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هریبک هعماج  ترایز  حرش 

: هدنسیون

يدابآ دورد  ینادمه  نیسح 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هریبک هعماج  ترایز  22حرش 

باتک 22تاصخشم 

رشان 22نخس 

هریبک هعماج  23ترایز 

عادو 29ترایز 

فلؤم لاح  30حرش 

بانج نآ  31تافیلأت 

هعماج ترایز  حرش  34هرابرد 

دوجو 39تاماقم 

: 43راتفگشیپ

تیب لها  یتسود  45رد 

فلؤم هب  ینابر  تیانع  يراز و  عرضت و  47رد 

تفرگ اضر  ماما  زا  ار  ماج  هک  نیا  50رد 

( دنا هدش  عضو  یعقاو  یناعم  يارب  ظافلا  هک  نیا  رد   ) 51همدقم

تسا ریسفت  ناملاع  رظن  هب  لیوأت  هک  نیا  53رد 

ترایز بدا  57رد 

ترایز تقیقح  57رد 

ترایز لسغ و  تراهط و  ینافرع  ریسفت  58رد 

ترایز زا  لبق  ياهریبکت  تمکح  58رد 

هَّللا مسا  ناکرا  60رد 

ْمُکیَلَع 62ُمالَّسَلا 

مالس يانعم  62رد 

تسا دنوادخ  ءامسا  زا  63مالس 

ِهَّوُبُّنلا ِتَیب  َلَْهأ  65ای 

توبن تقیقح  يانعم  65رد 

( توم ملاع  و   ) تریح ملاع  66رد 

رکذ هبترم  67رد 

؟ تسیچ یهتنملا  70هردس 

؟ تسیچ موس  70هبترم 

نآ يانعم  تیب و  لها  هبترم  74رد 

هصاخ هماع و  زا  تیب  لها  هرابرد  75یتایاور 

ریهطت هیآ  رد  تنس  لها  83تایاور 
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ریهطت هیآ  رد  تنس  لها  83تایاور 

تایاور زا  يریگ  94هجیتن 

تقیقح بتارم  98رد 

تافص تاذ و  هب  هراشا  مدع  98رد 

هیدمحم تقیقح  109رد 

تنیط لیلحت  112رد 

لقع تقلخ  113رد 

لقع هرابرد  114یتارکذت 

َِهلاَسِّرلا َعِضْوَم  120َو 

َِهلاَسِّرلا َعِضْوَم  120َو 

تداهش ملاع  هناگ  هس  121تاماقم 

هناگ هس  بتارم  ناکرا  122رد 

یلاعت يادخ  ملع  123رد 

لاس ياه  هام  يانعم  ملاوع و  رد  ءامسا  ندش  هدایپ  125رد 

ءامسا قاقتشا  131رد 

توبن تقیقح  135رد 

همه رد  تیالو  توبن و  تقیقح  روضح  137رد 

ِهَِکئالَْملا َفَلَتْخُم  137َو 

یْحَْولا َِطبْهَم  144َو 

یحو يانعم  144رد 

ثدحم ماما و  یبن و  لوسر و  توافت  148رد 

ثدحم لوسر و  یبن و  بتارم  150رد 

ناکلاس بتارم  152رد 

ِهَمْحَّرلا َنِدْعَم  158َو 

تمحر يانعم  158رد 

تافص تارابتعا  162رد 

ِمْلِْعلا َناَّزُخ  165َو 

ِمْلِْعلا َناَّزُخ  165َو 

ملع تاقالطا  165رد 

یلاعت قح  یملع  هطاحا  يارب  172یلاثم 

هدنیآ ثداوح  هب  ملع  قلعت  یگنوگچ  174رد 

ءادب يانعم  176رد 

دندنوادخ ملع  رهظم  همئا  هک  نیا  179رد 

؟ تسیک نیبم  181ماما 
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ماما ملع  هظحل  هب  هظحل  تدایز  182رد 

