسن  يرتهدـیزگرب 

نانچ درادیم ، تفایرد  یحو  قیرط  زا  هچنآ  دوشیم و  لزان  یحو  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  یبن » : » دـناهتفگ اـیبنا  فیرعت 
تفایرد ار  یهلا  یحو  ینعی  دـشاب ، غالبا  هب  رومأم  هک  تسا  یـسک  لوسر »  » یلو دـهدیم . رارق  اهنآ  رایتخا  رد  دـنهاوخب ، وا  زا  مدرم  هک 

، ندوب مرکا  ربمایپ  ترتع  یلو  دنتـسه ، یهلا  نالوسر  ایبنا و  هدـش  صلاخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هکنآ  اب  دـناسرب . مدرم  هب  دـنک و 
مهیلع تمصع  تیب  لها  يارب  شخب  نیا  رد  هک  ياهناگهس  فاصوا  سپ  هحفص 30 ] تسا [ . ندوب  نالوسر  ایبنا و  هدشصلاخ  زا  صخا 

ینیـشناج تماما و  ماقم  يدـصت  يارب  ندوب ، نیلـسرملا » ةوفـص   » و نییبنلا » ۀلالـس   » بیترت نیدـب  تسا . تیمها  بیترت  هب  هدـمآ ، مالـسلا 
مرکا ربمایپ  ترتع  هک  ره  نیارباـنب  دـشاب . نیملاـعلا » بر  ةریخ  ةرتع   » هارمه هب  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

نالوسر هدشصلاخ  هک  دشاب  هتفای  تسد  یماقم  هب  یتح  دشاب و  نیلـسرم  ایبنا و  تلالج  اب  هلـسلس  زا  دنچ  ره  دشابن ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  ترتع  هجرد  موس و  ماقم  هب  دیاب  هدوبن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  قیال  زاب  دشاب ، ایبنا  و 

دشاب . هدمآ  لئان  هلآو  هیلع 

هتاکربو هللا  ۀمحرو 

یناهفصا بغار  تسا . ندرک » ییوکین  ناسحا و  ندیـشخب   » ینعم هب  لصا  رد  ۀمحر » (. » داب راثن  امـش  رب   ) وا تاکرب  دنوادخ و  تمحر  و 
میناوخب و تمحر »  » تفص اب  ار  مدرم  هک  هاگنآ  و  ندیشخب » تمعن   » ینعم هب  دوش ، هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  هاگره  تمحر »  » تسا دقتعم 
دوشیم و هتفگ  دـنامب  رادـیاپ  هک  یتـمعن  ره  هب  و  تکرب »  » عمج تاـکرب » . » تسا تفوـطع » بلق و  تقر   » ینعم هب  میهد ، تبـسن  اـهنآ  هب 

هحفص 31 ] دشاب [ . یقاب  يدایز  تدم  ات  نآ  رثا  هک  دوشیم  قالطا  ییاهتمعن  هب  دنوادخ  تاکرب 

يدهلا ۀمئا  یلع  مالسلا 

. دیآیم يزیچ  هب  ندرک  ییامنهار  تلالد و  دشر و  هار  نایب  يانعم  هب  تسا و  تلالـض »  » لباقم رد  تیاده » . » رگتیادـه ناماما  رب  مالس 
دنوادـخ هک  تسا  رواب  نیا  رب  رئاز  تسا . هدـمآ  یفلتخم  ياهشخب  هعماج  تراـیز  رد  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  يرگتیادـه  نوماریپ 

و يدهلاب ) هلسرا   ) هدوب مدرم  تیاده  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلصا  ياههفیظو  زا  یکی  هداتسرف و  مدرم  تیاده  يارب  ار  شربمایپ 
ناـیاوشیپ ناربـهر و  اــهنآ ، هـک  ارچ  يدــهلا .) ۀــمئا   ) دنتــسه يراگتــسر  تیادــه و  رد  مدرم  ماــما  مالــسلا ، مـهیلع  نیموـصعم  هـمئا 

نم يده   ) ددرگیم تیاده  دروآ ، هانپ  اهنآ  تیاده  هب  و  راربالا ) ةادـه   ) دـشاب ناکین  زا  سک  ره  سپ  ةادـهلا .) ةداقلا   ) دـناهدننکتیاده
ردقنارگ زیزع و  دنیامنیم ، تیاده  ار  مدرم  هکنآ  هطـساو  هب  دوخ و  تیادـه  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  دـنوادخ  و  مکب ) مصتعا 

همئا تیاده  هطـساو  هب  اهنآ  ندش  تیاده  هک  دریگ  رارق  یناسک  هرمز  رد  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  رئاز  سپ  هادـهب .) مکزعا   ) تسا هدومرف 
تسا . صلاخ  يدارفا  زا  صلاخ  یتیاده  تیاده ، نآ  هک  ارچ  مکادهب ،) يدتهی   ) تسا مالسلا  مهیلع  نیرهاط 

یجدلا حیباصمو 

 ] تینارون بسک  دـنراد و  طابترا  دـنوادخ  اب  وس  کـی  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  یکیراـت . شخبینـشور )  ) ياـهغارچ رب ) مالـس   ) و
هب دـناهدرک ، بسک  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  هک  ار  یهلا  تاضویف  هدوب ، طـبترم  تادوجوم  ریاـس  هب  رگید  يوس  زا  دـنیامنیم و  هحفص 32 ]
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نآ تکرب  هب  هک  تسا  ضیف  نآ  زا  یـشخب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هرداص  مولع  اهاعد و  اهراتفگ ، دـنناسریم . تادوجوم  ریاس 
لهج و و  ناشخرد ، یغارچ  هب  ار  وا  مولع  ماـما و  هک  تسا  ياهراعتـسا  یجدـلا » حـیباصم   » سپ دوشیم . هتـسکش  دـیدرت  لـهج و  تملظ 

ناشخرد ياهغارچ  موصعم  ناماما  : » دـنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدومن  هیبشت  تملظ  یکیرات و  هب  ار  مدرم  ینادان 
ص 296 . ج 36 ، راونالاراحب ، دنتسه .» اهیکیرات 

یقتلا مالعاو 

، نادـنمدرخ نافـصنم و  یمامت  دزن  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  نآ  روظنم  يراکزیهرپ . ياهتمالع  اـههناشن و  رب ) مالـس   ) و
رد اذـل  دناهتـشاد . رود  هانگ  زا  ار  شیوخ  سفن  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا  دـقتعم  رئاز  دـنیراکزیهرپ . هناـشن 

تیصو شرافـس و  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هتـسناد و  نوقتم »  » ار اهنآ  دنادیم ، يراکزیهرپ  ياههناشن  ار  نانآ  هکنآ  رب  هوالع  هعماج  ترایز 
يوقتلا .) مکتیصو   ) تسا يراکزیهرپ  اوقت و  رب  زین  اهنآ 

یجحلا یلواو  یهنلا  يوذو 

 ] یلوا  » و یهنلا » يوذ   » رگا لاح  تسا . درخ  لقع و  ینعم  هب  یجح »  » و یهن » (. » لـماک  ) لـقع ناگدـنراد  درخ و  ناـبحاص  رب ) مالـس   ) و
« شاعم لـقع   » ینعم هب  ار  یهن »  » نیرـسفم زا  یـضعب  یلو  تسا . یحیـضوت  فطع  مینک ، اـنعم  لـقع  ناـبحاص  هب  ار  یجحلا » هحفص 33 ]

هنادنمدرخ یگدیـسر  نارگید  ییایند  روما  هب  هدرک و  ریبدـت  هجو ، نیرتابیز  هب  ار  دوخ  ییایند  روما  هک  ینالقع  بحاص  ینعی  دـناهتفرگ .
ترخآ هدوب و  لوغـشم  دنوادخ  تدابع  هب  تاقوا ، مامت  رد  هک  ینالقع  بحاص  ینعی  دناهدرک . ینعم  داعم » لقع   » هب ار  یجح »  » دـنراد و

ود ره  یجح »  » و یهن »  » هک دـنرواب  نیا  رب  یخرب  دـنهدیم . ترخآ  يدابآ  سرد  نارگید  هب  دوخ  راتفر  نانخـس و  اب  هدومن ، دابآ  ار  دوخ 
رد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ینعی  تسا . يرظن  لقع  يانعم  هب  یجح »  » یلمع و لقع  يانعم  هب  یهن »  » یلو دـشابیم . لقع  ياـنعم  هب 

دنتسه . تسایک  یکریز و  ياراد  زین  يرظن  لقع  رد  دنشابیم و  رادرک  راتفر و  رد  لماک  لقع  لامعا و  نیرتهب  ياراد  لمع 

يرولا فهکو 

، دشاب هتشاد  لخدم  فرط  کی  زا  طقف  دشاب و  دودحم  تهج  هس  زا  هک  دیآ  دوجو  هب  یلحم  هوک ، رد  رگا  نامدرم . هاگهانپ  رب ) مالس   ) و
مهیلع راـهطا  همئا  سپ  دوشیم . هتفگ  فهک »  » یخارف تعـسو و  تروص  رد  و  راـغ »  » لـحم نآ  هب  ندوب ، کـچوک  گـنت و  تروص  رد 

فـهک و ، » ناربماـیپ هچ  يداـع و  دارفا  هچ  مدرم  هماـع  يارب  زین  ناگدـنیآ و  نارـصاعم و  ناگتـشذگ ، زا  مـعا  مدرم  موـمع  يارب  مالـسلا 
رد لامک   » اهنآ و یتاذ » هعـس   » لیلد هب  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  ندوب  هاـگهانپ  رد  تعـسو ، هحفص 34 ] دنشابیم [ . عیـسو » یهاگهانپ 

هاگهانپ رد  ییاج  ار  همه  درب و  هانپ  ناشیا  هب  دیاب  اذـل  دنتـسین . ییاهتیزم  نینچ  ياراد  مدرم  ریاس  هک  تساهنآ  تیناسنا » متا   » و تقلخ »
تسا . نانآ 

یلعالا لثملاو  ءایبنالا  ۀثروو 

لثم  - 1 هدش : هداد  لامتحا  راهچ  مالسلا ، مهیلع  يده  همئا  ندوب  یلعا » لثم   » نوماریپ یهلا .)  ) رترب هنومن  ناربمایپ و  ناثراو  رب ) مالس   ) و
اهیکاپان اهيدیلپ و  همه  زا  دنتسه و  دنوادخ  یگدنب  جوا  رد  هکنآ  رطاخ  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تفگ  دیاب  سپ  هنومن .»  » ینعم هب 
ياهتجح نیرتالاو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  سپ  تجح .» لیلد و   » ینعم هب  لثم   - 2 دناهتشگ . یهلا  يالاو  ياههنومن  دنتسه ، رود 

دنوادخ فاصوا  نیرتالاو  هب  هتسارآ  یهلا و  تافص  ياراد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تفص .»  » ینعم هب  لثم   - 3 دنتسه . مدرم  رب  دنوادخ 
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همئا نیا  رباـنب  تسا . یهلا » رون   » ناـمه یلعا ، لـثم  زا  روظنم   - 4 تسا . یهلا  تافـص  زا  ولمم  ناشدوجو  مامت  هک  ياهنوگ  هب  دناهتـشگ ،
هحفص 35 ] دنتسه [ . دنوادخ  رون  ياهلثم  مالسلا  مهیلع  نیرهاط 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  یلوالاو  ةرخالاو  ایندلا  لها  یلع  هللا  ججحو  ینسحلا  ةوعدلاو 

(. داب نانآ  رب   ) شتاکرب ادخ و  تمحر  ناهج و  نیا  ترخآ و  ایند و  لها  رب  دنوادخ  ياهتجح  رتوکین و  ناگدـننکتوعد  رب ) مالـس   ) و
مهیلع راهطا  تیب  لها   - 1 تسا : هدمآ  ریبعت  راهچ  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ندوب  وکین  توعد  نییبت  رد  تفگ  دـیاب  ینـسحلا » ةوعد   » هرابرد

نانآ رب  ار  وکین » توعد   » هغلابم باب  زا  رئاز  اذل  دناهدوب . يراگتسر  هار  دنوادخ و  يوس  هب  ناگدننکتوعد  نیرتوکین  نیرتهب و  مالـسلا ،
رد اهنآ ، زا  تعاطا  هک  دنتسه  یناسک  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا   - 2 تسا . یعاد »  » يانعم هب  توعد »  » تروص نیا  رد  دیامنیم . قالطا 

توعد نانآ  يوس  هب  مدرم  هک  دنتـسه  یناسک  نیرتوکین  نیرترب و  نیرتهب و  ور  نیا  زا  تسا . هتفرگ  رارق  ادخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  رانک 
مهیلع نیموـصعم  همئا   - 3 دوب . دـهاوخ  دـناهدش » توعد  ناـنآ  يوس  هب  مدرم  هک  یناـسک   » ینعم هب  توعد »  » تروـص نیا  رد  دـناهدش .

تسا و یعاد »  » ینعم هب  توعد »  » تروص نیا  رد  دنتـسه . رادرک  راـتفگ و  تاـملک ، نیرتوکین  نیرتـهب و  يوس  هب  هدـننکتوعد  مالـسلا 
همئا  - 4 ینسحلا ). رومالا  تاملکلا و  یلا  یعادلا  یلع  مالسلا  . ) دشابیم تسا ، هدیدرگ  فذح  هک  روما  تاملک و  يارب  تفص  ینسح » »
وکین ياعد  ناـشیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هلمج  زا  دـنوادخ  ياـیلوا  ناربماـیپ و  هک  دنتـسه  یناـسک  مالـسلا  مهیلع  يدـه 

هحفص 36 ] دناهدومن [ .

هللا ۀمکح  نداعمو  هللا  ۀکرب  نکاسمو  هللا  ۀفرعم  لآحم  یلع  مالسلا 

« تمکح . » ادـخ درخ  تمکح و  ياهندـعم  یهلا و  تکرب  ياهنکـسم  اـهلزنم و  دـنوادخ و  تخانـش  ياـههاگیاج  اـهلحم و  رب  مـالس 
: دراد هجو  ود  یهلا » تمکح   » هب نداعم »  » ندـش هفاـضا  دـشاب . رود  هب  هابتـشا  یتساـک و  هنوگ  ره  زا  هک  يدرخ  لـقع و  زا  تسا  تراـبع 
هب نداعم »  » هفاضا رگا  هیتاذ  تمکح  هیلعف ب ) تمکح  فلا ) تسا : هنوگود  یهلا  تمکح  هک  ارچ  هیمال  هفاـضا  هیناـیب ب ) هفاـضا  فلا )
هب هتـسب   ) رـشب هب  ار  تمکح  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دنوادخ  هیلعف  تمکح  نامه  روظنم  دـشاب ، هینایب  هفاضا  باب  زا  یهلا » تمکح  »

هیلعف تمکح  نیا  . 12 نامقل /  هروس  هب  هراشا  دـش . هداد  تمکح » ، » نامقل هب  هک  هنوگنامه  دـیامنیم . تیانع  صخـش ) ره  ياـهتقایل 
همئا تروص  نیا  رد  تسا . دنوادخ  هیحان  زا  شداجیا  ینعی  تسا . دنوادخ  لعف  اطعا ، هک  ارچ  دنکیم . اطع  اهناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا 

هب  ) ای هداد و  نارگید  هب  هک  ییاهتمکح  مامت  دنوادخ  دنتـسه و  دنوادخ  هیلعف  ییاطعا و  ياهتمکح  ياهندـعم  مالـسلا ، مهیلع  راهطا 
هفاضا رگا  اـما  تسا . هحفـص 37 ] هدومرف [  تیانع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  هدادن ، سک  چـیه  هب  اهناسنا ) تیفرظ  مدـع  هطـساو 

یـصاصتخا یتمکح  ياراد  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا . دـنوادخ  هیتاذ  تمکح  نامه  روظنم  دـشاب ، هیمال  هفاضا  یهلا » تمکح   » هب نداـعم » »
. دوشیم هتفگ  میکح » ، » دنوادخ هب  رطاخ  نیمه  هب  و  دیامنیم . قلخ  زاجعا  ریبدت و  لامک  رد  ار  اهنآ  دسانشیم و  ار  ایشا  نآ  اب  هک  تسا 
( یهلا نذا  هب   ) ار ملاع  تاردقم  هک  دنتـسه  اهنآ  هدوب و  دنوادخ  هیتاذ  ياهتمکح  ياهندـعم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تروص  نیا  رد 

ملع رادهنازخ  ندعم و  مالـسلا ، مهیلع  همئا  هک  روطنامه  سپ  دشابیم . اهنآ  تسد  هب  ملاع  تاریبدـت  تاروما و  مامت  دـنروآیم و  مهارف 
تسا . دنوادخ  هب  صتخم  هک  یتمکح  ینعی  دنشابیم . زین  یهلا  ياهتمکح  ندعم  دنتسه ، یهلا 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀیرذو  هللا  یبن  ءآیصواو  هللا  باتک  ۀلمحو  هللا  رس  ۀظفحو 

وا و رب  دـنوادخ  دورد  هک  ادـخ -  لوسر  نادـنزرف  ادـخ و  ربمایپ  يایـصوا  ادـخ و  باتک  نالماح  دـنوادخ و  زار  ناـظفاحم  رب ) مالـس   ) و
« هللا باتک   » زا روظنم  تسا . ناگدننکلمح  ینعم  هب  لماح »  » عمج ۀـلمح » (. » داب نانآ  رب   ) شتاکرب دـنوادخ و  تمحر  و  داب -  شنادـناخ 
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تروص ره  رد  هحفص 38 ] تسا [ . هدش  لزان  ناربمایپ  رب  دنوادخ  فرط  زا  هک  دشابیم  ینامـسآ  ياهباتک  یمامت  نآرق و  زارف ، نیا  رد 
«، هللا باتک   » لمح دنشابیم . تسا ، ینامسآ  ياهباتک  هیلک  نآرق و  زا  ترابع  هک  دنوادخ  باتک  نالماح  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
هب ظفح و  ای  توالت  رب  ییاناوت  ای  باتک و  نآ  نتـشاد  لابند  هب  هللا » باتک  یظفل  لمح  . » یلمع اـی  يونعم و  اـی  تسا  یظفل  تروص  هب  اـی 
ای دـنوادخ و  باتک  ياهزارف  تایآ و  يرهاظ  یناعم  مهف  رب  ییاناوت  زا  تسا  تراـبع  هللا » باـتک  يونعم  لـمح  . » تسا نآ  ندرپس  رطاـخ 

قیاقح فئاطل و  كرد  دنوادخ و  باتک  نوطب  رب  ملع  ای  ادخ و  باتک  تاراشا  ندـیمهف  اهزارف و  تایآ و  نآ  ریـسفت  لیوأت و  رب  تردـق 
ندـیمهف دـشاب . هدرک  لمع  هدـیمهف و  ار  باتک  نآ  یمامت  هک  تسا  هللا  باتک  لماح  یـسک  ینعی  هللا » باتک  یلمع  لمح  . » نآ رد  هتفهن 

همئا دـشاب . هدرکن  لمع  دـشاب و  هدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  زا  ياهتکن  هکنآ  نودـب  اهنآ  مامت  هب  لمع  ینامـسآ و  ياهباتک  مامت  یعقاو 
. دـنرادروخرب هدـش )، هدرب  مان  هناگهس  بتارم  همه  رد   ) ینامـسآ ياهباتک  نآرق و  لمح  ياـههجرد  نیرتـالاب  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 
ادـخ و هب  و  هدرک ، كرد  ار  نآ  فئاـطل  فقاو و  نآ  تاراـشا  رب  هدـیمهف ، هدـناوخ ، تقد  اـب  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  نآرق و  هک  دـننانآ 

نآرق یلمع  نالماح  دنتـسه ، دـنوادخ  باتک  يونعم  نالماح  هکنآ  رب  هوالع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دـناهدروآ . ناـمیا  شنـالوسر 
هحفـص دنتـشگ [ . قطان  نآرق  دوخ  هک  دـندش ، بوذ  ینآرق  قالخا  رد  دـناهدرک و  لمع  نآ  هب  هدـش و  نآرق  یلمع  لماح  نانچنآ  هدوب ،

[ 39

هللا رما  یف  نیرقتسملاو  هللا  تاضرم  یلع  ءالدالاو  هللا  یلا  ةاعدلا  یلع  مالسلا 

هراشا

« هللا رما  یف   » نوماریپ ادخ . نامرف  رد  نامدقتباث  دنوادخ و  يدونشوخ  تابجوم  يوس  هب  نایامنهار  ادخ و  يوس  هب  نارگتوعد  رب  مالس 
همئا هک  تسا  نیا  دـنوادخ » ناـمرف  رد  نامدـقتباث   » زا روظنم  تسا و  رماوا »  » نآ عمج  و  ناـمرف »  » ینعم هب  رما   - 1 دراد : دوجو  اـنعم  ود 

لد هب  دنوادخ ، رماوا  اهنامرف و  ماجنا  رد  ار  یللخ  کش و  چـیه  هدوب ، مدـقتباث  دـنوادخ  نامرف  يارجا  هار  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
چیه مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هنوگنامه  دنهدیم . رارق  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  هتـشذگ ، هار  نیا  رد  زیچ  همه  زا  هدادن و  هار 
چیه مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نینچمه  درکن و  تیبملاۀلیل »  » بش رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگتحارتسا  رد  ندـیباوخ  رد  یلمأت 

. دومن یهلا  نییآ  نید و  راثن  ار  شنارای  نادنزرف و  دوخ ، ناج  صولخ  لامک  اب  دیدرگن و  لصاح  شنادنزرف  دوخ و  تداهش  رد  يدیدرت 
، دـنوادخ هب  طوبرم  ینیوکت  نوئـش  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  نآ  روظنم  تسا و  روما »  » نآ عمج  و  نأـش »  » ینعم هب  رما   - 2

دنمسق : هس  رب  نوئش »  » نیا دنراد . لماک  رارقتسا 

دیحوت نأش 

طقف هتسناد و  وا  زا  ار  لامعا  مامت  هتخانـش و  تینادحو  هب  ار  دنوادخ  هشیمه  ینعی  دندیحوت . رد  نیرقتـسم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
بـش لد  رد  هایـس  گنـس  رب  هایـس  هچروم  ياپ  يادـص  زا  هک   ) دراد هک  یتفارظ  مامت  اب  كرـش  هحفـص 40 ] دنیامنیم و [  شتـسرپ  ار  وا 

لاکشا زا  یلکـش  هب  و  دایز ، ای  مک  يوق ، ای  فیعـض  روط  هب  هک  مدرم  ریاس  فالخرب  دباییمن . هار  نانآ  لد  رد  تسا ،) رتفیفخ  کیرات 
دندرگیم . كرش  راتفرگ 

تماما نأش 

زا هاگچیه  دنراد و  لماک  رارقتـسا  دنوادخ -  فرط  زا  هدش  راذـگاو  تسا  ینأش  هک  نآ -  نوئـش  تماما و  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
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دندومن . بصغ  ار  اهنآ  قوقح  هنابصاغ  افلخ ، هکلب  دندومنن . راذگاو  يرگید  سک  هب  ای  دندرکن و  ابا  يدادادخ  بصنم  نیا 

تیالو نأش 

تیالو یلو  دیدرگ ، بصغ  افلخ  طسوت  اهنآ  تماما  رگا  دنراد و  لماک  رارقتـسا  یهلا ، هینیوکت  تیالو  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
تیالو ماقم  ياراد  نانآ  هدئام ، هروس  مجنپ  هاجنپ و  هیآ  بجوم  هب  اذل  تسا . هدوبن  بصغ  لباق  هاگچـیه  اهنآ  هب  دـنوادخ  هدـش  راذـگاو 

دنرقتسم . نآ  رد  همئا  هک  تسا  یهلا  نوئش  زا  تیالو  دنتسه و 

هللا ۀبحم  یف  نیمآتلاو 

رایسب لیامت  رفاو و  هقالع  دیدش و  بلط  ینعی  تبحم » . » دنوادخ تبحم  رد  ناگدشلئان  مامت  لامک و  دح  هب  ناگدشمامت و  رب ) مالس   ) و
رد ، ) دناسریم یتذل  تکرب و  ریخ و  ناسنا  هب  بوبحم ، هک  تسا  رطاخ  نادـب  یهاگ  تبحم  نیا  لاح  هحفص 41 ] يدرف [ . ای  يزیچ و  هب 

هقالع نیا  یهاگ  و  تسا ) هتـشگ  وا  بحم  هتـشاد و  هقالع  بوبحم  هب  تکرب  تفایرد  ریخ و  هب  ندیـسر  تذـل و  كرد  يارب  ناـسنا  عقاو 
رظن رد  نودب  بوبحم ، دوخ  تاذ و  رطاخ  هب  بحم ، هکلب  تسین ، تذل  كرد  تکرب و  ریخ و  هب  یبایتسد  رطاخ  هب  دیدش  لیامت  رفاو و 

ار شدوخ  دوجو  ناـسنا  هک  هنوگناـمه  ینعی  تسا . هدـیدرگ  وا  بحم  دراد و  تسود  ار  يو  دـسر ، وا  هب  بوبحم  زا  هک  يدوـس  نتفرگ 
راـهطا همئا  تسا . هدـیدرگ  وا  بحم  دراد و  تسود  زین  ار  بوبحم  دوـجو  هن ،) اـی  دراد  یتـکرب  ریخ و  هکنیا  زا  رظنفرـص   ) دراد تسود 

تشاد . دنهاوخنرب  تبحم  زا  تسد  دنوش ، مه  باذع  وا  فرط  زا  رگا  هک  دنراد  دنوادخ  هب  يرفاو  هقالع  تبحم و  نانچ  مالسلا  مهیلع 

هللا دیحوت  یف  نیصلخملاو 

هنوگ ره  زا  دنوادخ  ندرک  اربم  تسا . نتـسناد  اتکی  ندرک و  هناگی  يانعم  هب  دیحوت » . » ادخ یتسرپهناگی  رد  ناگدشصلاخ  رب ) مالـس   ) و
، دیحوت يارب  یلو  دیامن . لمع  هفیظو  نیا  هب  دشوکیم  یتسرپادخ  ناملسم و  ره  تسا و  ملاع  نادحوم  ناناملسم و  مامت  هفیظو  کیرش ،
رد تسا . هارمه  كرش  ياهیصلاخان  اب  نایوجادخ  زا  يرایسب  دیحوت  دنتسین و  ناسکی  اهنآ  هب  لین  رد  ناتسرپادخ  مامت  هک  تسا  یبتارم 

ياهبترم رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلو  هحفص 42 ] دناهدش [ . كرش  هب  هدولآ  هتفرگ ، هلـصاف  بان  دیحوت  زا  رادقم  نامه  هب  هجیتن 
لحارم مامت  رد  صولخ  نیا  دنصلخم و  دیحوت ، رد  اهنآ  تسین و  نآ  رد  كرش  یصلاخان  یگتشغآ و  هنوگچیه  هک  دنراد  رارق  دیحوت  زا 

رد دنوادخ  ینعی  دنتسه . دیحوت  رد  صلخم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رگید  ریبعت  هب  دراد و  دوجو  تدابع  تافـص و  لاعفا ، تاذ ، دیحوت 
دنیزگیمرب . صلاخ  تروص  هب  دوخ  يارب  دیامنیم و  صالختسا  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نیصلخم ، نیب 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  نولمعی  هرماب  مهو  لوقلاب  هنوقبسی  نیذلا ال  نیمرکملا  هدابعو  هیهنو  هللا  رمال  نیرهظملاو 

هب دـنریگن و  یـشیپ  وا  رب  راتفگ  رد  هک  اهنامه  دـنوادخ . هدشهدیـشخبتمارک  ناگدـنب  ادـخ و  یهن  رما و  ناگدننکراکـشآ  رب ) مالـس   ) و
ماقم هجرد و  ندوب و  دنوادخ  ضحم  دبع  تسا و  ناگدنب  ینعم  هب  دابع » (. » داب نانآ  رب   ) وا تاکرب  ادخ و  تمحر  دننک و  لمع  وا  نامرف 

اب تبغر و  لیم و  يور  زا  دابع  یلو  دـشاب ، تداع  يور  زا  تسا  نکمم  ندوب ، دـباع  فرـص  اریز  تسا . رتارف  رتالاب و  دـباع »  » زا داـبع ،» »
یهلا مرک  یگدنـشخب و  دروم  هک  دنتـسه  یهلا  صلاخ  ناگدنب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دنیامنیم . یگدنب  ار  دـنوادخ  دوجو  مامت 

هحفـص 43] دوشیم [ : هراشا  یگژیو  ود  هب  هرقف ، نیا  رد  هک  دنتـسه  یناوارف  ياهیگژیو  ياراد  صلاخ ، ناگدنب  نیا  دناهتفرگ . رارق  زین 
رد هچنآ  راهظا  زاربا و  زا  تسا  ترابع  لوق »  » تفگ دـیاب  بلطم  ندـش  حـضاو  يارب  دـنریگیمن . تقبـس  دـنوادخ  رب  لوق »  » رد اهنآ   - 1
اب یهاگ  نتـشون و  اب  هاگ  تسا و  نتفگ  نخـس  اب  ندنامهف  یهاگ  تسا . نارگید  هب  بلطم  ندنامهف  نآ ، زا  فدـه  تسا و  صخـش  بلق 
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. دریگیم تروص  زین  اقلا  ماـهلا و  یحو و  هب  ندـنامهف  یهاـگ  مینک  هاـگن  رتقیمع  هچناـنچ  هژیو و  تاـکرح  اـب  تاـقوا  یـضعب  مئـالع و 
هجو یلو  دوش . هدنامهف  نارگید  هب  هدش ، هدارا  هچنآ  ات  دریگیم ، تروص  یفلتخم  بابـسا  هب  تسا ، بلق  رد  هچنآ  راهظا  زاربا و  نیاربانب 

رد ددرگیم و  تیـشم  هدارا و  زا  هیانک  لوق ، یهاگ  لیلد  نیمه  هب  تسا . نارگید  هب  هدارا  ندـنامهف  بابـسا ، نیا  یمامت  نیب  رد  كرتشم 
زا لبق  تسا و  دنوادخ  هدارا  عبات  نانآ  هدارا  ینعی  تسا . دنوادخ  هدارا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هدارا  لوق ، زا  روظنم  زین  هرقف  نیا 

لماع دنیامنیم و  لمع  دنوادخ  نامرف  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا   - 2 دنرادن . ياهدارا  یتح  دننکیمن و  هدارا  اهنآ  دـنوادخ ، هدارا 
تساوخ و دـننکیم ، هچ  ره  ددرگیمن و  رداص  سوه  اوه و  يور  زا  يراتفگ ، رادرک و  چـیه  ناـشیا  زا  سپ  دنتـسه . یهلا  تاروتـسد  هب 

تسا . یهلا  تیشم 

ةالولا ةداسلاو  ةادهلا  ةداقلاو  ةاعدلا  ۀمئالا  یلع  مالسلا 

« دیـس  » عمج هدوب و  ناسیئر  نایاقآ و  نارورـس و  ینعم  هب  ةداس » . » رادمامز نارورـس  رگتیادـه و  ناربهر  رگتوعد و  نایاوشیپ  رب  مالس 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دشابیم . هجرد  بتارم و  ياراد  زین  تدایـس  تسا ، بتارم  ياراد  تیالو  هک  هنوگنامه  هحفص 44 ] تسا و [ 
ماقم نینچ  نتـشاد  اب  یلو  تسا . اهناسنا  مامت  ینعی  مدآ  نادـنزرف  مامت  ياقآ  دیـس و  یهلا و  يایبنا  ناربمایپ و  ماـمت  ياـقآ  دیـس و  هلآو ،

دیس و مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ص 294 . ج 9 ، راونالاراحب ، رخف .» مدآ و ال  دلو  دیـس  انأ  : » تسا عضاوتم  هشیمه  یگرزب 
ناناوج ياقآ  دیس و  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ناهج و  نانز  مامت  هدیس  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  و  ایـصوا ، مامت  ياقآ 
ياراد تاجرد ، بتارم و  نیدب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رگا  تسا و  دنوادخ  سدقا  تاذ  نوئش  زا  تدایس  هوالع  هب  دنتـسه . تشهب  لها 
شیوخ یتاذ  تیفرظ  دح  رد  شنیرفآ ، ماظن  رد  يدیـس  ره  هک  ارچ  دناهدرک . ادـیپ  هیهلا  همات  تدایـس  نأش  زا  ییاههولج  دنتـسه ، تدایس 

 - 1 تسا : عون  ود  رب  ةالو »  » هب ةداـس »  » هفاـضا هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت  دـشابیم . دـنوادخ  فاـصوا  زا  فصو  نیا  هاـگیلجت 
ینارورس مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  امش   » هک تسا  نینچ  انعم  و  تسا . همئا  يارب  تفص  ةالو »  » تروص نیا  رد  تفـص . هب  فوصوم  هفاضا 

هک ردپ  لثم  دنتـسه . تیالو  ياراد  یعون  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مامت  ةالو »  » زا روظنم  تروص  نیا  رد  هیمال . هفاضا   - 2 دیتسه .» رادمامز 
« ةداق  » هفاضا رد  دیتسه .» رورس  نارادمامز ، اهیلو و  مامت  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  امـش   » هک دوشیم  نینچ  ینعم  سپ  تسا . دنزرف  یلو 

رگتیاده ناربهر  امـش   » هک تسا  نینچ  نیا  هفاضا ، عون  هب  هجوت  هحفـص 45 ] اب [  نآ  ینعم  تسا و  يراج  هجو  ود  نیمه  زین  ةادـه »  » هب
دیتسه .» ربهر  ملاع ، نارگتیاده  مامت  يارب  امش   » هکنیا ای  و  دیتسه »

رکذلا لهاو  ةامحلا  ةداذلاو 

راهچ رکذ » لها   » نیا ربانب  تسا . هدش  نایب  قادصم  راهچ  رکذ »  » يارب میرک  نآرق  رد  رکذ . لها  رگتیامح و  ناگدـننکعافد  رب ) مالـس   ) و
 - 4 دـنزامن . لها  هک  ناـنآ   - 3 دـننآرق . لـها  هک  يدارفا   - 2 تسا . هدرک  ذوفن  نانآ  ناـج  رد  دـنوادخ  داـی  هک  یناـسک   - 1 دنهورگ :

رگا هک  ارچ  دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  طقف  یناسک  نینچ  دنـشابیم . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادـناخ  لها و  هک  یناسک 
نادنموربآ هک  دننانآ  دنـشابیم و  اهناسنا  دمآرـس  اتمهیب ، قلاخ  اب  تاجانم  دـنوادخ و  دای  رد  نانآ  دـشاب ، دـنوادخ  دای  رکذ ، زا  روظنم 

نآرق  » هک دـنراد  نآرق  هب  یقلعت  سنا و  نانچ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زاب  تسا ، میرک  نآرق  رکذ ، زا  روظنم  رگا  دنتـسه . یهلا  هاـگرد 
لوسر رکذ ، زا  روظنم  هچنانچ  دـنزامن و  یعقاو  ناگدـنراداپرب  ناگدـننکهماقا و  اهنآ  تسا ، زامن  رکذ ، زا  دارم  رگا  دـناهتفای . بقل  قطان »

هحفص 46 ] دنشابیم [ . ناشیا  نادناخ  زا  تلاسر و  تیب  لها  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

هتریخ هللا و  ۀیقبو  رمالا  یلواو 
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تیرـشب يارب  یندنام و  ياهتکرب  راثآ و  ياراد  هک  يدوجوم  ره  وا . هدیزگرب  دنوادخ و  هدش  هدراذگیقاب  رما و  نابحاص  رب ) مالـس   ) و
رهظم دراذگیم ، اجهب  دوخ  زا  هک  يراگدنام  ياهتکرب  اب  هک  ارچ  تسا . هللا » ۀیقب   » یهلا و هدـنامیقاب  دـشاب ، زاستداعـس  نیرفآریخ و 
يارب يزاستداعـس  ینیرفآریخ و  راگدنام و  يراذگتکرب  يالعا  دح  رد  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  دشابیم . دنوادخ  یقابلا » وه  »

هک ارچ  یحور . يوـنعم و  رظن  زا  مه  تسا و  تداعـس  ریخ و  تکرب ، ياراد  يداـم  يرهاـظ و  رظن  زا  مـه  ناـنآ  دوـجو  دنتـسه . اـهناسنا 
هب ار  ایند  رد  تداعـس  يرادنید و  ریخ  تیادـه و  تکرب  ناـشرادرک ، راـتفگ و  تسا و  تمعن  ندیـسر  نیمز و  تاـبث  ثعاـب  ناـشدوجو 

راگدنام و تکرب  دوخ ، تعافـش  اب  ترخآ  رد  مه  دنهدیم و  تداعـس  دنناسریم و  ریخ  دـنراذگ و  تکرب  ایند  رد  مه  اهنآ  دراد . هارمه 
، هدوب مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یهلا » هدنامیقاب   » يالاب دح  سپ  دنرادیم . میدقت  دوخ  ناوریپ  هب  ار  یعقاو  ریخ  یگـشیمه و  تداعس 

ارچ تسا . مظعالا » هللا  ۀیقب   » زین مالسلا  هیلع  نامزلابحاص  ترضح  راختفا  رپ  باقلا  زا  یکی  دنـشابیم . هللا » ۀیقب   » دوخ نامز  رد  کی  ره 
ریخ هللا  ۀیقب  : » دنیامرفیم دناهداتسیا ، رای  هدزیس  دصیس و  ترـضح ، فارطا  هک  یلاح  رد  هداهن ، هبعک  هب  تشپ  دنیامنیم ، روهظ  یتقو  هک 

مدرم رب  وا  تجح  دـنوادخ و  هحفـص 47 ] هدنامیقاب [  نم  «: » هتجح هللا و  ۀیقب  انا  : » دنیامرفیم سپـس  . 86 دوه /  نینمؤـم .» متنک  نإ  مکل 
ج 24، راونالاراحب ، هضرا .» یف  هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  : » دیوگیم هکنآ  رگم  دنکیمن ، مالس  ترضح  رب  سک  چیه  نآ  زا  سپ  متسه .»

ص 212 .

هتجح هملع و  ۀبیعو  هبزح  و 

لکشت ياراد  هک  تسا  یهورگ  تعامج و  يانعم  هب  لصا  رد  بزح » . » ادخ تجح  وا و  ملع  نارادهنیجنگ  دنوادخ و  بزح  رب ) مالـس   ) و
ترایز رد  دنیامن . يوریپ  صاخ  ياهمانرب  فده و  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یگتـسبمه  رکفت  زرط  رادرک و  راتفر ، شنم ، رد  رگیدـکی  اب  هدوب ،
مهبزح ، ) دـمآ دـهاوخ  یتآ  ياـهزارف  رد  هک  رگید  راـب  و  ادـخ » بزح   » نآ زا  روظنم  راـبکی  تسا . هدـمآ  بزح »  » هملک راـب  ود  هعماـج ،

رگید هورگ  هدزاود  اهنآ و  زا  رئاز  دناهتـشاد و  اور  ملظ  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاـط  همئا  رب  هک  تسا  ناطیـش » بزح   » روظنم مکل ) نیملاـظلا 
قوط هک  دنتـسه  یناـسک  وا  تارفن  طـقف  دـهد . رارق  دوخ  بزح  یمـسر  وضع  ار  دارفا  همه  دـناوتیمن  ناطیـش  هتبلا  تسا . هتـسج  يرازیب 

رد . 19 هلداجم /  تسا . هدرب  اهنآ  داـی  زا  ار  ادـخ  هدـش ، هریچ  اـهنآ  رب  ناطیـش  و  . 100 لحن /  دـناهداهن  ندرگ  رب  ار  وا  تیـالو  یگدـنب و 
مود تسیب و  هیآ  دنیامن . داجیا  دوخ  رد  ار  مهم  یگژیو  جنپ  هک  یطرـش  هب  دـنریگ . رارق  هللا » بزح   » ءزج دـنناوتیم  اهناسنا  همه  لباقم ،

ینامیا ندوب  اراد  ادخ ، نانمشد  اب  یتسود  مدع  تمایق ، هب  نامیا  هحفص 48 ] دنوادخ [ ، هب  نامیا  ار  هللا  بزح  تایصوصخ  هلداجم ، هروس 
هلیـسو هب  ادخ  بناج  زا  ناشدییأت  نانآ ، زا  دنوادخ  تیاضر  ار  یناسک  نینچ  شاداپ  تسا و  هتـسناد  دنوادخ  زا  تیاضر  بلق و  رد  تباث 

رکذ هناگجنپ  ياهیگژیو  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دنادیم . تشهب  يارـس  رد  نانآ  یگنادواج  تشهب و  رد  ندـش  لخاد  یحو ،
شزاس رس  ادخ  نانمشد  ربارب  رد  هتشگن ، دراو  یللخ  چیه  ناشنامیا  رد  هک  دنراد  رارق  زیخاتسر  زور  دنوادخ و  هب  نامیا  هلق  زارف  رب  هدش ،

دنراد . رارق  یهلا  بزح  زارف  رب  اذل  دنتسه . وا  تاردقم  یمامت  هب  یضار  دنوادخ و  بحم  هدرواین و  دورف 

هتاکربو هللا  ۀمحرو  هناهرب  هرون و  هطارص و  و 

ییانـشور زا  تسا  ترابع  رون » (. » داب ناـنآ  رب   ) شتاـکرب دـنوادخ و  تمحر  و  وا . نشور  لـیلد  دـنوادخ و  رون  ادـخ و  هار  رب ) مالـس   ) و
مسق ود  رب  زین  ییایند  رون  یترخآ  رون  ییایند 2 -  رون   - 1 تسا : مسق  ود  رب  نآ  دنکیم و  کمک  ناسنا  هب  ایشا  ندید  رد  هک  ياهدنکارپ 

هدـهاشم تریـصب  مشچ  اب  هک  دنتـسه  یهلا  روما  ناـمه  ینطاـب ، ییاـیند  رون  هحفـص 49 ] سوسحم [  روـن  ینطاـب ب ) روـن  فـلا ) تسا :
دننام دوشیم . هدـهاشم  ایند  رد  هک  ییاهرون  زا  تسا  ترابع  سوسحم ، ییاـیند  رون  . 15 هدئام /  نآرق . رون  لقع و  رون  دـننام  دـنوشیم .

ییامنهار تشهب  يوس  هب  ار  نانآ  دـنکیم و  تکرح  نانمؤم  يور  شیپ  رد  هک  تسا  يرون  ناـمه  یترخآ  رون  اـما  دیـشروخ . هاـم و  رون 
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نیموصعم همئا  تسا و  ترخآ  ایند و  ینطاب  رون  لاعتم  دنوادخ  دشاب . هدش  بسک  ییایند  ینطاب  رون  زا  دـیاب  هتبلا  و  . 8 میرحت /  دیامنیم 
نیموصعم همئا  دوجو  اب  نیاربانب  دنـشابیم . نامـسآ  نیمز و  رد  دـنوادخ  رون  ترخآ و  ایند و  رد  دـنوادخ  رهظم ) اـی   ) رون مالـسلا  مهیلع 

ملع هلیسو  هب  ار  ناهج  هک  دنتسه  ناشیا  داد . صیخشت  ار  رش  ریخ و  لمع  رش و  ریخ و  هار  ناوتیم  دنتسه ، دنوادخ  رون  هک  مالسلا  مهیلع 
بولق رد  یعقاو ، نامیا  هلیسو  هب  هک  دنتسه  اهنآ  دناهدنادرگ و  فافش  دوخ ، دوجو  رون  هلیسو  هب  ای  هداد و  ییانشور  يدنوادخ  تیاده  و 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  دنـشابیم . زین  ادخ » رون  زا  ، » دنتـسه دنوادخ » رون   » هکنیا رب  هوالع  اهنآ  دـنیامنیم . داجیا  رون  ییانـشور و  مدرم 
زا هک  میدوب  رون  کی  ربمایپ  نم و  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دناهدش . قلخ  ادخ  رون  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو و  هیلع 

هحفـص 50] همئا [  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هریبـک  هعماـج  تراـیز  رگهمزمز  رئاز و  ص 3 . ج 26 ، راونالاراحب ، میدـش .» قلخ  دـنوادخ  رون 
رون و  هرونل » مکبجتنا   » هدـیزگرب ار  اهنآ  دوخ ، رون  ببـس  هب  لاعتم  دـنوادخ  دنتـسه ، ادـخ  رون  هکنآ  رب  هوـالع  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم 

ددعتم يرهاظ  رظن  زا  هکنآ  اب  و  اراونا » هللا  مکقلخ   » هدـیرفآ رون  تروص  هب  ار  اهنآ  و  مکدـنع » هناهربو  هرونو   » هداد رارق  اهنآ  دزن  ار  دوخ 
هتفای شنیرفآ  هاگتـسد  رد  یتمظع  نانچ  دحاو  رون  نآ  ةدحاو .» مکتنیطو  مکرونو   » تسا دـحتم  دـحاو و  اهنآ  تنیط  رون و  یلو  دنتـسه ،
مالک هدراذگ ، ریثأت  ناشراتفگ  رد  ناشرون  و  مکرونب » ضرالا  تقرـشاو   » ددرگیم نشور  نآ  شـشخرد  هطـساو  هب  نامـسآ  نیمز و  هک 

ییانـشور نابوخ  همه  يارب  تسا ، رون  مامت  هک  يدوجو  تسا و  رون  نیع  هک  راتفگ  نامه  اب  و  رون » مکمـالک   » هدومن ینارون  زین  ار  ناـنآ 
نیموصعم همئا  تینارون  سپ  موقالا .» طارصلا  متنا   » دنسانشب یفارحنا  تسردان و  هار  زا  ار  تسار  هار  اهنآ  ات  رایخالا » رون  متناو   » دناهتشگ

تساههولج . نوئش و  مامت  رد  مالسلا  مهیلع 

هل کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا 

رب تداهـش  زارف ، نیا  رد  درادـن . دوـجو  وا  يارب  یکیرـش  هک  ییاـتمهیب  تسین ، هناـگی  يادـخ  زج  يدوـبعم  چـیه  هک  مهدیم  تداـهش 
نیا مینادیم . رود  دنشاب ، هتشاد  وا  ياهراک  رد  یمهس  هک  اهنراقم  اهکیرـش و  مامت  زا  ار  یبوبر  سدقم  تاذ  هداد ، دنوادخ  تینادحو 

هک درادیم  مالعا  نمض  رد  دیامنیم ، تمظع  همه  نآ  اب  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  فیـصوت  رئاز  رگا  هک  تسا  رطاخ  نادب  مالعا 
نتخاس يراج  نابز  رب  اب  ادتبا ، رد  رئاز  دنچ  ره  تسا . قلطم  هلا  دنوادخ  دنتـسه و  دـنوادخ  هحفص 51 ] دبع [  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا 

، دیامنیم تینادـحو  مالعا  دـنوادخ ، يارب  زین  زارف  نیا  رد  یلو  هدرک ، میهفت  دوخ  سفن  هب  هدومن و  مالعا  ار  يداقتعا  نینچ  ریبکت ، دـص 
سدقم تاذ  صتخم  یتاذ ، تالامک  هک  دوش  هتکن  نیا  هجوتم  هدش و  هتـشادزاب  مالـسلا ، مهیلع  همئا  سدـقم  تاذ  هرابرد  ولغ  مهوت  زا  ات 

لاـمج لاـمک و  نارادهنیئآ  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دوـشیم ، رکذ  ناـیاوشیپ  يارب  تراـیز  نـیا  رد  هـک  یتـالامک  هدوـب و  دـنوادخ 
ربمایپ تلاسر  رب  تداهش  دنوادخ و  تینادحو  رب  تداهش  دیاش  تسا . قالطالا  یلع  لیمج  قلطم و  لامک  وا  تاذ  هک  دنتـسه ، يدنوادخ 

وا زا  هک  هاـگنآ  ربـق ، رد  اـت  دراذـگ  هعیدو  هب  ناـماما  نآ  دزن  ار  دوخ  داـقتعا  دـهاوخیم  رئاز  هک  دـشاب  تهج  نآ  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
هاگـشیپ رد  ار  دوخ  رئاز  نیـسای ، لآ  ترایز  رد  هک  نانچمه  دـننادرگزاب . يو  هب  یتسدـگنت ، زور  تمایق و  همکحم  رد  اـی  دوشیم  لاؤس 

نایب ناماما و  کت  کت  تیالو  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  دنوادخ و  تینادحو  رب  تداهـش  زا  سپ  هدرک ، هدـهاشم  رـصع  ماما 
نآ رب  ار  وت  ماهداد و  تداهـش  وت  دزن  هچنآ  رب  شاب  دهاش  نامز ) ماما  يا  «: ») هیلع کتدهـشا  ام  یلع  دهـشاف  : » دیوگیم تمایق ، رب  داقتعا 
دوخ تاداقتعا  هتفر و  موصعم  ناماما  دزن  دندادیم و  ماجنا  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  هک  تسا  يراک  نامه  اقیقد  نیا  ماهتفرگ .» هاوگ 

هحفص 52 ] دنشاب [ . نانآ  يداقتعا  رادهگنهعیدو  حالصا ، رب  هوالع  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ات  دندومنیم ، نایب  ار 

میکحلا زیزعلا  وه  الا  هلا  هقلخ ال  نم  ملعلا  اولواو  هتکئالم  هل  تدهشو  هسفنل  هللا  دهش  امک 

زا ناگشیپشناد  وا و  ناگتشرف  هک  هنوگنامه  دهدیم و  تداهش  دنوادخ  تاذ  هک  هنوگنامه  مهدیم )، دنوادخ  تینادحو  رب  تداهش  )
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، دوخ یگناگی  تینادحو و  رب  دنوادخ  تداهـش  درادن . دوجو  تسا ، میکح  زیزع و  هک  وا  زا  ریغ  يدوبعم  دنهدیم ؛ تداهـش  شتاقولخم 
ناگتـشرف و ام ، یهاوگ  تداهـش و  اریز  تسین . فنـص  کی  زا  لاعتم ، دـنوادخ  تینادـحو  رب  ملع  نابحاص  ناگتـشرف و  اـم ، تداهـش  اـب 

یهاوگ تداهـش و  یلو  مینکیم . فارتعا  دنوادخ  تینادـحو  هب  دوخ ، هتـسیاش  راتفگ  اب  مادـک  ره  نوچ  دراد . یلوق  هبنج  ملع ، نابحاص 
ناسکی نیناوق  دـحاو و  ماـظن  ياراد  هک  شنیرفآ  ناـهج  ندروآ  دـیدپ  اـب  دـنوادخ  ینعی  دراد . یلمع  هبنج  دوخ ، تینادـحو  رب  دـنوادخ 

هتفرگ همـشچرس  عبنم  کی  زا  هک  دراد  دوجو  ملاع  رد  هناگی  ماظن  کی  هتـسویپ و  دـحاو  کـی  هک  دـنکیم  وگزاـب  ار  تقیقح  نیا  تسا ،
دنوادخ یلمع  يدـیحوت  تداهـش  اب  يواسم  هباشم و  هدـنب ، یلوق  يدـیحوت  تداهـش  هک  تسین  نآ  هیبشت ) «، ) امک  » يانعم نیاربانب  تسا .