؟ درذگ یم  هچ  ردق  بش  183رد 

تسین هزات  ملع  شیادیپ  187ءادب 

دنا هتفرگ  ءایبنا  زا  هک  ییاه  نامیپ  194رد 

ِمْلِْحلا یَهَتْنُم  196َو 

ِمْلِْحلا یَهَتْنُم  196َو 

درخ لقع و  يانعم  196رد 

ِمَرَْکلا َلوُصُأ  199َو 

ِمَرَْکلا َلوُصُأ  199َو 

؟ دوب هچ  تفرگ  ناربمایپ  زا  ادخ  هک  200یقاثیم 

ِمَمُْألا َهَداَق  202َو 

ِمَمُْألا َهَداَق  202َو 

دمحم لآ  دمحم و  هینالع  ّرس و  202رد 

ِمَعِّنلا َءاِیلَْوأ  215َو 

ِمَعِّنلا َءاِیلَْوأ  215َو 

ِراَْربَْألا َرِصاَنَع  217َو 

ناسنا یلامک  تیعماج  217رد 

دنا هتسد  ود  تنیط  رابخا  هک  نیا  219رد 

رایتخا اب  تنیط  رابخا  یفانت  مدع  223رد 

تنیط يانعم  228رد 

تسلا دهع  229رد 

دمحم لآ  دمحم و  تنیط  231رد 

تادوجوم رگید  رد  232رایتخا 

ِرایْخَْألا َِمئاَعَد  237َو 

ِرایْخَْألا َِمئاَعَد  237َو 

تیدوبع تقیقح  238رد 

تیدوبع 243بتارم 

همئا لوسر و  ادخ و  تیالو  یبتر  توافت  246رد 

تیالو 251بتارم 

تسا ماما  نآ  زا  نیمز  هک  نیا  256رد 

ِداَبِْعلا َهَساَس  258َو 

ِدِالْبلا َناَکَْرأ  259َو 

ِدِالْبلا َناَکَْرأ  259َو 

همه رد  تیالو  260شرتسگ 
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؟ تسیچ تناما  زا  261دارم 

ِناَمیِْإلا َباَْوبَأ  267َو 

نامیا يانعم  267رد 

دراد دوخ  هب  هژیو  ینامیا  يوضع  ره  هک  نیا  270رد 

ادخ یقیقح  تخانش  273رد 

تسا لاحم  ادخ  یهانتکا  كاردا  هک  نیا  278رد 

ِنَمْحَّرلا َءاَنَمُأ  282َو 

َنییِبَّنلا ََهلالُس  283َو 

َنییِبَّنلا ََهلالُس  283َو 

دناربمایپ لسن  زا  همئا  هک  نیا  يانعم  رد  284هفیطل يا 

َنیِلَسْرُْملا َهَوْفَص  285َو 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَریِخ  َهَرْتِع  287َو 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَریِخ  َهَرْتِع  287َو 

تسا هدش  هدیمان  هَّللا  بیبح  ام  ربمایپ  288ارچ 

تیمتاخ 290ّرس 

لآ دمحم و  شنیزگ  293زمر 

تقلخ ندوب  یگشیمه  300رد 

ملاوع ندوب  یهانتم  ریغ  302رد 

ربمایپ هب  ضیوفت  303رد 

يَدُْهلا ِهَِّمئَأ  یَلَع  304ُمالَّسلا 

يَدُْهلا ِهَِّمئَأ  یَلَع  304ُمالَّسلا 

تیاده یناعم  305رد 

تسا هدنز  هشیمه  نآرق  306ارچ 

یَجُّدلا ِحِیباَصَم  306َو 

یَجُّدلا ِحِیباَصَم  306َو 

رون هیآ  زا  هاتوک  306يریسفت 

یَقُّتلا ِمالْعَأ  315َو 

یَقُّتلا ِمالْعَأ  315َو 

يوقت یناعم  315رد 

يوقت تقیقح  نایب  رد  315همدقم يا 

لهج لقع و  يانعم  320رد 

باوخ ماگنه  رد  (ع ) قداص ماما  324لمعلاروتسد 

یَهُّنلا ِيوَذ  329َو 

یَهُّنلا ِيوَذ  329َو 
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ناقرف نآرق و  توافت  330رد 