نیا دنچ  ره  دنتسه . هلوقم  کی  زا  ود  ره  اریز  درک . فطع  هدنب  یلوق  تداهـش  هب  ار  هکئالم  یلوق  يدیحوت  تداهـش  ناوتیم  هتبلا  دشاب .
اب نانآ  یلمع  تداهـش  هک  تسناد  دیاب  لاح  ره  رد  یلو  دنـشاب . هتـشاد  دیحوت  رب  تداهـش  دـیاب  زین  لمع  رد  هکئالم ) ناسنا و   ) هفئاط ود 
رد دنوادخ ، یلمع  تداهـش  یلو  تسا ، دنوادخ  یگدـنب  تدابع و  رد  اهنآ ، یلمع  تداهـش  اریز  تسا . توافتم  دـنوادخ  یلمع  تداهش 

هحفص 53 ] تسا [ . ملاع  هناگی  تقلخ 

نوکرشملا هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدهلاب  هلسرا  یضترملا  هلوسرو  بجتنملا  هدبع  ادمحم  نا  دهشاو 

همه رب  ار  وا  ات  داتسرف  قح  نید  هلیـسو  هب  تیاده و  يارب  ار  وا  هک  تسوا  هدیدنـسپ  لوسر  هدیزگرب و  هدنب  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
هیلع هللا  یلص  مالـسا  مرکم  لوسر  تیدوبع »  » رب رئاز ، تداهـش  نیلوا  دیاین . شوخ  ار  ناکرـشم  هچرگ  دنادرگ ، زوریپ  دهد و  هبلغ  اهنید 
یلع ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت  : » دـنادیم دوخ  دـبع  رب  هدـش  لزان  ار  نآرق  دـنوادخ ، هک  تسا  ییالاو  ماقم  نانچنآ  تیدوبع  تسا . هلآو 

و . 1 ارسا /  هدبعب .» يرسأ  يذلا  ناحبس  : » دربیم جارعم  هب  تسوا  دبع  هک  تهج  نآ  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و  . 1 ناقرف /  هدبع .»
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ییاهماقم  مامت  هملک ، کی  رد  و  . 10 مجن /  یحوأ .» آم  هدبع  یلإ  یحوأف  : » دتـسرفیم شدبع  رب  ار  دوخ  یحو 

تداهـش نیمود  بجتنملا .)  ) تسا هدش  هدیزگرب  اهدبع  مامت  نایم  زا  هک  يدبع  مه  نآ  تسا . يو  ندوب » دـبع   » رطاخ هب  هتفای ، هلآو  هیلع 
ییاپرب تیادـه و  يارب  هک  تسا  یلوسر  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  داـقتعا  نیا  رب  رئاز  تسا و  ربماـیپ  تلاـسر »  » رب رئاز ،

هدرمـشرب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  ییاهماقم  زارف  نیا  رد  رئاز  تسا . هدناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  تلاسر  هدـش و  ثوعبم  قح  نید 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زارف  نیا  رد  دناوخ : میهاوخ  مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  ار  اهنآ  هباشم  ریظن و  يدعب ، هحفص 54 ] ياهزارف [  رد  هک 
ناکم نیا  رد  نیمرکملا .» هدابعو   » مینادیم دنوادخ  هدش  مارکا  ياهدبع  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  ياهزارف  رد  مینادیم و  یهلا  دبع  ار 

دنوادخ رون  يارب  ناگدـیزگرب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  رگید  یناکم  رد  و  بجتنملا »  » مینادیم دـنوادخ  هدـیزگرب  ار  ادـخ  لوسر 
همئا رگید  ییاـج  رد  و  هلوـسر »  » مینادیم ادـخ  لوـسر  هدـش و  هداتـسرف  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـج  نـیا  رد  هروـنل .» مـکبجتناو  »
یهلا هدیدنـسپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنب  نیا  رد  ۀلاسرلا .» عضوم  و   » میرامـشیمرب تلاسر  ياهلحم  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

رد هبیغل .» مکاضتراو   » دنوادخ بیغ  يارب  هدش  هدیدنسپ  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  رگید  ياهدنب  رد  و  یـضترملا »  » مییامنیم یفرعم 
تیادـه نیع  ار  همئا  رگید  ياههرقف  رد  و  يدـهلاب » هلـسرا   » مینادیم رـشب  تیادـه  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  هرقف  نیا 

رد و  قحلا » نیدو   » داتـسرف قح  نید  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هلیـسو  هب  دنوادخ  مییوگیم  عضوم  نیا  رد  يدـهلا .» ۀـمئا   » میرامـشیم
و مکیلاو .» مکنمو  مکیفو  مکعم  قحلاو   » مینادیم ناشیا  يوس  اهنآ و  زا  اهنآ و  رد  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  اـب  ار  قح  رگید  عضاوم 

نیموصعم همئا  رگید  ییاج  رد  و  هلک » نیدـلا  یلع  هرهظیل   » مینادیم نایدا  همه  رب  زوریپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  هکنآ  هرخالاب 
لمأت تقد و  یتسیاب  زارف  نیا  رد  اذـل  هبزح .» و   » میرامـشیم دنتـسه  اهبزح  همه  رب  زوریپ  بلاغ و  هک  دـنوادخ  بزح  ار  مالـسلا  مهیلع 

هحفص 55 ] درک [ . ناوارف 
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نودشارلا ۀمئالا  مکنا  دهشاو 

راثن مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  هک  يدورد  مالـس و  جـنپ  یط  ترایز  يادـتبا  رد  رئاز  دـیتسه . ربهار  ناماما  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
تسا و دـشار »  » عمج نودـشار » . » دـنکیم رکذ  تداهـش  اب  نراقم  ار  نانآ  تالامک  اجنیا  رد  یلو  تخادرپ . ناـنآ  لـئاضف  رکذ  هب  دومن ،
، هدرک صخشم  ار  اهناسنا  حالف  حالص و  هار  هک  تسا  یسک  دشار » : » دناهتفگ یخرب  تسا . هدش  نایب  یفلتخم  تارظن  نآ  يانعم  هرابرد 
ار دشر  هار  هک  تسا  وا  دریگیم و  تروص  وا  هلیسو  هب  هطساو و  هب  دشر  هک  دننادیم  یـسک  ار  دشار »  » یخرب دنکیم . ییامنهار  ار  اهنآ 

یناعم زا  کی  ره  ربانب  دناهدرک . انعم  ریـسم  نیا  رد  رادیاپ  قح و  ریـسم  رد  هتفای  هار  ینعم  هب  ار  دشار »  » یـضعب دیامنیم . نایب  مدرم  يارب 
حالف حالـص و  هار  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا ، مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  اب  قابطنا  لـباق  هک  قوف  هناـگهس 

دنیامنیم . يرادیاپ  راوتسا ، مکحم و  ریسم  نیا  رد  هتشادرب و  ماگ  قح  ریسم  رد  زین  دوخ  هداد و  دشر  ار  نانآ  هدرک ، صخشم  ار  اهناسنا 

نویدهملا

ناشهیـسدق سوفن  رد  دنوادخ  همات  تیادـه  اب  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  ینعی  دـیتسه .)  ) هتفایتیادـه ناماما ) امـش  مهدیم  یهاوگ  )
مامت ياراد  ینعی  دناهدش . هدیرفآ  دنـسرب ، تیلعف  هلحرم  هب  هوق  هلحرم  زا  ناگتفایتیاده  ریاس  دننام  جیردت  هب  هکنیا  هحفص 56 ] نودب [ 

تسا . ناشدوجو  رد  لامک  دح  رد  تافص  نیا  دنتسه و  وکین  تافص 

نوموصعملا

هک تسا  یسک  موصعم »  » تسا و نتـشاد  هاگن  نتـشادزاب و  ینعم  هب  تمـصع » (. » دیتسه  ) تمـصع ياراد  ناماما ) امـش  مهدیم  یهاوگ  )
نآ هک  تسا  نآ  روـظنم  دور ، راـک  هـب  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا  يارب  تمـصع ، ماـقم  هاـگره  اـما  دـشاب . هدـش  هتـشادهاگن  هدـش و  هتـشادزاب 
چیه یلو  دنتسه ، ناهانگ  همه  ماجنا  هب  رداق  نارگید  دننامه  هکنآ  دوجو  اب  هک  دناهتفای  تسد  لقع  كاردا و  توق  نانچ  هب  ناماقمیلاع 

كرت رب  موصعم  هکنآ  هن  دشابیم ، موصعم  يرایتخا  هانگ ، باکترا  مدـع  ینعی  دـنوشیمن . بکترم  ار  یهورکم  یتح  تیـصعم و  هانگ و 
تسا و رازیب  هانگ  زا  هدرک و  ادیپ  یناسفن  یکاپ  هتفای ، هک  یـشوه  یکریز و  لامک ، ینالقع ، تردـق  هطـساو  هب  هکلب  دـشاب . روبجم  هانگ 
هب ار  نآ  هاگچـیه  اذـل  دـنادیم ، ار  رهز  مس و  راثآ  هک  یلقاع  صخـش  دـننام  تسرد  دوریمن . هانگ  يوس  هب  اذـل  دـنیبیم ، ار  هانگ  راـثآ 

ياهتـسیاش نانمؤم  زا  رتنییاپ  تلزنم  ماقم و  تهج  زا  تشادـن ، رایتخا  نآ  كرت  ای  هانگ  ماجنا  رب  موصعم  رگا  دـنکیمن . کیدزن  شناهد 
. تسا هانگ  هابتـشا و  زا  ماما  تمـصع  هک  دنرواب  نیا  رب  یـضعب  دننکیمن . هحفـص 57 ] هانگ [  یلو  دـنراد ، هانگ  ماجنا  رب  تردـق  هک  دوب 

رگا ینعی  تسا . يربـج  تاهابتـشا  رد  وا  تمـصع  ددرگیم و  بکترم  ار  یهاـنگ  هن  دـنکیم و  هابتـشا  هن  هک  تسا  یـسک  موـصعم  ینعی 
ینعی تسا . يرایتخا  هانگ  رد  وا  تمصع  یلو  دوشن . هابتشا  بکترم  هک  دزاسیم  هجوتم  ار  وا  دنوادخ  تشاد ، ندرک  هابتشا  دصق  موصعم 

اوقت هکلم  نیا  اـب  دریگیم و  تروص  هدارا  راـیتخا و  اـب  اوقت ، هکلم  داـجیا  دوشیم و  داـجیا  اوقت  هکلم  وا  رد  هک  دـنکیم  يراـک  موصعم 
ناهانگ و مامت  زا  یهلا ، قیفوت  هطساو  هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زین  دعب  ياهزارف  رد  دوریم . هانگ  زا  تمصع  يوس  هب  هک  تسا 

تشاد . هاگن  اهشزغل  مامت  زا  ار  امش  دنوادخ  ینعی  للزلا » نم  هللا  مکمصع  : » مییوگیم هتسناد و  رود  هب  اهاطخ  اهشزغل و 

نومرکملا

ناگدـش هدادتمارک  ناراوگرزب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ینعی  دـیتسه .)  ) ناگدـشهداد تمارک  ناـماما ) امـش  مهدیم  یهاوـگ  )
میدرمـشرب دـنوادخ  یمارگ  ناگدـنب  ار  اهنآ  و  مرکلا ،» لوصا   » هتـسناد تمارک  ياههشیر  اهلصا و  ار  ناشیا  لـبق ، ياـهزارف  رد  دنتـسه .
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ناگدشهتـشادیمارگ تمارک و  ناکم  نیرتفیرـش  نیرتالاب و  هب  هک  مینادیم  نانچنآ  ار  ناـنآ  دـعب  ياـهزارف  رد  و  نیمرکملا ،» هداـبعو  »
دـناهتفای و تسد  دـنوادخ  يراوـگرزب  تمارک و  هب  اـهنآ  هـک  ارچ  هحفـص 58 ] نیمرکملا [ .» لـحم  فرـشا  مکب  هللا  غلبف   » دـناهدش لـئان 
ناشینورد و تعیبط  و  مکسفنا ،» مرکا   » هتشگ هنامیرک  یـسوفن  ياراد  اذل  هتمارکب .» نوزئآفلا   » دناهتفای یهلا  تمارک  رد  ار  ییاهن  يزوریپ 

مرکلا .» مکتیجس   » تسا تمارک  يراوگرزب و  زا  راشرس  نانآ  يوخ  قلخ و  شور و  ینورب و  راتفر 

نوبرقملا

دنوادخ هک  هنوگنامه  تسا -  هنارهاق  یهاگ  دنوادخ ، هب  یکیدزن  برق و  دیتسه .)  ) دنوادخ هب  ناکیدزن  ناماما ) امـش  مهدیم  یهاوگ  )
یهلا برق  هب  دوخ ، یگدـنب  تدابع و  اب  درف  تروص ، نیا  رد  هک  هدـنب . قایتشا  هب  هناقاتـشم و  یهاـگ  و  تسا -  کـیدزن  ناگدـنب  همه  هب 

نیموصعم همئا  درب . دـهاوخ  رتنوزفا  رتشیب و  ياهرهب  دـباییم و  تسد  یهلا  برق  هب  رتشیب  دـیامن ، یگدـنب  رتـشیب  هچ  ره  دوشیم و  لـئان 
: درادیم راهظا  ترایز  نیا  زا  ییاهزارف  رد  اذل  درادن . غارس  یهلا  برق  رد  اهنآ  زا  رتالاب  رئاز  دنتـسه و  یهلا  برق  جوا  رد  مالـسلا  مهیلع 
ار یناعیفـش  نم  رگا  ایادـخ  یئاعفـش :» مهتلعجل  راربالا  ۀـمئالا  راـیخالا  هتیب  لـهاو  دـمحم  نم  کـیلا  برقا  ءاعفـش  تدـجو  ول  ینا  مهللا  »
. ] مدادیم رارق  دوخ  ناعیفش  ار  اهنآ  دنشاب ، رتکیدزن  راکوکین -  نایاوشیپ  نآ  شیوکین -  نادناخ  دمحم و  زا  تهاگرد  هب  هک  متفاییم 

هحفص 59 ]

نوفطصملا نوقداصلا  نوقتملا 

ناراکزیهرپ و ناـیاسراپ ، ناگـشیپاوقت ، هب  نوقتم » (. » دـیتسه  ) ناگدـیزگرب نایوگتـسار و  ناـسراپ ، ناـماما ) امـش ، هک  مهدیم  یهاوگ  )
مالعا  » دـنايراکزیهرپ ياهملع  اـههناشن و  دنتـسه ، نینچ  هکنآ  رب  هوـالع  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  دوشیم و  هتفگ  ناگدـننکهشیپاورپ 

وگتـسار و یهاگ  طقف  هکنآ  هن  دنـشاب ، قداص  ناشتالاح  راتفر و  راتفگ ، رد  رمع ، لوط  ماـمت  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نوقداـص » «. » یقتلا
هدومن رما  دنوادخ  دنتسه و  بذاک  روما  زا  یضعب  رد  قداص و  دراوم  زا  یضعب  رد  زین  نارفاک  زا  یـضعب  یتح  هک  ارچ  دنـشاب . تقادصاب 

قداص ریغ  روما ، یـضعب  رد  هک  یناسک  اب  یهارمه  هب  ار  نانمؤم  تسا  دـیعب  میکح ، دـنوادخ  زا  اذـل  دنـشاب . ناـقداص  هارمه  ناـنمؤم  هک 
دوخ هوسا  ار  نانآ  دنناوتب  نانمؤم  ات  دنشاب  موصعم  كاپ و  اهیگدولآ ، یمامت  زا  دیاب  نیقداص  ریبعت ، نیا  اب  سپ  دنک . یناوخارف  دنتـسه ،
همئا دـشابیم . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوجو  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  طقف  یناـسک  نینچ  دـنوش و  هارمه  ناـنآ  اـب  هداد ، رارق 

هب دوخ  داقتعا  رگید ، يزارف  رد  رئاز  نینچمه  دـناهدرک . دوخ  هشیپ  ار  تقادـص  ناشتالاح ، رادرک و  راتفگ ، مامت  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا 
هحفص 60 ] مکدعو [ .» قدصا   » دیامنیم نایب  ار  نانآ  ياههدعو  ندوب  هناقداص 

نوعیطملا هللا

لباقم رد  هتـشاد و  لماک  دایقنا  یلوم ، ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  عیطم » (. » دیتسه  ) ادـخ نارادربنامرف  ناماما ) امـش ، هک  مهدیم  یهاوگ  )
یهلا رماوا  زا  یبلطم  چیه  رد  هاگچـیه  هدوب و  دـنوادخ  لماک  عیطم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا . رادربنامرف  مار و  وا  ياهنامرف 

، رما نامه  رد  سپ  دندوبن ، عاطم  ار  دنوادخ  رماوا  زا  یکی  اهنآ  رگا  تسا و  نایـصع  تعاطا ، ضیقن  هک  ارچ  دناهدرکن . یهاتوک  روصق و 
هب اهنآ  سپ  تسا . ضقانت  رد  دراد ، دوجو  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  رد  هک  تمصع  ماقم  اب  نایصع  دناهدرک و  نایـصع  هدوب و  یـصاع 

دناهدوب . دنوادخ  عیطم  دنراد ، هک  یتمصع  ماقم  لیلد 

هرماب نوماوقلا 
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هدنراداپرب و تدح  تدش و  هب  هک  تسا  یـسک  ماوق » (. » دیـشابیم  ) دـنوادخ نامرف  هب  ناگدـننکمایق  ناماما ) امـش ، هک  مهدیم  یهاوگ  )
مه و  تسا ) یفیک  يرما  هک   ) مایق تدش  رظن  زا  مه  دناهدوب و  دنوادخ  ياهنامرف  هب  ماوق  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا . هدننکمایق 

ياههرقف رد  هک  نانچمه  دناهدومن . تدهاجم  دنوادخ ، نامرف  ییاپرب  يارب  ادـخ و  نید  هار  رد  تسا ) یمک  يرما  هک   ) مایق ترثک  رظن  زا 
هحفص تسا [ . یفیک  یمک و  رظن  زا  یهلا ، تبحم  رد  تیمامت  یهلا و  نامرف  رد  رارقتسا  هللا » ۀبحم  یف  نیمآتلا   » و هللا » رما  یف  نیرقتسملا  »

درادن . ییانعم  دشابن ، یفیک )  ) دیدشو یمک )  ) ریثک تیمامتو  رارقتسا  رگا  هک  ارچ  [ 61

هتداراب نولماعلا 

تـالامک زا  دـنوادخ » هدارا  هب  ندوب  لـماع   » تفـص دـیتسه .)  ) دـنوادخ هتـساوخ  هب  ناگدـننکلمع  ناـماما ) امـش ، هک  مهدیم  یهاوگ  )
نیموصعم همئا  هک  اجنآ  زا  یلو  دنـشاب . اراد  ار  یتفـص  نینچ  دـنناوتیم  زین  نارگید  تسین و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  صتخم 

، اهنآ سفن » تعسو   » لیلد هب  دراد و  قباطت  دنوادخ  هدارا  اب  ناشلامعا  مامت  دنتسه ، هللا » یف  یناف   » و تمصع »  » ماقم ياراد  مالـسلا  مهیلع 
تمصع و مدع  لیلد  هب  نارگید  اما  دسریم . دنوادخ » هدارا  هب  لمع   » لماک هلحرم  هب  هتفرگ ، رارق  تیبرقم  يالعا  دح  رد  ناشلامعا  مامت 

همئا سپ  دنتسه . لماع »  » لامعا زا  یضعب  رد  اهنت  هکلب  دنشاب . دنوادخ » هدارا  هب  لماع   » لامعا مامت  رد  دنناوتیمن  دنراد ، هک  یسفن  قیض 
، تامرحم هانگ و  كرت  ادخ و  هب  نامیا  هب  هتـسب  نارگید  هتفرگ و  رارق  دنوادخ  هدارا  هب  تیلماع  يالعا  دـح  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

دنراد . رارق  يدعب  ياههبتر  رد 

هتمارکب نوزئآفلا 

هک تسا  زوف »  » هدام زا  زئاـف »  » عمج نوزئاـف » (. » دیـشابیم  ) دـنوادخ تمارک  ماـقم  هب  ناـگتفایتسد  ناـماما ) امـش ، هک  مهدیم  یهاوگ  )
ینعم هب  زوف »  » تسا دقتعم  یناهفـصا  بغار  دـشابیم . ناگدـشكاله »  » و ناگتفایتاجن » [ » هحفـص 62 ینعی [  داضتم  ياـنعم  ود  ياراد 

دید رد  هک   ) گرم هب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هدـمآ ، تکـاله »  » ینعم هب  زوف »  » رگا تسا و  نتفاـی » تاـجن   » و تمالـس » اـب  مأوت  يزوریپ  »
تاـجن و  » ینعم هب  ار  زوف »  » رگید یـضعب  دوشیم . هتفگ  زوف » ،( » تساـیند زا  نتفاـی  تاـجن  یعون  تقیقح  رد  یلو  هدوب ، تکـاله  یخرب 
ار نآ  هتـسناد ، یـشوخ » ریخ و  تمالـس و  هـب  نتفاـی  تـسد  ندیـسر و   » ار زوـف »  » ياهدـع دناهتـسناد . یــشوخ » ریخ و  هارمه  هـب  يزوریپ 

همئا لوا : ریـسفت  دراد : ریـسفت  ود  زارف  نـیا  ص 155 . ج 9 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  دـناهدرک . اـنعم  تکـاله » زا  یـصالخ  »
ایند رد  تمالس  هب  ناگتفایتسد  ناگدشزوریپ و  ناگتفایتاجن ، لاعتم ، دنوادخ  يراوگرزب  هلیسو  هب  هطساو و  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 
اذل دناهتفای ، تسد  دنوادخ  يراوگرزب  تمارک و  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  مود : ریسفت  تسا ). هلیسو  ءاب »  » ینعم نیا  رد  . ) دنتسه ترخآ  و 
نانآ زا  ترخآ  ایند و  رد  تسا و  هدومرف  تیانع  تعافـش  قح  نانآ  هب  ترخآ  رد  هدرک و  بجاو  ایند  رد  مدرم  رب  ار  نانآ  زا  تعاطا  ادخ 

هحفص 63 ] تسا [ ). هلص  ءاب »  » ینعم نیا  رد  . ) دنتسه دونشوخ  دنوادخ  زا  یهلا ، برق  ماقم  رد  زین  اهنآ  دونشوخ و 

هرسل مکراتخاو  هبیغل  مکاضتراو  هملعب  مکافطصا 

ود رب  بیغ » . » درک ناترایتخا  دوخ  زار  يارب  دیدنـسپ و  ار  امـش  دوخ ، یبیغ  روما )  ) يارب دیزگرب و  ار  امـش  دوخ  ملع  هب  لاعتم ) دنوادخ  )
زین بئاغ  تسا ، رضاح  هک  لاح  نیع  رد  دوخ  هک  ارچ  تسا . لاعتم  دنوادخ  دوجو  بیغ ، عون  نیا  قلطم . یـسفن و  بیغ   - 1 تسا : هنوگ 

زا یـضعب  یلو  تسا . اـهنآ  ندوب  دوهـشم  تادوجوم ، ایـشا و  دوجو  همزـال  تفگ ، دـیاب  مود  عوـن  حیـضوت  يارب  یبـسن . بیغ   - 2 تسا .
سپ دـنوشیم . هتفگ  یبیغ  درادـن ، ار  هدـنوشكاردا  نتفای  ناوت  تسا و  فیعـض  اهكردـم  زا  یـضعب  كاردا  هکنآ  لیلد  هب  تادوجوم 

، ددرگ فرطرب  فعـض  نیا  هچ  ره  تسا . اهكردم  كاردا  فعـض  رد  هکلب  تسین ، یبیغ  تادوجوم  ایـشا و  دوجو  رد  ندوب  بیغ  تلع 
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دوجو یبیغ  روما  تسا ، دوهش  بیغ و  ملاع  لک و  ملاع  هک  دنوادخ  يارب  ددرگیم . رهاظ  صخـش  يارب  يرتشیب  یبیغ  تادوجوم  ایـشا و 
دوهـشم هدـش و  لیدـبت  دوهـش  هب  يو  يارب  يرتشیب  یبیغ  روما  ددرگ ، کـیدزن  ادـخ  هب  دـنوادخ  یگدـنب  اـب  هک  یناـسنا  ره  سپ  درادـن .

، تسا بیغ  نارگید  يارب  هک  یقیاقح  مامت  دنراد ، رارق  دنوادخ  یگدنب  جوا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دوجو  يارب  ددرگیم .
رانک اههدرپ  همه  هحفـص 64 ] رگا [  «: » انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اذل  تسا . مات  دوهـشم 
ةاملا یلع  حرش  متـسنادیم .) ار  یبیغ  روما  نآ  لبق  زا  اریز   ) ددرگیمن هفاضا  يزیچ  نم  نیقی  هب  ددرگ ) دوهـشم  یبیغ ، روما  مامت  و   ) دور
یفخم مدرم  زا  هدوب و  زار  ناونع  هب  يروما  هک  تسین  رارق  ینعی  تسا . يراج  ثحب  نیمه  زین  یهلا  رارسا  رد  لوا . هملک  مثیم ، نبا  ۀملک ،

هب بلاطم  نیا  اذل  دنیامن . لمحت  ار  نآ  دنناوتیمن  هتـشادن و  ار  بلاطم  زا  يرایـسب  شـشک  ناوت  مدرم ، همه  هک  تسناد  دیاب  یلو  ددرگ .
رـس ۀظفحو   » دنایهلا رارـسا  ناظفاح  اهنآ  دشابیم و  دنتـسه ، ناوارف  ردص  هعـس  ياراد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  دزن  رارـسا  ناونع 

هللا .»

هادهب مکزعاو  هتردقب  مکیبتجاو 

همئا دـنوادخ   - 1 تسا : هدـش  تشادرب  ود  هادـهب » مکزعا   » هلمج زا  درک . ناـتزیزع  دوخ  تیادـه  هب  دوـمن و  ناـتباختنا  دوـخ  يورین  هب  و 
تیاده هب  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دنوادخ   - 2 دنادرگ . زیزع  دنیامنیم ، تیاده  ار  مدرم  هکنآ  هطساو  هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

داد . رارق  ردقنارگ  زیزع و  دومن ، تیاده  ار  نانآ  هکنیا  دوخ و 

هناهربب مکصخو 

هحفـص 65] هک [  ییاج  نآ  زا  تسا و  ندش  دیفـس  ینعم  هب  هرب »  » هدام زا  ناهرب » . » دینادرگ زاتمم  شنـشور  لیلد  هب  ار ) امـش  دنوادخ   ) و
. دوشیم هتفگ  ناـهرب »  » نآ هب  دـیامنیم ، نشور  حـضاو و  دیفـس ، راکـشآ ، یناروـن ، نیبطاـخم ، يارب  ار  قـح  هرهچ  نشور ، تالالدتـسا 

ریسفت ربانب   174 ءاسن /  دیجم ، نآرق  . 174 ءاسن /  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  دوجو  . 32 صـصق /  ایبنا ، هزجعم  هب  میرک  نآرقرد 
نیموصعم همئا  امـش  دـنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  زارف  نیا  تسا . هدـیدرگ  قالطا  ناـهرب » . » 64 لـمن /  نشور ، ياـهلیلد  و  رگید .

زاـتمم نشور ، لـئالد  هدرک و  تیاـنع  امـش  هب  هک  یتازجعم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مـیرک ، نآرق  هلیـسو  هـب  ار  مالـسلا  مـهیلع 
تسا . هدنادرگ 

هرونل مکبجتناو 

یـسدق تالامک  ینابر و  مولع  شدوجو و  رگتیادـه  هک  دوخ  رون  ببـس  هب  لاعتم  دـنوادخ   - 1 دومن : ریـسفت  ود  ناوـتیم  زارف ، نیا  زا 
همئا هک  دوخ -  رون  زا  لاعتم  دنوادخ   - 2 تسا ). تیببس  ینعم  هب  ءاب »  » تروص نیا  رد  . ) دیزگرب ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا ،

تسا ). نم »  » يانعم هب  ءاب »  » تروص نیا  رد  . ) دیزگرب ار  ناشیا  دوب ،-  هدرک  قلخ  نآ  اب  ار  مالسلا  مهیلع 

هحورب مکدیاو 

هحفـص 66] دـییأت [   » و دـیدش » تیوقت   » هب هک  تسا  لیعفت  باب  زا  بئاـغ  لـعف  دـیا » . » دومن دـییأت  شدوخ  حور  هب  ار ) امـش  دـنوادخ   ) و
میرک نآرق  رد  دشابیم . یمک  تردق  توق و  هدننکنایب  مه  یفیک و  تردق  توق و  هدننکنایب  مه  ینعی  تسا . هدـش  همجرت  یگـشیمه »

یـسدقم حور  ینعم  هب  یهاگ  تسا : هدیدرگ  قالطا  يددعتم  دراوم  هب  حور  رگید  ریبعت  هب  ای  هدش و  نایب  يددعتم  قیداصم  حور ،»  » يارب
دراد و مان  حور »  » هک تسا  ياهتـشرف  نآ  زا  روظنم  هاـگ  و  . 253 هرقب /  تسا . هدرکیم  تیوقت  ناشتلاسر  ماـجنا  رد  ار  ناربماـیپ  هک  تسا 

هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


صوصخم هک  تسا  ياهتشرف  روظنم  زین  یهاگ  . 4 ردق /  دیآیم . دورف  نیمز  رب  رگید  ناگتـشرف  هارمه  هب  یهلا  نذا  هب  ردـق  ياهبش  رد 
هناگادج و یتیهام  ياراد  کی  ره  هدوب ، ادج  حور  هس  نیا  دـیاش  و  193 و 194 . ءارعـش /  دوشیم . هتفگ  نیما »  » وا هب  هدوب و  یحو  غالبا 
هب یهاگ  . 22 هلداجم /  دوشیم . قالطا  دـنکیم ، تیوقت  ار  نانمؤم  هک  یهلا  يونعم  يورین  هب  حور  یهاـگ  زین  یفرط  زا  دنتـسه . لقتـسم 

هتفگ حور  تسا ، هدیمد  ناسنا  مسج  رد  دنوادخ  هک  ناسنا  دـبلاک  هب  زین  ینامز  و  . 52 يروش /  تسا . ینامـسآ  یحو  ره  ای  نآرق و  ینعم 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هدش و  یفرعم  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رترب  هک  هدـمآ  يدرجم  حور  زا  نخـس  زین  ثیداحا  رد  . 9 هدجس /  دوشیم .

مهیلع نیموصعم  همئا  لاعتم  دنوادخ  تروص  ره  رد  ص 273 . ج 1 ، یفاک ، تسا . هدوب  هارمه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآو و  هیلع 
اب ار  مالـسلا  مهیلع  تیاده  ناماما  دنوادخ ، ینعی  تسا . هدومن  دیدش  تیوقت  یگـشیمه و  دییأت  هناگتفه ، حاورا  نیا  یمامت  هب  ار  مالـسلا 

دـشابیم حور »  » مان هب  هک  ياهتـشرف  اـب  هحفـص 67 ] و [  لوا ) قادـصم   ) هدـشیم لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هک  یـسدقم  حور 
تیوقت ار  نانمؤم  هک  يونعم  يورین  اب  و  موس ) قادصم   ) هدروآیم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یحو  هک  ياهتـشرف  اب  و  مود ) قادـصم  )
قادصم  ) اهنآ دبلاک  رد  دوخ  هدش  هدـیمد  حور  اب  و  مجنپ ) قادـصم   ) دوخ هنوگیحو  ياهماهلا  نآرق و  اب  و  مراهچ ) قادـصم   ) هدرکیم

یمک و تیوقت  دییأت و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  متفه ،) قادـصم   ) تسا مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هارمه  هک  یحور  اب  و  مشش )
تسا . هدومن  یفیک 

اناکراو هیحول  ۀمجارتو  هتمکحل  اعدوتسمو  هملعل  ۀنزخو  هرسل  ۀظفح  هنیدل و  اراصناو  هتیرب  یلع  اججحو  هضرا  یف  ءآفلخ  مکیـضرو 
هطارص یلع  ءالداو  هدالب  یف  ارانمو  هدابعل  امالعاو  هقلخ  یلع  ءآدهشو  هدیحوتل 

زار يارب  یناـظفاح  و  دوخ ، نید  يارب  ینارواـی  و  شتاـقولخم ، يارب  ییاـهتجح  و  دوخ ، نیمز  رد  ینیـشناج  يارب  ار  امـش  دـنوادخ )  ) و
اـهنکر و دوـخ و  یحو  يارب  یناگدـننکوگزاب  ناـمجرتم و  و  شتمکح ، يارب  ینارادتناـما  و  شــشناد ، يارب  ینارادهـنیجنگ  و  دوـخ ،

اهلعشم و  شناگدنب ، يارب  ییاهملع  اههناشن و  و  دوخ ، قلخ  رب  یناهاوگ  نادهاش و  دوخ و  یـسانشهناگی  یتسرپهناگی و  يارب  ییاههیاپ 
تـالمج و نیا  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  داد . تیاـضر  روما ) نیا  هب   ) دیدنـسپ و دوخ ، هار  رب  یناـیامنهار  دوـخ و  ياهرهـش  رد  ییاـههرانم  و 
هحفـص 68] ترایز [  زا  تارابع  نیا  یلو  دـمآ ، دـهاوخ  دـعب  تاحفـص  رد  نآ  حیـضوت  ریـسفت و  ای  هدـش و  هداد  حیـضوت  البق  اهترابع 

فیصوت دنوادخ  ندوب  هیضرم  هب  اههبترم  نیا  همه  هک  هدرک  رکذ  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیلاع  تانوئـش  زا  نأش  هدزاود  هعماج ،
رگید نایب  هب  دیـشاب . ییاهتیعقوم  اهماقم و  نینچ  ياراد  تیادـه ، ناـماما  امـش  هک  دراد  تیاـضر  ددنـسپیم و  دـنوادخ  ینعی  دـناهدش .
نینچ ياراد  هک  دراد  یناگدـنب  ناـنچ  هک  تسا  دونـشوخ  دراد و  تیاـضر  اـطعا  نیا  هـب  هدرک و  اـطع  ناـنآ  هـب  ار  اـهماقم  نـیا  دـنوادخ 
دوجو يارب  ار  تقلخ  مامت  هک  تسالاو  نانچنآ  اهماقم  نآ  دسرب و  ناشیا  هبترم  هب  دناوتیمن  يدوجوم  چـیه  هک  ارچ  دنتـسه . ییاهماقم 
تسا يروما  يارب  ای  روما و  رد  اهماقم  نیا  مامت  یفرط  زا  تسا و  هدیرفآ  دنتسه  تافص  اهماقم و  نیا  ياراد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

، مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  امش  هک  ددنسپیم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  لوا  زارف  زا  روظنم  هنومن  يارب  تسا . دنوادخ  هب  قلعتم  روما  نآ  هک 
دنوادـخ هب  قلعتم  هک  تسا  ینیمز  رد  ینیـشناج  ماـقم  زارف ، نیا  رد  سپ  دراد . دـنوادخ  هب  قلعت  هک  دیـشاب  ینیمز  رد  دـنوادخ  نانیـشناج 

هار يارب  ادخ ) نید   ) نایامنهار مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  امـش  هک  ددنـسپیم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  زین  ینایاپ  زارف  زا  روظنم  تسا .
هدـش و هداد  همئا  هب  هک  تسا  یماقم  ندوب ، ادـخ  نید  يامنهار  ندوب و  یهلا  ياـمنهار  سپ  دیـشاب . دراد ، دـنوادخ  هب  قلعت  هک  تسار ) )

ياراد مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  ددنـسپیم  دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  دراد . دنوادخ  هب  قلعت  هار  نآ  هک  تسا  یهار »  » يارب ماقم  نیا 
نآ هک  يروما  هب  تبسن  دنشاب ، رادتناما و )... رادهنیجنگ ، ظفاح ، روای ، تجح ، ینیـشناج ، دننامه   ) ياهبتریلاع هحفص 69 ] ياهماقم [ 

، رـصتخم هوزج  نیا  رد  هک  میباـییم  تسد  یتاـکن  هب  هناـگهدزاود  ياـهماقم  نیا  رد  تقد  اـب  تسا . یهلا  سدـقم  تاذ  هـب  قـلعتم  روـما ،
تسین . نآ  شراگن  يارب  یتصرف 
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اریهطت مکرهطو  سجرلا  مکنع  بهذاو  سندلا  نم  مکرهطو  نتفلا  نم  مکنمآو  للزلا  نم  هللا  مکمصع 

هب درک و  رود  ار  يدـیلپ  امـش  زا  دومن و  ناتکاپ  یکرچ  زا  درک و  ناتنمیا  اههنتف  زا  تشاد و  هگن  شزغل  زا  ار  راهطا ) همئا   ) امـش دـنوادخ 
ینعم هب  للز » . » میاهتـسناد موصعم  سجر ،»  » و سند » «، » للز  » زا ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  تراـبع  نیا  رد  دومن . ناـتهزیکاپ  یبوخ 

گنن و هیام  هک  یکرچ  یگدولآ و  عون  ره  زا  تسا  ترابع  سند » . » دشابیم ندش » هارمگ  نتفر و  اطخ  هب   » زا هیانک  تسا و  اپ » ندـیزغل  »
هتفگ زین  ییوخدب  یقلخدب و  هب  یلو  ددرگیم ، قالطا  يرهاظ  ياهیگدولآ  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکنآ  اب  ددرگ و  وربآ  ندش  رادهکل 

هک يزیچ  ره   » ینعم هب  دـناهتفگ  هتـسناد ، رتعیـسو  ار  نآ  ینعم  یخرب  تسا . دـیلپ » كاپان و  ءیـش  ای  دوجوم   » ینعم هب  سجر » . » دوشیم
بغار دوشیم . هحفـص 70 ] هتفگ [  سجر » ، » اـهتازاجم اـهتساجن و  اهيدـیلپ و  عاوـنا  هب  اذـل  دـشابیم . ددرگ » رفنت  يرود و  ثعاـب 

رکف رظن  زا  یهاگ  عبط ، هزیرغ و  رظن  زا  یهاگ  يدیلپ  هتفگ : هدرک و  میـسقت  هنوگراهچ  رب  ار  اهيدیلپ  نیا  تادرفم ، باتک  رد  یناهفـصا 
زا دنتـسه و  تمـصع  ماقم  ياراد  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  نیاربانب  تسا . تاهج  ماـمت  زا  زین  یهاـگ  عرـش و  رظن  زا  یهاـگ  لـقع ، و 

تابجوم هک  يزیچ  ره  اهیکاپان و  اهيدـیلپ و  مامت  زا  و  سند )  ) اهیگدولآ اهیکرچ و  عون  همه  زا  و  للز )  ) اهنتفر اطخ  هب  اهشزغل و 
نمیا نتف »  » زا ار  ناشیا  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  تمـصع  مـالعا  رب  هوـالع  زارف  نیا  رد  دـناهزنم . كاـپ و  سجر )  ) دروآ مهارف  ار  رفنت 
میرک نآرق  رد  یلو  دوش . هتخانش  صلاخان  زا  صلاخ  بوخ و  يالط  ات  تسا  هروک  رد  الط  نداد  رارق  ینعم  هب  لصا  رد  نتف » . » میاهتسناد
هدـمآ شیامزآ  مدـع  ینعم  هب  نونتفی » ال   » نآرق رد  هک  هنوگنامه  ناحتما . شیاـمزآ و   - 1 تسا : هدمآ  انعم  شـش  هب  نتف » ، » ثیداحا و 

فارعا تسا . ناطیش  نداد  بیرف  مدع  ینعم  هب  مکننتفی » ال   » فارعا هروس  رد  هک  نانچمه  ناطیـش . نداد  بیرف   - 2 . 2 توبکنع /  تسا .
 - 4 هحفص 71 ] . ] 25 لافنا /  دیـسرتب . یهلا  ياهالب  باذع و  زا  ینعی  ۀنتف » اوقتا  و  : » هدومرف نآرق  هک  روطنامه  باذع . الب و   - 3 . 27 / 

، دنامن یقاب  یتسرپتب  كرـش و  ات  دیگنجب  اهنآ  اب  ینعی  ۀنتف » نوکت  یتح ال  مهولتاق  و  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  یتسرپتب . كرش و 
رد نونتفی » . » شتآ رد  نتخوس   - 6 تسا . انعم  نیمه  هب  هدئام  هروس  هیآ 41  رد  هتنتف »  » هملک یهارمگ . لالضا و   - 5 . 39 لافنا /  تسا .

یناعم نیا  همه  مییوگیم  هدـمآ ، نتف »  » يارب هک  يایناعم  رکذ  زا  سپ  تسا . هدـمآ  شتآ » رد  نتخوس   » ینعم هب  تایراذ ، هروس  هیآ 13 
اهشیاـمزآ زا  ینعی   ) هداد رارق  نمیا  یهلا  تاـشیامزآ  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  دـنوادخ  ینعی  تسا . قیبـطت  لـباق  زارف  نـیا  رد 

زا اذـل  دنتـسه . ناما  رد  یتسرپتب  كرـش و  یهارمگ و  لالـضا و  یهلا و  باذـع  الب و  ناطیـش و  بیرف  زا  و  دـنوشیم ) جراـخ  دـنلبرس 
رهاط ار  اهنآ  هدش و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ینطاب  يرهاظ و  تراهط  رب  دیکأت  زارف  نایاپ  رد  دننمیا . دنوادخ  رهق  شتآ  رد  نتخوس 

میاهتسناد . رهطم  و 

متوعدو ۀینالعلاو  رسلا  یف  هل  متحصنو  هتعاط  دقع  متمکحاو  هقاثیم  متدکوو  هرکذ  متمداو  همرک  متدجمو  هنأش  متربکاو  هلالج  متمظعف 
ۀنسحلا ۀظعوملاو  ۀمکحلاب  هلیبس  یلا 

رکذ هب  دیدوتـس و  یگدرتسگ  هب  ار  شمرک  دـیتسناد و  گرزب  ار  شتلزنم  دیدرمـش و  میظع  ار  دـنوادخ  تکوش  مه  نیرهاط ) همئا   ) امش
ناهنپ رد  هحفص 72 ] دیدومن و [  مکحم  دیدوب ، هتسب  شايرادربنامرف  رد  هک  ار  يدهع  دیدرک و  راوتـسا  ار  شنامیپ  دیداد و  همادا  ادخ 
مـسق هس  رب  نیموصعم  تالامک  دیدومن . توعد  دنوادخ  هار  هب  ار  مدرم  وکین  دنپ  تمکح و  اب  دـیدرک و  یهاوخریخ  وا  يارب  راکـشآ ، و 

 - 2 تسا . هتفهن  اهنآ  تاذ  رد  هک  یتـالامک  لـئاضف و  زا  تسا  تراـبع  ینامـسج . یناـسفن و  زا  تسا  معا  هک  هیتاذ  تـالامک   - 1 تسا :
. هیجراخ تـالامک   - 3 دـناهداد . ماجنا  هداد و  زورب  دوخ  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  یتـالامک  لـئاضف و  زا  تسا  تراـبع  هیلعف . تـالامک 
هک یتالامک  بلاغ  هریبک ، هعماج  ترایز  زا  زارف  نیا  ات  تسا . هدش  ققحم  ماما ، دوجو  هطـساو  هب  جراخ  رد  هک  یتالامک  زا  تسا  ترابع 

رابتعا هب  مه  اهنآ  هتبلا  هک  دش  هدرمش  تردن  هب  هیلعف  تالامک  دوب و  هیتاذ  تالامک  دش ، هدرمش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  يارب 
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نآ رد  هک  دوشیم  عورش  مالسلا  مهیلع  همئا  لئاضف  زا  يدیدج  باب  زاغآرس  ترابع  نیا  زا  دوب . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هیتاذ  تالامک 
ناـمه هیلعف ، تـالامک  ءاـشنم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . هدـیدرگ  رکذ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلعف  تـالامک  زا  لاـمک  هدزناـپ 

موصعم ناماما  1 و 2 و 3 -  هحفـص 73 ] زا [ : دـنترابع  تالامک  نیا  تسا . هدـش  عورـش  عیرفت  ءاف  اب  باب  نیا  اذـل  تسا . یتاذ  تالامک 
دجم ار  شايراوگرزب  مرک و  دنتشاد و  گرزب  ار  ادخ  تبقنم  نأش و  دندرمش و  الاو  میظع و  ار  دنوادخ  ییاربک  تلالج و  مالسلا  مهیلع 

4 و 5 و 6 دناهدیدرگ . دنوادخ  یگرزب  تمظع و  دجم ، ثعاب  دوخ ، رادرک  راتفگ و  راتفر ، اب  كاپ  تاوذ  نآ  ینعی  دندیشخب . تمظع  و 
اب طابترا  نیا  دنتسه و  لوغـشم  دنوادخ  یلمع  یمئاد و  رکذ  هب  هک  دناهدمآ  لئان  ییالاو  یماقم  نانچ  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  - 

ياهظحل نانآ  تسا . هدنادرگ  راوتـسا  ار  وا  زا  نانآ  تعاطا  هدومن و  مکحم  ار  دنوادخ  اب  نامیپ  هک  تسا  راوتـسا  مکحم و  نانچ  دنوادخ 
راکشآ و  ادخ ) دوخ و  نیب  تولخ   ) ناهنپ رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  7 و 8 -  دنوشیمن . ادج  وا  یگدنب  تعاطا و  ادـخ و  رکذ  زا 

یهلا هار  يوس  هب  وکین  ياههظعوم  ابیز و  ياهتمکح  لئالد و  اـب  ار  مدرم  هدرک و  هناـصلخم  یهاوخریخ  دـنوادخ ، يارب  مدرم ) نیب  رد  )
دناهدومن . توعد 

هبنج یف  مکباصا  ام  یلع  متربصو  هتاضرم  یف  مکسفنا  متلذبو 

يرابدرب ربص و  ادخ ، رطاخ  هب  دیـسر ، امـش  هب  هچنآ  رد  دیدرک و  ناج  لذب  دـنوادخ ، يدونـشوخ  هار  رد  رتسگتیادـه ) ناماما  امـش   ) و
هار رد  تماقتـسا  ربص و  دـنوادخ و  ياـضر  هار  رد  ناـج  لذـب  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  یلعف  ياـهلامک  رگید  زا  و 10 -   9 دیدومن .

دنوادخ يدنیاشوخ  و  هحفـص 74 ] يدونـشوخ [  تیاضر و  هار  رد  امـش  مییوگیم : مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هب  زارف  نیا  رد  تسادـخ .
وا هب  هدرک ، میدقت  ادـخ  هار  رد  تسا ،-  نایملاع  ياهناج  نیرتشزرااب  هک  ار -  نآ  دـیدوبن و  لئاق  یـشزرا  دوخ  ياهناج  يارب  یلاعت ،

ربص و ادـخ ، هار  رد  دـنوادخ و  رطاخ  هب  مالـسا ، نایک  نید و  ظفح  يارب  راگزور ، ثداوح  راوگان و  ياهدـمآشیپ  رد  دـیدومن و  لذـب 
دیدومن . ییابیکش 

هداهج قح  هللا  یف  متدهاجو  رکنملا  نع  متیهنو  فورعملاب  مترماو  ةوکزلا  متیتآو  ةولصلا  متمقاو 

قح هک  روط  نآ  ادخ  هار  رد  دیدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیتخادرپ و  تاکز  دیتشاد و  اپهب  ار  زامن  نیرهاط ) همئا  يا  امـش   ) و
نامه زامن ، هماقا  زا  روظنم  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  یلعف  تـالامک  زا  رگید  یکی  زاـمن  هماـقا   - 11 دـیدومن . داهج  دوب ، داهج 

ندیسر نامز  هتـسنادیمن ، زامن  زا  رتهب  ار  یتدابع  چیه  یهلا  تفرعم  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  تسا  یعقاو  زامن  يراداپهب 
زا تاکز ، ندرک  تخادرپ   - 12 دوب . نمؤم  جارعم  یعقاو  ققحت  هک  دنداتسیایم  يزامن  نانچ  هب  دندشیم و  دوخ  یب  دوخ  زا  زامن ، تقو 
هب هدیشک ، شود  رب  نایمح  اهبش  هک  ياهنوگ  هب  دنتخادرپیم -  يرهاظ  تاکز  مه  اهنآ  تسا . مالـسلا  مهیلع  همئا  هیلامک  لئاضف  رگید 

13 و هحفـص 75 ] دندرکیم [ . تخادرپ  ار  شیوخ  يدادادخ  ياههیامرـس  ینطاب  يونعم و  تاکز  مه  و  دندومنیم -  یگدیـسر  ناریقف 
هب تسا . سانشان  ینعم  هب  رکنم »  » هملک دشابیم و  هدش ، هتخانش  ینعم  هب  فرع »  » هدام زا  فورعم » . » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   - 14
هچ دـناهدش . یفرعم  سانـشان  يروما  لطاب ، حـیبق و  دنـسپان ، تشز ، ياهراک  هدـش و  هتخانـش  يروما  قح ، کـین و  ياـهراک  بیترت  نیا 

مالسا یمارگ  لوسر  تیب  لها  امش  مییوگیم : زارف  نیا  رد  تسا . انـشآان  مود  هتـسد  اب  انـشآ و  لوا  هتـسد  اب  یناسنا ، كاپ  ترطف  هکنیا 
روـما زا  دـیاهداد و  ناـمرف  هدرک و  رما  تسا ،-  قـح  کـین و  ياـهراک  ناـمه  هک  هدـش -  هتخانـش  يانـشآ  روـما  هب  هلآو ، هـیلع  هللا  یلص 

رکذ هعماج  ترایز  ياهزارف  نیا  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  یلعف  لاـمک  نیرخآ   - 15 دیاهدومن . یهن  دنسپان ، لطاب و  سانـشان ،
قح دنوادخ ، هار  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  امـش  مییوگیم : زارف  نیا  رد  تسا . دـنوادخ  هار  رد  تدـهاجم  داهج و  تسا ، هدـیدرگ 
هب مالسا  هک  ییاجنآ  رد  هدروآ و  لمع  هب  ار  تدهاجم  تیاهن  فلتخم ، ياههنیمز  رد  نانآ  دیدرک . ادا  ار  ششوک  شالت و  تدهاجم و 
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اههیاپ میکحت  هب  زاین  نید  هک  ییاجنآ  دنداد و  رارق  دوخ  راک  هحولرس  ار  نایتوغاط  هیلع  رب  هزرابم  تدهاجم و  تشاد ، زاین  گنج  مایق و 
هحفـص تسوا [ . نابز  حالـس و  نمؤم ، یـشوکتخس  تدهاجم و  رازبا  اریز  دندرکن . يراذگورف  یملع  بلاطم  هئارا  زا  تشاد ، لوصا  و 

[ 76

هتنس متننسو  هماکحا  عیارش  مترشنو  هدودح  متمقاو  هضئآرف  متنیبو  هتوعد  متنلعا  یتح 

دیتخاس رشتنم  ار  شماکحا  تاروتسد  دیدومن و  اپرب  ار  شدودح  دیتشاد و  نایب  ار  شتابجاو  راکشآ و  ار  دنوادخ  توعد  امش )  ) هکنآ ات 
زارف نیا  رد  میتسناد . ادخ  هار  رد  داهج  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیلعف  لامک  نیمهدزناپ  لبق ، زارف  رد  دیتشاد . ررقم  ار  وا  تنـس  و 

نآ طسوت  هک  ار  ادـخ  هار  رد  داهج  قیداصم  هدرک و  هراشا  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  ياهشـشوک  اهتدـهاجم و  زا  دروم  جـنپ  هب 
راهطا همئا  تدهاجم  داهج و  فادها  زا  فدـه  هس  هب  دـعب  زارف  رد  سپـس  میرمـشیمرب و  هتفرگ ، تروص  مالـسلا  مهیلع  تیادـه  ناماما 
نیمود تسا . دـنوادخ  بلطم  توعد و  ندومن  راکـشآ  نـالعا و  مالـسلا ، مهیلع  همئا  تدـهاجم  نیلوا  تخادرپ . میهاوخ  مالـسلا ، مهیلع 

یهلا و دودح  ندنادرگ  راوتـسا  يراداپهب و  هماقا و  تسا . مدرم  نیب  رد  یهلا  تابجاو  ضئارف و  ندرک  حـضاو  ندومن و  نایب  اهنآ ، شالت 
تیاده ناماما  داهج  نیمراهچ  دشابیم . مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تدهاجم  نیموس  تسا ، عونمم  اهنآ  زا  زواجت  هک  ینیناوق  يراداپهب 

مهف یهقف و  ماکحا  مهف  يوس  هب  هک  دنتسه  ییاههار  هدنهدشرتسگ  رـشان و  نانآ  ینعی  تسا . یهلا  ماکحا  عیارـش  راشتنا  مالـسلا ، مهیلع 
نادنزرف هلیسو  هب  نینچمه  شیوخ و  هتسیاش  راتفر  رادرک و  اب  دوخ و  ياههمان  اهتیاور و  ثیداحا ، اب  نانآ  دوشیم . یهتنم  نید  نآرق و 

. دندومن ایحا  ار  یهلا  نید  دنداد و  شرتسگ  هحفص 77 ] مدرم [  نیب  رد  ار  دنوادخ  نید  مهف  نآرق و  مهف  یهلا ، ماکحا  دوخ ، باحـصا  و 
، تسا یهلا  تنس  نامه  هک  ار  مالسا  نید  تنس  شور و  هقیرط و  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تدهاجم  شالت و  نیمجنپ 

ارجا ار  ملاع  یماـمت  رد  مدرم و  يونعم  روما  یگدـنز و  تانوئـش  رد  یهلا  تنـس  يارجا  يزاـس  ناـیرج  ینعی  دـندرک . نشور  مدرم  يارب 
رود هب  رازیب و  نایوجایند ، ناهاوخایند و  ياهتنـس  اهشور و  زا  دوب و  هدومن  عضو  ار  نآ  دنوادخ  هک  دندرک  نایب  ار  یـشور  دـندومن و 

دندوب .

اضرلا یلا  هنم  کلذ  یف  مترصو 

مهیلع نیموصعم  همئا  ياهتدـهاجم  زا  هنومن  جـنپ  نایب  زا  سپ  زارف  نیا  رد  دـیتشادرب . ماگ  دـنوادخ  ياضر  هار  رد  راهطا ) همئا  امـش   ) و
، دنوادخ هار  رد  شالت  داهج و  زا  اهنآ  فده  نیلوا  تسا . هدش  هتخادرپ  مالـسلا  مهیلع  تیادـه  ناماما  فادـها  زا  فدـه  هس  هب  مالـسلا ،
هب دوخ  ياهتدـهاجم  رد  همئا  امـش  : » میرادیم هضرع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  زارف  نیا  رد  تسا . هدوب  یهلا » تیاـضر  بسک  »
یپ رد  روما ، یمامت  رد  نانآ  هک  ارچ  دیتشادرب .» ماگ  تسوا ،) ربارب  رد  میلـست  دـنوادخ و  يدونـشوخ  نامه  هک   ) یهلا ياضر  ماقم  يوس 

هحفـص یتخـس و [  رد  وا  ياضق  میلـست  ندش و  یهلا  رما  میلـست  نامه  اضر ، يانعم  هتبلا  دنتـسه . اضر  ماقم  بلاط  هدوب و  دوبعم  تیاضر 
اهنآ يریگراک  هب  دنوادخ  هک  يرازبا  كرت  نودب  تسا -  ندرک  تکرح  وا  ياضق  ریـسم  رد  ندوب و  شیاسآ  یتسدگنت و  یتحار و  [ 78

تسا . ینورد  شمارآ  دنوادخ ، زا  يدونشوخ  اضر و  هجیتن  و  تسا .-  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  ناگدنب ، یگدنز  هویش  نیوکت  رد  ار 

ءآضقلا هل  متملسو 

رس ، » دنوادخ هار  رد  داهج  شالت و  زا  مالسلا  مهیلع  تیاده  ناماما  فده  نیمود  دیدش . دنوادخ  ياضق  میلست  نیموصعم ) همئا  امـش   ) و
هب دوبعم ، رطاخ  ضحم  دیدش و  میلـست  دنوادخ  يارب  امـش  : » مییوگیم زارف  نیا  رد  تسا . یهلا » تاردـقم  اضق و  هب  ندروآ  دورف  میلـست 

دیاب هتبلا  دـیتسه .» میلـست  وا  ياضق  تاردـقم  هب  هداهن و  رـس  داد ، ماجنا  امـش  هرابرد  هک  دـنوادخ  هناـعطاق  ياـهلمع  اـهنامرف و  یماـمت 
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دنبای . عالطا  نآ  رب  دنناوتیم  ای  هتسناد و  ار  تاردقم  نآ  یمامت  مالسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  هک  تسناد 

یضم نم  هلسر  نم  متقدصو 

« نیـشیپ ناربمایپ  قیدصت  ، » مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  ياهشالت  اهداهج و  زا  موس  فده  دیدرک . قیدـصت  ار  شاهتـشذگ  ناربمایپ  و 
ار دنوادخ  هتشذگ  ناربمایپ  ناگداتـسرف و  نالوسر و  یمامت  دوخ ، لوق  لعف و  اب  امـش  : » مییوگیم زارف  نیا  رد  هحفص 79 ] تسا [ . هدوب 

ناربمایپ نآ  زا  هدومن ، قیدصت  دییأت و  ار  ادخ  ناربمایپ  دوخ  راتفگ  رد  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  دیدرمـش .» قداص  هدرک و  قیدـصت 
، مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  نآ ، رب  هوالع  دندومنیم . رکذ  دوخ  ثیداحا  رد  ار  ناربمایپ  ظعاوم  دندرکیمن و  دای  دییأت  دیجمت و  هب  زج 

يراعـش هدوب و  یهلا  نالوسر  زین  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  ارچ  دندومنیم . ارجا  ار  نانآ  شور  هار و  دـندوب و  هتـشذگ  ناربمایپ  یلمع  ناوریپ 
دنتشادن . سفن  هیکزت  یتسرپاتکی و  زج 

قهاز مکقح  یف  رصقملاو  قحال  مکل  مزاللاو  قرام  مکنع  بغارلاف 

دوبان درک ، یهاتوک  امـش  قح  رد  هکنآ  هدیـسر و  قح  هب  دوب ، امـش  مزالم  هکنآ  هتـشگ و  جراخ  نید  زا  درک ، ضارعا  امـش  زا  هکنآ  سپ 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  هیلعف  هیتاذ و  ياهلامک  لبق  ياهترابع  رد  اریز  تسا . لبق  ياهترابع  ماـمت  هجیتن  تراـبع ، نیا  دـیدرگ .
ياهیلعف هیتاذ و  هرفاو  ياهلامک  تافـص و  نانچ  ياراد  امـش  هک  لاح  : » مییوگیم یهلا  راونا  نآ  هب  باطخ  ترابع  نیا  رد  دش و  هدرمش 

هتسویپ سک  ره  هدش و  رود  هدنادرگور و  نید  زا  دنک ، كرت  ار  امش  دیامن و  ضارعا  امش  زا  دنادرگب و  ور  امـش  زا  سک  ره  دیـشابیم ،
مود هویم  دیتسه ، ملاع  هویم  نیلوا  دوجو و  ملاع  دبـس  رـس  لگ  هک  امـش  زا  دـعب  تسا و  هدیـسر  قح  هب  انامه  دـشاب ، امـش  هارمه  مزالم و 

هدیدرگ كاله  لطاب و  دوبان و  داتسیا ، زاب  امش  یهارمه  زا  هدرک و  یتسـس  یهاتوک و  امـش  قح  هحفص 80 ] رد [  هک  ره  تسا و  هتـشگ 
تسا .»

هندعمو هلها  متناو  مکیلاو  مکنمو  مکیفو  مکعم  قحلاو 

تسامش و هارمه  امش و  اب  هشیمه  تقیقح  قح و  موصعم ، ناماما  يا  : » میرادیم هضرع  مالسلا  مهیلع  مامه  ناماما  هاگشیپ  هب  زارف  نیا  رد 
مهیلع نیرهاط  همئا  امـش  دوب . دهاوخ  دیتسه ، اهقح  یمامت  ءاشنم  هک  امـش  يوس  هب  تسا و  هدیـسر  ام  هب  امـش  زا  هدوب و  امـش  يوریپ  رد 

مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  دیاقع  لامعا و  راتفگ و  فالخ  رب  مدرم ، هدیقع  راتفگ و  یتقو  ینعی  دـیتسه .» قح  ندـعم  قح و  لها  مالـسلا 
نانآ زا  ار  قح  لمع  قح و  هدیقع  دیاب  دنتسه و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تقیقح ، قح و  رایعم  هک  ارچ  تسا . لطاب  اهنآ  همه  دشاب ،

دومن . وجتسج  اهنآ  لمع  راتفگ و  رد  دش و  ایوج 

مکیلع مهباسحو  مکیلا  قلخلا  بایاو  مکدنع  ةوبنلا  ثاریمو 

هب ار  مدرم  تشگزاب  میرک ، نآرق  تسامـش . اب  ناشباسح  امـش و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  تسا و  نیرهاط ) همئا   ) امـش دزن  توبن  ثاریم  و 
هب ار  مدرم  تشگزاب  اـعد ، زا  زارف  نیا  25 و 26 . هیشاغ /  دنادیم . دنوادخ  هدهع  هب  طقف  ار  اهنآ  زا  یـشکباسح  هتـسناد و  دنوادخ  يوس 
هک دوشیم  موـلعم  سپ  هحفـص 81 ] تسا [ . هدرمـشرب  مالـسلا  مهیلع  تیادـه  ناماما  رب  ار  مدرم  همه  یـسرباسح  هتـسناد و  همئا  يوس 

چیه ترابع ، نیا  نآرق و  هیآ  نیب  سپ  مه . ضرع  رد  هن  تسا ، رگیدکی  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دنوادخ و  هب  مدرم  عوجر 
اذل تسا . هدومن  راذگاو  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  ار  مدرم  زا  یـشکباسح  شدوخ و  هب  عوجر  دنوادخ  ینعی  درادن . دوجو  یـضقانت 

ص 339 . ج 8 ، راونالاراحب ، تسا .» تما  نامه  نامز  ماما  هدهع  هب  یتما  ره  لامعا  هبساحم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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مکدنع باطخلا  لصفو 

یضعب تسا ، فالتخا  فلتخم  تاهج  زا  مدرم  نیب  هک  ییاجنآ  زا  تسا . راهطا ) همئا   ) امش دزن  دنکیم ، ادج  ار  لطاب  قح و  هک  ینخس  و 
لصف  » هدهع هب  هلیسو و  هب  رشحم  يارحص  رد  اهفالتخا  نیا  عفر  موکحم ،-  ياهدع  دنامکاح و  ياهدع  مولظم -  یخرب  دنتـسه و  ملاظ 

همئا دـننز ، راـنک  ار  تاـفالتخا  هدومن و  تواـضق  قـح  هب  دـنناوتیم  هک  یناـسک  نیرتـهب  تروـص ، نیا  رد  دریگیم . تروـص  باـطخلا »
لصف  » دناهتفگ یضعب  دنتسه . منهج  تشهب و  هدننکمیـسقت  لامعا و  ناگدننکهبـساحم  اهنآ  هک  ارچ  دنـشابیم . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

دزن باـطخلا » لـصف   » هک هنوگناـمه  درک . يرواد  تیعقاو  قـح و  ساـسا  رب  نآ  هلیـسو  هب  ناوـتب  هـک  یملع  زا  تـسا  تراـبع  باـطخلا »
نیموصعم همئا  دزن  باطخلا » لصف  [ » هحفص 82 دومنیم و [  مکح  مدرم  نیب  رد  تیعقاو  ساسا  رب  وا  دوب و  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح 

« باطخلا لصف   » یخرب دومن . دنهاوخ  يرواد  رشحم  رد  ترخآ  رد  تعجر و  نامز  رد  ایند  رد  نآ  ساسا  رب  ناشیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع 
هک دـنرواب  نیا  رب  یـضعب  و  دناهتـسناد . تاناویح  نابز  یتح  توافتم و  ياهشیوگ  فلتخم و  ياهنابز  تاملک و  تاغل و  هب  یهاـگآ  ار 

ياهدرخ ناوتب  نآ  ياوتحم  هب  هن  دشاب و  دراو  نآ  رهاظ  هب  هن  ياهشدخ  چیه  هک  یغیلب  حیصف و  نانخـس  زا  تسا  ترابع  باطخلا » لصف  »
. دنتـسه باطخلا » لصف  ، » مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  زین ، انعم  هس  نیا  ربانب  دزاس . عناق  باریـس و  تفرعم  زا  ار  همه  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ .

نانخـس رد  هتـشاد ، لماک  طلـست  تاناویح  نابز  هب  زین  اههجهل و  همه  تاغل و  مامت  رب  درک و  دنهاوخ  تواضق  قح  ساسا  رب  اهنآ  هک  ارچ 
دناهدرک . باریس  یهلا ، فراعم  نایاپیب  همشچرس  زا  ار  ناگمه  هدناسر ، جوا  هب  ار  تغالب  تحاصف و  دوخ 

مکیدل هللا  تایآو 

زا تسا  ترابع  تایآ  عون  نیا  دـنوادخ . هینیوکت  تاـیآ   - 1 زا : دـنترابع  یهلا » تایآ  . » تسا امـش  شیپ  دـنوادخ  ياهتیآ  اههناشن و  و 
ره هیآ  هیآ  زا  تسا  ترابع  دنوادخ . هیعیرشت  تایآ   - 2 تسا . لاعتم  دنوادخ  تردق  زا  ياهناشن  کی  ره  هدومن و  قلخ  ادـخ  هچنآ  مامت 

ینعم هب  هـک  تاـیآ »  » سپ هحفـص 83 ] تسا [ . دـنوادخ  تمظع  مـلع و  زا  ياهناـشن  رگناـیامن و  کـی  ره  هـک  نآرق  ياـههروس  زا  کـی 
نیا یمامت  یعیرشت .) تایآ   ) دنوادخ تمظع  ملع و  هناشن  یهاگ  و  ینیوکت ،) تایآ   ) تسا دنوادخ  تردق  هناشن  یهاگ  تسا ، اههناشن » »
همئا تسا ، دـنوادخ  تردـق  زا  ياهناشن  کـی  ره  هک  ینیوکت  تاـیآ  رد  هک  ارچ  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هاگـشیپ  رد  تاـیآ 
نیب زا  تاـیآ  دوـبن ، ضیف  نیا  رگا  تساـقب و  قـیفوت  تاـضویف ، نیا  زا  یکی  دنتـسه . اـهنآ  هـب  ضیف  هدـنناسر  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم 

تایآ هرابرد  نینچمه  دنشابیم . اهنآ  دزن  رد  هدوب و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  جاتحم  تایآ ، زا  کی  ره  اقب ، ظفح  يارب  سپ  تفریم .
همئا هک  ارچ  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  دزن  اـمامت  تاـیآ  نیا  تفگ ، دـیاب  مـیرک  نآرق  تاـیآ  زا  تـسا  تراـبع  هـک  هیعیرـشت 
همئا دزن  رابتعا ، ود  هب  یهلا  تایآ  سپ  دنتسه . اهنآ  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  تایآ و  يایاوز  مامت  هب  هاگآ  رسفم و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

نیموصعم همئا  طلـست  یهاگآ و  ملع و  تهج  هب  یعیرـشت  تاـیآ  رد  تاـضویف و  همادا  تهج  هب  ینیوکت  تاـیآ  رد  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع 
تایآ . نآ  هب  مالسلا  مهیلع 

مکدنع هناهربو  هرونو  مکیف  همئآزعو 

هب مزع »  » هدام زا  ۀمیزع »  » عمج مئازع » . » دشابیم امـش  دزن  ادخ  ناهرب  رون و  تسا و  راهطا ) همئا   ) امـش دوجو  رد  دـنوادخ  یعطق  هدارا  و 
ياههدارا  - 1 دناهدرک : حرطم  ار  یهوجو  تسیچ ، مکیف » همئازع   » زا روظنم  هکنیا  رد  تسا . هحفص 84 ] مزج [  مزع  یعطق و  هدارا  ینعم 

دنوادخ هنومن  ناونع  هب  تفای . دهاوخ  ققحت  رگید  یضعب  هتفای و  ققحت  یخرب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  یعطق 
يايدادادخ تیدج  مزع و  ياراد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا   - 2 دنشاب . رود  هب  يدیلپ  سجر و  هنوگ  ره  زا  هک  هدرک  هدارا  ناشیا  هرابرد 
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دندرکیم و هشیپ  ییابیکش  ربص و  دسریم ، نانآ  هب  هار  نیا  رد  ییالب  تبیصم و  هنوگره  هدشن ، هتسخ  نید  غیلبت  رد  هاگچیه  هک  دنتـسه 
ناشیا رد  دنوادخ  ياهتیدج  اهمزع و  سپ  تسا . یهلا  هکلب  هدوبن ، يداع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  مزج  ياهمزع  اهتیدج و  نیا  هتبلا 

دشابیم . ناشیا  تساوخ  نامه  یهلا  تساوخ  نانآ و  دوجو  رد  یهلا  ربص  اذل  تسا .

مکیلا هرماو 

دنکیم هراشا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  اهراک  روما و  ضیوفت  هب  زارف  نیا  تسا . راهطا ) همئا   ) امـش رما )  ) هب لوحم  دنوادخ  رما  و 
فظوم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  نآ و  شریذپ  هب  رومأم  مدرم  هک  تسا  يرمالا » یلوا  یهلا و  ۀفیلخ   » ماقم نامه  ضیوفت  نیا  و 

تاذ هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تعاطا  هک  هنوگنامه  تسا ، مزال  رمالایلوا  زا  تعاطا  ناگمه  رب  سپ  دنشابیم . نآ  لامعا  هب 
هحفص 85 ] تسا [ . بجاو  نامحر ، دنوادخ 

هللا داع  دقف  مکاداع  نمو  هللا  لاو  دقف  مکالاو  نم 

امش نمشد  درذگب و  دنک و  روبع  امش  زا  سک  ره  تسا و  دنوادخ  کیدزن  تسود  دشاب ، نیرهاط ) همئا   ) امـش کیدزن  تسود  سک  ره 
هک نانچنآ  دشابیم . مه » یکیدزن  رد  ءیش ، ود  نتفرگ  رارق   » ینعم هب  تالاوم » . » تسا هدرک  ینمشد  دنوادخ  اب  هتشذگ و  ادخ  زا  ددرگ ،

« نتـشذگ زواجت و   » ینعم هب  تاداعم »  » هک ارچ  تسا . نیا  دض  تاداعم »  » دشابن و اهنآ  نیب  رد  یموس  ءیـش  يارب  نتخادنا  هلـصاف  ناکما 
تسا .

هللا ضغبا  دقف  مکضغبا  نمو  هللا  بحا  دقف  مکبحا  نم  و 

هدرک يزوتهنیک  ادخ  اب  دنک ، يزوتهنیک  امش  اب  سک  ره  هتشاد و  تبحم  ادخ  هب  دشاب ، هتشاد  تبحم  نیموصعم ) همئا   ) امش هب  سک  ره  و 
زین تبحم »  » نیارباـنب تسا . يزیچ  زا  يرازیب  رفنت و  ینعم  هب  هک  تـسا  ضغب »  » نآ دـض  تـسا . نتـشاد  تـسود  ینعم  هـب  بـح » . » تـسا

زا هک  میناوـخیم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  يرادـنپیم . ریخ  ار  نآ  هـک  يزیچ  هـب  لـیامت  نتـساوخ و   » زا تـسا  تراـبع 
ماما سپس  تسا ؟ يرگید  زیچ  ضغب  بح و  زج  نامیا  ایآ  دنداد : باوج  ترضح  تسا ؟ نامیا  زا  ضغب  بح و  ایآ  دش : لاؤس  شترضح 

هحفـص 86] رد [  ار  نآ  داد و  رارق  امـش  بوـبحم  ار  ناـمیا  دـنوادخ  دـندومرف : لالدتـسا  هدرک و  دانتــسا  تارجح  هروـس  مـتفه  هـیآ  هـب 
ص 125 . ج 2 ، یفاک ، دناهتفای . تیاده  دنشاب ، نینچ  هک  یناسک  تخاس و  امش  روفنم  ار  نایصع  قسف و  رفک و  درک و  نییزت  ناتیاهلد 

هللااب مصتعا  دقف  مکب  مصتعا  نمو 

نیا رد  تسا . هداد  رارق  یهلا  هاگهانپ  یهلا و  ماصتعا  هانپ  رد  ار  دوخ  اـنامه  دز ، گـنچ  امـش  هب  دـش و  هدـنهانپ  امـش  يوس  هب  هک  یـسک 
مالـسلا مهیلع  نیموـصعم  همئا  هدـش ،) هدربهاـنپ  نآ  هب  هک  « ) هب مصتعم   » دنـشابیم و اـهناسنا  تسا ،) هدـنروآهانپ  هک  « ) مـصتعم  » تراـبع
مـصتعم  » عقاو رد  دهد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ار  دوخ  هب » مصتعم   » هک ره  نیا  ربانب  تسا . دـنوادخ  رگید  رابتعا  هب  دنـشابیم و 

انامه دروآ ، هانپ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  سک  ره  ینعی  تسا . تیاده  دض  تلالـض و  هنم ،» مصتعم   » هداد و رارق  دنوادخ  ار  دوخ  هب »
تسا . هتشگ  راگتسر  تیاده  يوس  هب  هتفای ، تاجن  تلالض  زا  هدرب و  هانپ  دنوادخ  هب 

موقالا طارصلا  متنا 
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نیا فیعش . طارص  قیرط و   - 1 دناهتسناد : هنوگهس  ار  طارص »  » هار و ناگرزب ، دیتسه . رتمیقتسم  راوتسا و  هار  نیموصعم ) تارضح   ) امش
رد مدق  یعقاو ، دارم  دشرم و  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  نودـب  هک  تسا  یناسک  هار  تسا و  تلالـض  یهارمگ و  يوس  هب  طارـص  هار و 

، طیرفت طارفا و  نآ  رد  یلو  تسا ، حیحص  یهار  هچ  رگا  هار  نیا  میوق . طارص  قیرط و   - 2 هحفص 87 ] دناهدراذگ [ . هللا  یلا  ریسم  هار و 
ملع هک  یناملاع  دـننامه  دناهتـشگ . ـالتبم  فلتخم  تاـعوضوم  رد  طـیرفت  طارفا و  هب  هک  ریـسم ، نیا  ناـیوپهر  رایـسب  هچ  تسا و  ناوارف 

هب يورجک  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  یهار  طارـص ، نیا  تفگ  دـیاب  موقا . طارـص  قیرط و   - 3 دناهدومنن . سفن  بیذهت  یلو  دـنراد ، ناوارف 
هار نیع  دوخ  هدومن ، یط  ناشیا  هک  تسا  يریـسم  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  هار  نامه  نیا  دـسریم . دـصقم  هب  متح ، روط  هب  هدوب ، رود 

يزارتحا دیق  هکلب  تسین ، طارـص »  » يارب یفاضا  دیق  موقا » ، » دوشیم مولعم  حیـضوت  نیا  اب  دناهتـشگ . موقا » طارـص   » میقتـسم و تسار و 
، مالـسلا مهیلع  همئا  هار  اهنت  دـیوگب  دزاس و  ادـج  اههار  رگید  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  فرط  زا  هدـش  هئارا  هار  ریـسم و  اـت  تسا 

تسا . موقا » »

ءانفلا راد  ءادهشو 

میدـناوخ لبق  ياهزارف  رد  تسا . نادـهاش  ناهاوگ و  ینعم  هب  ءادهـش » . » دیـشابیم ایند )  ) یناف يارـس  ناهاوگ  موصعم ) ناـماما   ) امـش و 
ندوب دهاش  زارف ، نیا  رد  یلو  میتسناد . ملاع  تاقولخم  همه  رب  نادهاش  ناهاوگ و  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  و  هقلخ » یلع  ءآدهـشو  »

( انف تقو  ات   ) نامز و  اـیند )  ) ناـکم هدودـحم  رد  ار  ناـماما  ندوب  هاوگ  ینعی  هداد ، تبـسن  تسا  اـنف  راد  هک  اـیند  هب  ار  اـهنآ  ندوب  هاوگ  و 
تسا و ناشیا  تیالو »  » تانوئش زا  قلطم ،) تروص  هب   ) تاقولخم همه  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ندوب  دهاش  سپ  هحفص 88 ] میاهدناجنگ [ .
زا ایند ، رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  ندوب  هاوگ  ندوب و  دـهاش  یلو  تسا . یتوکلم » هدـهاشم   » عون زا  لاـمعا  ماـمت  رب  اـهنآ  هدـهاشم 
ملع نامه  تسا . یملع » هدهاشم   » عون زا  ایند  رد  اهنآ  هدهاشم  و  دنتسه . تماما  ماقم  ياراد  ایند  رد  اهنآ  هک  ارچ  تسا . تماما »  » تانوئش
عقاو رد  سپ  دهد . صیخـشت  ار  هعماج  دسافم  حلاصم و  ملع ، نآ  هطـساو  هب  دـشاب و  هتـشاد  دـیاب  قیال ، لداع  ملاع  ماکح  کی  هک  یمات 

دناهتشگ . ءانفلا » راد  ءادهش   » اذل هدیسر ، دوهش  هلحرم  هب  هک  هتفر  جوا  هب  اهنآ  ملع  نانچنآ  یلو  دنتسه . ءانفلا » راد  ءاملع   » اهنآ

ءاقبلا راد  ءاعفشو 

زیچ هب  يزیچ  ندرک  همیمض  ینعم  هب  عفش »  » هدام زا  عیفش »  » عمج ءاعفش » . » دیتسه ترخآ )  ) رادیاپ يارس  ناعیفش  نیرهاط ) همئا   ) امـش و 
تخـس ياهبیـشن  زارف و  رد  دیامیپیم و  دوخ  ار  هار  زا  یتمـسق  هدنوشتعافـش ، صخـش  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  تسا و  رگید 
موهفم هکلب  تسین ، يزابیتراپ  عون  کی  تعافـش  سپ  دیامن . یط  ار  هار  هیقب  ات  دنکیم  يرای  ار  وا  هدش ، همیمـض  وا  هب  هدـننک ، تعافش 

زا هک  دزاسیم  مهارف  ار  یتابجوم  هدنوشتعافش ، صخش  ینعی  دنزیم . رود  هدنوشتعافـش  عضوم  رییغت  ینوگرگد و  روحم  رب  تعافش 
همئا دـهد . رارق  بولطم  عضو  رد  ار  دوخ  عیفـش ، اب  طاـبترا  هلیـسو  هب  هدـمآ و  نوریب  رفیک  روخرد  هحفـص 89 ] بولطمان و [  عضو  کی 

، یهلا تامرحم  كرت  ضئارف و  هب  لمع  اهنآ و  اب  طابترا  اب  هک  تسام  رب  اذـل  دنتـسه . تمایق  ناگدننکتعافـش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
میروآ . مهارف  دوخ  يارب  ار  ناشیا  تعافش  تابجوم 

ۀنوزخملا ۀیالاو  ۀلوصوملا  ۀمحرلاو 

. دنتسه دنوادخ  هلصتم  تمحر  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دیـشابیم . ادخ  ناهنپ  هناشن  دنوادخ و  هتـسویپ  تمحر  موصعم ) ناماما   ) امـش و 
زا ددرگیم . ملاـع  تادوجوم  یماـمت  لاـح  لـماش  هدرتسگ  تروص  هب  دوشیمن و  عطقنم  یناـکم  چـیه  رد  هاگچـیه و  هک  یتمحر  ینعی 
ره تسین و  نکمم  صاوخ  يارب  زج  اهنآ ، لماک  تخانـش  نوچ  دنتـسه . دـنوادخ  ناهنپ  ياههناشن  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  یفرط 
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هیآ و ناشیا ، هک  ارچ  تسا . زجاع  نانآ  لماک  كرد  زا  صقان  لوقع  سپ  دسانـشب . ار  ناـنآ  دـناوتیم  دوخ  ناـمیا  لـقع و  ردـق  هب  سک 
دنتسه . يدنوادخ  تمظع  یهلا و  تردق  هناشن 

ۀظوفحملا ۀنامالاو 

ظفح تناما  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  امـش  مییوگب : هک  تسا  نآ  ینعم  نیلوا   - 1 دراد : دوجو  انعم  هس  ۀظوفحملا » ۀـنامالا   » هلمج يارب 
ار امش  دنوادخ  هک  دیتسه  یتناما  زین  امـش  دیامن ، ظفح  ار  نآ  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  نآرق  دننامه  دیتسه و  دنوادخ  هحفص 90 ] هدش [ 

راـهطا همئا  امـش  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  تراـبع  نیا  ینعم  نیمود   - 2 دراپـسیم . امـش  تسد  هب  ار  تموکح  تبقاع  دیامنیم و  ظفح 
. دنیامن راثن  ار  شیوخ  لام  ناج و  امـش  ظفح  يارب  دیاب  تسا و  بجاو  نایناهج  مامت  رب  نآ  يرادهگن  هک  دـیتسه  یتناما  مالـسلا ، مهیلع 
تیالو و هار  رد  ار  دوخ  ناج  ادهش  هک  نانچمه  تسادخ . نامرف  نامه  ماما ، نامرف  تسا و  ماما  دوجو  هب  هتسباو  نید ، يراوتـسا  هک  ارچ 

ینعم  - 3 دنتفاتـش . ادـخ  هار  رد  دربن  ياهنادـیم  يوس  هب  شیوخ ، ماما  بئان  نامرف  اب  دـندومن و  دوخ  دوبعم  میدـقت  نید  ماظن  يراوتـسا 
یقاب ظوفحم ، هدش و  ظفح  امـش  دزن  تناما  نآ  هک  دیتسه  یتناما  ياراد  مالـسلا ، مهیلع  تیادـه  ناماما  امـش  هک  تسا  نآ  زارف  نیا  موس 

دیتسه . یهلا  نارادتناما  امش  دراپسیم و  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  ار  تناما  نآ  امش  زا  کی  ره  هدنام و 

کله مکتای  مل  نمو  یجن  مکیتا  نم  سانلا  هب  یلتبملا  بابلاو 

، دماین امش  دزن  سک  ره  تفای و  تاجن  دمآ ، امـش  دزن  هک  ره  دنوشیم . شیامزآ  نادب  مدرم  هک  دیتسه  یهاگرد  نیرهاط ) همئا   ) امـش و 
هک دوب  يرد  باب ، نیا  دـندش . ناحتما  ۀـطح » باب   » هب موق  نآ  هک  دراد  لیئارـساینب  موق  رد  ۀـطح » باب   » هب هراشا  زارف  نیا  دـش . كاله 

ار ام  ادنوادخ   » ینعی ۀطح » : » دنتفگیم هدرک و  روبع  نآ  زا  دوجـس ، هحفص 91 ] ای [  عوکر  لاح  رد  و  عوضخ ، اب  تسیابیم  لیئارـساینب 
متـشه برد  اـی  اـحیرا و  هدـکهد  ماـش ، رد  هدـش  هـتفگ  هـک   ) رد نآ  هـب  یتـقو  لیئارـساینب  موـق  هد .» رارق  دوـخ  شــشخب  وـفع و  دروـم 

، گرزب برد  نیا  اب  دنتفگ : لیئارـساینب  موق  دارفا  زا  يرایـسب  تسا . میظع  دنلب و  رایـسب  برد  نآ  دندید  دندیـسر ، تسا ) سدقملاتیب 
اب یضعب  اذل  میوش . مخ  میراچان  نآ  زا  ندش  در  يارب  تسا و  کچوک  برد ، میدرکیم  نامگ  ام  تسین و  دوجـس  عوکر و  هب  یجایتحا 

هدرک تشپ  برد  هب  دنـشاب ، هدرک  تفلاخم  انلع  دـنریگ و  رخـسمت  هب  ار  نینیدـتم  هکنآ  يارب  زین  یخرب  دـندش . دراو  تماقتسار  تلاـح 
نابز رب  ار  مدنگ » بلط   » ینعم هب  هطنح » ، » هدرک يرتشیب  ینامرفان  زین  ياهدع  دنتخاسن و  يراج  نابز  رب  ۀطح »  » یتح یـضعب  دـندش . دراو 

و 59 تایآ 58  ریـسفت  هب  دندرک . تعاطا  الماک  ار  دنوادخ  نامرف  هدمآ ، نوریب  دنلبرـس  دـنوادخ  ناحتما  زا  یمک  رایـسب  هدـع  دـندروآ .
اب لیئارساینب  موق  هک  هنوگنامه  دنتسه و  ناناملسم  نایم  رد  ۀطح » باب   » دننامه مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  دوش . هعجارم  هرقب  هروس 

دنوشیم . شیامزآ  ناماما  دوجو  اب  زین  ناناملسم  دندش ، شیامزآ  برد  نآ 

نومکحت هلوقبو  نودشرت  هلیبس  یلاو  نولمعت  هرمابو  نوملست  هلو  نونمؤت  هبو  نولدت  هیلعو  نوعدت  هللا  یلا 

دیتسه و وا  میلـست  دیراد و  نامیا  ادخ  هب  دینکیم و  ییامنهار  دنوادخ  يوس  هب  دیناوخیم و  ادـخ  يوس  هب  ار ) مدرم  نیرهاط  همئا  امـش  )
هب هناگتفه  تارقف  نیا  هحفـص 92 ] دینکیم [ . مکح  دنوادخ  راتفگ  هب  دییامنیم و  داشرا  وا  هار  يوس  هب  دـینکیم و  لمع  شروتـسد  هب 
زا نوچ  تسا . هدـش  رـصح  هدافا  هناگتفه ، تارقف  نیا  رد  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  تبـسن  رئاز  میقتـسم  ییوگانث  نایاپ  هلزنم 
ارچ نآ . ریغ  هن  تسا و  مدـقم  رورجم  راج و  رد  رـصحنم  مود ، هملک  هک  دوشیم  مولعم  تارقف  نیا  همه  رد  رورجم  راج و  نداـتفا  مدـقم 

وا و يارب  زج  ناشمیلـست  ادـخ و  هب  زج  ناشنامیا  دـنوادخ و  رب  زج  ناشتلالد  ادـخ و  يوس  هب  زج  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  توعد  هک 
نیا حیـضوت  هک  ییاجنآ  زا  تسین . ادخ  راتفگ  هب  زج  ناشمکح  يرواد و  دنوادخ و  يوس  هب  زج  ناشداشرا  یهلا و  نامرف  هب  زج  ناشلمع 
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مینکیم . هدنسب  رادقم  نیمه  هب  هدش ، هداد  البق  اههرقف 

مکاداع نم  کلهو  مکالاو  نم  دعس 

رد و  یلو »  » هدام زا  یلاو » . » دیسر تکاله  هب  تشاد ، نمشد  ار  امش  هک  ره  دش و  تخبکین  تسا ، نیرهاط ) همئا   ) امش رادتـسود  هک  ره 
« یلو ، » دراد یتسرپرـس  تیبرت و  هب  زاین  هک  یناسنا  یبرم  تسرپرـس و  هب  تبـسانم ، نیمه  هب  تسا . ییادج  مدع  یکیدزن و  ینعم  هب  لصا 

هتفگ یلو »  » زین یمیمص  قیفر  تسود و  هب  نینچمه  ددرگیم . قالطا  یلو » ، » زین تسا  مزال  وا  يوریپ  هک  یـسک  الوم و  هب  دوشیم . هتفگ 
دیامنیم و زواجت  دوخ  دودح  زا  هحفص 93 ] هک [  نمـشد  هب  اذل  تسا . نتـشذگ  دح  زا  زواجت و  ینعم  هب  ودع »  » هدام زا  اداع » . » دوشیم

دیاـمن يوریپ  امـش  زا  درادـب و  تسود  ار  امـش  سک  ره  مییوـگیم : زارف  نیا  رد  دـنیوگیم . ودـع » ، » دـنکیم يدـعت  نارگید  مـیرح  هـب 
، ملاع ود  رد  نتشگ  تخبدب  نینچمه  تمایق و  رد  نینچمه  ایند و  نیا  رد  ندش  دنمتداعس  هک  ارچ  تسا . هدیدرگ  تخبکین  دنمتداعس و 
زا تشاد و  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع  تیادـه  ناماما  سک  ره  اذـل  تسین . ایند  رد  ناسنا  تاـین  راـتفگ و  رادرک ، لاـمعا ، هجیتن  زج  يزیچ 

ندوب مهارف  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  طسوت  ندـش  تیادـه  اب  اـیند ، رد  تداعـس  تسا . ملاـع  ود  ره  رد  دنمتداعـس  درک ، يوریپ  اـهنآ 
لیمکت ناـسنا  تداعـس  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تاـقالم  اـب  نداد ، ناـج  تقو  رد  دریگیم و  تروص  يوـنعم  ياـهتمعن  بابـسا 
ناـماما دودـح  زا  سک  ره  نیا  رباـنب  ددرگیم . لـمکا  تداعـس ، نیا  یهلا ، تشهب  ناوضر و  هب  دورو  اـب  زین  تماـیق  رد  اـتیاهن  دوشیم و 

مهیلع راهطا  همئا  نانمشد  تکاله  دوشیم . یناف  دوبان و  ترخآ  ایند و  رد  دنک ، ینمـشد  ناشیا  اب  دیامن و  زواجت  مالـسلا  مهیلع  تیاده 
زین ترخآ  رد  دـندرگیم و  ریـسا  دوخ  یناهج  تواقـش  رد  درب و  دـنهاوخن  دوخ  تیناسنا  زا  یتذـل  اهنآ  هک  تسا  نآ  هب  اـیند  رد  مالـسلا 

هحفص 94 ] تسین [ . نانآ  يارب  یتاجن  دنتسه و  خزود  راتفرگ  هشیمه  تساهنآ و  بیصن  تکاله 

مکب کسمت  نم  زافو  مکقراف  نم  لضو  مکدحج  نم  باخو 

رد باخ » . » دش زوریپ  تسج ، کسمت  امـش  هب  هک  نآ  تشگ و  هارمگ  دش ، ادج  امـش  زا  هکنآ  دش و  راکنایز  تشگ ، امـش  رکنم  هکنآ  و 
هب قراف » . » دشابیم تسا ، يدیماان  نامه  هک  نتشگ  راکنایز  ندش و  مورحم  بولطم و  هب  ندیـسرن  ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  ۀبیخ »  » زا لصا 
رد تسا . یتمالس  اب  مأوت  يزوریپ  نینچمه  بوبحم و  هب  ندیـسر  تکاله و  زا  تاجن  ینعم  هب  زوف »  » هدام زا  زاف » . » تسا هدش  ادج  ینعم 

تماما تیـالو و  هب  داـقتعا  زا  هتفرگ و  مکحم  ار  نآ  تخیوآ و  تسد  امـش  تیـالو  امـش و  هب  سک  ره  مییوگیم : زارف  نیا  یناـیاپ  هرقف 
هتفای تاجن  خزود  شتآ  یهلا و  بضغ  تکاله ، زا  هتـشگ و  زوریپ  یتمالـس  اب  تشاد ؛ هاگن  لد  قامعا  رد  ار  نآ  درک و  یناـبهگن  اـمش ،
هچنآ میبای و  خـسار  داقتعا  ناشیا  تیالو  هب  هک  تسا  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  کسمت  تیـالو و  هب  نتخیوآ  تسد  تسا .
ناشیا هک  ارچ  مییامن . تکرح  نانآ  راتفگ  قبط  رب  اهنآ و  هار  رد  میـشاب و  رازیب  دـنرازیب ، هچنآ  زا  میـشاب و  هتـشاد  تسود  دـنراد ، تسود 

دنتسه . یهلا  مکحم  هریگتسد  یقثولاةورع و 

مکقدص نم  ملسو  مکیلا  اجل  نم  نماو 

دروآ و هانپ  امش  يوس  هب  ینعی  مکیلا » اجل  . » تفای تمالس  درک ، قیدصت  ار  امش  هک  ره  تشگ و  نمیا  دروآ ، هانپ  امـش  هاگرد  هب  هکنآ  و 
راهطا همئا  هب  شیوخ  لامعا  یناگدـنز و  رد  سک  ره  درک . دانتـسا  داـمتعا و  امـش  هب  داد و  هحفـص 95 ] رارق [  دوخ  هانپ  ءاجلم و  ار  اـمش 

هچ ره  هب  دـیامن و  میظنت  مالـسلا  مهیلع  تیادـه  ناماما  هب  دانتـسا  اب  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  راتفر و  مامت  دـیامن و  داـمتعا  مالـسلا  مهیلع 
هدوب و مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  میلـست  دوخ ، راتفر  لمع و  رد  دنک و  يرود  دنتـسه ، رازیب  اهنآ  هچنآ  زا  هدومن و  لمع  دنیوگیم ، ناشیا 

همه زا  دتـسیاب ؛ مدـقتباث  نآ  رب  دـنادرگ و  لـماک  داـقتعا  نیا  اـب  ار  دوـخ  نید  دـشاب و  هتـشاد  ناـنآ  يدادادـخ  تیـالو  هب  یبـلق  داـقتعا 
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دنام . دهاوخ  ملاس  اهيورجک  اهیمهفجک و  راگزور و  ثداوح  ربارب  رد  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  اهفارحنا 

رفاک مکدحج  نمو  هیوثم  رانلاف  مکفلاخ  نمو  هیوام  ۀنجلاف  مکعبتا  نم  مکب  مصتعا  نم  يدهو 

تفلاخم امـش  اب  هک  ره  تسوا و  ياوأم  تشهب  درک ، يوریپ  ار  امـش  هک  ره  دـش . تیادـه  دز ، گـنچ  نیموصعم ) همئا   ) امـش هب  هک  ره  و 
روـما هک  تسا  یـسک  رفاـک »  » تسا و ندـناشوپ  ینعم  هب  رفک »  » هژاو تسا . رفاـک  دـش ، امـش  رکنم  هک  ره  تسوا و  هاـگیاج  خزود  درک ،

ناسحا نآ  هب  دـناشوپب ، ار  نآ  دـنکن و  راهظا  دوخ  هب  تبـسن  ار  ریغ  ناسحا  هک  یـسک  الثم  دـناشوپیم . ار  يراتفگ  ای  يونعم  اـی  يرهاـظ 
شیاتـس دروم  هدش و  حدـم  يرفک  هک  حودـمم  رفک   - 1 تسا : هنوگهس  دوخ  ماـع  ياـنعم  رد  رفک » . » تسا هدرک  نارفک  هتـشگ و  رفاـک 

. تسا دنوادخ  هب  نتـشاد  هجوت  یگدنز و  رد  توغاط  ایند و  رهاوظ  نتفرگ  هدیدان  ینعم  هب  هک  توغاط  هحفص 96 ] هب [  رفک  دننام  تسا .
نتفرگ هدیدان  ینعم  هب  هک  دنوادخ  هب  رفک  دننام  تسا . هتفرگ  رارق  نیقی  لها  شنزرـس  تمذم و  دروم  هک  مومذـم  رفک   - 2 . 256 هرقب / 
هدیدان ندناشوپ و  قلطم  نآ  مومذم و  هن  تسا و  حودـمم  هن  هک  يرفک   - 3 . 6 هرقب /  تسا . يویند  ياهتواقش  هب  ندش  لوغـشم  ادخ و 

رد رفک  یلو  . 20 دیدح /  دـنکیم . ناهنپ  اههدـید  زا  ار  نآ  هدراذـگ ، كاخ  لد  رد  ار  هناد  هک  زرواشک  دـننام  تسا . يداع  روما  نتفرگ 
ار يداقتعا  يونعم و  تاروما  نتفرگ  هدـیدان  هنوگره  هک  ارچ  دراد . یعیـسو  يانعم  هدـش و  قـالطا  مود  ینعم  هب  ینید ، یعرـش و  ياـنعم 