یَجِْحلا ِیلوُأ  332َو 

يَرَْولا ِفْهَک  333َو 

ِءایِْبنَْألا َِهثََرو  335َو 

یَلْعَْألا ِلَثَْملا  338َو 

یَنْسُْحلا ِهَوْعَّدلا  342َو 

دنتسه (ع ) میهاربا ترضح  ینسح  توعد  تیب  342لها 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َیلوُْألا  َوِهَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِلَْهأ  یَلَع  ِهَّللا  ِجَجُح  346َو 

تسلا هناشن  346رد 

دنترخآ ياه  تّجح  (ع ) همئا هک  نیا  349رد 

ِهَّللا ِهَفِرْعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  351ُمالَّسلا 

تفرعم يانعم  351رد 

ِهَّللا ِهَکََرب  ِنِکاَسَم  353َو 

تسا رامش  یب  تیب  لها  لئاضف  هک  نیا  رد  تفرعم  يانعم  353رد 

ِهَّللا ِهَمْکِح  ِنِداَعَم  355َو 

تمکح يانعم  355رد 

ِهَّللا ِّرِس  ِهَظَفَح  360َو 

ّرس یناعم  بتارم و  360رد 

ِهَّللا ِباَتِک  ِهَلَمَح  365َو 

باتک يانعم  365رد 

ناربمایپ ءایصوا  367رد 

تسا مظعا  مسا  فورح  دجاو  باتک  هک  نیا  369رد 

؟ تسیک نیبم  375ماما 

ِهَّللا ِیَبن  ِءایِصَْوأ  377َو 

متاخ ربمایپ  ءایصوا  377رد 

تیصو رد  شربمایپ  هب  ادخ  ییادها  حول  382رد 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهیِّرُذ  388َو 

دنربمایپ هیّرذ  همئا  هک  نیا  رب  لالدتسا  388رد 

ِهَّللا َیِلإ  ِهاَعُّدلا  یَلَع  390ُمالَّسلا 

همئا ندوب  یعاد  يانعم  390رد 

ِهَّللا ِهاَضْرَم  یَلَع  ِءالِدَْألا  391َو 

ِهَّللا ِهاَضْرَم  یَلَع  ِءالِدَْألا  391َو 

دنتاکلم اه و  یبوخ  همه  ياشنم  دمحم  لآ  هک  نیا  392رد 

ِهَّللا ِرَْمأ  ِیف  َنیِّرِقَتْسُْملا  396َو 
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ِهَّللا ِرَْمأ  ِیف  َنیِّرِقَتْسُْملا  396َو 

انف رقف و  ینافرع  يانعم  397رد 

ِهَّللا ِهَّبَحَم  ِیف  َنیِّماَّتلا  400َو 

ِهَّللا ِهَّبَحَم  ِیف  َنیِّماَّتلا  400َو 

ِهَّللا ِدیِحَْوت  ِیف  َنیِصِلْخُمْلا  402َو 

صالخا 402رد 

ناسنا ریس  ياهتنم  رد  فیطل  403ینخس 

ِهیَْهن َو  ِهَّللا  ِرْمَِأل  َنیِرِهْظُْملا  404َو 

تقلخ 404فده 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َنوُلَمْعی  ِهِرْمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  َُهنوُِقبْسی  َنیِذَّلا ال  َنیِمَرْکُْملا  ِهِداَبِع  406َو 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َنوُلَمْعی  ِهِرْمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  َُهنوُِقبْسی  َنیِذَّلا ال  َنیِمَرْکُْملا  ِهِداَبِع  406َو 

؟ تسا هدوب  هچ  مدآ  407تخرد 

ِهاَعُّدلا ِهَِّمئَْألا  یَلَع  408ُمالَّسلا 

ِهاَعُّدلا ِهَِّمئَْألا  یَلَع  408ُمالَّسلا 

ِهاَدُْهلا ِهَداَْقلا  408َو 

(ع) همئا زا  يوریپ  بتارم  408رد 

تّلخ هبترم  413رد 

(ع) میهاربا هب  توکلم  هئارا  هیآ  زا  417یلیوأت 

ِهالُْولا ِهَداَّسلا  421َو 

ِهاَمُْحلا ِهَداَّذلا  422َو 

ِرْکِّذلا ِلَْهأ  423َو 

ِرْمَْألا ِیلوُأ  424َو 

ِهَّللا ِهیَِقب  424َو 

ِِهتَریِخ 426َو 

ِِهتَریِخ 426َو 

دوش یم  ینسح  ریغ  ءامسا  ینسح و  ءامسا  لماش  ءامسا  هک  نیا  427رد 

ءامسا تیقیفوت  428رد 

ِِهبْزِح 432َو 

ِهِمْلِع ِهَبیَع  433َو 

ِهِتَّجُح 433َو 

ِهِطاَرِص 433َو 

؟ تسیچ 433طارص 

ِِهرُون 436َو 

ُهُتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  438َو 
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َُهل َکیِرَش  ُهَدَْحو ال  ُهَّللا  ِالإ  ََهِلإ  ْنَأ ال  438ُدَهَْشأ 

َُهل َکیِرَش  ُهَدَْحو ال  ُهَّللا  ِالإ  ََهِلإ  ْنَأ ال  438ُدَهَْشأ 

دحا دحاو و  توافت  440رد 

ِهِقْلَخ ْنِم  ِمْلِْعلا  اُولوُأ  َو  ُهُتَِکئالَم  َُهل  ْتَدِهَش  َو  ِهِسْفَِنل  ُهَّللا  َدِهَش  443اَمَک 

دیحوت بتارم  443رد 

ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ِالإ  ََهِلإ  445ال 

زیزع يانعم  445رد 

ُبَجَتْنُْملا ُهُدْبَع  ادَّمَحُم  َّنَأ  ُدَهَْشأ  448َو 

یَضَتْرُْملا ُهُلوُسَر  448َو 

ِقَْحلا ِنیِد  َو  يَدُْهلِاب  449ُهَلَسَْرأ 

(716 «) َنوُکِرْشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  »450

(ع) يدهم ترضح  مایق  450رد 

َنویِدْهَْملا َنوُدِشاَّرلا  ُهَِّمئَْألا  ُمُکَّنَأ  ُدَهَْشأ  451َو 

452َنوُموُصْعَْملا

تمصع نایب  يارب  452همدقم يا 

تمصع نایب  يارب  452همدقم يا 

تنیط ترطف و  يانعم  رد  لوا : 452رون 

(ع) هّمئا تقلخ  457رد 

اه باجح  حرش  459رد 

هیدمحم تقیقح  467رد 

هیدمحم تقیقح  467رد 

تمصع تقیقح  رد  مود : 468رون 

دنراد رارق  (ع ) هّمئا رد  هک  یحاورا  469رد 

دنراد رارق  (ع ) هّمئا رد  هک  یحاورا  469رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هبانا  هبوت و  يانعم  رد  موس : 476رون 

ناهانگ ماسقا  478رد 

490َنوُمَّرَکُْملا

قیالخ رگید  رب  (ع ) همئا تمارک  يانعم  490رد 

493َنُوبَّرَقُْملا

َنْوَفَطْصُْملا َنوُقِداَّصلا  493َنوُقَّتُْملا 

؟ تسیچ نیقداص  زا  493دارم 

ِهَِّلل 494َنوُعیِطُْملا 

ِهِرْمَِأب 494َنوُماَّوَْقلا 

ِِهتَداَِرِإب 494َنوُلِماَْعلا 
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ِهِتَماَرَِکب 494َنوُِزئاَْفلا 

ِهِحوُِرب ْمُکَدیَأ  َو  ِِهروُِنل  ْمُکَبَجَْتنا  َو  ِِهناَهْرُِبب  ْمُکَّصَخ  َو  ُهاَدُِهب  ْمُکَّزَعَأ  َو  ِِهتَرْدُِقب  ْمُکاَبَتْجا  َو  ِهِّرِِسل  ْمُکَراَتْخا  َو  ِهِبیَِغل  ْمُکاَضَتْرا  َو  ِهِمْلِِعب  494ْمُکاَفَطْصا 