دـشاب یعرـش  تاروتـسد  رد  تفلاخم  نیا  هچ  تسا . هتفرگ  ربرد  ار  دریگیم  تروص  دـنوادخ  اب  هک  ار  ییاهتفلاخم  مامت  هدـش ، لـماش 
هتفگ یلـصا  تاروتـسد  اب  تفلاخم  هب  رفک  ابلاغ  الومعم و  داعم .) هب  داقتعا  مدـع  دـننام   ) یلـصا تاروتـسد  رد  هچ  و  جـح ) كرت  دـننام  )

تفلاخم نآ  اب  بلطم  ندوب  حیحـص  ندوب و  قح  هب  ملع  اـب  رفاـک  ینعی  یملع . رفک   - 1 تسا : کیکفت  لباق  مسق ، راـهچ  رب  هک  دوشیم 
قح اب  هنالهاج  تابـصعت  اب  رفاک  ینعی  یلهج . رفک   - 2 تسا . هدـیدرگ  تباث  وا  دزن  بلطم  هک  یلاـح  رد  دزرویم ، رفک  نآ  هب  هدومن و 

تفلاخم وا  ناردـپ  نارگید و  نوچ  دوش و  هجوتم  ار  تقیقح  قح و  هکنآ  نودـب  دزرویم ، رفک  هحفـص 97 ] نآ [  هب  دنکیم و  تفلاخم 
هتشاد ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  نارفک  دنوادخ و  اب  تفلاخم  ینعم  هب  تمعن . رفک   - 3 دیامنیم . تفلاخم  زین  وا  دناهدیزرو ،
هچنآ ره  ینعی  تیـــصعم . رفک   - 4 تسا . تمعن  ندوـمن  عیاـض  تمعن و  زا  ندرکن  هدافتـسا  اـجهب  تسرد و  نـینچمه  دـشابیم . تـسا ،
دیاب رفک ،»  » ماسقا رکذ  زا  سپ  ندروآ . اج  هب  ار  دنوادخ  تیصعم  ندیزرو و  دانع  ندومن و  ینامرفان  تفلاخم ، رس  زا  هدومن ، رما  دنوادخ 

یلوبق طرش  هک  ار  نید  لوصا  زا  یلصا  هداد و  ماجنا  مومذم  رفک  دنیامن ، راکنا  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تیالو  هک  یناسک  تفگ 
تابـصعت و رـس  زا  رگا  و  یملع » رفک  ، » دشاب تیالو  تیناقح  هب  ملع  اب  رگا  رفک  نیا  دناهدومن . راکنا  ار  تسا  نید  لامکا  ثعاب  لامعا و 
، دشاب یملع  رفک  رگا  تسه و  زین  تمعن » رفک  ، » یلهج رفک  هچ  دشاب و  یملع  رفک  هچ  تسا و  یلهج » رفک  ، » دشاب یهاگآ  ملع و  نودب 
، رفاک دوب ، یلهج  رفک  رگا  هداد و  ماجنا  زین  تیـصعم  رفک  تمعن و  رفک  رفاـک ، دوب ، یملع  رفک  رگا  سپ  هدـش . عقاو  زین  تیـصعم » رفک  »

تسا . هدش  بکترم  تمعن  رفک 

كرشم مکبراح  نمو 

رد دنوادخ  يارب  سک  ره  سپ  تسا . یتسرپهناگی  دیحوت و  دض  كرش » . » تسا كرـشم  درک ، گنج  نیموصعم ) همئا   ) امـش اب  هک  ره  و 
نیا ربانب  تسا . هدیزرو  كرـش  ادـخ  هب  دـشاب ، لئاق  یکیرـش  تیدوبع ، رد  دـیحوت  تافـص و  لاعفا ، تاذ ، دـیحوت  بتارم  هحفـص 98 ] ] 

 - تسا بارس  دننامه  هک  یلاشوپ -  ياهتردق  نآ  یگدنب  و  تسا -  یلایخ  موهوم و  ياهتردق  نامه  هک  ادخ -  ریغ  تردق  هب  داقتعا 
يایـشا یگنـس و  ياهتب  دـننام  یهاگ  دـباییم و  یلجت  ناسنا  هراـما  سفن  رد  یهاـگ  یلاـیخ ، یلاـشوپ و  ياهتردـق  دـشابیم . كرش 
نارگید خر  هب  ار  دوخ  یلاشوپ  تردق  هدرک ، ییارآفص  دـنوادخ  ربارب  رد  نامز  ره  ياهتوغاط  یهاگ  دـنکیم و  ییامندوخ  یجراخ 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  اب  هک  یسک  تسا و  كرـش  نانآ ، زا  يوریپ  هناگهس و  ياهتردق  نیا  زا  کی  ره  هب  داقتعا  سپ  دنـشکیم .
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زا هتـساخرب ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  اب  گـنج  هب  ناـنآ  هارمه  هدرک و  يوریپ  ناـمز  توغاـط  زا  عقاو  رد  دـیامن ، گـنج  هبراـحم و 
دشاب یهاگآ  ملع و  يور  زا  موصعم ، ماما  اب  هبراحم  رگا  تسا . هدیدرگ  كرـشم  هدرک و  يربنامرف  توغاط  زا  هدومنن و  تعاطا  دنوادخ 
هدومن زین  شیوخ  سفن  ياوه  زا  تعاطا  توغاط ، زا  تعاطا  تعباتم و  رب  هوالع  دزیخرب ، گنج  هب  وا  اب  دسانـشب و  ار  موصعم  ماما  قح  و 

، اناد براحم  هدیزرو و  كرـش  کی  لهاج  براحم  سپ  تسا . هتـشاد  مدقم  دنوادخ ، یقیقح  تردق  رب  ار  سفن  ياوه  یلایخ  تردـق  و 
هحفص 99 ] هراما [ . سفن  كرش  توغاط و  كرش  كرش ؛ ود 

میحجلا نم  كرد  لفسا  یف  مکیلع  در  نمو 

رعق دـننام  يزیچ  هطقن  نیرتقـیمع  كرد » . » دراد ياـج  منهج  هاـگیاج  نیرتنییاـپ  رد  دـیامن ، تشپ  نیرهاـط ) هـمئا   ) امـش هـب  سک  ره  و 
زین دوشیم . هتفگ  كرد » ، » دنتـسرفیم ایرد  قمع  هب  دننکیم و  لصتم  رگیدـکی  هب  هک  ییاهنامـسیر  نیرخآ  هب  نینچمه  تسا . سونایقا 

رد ددرگیم و  قالطا  نییاپ  نیریز و  لحارم  بتارم و  هب  كرد ، سپ  دـنیوگیم . كرد » ، » دوشیم ناسنا  ریگنماد  هک  ییاهتراسخ  هب 
، دوریم بادرـس  نییاـپ و  فرط  هب  هک  ییاـههلپ  هب  ور  نیمه  زا  دراد . رارق  دوـشیم ، هتفگ  ـالاب  لـحارم  بتارم و  هب  هـک  هـجرد »  » لـباقم
« جرد ، » دوریم الاب  فرط  هب  هک  ییاههلپ  هب  هک  نانچمه  دوشیم . هتفگ  هکرد » ، » صخش هبتر  ماقم و  ندرب  نییاپ  هب  دنیوگیم و  كرد » »

تدـش ینعم  هب  هدـش و  هتفرگ  ۀـمحج »  » ای محج »  » هدام زا  میحج » . » دـنیوگیم هجرد »  » درف تیـصخش  ماقم و  ندرب  الاب  هب  هدـش و  هتفگ 
هب . 10 هدـئام /  دوشیم . هتفگ  میحج » ، » منهج هب  لـیلد  نیمه  هب  دـشابیم . تسا ، مکارتم  مه  يور  هک  ییاـهشتآ  شتآ و  یگتخورفارب 

هدناوخ میحج  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  هدش  هتخورفا  شتآ  هک  نانچ  دوشیم . هتفگ  میحج  زین  ایند  عیـسو  نازوس و  ياهشتآ 
نیرتنییاپ هحفـص 100 ] رد [  ایند  رد  مه  ددرگرب ، نانآ  زا  دـیامن و  تشپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  سک  ره  سپ  . 97 تافاص /  تسا . هدش 
نیرتنییاپ زج  یهاگیاج  ترخآ  رد  مه  و  تسا -  يونعم  تذـل  مدـع  یناـمرفان و  رفک و  راـچد  هک  ارچ  دراد -  رارق  يویند  شتآ  هجرد 

تشاد . دهاوخن  منهج  هجرد 

یقب امیف  مکل  راجو  یضم  امیف  مکل  قباس  اذه  نا  دهشا 

نآ ترابع  نیا  زا  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  دوشیم : هراـشا  ینعم  هس  هب  هک  تسا  هدـش  هئارا  یفلتخم  ریـسافت  ریباـعت و  تراـبع ، نیا  يارب 
زا يوریپ  تعاطا و  بوجو  مدرک و  رکذ  امش  هرابرد  نونکات  هک  هدیدنـسپ  تافـص  یمامت  هک  مهدیم  یهاوگ  تداهـش و  نم   » هک تسا 

همه تسین و  امـش  زا  کی  چیه  نیب  یقرف  چیه  تسا و  يراج  دـناهدنام ، یقاب  هک  یناماما  هرابرد  زین  امـش و  هتـشذگ  ناماما  هرابرد  امش ،
تداهش  » هک تسا  نآ  روظنم  دناهتفگ  دناهدرک و  تشادرب  همجرت و  رگید  ياهنوگهب  ار  زارف  نیا  زین  رگید  یخرب  دیتسه .» دحاو  رون  امش 
نانچمه امش ، زا  يوریپ  تعاطا و  بوجو  متفگ و  امش  هرابرد  هک  ياهدیدنسپ  تافص  مدرک و  رکذ  امش  هرابرد  هچنآ  مهدیم  یهاوگ  و 

ار زارف  نیا  ياهدع  زین  تیاهن  رد  تشاد .» دهاوخ  نایرج  زین  هدنیآ  رد  تسا ، هتـشاد  نایرج  نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  اهنامز و  رد  هک 
هحفص 101] لوا [  زا  متفگ ، امش  هرابرد  نونکات  هک  هدیدنـسپ  تافـص  یمامت  مهدیم ، یهاوگ  تداهـش و   » هک دناهدومن  ریبعت  هنوگنیا 

هکلب درادن ، یصاخ  ناکم  نامز و  هب  صاصتخا  دوب و  دهاوخ  امش  هارمه  دبا  ات  هدیدنسپ  تافص  نیا  هدوب و  امش  هارمه  امـش ، رون  تقلخ 
دهاوخ همادا  زین  دبا  ات  تسا و  هدیدرگ  امش  تاذ  ءزج  هدمآ و  دوجو  هب  هدیدنسپ  تافص  نیا  امش ، رون  تقلخ  اب  هک  تسامش  تاذ  همزال 
دوجوم هتـشذگ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  اـهنامز و  همه  رد  هدوب و  اـهنآ  تاذ  ءزج  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاـط  همئا  تـالامک  سپ  تشاد .»

دهاوخ نایرج  زین  هدنیآ  رد  تسا و  ماما  هارمه  زین  هدنیآ  رد  تالامک  نآ  نینچمه  دراد . دوجو  هتشذگ  نیرهاط  همئا  مامت  هرابرد  تسا و 
دش . دهاوخ  زین  هدنیآ  نیرهاط  همئا  لماش  تشاد و 
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ةدحاو مکتنیطو  مکرونو  مکحاورا  ناو 

ياهتداهش اهیهاوگ و  همادا  زارف  نیا  تسا . یکی  امش  تشرـس  تنیط و  ناترون و  و  نیموصعم )  ) امـش ياهحور  مهدیم ) تداهـش   ) و
راهظا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هاگشیپ  هب  رئاز  هدش و  هداد  رگید  یهاوگ  هس  هتشذگ ، تداهش  ود  رب  هوالع  ترابع  نیا  رد  تسا . هتشذگ 

امش مهدیم  یهاوگ   - 3 دیتسه . دحاو  رون  ياراد  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ   - 2 تسا . یکی  ناـتیاهحور  مهدیم  یهاوگ   - 1 درادیم :
هب تغل  رد  حور » . » تسا هداد  تداهش  مالسلا  مهیلع  همئا  حور  تینادحاو  هب  رئاز  لوا ، تداهـش  رد  هحفص 102 ] دیراد [ . تنیط  تدحو 

مامت هک  یحور  نامه  دوشیم . هتفگ  دراد  دوجو  اهناسنا  مامت  دبلاک  رد  هک  يدرجم  لقتسم  رهوگ  هب  حالطصا  رد  تسا و  سفن »  » ینعم
، هتفرگ همـشچرس  نآ  زا  ینطاب  يرهاظ و  ياهتیلاعف  اهتردق و  مامت  دشخبیم و  يرترب  تفارـش و  هتخاس ، ادـج  تاناویح  زا  ار  نایمدآ 

اهناـسنا زا  کـی  ره  دوـجو  رد  حور  رهوـگ  دزادرپیم . نامـسآ ) نیمز و  رد   ) یلمع و  تـالیخم ) رد   ) يرکف نـالوج  هب  نآ  کـمک  هـب 
ماـمت مییاـمن ، هجوت  تقد  اـب  رگا  دنـشابیم و  فـلتخم  زئارغ و ... اـههزیگنا و  اههقیلـس و  ياراد  ناـیمدآ  زا  کـی  ره  اذـل  تسا . تواـفتم 
تافـص کی  ياراد  اهنآ  همه  هدوب ، حور  کی  ياراد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  یلو  دنتـسه . فلتخم  توافتم و  رگیدـکی  اـب  اـهناسنا 

رگید یضعب  تاجانم و  هب  یخرب  هتخادرپ ، ملع  هب  رتشیب  یضعب  تسا . فلتخم  همئا  زا  کی  ره  رد  تافص  زا  یضعب  یلجت  هتبلا  دنشابیم .
دوخ زا  نامز ، نآ  مامه  ماما  هک  دادیم  زورب  دوخ  زا  ار  يراتفر  نامه  دوب ، يرگید  نامز  رد  ناشیا ، زا  کی  ره  رگا  یلو  هزراـبم و .... هب 

دومنیم هولج  ناشیا  زا  ینیسح  مایق  نامه  دندوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  رگا  الثم  هداد . ناشن 
نید فراعم  رـشن  درگاش و  تیبرت  سیردـت و  هب  زین  دنتـشاد  روضح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رگا  و 

باطخ رئاز  مود  تداهـش  رد  دراد . دوجو  مالـسلا  مهیلع  همئا  مامت  دبلاک  رد  يدحاو  حور  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهنت  نیا  دنتخادرپیم و 
هحفص 103] قلطم [  یکیرات  هک  تملظ  فالخ  رب  غورف . ییانشور و  زا  تسا  ترابع  رون » . » تسا دحاو  زین  امـش  رون  دیوگیم  ناماما  هب 

یناوارف ثیداـحا  تسا . هدوـب  دـحاو  روـن  زا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  تقلخ  ناـمه  تیادـه ، ناـماما  روـن  زا  روـظنم  تسا .
ادخ رون  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شنیرفآ  اهتیاور ، نآ  زا  یخرب  رد  هتسناد و  دحاو  رون  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  شنیرفآ 

باتک ریظن   ) یثیدح ياهباتک  زا  یخرب  رد  تسا . هتـسناد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رون  زا  ار  رگید  نیموصعم  مامت  تقلخ  هدرمـشرب و 
یهاوگ تداهـش و  رد  تسا . هتفای  صاصتخا  دراد ، رون  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تقلخ  رب  تحارـص  هک  یثیداحا  هب  یباب  یفاـک ) هیاـمنارگ 

تسا و داهن  عبط و  هیامریمخ ، تشرـس ، ینعم  هب  ۀنیط » . » تسا هدش  هراشا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تنیط  یگناگی  تدحو و  هب  موس ،
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  لگ  تنیط و  زا  هدوب و  یکی  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  همه  لگ  تشرـس و  دش و  هتفرگ  لگ »  » ینعم هب  نیط »  » زا
درک قلخ  دوب ، یهلا  شرع  ریز  هک  یلگ  تشرـس  زا  ار  دمحم  دنوادخ  : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدش  هتفرگ  هلآو  هیلع 

ار ام  نایعیـش  ناتـسود و  ام ، لگ  يدایز  زا  دیرفآ و  ار  ناماما  ام  لگ ، نآ  هدایز  زا  دومن و  قلخ  ار  یلع  نینمؤملاریما  لگ ، نآ  هفاضا  زا  و 
یفالتخا چیه  اذل  دنتـسه . دحاو  یتنیط  رون و  حور و  ياراد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  سپ  ص 22 . ج 15 ، راونالاراحب ، درک .» قلخ 

هحفص 104 ] دنايرترب [ . لضف و  کی  ياراد  همئا  همه  تسین و  اهنآ  شنم  راتفر و  درکلمع و  نیب  رد 

ضعب نم  اهضعب  ترهطو  تباط 

ینعم هب  بیط »  » هدام زا  تباط » . » هدش هتفرگ  رگید  یضعب  زا  یضعب  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  یگمه  نیرهاط ) همئا  امـش  تنیط  تشرـس و  )
رد یلو  دیامن . ساسحا  ار  تذل  نآ  ناسنا  ناج  حور و  هاوخ  دربب و  تذل  نآ  زا  ناسنا  يرهاظ  ساوح  هاوخ  تسا . شخبتذل  بلطم  ره 
زا مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  لسن  هکنآ  لوا  دراد : هراـشا  بلطم  ود  هب  زارف  نیا  دـشاب . لـالح  كاـپ و  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  عرش 

ناردـپ و هکنآ  مود  تسا . هتفرگ  تروص  جاودزا  رد  مزال  طیارـش  تیاعر  اب  حیحـص و  اهنآ  جاودزا  تسا و  هدوب  رهاط  كاـپ و  یناردـپ 
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لقتنم هنمؤم  نانز  ياهمحر  هب  ناتسرپادخ  ياهبلص  زا  ناماما  هدوب و  تسرپادخ  نمؤم و  یگمه  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  ناردام 
دناهدوبن . دحوم  ریغ  ای  تسرپتب و  اهنآ  زا  کی  چیه  دندشیم و 

نیقدحم هشرعب  مکلعجف  اراونا  هللا  مکقلخ 

ار دیـشروخ  سنوی ، هروس  مجنپ  هیآ  داد . ناـترارق  دوخ  شرع  درگادرگ  دـیرفآ و  ییاـهرون  تروص  هب  ار  نیرهطم ) همئا   ) امـش دـنوادخ 
راک هب  هام  هراـبرد  هک  رون »  » يوق و رون  زا  تسا  تراـبع  ءایـض »  » هک دـنرواب  نیا  رب  نیرـسفم  تسا . هدرک  یفرعم  رون »  » ار هاـم  و  ءایـض » »
سپ دراد . یـضرع  یتاذ و  رون  زا  معا  یموهفم  رون ،»  » تسا و هحفص 105 ] یتاذ [  رون  ءایض » : » دناهتفگ یخرب  تسا . فیعـض  رون  هتفر ،

هدیدرگ و امـش  تاذ  نیع  رون ، هک  تسا  نآ  روظنم  دیاش  دیرفآ ، رون »  » ار امـش  دنوادخ  دوشیم  هتفگ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  یتقو 
یباتملاع دیشروخ  ربمایپ ، ینعی  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینارون  عبنم  زا  تسا و  یضرع  امـش  رون  هک  تسا  نآ  روظنم  دیاش 

مهیلع راـهطا  همئا  تسا و  دیـشروخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  تسا . هتخاـس  روـنم  نشور و  ار  همئا  يدوـجو  هاـم  رمق و  هک  تـسا 
«. تسا هام  وا  یـصو  لثم  تسا و  باتفآ  دیـشروخ و  دـمحم  ترـضح  لثم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچمه  دـناهام . مالـسلا 
زا هدـش  بسک  ینعی   ) یـضرع هچ  دـشاب و  یتاذ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  رون  هچ  تروص  ره  رد  ص 293 . ج 2 ، نیلقثلارون ، ریـسفت 

نیا تسا . هدرک  هطاحا  ار  یهلا  شرع  اهنآ  رون  هداد و  رارق  دوخ  شرع  فارطا  رد  ار  اهنآ  ياهرون  دـنوادخ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
همئا دراد و  همادا  هطاحا  نیا  زین  نونکا  مه  ددرگیمرب . ناشیا  یناسنا  دـبلاک  رد  يرهاظ  تقلخ  زا  لبق  هب  دراد و  ینالوط  ياهقباس  هطاحا 

هطاحا نآ  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسیچ  یهلا  شرع  هک  تسا  نآ  لاؤس  ددرگیمن . عطق  هاگچیه  دنیامنیم و  فاوط  نآ  درگادرگ  رب 
هب یهاگ  دوشیم و  هتفگ  شرع  فقس ، دوخ  هب  یهاگ  دشاب و  فقس  ياراد  هک  تسا  يزیچ  ای  ییاج و  ینعم  هب  تغل  رد  شرع » « ؟ دنراد

هحفـص دننامه [   ) دایز و رایـسب  هک  تسا  دنوادخ  تردق  یهلا ، شرع  زا  روظنم  اما  دـنیوگیم . شرع  دراد  دـنلب  ياههیاپ  هک  ییاهتخت 
نایاپیب ملع  زا  هیانک  یهلا  شرع  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب  دراد . هطاحا  تاقولخم  ملاع و  همه  رب  دراد ) هطاـحا  ریز  رب  هک  فقـس  [ 106
دنوادـخ شرع  یخرب  دراد . هطاحا  کی  ره  هدارا  اهنآ و  رکفت  اهنآ و  تینهذ  یتح  ناگدـشهدیرفآ و  مامت  رب  زین  نآ  هک  تسا  راگدرورپ 
دنوادـخ هیلـالج  هیلاـمک و  تافـص  ماـمت  زا  هیاـنک  ار  یهلا  شرع  یـضعب  دـناهدرک و  ریـسفت  دـنوادخ  تیمکاـح  تیکلاـم و  ینعم  هـب  ار 

همئا هطاحا  فاوط و  زا  روظنم  دـیاش  تسا . ملاع  رب  وا  هطاـحا  ماـقم و  تمظع  رگناـیب  دـنوادخ ، فاـصوا  زا  کـی  ره  هک  ارچ  دناهتـسناد .
دیاش تسا و  ادخ  شرع  رانک  رد  اهنآ  دوجو  دـنوادخ و  شرع  فارطا  رد  اهنآ  ینارون  ریـس  یهلا ، شرع  فارطا  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا 

تردـق ملع و  لامک ، تمظع ، رب  اهنآ  ینعی  دـنراد . یهلا  شرع  رب  لماک  ملع  هدوب و  دـنوادخ  شرع  رب  طـیحم  اـهنآ  هک  تسا  نآ  روظنم 
ظفاح دـنوادخ و  ملع  ياههراوجنگ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دـنراد و  هطاحا  نآ  رب  هدوب ، فقاو  دـنوادخ 

دنوادـخ تمظع  تردـق و  ملع ، رب  طیحم  ار  دوخ  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  ثیداحا ، زا  یـضعب  رد  هک  ناـنچمه  دنتـسه . وا  رارـسا 
، دـنیبیم ار  اهنآ  لوا  تسا و  هدرک  همئا  هب  هجوت  دـیامنیم ، دـصق  ار  دـنوادخ  سک  ره  هک  تسا  ریگارف  ناـنچنآ  هطاـحا  نیا  دناهتـسناد .

. ] دیامن ور  امش  هب  دنک ، دصق  ار  دنوادخ  هک  ره  و  مکب :» هجوت  هدصق  نمو  : » میناوخیم دعب  ياهزارف  رد  هک  نانچمه  ار . دنوادخ  سپس 
هحفص 107 ]

مکب انیلع  نم  یتح 

يدـنوادخ ینعی  تسا . تیاغ  ياهتنا  يارب  یتح » . » داهن تنم  ام  رب  ناهج ،) نیا  رد  نیرهاط  همئا   ) امـش ندروآ )  ) اب دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات 
، دش هدراذگتنم  دنوادخ و  راذگتنم ، سپ  دراذگ . تنم  ام  رب  امش  دوجو  هلیسو  هب  داد ، ریس  شرع  فارطا  رد  دیرفآ و  رون  ار  امـش  هک 
زا مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلیسو  هب  مدرم  رب  دنوادخ  يراذگتنم » . » تسا مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دوجو  تنم ، هلیـسو  مدرم و  مامت 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  رطاخ  هب  هک  روطنامه  دنوادخ  تفگ  دیاب  دنتـسه . توبن  ممتم  ناشتماما  اب  ناشیا   - 1 تسا : تهج  دنچ 
هدننکمامت و .) 3 هدـئام /  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  هیآ  تداهـش  هب   ) نیموصعم هک  ییاجنآ  زا  . 164 نارمع /  لآ  دراذـگ ، تنم  مدرم  رب 

نایرج يرست و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تماما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  ار  يراذگتنم  دنوادخ  دنتـسه ، توبن  رگلماک 
، دنزاس يراج  نابز  رب  نیتداهش  هک  یناسک  یمامت   - 2 تسا . مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تماما  رطاخ  هب  دنوادخ  تنم  سپ  تسا . هداد 
تیالو و هب  داقتعا  سپ  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  تماـما  تیـالو و  لوبق  دنـشاب ، نمؤم  هکنیا  طرـش  یلو  دـندرگیم ، ناملـسم 

نیرهاط همئا  هلیسو  هب  ار  مدرم  مالـسا  هکنیا  هطـساو  هب  دنوادخ  دنکیم و  نامیا  هب  لدبم  ار  مالـسا  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  تماما 
رب متفه  هیآ  تارجح  هروس  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  دراذـگیم . تنم  نامیا  لها  رب  هدرک ، نامیا  هب  لیدـبت  هحفص 108 ] مالسلا [  مهیلع 

، ددرگ نانآ  یعقاو  وریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بحم  سک  ره   - 3 تسا . هدراذگ  تنم  دناهدش ، تیادـه  نامیا  يوس  هب  هک  یناسک 
. دنتسه یضار  وا  زا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ادخ و  دشابیم و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دزن  نیبوبحم  زا  تسا و  بوبحم  دنوادخ  دزن 

هداد رارق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دوخ و  تیاضر  دروم  ار  اهنآ  هدراذـگ و  تنم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ناوریپ  همه  رب  دـنوادخ  سپ 
نایعیـش و تقلخ  هک  هدـش  نآ  هب  هراشا  یناوارف  تاـیاور  رد   - 4 دراد . همئا  ناوریپ  هب  تبـسن  رفاو  هقالع  هدراذـگ ، هراـبود  یتنم  و  تسا .
زا ام  نایعیش  : » دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دشابیم . مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  لگ  يدایز  زا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نابحم 

يارب هیاـمریمخ  نیرتهب  نآ  هدوب و  یهلا  شرع  ریز  زا  لـگ  نآ  ص 513 . نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ۀعیـشلا  دناهدش .» هدـیرفآ  ام  لگ  يدایز 
يدوجو لگ  هدراذگ ، تنم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نابحم  نایعیـش و  رب  هکلب  هدرکن ، هدافتـسا  ناگمه  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  تقلخ 

راتفر و نامه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یعقاو  ناوریپ  نایعیـش و   - 5 تسا . هداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لگ  يدایز  زا  ار  اـهنآ 
هب لد  رد  دناهتـشاد و  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  هـمئا  یهلا و  كاـپ  ياـیلوا  ار  اـهنآ  هـمه  هـک  دـنهدیم  ماـجنا  ار  ییاـهتدابع  رادرک و 

همئا هک  تسا  یتالیخت  درگ  رب  اهنآ  راکفا  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تاداقتعا  ءزج  هک  دـنراد  داقتعا  نیقی و  یتاداـقتعا 
تیوـنعم حور و  هشیدـنا و  رکف و  لاـمعا و  هحفـص 109 ] تاداقتعا و [  اهراتفر و  هدراذگ ، تنم  نایعیـش  رب  دـنوادخ  اذـل  دناهتـشاد . زین 

رد مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هتبلا  تسا . هداد  رارق  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  اب  قباطم  دراوم ، زا  يرایسب  رد  ار  نایعیش  ناوریپ و 
همئا لامعا  نیموصعم و  همئا  یعقاو  ناوریپ  لامعا  نیب  یلو  دنتـسه . دوخ  نابحم  زا  رتـالاو  رتمیظع و  رایـسب  تاداـقتعا  راـتفر و  لاـمعا و 

لامعا همه  یلو  تسا ، مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  یـضعب  اب  قباطم  ناوریپ ، لامعا  مامت  ینعی  تسا . قلطم  صوصخ  مومع و  نیرهاط ،
ناوریپ هلیخم  هب  اسب  هچ  هک  دنتـسه  لوغـشم  يروما  هب  دراوم  زا  رایـسب  رد  اهنآ  هکلب  دـشابیمن . نیبحم  لامعا  ناـمه  مالـسلا  مهیلع  همئا 

. تسا هداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  لامعا  اب  قباطم  ار  اهنآ  لامعا  هدراذـگ ، تنم  نایعیـش  رب  دـنوادخ  دیـسر و  دـهاوخن  زین  ناشیا 
تماما اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  همئا ، هطساو  هب  هدراذگ ، تنم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ناوریپ  همه  رب  نانم ، دنوادخ  سپ 

ادخ و بوبحم  دـنوادخ و  یـضرم  ار  نانمؤم  هدرک ، نامیا  ياراد  نانآ ، هطـساو  هب  ار  مدرم  هدـنادرگ ، لماک  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا 
رادرک و راـتفر و  هدرک و  باـختنا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  لـگ  يداـیز  زا  ار  نایعیـش  لـگ  هداد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا 

تسا . هداد  رارق  همئا  تاداقتعا  رادرک و  راتفر و  اب  قباطم  ار  نایعیش  تاداقتعا 

همسا اهیف  رکذیو  عفرت  نا  هللا  نذا  تویب  یف  مکلعجف 

ود تویب »  » يارب اجنیا  رد  دوش . هدرب  وا  مان  اهنآ  رد  داد و  رارق  دنبای ، تعفر  داد  نذا  هک  ییاههناخ  رد  ار  راهطا ) همئا   ) امش دنوادخ ، سپ 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  يرهاظ  ياههناخ  دـناهتفای ، عیفرت  تصخر  هک  ییاـههناخ  تویب و  زا  روظنم   - 1 هحفـص 110 ] دراد [ : دوجو  ریبعت 

ره فیرـش  مرح  هک  نانچمه  تسا . ناشتافو  زا  دعب  نانآ  رهطم  رونم و  روبق  ناشتایح و  نامز  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع 
ناوارف یعـس  مغریلع  درذـگیم ، نامز  هچ  ره  تسا و  هدـیدرگ  هتخابلد  اهنویلیم  ترایز  لحم  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  کـی 
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هدوزفا اـهنآ  تراـیز  قاـیتشا  اـهنآ و  هب  یگدادـلد  روـنم و  روـبق  نآ  ناقـشاع  رب  زور  ره  اهدـقرم ، نآ  يرهاـظ  بیرخت  رد  همئا  نانمـشد 
روظنم  - 2 دنزادرپیم . رهطم  روبق  نآ  رانک  رد  یهلا  تدابع  هب  هتخاس ، يراج  بل  رب  دنوادخ  رکذ  نانآ ، هب  لسوت  اب  ناگمه  ددرگیم و 

دـشابیم مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تمکح  ملع و  ياههناخ  ینعی  يونعم  ياههناخ  دناهتفای ، عیفرت  تصخر  هک  ییاههناخ  تویب و  زا 
تعجر رـصع و  ماما  روهظ  نامز  رد  دـباییم و  يرتشیب  شرتسگ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  فراـعم  مولع و  درذـگیم ، ناـمز  هچ  ره  هک 

« هللا نذا  تویب  یف   » زارف رد  دنوادخ  تصخر  و  نذا »  » زا روظنم  دش . دـهاوخ  ریگملاع  نانآ ، فراعم  مولع و  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا 
يرهاظ و ياههناخ  ماقم  عیفرت  هب  ظوفحم  حول  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هب  ینیوکت » نذا  «. » یعیرـشت نذا   » اـی تسا و  ینیوکت » نذا   » اـی

دنوادخ رون  اهنآ  هک  ارچ  داد . دهاوخ  ماجنا  تسا و  هدومرف  ردـقم  نینچنیا  هدرک و  مکح  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يونعم  ینطاب و 
ماقم میظعت  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هب  یعیرشت » نذا  . » دنادرگیم مامت  ار  نآ  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  رون  دنوادخ  هحفص 111 ] دنتسه و [ 

تساوخ رما و  دنتسه  فظوم  مدرم  تسا و  هدومرف  رما  زین  ار  فیلکت  نیا  يارجا  هدومن و  فیلکت  مالـسلا  مهیلع  تیاده  ناماما  تلزنم  و 
مامتها اب  رما  نیا  یهاگ  مییامن و  یگدیسر  ناشرونم  روبق  هب  دیاب  نانآ  يرهاظ  تویب  تینأش  ظفح  رد  یهاگ  سپ  دنشخب . ققحت  ار  یهلا 

ددرگیم . ریذپناکما  ناشتمکح  ملع و  نتخومآ  اهنآ و  فراعم  هب 

انبونذل ةرافکو  انل  ۀیکزتو  انسفنال  ةراهطو  انقلخل  ابیط  مکتیالو  نم  هب  انصخ  امو  مکیلع  انتاولص  لعجو 

یکاپ بجوم  تشاد ، صوصخم  ام  يارب  راهطا ) همئا   ) امـش تیالو  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  داد و  رارق  امـش  رب  ار  ام  ياهدورد  دنوادخ  و 
همئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  دورد و  نداتـسرف  داد .) رارق   ) ام ناهانگ  هرافک  نامهیکزت و  ام و  ندـش  كاپ  نامشنیرفآ و 

دورد و نداتـسرف  رب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  هیحاـن  زا  یناوارف  تاشرافـس  تسا و  یناوارف  لـیاضف  ياراد  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم 
«. طارص يور  رب  تسا  يرون  نم  رب  نداتسرف  دورد  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدش  دراو  شتیفیک  نآ و  یگنوگچ 

دناوتیمن ییاهنت  هب  تاولـص  دورد و  هک  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هریبک ، هعماج  ترایز  زا  تراـبع  نیا  رد  ثیدح 2153 . لامعلا ، زنک 
. ددرگ راذـگرثا  ات  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  یتسود  تیالو و  هحفـص 112 ] لوبق [  هارمه  هب  دیاب  هکلب  دشاب ، هدـیاف  رثا و  ياراد 

ابیط  - » 1 تسا : هدـش  هراشا  اهنآ  رب  تاولـص  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  یتسود  تیـالو و  لوبق  دـئاوف  راـثآ و  زا  رثا  راـهچ  هب  سپس 
دـشابیم و ام  تنیط  ندوب  كاپ  ام و  شنیرفآ  یکاپ  هناشن  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  رب  دورد  ام . شنیرفآ  یگزیکاپ  روظنم  هب  اـنقلخل :»
زا یضعب  تسا . هدیرفآ  اهتنیط  نیرتكاپ  زا  ار  ام  تنیط  اهنآ ، هب  تبحم  زاربا  مالسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  رب  دورد  هطـساو  هب  دنوادخ 

ببـس مالـسلا ، مهیلع  نیرهاـط  همئا  رب  دورد  هک  تسا  نآ  روظنم  تروص  نیا  رد  هک  دـناهدناوخ  اـنقلخل » اـبیط   » ار تراـبع  نیا  نیثدـحم 
و سفن »  » ینعم هب  سفنا » . » ام ناور  نورد و  یکاپ  روظنم  هب  انسفنال :» ةراهط   - » 2 ددرگیم . ام  قالخا  ییوکین  ام و  يوخ  قلخ و  هیکزت 

ياـهشهاوخ زئارغ و  تاـساسحا و   » زا تـسا  تراـبع  زارف ، نـیا  رد  سفنا »  » زا روـظنم  یلو  تـسا . يددــعتم  یناـعم  قیداـصم و  ياراد 
نامرف هانگ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  شکرـس  سفن  هراما .» سفن  ( » فلا دناهدرمـشرب : هلحرم  هس  یـسفن  نینچ  يارب  قالخا  ياـملع  ینورد .»
نامیا لـقع و  رب  شکرـس  سفن  هلحرم  نیا  رد  دوشیم . هتفگ  هراـما »  » نآ هب  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دـناشکیم و  وس  ره  هب  دـهدیم و 

ای لقع  اب  سفن ، نیب  یگنج  كدـنا  هچنانچ  دنتـسه و  میلـست  شکرـس ، سفن  لباقم  رد  نامیا  لقع و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  بلاق 
دنهاوخ بولغم  یناسفن ، شکرس  توهش  لباقم  رد  دروخ و  دنهاوخ  هحفص 113 ] ینیگنس [  تسکش  نامیا  لقع و  دریگ ، تروص  نامیا 

هدـش و لرتـنک  سفن  هراـما ، سفن  تیبرت  تدـهاجم و  میلعت و  زا  سپ  هماوـل .» سفن  ( » ب تشاد . دـهاوخن  يرثا  چـیه  ناشریبدـت  دوـب و 
لقع نامیا و  یهاگ  نامیا ، لقع و  اب  هزرابم  رد  هک  دسریم  ياهلحرم  هب  هتـسش و  هبوت  بآ  اب  ار  ناج  دریگیم و  هانگ  ناربج  هب  میمـصت 
اقترا هماوـل  سفن  هب  هدرک ، رییغت  سفن  هلحرم  نیا  رد  تـسا . ناـمیا  لـقع و  نآ  زا  نیگنـس ، هـفک  یلو  سفن . یهاـگ  دـندرگیم و  زوریپ 
تیبرت بیذهت و  زا  سپ  هک  تسا  ياهلحرم  نآ  و  هنئمطم .» سفن  ( » ج تسا . مزال  ربکا » داهج   » هلحرم نیا  هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  دـباییم .
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دنرادن تمواقم  بات  نامیا  لقع و  لباقم  رد  تاوهش  هدش و  مار  نآ  ربارب  رد  شکرـس  زئارغ  هک  يروط  هب  ددرگیم . لصاح  سفن  لماک 
نیموصعم همئا  نیتسار  ناوریپ  اـیلوا و  یهلا و  ياـیبنا  موصعم ، ناـماما  ماـقم  یماـقم ، نینچ  دـسریم . هنیکـس  شمارآ و  هلحرم  هب  سفن  و 

سفن زا  ناوتیم  نانآ ، رب  دورد  ندومن  راثن  نآ ، یپ  رد  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  زا  يوریپ  کسمت و  لـسوت ، اـب  تسا . مالـسلا  مهیلع 
3 دومن . كاپ  یناوهش  ياهیگدولآ  مامت  زا  هدرک ، ریهطت  ار  سفن  درک و  ریس  هنئمطم  سفن  فرط  هب  سپـس  هماول و  سفن  يوس  هب  هراما 
هحفـص 114] هیکزت [  اهنآ ، رب  دورد  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاـط  همئا  یتسود  تیـالو و  لوبق  رثا  ینعی  اـم . هیکزت  روظنم  هب  اـنل :» ۀـیکزت  - »
هک تسا  ینطاب  يونعم و  ومن  دشر و  نامه  روظنم  تسا و  ومن  دشر و  ینعم  هب  ترابع  نیا  رد  هیکزت » . » دوب دـهاوخ  ام  همه  يارب  ینورد 
هک  ) ددرگیم زاغآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  هیکزت  نیا  أشنم  درک . دهاوخ  زین  ینوریب  يرهاظ و  ومن  دشر و  تیبرت و  هب  تیارس 

دارفا دوب و  دـهاوخ  نینمؤـم  يارب  هیکزت  همادا  بجوـم  همئا ، یتـسود  تیـالو و  و  . 164 نارمع /  لآ  هدوـب ) همه  هیکزت  تـثعب ، زا  فدـه 
ینعم هب  رفک »  » هدام زا  هراـفک » . » اـم ناـهانگ  يارب  هراـفک  روظنم  هب  انبونذـل :» ةراـفک   - » 4 دـنام . دـنهاوخ  مورحم  ضیف  نیا  زا  ناـمیایب 

دزرویم و قشع  نانآ  هب  هتفریذپ و  ار  همئا  تیالو  هک  تسا  یـسک  هتـشذگ  ناهانگ  ندناشوپ  ینعم  هب  هرافک »  » اجنیا رد  تسا . ندـناشوپ 
باب زا  باوت  دـنوادخ  هتفرگ ، رارق  ضامغا  دروم  وا  هتـشذگ  ناهانگ  اـهاطخ و  یلاـمعا ، راـتفر و  نینچ  اـب  تسا . هداتـسرف  دورد  اـهنآ  رب 

دناشوپیم . ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  دوخ ، تمحر 

مکلضفب نیملسم  هدنع  انکف 

تیالو ماقم  ياراد  ام  هکنآ  زا  دعب  ینعی  انتاولـص .» لعج  و   » رب تسا  عیرفت  انکف »  » رد ءاف »  - » 1 دراد : دوجو  ریبعت  ود  ترابع ، نیا  هرابرد 
ملع رد  و   ) دنوادخ دزن  ام  سپ  دش ، نامناهانگ  هرافک  هیکزت و  نامتقلخ و  ندش  كاپ  ثعاب  ام ، تیالو  لوبق  ام و  تاولـص  میدش و  امش 

رد ءاف »  - » 2 میاهدوب . ناتلضف  ناگدشمیلست  تسا )، هدش  هتشاگن  نایعیش  یمامت  یماسا  نآ  رد  هک  وا  ظوفحم  باتک  هحفص 115 ] وا و [ 
زاغآ رد  ینعی   ) میدوب هدیدرگ  امش  يرترب  لضف و  هب  میلست  میدش ، امش  تیالو  ماقم  ياراد  ام  هکنآ  ببـس  هب  ینعی  تسا . تیببـس  انکف » »

( ظوفحم  ) دـنوادخ دزن  ناماما  نارادتـسود  نابحم و  یمامت  ماـن  سپ  میدوب .) هدرک  مـالعا  همئا  ماـقم  هب  ار  دوخ  ندوب  میلـست  اـم  تقلخ ،
لوبق ار  اهنآ  تیالو  دـنوادخ  دزن  رد  رذ ، ملاـع  رد  ناـنآ  هک  ارچ  دـنراد . عـالطا  امـسا ، نآ  یماـمت  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تسا و 

دناهدومن .

مکایا انقیدصتب  نیفورعمو 

هکنیا هب  مالسلا ، مهیلع  ناماما  نابحم  نایعیش و  ام  هک : تسا  نآ  زارف  نیا  زا  روظنم  میاهتشگ . فورعم  امش  قیدصت  هب  امش ) نایعیش   ) ام و 
اههقرف و یمامت  نیب  رد  میرامشیم ، بجاو  مزال و  دوخ  رب  ار  امـش  تعاطا  هدرک ، قیدصت  تاقولخم  یمامت  رب  يرترب  تماما و  هب  ار  امش 
رد نایعیـش  فیـصوت  هک  ارچ  دنـسانشیم . ار  ام  هدنیآ ، هتـشذگ و  مدرم  یمامت  میتسه و  فورعم  هدـش و  هتخانـش  ینونک  لبق و  بهاذـم 

ار ام  دوخ ، ياهاعد  رد  نانآ  میاهتشگ و  فورعم  زین  یهلا  ناگتـشرف  هکئالم و  یمامت  نیب  رد  تسا و  هدمآ  هتـشذگ  ینامـسآ  ياهباتک 
 ] رـشحم لها  نیب  رد  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  نابحم  نایعیـش و  زین  تمایق  زور  دـنیامنیم . رافغتـسا  بلط  اـم  يارب  هدرک ، کـیرش 

تعافش هب  دوخ  هدیـسر ، تلاسر  نادناخ  تعافـش  هب  هدش و  تشهب  لها  ناگتفایتاجن و  نانآ  هک  ارچ  دندرگیم . فورعم  هحفص 116 ]
دندرگیم . لوغشم  نارگید 

هقبسی الو  قئآف  هقوفی  الو  قحال  هقحلی  ثیح ال  نیلسرملا  تاجرد  عفراو  نیبرقملا  لزانم  یلعاو  نیمرکملا  لحم  فرـشا  مکب  هللا  غلبف 
عماط هکاردا  یف  عمطی  الو  قباس 
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دنـشابیم نیموصعم  غلب ،»  » لوعفم تروص  نیا  رد  تسا . هیربخ  هلمج  هیدعت و  مکب »  » رد ءاب »  - » 1 هدش : دراو  انعم  راهچ  ترابع ، نیا  رب 
ماـقم نیرتفیرـش  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  امـش  دـنوادخ  سپ  تسا : نینچ  ینعم  نیارباـنب  تسا . هدـش  هداد  اـهنآ  زا  ربـخ  هـک 

نانچنآ تسا . هدـناسر  هدرک و  لئان  نالوسر  ناگداتـسرف و  ياههجرد  نیرتالاب  ناـبرقم و  ياـهلزنم  نیرتدـنلب  ناگدـش و  هتـشادیمارگ 
زا ياهدنریگتقبـس  چیه  دش و  دهاوخن  ماقم  نآ  زا  رترب  ياهدنیوجيرترب  چیه  ددرگیمن و  قحلم  نآ  هب  ياهدنوشقحلم  چیه  هک  یماقم 

تروص نیا  رد  تسا . هیربخ  هلمج  تیببس و  مکب »  » رد ءاب »  - » 2 ددنبن . عمط  ماقم  نآ  رد  ياهدننکعمط  چیه  دریگیمن و  تقبس  ماقم  نآ 
فذح زین  ترابع  نیا  رد  ددرگیم ، فذـح  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لوعفم  هک  ییاجنآ  زا  دنتـسه و  نیموصعم  نارادتسود  غلب ،»  » لوعفم

ناگدـش و هتـشادیمارگ  ماـقم  نیرتفیرـش  هب  ار  امـش  ناـبحم  مدرم و  امـش ، ببـس  هب  دـنوادخ  سپ  دوشیم : نینچ  ینعم  تسا و  هدـش 
هک یماقم  نانچنآ  تسا . هدـناسر  هدرک و  لئان  نالوسر  ناگداتـسرف و  ياـههجرد  هحفـص 117 ] نیرتالاب [  نابرقم و  ياهلزنم  نیرتدنلب 

ماقم نآ  زا  ياهدنریگتقبـس  چیه  دش و  دهاوخن  ماقم  نآ  زا  رترب  ياهدنیوجيرترب  چیه  ددرگیمن و  قحلم  نآ  هب  ياهدـنوشقحلم  چـیه 
مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  هب  ار  اهلامک  اهماقم و  مامت  لوا ، تروص  رد  ددنبن . عمط  ماقم  نآ  رد  ياهدـننکعمط  چـیه  دریگیمن و  تقبس 

رد ءاـب »  - » 3 دوشیم . هداد  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارادتـسود  هب  اـهلامک  اـهماقم و  نآ  ماـمت  مود ، تروص  رد  میدادیم و  تبـسن 
رد تسا . هدـش  اعد  اهنآ  يارب  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  غلب ،»  » لوعفم سپ  تسا . هیئاشنا  هیئاـعد و  هلمج  هیدـعت و  مکب » »

نیرتدنلب ناگدش و  هتـشادیمارگ  ياهلحم  نیرتفیرـش  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ایادخ ، راب  سپ  تسا : نینچ  انعم  تروص  نیا 
نآ هب  ياهدنوشقحلم  چیه  هک  دـنبای  یماقم  نانچنآ  نانآ  دـناسرب و  یهلا  نالوسر  ناگداتـسرف و  ياههجرد  نیرتالاب  نابرقم و  ياهلزنم 

ياهدننکعمط چیه  دریگن و  تقبس  ماقم  نآ  زا  ياهدنریگتقبـس  چیه  دورن و  ماقم  نآ  زا  رترب  ياهدنیوجيرترب  چیه  ددرگن و  قحلم  ماقم 
، تلاح نیا  رد  تسا . هیئاشنا  هیئاعد و  هلمج  هیببـس و  مکب »  » رد ءاب »  - » 4 نیملاعلا ). بر  ای  نیمآ  . ) دشاب هتـشادن  ار  ماقم  نآ  كرد  عمط 

نینچنیا انعم  تروص  نیا  رد  دنـشابیم . مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نابحم  هدـش ، اعد  ناشیارب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمه  هک  غلب »  » لوعفم
ناگدش و هتشادیمارگ  ياهلحم  نیرتفیرش  هب  ار  اهنآ  نارادتـسود  نابحم و  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  ببـس  هب  ادنوادخ ، سپ  تسا :
هک دـنبای  یماقم  نانچنآ  نانآ  امرف و  لئان  یهلا  نالوسر  ناگداتـسرف و  ياههجرد  هحفـص 118 ] نیرتالاب [  نابرقم و  ياهلزنم  نیرتدنلب 

تقبس ماقم  نآ  زا  ياهدنریگتقبـس  چیه  دورن و  ماقم  نآ  زا  رترب  ياهدنیوجيرترب  چیه  ددرگن و  قحلم  ماقم  نآ  هب  ياهدنوشقحلم  چیه 
تبـسانم ثیداحا  اهتیاور و  اب  هچنآ  یلو  نیملاعلا ). بر  ای  نیمآ  . ) دـشاب هتـشادن  ار  ماقم  نآ  كرد  عمط  ياهدـننکعمط  چـیه  دریگن و 

مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  رفـس  زا  تیاکح  ترابع  تروص  نیا  رد  دشاب . هیربخ  هلمج  هیدعت و  ءاب »  » هک تسا  لوا  يانعم  دراد ، يرتشیب 
« اراونا هللا  مکقلخ   » تراـبع هک  ناـنچمه  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  يدوعـص  سوق  دراد و  دـنوادخ  يوـس  هب  تاـقولخم  نیب  زا 

مهیلع نیموصعم  تارـضح  یلوزن  سوق  تشاد و  تاـقولخم  مدرم و  يوـس  هب  دـنوادخ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  رفـس  زا  تیاـکح 
دراد . نوعجار » هیلإ  انإ   » زا تیاکح  ثحب  دروم  ترابع  تشاد و  انإ هللا »  » زا تیاکح  دوب و  مالسلا 

......... لهاج الو  ملاع  الو  دیهش  الو  قیدص  الو  لسرم  یبن  الو  برقم  کلم  یقبی  یتح ال 

حلاط رجاف  الو  حـلاص  نمؤم  الو  لضاف  الو  یند  الو  لهاج  الو  ملاع  الو  دیهـش  الو  قیدـص  الو  لسرم  یبن  الو  برقم  کلم  یقبی  یتح ال 
مکرون مامتو  مکناش  ربکو  مکرطخ  مظعو  مکرما  ۀـلالج  مهفرع  الا  دیهـش  کلذ  نیب  اـمیف  قلخ  ـالو  دـیرم  ناطیـش  ـالو  دـینع  راـبج  ـالو 

ماقم و نانچنآ   ) هنم مکتلزنم  برقو  هیدل  مکتصآخو  هیلع  مکتمارکو  هدنع  مکتلزنمو  مکلحم  فرـشو  مکماقم  تابثو  مکدعاقم  قدصو 
 ] چیه تسین و  ياهدشهداتـسرف  ربمایپ  چـیه  دـنامن و  یبرقم  هتـشرف  چـیه  هک  تسا ) دـنلب  عیفر و  دـنوادخ  دزن  نیرهاط ، همئا  امـش  تلزنم 

يرادرککین نمؤم  لضاف و  ناسنا  ياهدوهیب و  تسپ و  ناسنا  چیه  درادـن و  دوجو  یلهاج  ملاع و  دیهـش و  رادرکتسار و  هحفص 119 ]
یتسه ملاع  رد  ياهدش  هدـنار  ناطیـش  چـیه  درادـن و  دوجو  ییوجهزیتس  شکندرگ  ناسنا  چـیه  رادرکدـب و  راکهبت  ناسنا  چـیه  تسین و 
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یگرزب ماقم و  تمظع  ناترما و  تلالج  هب  هکنآ  رگم  تسین ، دوجوم  دشاب ، هدش  هتفرگ  هاوگ  هک  ياهدـش  هدـیرفآ  چـیه  درادـن و  دوجو 
امـش و یمارگ  ماقم  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  ناتتلزنم  ناکم و  تفارـش  ناتماقم و  يرادـیاپ  بصنم و  یتسرد  ناـترون و  ندوب  لـماک  تلزنم و 

ینعم هب  ربج »  » هدام زا  راـبج » . » دراد تفرعم  دـیراد ، دـنوادخ  هب  تبـسن  هک  یکیدزن  هاـگیاج  هتـشاد و  دـنوادخ  دزن  رد  هک  یتیـصوصخ 
هبلغ رهق و  عون  ره  هب  رگید  يوس  زا  ناربج و  عون  ره  هب  وس  کی  زا  ادـعب  یلو  دـشاب . رهق  راشف و  اب  مأوت  هک  تسا  يزیچ  ندرک  حالـصا 
همه ندرک  حالـصا  رطاخ  هب  ای  تسا و  ملاع  همه  رب  وا  طلـست  رطاخ  هب  ای  دوشیم ، قالطا  رابج »  » مان دنوادخ ، هب  رگا  تسا . هدـش  قالطا 

دشکیم و دنزیم ، بضغ  مشخ و  يور  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  دینع » رابج  . » دشابیم دنتـسه ، حالـصا  هب  دنمزاین  هک  تادوجوم 
ياـعدا اـب  ار  دوخ  صقن  دـهاوخیم  هک  ارچ  دـیامنیم . دوخ  زا  يوریپ  هب  روبجم  ار  نارگید  تسین و  لـقع  ناـمرف  وریپ  دـنکیم و  دوباـن 

نیا دوریمن . قح  رابریز  هاگچـیه  تسا و  فلاخم  هداعلاقوف  تقیقح ، قح و  اب  هک  تسا  یـسک  دـینع » . » دزاـس فرطرب  ربکت ، تمظع و 
و نطش »  » هدام زا  ناطیـش » [ » هحفـص 120 تسا [ . نامز  رـصع و  ره  ناربکتـسم  اهتوغاط و  زراب  تافـص  زا  دـینع ،) رابج و   ) تفـص ود 
ای نج و  اـی  ناـسنا و  زا  معا  دوشیم . قـالطا  درمتم  شکرـس و  دوجوم  هب  ناطیـش  تسا و  هدـش  هتفرگ  تسپ  ثیبـخ و  ینعم  هب  نطاـش » »

، نآ قادصم  نیرتنشور  هک  دراد  یفلتخم  یناعم  ناطیش ، نیاربانب  تسا . هدمآ  زین  قح  زا  رود  رورـش و  حور  ینعم  هب  رگید و  ناگدنبنج 
ای دشاب  هاوگ  نایم  نیا  رد  هک  يرگید  هدیرفآ  چیه  هن  ینعم و  هب  دیهـش » کلذ  نیب  امیف  قلخ  الو  . » دنتـسه وا  ناوعا  نایرکـشل و  سیلبا و 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  تیالو  رب  تداهش  دوهش ، ملاع  رد  هک  دنتسه  یتادوجوم  ناگدیرفآ ، زا  دارم  تسا . دشاب ، هدش  هتفرگ  هاوگ 
تمظع تلالج ، ینعی  مکرما » ۀلالج  . » دشاب تاناویح  تاتابن و  تادامج ، روظنم  دیاش  دنتسین و  اهنج  ناگتـشرف و  اهناسنا ، ءزج  هداد و 

« مکرطخ مظع  . » تسین فیـصوت  لباق  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ملاع  رد  امـش  ینیوکت  یعیرـشت و  هیهلا  هیلک  تیالو  نامه  امـش ، تکوش  و 
ربک . » دشاب ناوارف  تیزم  تلزنم و  ردق و  ياراد  هک  يدراوم  رد  رگم  دوشیمن ، لامعتـسا  رطخ »  » هملک امـش . تلزنم  ردق و  تمظع  ینعی 
امـش هب  دـنوادخ  هک  يرون  صقن  بیع و  نودـب  تیمامت  ینعی  مکرون » ماـمت  . » دـشابیم امـش  تلزنم  تلاـح و  یگرزب  ینعم  هب  مکناـش »

دنوادخ ناهرب  رون و  هدوب و  دنوادخ  رون  امش  هک  ارچ  دباییم . روهظ  نآ  هطساو  هب  امـش ، ینیوکت  یعیرـشت و  تیالو  هک  هدومرف ، تیانع 
ییاهبصنم رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  هحفص 121 ] همئا [  ینعی  تسا . امش  ياهبصنم  یتسرد  ینعم  هب  مکدعاقم » قدص  . » تسامـش دزن 

لکـشم رایـسب  اهتیلوؤسم ، نآ  هب  لمع  هک  دنتـسه  نارگ  ریطخ و  رایـسب  یتیلوؤسم  ياراد  تسا و  یهلا  ياـهبصنم  هک  دـناهتفرگ  رارق 
ندوب تباث  تابث و  دراد و  دنوادخ  دزن  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تلزنم  ماقم و  ندوب  تباث  هب  هراشا  هلمج  نیا  مکماقم » تابث  . » تسا

نآ یگتسیاش  تقایل و  اب  درف  نآ  رگا  یلو  درادن . تابث  دش ، اطعا  درف  تقایل  نودب  یماقم  رگا  ینعی  تسا . دعاقم » قدص   » لیلد هب  ماقم ،
مهیلع موصعم  ناماما  ماقم  یکیدزن  هب  هراشا  هنم » مکتلزنم  برق  . » دوب دهاوخ  رادـیاپ  يو  يارب  ماقم  نآ  هشیمه  يارب  درک ، زارحا  ار  ماقم 

دنوادخ تجح  اهنآ  هک  ارچ  تسادخ . تساوخ  نامه  ماما  تساوخ  هک  تسا  کیدزن  برق ، ماقم  نیا  نانچنآ  هک  دراد  دنوادخ  اب  مالسلا 
«، هدنع  » رد ریمـض  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . دنوادخ  قولخم  دـبع و  ماما ، هکنآ  زج  تسین ، دـنوادخ  ماما و  نایم  یقرف  چـیه  دنتـسه و 
 - 2 فرعم )  ) هدـنوشیفرعم  - 1 تسا : هتـسباو  رما  دـنچ  هب  یندومن ، یفرعم  فـیرعت و  ره  ددرگیمرب . دـنوادخ  هب  هنم » «، » هیدـل «، » هیلع »
نیا رد  هحفص 122 ] فیرعت [  زا  ضرغ   - 4 هل ) فرعم   ) دوشیم یفرعم  اهنآ  هب  یسک  ای  يزیچ و  هک  یناسک   - 3 فرعم )  ) هدننکیفرعم

دنوادخ دشاب ، هتشاد  هدنوشیفرعم »  » هب لماک  هطاحا  یتسیاب  هک  هدننکیفرعم  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هدنوشیفرعم ، ترابع 
ار نیموصعم  دنوادخ  هک  یناسک  و  دیامنیم . یفرعم  دنتـسه ، ترابع  نیا  رد  هک  ییاههورگ  مامت  هب  ار  همئا  هک  تسوا  ینعی  تسا . یلاعت 

یبن برقم 2 -  کلم   - 1 زا : دنترابع  هک  دندنمهرهب  تالامک  زا  هک  ییاهنآ  فلا ) دنتسه : هتـسد  ود  رب  هل ،) فرعم   ) هدرک یفرعم  اهنآ  هب 
یند لهاج 2 -   - 1 زا : دنترابع  دندنسپان و  تافص  ياراد  هک  یناسک  نمؤم ب ) لضاف 7 -  ملاع 6 -  دیهش 5 -  قیدص 4 -  لسرم 3 - 

؟ تسا هدوب  هچ  هتـسد  هورگ و  ود  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یفرعم  زا  فدـه  ضرغ و  اـما  ناطیـش  دـناعم 5 -  شکندرگ  رجاف 4 -   - 3
مهیلع نیرهاط  همئا  هیلوا  تالامک  كرد   - 1 دراد : هدئاف  ود  لوا ، هورگ  يارب  نیموصعم  ندناسانش  تفگ ، دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 
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 - 2 هحفص 123 ] دیسریمن [ . يدوجوم  چیه  هب  اقب ، ضیف  یتح  یضیف  چیه  دندوبن ، اهنآ  رگا  تسا و  همئا  ماع  تمحر  نامه  هک  مالـسلا 
نیموصعم ندناسانش  تلع  مالـسلا . مهیلع  راهطا  همئا  هب  هقالع  دیدشت  داجیا و  هطـساو  هب  نآ  كرد  يارب  شالت  هیوناث و  تالامک  كرد 
راوخيزور یلو  دنتسه ، دنسپان  تافص  ياراد  هکنیا  اب  دننادب ، راکدب  دارفا  اریز  معنم . تخانش   - 1 تسا : روظنم  ود  هب  مود ، هورگ  يارب 

اما دـشاب . هتـشادن  دوجو  تخانـش  مدـع  يارب  ياهناـهب  چـیه  رگید  هکنیا  لـیلد  هب  تجح . ماـمتا   - 2 دنـشابیم . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
 - مالـسلا 2 مهیلع  نیموصعم  همئا  رما  تلالج   - 1 تسا : بیترت  نیدب  هدـمآ ، ترابع  نیا  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  فاصوا 
 - ناـنآ 6 بصنم  یتـسرد  یتـسار و  اـهنآ 5 -  رون  تیماـمت  ناـنآ 4 -  تـلزنم  یگرزب  مالـسلا 3 -  مهیلع  نیموـصعم  همئا  ردـق  تمظع 

صاـخ بتارم  یگژیو  ادـخ 9 -  دزن  نانآ  یمارگ  ماـقم  دـنوادخ 8 -  هاگـشیپ  رد  اهنآ ، تلزنم  لـحم و  تفارـش  ناشماقم 7 -  يرادـیاپ 
تاروما دروـم  رد  دـنوادخ  یفرعم  هک  تسناد  دـیاب  دنتـسه  اراد  دـنوادخ  هب  تبـسن  هک  یکیدزن  هاـگیاج  دـنوادخ 10 -  دزن  رد  ناـشیا ،

نیـشیپ و يایبنا  نابز  هب  یفرعم  نیا  ای  تسا و  هدـش  دای  تالامک  اب  نیموصعم  دوخ  داـجیا  هطـساو  هحفـص 124 ] هب [  ای  هدش ، دای  هناگهد 
مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  یفرعم  میرک ، نآرق  ناگتشذگ و  ینامـسآ  ياهباتک  رد  ای  هتفرگ و  تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دنهاوخ یفرعم  دیامنیم ، اطع  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ناشردق  تمظع  ناشتعافش و  لوبق  هطساو  هب  رشحم ، يارحـص  رد  ای  هتفرگ و  تروص 

دنوشیم . هتخانش  دنراد ، هک  يردق  تمظع و  هطساو  هب  تشهب  رد  ای  دش و 

یترساو یلامو  یلهاو  یماو  متنا  یباب 

ماقم دننادیم و  مرتحم  هک  سک  ره  يارب  ار  ندش  ادف  هنوگنیا  تالمج و  نیا  داب . امـش  يادف  مرابت  ملام و  منادـناخ و  مردام و  مردـپ و 
هدافتـسا وا  زا  يرازگرکـش  مالعا  تبحم و  زاربا  تفرعم و  راـهظا  تهج  دـننکیم ، بوسحم  وا  ییادـف  ار  دوخ  دنرامـشیم و  میظع  ار  وا 

هب تبـسن  هدـنیوگ  رفاو  تبحم  هناشن  هتـشاد و  بطاـخم  یگرزب  تمظع و  ربارب  رد  هدـنیوگ ، نتـسناد  کـچوکدوخ  زا  ناـشن  دـننکیم و 
ناسک نیرتزیزع  زیچ و  همه  یندشانفصو ، یتبحم  اب  هتفای و  داقتعا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ماقم  ولع  هب  رئاز  زین  اج  نیا  رد  تسا . بطاخم 

نآ تسا و  هتفهن  یتقیقح  هلمج  نیا  رد  درادن . یشزرا  شناسک  دوخ و  ناج  اهنآ ، تمظع  ربارب  رد  تسا  دقتعم  دنادیم و  نانآ  ییادف  ار 
هحفص 125 ] تسا [ . دنوادخ  يارب  شنتشاد  نمشد  نتشاد و  تسود  هدرک و  كرد  ار  نامیا  تقیقح  رئاز ، هک  تسا  نیا 

مکل لاوم  مکفلاخ  نم  ۀلالـضبو  مکناشب  رـصبتسم  هب  مترفک  امبو  مکودعب  رفاک  هب  متنمآ  امبو  مکب  نمؤم  ینا  مکدهـشاو  هللا  دهـشا 
مهل داعمو  مکئآدعال  ضغبم  مکئآیلوالو 

نآ هچنآ  امش و  نمشد  هب  تبسن  و  دیراد ، نامیا  نآ  هب  امش  هچنادب  مراد و  نامیا  امش  هب  نم  هک  مریگ  هاوگ  ار  امش  مریگ و  هاوگ  ار  ادخ 
میامش و ناتسود  رادتـسود )  ) امـش و رادتسود  میانیب . درک ، تفلاخم  امـش  اب  هکنآ  یهارمگ  هب  امـش و  ماقم  هب  مرفاک . دیدرک ، راکنا  ار 
هب عورش  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  يارب  دوخ  ناسک  نیرتهب  ندومن  ادف  زا  سپ  رئاز  میاهنآ . نمشد  مراد و  لد ) رد   ) ار ناتنانمـشد  ضغب 

، رئاز ادتبا  رد  دیاشگیم . هریبک  هعماج  ترایز  رد  ار  يدیدج  لصف  هک  تسا  هدومن  تیالو  تماما و  نادناخ  هب  تبسن  یلمع  تدارا  زاربا 
هک ارچ  دزرویم . رفک  همئا  نانمـشد  هب  هتـشاد و  ناـمیا  ناـنآ  هب  هـک  دریگیم  دـهاش  ار  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  تارـضح  دـنوادخ و 

دوجو مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دـنوادخ و  زا  رتکیدزن  وا  ياعدـم  تاـبثا  رب  يرگید  دـهاش  چـیه  هک  دراد  نیقی  اـهزارف ، نیا  رگهمزمز 
ياهزارف رد  هک  هنوگنامه  یهلا . لعج  هب  نادهاش  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  تسا و  تاذلاب  دهاش  دنوادخ  هک  توافت  نیا  اب  درادـن .

دـنوادخ و هک  اعدا -  نیا  رد  هک  دـشاب  نآ  رب  تسیابیم  رئاز  سپ  ءانفلا .» راد  ءادهـش   » و هقلخ » یلع  ءآدهـش   » هک تشاد  رارقا  رئاز  لـبق 
ياعدا رئاز  رگا  دنتـسه و  تایفخ  رـس و  هب  ملاع  ناـنآ ، هک  ارچ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  یغورد  چـیه  تسا ،-  هتفرگ  دـهاش  نآ  رب  ار  همئا 

نیا رد  رئاز  داد . دنهاوخ  اعدم  ندوب  غورد  رب  تداهـش  نادـهاش  هکلب  درادـن ، یعفن  هحفـص 126 ] نتفرگ [  دهاش  اهنت  هن  دـنک ، نیغورد 
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 - نامیا 2 تیبثت   - 1 ددرگ : شلاح  لماش  ریز  عفانم  ات  دریگیم  دـهاش  دوخ  ناـمیا  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دـنوادخ و  زارف ،
لوخد همئا 7 -  تعافش  زا  يرادربهرهب  رشحم 6 -  يارحص  رد  هافر  خزربياهتمعن 5 -  زا  يربهرهب  ربق 4 -  رد  هافر  ندرم 3 -  ناسآ 
ياراد رفک  هک  میدرک  هراشا  لبق  ياهزارف  رد  تفگ ، دیاب  مکودعب » رفاک   » ترابع حیضوت  رد  یهلا  تنج  رد  نیبرقم  ماقم  تشهب 8 -  رد 
نمؤم  » دیکأت هلمج  نیا  دشابیم . حودمم  رفک  مسق  زا  زارف  نیا  رد  رفک »  » تسا و مومذـم ) هن  حودـمم و  هن  مومذـم ، حودـمم ،  ) مسق هس 

نانمـشد هب  ندـیزرو  رفک  هارمه  هب  هکنآ  رگم  دـباییمن ، ققحت  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  ناـمیا  اریز  تسا . هب » متنمآ  اـمبو  مکب 
دیامنیم رارقا  رئاز  تسا و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ماقم  هب  ییانیب  تریصب و  هب  یلامجا  رارقا  رگنایب  مکناشب » رصبتسم  . » دشاب ناشیا 

زا هک  نانچنآ  امـش  هب  هک  ارچ  ماهدرک . ادـیپ  امـش  نافلاخم  یهارمگ  هب  نیقی  هتفای و  ییانیب  امـش  ماقم  تلزنم و  نأش و  هب  الامجا  نم  هک 
. تسین ریذپناکما  سک  همه  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلیـصفت  تخانـش  هتبلا  ماهتفای . تفرعم  مدومن ، فیـصوت  ترایز  يادتبا 

یعقاو ناقـشاع  نابحم و  دـننک و  ادـیپ  لماک  تفرعم  نانآ ، راونا  هب  دـنناوتیمن  دوخ  زیچان  ياهكرد  صقان و  لوقع  اب  اـهناسنا  هک  ارچ 
دنربیم . یپ  ناشیا  بتارم  زا  یضعب  هب  دوخ ، بح  قشع و  هحفص 127 ] اب [  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

مکبراح نمل  برحو  مکملاس  نمل  ملس 

اب سک  ره  دیتسه . امش  نم ، گنج  حلص و  رایعم  دیوگیم : رئاز  تسا . مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  رئاز  یلمع  نامیا  رگنایب  زارف  نیا 
نیا مراد . گنج  وا  اب  زین  نم  دراد ، ینامرفان  گنج و  رس  امش  اب  سک  ره  متـسه و  راگزاس  وا  اب  زین  نم  تسا ، امـش  عیطم  راگزاس و  امش 
ینعی مکبراح » نمل  برحم  مکملاس و  نمل  ملسم   » ترابع رئاز  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا . رئاز  یبلق  نامیا  زا  هتساخرب  نامیا 

. تسا هدربن  راکهب  ار  دشاب  گنج  رد  امش  اب  سک  ره  اب  متسه  هدننکگنج  دشاب و  حلـص  رد  امـش  اب  سک  ره  اب  متـسه ، هدننکحلـص  نم 
هدننکحلـص و هکنیا  هن  متـسه ، گـنج  مدوـجو  ماـمت  متـسه و  حلـص  مدوـجو  ماـمت  نم  دـیوگیم  هک  هدـناسر  اـجنآ  هـب  ار  هغلاـبم  هـکلب 
. تسا لدـع  ینالف  مییوگیم : دـشاب ، رایـسب  وا  لدـع  رگا  هک  یلاح  رد  تسا . لداع  ینـالف  مییوگب : هکنآ  دـننام  تسرد  ماهدـننکگنج .

تسا . گنج  مدوجو  مامت  تسا و  حلص  مدوجو  مامت  دیوگیم : رئاز  زین  زارف  نیا  رد  تسا . هدش  فاصنا  لدع و  نیع  شدوجو  ینعی 

مکملعل لمتحم  مکلضفب  رقم  مکقحب  فراع  مکل  عیطم  متلطبا  امل  لطبم  متققح  امل  ققحم 

رد نم  منادیم و  لطاب  زین  نم  دـیتسناد ، لطاب  هحفـص 128 ] امـش [  هچنآ  منادیم و  قح  زین  نم  دیتسناد ، قح  نیرهاط ) همئا   ) امـش هچنآ 
تعاطا ینعم  هب  عوط »  » هدام زا  عیطم » . » متسه میلست  امش  ملع  ربارب  رد  مراد ، رارقا  امش  يرترب  هب  مفراع ، ناتقح  هب  میامش . وریپ  لاح  همه 

رد و  لامتحا »  » ردـصم زا  لمتحم » . » دریگ ماجنا  عوضخ  تبغر و  هارمه  هب  هتـساوخ و  رما و  اب  قباـطم  هک  یلمع  زا  تسا  تراـبع  تسا و 
مهف لقع و  دنچ  ره  : » دیامنیم رارقا  رئاز  هک  تسا  نآ  زارف  نیا  زا  دارم  دـشابیم . دـیامنیم ، قیدـصت  میلـست و  هک  یـسک  ینعم  هب  اجنیا 

هچ رگا  تسا . قح  مولع  نآ  هک  مدقتعم  منادیم و  میامنیم و  قیدصت  ار  نآ  بتارم  مولع و  نآ  یلو  دنکیمن ، كرد  ار  امـش  مولع  نم ،
هدـش زارف  نیا  يارب  هک  يرگید  يانعم  میامنیمن ». ار  امـش  ملع  بتارم  ملع و  راکنا  هاگچـیه  یلو  منکیمن ، كرد  ار  نآ  هنک  تقیقح و 
میامن لیصحت  دوخ  يارب  ینامیا  هک  متـسه  نآ  ددصرد  نم  : » دیامنیم رارقا  نینچ  تسا ، نامیا  نییاپ  هجرد  ياراد  هک  رئاز  هک  تسا  نآ 

یهلا ملع  ياههنیجنگ  امـش  تسا و  دنوادخ  ملع  نامه  هک  امـش  مولع  هک  مسرب  ياهجرد  هب  مناوتب  میامن و  لمح  ار  امـش  مولع  مناوتب  هک 
، دنتـسه برقم  ناـنمؤم  زا  هک  ینارئاز  هتبلا  دـیهدیمارف ».) اـهنآ  هب  ار  دوخ  مولع  امـش  هک  موش  يدارفا  ءزج  ینعی   ) منک لـمح  ار  دـیتسه 

هحفص 129 ] میراد [ . ار  نآ  لمح  لمحت  مییامنیم و  لمح  ار  امش  ملع  ام  دنیوگیم :

مکتمذب بجتحم 
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دبع و دننامه  ار  دوخ  نم  دیوگیم : رئاز  مه  دیاش  منادیم . امش  ینمیا  یهدهانپ و  هاگهانپ و  رد  لخاد  امش و  ناما  راتتسا  رد  ار  دوخ  نم 
تاجن ارم  دهدیم ، تاجن  اهتکاله  یمامت  زا  ار  شدبع  الوم ، هک  هنوگنامه  مهاوخیم  امـش  زا  منادیم و  امـش  رایتخا  تحت  كولمم ،

اب هک  يدهع  نامیپ و  رد  نم  هک : دشاب  نینچ  دـناوتیم  رئاز  روظنم  نینچمه  دـیهد . رارق  دوخ  یترخآو  ییایند  ياهتیامح  تحت  هداد و 
دنوادخ اب  دهع  امش ، اب  دهع  منادیم و  دنوادخ  نامیپ  دهع و  ار  امـش  هک  ارچ  مربیم . رـس  هب  امـش  هانپ  رد  متـسه و  امـش  اب  ماهتـسب ، امش 

رد دناهتسب . دنوادخ  اب  رذ » ملاع   » رد مدرم  مامت  هک  تسا  ینامیپ  هتسب و  دوخ  ناماما  اب  نایعیـش  هک  ایند  رد  تسا  ینامیپ  دهع ، نآ  تسا .
قح تسا و  میظع  رایـسب  امـش  قح  هک  مراد  رارقا  منادیم و  امـش  قح  هب  رتتـسم  ار  دوخ  نم  هک : تسا  نآ  رئاز  روظنم  دیاش  هکنیا  تیاهن 

فارتعا زین  البق  هک  هنوگنامه  تسا . هداد  رارق  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهماقم  لـیاضف و  تیـالو و  هب  رارقا  ناـمه  نم ، رب  اـمش 
هحفص 130 ] مکقحب [ .) فراع   ) متسه امش  قوقح  هب  انشآ  فراع و  نم  هکنیا  هب  مدومن 

مکب فرتعم 

دسانشیم ار  مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  تماما و  هک  دیامنیم  رارقا  رئاز  زارف  نیا  رد  مراد . فارتعا  امش  تیالو ) يرترب و  لضف و   ) هب نم 
هک دراد  فارتعا  نینچمه  دنادیم و  بجاو  ار  اهنآ  يریذپتیالو  اهنآ و  زا  تعاطا  هتـسناد و  نیمز  يور  رب  دنوادخ  نانیـشناج  ار  نانآ  و 

، اهنآ تخانـش  اب  دـنادیم  دراد و  تسود  رتشیب  شناکیدزن  دوخ و  ناج  زا  ار  اهنآ  دنتـسه و  مدرم  نیرتهب  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما 
دربیم . رس  هب  تیلهاج  نامز  رد  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا و  لهاج  اهنآ ، تخانش  تفرعم و  نودب  هدیدرگ و  لماک  وا  نید 

مکتعجرب قدصم  مکبایاب  نمؤم 

دراد و مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تشگزاب  تعجر و  هب  هراشا  زارف  نیا  منکیم . قیدصت  ار  امش  تعجر  مراد . نامیا  ناتتشگزاب  هب  نم 
نیرتدب زا  یعمج  و  ناکین ، نیرتهب و  زا  یعمج  تسا ، دقتعم  هعیـش  دشابیم . عیـشت  بهذم  ریذـپانراکنا  تایرورـض  لوصا و  زا  یکی  نآ 

يازج هب  نارادرکدـب  هداد و  بیترت  هحلاص  تموکح  ناکین  دومن و  دـنهاوخ  تشگزاب  ناهج  هب  يربک  تمایق  ییاـپرب  زا  شیپ  اـهناسنا ،
، تسا دقتعم  درادن و  نآ  رد  یکش  چیه  هتسناد و  ینیقی  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تعجر  رئاز ، سپ  دیـسر . دنهاوخ  دوخ  تایانج 
هب هدش و  هدنز  . 25 فهک /  فهک  باحصا  و  . 259 هرقب /  ریزع ، نوچمه  یناگدرم  هدوب و  تعجر  هتـشذگ  ياهتما  رد  هک  هنوگنامه 

هروس هیآ 243  رد  نینچمه  تشگ . دنهاوخ  زاب  ناهج  هب  دش و  دنهاوخ  هدنز  زین  مالسا  تلم  زا  ياهدع  دنتـشگزاب ، هحفص 131 ] ناهج [ 
موـق دارفا  زا  یخرب  دـنوادخ  هک  نومـضم  نیدـب  تسا . هدوـمن  لیئارـساینب  زا  یـضعب  یموـمع  تـعجر  هـب  هراـشا  لاـعتم  دـنوادخ  هرقب ،

دوخ ياهرهـش  نوعاط ، گرم  زا  رارف  يارب  نانآ  زا  رفن  نارازه  نوچ  دومن و  نوعاط  راچد  دندوب ، هدرک  رارف  داهج  زا  هک  ار  لیئارـساینب 
زا ار  اهنآ  همه  یباطخ  اب  دنوادخ  دندش . رورغ  ربک و  راچد  دنتـشادنپیم ، هتفایتاجن  ار  دوخ  دـندوب و  هتفر  ایرد  رانک  هب  هدرک ، كرت  ار 

روبع اجنآ  زا  دوب ، لیئارـساینب  ناربمایپ  زا  یکی  هک  لیقزح »  » تشذـگ و هعقاو  نیا  زا  اهتدـم  دـنتفرورف . گرم  ماک  رد  همه  درب و  اـیند 
هنوگنامه نیاربانب  دنادرگزاب . یگدنز  هب  ار  اهنآ  هدومن ، تباجا  ار  وا  ياعد  ادخ  دنادرگ و  هدنز  ار  اهنآ  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  دومن و 

تلالد تعجر ، تیفیک  دوجو و  رب  یناوارف  ثیداحا  دوب . دـهاوخ  تعجر  زین  مالـسا  رد  هتـشاد ، دوجو  تعجر  هتـشذگ  ياـهتما  رد  هک 
رد دـناهتخادرپ . تعجر  نوماریپ  ثحب  هب  شیوـخ ، یلالدتـسا  یثیدـح و  ياـهباتک  رد  يراوـگرزب  نیثدـحم  هتـسجرب و  ياـملع  دراد و 

دهاوخ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  دیامنیم ، تعجر  هک  یـصخش  نیلوا  هک  تسا  هدمآ  هنوگنیا  تایاور  ثیداحا و 
تعجر ناشیا  هارمه  هب  همئا  ناروای  نادـنزرف و  زا  یـضعب  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سپـس  دوب و 

اهتعجر و نیا  ماـمت  و  تسا . هدـش  ناـشیاهتلم  ناربماـیپ و  تشگزاـب  هب  هراـشا  ثیداـحا ، زا  یخرب  رد  هحفـص 132 ] دومن [ . دنهاوخ 
تموکح شوخ  معط  مدرم  ات  تسا  یهلا  هیلامج  ءامـسا  تقیقح  نتـشگ  رهاظ  ناـحلاص و  تموکح  ندـش  هداـیپ  رطاـخ  هب  اـهتشگزاب ،
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دننیبب . ار  یهلا  هدعو  ققحت  هتشگ و  زوریپ  ناملاظ  رب  تموکح  نآ  رد  نانمؤم  دنشچب و  ار  ینید  تیمکاح  ییاپرب  نارادنید و 

مکتلودل بقترم  مکرمال  رظتنم 

هک تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هقلطم  تماما  رما ،»  » زا روظنم  مشابیم . امـش  تلود  رظتنم  متـسه . امـش  تموکح ) و   ) رما هار  هب  مشچ 
. تسا موصعم  ناماما  رما  هب  تساوخ و  هب  تموکح  هدیـسر و  لماک  تیلعف  هب  اهنآ  تاداقتعا  هدوب و  دـیلا  طوسبم  تماـما ، نآ  رد  ناـشیا 

ینعم هب  هملک  نیا  دنشکیم ، ندرگ  هتسویپ  دنتسه ، يزیچ  رظتنم  هک  يدارفا  نوچ  تسا و  هدش  هتفرگ  ندرگ  ینعم  هب  ۀبقر »  » زا بقترم » »
شوگ هدامآ و  ار  دوخ  هک  دیامنیم  تبقارم  تسا و  رظتنم  هک  تسا  یسک  بقترم »  » اجنیا رد  سپ  تسا . هدمآ  يزیچ  زا  تبقارم  راظتنا و 

راظتنا و هب  هراشا  زارف  نیا  تسا . مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تموکح  نارود  تامدقم  ندرک  هدامآ  لاح  رد  هتـسویپ  دراد و  هاگن  نامرف  هب 
تماـما راـظتنا  سپ  دراد . مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تـلود  تموـکح و  ییاـپرب  يارب  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  هـمئا  ناـبحم  یگداـمآ 

مهارف دوخ  رد  ار  تموکح  نآ  رد  یگدنز  يارب  یتیبرت  یقالخا و  ینید و  یگدامآ  و  تهج ، کی  زا  هحفص 133 ] نتشاد [  ار  نیموصعم 
هب لامعا  نیرتهب  زا  یکی  جرف ، راـظتنا  هک  تسا  راـثآ  نیمه  لـیلد  هب  تسرد  هتـشاد و  یناوارف  یتیبرت  یلمع و  رثا  رگید ، تهج  زا  ندرک 

هعماج دوخ و  رد  دهعت  داجیا  يزاسدوخ و  یگدامآ و  دراد ،) هک  یتلزنم  ییالاو و  همه  نیا  اب   ) راظتنا زا  روظنم  سپ  تسا . هدمآ  باسح 
نـشور هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ادـخ -  یلو  تجح و  يربهر  هب  یناهج  تموکح  حـلاص و  تلود  ییاپرب  يارب 

مهیلع نیموصعم  همئا  تلود  ياهیگژیو  زا  یضعب  دراد . تلود  تموکح و  نآ  تخانش  هب  زاین  یتموکح ، نینچ  ییاپرب  يارب  دهعت  تسا 
یناهج هچراپکی و  تلود  مالـسلا ، مهیلع  نامز  ماما  تموکح  رگید  ترابع  هب  تلود . تموکح و  ندـش  یناـهج   - 1 زا : دنترابع  مالسلا 

نیمز یماـمت  رب  تموکح  تلود و  نآ  وترپ  رد  یهلا  حـلاص  ناگدـنب  تفاـی و  دـهاوخ  شرتـسگ  ناـهج  همه  هب  تموکح  نآ  اریز  تسا .
شرتسگ اج  همه  رد  حیحص  تاداقتعا  دش ، دهاوخ  هچراپکی  تلود  نوچ  یمالسا . تاداقتعا  ندش  یناهج   - 2 دومن . دنهاوخ  ینارمکح 
ياهنوگ هب  دسریم . لامک  دح  هب  روما  همه  نامز ، نآ  رد  يونعم . يدام و  یگدامآ   - 3 دریگیمن . تروص  نآ  اب  یتفلاخم  چیه  هتفای و 

هک ارچ  یهلا . ماکحا  يارجا  رد  تیعطاق   - 4 دوشیم . هحفص 134 ] ارجا [  ثیداحا  نآرق و  هتـشگ و  ریگارف  تلادع  هدش ، دابآ  نیمز  هک 
تسا . تیعطاق  هب  زاین  ناشکندرگ  یشکرس  ندناشنورف  ناهج و  یمامت  رد  ماکحا  يارجا  يارب 

مکلوقب ذخآ 

ره دیوگیمن و  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  ماهتفریذپ . لد ) ناج و  اب   ) ار امـش  راتفگ  نم 
زین ددرگیم -  لماک  مامت و  ناـنآ ، هطـساو  هب  مالـسا  نید و  هک  یناـسک  ینعی  وا -  نانیـشناج  و 4 .  3 مجن /  تسا ، یحو  دـیوگیم  هچ 

سوه اوه و  هن  دـشاب  نید  نیع  دوشیم ، رداـص  ناـنآ  زا  هچ  ره  ددرگن و  دراو  یـشیالآ  هنوگچـیه  نید  رد  اـت  دنـشاب  نینچ  نیا  یتسیاـب 
. تسه زین  نینچ  هک  دنـشاب  كاپ  ناهانگ  اهيدیلپ و  همه  زا  یتسیاب  دناربمایپ ، نانیـشناج  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اذل  یـصخش .

نیا یتسیاب  هدوب و  دانتسا  لباق  وا  راتفگ  تسا و  موصعم  مظعا ، لوسر  صخـش  نوچمه  مالـسلا  مهیلع  مرکا  ربمایپ  تلاسر  نیـشناج  سپ 
رد مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هنوگناـمه  دـیامنیمن . اـهر  دریذـپیم و  ار  همئا  نانخـس  هک  دـیامنیم  رارقا  رئاز  سپ  دوشن . اـهر  ناـنخس 

ص ج 68 ، راونالاراحب ، دنتـسه .» اریذپ  ار  ام  راتفگ  میلـست و  ام  نامرف  ربارب  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  : » دـندومرف نایعیـش  یفرعم 
هحفص 135 ] . ] 167

مکرماب لماع 

یضعب هک  ارچ  تسا . هجو  نم  صوصخ  مومع و  مکلوقب ،» ذخآ   » اب زارف  نیا  تبسن  متسه . امش  ياهروتـسد  اهنامرف و  هب  هدننکلمع  نم 
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هبنج اهراتفگ ، زا  یـضعب  تسین و  راتفگ  هک  ددرگیم  رداص  تباتک  هراشا و  اب  اهنامرف  زا  یـضعب  یلو  تسا ، راـتفگ  ناـمه  اـهنامرف  زا 
ره رد  دناهتـسناد . لبق  زارف  زا  صخا  ار  زارف  نیا  نیحراش  زا  یخرب  تسین . نامرف  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  فراعم  ناـیب  اـی  ياهظعوم و 

. تسا دـنوادخ  رما  نامرف و  اهنآ  نامرف  الوا : هک : تسا  بجاو  مزال و  تهج  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تاروتـسد  هب  لمع  تروص 
هب لوصو  هار  اهنآ  سپ  دنرادن . دنوادخ  تساوخ  زا  ریغ  یتساوخ  اساسا  دننکیمن و  رداص  دـنوادخ  تساوخ  زا  ریغ  ینامرف  اهنآ  هک  ارچ 

نیا یتسیاب  هک  تسا  نانآ  قوقح  ءزج  اهنآ ، نامرف  هب  لمع  ایناث : تسا . دـنوادخ  زا  تعاطا  ناـمه  ناـنآ  زا  تعاـطا  هدوب و  نیملاـعلابر 
تسا . هدرکن  ادا  ار  اهنآ  قح  تقیقح  رد  دشابن ، اهنآ  ربنامرف  یسک  هچنانچ  سپ  دریگ . ماجنا  هدش و  ادا  ناگمه  فرط  زا  قح 

مکب ریجتسم 

وا هب  هدش  هدروآ  هانپ  ریجتـسم ،)  ) هدـنهانپ هحفـص 136 ] دراد [ : دوجو  نکر  راـهچ  ندرب ، هاـنپ  ره  رد  ماهدروآ . هاـنپ  امـش  يوـس  هب  نم 
تسا و رئاز  ریجتـسم ،)  ) هدـنهانپ تراـبع  نیا  رد  هل .) راجتـسم   ) یگدـنهانپ تـلع  و  هـنم ) راجتـسم   ) وا زا  هدـش  هدرب  هاـنپ  هـب ،) راجتـسم  )

مامت هنم ،) راجتـسم   ) هدش یگدنهانپ  بجوم  هک  یتارطخ  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هب ،) راجتـسم   ) وا هب  هدشهدربهانپ 
، دراوم زا  يرایـسب  رد  تسا . ندرم  نامیا  اب  نتـسیز و  نمؤم  هل ،) راجتـسم   ) یگدـنهانپ تلع  فدـه و  و  تسا ، اهیهارمگ  اـهتلالض و 
هب هل » راجتسم   » ددرگیمن و نیمأت  وا  فادها  یلو  دریذپیم ، ار  وا  هکنآ  ای  دریذپیمن و  ار  وا  هب » راجتـسم   » یلو دروآیم ، هانپ  ریجتـسم » »

لوبق ار  وا  هب ) راجتسم   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  تارضح  ندش ، هدنهانپ  اب  هک  دنادیم  ریجتـسم )  ) هدنهانپ اجنیا  رد  یلو  دیآیمن . دوجو 
همئا هب  ندروآ  هانپ  هتبلا  دیـسر . دهاوخ  دوخ  فادها  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  فطل  هطـساو  هب  هدش و  عفد  وا  زا  تارطخ  هدرک و 

، مالـسلا مهیلع  نیرهاـط  همئا  هکنیا  صوصخ  هب  نآ . ضرع  رد  هن  تسا ، یلاـعت  دـنوادخ  هب  ندرب  هاـنپ  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
دمآ . دهاوخن  دوجو  هب  یکرش  هنوگچیه  اهنآ  هب  ندرب  هانپ  اب  اذل  دنتسه . یهلا  يامسا  تافص و  همات  رهاظم 

مکب لج  زع و  هللا  یلا  عفشتسم  مکروبقب  ذئآع  ذئال  مکل  رئآز 

هدام زا  ذئال » [ » هحفص 137 مروآیم [ . عیفش  لج  زع و  دنوادخ  هاگرد  هب  ار  امش  متسه . هدنهانپ  امـش  ياهربق  هب  منکیم ، ترایز  ار  امش 
ینعم هب  ذوع »  » هدام زا  ذـئاع » . » دـشابیم تسا ، هدرک  هثاغتـسا  هدومن و  اجتلا  هدـیدرگ و  قحلم  هدـش و  هدـنهانپ  هک  یـسک  ینعم  هب  ذول » »
ربانب تسا . ندرک  تفج  ینعم  هب  تعافش  تسا . دراد ، تعافش  بلط  هک  یسک  ینعم  هب  عفشتسم » . » دشابیم تسا ، هدروآ  هانپ  هک  یـسک 

تلزنم هبترم و  ياراد  رترب و  درف  ندش  همیمـض  هب  هملک  نیا  سپـس  دوشیم . هدیمان  تعافـش » ، » رگید زیچ  هب  زیچ  ره  ندـش  همیمـض  نیا 
هاگرد رد  ار  وا  دـهاوخیم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  زارف  نیا  رد  رئاز  تسا . هدـش  قـالطا  رتفیعـض  درف  هب  کـمک  يارب  رتـالاب ،

رفیک روخ  رد  بولطمان و  عضو  کی  زا  هک  دزاس  مهارف  دوخ  رد  ار  یتابجوم  ایند  رد  دیاب  هک  دنادیم  رئاز  هتبلا  دنیامن . تعافـش  دنوادخ 
یگدوشخب قحتسم  هتسیاش و  هک  دهد  رارق  بولطم  تیعضو  رد  ار  دوخ  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  اب  طابترا  هلیـسو  هب  هدمآ و  نوریب 

هدننکتعافـش و ناـیم  يوـنعم  طاـبترا  عوـن  کـی  هب  دـنمزاین  تعافـش  دـنادیم  تسا ، تعافـش  ناـهاوخ  هک  رئاز  دریگ . رارق  ترخآ  رد 
نیا دزاس و  رارقرب  طاـبترا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  اـب  دـنادیم  فظوم  ار  دوخ  دراد ، تعافـش  دـیما  هک  وا  دراد و  هدـنوشتعافش 

بیترت نیا  هب  دوش . تعافـش  هتـسیاش  ددرگ و  کیدزن  موصعم  ماما  قالخا  راـکفا و  هب  اـت  تسا  تیبرت  هلیـسو  عون  کـی  وا  يارب  طاـبترا 
دنادیم رئاز  بیترت  نیدب  تیلوؤسم . راب  ریز  زا  رارف  یتراپ و  هلیـسو  کی  هن  تسا ، تیبرت  لماع  کی  تعافـش  دـش ، هراشا  هک  روطنامه 

دنشاب . هدومن  مهارف  ار  یهلا  هحفص 138 ] تیاضر [  تابجوم  هک  تسا  یناسک  لماش  تعافش 

هیلا مکب  برقتمو 
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هک ارچ  تسا . هدش  لصاح  تادوجوم  مدرم و  همه  يارب  دنوادخ ، يوس  هب  برقت » . » میوجیم برقت  دنوادخ  هاگشیپ  هب  امش  هلیـسو  هب  و 
يارب برقت  عون  نیا  اریز  تسین . یلولعم  یلع و  برقت  تراـبع ، نیا  رد  برقت  زا  روظنم  سپ  تسا . کـیدزن  تاـقولخم  همه  هب  دـنوادخ 

لـسوت اب  همئا و  هطـساو  هب  هک  دنوادخ  يوس  هب  برقت  هکلب  تسا . هتفرگ  تروص  لصاح  لیـصحت  نآ ، تساوخرد  اب  دراد و  دوجو  همه 
ادـخ و یگدـنب  اب  طقف  تسا و  دـنوادخ  همیحر  تمحر  نوئـش  زا  یناـمحر و  برقت  دریگیم ، تروص  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب 

هدییوجبرقت  » و تسا . رئاز  هدنیوجبرقت ،»  » ترابع نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ددرگیم . لصاح  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  لسوت 
لامک هب  ندیسر  برقت ، زا  فده  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  وا ،» هلیسو  هب  هدش  هدییوجبرقت   » تسا و دنوادخ  وا » يوس  هب  هدش 

تسا .

يروماو یلاوحا  لک  یف  یتداراو  یجئاوحو  یتبلط  ماما  مکمدقمو 

رارق لوبق  دروم  میاهراک  تالاح و  همه  رد  ماهدارا  تاجاح و  ات  ماهتخادنا  مدقم  مدوخ ، هتساوخ  يور  شیپ  رد  ار  نیرهاط ) همئا   ) امـش و 
یلوق و یهاگ  تسا و  يداقتعا  و  هحفص 139 ] یلاح [  یهاگ  روما ، بلط  جئاوح و  زا  لبق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نتـشاد  مدقم  دریگ .

شتاقلعتم وا و  رب  ناشیا ، تاقلعتم  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  دقتعم  رئاز  هک  تسا  نآ  يداقتعا » یلاح و  مدـقت  . » يراتفگ
مدقم دوخ  دوجو  دوخ و  جئاوح  رب  روما ، تالاح و  مامت  رد  ار  نانآ  رونا  دوجو  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  جئاوح  سپ  دنتـسه . مدقم 
نخس لوا  دنادیم و  مدقم  ملاع  نانخس  مامت  رب  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  راتفگ  رئاز  هک  تسا  نآ  يراتفگ » یلوق و  مدقت  . » درادیم
یلاعت يادخ  زا  يدارم  تجاح و  هکنآ  زا  لبق  نم  درادیم : راهظا  زارف  نیا  دننامه  هکنآ  ای  رگید و  نخس  سپـس  دیامنیم و  نایب  ار  اهنآ 

امش هک  شکاپ -  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  رکذ  اب  ادتبا  میامن ، تلئسم  ار  يرما  لیمکت  لاح و  لیوحت  ای  منک و  بلط 
ترابع نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  مرادیم . هضرع  دنوادخ  هب  ار  دوخ  هتساوخ  دعب  منکیم و  زاغآ  دیـشاب ،-  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
رابتعا کی  هب  یلو  تسین . دودـحم  شرامـش و  لباق  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  تانوئـش  هک  تسا  نآ  تسا ، رکذ  لـباق  لـبق  زارف  ود  و 

هب دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهماقم  ياراد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ینعی  ینیوکت . ماقم  نأش   - 1 تسناد : عون  هس  ناوتیم  ار  نانآ  نوئش 
« مکب لج  زع و  هللا  یلا  عفـشتسم   » زارف تسا . هتفرگ  رارق  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تانوئـش  نآ  ياطع  رب  دـنوادخ  هدارا  هدومرف و  اطعا  اهنآ 

ماقم نأـش   - 2 هحفـص 140 ] دـشابیم [ . اهنآ  ینیوکت  ياهماقم  زا  یکی  هک  هتـشاد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تعافـش  ماـقم  رب  تلـالد 
نآ رگنایب  هیلا » مکب  برقتم   » زارف دوش . هداهن  جرا  هدش و  هدرمش  مرتحم  مدرم  دزن  دیابیم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ماقم  ینعی  یعیرشت .