دنراگدرورپ ملع  فرظ  (ع ) 494هّمئا

ِهِضَْرأ ِیف  َءاَفَلُخ  ْمُکیِضَر  500َو 

ادخ زا  (ع ) هّمئا تفالخ  500رد 

ِهِتیَِرب یَلَع  اجَجُح  503َو 

ِهِنیِِدل اراَْصنَأ  504َو 

ِهِمْلِِعل ًَهنَزَخ  َو  ِهِّرِِسل  ًهَظَفَح  505َو 

ِهِتَمْکِِحل اعَدْوَتْسُم  505َو 

ِهیْحَِول ًهَمِجاََرت  505َو 

ِهِدیِحْوَِتل اناَکَْرأ  506َو 

ِهِقْلَخ یَلَع  َءاَدَهُش  506َو 

دنقلخ رب  نادهاش  (ع ) 506هّمئا

ِهِداَبِِعل امالْعَأ  511َو 

ِهِدِالب ِیف  اراَنَم  511َو 

ِهِطاَرِص یَلَع  َءالَِدأ  511َو 

َِللَّزلا َنِم  ُهَّللا  512ُمُکَمَصَع 

ِنَتِْفلا َنِم  ْمُکَنَمآ  515َو 

اه هنتف  شیامزآ و  515رد 

اریِهَْطت ْمُکَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُکْنَع  َبَهَْذأ  َو  َِسنَّدلا  َنِم  ْمُکَرَّهَط  518َو 

(ع) همئا تراهط  بتارم  518رد 

َُهلالَج 521ْمُتْمَّظَعَف 

َُهنْأَش ْمُتْرَبْکَأ  521َو 

ریبکت يانعم  521رد 

ُهَمَرَک ْمُتْدَّجَم  523َو 

تاذ اب  قح  تافص  تینیع  523رد 

ُهَرْکِذ 528ْمُتْنَمَْدأ 

ادخ رکذ  528رد 

ُهَقاَثیِم ْمُتْدَّکَو  529َو 

قاثیم 529رد 

ِهِتَعاَط َدْقَع  ْمُتْمَکَْحأ  530َو 

ِهِینالَْعلا َو  ِّرِّسلا  ِیف  َُهل  ْمُتْحََصن  531َو 

ِهَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  َو  ِهَمْکِْحلِاب  ِهِلیِبَس  َیِلإ  ْمُتْوَعَد  531َو 

نسحا لادج  هنسح و  هظعوم  تمکح و  يانعم  531رد 
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ِِهتاَضْرَم ِیف  ْمُکَسُْفنَأ  ْمُْتلََذب  536َو 

ناسنا تقلخ  تیاغ  536رد 

تسا یلامج  یلالج و  تافص  هنیآ  ناسنا  هک  نیا  539رد 

یهن رما و  تقیقح  ییارچ و  543رد 

ِهِبْنَج ِیف  ْمَُکباَصَأ  اَم  یَلَع  ْمُتْرَبَص  547َو 

ییابیکش 547رد 

َهالَّصلا ُمُتَْمَقأ  550َو 

زامن هماقا  يانعم  550رد 

َهاَکَّزلا ُمُتیَتآ  551َو 

ِرَکْنُْملا ِنَع  ْمُتیََهن  َو  ِفوُرْعَْملِاب  ْمُتْرََمأ  551َو 

ِهِداَهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ْمُتْدَهاَج  551َو 

داهج يانعم  551رد 

ُهَتَوْعَد ْمُتْنَلْعَأ  552یَّتَح 

ُهَِضئاََرف ْمُتْنَیب  552َو 

یهلا ضئارف  ماکحا و  تقیقح  552رد 

ُهَدوُدُح ْمُتَْمَقأ  552َو 

ءایشا ماکحا  دودح و  نایب  552رد 

ِهِماَکَْحأ َِعئاَرَش  ْمُتْرََشن  554َو 

ُهَتَّنُس ْمُتْنَنَس  554َو 

َءاَضَْقلا َُهل  ْمُتْمَّلَس  َواَضِّرلا  َیِلإ  ُهْنِم  َِکلَذ  ِیف  ْمُتْرِص  554َو 