سپ دیامن . لیصحت  برقت  نانآ  هطـساو  هب  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ریـسم  زا  دیاب  دهاوخب ، ار  هللا » یلا  برقت   » ماقم سک  ره  هک  تسا 
ماقم نأش   - 3 دـیامنیم . نایب  ار  اهنآ  یعیرـشت  ماـقم  تقیقح  رد  دراد ، مالـسلا  مهیلع  همئا  ندوب  هب » برقتم   » رب تلـالد  هک  زارف  نیا  رد 
رون تقلخ  دننام  تسا ؛ ینیوکت  اهمدقت  زا  یـضعب  دنتـسه . مدـقم  تاقولخم  همه  رب  روما  همه  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  مدـقت .

مدقم دوخ ، رب  ار  اهنآ  دوجو  دـیاب  مدرم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یعیرـشت  زین  یخرب  تسا . هدوب  مدـقم  شنیرفآ  مامت  تقلخ  رب  هک  اهنآ 
يداقتعا . لاح و  یهاگ  تسا و  یلوق  یهاگ  هک  دراد  همئا  یمدقت  ماقم  هب  هراشا  یتبلط »... ماما  مکمدقم   » زارف دننادب .

مکرخآو مکلواو  مکبئاغو  مکدهاشو  مکتینالعو  مکرسب  نمؤم 

تقیقح شش  هب  دوخ ، هتشذگ  ياهرارقا  همادا  رد  رئاز  مراد . نامیا  ناترخآ  ناتلوا و  ناتبئاغ و  ناترـضاح و  ناتراکـشآ و  امـش و  ناهن  هب 
رضاح هب  نامیا  مالسلا 3 -  مهیلع  نیموصعم  نایع  هب  نامیا  مالسلا 2 -  مهیلع  تیاده  ناماما  ناهن  هب  نامیا   - 1 دیامنیم : فارتعا  رگید 
مهیلع يدـه  همئا  نآ  نیلوا  هب  ناـمیا  مالـسلا 5 -  مهیلع  نیموصعم  همئا  بئاغ  هب  ناـمیا   - 4 هحفص 141 ] مالـسلا [  مهیلع  نیرهاط  همئا 
هدنام روتسم  مدرم  رثکا  زا  هک  تسا  يروما  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  رس  ناهن و  زا  روظنم  ناراوگرزب  نآ  نیرخآ  هب  نامیا  مالسلا 6 - 
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هب اهنآ  دوجو  رد  ای  هداد و  رارق  اهنآ  شنیرفآ  رد  دنوادخ  هک  يرارـسا  ای  هدوب و  نانآ  دنوادخ و  نیب  هک  اهنآ  يونعم  تالاح  دننام  تسا .
، تیمولظم رد  هک  يرارـسا  اـی  دنتـسه و  یهلا  مولع  لـماح  هک  دنـشابیم  اراد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هک  یمولع  اـی  هدراذـگ و  هعیدو 
هب ملع  یلو  دنادیم ، یلامجا  روط  هب  شنامیا ) هب  هتسب   ) ار اهناهن  رارسا و  نیا  همه  رئاز  هک  تسا  هدش  ردقم  اهنآ  تداهـش  تیدودحم و 

یناسنا یلومعم و  یگدنز  مدرم و  اب  نانآ  دروخرب  اهنآ و  يرهاظ  روما  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  نایع  زا  روظنم  درادـن . اهنآ  لیـصفت 
هب رئاز  هک  دـندومنیم  لهج  راهظا  ای  هدرک و  تروشم  نارگید  اب  یهاگ  مدرم ، ریاس  دـننام  زین  ناراوگرزب  نآ  تسا . هعماج  نیب  رد  اـهنآ 

، رـضاح زا  روظنم  تسا . میکح  دـنوادخ  یلاع  همات و  تحلـصم  اب  قباطم  زین  تاروما  نیا  هک  دـنادیم  و  هدوب ، هاـگآ  اـهنآ  ملع  تردـق و 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بئاغ ، زا  روظنم  دـندوب و  كاـپ  رون  هدزاـی  ناـنیا  هک  دنتـشاد  روضح  مدرم  ناـیم  رد  هک  دنتـسه  ياهمئا 

دیاش دراد . همادا  زین  نونک  ات  ناشیا ، يربک  تبیغ  هک  دندوب  يربک )  ) تدـمدنلب يرگید  و  يرغـص )  ) تدـمهاتوک یکی  تبیغ ، ود  ياراد 
تلزنم بئاـغ ، زا  روظنم  دوب و  هتفرگ  رارق  بصغ  دروـم  هک  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هحفـص 142 ] تماما [  هبترم  دـهاش ، زا  روظنم  مه 
بناـج زا  ماـقم  نیا  هک  ارچ  دـیامن . دراو  ياهشدـخ  نآ  هب  دـناوتیمن  یـسک  هاگچـیه  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیهلا  هـقلطم  تیـالو 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  كرابم  دوجو  هک  تماما  رد  ماما  نیلوا  لوا ، زا  روظنم  تسا . هدش  اطع  اهنآ  هب  بیغ  زا  هدوب و  دـنوادخ 
تیلوا روظنم ، مه  دـیاش  دـشابیم . تسا ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ردـقنارگ  دوجو  هک  ماما  نیرخآ  رخآ ، زا  روظنم  هدوب و  تسا ، مالـسلا 

رد نانآ  تیرخآ  رخآ ، زا  روظنم  دشاب و  دـناهدوب ، تاقولخم  نیلوا  ناشیا  هدوب و  مدآ  زا  لبق  اهنآ  تقلخ  هک  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا 
، مه رخآ  زا  روظنم  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مرکا  ربمایپ  دوجو  لوا ، زا  روظنم  دـیاش  و  دـشاب . یهلا  ناوضر  تشهب و 
«: دمحم انرخآ  دمحم  انلوا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  دـشاب . تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  مان  هب  هک  نانآ  نیرخآ 

مرکا ربمایپ  دوجو  تسا ، نیرخآ  هک  دـمحم  زا  روظنم  رگا  سپ  ص 363 . ج 25 ، راونالاراحب ، تسا . دمحم  ام  نیرخآ  دـمحم و  ام  نیلوا 
زا روـظنم  رگا  تسا و  نآ  رخآ  هطقن  نیع  هریاد ، نآ  لوا  هطقن  هک  دراد  تهابـش  هریاد  هب  نیموـصعم  تقیقح  دـشاب ، هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

رخآ ات  لوا  زا  نیموصعم  تقیقح  دنتـسه ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مانمه  ناشیا  هک   ) تسا نامزلابحاص  كرابم  دوجو  دـمحم ،
هحفص 143 ] تسا [ . هدش  هدیشک  نیمز  یهلا و  شرع  نیب  هک  تسا  رون  زا  يدومع ،

مکعم هیف  ملسمو  مکیلا  هلک  کلذ  یف  ضوفمو 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  قح  هب  رئاز  یلبق ، ترابع  زارف و  رد  متـسه . امـش  میلـست  مراذگیماو و  امـش  هب  ار  دوخ  روما  نیا  همه  رد  نم  و 
هب دنادیم  مزلم  ار  دوخ  رئاز  زین  اجنیا  رد  اذل  دومن . رارقا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  قئاقح  زا  تقیقح  شـش  هب  درک و  ادـیپ  یملع  تفرعم 

هاگچیه مراد ، ملع  اهنآ  هب  الامجا  هکنآ  دوجو  اب  هکلب  منکیم ، راذـگاو  امـش  هب  ار  قیاقح  نیا  اهنت  هن  نم  هک : درادـب  هضرع  همئا  روضح 
دنوادخ تساوخ  نامه  هک  امش  ياههتساوخ  میلست  امـش ، هارمه  هب  امـش و  اب  روما ، نیا  همه  رد  متـسین و  نآ  یلیـصفت  يوجتـسج  یپ  رد 

مشابیم . تسا ،

ملسم مکل  یبلقو 

زارف رد  هک  هنوگنامه  تسا - ، لمع  هلحرم  رد  یهاگ  ندوب ، یهلا  رما  میلست  تسا . نیرهاط ) همئا   ) امش میلـست  اهراک  مامت  رد  نم  لد  و 
بلق داقتعا و  هلحرم  رد  هاگ  و  دوب ،-  یهلا  رما  میلـست  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هارمه  هب  رئاز  هک  مکعم » هیف  ملـسمو  : » میدناوخ لبق 

حور و  » ای و  درخ » لقع و   » نامه بلق ،»  » زا روظنم  دراد . رئاز  یبلق  يداقتعا و  میلـست  هب  هراشا  زارف  نیا  تسا . یلمع  میلـست  ياـنبریز  هک 
نامه میلست  بلق  تسا و  میلست  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تساوخ  ربارب  رد  نم ، ناج  لقع و  هک  دیامنیم  رارقا  رئاز  ینعی  تسا . ناج »

مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ياههتـساوخ  میلـست  ار  بلق  زارف ، نیا  رد  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذـت  هحفص 144 ] تسا [ . میلـس  بلق 

هریبک هعماج  ترایز  رد  یلمات  ناربلد :  www.Ghaemiyeh.comرارسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


همئا تساوخ  نامه  ادخ ، تساوخ  ینعی  تسا . دنوادخ  ياههتـساوخ  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ياههتـساوخ  هک  ارچ  میاهدومن .
دشابیم . دنوادخ  تساوخ  نامه  اهنآ  تساوخ  مالسلا و  مهیلع  نیرهاط 

عبت مکل  ییارو 

دشاب و ضحم  عبات  ماما ، رظن  يأر و  لباقم  رد  صخش  هک  تسا  نآ  میلست ، ضیوفت و  هجیتن  دشابیم . امـش  يأر )  ) عبات نم  يأر  رظن و  و 
درادیم . مالعا  شنامز  ماما  زا  دوخ  لماک  تیعبت  اب  ار  دوخ  رفاو  هقالع  قشع و  تسا ، هدیدرگ  ماما  تبحم  زا  راشرس  هک  رئاز 

ةدعم مکل  یترصنو 

روهظ و تعجر و  نامز  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  تبـسن  رئاز  قایتشا  یگدامآ و  تیاهن  ترابع  نیا  تسا . هدامآ  ناتیارب  مايراـی  و 
دریگیمن رظن  رد  مه  ار  نامز  یلامتحا  هلصاف  لوط  هک  تسا  دوخ  نامز  ماما  هب  هقالع  قشع و  رد  قرغ  نانچنآ  وا  دناسریم . ار  نانآ  مایق 

دهاوخ زاغآ  وا  مایق  زورما ، یتح  ای  ادرف و  هدرک و  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ایوگ  هک  دوشیم  روصت  نانچنآ  وا  رظن  رد  هیـضق  اذـل  و 
هحفص 145 ] تسا [ . ایحم  هدامآ و  امش  يارب  نم  يرای  هک : دروآیمرب  دایرف  اذل  دش .

هضرا یف  مکنکمیو  هلدعل  مکرهظیو  همایا  یف  مکدریو  مکب  هنید  یلاعت  هللا  ییحی  یتح 

دنادرگزاب و دوخ  تعجر ) تموکح و  (ي  اهزور رد  ار  امش  دنادرگ و  هدنز  راهطا ) همئا   ) امـش هلیـسو  هب  ار  شنید  یلاعت ، يادخ  هکنآ  ات 
، درادیم مالعا  زارف  نیا  رد  رئاز  دـنادرگ . اجرباپ  ار  امـش  شنیمز  يور  رد  دزاـس و  راکـشآ  ار  امـش  دوخ  لدـع  ندـناسر  تینیع  هب  يارب 

راهچ موصعم ، ماما  يرای  يارب  یگدامآ  ندش و  همئا  يارآ  عبات  دنوادخ و  هب  يداقتعا  یلمع و  میلـست  ادـخ و  هب  روما  ضیوفت  زا  فدـه 
تعجر مایا  رد  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  تشگزاـب  مالـسلا 2 -  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلیـسو  هب  دنوادخ  نید  يایحا   - 1 تسا : بلطم 

، قوف بلطم  راهچ  رد  نیمز  يور  رب  مالسلا ، مهیلع  تیاده  ناماما  ینارمکح  ماما 4 -  تسد  هب  لدع  ندنادرگ  رهاظ  تموکح 3 -  يارب 
: تسا مزال  نکر  راهچ  ایحا »  » رد هک  تسناد  دیاب  دنتسه . نید  يایحا  ياهطرش  بتارم و  عورف و  دعب  هناگهس  بلاطم  یلصا و  لوا  بلطم 

مهیلع نیرهاـط  همئا  هک  وا » هلیـسو  هب  هدـشایحا   - » 3 تسا . ادـخ  نید  هک  هدـنوشایحا »  - » 2 تسا . لاعتم  دـنوادخ  هک  هدـننکایحا »  - » 1
هحفـص زا [ : دـنترابع  نید  ایحا  فادـها  نیرتمهم  تسا ، هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچنآ  ساـسا  رب  هک  اـیحا » زا  ضرغ   - » 4 دنتسه . مالسلا 

. 5 صصق /  نیفعضتسم . يارب  نیمز  تثارو  ج ) . 39 لافنا /  هنتف . عفر  ب ) . 9 فص /  نایدا . همه  رب  نید  نداد  هبلغ  فلا ) [ 146

مکریغ عمال  مکعم  مکعمف 

نیا رد  رئاز  دوب . هدـش  زاغآ  مکبایاب » نمؤم   » زا هک  هتـشذگ  ياههلمج  يارب  تسا  عیرفت  ءاف » . » امـش ریغ  اب  هن  امـش ، اب  مشاب ، امـش  اب  سپ 
لئاضف و همه  نیا  اب  میامـش و  باکر  مزالم  متـسه و  امـش  اب  نم  هک  درادیم  مـالعا  تاداـقتعا ، ناـیب  اـهرارقا و  نیا  یماـمت  زا  دـعب  زارف 
. متـسه امـش  هارمه  منابز ، تسد و  اب  متاداقتعا و  بلق و  اب  نم  تفر و  مهاوخن  يرگید  صخـش  غارـس  دیراد ، امـش  هک  ییوکین  يایاجس 
اـیند و رد  ار  وا  هک  دـهاوخیم  دـنوادخ  زا  رئاز  هک  تسا  نآ  زارف  نیا  زا  رئاز  روـظنم  دـیاش  تسا . يرهاـظ  ینطاـب و  نـم ، یهارمه  ینعی 
تایح و رد  لوا ، مکعم »  » زا روظنم  مه  دیاش  ناراوگرزب . نآ  نانمـشد  هارمه  هن  دهد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هارمه  ترخآ 

هدوب امش  هارمه  مایناگدنز  اب  نم  هک  دیامنیم  اعد  رئاز  ینعی  مالـسلا . مهیلع  نیموصعم  همئا  تعجر  نامز  مود ، مکعم »  » دشاب و یگدنز 
یف مکعم  هللا  ینلعجف  : » هک دـنکیم  اـعد  رئاز  تقیقح  هحفـص 147 ] رد [  سپ  مشاب . امـش  هارمه  هب  ناـتباکر  رد  امـش ، تعجر  زا  سپ  و 

مکل .» هتفلاخم  عم  مکودع  عم  مکترصنب ال  ۀعجرلا  یف  مکعم  یتایح و 
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مکلوا هب  تیلوت  امب  مکرخآ  تیلوتو  مکب  تنمآ 

رد منادیم . یلو  ار  امـش  صخـش  نیلوا  هک  هنوگناـمه  هب  منادیم  یلو  ار  امـش  درف  نیرخآ  مراد و  ناـمیا  نیموـصعم  همئا  امـش  هـب  نـم 
 - 1 تسا : هدـش  ریـسفت  ریبعت و  هنوگود  هتفریذـپ ، ار  ماما  نیلوا  تیالو  هک  ياهنوگ  هب  تسرد  رئاز ، طسوت  ماما  نیرخآ  تیـالو  نتفریذـپ 

رخآ لوا ، ماما  هب  تبـسن  هک  ار  دـعب  ماما  متفریذـپ ، تیالو  هب  ار  امـش  لوا  هک  ینامیا  داقتعا و  ناـمه  اـب  هک  تساـنعم  نیا  هب  تراـبع  نیا 
طقف نیا  ربانب  رخآ . یلبق ، ماما  هب  تبسن  تسا و  لوا  يدعب  ماما  هب  تبـسن  همئا ، زا  کی  ره  روطنیمه  مریذپیم و  تیالو  هب  زین  ار  دوشیم 

. تسین لوا  تسا و  رخآ  ماما  طقف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تسین و  رخآ  هدوب و  لوا  ماـما  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، رخآ زا  روظنمو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لوا ، زا  روظنم   - 2 رخآ . یلبق ، رابتعا  هب  دنلوا و  يدعب ، رابتعا  هب  کی  ره  رگید ، ماما  هد  یلو 

دنبیاپ دقتعم و  هک  هنوگنامه  تسا  ماما  نیرخآ  تیالو  هب  دنبیاپ  دقتعم و  هک  درادیم  راهظا  رئاز  سپ  تسا . مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
هحفص 148 ] تسا [ . هدراذگن  يریثأت  هنوگچیه  وا  يدنبیاپ  داقتعا و  رد  ناکم ، طیارش و  نامز ، لوط  دشابیم و  ماما  نیلوا  تیالو  هب 

........ نیطایشلاو توغاطلاو  تبجلا  نمو  مکئادعا  نم  لج  زع و  هللا  یلا  تئربو 

هراشا

نم نیقراـملاو  مکقحل  نیدـحاجلا  مکل  نیملاـظلا  مهبزحو  نیطایـشلاو  توغاـطلاو  تبجلا  نمو  مکئادـعا  نـم  لـج  زع و  هللا  یلا  تـئربو 
یلا نوعدی  نیذلا  ۀـمئالا  نمو  مکاوس  عاطم  لکو  مکنود  ۀـجیلو  لک  نمو  مکنع  نیفرحنملا  مکیف  نیکآشلا  مکثرال  نیبصاغلاو  مکتیالو 

نارکنم امـش و  هب  تبـسن  نانآ  راکمتـس  ناوریپ  نیطایـش و  توغاـط و  تبج و  زا  ناتنانمـشد و  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  راـنلا و 
ره زا  امـش و  هقیرط )  ) زا ناگدشفرحنم  امـش و  هرابرد  نارادکش  امـش و  ثاریم  ناگدننکبصغ  ناتتیالو و  زا  نانادرگور  ناتقح و 

، دـنناوخیم خزود  هب  ار  مدرم  هک  یناـیاوشیپ  زا  امـش و  زج  ییاورناـمرف  ره  و  دروآ ) ور  نارگید  هب  و   ) امـش ریغ  رارـسا  مرحم  هـک  یـسک 
ققحت يربت ،)  ) یهلا نید  ادخ و  نانمـشد  زا  تئارب  يرازیب و  و  یلوت )  ) ادخ نادرم  نتـشاد  تسود  اب  زج  نیتسار  نامیا  میوجیم . يرازیب 

دیوجیم : يرازیب  نانآ  زا  هدرک ، تئارب  مالعا  هورگ  هدزیس  زا  زارف  نیا  رد  رئاز  اذل  دباییمن .

راهطا همئا  نانمشد 

دوخ حیحص  ریسم  رد  تماما  هک  دنتشاذگن  هتشاد و  اور  متـس  نانآ  رب  هدرک ، بصغ  ار  همئا  قوقح  هک  دنتـسه  ییاهنامه  ناشیا  نانمـشد 
دندناسر . تداهش  هجرد  هب  هنامولظم  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  دوخ ، یبلطایند  هب  انب  زین  تبقاع  ددرگ و  يراج 

توغاط تبج و 

تما رد  دنتشاذگیم و  مارتحا  ود  نآ  هب  یناوارف  هحفص 149 ] تیعمج [  هک  هدوب  لیئارـساینب  موق  رد  تب  ود  مان  لصا  رد  هملک  ود  نیا 
ترضح مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  قوقح  هنابـصاغ  هدرک ، ملظ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رب  هتـشارفارب و  دق  تب  ود  زین  یمالـسا 

. دندراذگ مارتحا  قحان  هب  اهنآ  هب  ناناملـسم  زا  یناوارف  هدع  دندش و  مالـسا  تما  رد  تب  ود  هب  لیدبت  هدرک ، لواپچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
دنتسرفیم . تنعل  اهنآ  رب  هدرک ، يرازیب  تئارب و  مالعا  اهتب  نآ  زا  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  نایعیش  ناوریپ و  یلو 

ناطیش بزح  نیطایش و 
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شکرس و فرحنم ، يذوم ، هک  يدوجوم  ره  هب  تسا و  ماع  مسا  ناطیش »  » هک ارچ  دنتسه . یـسنا  ینج و  ياهناطیـش  نیطایـش ، زا  روظنم 
ناروای ناوریپ و  ناطیـش ، بزح  زا  روظنم  تسا و  ناطیـش  مان  صاخ و  مسا  سیلبا »  » هک یلاح  رد  ددرگیم . قالطا  دشاب ، هدـننکفرحنم 

دنتسه . ناطیش 

نیموصعم همئا  تیالو  تماما و  ناگدننکراکنا 

زا رئاز  سپ  تسا . ینادان  لهج و  يور  زا  اـی  دـشابیم و  یهاـگآ  ملع و  يور  زا  اـی  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  تماـما  تیـالو و  راـکنا 
، دـننآ رکنم  دوجو  نیا  اـب  یلو  تسا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  نآ  زا  قوقح  نیا  هک  دـنراد  ملع  دـننادیم و  ار  همئا  قوـقح  هک  یناـسک 
هب هجوت  اب  بکرم . لهج  ب ) طیـسب . لهج  فلا ) تسا : عون  ود  رب  دشاب ، یهاگآان  لهج و  يور  زا  راکنا ، نیا  هچنانچ  دیوجیم . يرازیب 

نیا زا  رئاز  هک  تسا  نآ  فاـصنا  اذـل  تسین . لوـبق  هحفـص 150 ] لباق [  اهلهج  نیا  زا  کـی  چـیه  تسا ، سرتسد  رد  هک  یناوارف  عباـنم 
دیوجب . يرازیب  زین  هتسد 

تیالو زا  ناگتشگرب 

نید زا  هدرک ، تشپ  دـندوب ، هتـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هک  یناـمیپ  هب  هک  دنـشابیم  جراوخ » ، » تیـالو زا  ناگتـشگرب  زا  روظنم 
هتفریذـپ ار  نآ  هتـشاد ، داقتعا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  تیالو و  هب  هک  تسا  یناسک  یمامت  روظنم  مه  دـیاش  دـندش . جراخ 

دندومن . تشپ  تماما  رون  هب  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  داقتعا  نامز ، تشذگ  اب  یلو  دندوب ،

نیموصعم همئا  ثرا  نابصاغ 

ار كدـف )  ) مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  ثرا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ثرا ، نیبصاـغ  زا  روظنم 
ثرا هک  دـشاب  یناسک  روظنم  مه  دـیاش  دـندرک . ذـخا  مالـسلا -  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسا -  مرکم  یبن  رتخد  زا  ار  نآ  هدومن ، بصغ 

دندرامگ . تماما  ياج  هب  ار  تفالخ  هتخاس و  جراخ  دوخ  ریسم  زا  ار  دوب  تماما  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

نیرهاط همئا  نوماریپ  ناگدننککش 

نیا روطنیمه  دـناهدنام و  لدود  ددرم و  اهنآ ، تماما  هب  رارقا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  راکنا  نیب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناگدـننککش 
هک تسا  یناسک  روظنم  مه  دـیاش  دـنراد . اهنآ  نانمـشد  تیناقح  مدـع  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  تیناقح  ماقم و  هب  رارقا  رد  ار  دـیدرت 

هحفص 151 ] دنیامنیم [ . اجیب  ياهنامگ  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  تاماقم  نوماریپ 

راهطا همئا  زا  نافرحنم 

ار يراگتـسر  حالف و  هار  يدارفا  نینچ  هک  ارچ  مالـسلا . مهیلع  موصعم  ناـماما  هقیرط  شور و  زا  ناگدـشفرحنم  زا : دـنترابع  ناـفرحنم 
دندش . جراخ  تیالو  زا  يوریپ  ریسم  زا  یلو  دندومن ، هبرجت  دندید و 

همئا نانمشد  رارسا  نامرحم 

يوضع یلو  دشاب . ناسنا  ياهراک  هدننادرگ  رارسا و  مرحم  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  تسا و  لوخد »  » ینعم هب  جولو »  » هدام زا  هجیلو » »
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هدوبن و اهنآ  داژن  زا  یلو  هدـش ، دراو  یموق  هب  جراـخ ، زا  هک  یـسک  ره  هب  یلک  روط  هب  دـشابن . مرحم  ناتـسود  هداوناـخ و  ناـکیدزن و  زا 
زا یـسک  هناـگیب و  ینعی  هلیخد  هب  ار  هـجیلو » ، » يزار حـتفلاوبا  هـلمج  زا  نارـسفم  زا  یـضعب  دـنیوگ . هـجیلو » ، » تـسا هدـش  رارـسا  مرحم 

تئارب يرازیب و  مالعا  اهنآ  زا  رئاز  هک  ياهتسد  نیمهدزای  نیاربانب  دناهدرک . انعم  دنراد ، یتسود  ترشاعم و  وا  اب  ناناملـسم  هک  ناکرـشم 
رارق مدرم  زا  یـضعب  یتسود  ترـشاعم و  دروم  یلو  دـنرادن ، یعـالطا  چـیه  نآ  ماـکحا  نید و  زا  هک  دنتـسه  ياهناـگیب  دارفا  دـیامنیم ،

تلاسر نادناخ  وضع  هک  يدارفا  ای  دنتسه . ینید  ماظن  ییاپرب  رد  یلها  دارفا  ءزج  نید و  عفادم  اهنآ  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  دناهتفرگ و 
نانآ مدرم  هدش و  دراو  تفالخ  رما  رد  هتسناد ، نیملسم  ماما  هفیلخ و  ار  دوخ  یلو  دنتسین ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  زا  دندوبن و 

دناهدنادرگ . نیملسم  رب  تماما  مرحم  ار 

قحان نایاورنامرف 

اهنآ دنتفرگ . رارق  مدرم  يرادربنامرف  تعاطا و  هحفص 152 ] دروم [  یلو  دنرادن ، يرادربنامرف  يارب  یتقایل  چیه  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
ریغ عیطم  دیامنیم و  تعاطا  نانآ  زا  هتخانش و  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رئاز ، سپ  دناهدوب . تماما  بصاغ  هک  دنشابیم  روج  همئا 

تسا . مزال  بجاو و  وا  لوسر  دنوادخ و  تعاطا  دننامه  مالسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  زا  تعاطا  هک  ارچ  ددرگیمن . نانآ 

دنناوخیم شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  ینایاوشیپ 

رود یهلا  ناوضر  تشهب و  زا  دـنناوخیم و  منهج  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  دوخ ، راتفگ  لمع و  اب  هک  رادرکدـب  نایاوشیپ  زا  دـنترابع  اهنآ 
دنیامنیم .

مکتعاطل ینقفوو  مکنیدو  مکتبحمو  مکتالاوم  یلع  تییح  ام  ادبا  هللا  ینتبثف 

نیا رد  درادب . قفوم  امـش  زا  يرادربنامرف  يارب  ارم  درادب و  میاجرباپ  امـش ، نیئآ  یتسود و  تالاوم و  رب  هشیمه  ماهدنز  ات  دـنوادخ  سپ 
مالسلا 2 مهیلع  نیرهاط  همئا  نید  تبحم و  تالاوم و  رب  مدق  تابث  تیبثت و   - 1 دیامنیم : تساوخرد  ار  بلطم  ود  دنوادخ  زا  رئاز  زارف 
وا تسا  هدنز  ات  هک  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  رئاز  ادـتبا  هدـش ، نایب  اعد  تروص  هب  هک  ترابع  نیا  رد  ناشیا  يربنامرف  تعاطا و  رب  قیفوت  - 
رب نامیا  هک  ارچ  دیامرف . رقتـسم  نامیا  ار ، وا  نامیا  دـنادرگ و  مدـق  تباث  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نید  یتسود و  تالاوم و  هار  رد  ار 

اوه و هتفر ، نیب  زا  تامیالمان  هحفـص 153 ] راگزور و [  ثداوح  اب  هک  ینامیا  دـنامیم و  تباث  لد  رد  هشیمه  هک  ینامیا  تسا : مسق  ود 
اهنآ هک  ارچ  ددرگیم . راتـساوخ  نانم  دنوادخ  زا  ار  اهنآ  زا  ندومن  تعاطا  قیفوت  رئاز  سپـس  ددرگیم . نآ  نیزگیاج  یبلطایند  سوه و 
ماما تسا . بجاو  مزال و  ناگمه  رب  دـشابیم و  ادـخ  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  هلزنم  هب  اـهنآ  زا  تعاـطا  هدوب ، یهلا  یلک  تیـالو  ياراد 

رئاز عقاو ، رد  سپ  ص 186 . ج 1 ، یفاک ، تسا .» هدرمـش  بجاو  مدرم  همه  رب  ار  ام  زا  تعاطا  دنوادخ  : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص 
دیامنیم . تلأسم  نانم  دنوادخ  زا  ار  بجاو  نیا  ماجنا  قیفوت 

مکتعافش ینقزرو 

شـشخب اطع و   » ینعم هب  تسا . هدمآ  یفلتخم  یناعم  هب  تایاور  میرک و  نآرق  رد  قزر » . » دنادرگ نم  يزور  ار  امـش  تعافـش  دنوادخ  و 
« قزر  » نآ هب  تسا ، تادوجوم  هب  وا  رمتسم  ياطع  یهلا ، يزور  هک  ییاجنآ  زا  هنازور .» كاروخ   » يانعم هب  و  ریخ » زا  ياهرهب  «، » رمتـسم
زا اهاعد  رد  هک  هنوگنامه  سپ  دوشیم . زین  يونعم  ياهيزور  لماش  هکلب  ددرگیمن ، قالطا  يدام  بهاوم  هب  اهنت  قزر  دوشیم . هتفگ 

ینقزرا مهللا   )» جح رفـس  دـننام  هدوب ، ایند  رد  يونعم ، قزر  نیا  هاوخ  مییامنیم . بلط  زین  يونعم  قزر  هدرک ، بلط  يدام  قزر  دـنوادخ 
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هحفـص 154] دشاب [ . ترخآ  رد  هاوخ  و  یلامث . هزمح  وبا  ياعد  نادرگ ). مايزور  ار  مارحلا  هللاتیب  جـح  ادـنوادخ  مارحلا :» کتیب  جـح 
تسا . یترخآ  يزور  یعون  هک  تعافش  دننام 

هیلا متوعد  امل  نیعباتلا  مکیلاوم  رایخ  نم  ینلعجو 

دنکیم اعد  هنوگنیا  یهلا  هاگرد  هب  زارف  نیا  رد  رئاز  دنتسه . امش  توعد  عبات  هک  نانآ  دهد . رارق  امـش  ناتـسود  نیرتهب  زا  ارم  دنوادخ  و 
میامن تعاطا  امش  زا  طقف  هک  ياهنوگهب  دهد . رارق  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  امـش  ناتـسود  ناگدیزگرب  ناکین و  زا  ارم  دنوادخ  هک :
تسا تروص  نیا  رد  نوچ  منک . تیصعم  ار  دنوادخ  ات  مریگن  رارق  امش  ریغ  ریسم  رد  مونشن و  امش  ریغ  زا  یمالک  مونـشب و  ار  ناتنخـس  و 

دنوادـخ زا  رئاز  تفگ ، ناوـتیم  زین  تـفرگ . مهاوـخ  رارق  ناصیـصخ  ءزج  نـم  ددـنبیم و  نـم  يور  رب  ار  تـلفغ  ياـهرد  دـنوادخ  هـک 
 - هجرف یلاعت  هللا  لجع  مظعالا -  هللا  ۀیقب  ترضح  صاخ  ناروای  ءزج  ای  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  صاخ  باحـصا  ءزج  هک  دهاوخیم 

نینچمه دنـشابیم . یگدنب و ... صولخ ، يراکزیهرپ ، اوقت ، زا  یـصاخ  طیارـش  ياراد  کی  ره  تسا و  دودحم  اهنآ  دادعت  هک  دریگ  رارق 
تبیغ نامز  رد  هجرف ،-  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  باحـصا  ناروای و  زا  دهاوخیم ، دـنوادخ  زا  رئاز  هک  دومن  ریـسفت  هنوگنیا  ناوتیم 

هتفگ ءابقن »  » ای و  ءابجن »  » نانآ هب  هک  درامگیم  دوخ  ياهلیکو  ناونع  هب  ار  يدارفا  اهرهـش ، زا  یـضعب  رد  ماـما  هک  ارچ  دـشاب . ترـضح 
مهیلع راهطا  همئا  ناتسود  نیرتهب   » هتسجرب یگژیو  نایب  هب  رئاز  همادا ، رد  دشاب . نانآ  زا  هحفص 155 ] یکی [  دنکیم  اعد  رئاز  دوشیم و 
مهیلع موصعم  ناماما  ورهلابند  هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ناتـسود  ناگدیزگرب  ناکین و  یگژیو  دـیوگیم : هتخادرپ  مالـسلا 

دنشابیم . اهنآ  ياهتوعد  تاروتسد و  عبات  دنتسه و  مالسلا 

........ مکترمز یف  رشحیو  مکادهب  يدتهیو  مکلیبس  کلسیو  مکراثآ  صتقی  نمم  ینلعج  و 

هراشا

فرشی مکتلود و  یف  کلمیو  مکتعجر  یف  رکیو  مکترمز  یف  رـشحیو  مکادهب  يدتهیو  مکلیبس  کلـسیو  مکراثآ  صتقی  نمم  ینلعج  و 
دوریم و امش  هار  هب  دنکیم و  يوریپ  امـش  راثآ  زا  هک  یناسک  زا  ارم  دنوادخ  مکتیؤرب و  ادغ  هنیع  رقتو  مکمایا  یف  نکمیو  مکتیفاع  یف 
هب دسر و  ییاورنامرف  هب  امش  تلود  رد  ددرگرب و  امش  تعجر  نارود  رد  ددرگ و  روشحم  امش  هورگ  رد  دیوج و  تیاده  امش  تیاده  هب 

. دهد رارق  ددرگ ، نشور  شاهدید  امـش  رادید  هب  ادرف  ددرگ و  تردق  بحاص  امـش  تموکح )  ) ياهزور رد  ددرگ و  رختفم  امـش  تیفاع 
رارق هورگ  هن  هرمز  رد  ار  وا  دوخ ، مرک  فطل و  رـس  زا  هک  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  یلو  دـنادیمن ، قیال  ار  دوخ  دـنچ  ره  زارف  نیا  رد  رئاز 
هحفص 156 ] زا [ : دنترابع  هورگ  هن  نیا  دوش . بوسحم  هورگ  هن  نآ  ءزج  هدیدرگ و  قیال  هک  دهد  قیفوت  دهاوخیم  ادخ  زا  ای  دهد و 

نیرهاط همئا  راثآ  نیصتقم 

همئا راکفا  راتفگ و  زا  ای  هدومن و  لیخد  ار  دوخ  يارآ  راکفا و  هکنآ  نودـب  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  راـثآ  نیـصتقم 
، راثآ رد  هدرک ، تیعبت  دناهدومرف ، اهنآ  هک  ار  نامه  دنیامن ، هفاضا  نآ  هب  يزیچ  ای  و  دنیامن ، تساک  مک و  يزیچ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 

دننکیم . يوریپ  ار  نانآ 

نیموصعم همئا  هار  هب  هدنور 

میقتـسم طارـص   » نیا رد  دناهتفرگ و  رارق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هار  رد  هک  دریگ  رارق  یناسک  زا  دـنکیم  اعد  رئاز  ترابع ، نیا  اب 
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هارمه هب   » و قـح » طارـص  ، » هار نیا  نوـچ  دـناهدومیپ و  زین  مالـسلا  مـهیلع  راـهطا  هـمئا  هـک  یهار  ناـمه  دـیامیپب . هار  هدـش ، دراو  یهلا »
هتکن نیا  هب  هجوت  دبایب . ریـسم  نیا  هب  يرتشیب  قشع  یگتـسبلد و  زور  ره  ددرگن و  فرحنم  ریـسم ، نیا  زا  دنکیم  وزرآ  تسا ، نیقداص »

رد رئاز  دنناشیا . راثآ  ناگدننکيوریپ  زا  مالـسلا » مهیلع  نیرهاط  همئا  هار  هب  هدنور   » هک ارچ  تسا . لبق  زارف  عرف  زارف ، نیا  هک  تسا  مزال 
دیوجیم . تعارب  يرازیب و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریغ  كولس  رد  ریس  موصعم و  ریغ  يوریپ  زا  یحیولت  تروص  هب  زارف  ود  نیا 

نیرهاط همئا  تیاده  هب  هدش  تیاده 

. دنتـسه مالـسلا » مهیلع  همئا  تیاده  هطـساو  هب  ناگدشتیاده  ، » دشاب اهنآ  زا  يوضع  ات  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  رئاز  هک  یهورگ  نیموس 
نوناق و دوش ، اهناسنا  تاجن  هیام  دناوتیم  هک  ینوناق  اهنت  تسا و  دنوادخ  تیادـه  نامه  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  تیادـه  هک  ارچ 

تاهج رد  ییاسران  کـش و  لـهج و  اـب  زاـب  دـشاب ، لـماک  هک  مه  ردـقچ  ره  رـشب ، ملع  هک  ارچ  هحفـص 157 ] دشابیم [ . یهلا  تیادـه 
تیاده همانرب  دناوتیم  یـسک  اهنت  دوب . دهاوخن  قلطم  تیاده  دوش ، ادیپ  یـصقان  ملع  نینچ  وترپ  رد  هک  تیاده  تسا و  هتخیمآ  فلتخم 

، اـهیکاپان یماـمت  زا  رود  هب  اـهییاسران و  صقاون ، یماـمت  زا  یلاـخ  هدوب و  ادـخ  ملع  ناـمه  وا  ملع  هک  دـیامن  يربهر  ارجا و  ار  یعقاو 
تیاده هطساو  هب  ندش  تیاده  دنوادخ  زا  رئاز  اذل  دنتسه . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اهنت  یناسک  نینچ  دشاب و  اهفارحنا  اهکش و 

تسا . ناهاوخ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

نیرهاط همئا  اب  ناروشحم 

همئا هرمز  هورگ و  هک  هتکن  نیا  هب  وا  اریز  دشاب . مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هورگ  هرمز  رد  زیخاتسر  زور  رد  دهاوخیم  دنوادخ  زا  رئاز 
تسا . هاگآ  هدوب و  فقاو  دنتسه ، رافک  تعامج  نانآ ، زا  ریغ  یهورگ  ره  تسا و  نیقتم  هرمز  هورگ و  نامه  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط 

تعجر نامز  رد  ناگدننک  تشگزاب 

نایعیـش زا  هک  دراد  اعدتـسا  دنوادخ  زا  ینمـض  روط  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تعجر  نامز  رد  ددجم  یگدـنز  ياضاقت  رد  رئاز 
، طـسوتم نارفاـک  ناـنمؤم و  میتـشاد ، هضرع  مکتعجرب » قدـصم   » زارف رد  هک  هنوگناـمه  اریز  دـشاب . ضحم  صلخم و  ناـنمؤم  یعقاو و 

هحفص 158 ] دشاب [ . وا  يارب  یتعجر  ات  ددرگ  صلاخ  نمؤم  رئاز  دیاب  سپ  دنرادن . یتعجر 

نیموصعم تارضح  تموکح  نارادمامز 

زا اجنیا  رد  مکتلودـل ،» بقترم   » دوب هتفگ  هدرک و  مالعا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تلود  ییاـپرب  يارب  ار  دوخ  راـظتنا  ـالبق  هک  رئاز 
، دـباییم تشگزاـب  قیفوت  هکنآ  رب  هوـالع  مالـسلا ، مهیلع  تیادـه  همئا  هقح  تلود  ییاـپرب  تعجر و  ناـمز  رد  هک  دـهاوخیم  دـنوادخ 

دناوتب هک  ینعم  نیا  هب  ددرگ . مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  یتموکح  نارادمامز  نادرمتلود و  زا  هک  دشاب  یـصلاخ  نمؤم  نانچنآ 
هدروآ و مهارف  ار  یمالسا  ینید و  تیریدم  طیارش  تسا ، هدیدرگ  ینمؤم  صخش  هدرک و  داجیا  دوخ  رد  ار  نامیا  طیارش  هکنآ  رب  هوالع 

دشاب . اراد  ار  تقیقح  قح و  لاور  رب  ییامرفمکح  ییاناوت  هک  دشاب  يریدم 

نیرهاط همئا  تیفاع  نامز  رد  نادنمتفارش 

ملظ زا  نانآ  هک  ياهرود  ینعی  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تیفاع  نارود  رد  فرـش  ياضاقت  لاعتم ، دنوادخ  زا  رئاز  زارف ، زا  تمـسق  نیا  رد 
نآ قشاع  نم  هک  ییاجنآ  زا  هک  درادیم  راهظا  هلیـسو  نیدـب  هدومن و  ار  دـنربیم  رـس  هب  يدازآ  تیفاع و  رد  ناتـسپ  ناـیغط  نارگمتس و 
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مشاب . شوخ  اهنآ  یشوخ  زا  هظحالم و  ار  منابوبحم  یشوخ  نامز  مهاوخیم  مشابیم ، مامه  ناماما 

همئا تموکح  نامز  رد  تردق  نابحاص 

دریگ و رارق  نادرمتلود  زا  ددرگ و  زاـب  مالـسلا ، مهیلع  ناـماما  تعجر  ناـمز  رد  هک  هدوـمن  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  هـکنآ  زا  سپ  رئاز 
، دـیامن هظحالم  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیفاع  تردـق و  رازبا ، دـهاوخیم  دـنوادخ  زا  دـنامب ؛ ظوفحم  اهتنا  اـت  وا  هیلوا  تفارش 
تلود و رد  دناوتب  دیآرب و  دوخ  ریطخ  تیلوؤسم  هدهع  زا  دـناوتب  ات  دـشاب ، هحفـص 159 ] مهارف [  وا  يارب  راک  لئاسو  يراک و  ياـهورین 

نکمی  ) متشه دنب  و  مکتلود ) یف  کلمی   ) مشش دنب  نایم  قرف  دناسر . ماجنا  هب  ار  ییاهراک  مالـسلا ، مهیلع  تیاده  ناماما  ینارمکح  مایا 
مهارف تیلوؤسم و  راب  ریز  زا  ندـمآرب  ناـهاوخ  یمود ، رد  هدوب و  ینارمکح  کـلم و  ناـهاوخ  رئاز  یلوا ، رد  هک  تسا  نآ  مکماـیا ) یف 

تسا . ندوب  رمث  رمثم  يارب  تیریدم  بابسا  ندوب 

ددرگیم نشور  راهطا  همئا  لامج  هب  ناشمشچ  هک  یناسک 

ماما روهظ  اب  مالسلا و  مهیلع  همئا  تعجر  اب  درب و  نایاپ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تبیغ  کیرات  بش  دنوادخ  هک  دهاوخیم  رئاز 
دریگ . مارآ  هتشگ و  داش  موصعم  ماما  ندید  هب  شمشچ  دنادرگ و  رونم  نشور و  ار  رئاز  مشچ  هلمج  زا  اج و  همه  مالسلا ، هیلع  رصع 

مکب ءدب  هللا  دارا  نم  یلامو  یلهاو  یسفنو  یماو  متنا  یباب 

. دنک عورـش  نیموصعم ) تارـضح   ) امـش زا  دیاب ) ، ) دهاوخب ار  ادـخ  هک  ره  امـش . يادـف  هب  ماییاراد  نادـناخ و  مدوخ و  مردام و  ردـپ و 
رظن زا  هیلوا  هلحرم  رد  درف  ره  هک  اـنعم  نیدـب  یباـستکا  يراـیتخا و  هلحرم  يرطف 2 -  هـلحرم   - 1 تسا : هلحرم  ود  ياراد  ندـش  دـحوم 

فشک یپ  رد  وا  سپس  تسا . اناد  قلاخ  ياراد  ناهج  هک  دیوگیم  وا  هب  درف  ره  ترطف  و  هحفص 160 ] دراد [  تخانش  دنوادخ  هب  يرطف 
همئا تفگ  دـیاب  تسا ، قلاخ  فشک  یپ  رد  هک  لاح  دوشیم . مهارف  یباستکا  يرایتخا و  هنیمز  هدـمآرب و  وا  رتشیب  تخانـش  قلاـخ و  نیا 

یباستکا يراـیتخا و  هلحرم  هب  زارف  نیا  سپ  دـناهدومن . ناـیب  ار  قلاـخ  زا  یفرعم  نیرتهب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 
تسین . هئارا  لباق  يربج  رما  تسا و  يربج  يرطف  رما  اریز  يرطف . هلحرم  هب  هن  ددرگیمرب ، ندش  دحوم 

مکنع لبق  هدحو  نمو 

دنوادخ هب  دارفا  نیرتملاع  دیحوت و  نادازهناخ  نیموصعم ، هک  ییاجنآ  زا  دریذپ . میلعت  امش  زا  دسانش ، ییاتکی  هب  ار  ادخ  هک  سک  نآ  و 
ضیف ملع و  بسک  ناشیا  زا  دـیاب  دـیحوت  بتارم  هب  ملع  يارب  يدـحوم  ره  دنتـسه ، دـنوادخ  تافـص  امـسا و  بتارم  دـیحوت و  بتارم  و 

دشاب . یقیقح  دحوم  ات  دیامن 

مکب هجوت  هدصق  نمو 

یناوارف ياهناصقن  اهفعـض و  ياراد  دوخ ، يدوجولا » نکمم   » مکح رب  انب  مدرم  همه  دروآیم . ور  امـش  هب  دـنک ، ادـخ  دـصق  هک  ره  و 
یناسک باب  زا  رگم  تسین ، نکمم  دننک ، ادیپ  یبوبر  هنک  تاذ و  هب  ملع  هک  ياهنوگ  هب  نانآ  يارب  دوجولا » بجاو   » تخانش اذل  دنتـسه .

هدننکرهاظ بوبحم و  خر  رادید  يامنمامت  هنیآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هحفص 161 ] دنتسه [ . دنوادخ  تافص  امـسا و  رهظم  هک 
، دوخ یناکما  یناسنا و  تایصوصخ  اب  و  هللا » دنع  نم   » هبنج ياراد  دوخ ، يدوجو  تالامک  اب  اهنآ  سپ  دنـشابیم . یهلا  ءامـسا  تافص و 
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دنشابیم . دنوادخ » تخانش   » هلمج زا  روما  مامت  رد  قولخم  قلاخ و  نیب  هطساو  نانآ  اذل  دنتسه . سانلا » دنع  نم   » هبنج ياراد 

مکردق فصولا  نمو  مکهنک  حدملا  نم  غلبا  الو  مکئانث  یصحا  یلاوم ال 

يادتبا زا  رئاز  درک . مناوتن  نایب  ار  امـش  ردق  فیـصوت ، اب  مسرن و  امـش  تقیقح  هب  حدـم ، اب  درک و  مناوتن  ار  امـش  يانث  نم ! ياهالوم  يا 
رد اذل  تسا . مک  دیوگب  هچ  ره  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  تبقاع  یلو  هدوب ، مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ییوگانث  لاح  رد  هتسویپ  ترایز 

مدـع هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  مرامـشب .» مناوتیمن  ار  امـش  ياـنث  نم ، ياـهالوم  ناـیاقآ و  : » دـیوگیم هدرک ، زجع  راـهظا  اـجنیا 
يرامـشانث ییوگحدم و  دح  نیرتیلاع  تفگ  ناوتب  دیاش  دریگیم . تأشن  هدنوشانث ، رب  رئاز  تفرعم  مدع  زا  انث ، ياصحا  رب  رئاز  تردـق 

نیا رد  يرامشب  هحفص  تشگنا و  رـس  ینک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  دشاب . زجع  زاربا  نیمه  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا 
نایب حدم »  » هک تسا  نآ  انث »  » و حدـم »  » قرف تسا . هحفص 162 ] هدش [  رئاز  يرامشانث  ییوگحدم و  هب  تبـسن  رئاز ، زجع  هب  هراشا  زارف 

تـسا نآ  زارف  ینعم  سپ  دشابیم . حودـمم  یجراخ  ینوریب و  ياهیبوخ  تافـص و  نایب  انث »  » تسا و حودـمم  یتاذ  تالامک  تافص و 
مناوتیم امش  یناسفن  یتاذ و  هفیرـش  فاصوا  نایب  رد  هن  منک و  اصحا  مناوتیم  ار  امـش  ینوریب  يرهاظ و  یجراخ و  تالامک  هن  نم  هک :

میامن . فیصوت  ار  امش  تلزنم  ردق و  مناوتیم  هن  مسرب و  امش  هنک  هب 

رابجلا ججحو  راربالا  ةادهو  رایخالا  رون  متناو 

امش فصو  هزادنا  امش و  حدم  هنک  هب  منک و  اصحا  ار  امـش  يانث  مناوتیمن  نم  درادیم : مالعا  رئاز  ینعی  تسا . لبق  زارف  تلع  زارف ، نیا 
نکمم امش  فصو  انث و  حدم و  دیدوبن ، نینچ  نیا  رگا  دیتسه و  رابج  يادخ  ياهتجح  راربا و  نارگتیاده  رایخا و  رون  امش  اریز  مسرب .