اضر 554رد 

یَضَم ْنَم  ِهِلُسُر  ْنِم  ْمُتْقَّدَص  556َو 

ٌِقراَم ْمُکْنَع  556ُبِغاَّرلاَف 

ٌقِحال ْمَُکل  ُِمزاللا  556َو 

ٌقِهاَز ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  557َو 

قح يانعم  557رد 

ُهُنِدْعَم َو  ُهُلَْهأ  ْمُْتنَأ  َو  ْمُکَیِلإ  َو  ْمُکْنِم  َو  ْمُکِیف  َو  ْمُکَعَم  ُّقَْحلا  557َو 

ْمُکَدْنِع ِهَّوُبُّنلا  ُثاَریِم  559َو 

توبن ثاریم  559رد 

ْمُکیَلَع ْمُُهباَسِح  َو  ْمُکَیِلإ  ِقْلَْخلا  ُباِیإ  561َو 

دنتسه مدرم  ياهتنم  أدبم و  (ع ) همئا هک  نیا  561رد 

ْمُکَیِلإ ُهُرَْمأ  َو  ْمُکَدْنِع  ُهُناَهُْرب  َو  ُهُرُون  َو  ْمُکِیف  ُهُِمئاَزَعَو  ْمُکیََدل  ِهَّللا  ُتایآ  َو  ْمُکَدْنِع  ِباَطِْخلا  ُلْصَف  565َو 

ْمُکَیِلإ ُهُرَْمأ  َو  ْمُکَدْنِع  ُهُناَهُْرب  َو  ُهُرُون  َو  ْمُکِیف  ُهُِمئاَزَعَو  ْمُکیََدل  ِهَّللا  ُتایآ  َو  ْمُکَدْنِع  ِباَطِْخلا  ُلْصَف  565َو 

تماما 566رد 
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تسین مدرم  رایتخا  هب  تماما  هک  نیا  569رد 

َهَّللا يَداَع  ْدََقف  ْمُکاَداَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َیلَاو  ْدََقف  ْمُکالَاو  576ْنَم 

َهَّللا َضَْغبَأ  ْدََقف  ْمُکَضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  َّبََحأ  ْدََقف  ْمُکَّبََحأ  ْنَم  577َو 

ِهَّللِاب َمَصَتْعا  ِدََقف  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  577َو 

ُمَظْعَْألا ُلیِبَّسلا  ُمَْوقَْألا و  ُطاَرِّصلا  577ُمُْتنَأ 

دنراگدرورپ مظعا  مسا  میقتسم و  طارص  (ع ) همئا هک  نیا  577رد 

ِءاَقَْبلا ِراَد  ُءاَعَفُش  َو  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ُءاَدَهُش  579َو 

تنیط توبن و  بتارم  579رد 

َُهلوُصْوَْملا ُهَمْحَّرلا  585َو 

لضف تمحر و  يانعم  585رد 

َُهنوُزْخَمْلا ُهیْآلا  588َو 

هنوزخم هیآ  يانعم  588رد 

ُهَظوُفْحَمْلا َُهناَمَْألا  590َو 

یهلا تناما  يانعم  590رد 

ُساَّنلا ِِهب  یَلَتْبُْملا  ُباَْبلا  593َو 

هّطح باب  لیوأت  593رد 

َکَلَه ْمُِکتْأی  َْمل  ْنَم  َو  اََجن  ْمُکاََتأ  596ْنَم 

هیجان هقرف  596رد 

َنوُّلُدَت ِهیَلَع  َو  َنوُعْدَت  ِهَّللا  598َیِلإ 

َنوُمُکْحَت ِِهلْوَِقب  َو  َنوُدِشْرُت  ِهِلیِبَس  َیِلإ  َو  َنوُلَمْعَت  ِهِرْمَِأب  َو  َنوُمِّلَسُت  َُهل  َو  َنوُنِمْؤُت  ِِهب  600َو 