يداه رون ، هک  هنوگنامه  هدوب و  رون  زا  اهنآ  تقلخ  هک  ارچ  تسا . هدمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  رون ، هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  فیصوت  دوب .
مامت هک  دیـشروخ  دـننامه  هدوب و  ناـگمه  رگتیادـه  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تسا ، کـیرات  بش  رد  ناـهارمگ  ياـمنهار  و 

. دنهد صیخـشت  ههاریب  زا  ار  هار  ناگمه  ات  دنیامنیم  صخـشم  نیبم و  ار  یهارمگ  ياهتملظ  دربیم ، نیب  زا  ار  اهتملظ  اهیکیرات و 
، هدیدرگ تیاده  دنوادخ  فرط  زا  هحفص 163 ] دوخ [  ناشیا  دنتـسه . ناکین  يامنهار  رگتیاده و  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  یفرط  زا 

دنتسه . نید  نانمشد  رب  دنوادخ  ناهرب  لیلد و  اهنآ  لاح ، نیع  رد  دناهدش و  نانمؤم  رگتیاده 

رضلا فشکیو  مهلا  سفنی  مکبو  هنذاب  الا  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءآمسلا  کسمی  مکبو  ثیغلا  لزنی  مکبو  متخی  مکبو  هللا  حتف  مکب 

دتفا نیمز  رب  هکنیا  زا  ار  نامـسآ  امـش  رطاخ  هب  دزیرورف و  ار  ناراب  امـش  رطاخ  هب  دهد و  نایاپ  زین  امـش  هب  درک و  زاغآ  امـش  هب  دـنوادخ 
مهیلع نیموصعم  همئا  زارف ، نیا  ياهترابع  مامت  رد  دنک . فرطرب  ار  یتخس  دیاشگب و  ار  هودنا  امش  رطاخ  هب  و  وا . نذا  هب  زج  درادهگن ،
مهیلع نیرهاط  همئا  هیناسفن  ياهلامک  زا  يراج و  یعیرشت  ینیوکت و  روما  همه  رد  تیببـس  نیا  دنامدرم و  رب  ضیف  لوزن  ببـس  مالـسلا ،

امش هطساو  هب  میرادیم : هضرع  همئا  هب  نیاربانب  نتـسب . ندوشگ و   - 1 دشابیم : انعم  ود  هب  ترابع  نیا  رد  متخ »  » و حتف » . » تسا مالـسلا 
امش هطـساو  هب  مییوگیم : زارف  نیا  رد  انعم ، نیاربانب  نداد . نایاپ  ندرک و  زاغآ   - 2 ددنبیم . هک  تسامش  ببس  هب  دیاشگیم و  دنوادخ 

لماش ار  یعیرـشت  ینیوکت و  روما  مامت  ات  هدیدرگن ، رکذ  ترابع  نیا  رد  متخ »  » و حتف »  » لوعفم دـهدیم . نایاپ  دـنکیم و  زاغآ  دـنوادخ 
هقیـضم تیاهن  رد  اـهنآ  هک  ارچ  دـنروآیمرب . هحفـص 164 ] هاـثوغا [ » و   » داـیرف شندـمآ  يارب  مدرم  هک  دـنیوگ  ار  یناراـب  ثیغ » . » دوش

يونعم و روما  ناراب ، لوزن  زا  روظنم  دـیاش  دـنکیم . ناراب  لـیزنت  مالـسلا ، مهیلع  همئا  رهطم  دوجو  هطـساو  هب  دـنوادخ  دنتـسه و  یبآیب 
دجنگیمن . راصتخا  نیا  رد  نآ  حرش  هک  دشابیم  ینامسآ  ياهضیف  بهاوم و  نامسآ ، نداتفین  زا  روظنم  تسا و  یهلا  ياهتمحر 
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هلسر هب  تلزن  ام  مکدنعو 

نآ حیـضوت  ـالبق  هک  تسا  ءاـیبنالا » ۀـثرو   » ياـنعم ناـمه  زارف ، نیا  زا  روظنم  تسامـش . شیپ  دـناهدروآ ، دورف  شناربماـیپ  هک  ار  هچنآ  و 
نانآ يربمایپ  مزاول  یهلا و  يایبنا  فراعم  مولع و  هدـنربثرا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دـش ، هراشا  هک  هنوگناـمه  هک  اـنعم  نیا  هب  تشذـگ .

تسا . دوجوم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دزن  مزاول ، فراعم و  نآ  دناهدوب و 

هتکئالم هب  تطبهو 

« يراـبجا ندـمآ  نییاـپ   » ینعم هب  تغل  رد  هدوب و  طوبه »  » هداـم زا  تطبه » . » تسا امـش  دزن  دـندروآ ، دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هچنآ  و 
زا ندـمآ  نییاـپ  ینعم  هب  ار  طوبه »  » یـضعب هبتر . ماـقم و  زا  نداـتفا  ورف  هاوخ  دـشاب و  يرهاـظ  تروص  هب  ندـمآ  نییاـپ  نیا  هاوخ  تسا .

نییاپ زارف ، نیا  رد  طوبه »  » زا روظنم  درادـن . يرابجا  ياـنعم  طوبه  دـندقتعم  یلو  دناهتـسناد . هجرد  نیرتنییاـپ  يوس  هب  ماـقم  نیرتـالاب 
نیا رباـنب  تسا . تلزن »  » هب فـطع  زارف  نیا  تسا . نیمز  يوـس  هب  ریبـخ ، مـیکح و  هحفـص 165 ] دـنوادخ [  دزن  زا  یهلا  فراـعم  ندروآ 

ناربمایپ يارب  ناگتشرف  هک  یبلاطم  یمامت  هدش و  هدروآ  ادخ  ناربمایپ  طسوت  هک  ینابر  مولع  یهلا و  فراعم  یمامت  هک  تسا  نآ  روظنم 
تسا . ماما  دزن  دناهدروآ ، نیموصعم  تارضح  یهلا و  يایلوا  و 

نیمالا حورلا  ثعب  مکدج  یلاو 

هللا یلـص  ربمایپ  يوس  هب  دـنوادخ  روآمایپ  وا  هک  ارچ  تسا . لیئربج  رگید  مان  نیمالا » حور  . » دـمآیم دورف  لیئربج  امـش  دـج  يوس  هب  و 
تایح لوط  رد  وا  دوشیم . هتفگ  حور »  » وا هب  تسین ، اـیند  ملاـع  زا  وا  هک  ییاـجنآ  زا  دـشاب و  نیما  دـیاب  نیا  رباـنب  تسا . هدوب  هلآو  هیلع 

. دومنیم توالت  ناشیا  رب  ار  یهلا  تایآ  اهمایپ و  دشیم و  دراو  تارک  هب  ترضح  نآ  كرابم  دوجو  رب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« کیخأ  » هملک مکدج ،»  » ياج هب  یتسیاب  دناوخیم ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  دصق  هب  ار  ترایز  نیا  رئاز  هچنانچ 

هدش هدناوخ  توخا »  » هغیـص راوگرزب ، ود  نآ  نیب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ارچ  دیوگب . ار 
هحفص 166 ] تسا [ . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  هلهابم ، هیآ  تحارص  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  دنچ  ره  دوب ،

نیملاعلا نم  ادحا  تؤی  مل  ام  هللا  مکاتآ 

هیآ زا  ترابع  نیا  تسا . هدادـن  ار ) نآ  ریظن   ) نایناهج زا  کی  چـیه  هب  هک  هدرک  اـطع  یتـالامک  تمعن و  راـهطا ) همئا   ) امـش هب  دـنوادخ 
کی چیه  هب  هک  ار  هچنآ  امش  هب  دنوادخ  دیوگیم : مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هیآ ، نآ  رد  هک  هدش  سابتقا  هدئام  هروس  متـسیب 

 - 1 تسا : مسق  ود  رب  هدومن ، اطع  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  دنوادخ  هک  ییاهلامک  اهتمعن و  تسا . هدومن  اطع  هدادن ، ملاع  لها  زا 
هب ار  لامک  نآ  يالعا  دـح  یلو  هدومن ، تیانع  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلمج  زا  تاقولخم  همه  هب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  اـهلامک و 

هنوگنامه  ) مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  یلو  هدرک ، اطع  اهناسنا  همه  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  ملع  دننام  تسا . هداد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
مهیلع راهطا  همئا  هب  طقف  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  اـهلامک و   - 2 دنتـسه . دنوادخ  مولع  ياهفرظ  اههراوجنگ و  دـش )، هراشا  البق  هک 

، تسین یناسنا  ره  ینازرا  یماقم  نینچ  نیا  یهلاۀـفیلخ . ماقم  دـننام  دـناهرهبیب . الماک  اهنآ  زا  نارگید  هدومرف و  اـطعا  تیاـنع و  مالـسلا 
یگدنب تدابع و  رد  دندرگ و  یهلا  رارسا  لماح  نانآ  دشاب و  هتشادن  دوجو  دنوادخ  اهنآ و  نیب  یباجح  چیه  هک  تسا  یناسک  هژیو  هکلب 

هحفص 167 ] دندرگ [ . صلاخ  كاپ و  اهیگدولآ ، مامت  زا  هک  دنشاب  هتفر  شیپ  نانچ  دنوادخ 

مکفرشل فیرش  لک  اطاط 
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مهیلع تیب  لها  هب  دنوادخ  هک  یلئاضف  ینعی  تسا . لبق  زارف  رب  عیرفت  زارف  نیا  تسا . هدروآ  دورف  رس  امش  تفارش  ربارب ) رد   ) یفیرـش ره 
رـس مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تکوش  تلزنم و  لباقم  رد  نارادتکوش  نارادتلزنم و  یمامت  هک  هدـش  ببـس  تسا ، هدومن  اـطع  مالـسلا 
نانآ راوگرزب  حور  هک  تسا  ییاهیگژیو  تایـصوصخ و  رطاخ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  لـباقم  رد  نارگید  میظعت  دـنروآ و  دورف 

، اهیگژیو تایـصوصخ و  نیا  زا  کی  ره  تسا و  هدوب  اهنآ  تماما  الاو و  تیعقوم  هب  قلعتم  هک  تسا  ییاهیگژیو  رطاخ  هب  اـی  هدوب  اراد 
هدومنیم . راداو  میظعت  هب  ار  نانمشد  یتح  همه ، هک  تسا  میظع  دایز و  نانچنآ 

مکلضفل رابج  لک  عضخو  مکتعاطل  ربکتم  لک  عخبو 

تسا بلطم  نیا  هدنهدناشن  زارف  نیا  تسا . هتشگ  نتورف  امـش  لضف  ربارب ) رد   ) یـشکندرگ ره  دهد و  نت  امـش  تعاطا  هب  يربکتم  ره  و 
ناـنآ رماوا  عیطم  ار  دوخ  تسا  رـضاح  ددرگ ، هاـگآ  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  لـئاضف  هب  هک  هاـگنآ  رادـمروز ، ربکتم و  صخـش  ره  هک 

تمظع لباقم  رد  هدومن ، دروخرب  نارگید  اب  ربکت  اب  هشیمه  هدرکن و  مخ  سک  چـیه  ربارب  رد  میظعت  رـس  نونکاـت  هک  یـصخش  دـنادرگ .
 ] تعجر و نامز  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  ناـشکندرگ  تعاـطا  روظنم  مه  دـیاش  ددرگیم . عیطم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
زا دنتسناوتن  یقیرط  چیه  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  لباقم  رد  نیرباج  عوضخ  دشاب . تمایق  ای  هحفص 168 ]

لضف و لـباقم  رد  دـننیبب و  یفلخت  ناـیغط و  نایـصع ، ریـصقت ، ناـشیا  زا  هدرک و  ادـیپ  یفعـض  هطقن  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تارـضح 
زا ار  تموکح  دندش  قفوم  هکنآ  اب  رابج ، دارفا  هک  تسا  نآ  روظنم  مه  دیاش  تفگ  ناوتیم  تیاهن  رد  دندش . لصأتسم  ناماما ، تالامک 
زین هتفرگ و  ناراوگرزب  نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هقـالع  قشع و  تبحم و  دنتـسناوتن  هاگچـیه  یلو  دـننک ، بصغ  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 

دنتشگ . لصأتسم  اذل  دنیامن ، بصغ  نانآ  زا  ار  تیالو  ماقم  دنتسناوتن 

مکل ءیش  لک  لذو 

رد ناگدـشهدیرفآ ، ایـشا و  یمامت  عضاوت  رگنایب  زارف  نیا  تسا . هدـش  مار  راوخ و  امـش  تمظع  ربارب  رد  ناگدـشهدیرفآ ، ایـشا و  مامت  و 
ناشکندرگ ینتورف  ناربکتم و  نتخادنا  تقشم  هب  نادنمتفارش و  عضاوت  رگنایب  هک  ریخا  زارف  راهچ  دیاش  تسا . ناشیا  يارب  ناماما و  ربارب 

، رشحم يارحص  رد  هحفص 169 ] ناراوگرزب [  نآ  تمظع  ربارب  رد  هک  دشاب  زیخاتسر  زور  تیاکح  تسا ، ایـشا  یمامت  یمار  يراوخ و  و 
دورف عضاوت  میلـست و  رـس  ایـشا ، ناگدـشهدیرفآ و  یمامت  یتح  اهنج و  ات  هتفرگ  اهناسنا  زا  قفانم ، رفاک و  هچ  نمؤم و  هچ  دارفا  یماـمت 
راهچ رد  دیامنیم . راداو  تریح  هب  ار  همه  هدوب ، یندشانفیصوت  هک  تسا  تمظع  اب  نانچ  رـشحم  يارحـص  رد  نانآ  روضح  دنروآیم .
هدرک هدافتسا  یمتح » عوقو   » ینعم هب  یـضام  لعف  زا  هتـسنادیم ، یمتح  ار  تلذ  یگدنکفارـس و  عضاوت و  رئاز ، هک  ییاجنآ  زا  ریخا ، زارف 

تسا .

نمحرلا بضغ  مکتیالو  دحج  نم  یلعو  ناوضرلا  یلا  کلسی  مکب  مکتیالوب  نوزئافلا  زافو  مکرونب  ضرالا  تقرشاو 

دیسر و ناوت  ناوضر  تشهب  هب  امش ، هلیسو  هب  دندش . راگتـسر  امـش  تیالو  هلیـسو  هب  ناراگتـسر  دش و  نشور  امـش  رون  وترپ  هب  نیمز  و 
ترـضح مایق  نامز  اهزارف ، نیا  عومجم  زا  روظنم  دوب . دهاوخ  تسا ، امـش  ییاورنامرف  رکنم  هک  سک  ره  بیـصن  نامحر  دـنوادخ  مشخ 

هطـساو هب  ناگتفایتاجن  همه  ددرگیم و  نشور  رونم و  نیمز  ماما ، روضح  اب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تعجر  مالـسلا و  هیلع  يدهم 
كولـس یهلا  ناوضر  يوـس  هب  ناـحلاص ، تموـکح  رد  دـنباییم و  تسد  لـماک  يراگتـسر  هب  تموـکح ، نآ  وـترپ  رد  اـهنآ و  تیـالو 
تافاکم هب  ماـما ، ناراـی  اـی  ماـما و  تسد  هب  هتفرگ ، رارق  یهلا  مشخ  بصغ و  دروم  دـشاب ، ناـماما  تیـالو  رکنم  سک  ره  سپ  دـنباییم .
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زین ار  لبق  ياهزارف  هک  هنوگنامه  تسا . رشحم  يارحـص  رد  زیخاتـسر و  زور  اهزارف ، نیا  زا  روظنم  مه  دیاش  دیـسر . دهاوخ  دوخ  لامعا 
نـشور مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ییوـجقح  تلادـع و  روـن  هب  تماـیق  ییاـپرب  اـب  نیمز  مییوـگیم : سپ  میدوـمن . ریبـعت  زور  نآ  هب 
تیاده ناماما  تیالو  هطساو  هب  هک  دنتسه  هحفص 170 ] ناگتفایتاجن [  نادنمزوریپ و  لوا  هتسد  دش : دناوخ  هتسد  ود  مدرم  ددرگیم و 

يوس هب  كولـس  دـنراد ، امـش  هب  هک  یتبحم  هطـساو  هب  زور  نآ  رد  هدـش  زوریپ  دناهتـشاد ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  هک  یبلق  داقتعا  و 
دوخ لد  رد  هدرک ، راکنا  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هتـسد  و  دنیامنیم . زاغآ  ار  یهلا  تشهب  ناوضر و 

باـترپ منهج  يوـس  هب  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  دـنوادخ  مشخ  بضغ و  دروـم  اـهنآ  دـندنارورپیم . ار  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  هـنیک  ضغب و 
هتسناد و ینیقی  ار  روما  نیا  یمامت  ققحت  رئاز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هناگراهچ ، ياهزارف  یمامت  رد  یـضام  لعف  زا  هدافتـسا  دش . دنهاوخ 

نآ اهزارف  نیا  زا  روظنم  دیاش  هتبلا  دشابیم . یعطق  زین  یلبق  ياهزارف  عوقو  هک  هنوگنامه  تسا . عوقولایعطق  لحارم ، نیا  همه  وا  رظن  زا 
همئا يدوجو  رون  هب  نیمز  دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  ینطاب  رون  کـی  تسا و  دیـشروخ  هک  دراد  يرهاـظ  رون  کـی  نیمز  هک  تسا 
رون نآ  رگا  دنسریم و  يراگتسر  هب  ناراگتسر  هک  تسا  ینـشور  نیا  زا  هدافتـسا  اب  هدیدرگ و  رونم  نشور و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم 

هب نیمز  زا  كولـس  ریـس و  هک  تسا  رون  نآ  اب  تشگیمن و  راگتـسر  سک  چیه  دشیم و  مگ  يراگتـسر  هار  دوب ، مکاح  تاملظ  دوبن و 
يارب ار  دنوادخ  مشخ  بضغ و  بابـسا  هدومن ، راکنا  ار  تیالو  رون  دـشاب ، روک  سک  ره  ددرگیم و  زاغآ  یهلا  تشهب  ناوضر و  يوس 

تیاده یگمه  نیمز ، لها  ياهبلق  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیاده  رون  ندیبات  اب  هک  تسا  نآ  روظنم  مه  دـیاش  تسا . هدروآ  مهارف  دوخ 
هحفص 171 ] دناهتفای [ .

نیرکاذلا یف  مکرکذ  یلامو  یلهاو  یسفنو  یماو  متنا  یباب 

ینعم ود  ياراد  رکذ » ، » تسا ناگدننکرکذ  نیب  رد  امـش  دای  رکذ و  هچرگ ) . ) داب امـش  يادف  ماییاراد  نادناخ و  مدوخ و  مردام و  ردپ و 
رکذ  ) دـشاب لد  هلیـسو  هب  ای  تسا  نکمم  يروآدای  تسا . يروآدای »  » ینعم هب  یهاـگ  و  فراـعم » بلاـطم و  ظـفح   » ینعم هب  هاـگ  تسا .

اهنآ و ندرک  دای  طقف  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  رکذ  هک  تسا  ملـسم  سپ  یظفل .) رکذ   ) دریگ تروص  نابز  هطـساو  هب  ای  و  ینطاب )
زور ار  رکاذ  هک  یهجوت  نامه  میـشاب . هتـشاد  هجوت  اهنآ  هب  ناج  بلق و  مامت  اب  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  تسین . نابز  اب  ناشیا  ندرب  ماـن 

یگتسبلد اهنآ  هک  یلمع  ره  هب  هدرک و  يرود  دنرازیب ، ناشیا  هچ  ره  زا  هدنادرگ ، نانآ  عیطم  ار  وا  دنک و  رتکیدزن  اهنآ  يوس  هب  زور  هب 
نیرکاذ دندرک ، دای  ار  دنوادخ  مالـسلا ، مهیلع  همئا  هک  یلکـش  نامه  هب  هک  تسا  نآ  زارف  نیا  زا  روظنم  دـیاش  دـیامن . هتـسب  لد  دـنراد ،

رکذ نیرکاذ ، دیداد و  ارف  ناگمه  هب  ار  وا  ییوگحیبست  دنوادخ و  ندرک  دای  امـش  ینعی  دننکیم . دای  تروص  نامه  هب  ار  وا  زین  دـنوادخ 
. دناهتخومآ امـش  ییوگرکذ  ییوگحیبست و  زا  ار  ادخ  رکذ  ییوگحـیبست و  یهلا ، برقم  ناگتـشرف  یتح  دـناهتفرگارف . امـش  زا  ار  ییوگ 

دای ار  امـش  ادتبا  تقیقح  رد  دنک ، ادخ  دای  دیامن و  دنوادخ  رکذ  سک  ره  دشاب . روکذـم »  » يانعم هب  تسا ، ردـصم  هک  رکذ »  » مه دـیاش 
هطساو امش  هک  ارچ  هحفص 172 ] دیامن [ . امش  دای  هکنآ  زج  دنکیمن ، دنوادخ  رکذ  سک  چیه  تسا و  هدومن  دنوادخ  دای  سپس  هدرک و 

دیوگ . یهلا  رکذ  امش ، هار  قیرط و  زا  زج  هک  تسین  رودقم  سک  چیه  يارب  دیتسه و  قلاخ  قلخ و  نیب 

روبقلا یف  مکروبقو  راثالا  یف  مکراثآو  سوفنلا  یف  مکسفناو  حاورالا  یف  مکحاوراو  داسجالا  یف  مکداسجاو  ءامسالا  یف  مکؤآمساو 

ریاس نایم  رد  ناتاهناج  و  تساهحور ، ریاس  نایم  رد  ناتحور  و  تسا ، اهرکیپ  ریاس  نایم  رد  ناترکیپ  و  تسا ، اهمان  نایم  رد  ناتیاهمان  و 
تـسا نآ  ددص  رد  رئاز  اهزارف ، نیا  مامت  رد  تساهربق . ریاس  نایم  رد  ناتیاهربق  و  تسا ، نارگید )  ) راثآ نیب  رد  ناتراثآ  و  تسا ، اهناج 

مدرم و دننامه  یلو  دنراد ، هتشاد و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  یتمظع  همه  نآ  اب  دیوگب ، هدومن و  نایب  ار  همئا  ندوب  قولخم  هبنج  هک 
، تسا عیفر  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  امـش  ماقم  هکنآ  اب  هک  تسا  نآ  زارف  نیا  زا  روظنم  دـناهدومنیم . یگدـنز  نیریاس  نیب  رد 
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یماـسا نیب  رد  ار  امـش  یترخآ  ینارون و  ءامـسا »  » هک هدومن  تیاـنع  ار  قیفوت  نیا  ناـینیمز  همه  هب  هدراذـگ و  تنم  همه  رب  دـنوادخ  یلو 
« حور  » هدومن و تشیعم  هدرک و  یگدنز  نیمز  رد  رگید ، ياهدـسج  دـننامه  مالـسلا  مهیلع  همئا  داسجا »  » دـنیامن و هدـهاشم  دوخ  ییایند 

یمامت رب  ار  نانآ  دـنوادخ  یفرط  زا  هتـشاد و  ملع  تمایق ، لاوحا  هدـنیآ و  رابخا  ایند و  تایئزج  مامت  هب  ملاـع و  قیاـقح  هب  هک  زین  ناـشیا 
همئا سفن »  » هکنآ اـب  و  دراد . رارق  مدرم  ییاـیند  ياـهحور  نـیب  رد  تـسا ، هدرک  فـقاو  دـهدیم ، خر  ملاـع  هشوـگ  ره  رد  هـک  یتاـقافتا 

تینارون ناـمه  هک  دوخ ، یقیقح  تروص  هب  هدوـب و  رود  هب  یناـسفن  ياـهشهاوخ  یماـمت  هحفـص 173 ] زا [  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم 
ریاس سوفن  نیب  رد  هتـشگ ، هدوزفا  نآ  هیلوا  تینارون  رب  هکلب  هدـشن ، هتخیمآ  ییایند  تاملظ  اب  اهنت  هن  تسا و  هدـنام  یقاب  تسا ، یناـسفن 

بوـتکم و راـثآ  اـهتاجانم ، اـهاعد و  راـبخا ، ثیداـحا ، زا  تسا  تراـبع  هک  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هـمئا  راـثآ »  » و دربیم . رـس  هـب  مدرم 
هک مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ياهربق »  » زین و  دراد . دوجو  اهنآ  لامعا  مدرم و  راثآ  نیب  رد  تسا ، هدیـسر  ام  هب  ناشیا  زا  هک  ییاهزامن 

دراد . رارق  مدرم  رگید  روبق  نیب  رد  تسا ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نفد  يرهاظ  ياهلحم 

مکئآمسا یلحا  امف 

. تسا هدش  نایب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  یماسا  ینیریش  توالح و  يدایز  زا  بجعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ناتیاهمان . تسا  نیریش  هچ  یلو 
هدوب يدادادخ  ییابیز  تنیز و  ياراد  اهنآ  ياهمان  یماسا و  دنتـسه ، دنوادخ  ءامـسا  رهظم  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  هک  ییاجنآ  زا 

نآ مسا  ای  ءیـش و  نآ  ظفل  لوا ، نکر  تسا : نکر  ود  ياراد  زیچ ، ره  دای  رکذ و  رگید ، يوس  زا  تسین . روصت  لباق  تنیز ، نآ  قوف  هک 
نهذ رد  زین  ظـفل  نودـب  یهاـگ  هک  دـشابیم  نآ  موهفم  مود ، نکر  ددـنبیم . شقن  نهذ  رد  موهفم  زا  يروصت  هملک ، نآ  هطـساو  هب  هک 
ناشن شنکاو  موهفم  نآ  هب  تبـسن  حراوج  اضعا و  دـش ، لصاح  موهفم  هاگره  ددرگیم . لصاح  نآ  روصت  هتـسب ، هحفص 174 ] شقن [ 

اب رگید  هظحل  دنچ  ات  هک  دنادب  وا  دوش و  هتفگ  یمولظم  صخـش  لباقم  رد  ياهشیپمتـس  ملاظ و  صخـش  مان  رگا  لاثم ، روط  هب  دـنهدیم .
نیدـنچ هک  ياهنـسرگ  درف  لباقم  رد  یمعطشوخ  ماعط  ظفل  رگا  نینچمه  دـیرپ . دـهاوخ  شراسخر  زا  گنر  دـش ، دـهاوخ  هجاوم  ملاظ 
یتوافتم ياـهشنکاو  فلتخم  یـصاخشا  رد  فلتخم  ظاـفلا  سپ  ددرگیم . حـشرت  قازب  شناـهد  زا  دوش ، هتفگ  هدروخن  اذـغ  تسا  زور 

تافص و یلجت  ترخآ و  ایند و  رد  تقلخ  زا  سپ  تقلخ و  زا  لبق  ءامـسا  نیرتابیز  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مان  درک . دهاوخ  داجیا 
. هدومنن كرد  رگید  ياج  چیه  رد  ار  ینیریـش  نیا  هک  دـیامنیم  داجیا  يونعم  ینطاب و  توالح  قشاع ، درف  يارب  تسا ، دـنوادخ  ءامـسا 

نیا دوخ  بلق  رد  ادـتبا  نمؤم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دـباییم . تسد  ینیریـش  توـالح و  هب  دـنوادخ ، ماـن  زا  نمؤـم  درف  هک  هنوگناـمه 
ییایند ياهالب  تافآ و  هب  وا  بلق  هک  یـسک  سپ  ددرگیم . لقتنم  وا  حراوج  اضعا و  هب  نآ ، زا  سپ  دـباییمرد و  ار  ینیریـش  توالح و 
مهیلع راهطا  همئا  هدادلد  سپ  دـنکیمن . كرد  ار  توالح  نیا  تسا ، دـنوادخ  یناـمرفان  تیـصعم و  هاـنگ و  رد  قرغ  اـی  هتـشگ و  ـالتبم 

توالح نیمه  دسرب . زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لاصو  هب  دراد  وزرآ  دباییم و  تسد  يونعم  ینیریش  توالح و  هب  زین  اهنآ  مان  اب  مالسلا ،
ياهزارف باوج  ار  زارف  نیا  یخرب  دـنادرگیم . داش  ناـنآ ، هحفـص 175 ] ياهيداش [  رد  هدزتبیـصم و  همئا  بئاـصم  رد  ار  وا  هک  تسا 

انعم هنوگنیا  هدرک ، روظنم  اجکی  ار  دعب ) زارف  دنچ  « ) مکدعو قدصا   » ات نیرکاذلا » یف  مکرکذ   » زارف زا  هک  ینعم  نیدـب  دناهتـسناد . لبق 
رد ار  امـش  راثآ  حاورا و  امـش و  داسجا  دـنربیم ، مان  هدرک ، دای  مه  اب  ار  امـش  دای  امـش و  مان  ناگدـنیوگ  رهاـظ ، رد  هچ  رگا  : » دـناهدرک
زا رتالاو  رترب و  رایـسب  امـش  عقاو  رد  یلو  دراد ، رارق  فیدر  کی  رد  نارگید  ياهربق  دننام  زین  امـش  روبق  دنهدیم و  رارق  نارگید  فیدر 

ناتتمظع و ردق و  تسا  هوکشاب  امش و  هبترم  تسا  هبترمالاو  امش و  ياهسفن  تسا  یمارگ  امش و  مان  تسا  نیریش  هچ  و  دیتسه . نارگید 
ناتاهدعو .» تسا  تسار  امش و  دهع  نامیپ و  تسافواب 

مکسفنا مرکاو 
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اراد ار  دنوادخ  تیمرکا »  » تفص دنتـسه ، نیمز  يور  رب  دنوادخ  نانیـشناج  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  امـش . ياهناج  تسا  یمارگ  و 
سک چـیه  هدوب و  نیمز  يور  رب  میرک »  » قادـصم نیرتالاب  نانآ  دنتـسه . یقالخا  يایاجـس  یناسفن و  ياهتمارک  نیرتـالاب  ياراد  هدوب ،

ریقف و هب  ماعط  زا  دنک . راثیا  ادخ  هار  رد  دوجو ، مامت  اب  دراد و  هچنآ  مامت  زا  هک  تسا  هدوبن  ياهنامیرک  سوفن  نینچ  ياراد  نانآ  دننامه 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  نتفخ  ریظن  وا . هب  ناج  میدـقت  دـنوادخ و  اب  هلماـعم  هحفـص 176 ] ات [  . 8 ناسنا /  هتفرگ ، میتی  ریـسا و 

هک ییاج  ات  دندیـشخب ، دـنوادخ  هار  رد  ار  زیچ  همه  هنامیرک  نینچ  ایند  رد  ناـنآ  . 207 هرقب /  رطخ . ساسحا  نودـب  وا ، ناج  ظـفح  يارب 
، تفرعم ناگمه  هب  هنامیرک  زین  تقلخ  زا  لبق  رد  دندمآ و  لئان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  یگمه  هتفرن و  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  کی  چیه 

دنتخومآ . یگدنب  تدابع و 

مکرطخ لجاو  مکناش  مظعاو 

هک تسا  نآ  ناشتوافت  اما  دـنکیدزن ، رگیدـکی  هب  اـنعم  رد  رطخ »  » و نأـش »  » هچرگا ناـتتیعقوم . تسا  هتـسجرب  ناـتماقم و  تسا  گرزب  و 
دوشیم هتفگ  یتلزنم  ردـق و  هب  رطخ ،»  » هک یلاح  رد  دـشابیم ، تیمهارپ  روما  زا  راک  نآ  الومعم  تسا و  تلزنم  راـک و  ینعم  هب  نأـش » »

دشاب . یمهم  صخش  هدوب و  تیمها  ياراد  شبحاص  هک 

مکدعو قدصاو  مکدهع  یفواو 

دوخ نامیپ  دهع و  هب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هک  درادیم  ناعذا  رئاز  ترابع ، نیا  رد  ناتهدعو . تسا  تسرد  امش و  دهع  تسافواب  و 
دـهع و هب  دـناهدوب ، تماما  تیالو و  رادافو  هک  یناسک  يارب  زین  ترخآ  رد  هدوب و  رادافو  دـناهدرک  دـهع  اـیند  رد  هک  يروما  یماـمت  رد 

اهنآ هدعو  نوچ  دـناشوپ . دـنهاوخ  لمع  عماج  دـناهدومن ، تعافـش  يارب  هک  ییاههدـعو  هب  دـننکیم ، هحفـص 177 ] لمع [  دوخ  ناـمیپ 
دوخ دـهع  هدـعو و  رد  نانآ  تسا  لاحم  دـناسر و  دـنهاوخ  دوخ  تعافـش  هب  ار  نانآ  همه  دـشابیم و  افـص  قدـص و  يور  زا  هناقداص و 

تسا . یهلا  نامیپ  دهع و  نامه  اهنآ ، نامیپ  دهع و  هک  ارچ  دنیامن . یهاتوک 

رون مکمالک 

ياهنآرق ناـشیا  هک  ارچ  دوب . دـهاوخ  رون »  » مه نیموصعم  مـالک  تسا ، رون  نآرق  هک  روطناـمه  تسا . رون  راـهطا ) همئا   ) امـش ناـنخس 
دنناوتب ات  دشاب  رون  ناشلمع  ناشمالک و  دیاب  دـننآرق و  یملع  یلمع و  نارـسفم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  رگید ، فرط  زا  دـناقطان .
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  مالک  ندوب  رون  تلع  نینچمه  ددرگ . نآرق  رون  ریسفت  دناوتیمن  تسا ، تملظ  هک  ینانخـس  دنوش و  رون  رـسفم 

، تسا ناـنآ  رونا  سوفن  ردـصم  زا  هک  ناـنآ  مـالک  سپ  ددرگیمن . رداـص  رون  زج  يزیچ  تسا ، رون  هک  همئا  رونا  دوجو  زا  هک  تسا  نآ 
زا يوترپ  کی  ره  هکنآ  هن  تسا . نآرق  تینارون  نانآ و  دوجو  تینارون  لوط  رد  مالـسلا ، مهیلع  همئا  مـالک  تینارون  هتبلا  تسین . رون  زج 

هحفص 178 ] دندحاو [ . رون  امامت  هکلب  دنشاب . هناگادج  رون 

دشر مکرماو 

اهیمهفجـک و ماـمت  زا  هدوـب و  موـصعم  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  هـک  ییاـجنآ  زا  دـشابیم . هدـنهددشر  دـشر و  ثعاـب )  ) امـش رما  و 
يوس هب  هدنهددشر  دوب و  دهاوخ  ناسنا  ره  يونعم  لامک  ثعاب  ددرگیم ، رداص  نانآ  زا  هک  يرما  مالک و  دنتسه ، رود  هب  اهيراتفرجک 

تسا . مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تمصع  هدننکتباث  یحیولت  تروص  هب  زارف  نیا  سپ  ددرگیم . تالامک 
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يوقتلا مکتیصوو 

يورین کـی  رگید ، يریبـعت  هب  تسا . ناـهانگ  ربارب  رد  يرادنتـشیوخ  ینعم  هـب  يوـقت » . » تـسا يراـکزیهرپ  امـش  شرافـس  تیـصو و  و 
زا تسا . ناهانگ  ياهرطخ  ربارب  رد  یمکحم  ژد  دـیامنیم و  ظـفح  یناوهـش  ياـهنایغط  ربارب  رد  ار  دارفا  هک  تسا  ینورد  هدـننکلرتنک 

اوقت هب  هدننکتیصو  نیلوا  دنتسه . ناوارف  تلزنم  برق و  ياراد  دنوادخ  دزن  زین  ناگـشیپاوقت  تسا ، عیفر  یتلزنم  ياراد  اوقت  هک  ییاجنآ 
، دنتـسه قطاـن  نآرق  هـک  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  هـمئا  نآ  زا  سپ  و  . 131 ءاـسن /  تسا  میرک  نآرق  اوـقت ، هـب  شرافـس  أـشنم  هـکلب  و 

هحفص 179 ] دناهدرک [ . اوقت  هب  تیصو  اوقت و  رب  یناوارف  تاشرافس 

ریخلا مکلعفو 

رود هب  اهیکاپان  اهرـش و  اهيدب و  مامت  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هدرک ، هدارا  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  تسا . ریخ  ناتراک  و 
رما هطـساو  هب  هاوخ  دوش و  رداص  حراوج  اضعا و  زا  لاعفا  نیا  هاوخ  تسا . حالـص  ریخ و  ددرگیم ، رداـص  ناـنآ  زا  هچ  ره  سپ  دنـشاب ،

راک . ماجنا  تین  دننام  دنک . رذگ  بلق  زا  هاوخ  دشاب و  تازجعم  دننام  ینطاب 

ناسحالا مکتداعو 

ناسحا رد  یتیدودحم  چیه   - 1 تسا : بلطم  ود  نمضتم  ناسحا ،»  » رب مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تداع » . » تسا ناسحا  امش  تداع  و 
هب دـندرکیم ، یکین  دوخ  نابحم  ناتـسود و  هب  هک  هنوگنامه  نانآ  اذـل  تسین . یـصاخ  دـیق  چـیه  ياراد  زین  ریذـپناسحا  هدوبن و  ناشیا 
ماع دـنوادخ  تمحر  هک  روطنامه  سپ  تسا . دـنوادخ  ناسحا  زا  يوترپ  اهنآ  ناـسحا  دـندومنیم و  یکین  ناـسحا و  زین  دوخ  نانمـشد 
نآ دوجو  ندوـب  سفنلامیرک  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاـط  همئا  ناـسحا  همه  نیا  أـشنم   - 2 دـشابیم . ماع  زین  ناـنآ  ناـسحا  تمحر و  تسا ،

سفنلامیرک ناشدوخ  هکلب  دندومنیم ، ناسحا  دنتسنادیم و  دوخ  شود  رب  يراب  ای  دوخ و  هفیظو  ار  نآ  هکنیا  هن  ینعی  تسا . ناراوگرزب 
هحفص 180 ] دناهدوب [ .

مرکلا مکتیجسو 

هدش گرزب  نآ  اب  هتفرگ و  وخ  تعیبط ، نآ  اب  هک  تسا  یناسنا  ینورد  تعیبط  هزیرغ و  نامه  ۀیجس » . » تسا مرک  امـش  هویـش  تعیبط و  و 
ياههنیجنگ هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ددرگیم . دساف  زین  وا  راتفر  لامعا و  دشاب ، داسف  ناسنا  تعیبط  رگا  تفگ  دیاب  نیا  ربانب  تسا .

ینعی دشاب . لبق  زارف  يارب  یتلع  دیاش  زارف  نیا  دنشابیم . ياهناراوگرزب  هنامیرک و  هیجس  تعیبط و  ياراد  دنتـسه ، یهلا  شـشخب  مرک و 
تسا . ناسحا  امش  تداع  دیتسه ، تنیطشوخ  داهنکین و  امش  هک  تهج  نیا  زا 

قفرلاو قدصلاو  قحلا  مکناشو 

. دـشابیم هارمه  تسود و  هدـننکارادم و  ینعم  هب  قیفر »  » یمرن و ارادـم و  ینعم  هب  قفر » . » تسا ییارادـم  یتسار و  یتسرد و  ناـتماقم  و 
یتسرد یتسار و  و  لاوحا ، فراعم و  رد  تقیقح  قح و  تیادـه ، ناماما  يا  امـش  تلاح  هک : تسا  نآ  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  رئاز  روظنم 

هحفص 181 ] تسا [ . رادرک  ترشاعم و  رد  مدرم  اب  ندومن  ارادم  و  راتفگ ، رد 

متحو مکح  مکلوقو 
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دیاب تسا . نانآ  نانخس  ندوب  زیمآتمکح  ینعم  هب  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  راتفگ  ندوب  مکح » . » تسا یمتح  ملسم و  ناتراتفگ  و 
تمکح نیع  نانخـس  نیا  ینعی  تسا . هدـش  هدافتـسا  نآ  يارب  هغلاـبم »  » باـب زا  هک  تسا  تـمکح  ياراد  يردـق  هـب  نانخـس  نآ  تـفگ 

همئا نانخس  هک  ییاجنآ  زا  اریز  تسا . نانآ  نانخـس  ندوب  زیمآتمکح  تلع  نایب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  نانخـس  تیمتح » . » دشابیم
رئاز لبق  ياهزارف  رد  دشابیم . عابتالامزال  نانخس  نآ  ماجنا  نآ ، ياهتمکح  مامت  لیـصحت  روظنم  هب  تسا ، مکح  مالـسلا  مهیلع  راهطا 

« مالک  » هک تشاد  هجوت  دـیاب  اذـل  دومن . رارقا  نانآ  لوق  تیمتح  ندوب و  زیمآتمکح  رب  اـجنیا  رد  درک و  فارتعا  همئا  مـالک  تینارون  رب 
. دشاب هتـشادن  هچ  دـشاب و  هتـشاد  یبطاخم  هدنونـش و  هچ  دوش ، جراخ  ناهد  زا  هک  تسا  ینخـس  ره  مالک »  » هک ارچ  لوق .»  » زا تسا  معا 

ریبعت مالک »  » يارب سپ  دوش . هتفگ  بطاخم  هب  باطخ  هک  تسا  ینخس  لوق »  » یلو اعد و .... نآرق ، توالت  سفن و  تیاکح  رکذ و  دننام 
ماع و راـنک  رد  ماـع  اـت  دوشیم ، هتفگ  تسا  رون »  » زا صخا  هک  متح » مکح و   » ریباـعت لوق »  » يارب دوریم و  راـک  هب  تسا  ماـع  هک  رون » »

هحفص 182 ] دریگ [ . رارق  صاخ  رانک  رد  صاخ 

مزحو ملحو  ملع  مکیارو 

نوـچ تـسا . ملاـع  مدرم  تارظن  ارآ و  ماـمت  زا  رترب  موـصعم ، رظن  و  يأر » . » تـسا یـشیدنارود  يراـبدرب و  شناد و  امـش ، يأر  رظن و  و 
هکلب تسین ، یملع  یلامتحا  هدیچیپ و  تالداعم  نیمخت و  سدـح و  نامگ و  ساسا  رب  ماما  يأر   - 1 دشابیم : یساسا  یگژیو  هس  ياراد 
دوجو رب  يأر  مینیبیم و  ار  دیـشروخ  ام  هک  هنوگنامه  رگید  ترابع  هب  دشابیم . يدوهـش  ملع  ماما ، ملع  ینعی  تسا . هدهاشم  ساسا  رب 

زا يراع  هک  یلک  لقع  لماک و  لـقع  هیاـپ  رب  ماـما  يأر   - 2 دـهدیم . يأر  هدرک و  هدـهاشم  ار  روما  قیاـقح  بل  زین  ماـما  میهدیم ، نآ 
، ماما يأر   - 3 درادـن . دوجو  ماما  زا  هرداـص  ءارآ  رد  یلزلزت  کـش و  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  دـشابیم . تسا ، سوه  اوه و  ياهترودـک 
اب مأوت  ماـما ، يأر  سپ  اـهراک . رد  یـشیدنارود  روـما و  ندـنادرگ  راوتـسا  ندروآ و  ناـماس  هب  ینعی  مزح » . » تسا مزح »  » تنیز هب  نیزم 

تسا . ناناملسم  یلک  حلاصم  رد  یشیدنارود  ماظن و  نید و  ندنادرگ  راوتسا  هعماج و  یهدناماس 

هاهتنمو هیوامو  هندعمو  هعرفو  هلصاو  هلوا  متنک  ریخلا  رکذ  نا 

هب تبـسن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دیتسه . شنایاپ  هاگیاج و  زکرم و  هخاش و  هشیر و  زاغآ و  امـش  دیآ ، نایم  هب  يرکذ  ریخ  زا  رگا 
تادوجوم و نیلوا  هدرک و  زاغآ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  ارچ  دننیرهاط . همئا  ریخ  ره  لوا   - 1 هحفص 183 ] دنتسه [ : ماقم  شش  ياراد  ریخ » »

ناشیا ریخ  هشیر  لـصا و   - 2 دنتـسه . اهنآ  اهریخ  نیلوا  تسا ، تکرب  ریخ و  اهنآ ، دوجو  نوچ  دنتـسه و  ناماما  یهلا ، ناگدـیرفآ  نیلوا 
قلخ يدوجوم  چـیه  دـندوبن ، اهنآ  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دنـشابیم . اهریخ  اـهتکرب و  ماـمت  أدـبم  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  دنتـسه .

دنوادخ نوچ  دنتکرب . ریخ و  ياهعرف  اهنآ   - 3 دنناماما . اهریخ ، مامت  ناینب  هشیر و  نیاربانب  دمآیمن . دوجو  هب  يریخ  چیه  سپ  دشیمن .
راتفر لامعا و  تسا و  لصا  ماما  دوجو  هکنیا  ای  دنتـسه و  یهلا  ریخ  عرف  اهنآ  سپ  هداد ، رارق  مدرم  يارب  تکرب  ریخ و  هیام  ار  اهنآ  دوجو 
مامت اریز  دنتـسه . ریخ  ندعم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  کی  ره   - 4 تسا . دوجو  عرف  ریخ ، سپ  عرف . تساهریخ ، ءاـشنم  هک  ماـما 

هاگیاج مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما   - 5 دیامن . هبلاطم  نانآ  زا  ار  نآ  دیاب  تسا ، هاوخریخ  سک  ره  تسا و  اهنآ  دزن  ریخ  عورف  لوصا و 
زین یضعب  هتبلا  اهنآ . زا  رگم  ددرگیمن ، رداص  يریخ  چیه  اهنآ و  دزن  رد  رگم  ددرگیمن ، تفای  يریخ  چیه  اریز  دنشابیم . ریخ  ياوأم  و 

نایاپ هب  ار  ریخ  اهنآ  نوچ  دنتـسه . ریخ  ياهتنم  ناـیاپ و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا   - 6 دناهتـسناد . هندعم »  » رب ریـسفت  فطع  ار  هیوأم » »
ياقب داجیا و  ببـس  اهنآ  تسا و  همئا  دزن  لامک ، دح  هب  اهریخ  مامت  سپ  ددرگیمن . رداص  ناشیا  زا  صقان  لمع  هاگچـیه  دـناهدناسر و 
مهیلع نیموصعم  همئا  رون  دیرفآ ، دنوادخ  هک  يزیچ  لوا  دناهتفگ : زارف  نییبت  رد  یضعب  هحفص 184 ] دنریخ [ . ياهتنم  سپ  دنتسه ، ریخ 

تادوجوم رد  هک  يریخ  ره  سپ  دیرفآ . ار  رگید  تادوجوم  رون ، نآ  زا  سپس  دناهدوب . یهلا  شنیرفآ  رد  ریخ  لوا  اهنآ  سپ  دوب . مالسلا 
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، دشاب يرهاظ  اهریخ  نیا  هچ  دنـشابیم . ریخ  نآ  ياوأم  ندعم و  عرف ، لصا ، اهنآ  تسا ، هدش  هدـیرفآ  همئا  رون  زا  نوچ  دوش ، تفای  رگید 
نایاپ و اهنآ  سپ  تسا . هدـش  هدـیرفآ  یتشهب  ياهتمعن  مامت  تشهب و  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  رون  زا  نینچمه  يونعم . ینطاـب و  هچ 

ییاهیبوخ تانسحم و  مامت  ریخ ، زا  روظنم  دناهدرک : ریـسفت  هنوگنیا  ار  زارف  نیا  رگید  یـضعب  دنـشابیم . تسا  تشهب  هک  ریخ  ياهتنم 
بـسح هب  سپ  دشاب . هتـشاد  دوجو  یـصاخ  صخـش  دوجو  رد  یئزج و  هچ  دـشاب و  یلک  یبوخ  نسح و  هکنآ  هچ  دراد . دوجو  هک  تسا 

روما زا  هچ  ملع ،) دـننام   ) دـشاب ییاـیند  روما  زا  هچ  تساـهریخ . اـهیبوخ و  زا  دـشاب ، بوـلطم  بوـبحم و  فیرـش ، هک  يزیچ  ره  یلک ،
، تمـصع دننام   ) دشاب ینطاب  هچ  و  حلاص ) لامعا  نید و  دننام   ) دشاب يرهاظ  ياهریخ  نآ  هکنآ  هچ  و  تشهب ) ياهتمعن  دننام   ) یترخآ
ار تقبس  يوگ  يداو  نیا  رد  هدیدرگ و  فصتم  ینطاب  ریخ  تافص  هب  هک  دنتسه  یناسک  لوا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیالو و .)...

نیرتلماک يداو  نیا  رد  هتشگ و  تانـسحم  ریخ و  عرف  لصا و  هک  دناهتفر  شیپ  ینطاب  هدیمح  تافـص  رد  نانچنآ  دناهدوبر و  نارگید  زا 
تانـسحم هدیمح و  تافـص  مامت  ياوأم  ندعم و  اذل  دباییمن . هتفاین و  تسد  لامک  زا  هجرد  نیا  هب  يرگید  سک  هک  يوحن  هب  دـناهدش .

دنافاصوا . نآ  مامت  ياهتنم  دنربیم و  رس  هب  تافص  نآ  تیاهن  رد  اهنآ  دناهدیدرگ و  هحفص 185 ] وکین [ 

مکئانث نسح  فصا  فیک  یسفنو  یماو  متنا  یباب 

مهیلع نیموصعم  همئا  تافـص  رب  هطاحا  مدع  رطاخ  هب  رئاز  منک . فیـصوت  ار  ناتیوکین  يانث  هنوگچ  امـش . يادف  هب  مدوخ  مردام و  ردپ و 
هتکن نیا  رب  لبق  ياهزارف  رد  هک  نانچمه  دیامن . لماک  حدم  ار  سدقم  تاوذ  نآ  دناوتیمن  هاگچیه  نانآ ، لماک  تخانش  مدع  مالسلا و 
يانث فیـصوت  زا  رئاز  زین  زارف  نیا  رد  مباـییمن . تسد  امـش  حدـم  هنک  هب  نم  مکهنک :» حدـملا  نم  غلبا  ـالو  : » تسا هتفگ  هتـشاد و  رارقا 

ار مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تافـص  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هچ  رگا  هدرک و  یناوتاـن  زجع و  راـهظا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  کـین 
وگاـنث و دـناوتیمن  اذـل  تسا . زجاـع  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  تارـضح  يوـکین  نسح  هـمه  نآ  ناـیب  زا  یلو  دـشاب ، هدرک  كرد 

دشاب . نانآ  ياهیبوخ  يوگحدم 

مکئالب لیمج  یصحاو 

هراشا

تسا : هدمآ  انعم  هس  هب  ءالب » . » منک هرامش  ار ، دیدمآرب  نآ  سپ  زا  یبوخ  هب  امش  هک  ییاهالب  هنوگچ  و 

تبیصم يراتفرگ و 

نیموصعم همئا  رب  هتشذگ  ياهنرق  لوط  رد  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  رونا  دوجو  رب  نونکامه  هک  ییاهيراتفرگ  هک  تسا  نآ  رئاز  روظنم 
دیاب سپ  دشابیم . اصحا  لباق  یمک  دادـعت و  رظن  زا  هن  تسا و  شرامـش  لباق  یفیک  رظن  هحفص 186 ] زا [  هن  هدمآ ، دراو  مالـسلا  مهیلع 

ای و  تسا . لیمج  وکین و  سپ  هتـشگ ، رداص  دـنوادخ  فرط  زا  نوچ  هدوب و  اهالب  أشنم  رابتعا  هب  ای  اهيراتفرگ ، يارب  لـیمج  ریبعت  تفگ 
نیرتـهب و هب  اـهالب ، نیمه  دوجو  اـب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تفگ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  اـهيراتفرگ  ـالب و  هجیتـن  راـبتعا  هب 

دندیسر . بتارم  نیرتیلاع 

شیامزآ ناحتما و 

نیرتیلاع هب  دوخ ، نادنزرف  لام و  ناج ، راثن  اب  اهنآ  دـناهداد و  هئارا  یهلا  هاگرد  هب  ار  اهناحتما  نیرتابیز  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما 
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رطاخ هب  لیمج  ریبعت  سپ  تسا . ایبنا  ایلوا و  زا  دـنوادخ  ياهناحتما  نیرتتخـس  هکنآ  اب  دـناهدش . جراخ  دنلبرـس  یهلا  ناـحتما  زا  هجو ،
دشابیم . تاشیامزآ  رد  يدنلبرس 

لضفت تمعن و 

هب دـنوادخ  هک  ییابیز  ياـهتمعن  يروآعمج  اـصحا و  رب  هنوگچ  دـیوگیم : رئاز  هک  دوب  دـهاوخ  هنوگنیا  زارف  ینعم  لـیوأت ، نیا  رباـنب 
تسا نم  يونعم  يدام و  یگدنز  رد  اهنآ  تاکرب  نانآ و  تیالو  ماما و  يدوجو  تمعن  هلمج  نآ  زا  هک  تسا -  هداد  نم  هب  امـش  هطـساو 

مراد . تردق  -، 

بورکلا تارمغ  انع  جرفو  لذلا  نم  هللا  انجرخا  مکبو 

تخـس و ياهيراتفرگ  هب  دروآ و  نوریب  رگید  ياهتلذ  ینیدیب و  قاـفن ، رفک ، يراوخ  زا  ار  اـم  راـهطا ) همئا   ) امـش هلیـسو  هب  دـنوادخ 
لهج و هب  سپـس  هحفـص 187 ] تسا [ . يزیچ  رثا  ندرب  نیب  زا  ینعم  هب  رمغ »  » هداـم زا  ةرمغ »  » عـمج تارمغ » . » داد شیاـشگ  اـم  راـبمغ 

ینعم هب  لصا  رد  و  برک »  » عمج بورک » . » دوشیم قالطا  زین  دربیم  ورف  دوخ  رد  ار  ناسنا  هک  يدـیدش  ياـهيراتفرگ  قیمع و  یناداـن 
هک دـیدش  هودـنا  مغ و  هب  سپـس  دـننزیم . بانط  رب  هک  تسا  یمکحم  هرگ  ینعم  هب  تسا و  ندرک  داجیا  رایـش  نیمز و  ندرک  ور  ریز و 
هب دنوادخ  هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  زا  روظنم  دوشیم . هتفگ  زین  دنادرگیم  ور  ریز و  ار  ناسنا  روما  دـنکیم و  داجیا  ناسنا  راک  رد  هرگ 

ار تسا  هدیدرگ  مکارتم  ناوارف و  تروص  هب  هدومن و  داجیا  هرگ  اهراک  رد  هک  يدیدش  ياهيراتفرگ  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  هطـساو 
یترخآ . هچ  دشاب و  ییایند  مکارتم ، گرزب و  ياهيراتفرگ  نیا  هچ  دیامنیم . فرطرب 

رانلا نمو  تاکلهلا  فرج  افش  نم  انذقناو 

هب لصا  رد  تسا و  يزیچ  هبل  ینعم  هب  وفش »  » هدام زا  افش » . » داد نامتاجن  خزود  شتآ  زا  تکاله و  هاگترپ  زا  امـش  هطـساو  هب  دنوادخ  و 
هدرک یلاخ  ار  نآ  ریز  بآ  هک  تسا  هاچ  ای  هناخدور  هراوید  هیـشاح و  ینعم  هب  فرج » . » دـنیوگیم نآ  دـننام  قدـنخ و  ای  هاـچ و  هراـنک 

دزیرورف و تسا  نکمم  هظحل  ره  تسا و  یلاـخ  نآ  ریز  هک  اههدـننکكاله  هراوـید  هـبل  ینعی  تاـکلهلا » فرج  افـش   » ینعم سپ  دـشاب .
رارق دوخ  یلو  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  ریغ  هک  یناسک  سپ  هحفص 188 ] دناشکب [ . تکاله  يوس  هب  ار  دناهداتـسیا  هبل  يور  رب  هک  یناسک 

اب دنراد و  ناشیا  هب  هک  یتبحم  هقالع و  هطساو  هب  مالسلا ، مهیلع  همئا  نابحم  هداتسیا و  تسا  یلاخ  نآ  ریز  هک  شتآ  هاگترپ  هبل  رب  دنهد ،
دناهتفای . تاجن  شتآ  هاگترپ و  زا  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  يوریپ 

اننید ملاعم  هللا  انملع  مکتالاومب  یسفنو . یماو  متنا  یباب 

زارف نیا  رد  رئاز  داد . داـی  ار  ناـمنید  ياهینتـسناد  اـم  هب  امـش  تیـالو  لوبق  هطـساو  هب  دـنوادخ  امـش . يادـف  هب  مدوـخ  مرداـم و  ردـپ و 
زا هک  یمولع  هطـساو  هب  دـنامهفیم و  ار  نامنید  تامولعم  فراعم و  ام  هب  دـنوادخ  امـش ، زا  يوریپ  تیالو و  لوبق  هطـساو  هب  دـیوگیم :

میلعت . » دیامنیم اطع  دنادب ، قیال  هک  ره  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهملع  نامه  مولع  نیا  دـهدیم و  یهاگآ  ملع و  ام  هب  تسامـش ، فرط 
هب كولس  تیفیک  زا  ملع  ای  مالسلا و  مهیلع  همئا  ببـس  هب  ماکحا ، هب  ملع   - 1 تسا : تروص  ود  هب  همئا » تیالو  هطـساو  هب  نید  فراعم 

فرط زا  هک  يداقتعا  ياهشناد  ملع و  ای  ناشیا و  میلعت  هطـساو  هب  هدیمح ، تافـص  هب  دنویپ  هلیذر و  تافـص  زا  يرود  دـنوادخ و  يوس 
نید رب  هدومن و  بسک  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ار  يداقتعا و ... قالخا و  ماکحا ، مولع  ام  سپ  تسا . هدیسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

تقیقح هحفص 189 ] ددرگیم [ ، لصاح  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  هک  یلماک  تبحم  هطـساو  هب   - 2 میاهتفای . یهاگآ  ملع و  دوخ ،
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میلعت باـب  زا  تفرعم  نیا  سپ  درب . میهاوخ  یپ  رگید  يداـقتعا  لـئاسم  هب  تبحم ، ناـمه  زا  دوـشیم و  كرد  تیـالو  توـبن و  دـیحوت ،
زا یکی  دـهدیم و  بحم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تبحم  هطـساو  هب  یهلا  هیدـه  ازج و  باب  زا  هکلب  تسین ،

تسا . نید  هب  تفرعم  اهریخ ، نیا 

انایند نم  دسف  ناک  ام  حلصاو 

هچ ره  دنوادخ  امش ، زا  يوریپ  تالاوم و  هلیـسو  هب  هک : تسانعم  نیدب  زارف  نیا  درک . حالـصا  دوب ، هتـشگ  هابت  ام  يایند  زا  هک  ار  هچنآ  و 
، دـنوادخ فطل  هب  میراد ، تسود  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  اـم ، هک  ییاـجنآ  زا  ینعی  دومن . حالـصا  دوب ، دـساف  اـم  ياـیند  زا  هک  ار 

قبط نامرادرک ، لامعا و  هجیتن  رد  هدراذـگ و  ریثأت  ام  ینید  راتفر  رادرک و  قالخا و  رد  فراـعم  نآ  هتفرگ و  داـی  ناـنآ  زا  ار  نید  ملاـعم 
زا يوریپ  اریز  میدش . رود  دـسافم  زا  اهنآ  زا  يوریپ  اب  هکنآ  ای  و  میاهدـش . رود  ییایند  ياهداسف  زا  تسا و  هتفرگ  لکـش  اهنآ  تاروتـسد 

دشابیم . اهداسف  زا  هدننکرود  ناشیا ،

ۀملکلا تمت  مکتالاومبو 

 ] دنوادخ تینادحو  هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  زارف ، نیا  رد  هملک »  » زا روظنم  دش . لماک  یهلا  دیحوت  هملک  امـش ، یتسود  تالاوم و  هب  و 
« همیظع هملک   » ار نآ  دریگیم و  همـشچرس  هللا » ـالا  هلا  ـال   » زا داـقتعا  نیا  هک  ارچ  اـهتب . نـیغورد و  نایادـخ  ماـمت  یفن  و  هحفص 190 ]

تیمامت ندـش و  مامت  سپ  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تیالو  هب  داقتعا  دـنادرگیم ، لماک  مامت و  ار  هملک  نیا  هچنآ  دـناهدیمان و 
یقالخا و یلمع و  راثآ  يداـبع ، یلاـعفا و  یتافـص ، یتاذ ، دـیحوت  بتارم  هب  لـماک  داـقتعا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  هب  هللا » ـالا  هلا  ـال   » هملک

ددرگیمن . رهاظ  دیحوت  راثآ  دشابن ، نیموصعم  زا  يوریپ  تالاوم و  هک  یماگنه  ددرگ و  رهاظ  داقتعا  نیا  یتیبرت 

ۀمعنلا تمظعو 

تمعن ندش  گرزب  میظع و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تالاوم  راثآ  زا  رگید  یکی  تشگ . گرزب  تمعن ، امـش ) یتسود  تالاوم و  هب   ) و
تموکح . نیئآ و  نید ، زا  تسا  ترابع  زارف  نیا  رد  تمعن » . » تسا

ۀقرفلا تفلتئاو 

هک تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یتسود  تالاوم و  رثا  نیموس  دیدرگ . لدـبم  تفلا  هب  فالتخا  امـش ) یتسود  تالاوم و  هب   ) و
نیب زا  تسا ، هدـش  لصاح  مدرم  نایم  رد  یـسایس  بتاـکم  اـصوصخ  هدوهیب  دـساف و  بهاذـم  زا  يوریپ  ببـس  هب  هک  ياییادـج  هقرفت و 
همئا ناـمه  هک   ) یهلا مکحم  نامـسیر  هب  دـنیامن و  يوریپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هحفـص 191 ] لاـعفا [  راـتفگ و  زا  همه  رگا  ینعی  دوریم .

داحتا و هب  اهتلم ، هقرفت  ییادـج و  دـنروآ ، دورف  میلـست  رـس  نانآ  ياهنامرف  لباقم  رد  دـننز و  گنچ  دنتـسه ) مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط 
دنرادن و مه  اب  یفالتخا  چیه  هدوب و  اهنآ  عیطم  هک  دنتسه  یناسک  همئا ، نایعیش  هک  دوشیم  مولعم  زارف  نیا  زا  دوشیم . لیدبت  یگتسبمه 

دناهدوبن . ماما  ضحم  عبات  نانآ ، همه  ای  اهنآ و  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  ای  تسا و  یئزج  روما  رد  ای  تسه  یفالتخا  رگا 

ۀضرتفملا ۀعاطلا  لبقت  مکتالاومبو 

، دراد مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  تالاوم و  هک  يرثا  نیمراهچ  دش . هتفریذپ  لوبق و  بجاو ، ياهتعاطا  لامعا و  امش ، تالاوم  اب  و 
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یلو دشاب  هداد  ماجنا  ار  بجاو  لامعا  مامت  یسک  رگا  رشحم  يداو  رد  ینعی  تسا . تیالو  هطساو  هب  لامعا ، یمامت  ياضما  هک  تسا  نآ 
دوشیم . در  وا  لامعا  دشاب ، هتفریذپن  ار  تیالو 

ۀبجاولا ةدوملا  مکلو 

لباقتم هبنج  ـالومعم  تسا و  تبحم  قشع و  یتسود ، ینعم  هب  دو »  » هداـم زا  ةدوملا » . » تسا بجاو  قلخ  رب  هک  تسامـش  یتسود  اـهنت )  ) و
لها هب  ندـیزرو  قشع  یتسود و  دریگ . تروص  يرهم  یب  لباقم  فرط  زا  دوشیمن و  هدـیزرو  قشع  تبحم و  فرط  کـی  زا  ینعی  دراد .
عفن هب  شاداپ  نیا  هتبلا  تسا . مرکا  ربماـیپ  تلاـسر  دزم  هدوب و  هحفـص 192 ] بجاو [  مزال و  ناگمه  رب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 

مالسلا و مهیلع  راهطا  همئا  هب  تبسن  دوخ  هفیظو  هب  مدرم  هکلب  دنکیمن . لیمحت  ار  يزیچ  مه  مدرم  رب  تسین و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
دناهدرک . لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ۀعیفرلا تاجردلاو 

هراشا دـنوادخ  هب  یکیدزن  برق و  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  يالاب  ياههجرد  هب  زارف  نیا  تسامـش . نآ  زا  دـنلب  تاجرد  اهنت )  ) و
رد هک  اهنآ  تافـص  زا  يرایـسب  تسین . دنوادخ  دزن  یتلزنم  ماقم و  نینچ  ياراد  يرگید  سک  چـیه  هک  دـنراد  یماقم  نانچنآ  اهنآ  دراد .

نیرتیلاع رد  اهنآ  دنتسه ، كرتشم  نارگید  اب  هک  ییاهتفـص  رد  تسا و  نانآ  دوجو  هب  صتخم  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هعماج  ترایز 
یهلا ناوـضر  تشهب و  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  ياـههجرد  هـب  هراـشا  ار  زارف  نـیا  یـضعب  دـنربیم . رـس  هـب  تافـص  نآ  هـبترم 

نآ هب  يرگید  سک  چـیه  هک  دـیامنیم ، اطعا  يدـنلب  عیفر و  رایـسب  هجرد  ماقم و  نانچ  ناشیا  هب  تشهب  رد  دـنوادخ  هک  ارچ  دناهتـسناد .
دوشیمن . لئان  هبتر ، ماقم و 

دومحملا ماقملاو 

نیموصعم همئا  هحفـص 193 ] هب [  دـنوادخ  هک  دـنکیم  هراشا  ییاههجرد  اهماقم و  هب  زارف  نیا  تسامـش . نآ  زا  هتـسیاش  ماـقم  اـهنت )  ) و
یلو هدوب ، هللا  یلإ  برق  ياـههجرد  همئا ، عیفر » هجرد   » هک تسا  نآ  رد  لـبق  زارف  اـب  زارف  نیا  تواـفت  تسا . هدوـمرف  اـطع  مالـسلا  مهیلع 

زا یـضعب  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  هب  دنوادخ  تسا . هداد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاههجرد  دومحم ،» ماقم  »
. دنـشاب رود  هب  اهیکاپان  یمامت  زا  اهنآ  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  تمـصع  ماقم  دـننام  تسا . هدرک  تیانع  اـیند  رد  ار  اـههجرد  اـهماقم و 
هک دـنرواب  نیا  رب  یـضعب  دـیامنیم . اطع  ناشیا  هب  ترخآ  رد  ار  اهماقم  اـههجرد و  زا  یخرب  و  هیآ 33 . بازحا ، هکرابم  هروس  هب  هراـشا 

هدوب و رگید  ملاع  رد  ناعیفـش  نیرتگرزب  نانآ  هک  ارچ  دـشابیم . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ياربک » تعافـش   » ماـقم دومحم ، ماـقم 
یلا برق  تیاهن  ، » ار دومحم  ماقم  رگید  یضعب  دش . دنهاوخ  گرزب  تعافش  نیا  لومشم  دنشاب ، هتـشاد  تعافـش  یگتـسیاش  هک  یناسک 

دشاب . هتشادن  دوجو  دنوادخ  مالسلا و  مهیلع  همئا  نیب  یباجح  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دناهتسناد . هللا »

لج زع و  هللا  دنع  مولعملا  ناکملاو 

تسا و هدـش  هتخانـش  مولعم و  دـنوادخ  دزن  طقف  هک  دنتـسه  یناکم  ماقم و  ياراد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسانعم  نیدـب  زارف  نیا 
علطم ماقم  ناکم و  نیا  ردق  رب  دهاوخب ، دنوادخ  هک  ار  سک  ره  هکنیا  ای  دـنادیمن و  ار  ماقم  ناکم و  نیا  ردـق  دـنوادخ ، زج  سک  چـیه 

هک دنتـسه  یناکم  تلزنم و  ماقم و  ياراد  دنوادخ  دزن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  نآ  روظنم  مه  دیاش  هحفص 194 ] دیامنیم [ .
تاجرد ولع  هب  ملع  الامجا  مدرم  هک  ارچ  تسا . مولعم  صخـشم و  مدرم ، مامت  دزن  هکنیا  ای  تسا و  صخـشم  مولعم و  ملع ، ناـبحاص  دزن 
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دنراد . اهنآ 

ریبکلا ناشلاو  میظعلا  هاجلاو 

مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  هدرتسگ  گرزب و  عیفر و  هاگیاج  هب  هراشا  ترابع  نیا  تسامـش . نآ  زا  گرزب  هبتر  میظع و  تلزنم  اهنت )  ) و
زاغآ مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  زا  لـبق  زا  تسا و  هدرتسگ  رامـشیب و  یمک ، یفیک و  رظن  زا  هاـگیاج  نیا  هک  دراد  دـنوادخ  دزن 

تشاد . دهاوخ  همادا  زین  تمایق  ات  هدش و 

ۀلوبقملا ۀعافشلاو 

مزال تاحیضوت  ناگدننکتعافش  ماقم  تعافـش و  نوماریپ  ءاقبلا » راد  ءاعفـش   » زارف رد  تسامـش . نآ  زا  هدش ، هتفریذپ  تعافـش  اهنت )  ) و
هراـشا نآ  هب  لوا  زارف  هک  ارچ  دنتـسه . اراد  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هک  تسا  یماـقم  رطاـخ  هب  زارف  نیا  رارکت  تشذـگ .

دراد نآ  هب  هراشا  زارف  نیا  رد  دنیامنیم و  تعافش  ار  ناگمه  دنوادخ ، نذا  هب  هک  دنتـسه  تمایق  زور  ناگدننکتعافـش  نانآ  هک  تشاد 
هحفص 195 ] دوشیمن [ . در  دریگیم و  رارق  لوبق  دروم  یهلا  هاگرد  رد  اهنآ  تعافش  هک  دنتسه  یتلزنم  ماقم و  نانچ  ياراد  نانآ  هک 

نیدهاشلا عم  انبتکاف  لوسرلا  انعبتاو  تلزنا  امب  انمآ  انبر 

ياهتنا رد  امرف . تبث  ناـهاوگ ، هارمه  ار  اـم  ماـن  سپ  میدومن . يوریپ  ار  تربماـیپ  میراد و  ناـمیا  يدومرف  لزاـن  هچنادـب  اـم  اراـگدرورپ ،
هروس موس  هاجنپ و  هیآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نویراوح  راتفگ  هدرک ، زارد  زاینیب  قلاخ  يوس  هب  زاین  تسد  رئاز  تراـیز ،

تیالو لوبق  زا  سپ  رئاز  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  صالخا  تیاهن  رگنایب  هک  زارف  نیا  رد  دزاسیم . يراج  بل  رب  هدمآ ، نارمع  لآ 
همئا لـئاضف  یماـمت  اـب  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هتـشاد ، هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  شیوخ  ناـمیا  مالـسلا ، مهیلع  يدـه  همئا  تدوـم  و 

ياهداتـسرف وت  هچنآ  هب  ام  اراگدرورپ ، : » دـیامنیم راهظا  اتمهیب  قلاخ  هب  باـطخ  اذـل  دنتـسه . یهلا  دـبع  اـهنآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
هللا یلص  هللادبع  نب  دمحم  مرکا  ربمایپ  ترـضح  نامه  هک  وت  هداتـسرف  زا  هتـسناد و  دوخ  ینامـسآ  باتک  ار  میرک  نآرق  میدروآ و  نامیا 

لزان هچنآ  هب  ار  دوخ  نامیا  رئاز  امرف ». طبض  تبث و  ناهاوگ  نادهاش و  هرمز  رد  ار  ام  مان  ادنوادخ  سپ  میدومن . يوریپ  تسا ، هلآو  هیلع 
، هدومن راهظا  زین  ینامسآ  ياهروتـسد  هب  ار  دوخ  نامیا  نآ  رانک  رد  درادیم و  راهظا  رگید -  ینامـسآ  ياهباتک  نآرق و  زا  دوب -  هدش 

نادهاش هرمز  رد  ار  وا  مان  دهاوخیم  ادخ  زا  رخآ  رد  دنکیم و  مالعا  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  زا  دوخ  يوریپ  تیعبت و 
تبث تشاد ، هحفـص 196 ] دـنهاوخ [  ار  لامعا  رب  یهاوگ  تعافـش و  ماقم  ترخآ ، رد  دـنراد و  ییالاو  ماقم  ایند  نیا  رد  هک  ناـهاوگ  و 

دیامن .

باهولا تنا  کنا  ۀمحر  کندل  نم  انل  بهو  انتیده  ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال 

رایـسب وت  هک  یتسار  هب  شخبب . ام  هب  دوخ ، دزن  زا  ار  تتمحر  نکن و  فرحنم  يدرک  نامتیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياـهلد  اراـگدرورپ ،
مالسلا مهیلع  همئا  هار  هب  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنیامنیم ، مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  یگتخابلد  ياعدا  هک  یناسک  دنرایسب  ياهدنشخب .

ياهدارم خیـش  زا  يوریپ  یناسفن و  ياهاوه  یناطیـش و  ياـههسوسو  يرگهقرف و  يرگهفیاـط ، هدـش ، فرحنم  نآ  زا  دـندیدرگ ، تیادـه 
نید هار  رد  رادیاپ  تیاده  وا  زا  دراپـسیم و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  لد  بلق و  رئاز ، هک  تساجنیا  تسا . هدیناشک  ههاریب  هب  ار  اهنآ  نیغورد ،

دـنوادخ و قولخم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  همه  هک  دـنادیم  دوخ ، لد  قامعا  رد  تیالو  تابث  خوسر و  زا  سپ  رئاز  دـنکیم . بلط  ار 
قلاخ تسد  رد  ارـصحنم  تیکلاـم  تسین و  زیچ  چـیه  کـلام  دوخ ، هیحاـن  زا  هک  دـنادیم  دراد و  نیقی  دـنوادخ  هب  رئاز  دنتـسه . وا  دـبع 
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قلاخ تسد  رد  ارـصحنم  تیکلاـم  تسین و  زیچ  چـیه  کـلام  دوخ ، هیحاـن  زا  هک  دـنادیم  دراد و  نیقی  دـنوادخ  هب  رئاز  دنتـسه . وا  دـبع 
هب داقتعا  یتسرپهناگی و  مالسا و  هب  تیاده  زا  دعب  شلد  هک  دسرتیم  نیا  زا  هظحل  ره  دراد ، ینامیا  نینچ  نوچ  تسا و  نیمز  نامـسآ و 

. ددرگ فرحنم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  تیالو و  هب  نامیا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  تلاسر  ناربماـیپ و  توبن 
، يدومن نامتیادـه  هکنآ  زا  دـعب  ار  ام  ياـهلد  اراـگدرورپ  [ » هحفـص 197 هک [ : دـیامنیم  تساوخرد  هدرب ، هانپ  لاـعتم  دـنوادخ  هب  اذـل 

اجرباپ كاپ ، رون  هدزاود  تماما  ایبنا و  توبن  وت و  تینادـحو  هب  نامیا  تمعن  رب  ات  امرف  اطع  ام  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  زاـسن و  فرحنم 
مکحم راوتسا و  ملع ، رد  هک  تسا  یناسک  تاجانم  نارمع و  لآ  هروس  زا  متشه  هیآ  عقاو  رد  زارف  نیا  هدننکاطع ». رایسب  ییوت  هک  مینامب 

دنیامنیم . یگداتسیا 

الوعفمل انبر  دعو  ناک  نا  انبر  ناحبس 

يادخ هیزنت  نتسناد و  هزنم  ینعم  هب  تسا و  ردصم  لصا  رد  ناحبس » . » تسا یندشماجنا  وا  هدعو  هک  یتسار  هب  ام ، راگدرورپ  تسا  هزنم 
تـساوخرد زارف  نیا  رد  رئاز  دوریم . راک  هب  تین  رد  هچ  یلمع و  هچ  ینابز ، هچ  تادابع ؛ رد  یلک  روط  هب  حیبست »  » هژاو دشابیم . یلاعت 

. دنادیم یمتح  ار  وا  ياههدعو  ققحت  هزنم و  اهیکاپان  مامت  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  هداد ، هئارا  يرگشیاین  بلاق  رد  ار  دنوادخ  زا  ندومن 
سک چـیه  هک  ارچ  یقیقح . تـسا  ياهدـعو  هـکلب  تـسین ، ناتفـصیناطیش  ناطیـش و  نـیغورد  ياههدـعو  دـننام  دـنوادخ  هدـعو  املـسم 

یمامت هک  زاین  ای  لهج و  ای  تسا ، یناوتان  رطاخ  هب  ای  هدعو  زا  فلخت  اریز  دشاب . رتقداص  شنانخس ، اههدعو و  رد  دنوادخ  زا  دناوتیمن 
هحفص 198 ] تسا [ . رود  هب  یهلا  سدقم  تحاس  زا  تافص  نیا 

مکاضر الا  اهیلع  یتای  ابونذ ال  لج  زع و  هللا  نیبو  ینیب  نا  هللا  یلو  ای 

هب رئاز  زارف  نیا  رد  دـیامنن . كاپ  امـش  تیاضر  هب  زج  ار  اـهنآ  هک  تسا  یناـهانگ  لـج ، زع و  دـنوادخ  نم و  ناـیم  اـنامه  ادـخ ، یلو  يا 
وا و نیب  دـهاوخیم  نانآ  زا  تسا و  هدومن  یهلا  نارفغ  تاضویف و  بسک  هطـساو  ار  نانآ  هدـش ، لسوتم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  نادـناخ 

تاجاح هک  دهاوخب  همئا  زا  ناسنا  هک  تسین  نآ  لسوت »  » يانعم سپ  دهد . رارق  وفع  دروم  ار  وا  ناهانگ  ادخ  ات  دـندرگ  هطـساو  دـنوادخ 
تسا دقتعم  دنادیم و  دنوادخ  هب  برقت  هجوت و  هلیسو  ار  نانآ  رئاز  هکلب  ددرگ ، التبم  كرـش  یعون  هب  هجیتن  رد  ات  دنیامن  هدروآرب  ار  وا 

وا زا  دنوادخ  ات  دندرگ  یـضار  وا  زا  دهاوخیم  نانآ  زا  اذل  دوب . دهاوخ  یـضار  نآ  هب  زین  دنوادخ  دنهد ، تیاضر  يرما  هب  نانآ  هچنانچ 
ار یلاعت  يادـخ  نم  هک  تسا  نآ  شروظنم  هدروآ و  لج » زع و   » تافـص دـنوادخ  يارب  رئاز  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن  دوش . یـضار 

رتگرزب بجوم  هلأسم  نیا  مدرک و  هانگ  متـسه ، وا  بولغم  نم  هدوب و  نم  رب  بلاغ  وا  هکنیا  هب  ملع  اب  منادیم و  هوکـش  لـالج و  ياراد 
رگم دوشیمن ، وحم  گرزب  ناهانگ  نآ  میوگیم  ماهدش و  لسوتم  نیموصعم ، امـش  تعافـش  هب  تهج  نیمه  هب  هدش و  نم  ناهانگ  ندش 

هک ارچ  ددرگ . وحم  تسا ، لیلج  زیزع و  يادـخ  نم و  نیب  هک  یناهانگ  ات  دـیوش  دونـشوخ  یـضار و  نم  زا  امـش  سپ  امـش . تیاـضر  اـب 
هحفص 199 ] تسا [ . نم  زا  ادخ  يدونشوخ  نیع ) ای   ) بجوم نم  زا  امش  ياضر 

هتعاطب مکتعاط  نرقو  هقلخ  رما  مکاعرتساو  هرس  یلع  مکنمتئا  نم  قحبف 

هب ار  امـش  يرادربناـمرف  دراذـگاو و  امـش  هب  ار  دوخ  قلخ  راـک  یتسرپرـس  درک و  دوخ  زار  هب  نیما  ار  امـش  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  سپ 
دهاوخیم نداد  مسق  نیا  اـب  دـهیم و  مسق  دـنوادخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تراـبع ، نیا  اـب  رئاز  دز ؛ دـنویپ  دوـخ  يرادربناـمرف 

ار امـش  اذل  مرادن . ییوربآ  زین  امـش  دزن  هکلب  ماهدش ، اوسر  دـنوادخ  دزن  اهنت  هن  هک  تسا  میظع  ناوارف و  نانچنآ  نم  ناهانگ  هک  دـیوگب 
هداد مسق  هس  اجنیا  رد  عقاو  رد  یلو  هدوب ، مسق  کـی  رهاـظ  رد  نداد  مسق  نیا  دـییامن . تعافـش  ارم  وفع و  ارم  ناـهانگ  هک  مهدیم  مسق 
همئا امش  هک  یلاعتم  دنوادخ  نآ  قح  هب  مهدیم  مسق  ار  امش   - 1 تسا : مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  یهلا  لضفت  هس  هدننکنایب  هک  هدش 
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نایب و هک  یفراعم  مولع و  زا  تسا  ترابع  یهلا » رارـسا  . » دـنادرگ دوخ  رارـسا  اهزار و  رب  دوخ  ياهنیما  انما و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 
نانچمه  ) هدومن ظفح  ار  نآ  مه  هدوب ، یهلا  رارسا  رب  نیما  ظفاح و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تسین . زیاج  نآ  لها  يارب  رگم  نآ ، ياشفا 
مهدیم مسق  ار  امش   - 2 دندناسریم . شلها  هب  ار  اهتناما  نآ  هدوب و  رارسا  نآ  نارادتناما  مه  و  دش ) نایب  هللا » رس  ۀظفح   » زارف رد  هک 

همئا امـش  ینعی  دیریگ . هدهع  هب  ار  ناگدـشهدیرفآ  راک  يرادـهگن  تاعارم و  ظفح و  ات  درک  تساوخرد  امـش  زا  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب 
يرهاظ يدام و  یهاگ  تاعارم ، ظفح و  نیا  دیتسه . هحفص 200 ] تاقولخم [  یمامت  مدرم و  يرادهگن  ظفح و  رادهدهع  مالسلا ، مهیلع 

هک ییاـیند  هتبلا  دنتـسه . مدرم  ترخآ  اـیند و  ظـفح  نارادهدـهع  مالـسلا ، مهیلع  نیموـصعم  همئا  ینعی  ینطاـب . يوـنعم و  یهاـگ  تسا و 
مهیلع موصعم  ناماما  امـش  زا  تعاطا  هک  مهدیم  مسق  ییادخ  قح  هب  ار  امـش   - 3 دشاب . ترخآ  ریـسم  رد  درواین و  هارمه  هب  یگدزایند 
نامیا لها  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ءاسن  هروس  هیآ 59  مسق ، نیا  زا  روظنم  تسا . هدومن  کیدزن  هدز و  دـنویپ  دوخ  زا  تعاـطا  هب  ار  مالـسلا 

نیا ربانب  ار .» ناترما  نابحاص  ار و  دنوادخ  هداتـسرف  دینک  تعاطا  ار و  دنوادخ  دییامن  تعاطا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » هدومرف
تعاطا اب  همئا  تعاطا  نیب  هک  يدـنویپ  زا  هدز و  دـنویپ  شلوسر  دوخ و  زا  تعاـطا  هب  ار  رمـالا ) یلوا   ) رما ناـبحاص  زا  تعاـطا  دـنوادخ 

نیا مامت  درادن . ياهدیاف  رمث و  يرگید ، تعاطا  نودب  کی ، ره  تعاطا  هک  میوشیم  هجوتم  هدش ، رارقرب  دنوادخ  تعاطا  ادـخ و  لوسر 
دراد . باذع  زا  رئاز  تشحو  سرت و  تدش  یگدنامرد و  تیاهن  زا  تیاکح  تشذگ ، هک  ییاهنداد  مسق 

یئاعفش متنکو  یبونذ  متبهوتسا  امل 

ندیشخب و ینعم  هب  ۀبه »  » هدام زا  لاعفتسا و  باب  زا  متبهوتسا » . » دیدرگ نم  ناعیفـش  دیهاوخب و  ادخ ) زا   ) ار مناهانگ  شیاشخب  امـش  هک 
مـسق ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  امـش  ینعی  تسا . مسق  باوج  زارف  نیا  تسا . نیزگیاج  ضوع و  هب  تشادمشچ  هنوگچیه  نودـب  ندرک  اطع 

نیا رد  دنوادخ  هتبلا  هک   ) دـییامن بلط  ار  ناهانگ  نآ  شیاشخب  نم و  ناهانگ  یمامت  ندیـشخب  دـنوادخ ، هحفـص 201 ] زا [  هک  مهدیم 
رئاز سپـس  دـناوخیمارف .) تشذـگ  وـفع و  تساوـخرد  هبوـت و  هب  ار  ناراـکهانگ  همه  هکلب  تساوـخ ، دـهاوخن  ضوـع  چـیه  ندیـشخب 

هب رـصحنم  تسین و  تمایق  رد  طقف  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تعافـش  دوشیم  مولعم  رارقا  نیا  زا  دـیتسه . نم  ناعیفـش  امـش  دـیوگیم :
دوخ تعافـش  دروم  ایند  رد  ار  رئاز  هک  نانچمه  دنـشابیم . دوخ  نابحم  هدننکتعافـش  زین  ایند  رد  نانآ  هکلب  دـشابیمن . رـشحم  يارحص 

، اـیند نیا  رد  هک  تسا  نآ  رئاز  روظنم  مه  دـیاش  دـیامن . لـئان  یناـمیا  تاـجرد  هب  هدرک ، وـفع  ار  وا  دـنهاوخیم  دـنوادخ  زا  هداد و  رارق 
یئاعفش .) متنکو   ) دینک تعافش  ارم  زین  ترخآ  رد  و  یبونذ ،) متبهوتسا  امل   ) دییامن ناربج  دوخ  ناوارف  ياهششخب  اب  ارم  ناهانگ 

عیطم مکل  یناف 

مهیلع نیموصعم  همئا  شور  هار و  نامه  هار  نآ  تسین و  رتشیب  هار  کی  میقتسم ، هار  هک  ییاجنآ  زا  متسه . امش  رادربنامرف  طقف  نم  اریز 
نیمه زا  رئاز  سپ  دوشیم .) تشادرب  عیطم »  » رب مکل »  » مدـقت زا  راـصحنا   ) متـسه امـش  عیطم  ارـصحنم  نم  دـیوگیم : رئاز  تسا ، مالـسلا 

نآ عیطم  هک  درادیم  مالعا  هتفرگ ، رارق  شـشخب  وفع و  دروم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  تعافـش  تطاـسو و  اـب  شناـهانگ  هک  هظحل 
یلـصا هداج  زا  هدرک ، یناـهانگ  رگا  هحفـص 202 ] زین [  ـالبق  دـنچ  ره  ددرگیمن . بـکترم  ار  یهلا  تیـصعم  رگید  هدـش و  ناراوـگرزب 

هک تسین  نآ  زارف  نیا  زا  رئاز  روظنم  دناهتفگ : یضعب  تسا . هتشاد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تفرعم  لقادح  هدشن و  جراخ  ناشیا  تعاطا 
رگا نینچمه  دـیامن و  وفع  بلط  یلبق  ياهزارف  رد  ات  درکیم  هانگ  یتسیابن  دوب ، نینچ  رگا  هک  ارچ  متـسه . امـش  عیطم  راتفر  مامت  رد  نم 

نآ رئاز  روظنم  سپ  دنتـسین . نینچ  نارئاز  رثکا  هک  یلاح  رد  دـمآیم . لئان  نانآ  صاخ  باحـصا  هبتر  ماـقم و  هب  دـیاب  دوب ، ضحم  عیطم 
. دناهتسناد اجتلا  يارب  رئاز  فرط  زا  نیموصعم  هجوت  بلج  یعون  ار  زارف  نیا  زین  یخرب  مشاب  امـش  عیطم  الماک  ات  مراد  دیما  نم  هک : تسا 

هانپ نانآ  هب  دنیامن ، تعافش  هدرک و  وفع  ار  وا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هکنآ  يارب  یلو  دنادیم ، راکهانگ  درمتم و  ار  دوخ  رئاز  ینعی 
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دیامنیم . یفرعم  تابجاو  ماجنا  لثم  روما  زا  یضعب  رد  اهنآ  عیطم  ار  دوخ  دنریذپب ، ار  وا  هکنیا  نانآ و  یهدهار  يارب  هدرب ،

هللا ضغبا  دقف  مکضغبا  نمو  هللا  بحا  دقف  مکبحا  نمو  هللا  یصع  دقف  مکاصع  نمو  هللا  عاطا  دقف  مکعاطا  نم 

ار امـش  هک  ره  هدومن و  ینامرفان  ار  ادـخ  دـنک ، امـش  ینامرفان  هک  ره  هدرک و  يرادربنامرف  ار  ادـخ  دـنک ، يرادربناـمرف  امـش  زا  هک  ره 
رئاز هک  تسا  یتفرعم  هدنهدناشن  ترابع  نیا  هتشاد . نمشد  ار  ادخ  درادب ، نمشد  ار  امش  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود 

نیموصعم همئا  زا  يرادربنامرف  تعاـطا و  ـالوصا  هحفـص 203 ] دراد [ . دـنوادخ  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  طابترا  لاـصتا و  لاـمک  زا 
دنوادخ تاروتـسد  زا  ینامرفان  زین  اهنآ  زا  ینامرفان  تسا و  دنوادخ  زا  تعاطا  تقیقح  هکلب  ادخ ، زا  تعاطا  لمکم  ءزج  مالـسلا ، مهیلع 

زا مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  ییاجنآ  زا  سپ  تسا . رگیدکی  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  تعاطا  ادـخ و  تعاطا  هک  ارچ  تسا . لاعتم 
راتفر و هدارا ، تقیقح  رد  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  نانآ  هک  یـسک  دنتـسه ، دـنوادخ  رد  یناـف  يراـتفگ ، يراـتفر و  ياهدارا ، یتاذ ، رظن 

دنوادخ راتفگ  راتفر و  هدارا ، اب  تقیقح  رد  دیامن ، ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  دراد و  تسود  ار  دنوادخ  اذل  هتـشاد ، تسود  ار  ادخ  راتفگ 
تسا . هتشاد  نمشد  ار  ادخ  اذل  هدرک ، ینمشد 

یئاعفش مهتلعجل  راربالا  ۀمئالا  رایخالا  هتیب  لهاو  دمحم  نم  کیلا  برقا  ءاعفش  تدجو  ول  ینا  مهللا 

روط هب  دنـشاب ، رتکیدزن  راکوکین ، نایاوشیپ  نآ  شیوکین  نادـناخ  دـمحم و  زا  تهاـگرد  هب  هک  متفاـییم  ار  یناعیفـش  نم  رگا  ایادـخ ،
یهلا يایبنا  ناربمایپ و  همه  هب  تبسن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دوشیم  مولعم  ترابع  نیا  زا  مدادیم . رارق  دوخ  ناعیفش  ار  اهنآ  ملسم 

ماما زا  ترایز  نیا  رودص   ) موصعم زا  مالک  نیا  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  نوچ  دنشابیم . دنوادخ  دزن  دارفا  نیرتبرقم  لضفا و  ناگتشرف ، و 
نایب ول »  » هملک اب  ار  رگید  ناعیفـش  نتفای  مدع  رئاز ، هک  تسناد  دیاب  نینچمه  هحفص 204 ] تشگیمن [ . رداص  تسا ) مالسلا  هیلع  يداه 

ناراوگرزب نیا  زا  رتکیدزن  یناعیفـش  رگا  لاحم ، ضرف  رب  هک  دـیامنیم  ناـیب  روطنیا  هملک  نیا  ندرب  راـک  هب  اـب  رئاز  ینعی  تسا . هدومن 
مهدیم . رارق  دوخ  ناعیفش  ار  همئا  نم  سپ  تسا . لاحم  ینتفای  نینچ  هک  یلاح  رد  مدادیم . رارق  عیفش  ار  اهنآ  متفاییم ،

کیلع مهل  تبجوا  يذلا  مهقحبف 

بجاو مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  تبـسن  دوخ ، رب  یلاعت  دـنوادخ  هک  یقح  يدرک ، بجاو  دوخ  رب  ناـشیا  يارب  هک  یقح  نادـب  سپ 
ایند رد  هک  روطنامه  دـنادرگ و  میظع  ار  نانآ  نأش  دریذـپب و  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناـنآ  تعافـش  تطاـسو و  هک  تسا  نآ  تسا ، هدومن 

رـشحم لها  و  نآ ) ياهتمعن  تشهب و   ) دوخ یترخآ  تاضویف  نیب  ار  اهنآ  هداد ، رارق  شتاقولخم  دوخ و  تاـضویف  نیب  هطـساو  ار  ناـنآ 
دیامنیم . هطساو 

مهقحب مهب و  نیفراعلا  ۀلمج  یف  ینلخدت  نا  کلئسا 

هلوقم زا  تراهط ، تمـصع و  نادـناخ  هب  تفرعم  نادرگ . لخاد  ناـشقح ، هب  اـهنآ و  ماـقم )  ) هب ناـفراع  هرمز  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا 
، دیشروخ ییانشور  هحفص 205 ] هب [  مه  عمش و  ییانشور  هب  مه  هک  رون »  » دننامه تسا . فعض  تدش و  ياراد  ینعی  تسا . کیکـشت » »
هب فراع  ار  دوخ  ترایز ، طـساوا  رد  هک  رئاز  اذـل  تسین . هسیاـقم  لـباق  دیـشروخ  ییانـشور  اـب  عمـش  ییانـشور  یلو  دوشیم . هتفگ  رون 

همئا هب  فراـع  هک  یناـسک  هرمز  رد  لوخد  ياـضاقت  زارف  نیا  رد  مکقحب ،» فراـع   » دوب هتفگ  هدرک و  یفرعم  مالـسلا  مهیلع  همئا  قوقح 
، دشاب هک  تفرعم  زا  ياهجرد  ره  رد  رئاز  تسا و  فعـض  تدش و  ياراد  همئا ، هب  تفرعم  اریز  دیامنیم . دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 

تبـسن رتلماک  رتشیب و  تفرعم  هجیتن ، رد  رتشیب و  برقت  تساوخرد  دنوادخ  زا  اذل  ددرگ . رتلماک  وا  تفرعم  ات  دیوجب  برقت  رتشیب  دیاب 
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دیامنیم . ار  نانآ  قوقح  مالسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب 

مهتعافشب نیموحرملا  ةرمز  یفو 

دنوادخ نداد  مسق  زا  سپ  رئاز  مود  هتـساوخ  هد ). ياج  ، ) دـناهتفرگ رارق  رهم  دروم  اهنآ ، تعافـش  هلیـسو  هب  هک  یناسک  هرمز  رد  ارم )  ) و
سپ دیامرف . بوسحم  دنریگیم ، رارق  دنوادخ  تمحر  دروم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تعافش  اب  هک  ییاهنآ  فص  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ 

ناگدنرامـشکبس ناراکهانگ و  کش و  لها  ناکرـشم ، ءزج  و   ) دشاب دنوادخ  تمحر  دروم  دبای و  تبقاع  نسح  هک  دـنکیم  اضاقت  وا 
هحفص 206 ] دوش [ . شلاح  لماش  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  تعافش  ات  دشابن ،) زامن 

نیمحارلا محرا  کنا 

و تسا . هدـمآ  نیمحارلا » محرأ  وه   » زین راب  ود  و  نیمحارلا » محرأ  تنأ   » ترابع راـب  ود  میرک  نآرق  رد  یناـنابرهم . نیرتناـبرهم  وت  اریز 
وا هک  ارچ  دراد . دـنوادخ  تمحر  رب  تلالد  اـههیآ ، نیا  یماـمت  تسا . هدومن  فیـصوت  نیمحارلا » ریخ  تنأ   » اـب ار  دوخ  دـنوادخ  راـب  ود 

دراد . سک  همه  زا  رتهدرتسگ  یتمحر 

نیرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  هللا  یلصو 

دورد و شکاپ ، نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  دهاوخیم  دنوادخ  زا  رئاز  داب . شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  و 
اذل دریگیم . رارق  دنوادخ  تباجا  دروم  امتح  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالـس  دورد و  تسا  دقتعم  هک  ارچ  دراد . لاسرا  ناوارف  مالس 

ددرگ . باجتسم  زین  وا  یلبق  ياهاعد  اعد ، نیا  تباجا  اب  دهاوخیم 

اریثک امیلست  ملسو 

چیه دوخ ، دای  رکذ و  يارب  یلو  تسا . هدومرف  نیعم  ياهزادنا  يرما ، لمع و  ره  يارب  دنوادخ  داب . اهنآ  رب  يرایـسب  صوصخم و  مالـس  و 
دای رایـسب  ار  دنوادخ  اریثک :» ارکذ  هللا  اورکذا  : » هدومرف بازحا  هحفص 207 ] هروس [  زا  مکی  لهچ و  هیآ  رد  هدرکن و  صخـشم  ياهزادنا 

ات هدرک  ریثک  هب  فیصوت  ار  وا  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالس  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  ترـضح  زا  يوریپ  هب  رئاز  اذل  دینک .
دشاب . دیاب  زین  وا  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ریثک  مالس  یهلا ، ریثک  رکذ  رانک  رد  ددرگ ، مولعم 

لیکولا معنو  هللا  انبسحو 

«، تسیزاسراک بوخ  تسا و  یفاک  ام  يارب  دـنوادخ   » درادیم مالعا  رئاز  ترایز  نایاپ  رد  تسا . یلیکو  وکین  تسا و  سب  ار  اـم  ادـخ  و 
طقف هک  دنک  مالعا  دننکیم ، كرش  هب  مهتم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  شتالسوت  لیلد  هب  ار  وا  دنتسه و  نیبرهاظ  هک  یناسک  همه  هب  ات 

همه راعـش  ترابع  نیا  دنـشابیم . یبوبر  هاگرد  هب  ییاههطـساو  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  تسا و  زاسراک  یفاـک و  اـم  يارب  دـنوادخ 
يارب نمـشد  عامتجا  ربخ  هک  یماـگنه  میناوخیم ، نارمع  لآ  هروس  هیآ 173  رد  هک  نانچ  تسا . دـنوادخ  هار  رد  نازراـبم  نادـهاجم و 
دنتفگ هدش و  رتشیب  ناشتماقتسا  ناشنامیا و  هکلب  دندادن ، هار  دوخ  هب  سرت  اهنت  هن  نانآ  دیـسر ، ادخ  هار  رد  نادهاجم  نازرابم و  هب  هلمح 

لیکولا .» معن  هللا و  انبسح  »
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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)
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ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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