ْمُکاَداَع ْنَم  َکَلَه  َو  ْمُکالَاو  ْنَم  601َدِعَس 

ْمُکاَداَع ْنَم  َکَلَه  َو  ْمُکالَاو  ْنَم  601َدِعَس 

تواقش تداعس و  603رد 

نانمؤم ءالتبا  606رد 

ْمُکَدَحَج ْنَم  َباَخ  611َو 

ْمُکَقَراَف ْنَم  َّلَض  611َو 

ْمُِکب َکَّسََمت  ْنَم  َزاَف  611َو 

ْمُکَیِلإ َأََجل  ْنَم  َنَِمأ  611َو 

ْمُکَقَّدَص ْنَم  َِملَس  611َو 

ْمُِکب َمَصَتْعا  ِنَم  يِدُه  611َو 

ُهاَوْثَم ُراَّنلاَف  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  َو  ُهَاوْأَم  ُهَّنَْجلاَف  ْمُکَعَبَّتا  611ِنَم 

نافلاخم لامعا  یلوبق  مدع  611رد 

ٌكِرْشُم ْمَُکبَراَح  ْنَم  َو  ٌِرفاَک  ْمُکَدَحَج  ْنَم  612َو 

612هراشا
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نافلاخم رفک  612رد 

یَِقب امِیف  ْمَُکل  ٍراَج  َو  یَضَم  امِیف  ْمَُکل  ٌِقباَس  اَذَه  َّنَأ  614ُدَهَْشأ 

تسا تیالو  رب  قاثیم  ُتَْسَلا ، قاثیم  هک  نیا  614رد 

تیالو رب  لیئارسا  ینب  زا  نتفرگ  نامیپ  615رد 

تادوجوم همه  رب  تیالو  ضرع  620رد 

ٌهَدِحَاو ْمُکَتَنیِط  َو  ْمُکَرُون  َو  ْمُکَحَاوَْرأ  َّنَأ  623َو 

دندحاو رون  (ع ) هّمئا هنوگچ  هک  نیا  623رد 

دندحاو رون  (ع ) هّمئا هنوگچ  هک  نیا  623رد 

هقلطم تقیقح  اب  تادوجوم  طابترا  یگنوگچ  رد  لوا : 623سبق 

رگید یمکح  ضرع  رد  دراد و  یمکح  لوط  رد  (ع ) همئا تقیقح  مود  627سبق 

(ع) هّمئا هناگجنپ  حاورا  رد  موس : 628سبق 

638َْتباَط

ْتَرُهَط 638َو 

ٍضَْعب ْنِم  638اَهُضَْعب 

ٍضَْعب ْنِم  638اَهُضَْعب 

رگیدمه اب  هسیاقم  رد  (ع ) هّمئا تاماقم  بتارم و  639رد 

َنِیقِدْحُم ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَفاراَْونَأ  ُهَّللا  643ُمُکَقَلَخ 

هیدمحم تقیقح  تقلخ  643رد 

ْمُِکب اَنیَلَع  َّنَم  647یَّتَح 

دنتسه یناسک  هچ  (ع ) هّمئا ملع  647نالماح 

ٍتویُب ِیف  651ْمُکَلَعَجَف 

ُهُمْسا اَهِیف  َرَکْذی  َو  ََعفْرُت  ْنَأ  ُهَّللا  652َنَِذأ 

اََنل ًهیِکَْزت  َو  اَنِسُْفنَِأل  ًهَراَهَط  َو  اَنِقْلَِخل  ابیِط  ْمُکِتیِالو  ْنِم  ِِهب  اَنَّصَخ  اَم  َو  ْمُکیَلَع  اَِنتاَوَلَص  َلَعَج  653َو 

اَِنبُونُِذل ًهَراَّفَک  655َو 

دنریگ یم  شود  رب  ار  نایعیش  ناهانگ  (ع ) لآ ربمایپ و  هنوگچ  هک  نیا  655رد 

ْمُکِلْضَِفب َنیِمِّلَسُم  ُهَدْنِع  657اَّنُکَف 

ْمُکاِیإ اَنِقیِدْصَِتب  َنِیفوُرْعَم  657َو 

ٌِقباَس ُهُِقبْسی  َو ال  ٌِقئاَف  ُهُقوُفی  َو ال  ٌقِحال  ُهُقَحْلی  ُثیَح ال  َنیِلَسْرُْملا  ِتاَجَرَد  ََعفَْرأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِلِزاَنَم  یَلْعَأ  َو  َنیِمَّرَکُْملا  ِّلَحَم  َفَرَْشأ  ْمُِکب  ُهَّللا  658َغَلَبَف 

ٌدیِهَش َِکلَذ  َنَیب  امِیف  ٌقْلَخ  َو ال  ٌدیِرَم  ٌناَطیَش  َوٌدیِنَع ال  ٌراَّبَج  َو ال  ٌِحلاَط  ٌرِجاَف  َو ال  ٌِحلاَص  ٌنِمْؤُم  َو ال  ٌلِضاَف  َو ال  ِینَد  َو ال  ٌلِهاَج  َو ال  ٌِملاَع  َو ال  ٌدیِهَش  َو ال  ٌقیِّدِص  َو ال  ٌلَسْرُم  ِیَبن  َو ال  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  یَقْبی  یَّتَح ال  ٌِعماَط  ِهِکاَرِْدإ  ِیف  ُعَمْطی  660َو ال 

یتشهب هعونمم  تخرد  يانعم  660رد 

ْمَُهفَّرَع 665ِالإ 

دنسانش یم  ار  تیالو  قیالخ  665همه 

ْمُکِرَْمأ 667ََهلالَج 

ْمُکِرَطَخ َمَظِع  667َو 
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ْمُِکنْأَش َرَبِک  667َو 

ْمُکِرُون َماََمت  667َو 

ْمُکِماَقَم َتاََبث  667َو 

ْمُکَِتلِزْنَم َو  ْمُکِّلَحَم  َفَرَش  667َو 

ِهیَلَع ْمُکَتَماَرَک  668َو 

ِهیََدل ْمُکَتَّصاَخ  668َو 

(ع) همئا تدالو  لحارم  یگنوگچ  668رد 

ُهْنِم ْمُکَِتلِزْنَم  َبْرُق  671َو 

تسا تیالو  زا  يرادروخرب  هزادنا  هب  مدرم  تخانش  هک  نیا  671رد 

ِیتَرْسُأ َو  ِیلاَم  َو  ِیلَْهأ  َو  یِّمُأ  َو  ْمُْتنَأ  672ِیبَِأب 

درادن بعل  وهل و  یکدوک  زا  ماما  هک  نیا  672رد 

ِِهب ْمُتْرَفَک  اَِمب  َو  ْمُکِّوُدَِعب  ٌِرفاَک  ِِهب  ْمُتْنَمآ  اَِمب  َو  ْمُِکب  ٌنِمْؤُم  یِّنَأ  ْمُکُدِهْشُأ  َو  َهَّللا  675ُدِهْشُأ 

ْمُکََفلاَخ ْنَم  َِهلالَِضب  َو  ْمُِکنْأَِشب  676ٌرِصْبَتْسُم 

ْمُِکئاِیلْوَِأل َو  ْمَُکل  676ٍلاَوُم 

ْمَُهل ٍداَعُم  َو  ْمُِکئاَدْعَِأل  676ٌضِغْبُم 

ْمَُکبَراَح ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَس  ْنَِمل  676ٌمْلِس 

ْمُتْقَّقَح اَِمل  677ٌقِّقَحُم 

ْمُتْلَْطبَأ اَِمل  677ٌلِطْبُم 

ْمَُکل 677ٌعیِطُم 

ْمُکِّقَِحب 677ٌفِراَع 

تینارون هب  (ع ) نینمؤملاریما تفرعم  677رد 

ْمُکِلْضَِفب 692ٌّرِقُم 

ٌبِجَتْحُم ْمُکِمْلِِعل  693ٌلِمَتْحُم 

ْمُِکب ٌفِرَتْعُم  693ْمُکِتَّمِِذب 

ْمُکِتَعْجَِرب ٌقِّدَصُم  ْمُِکبایِِإب  693ٌنِمْؤُم 

تعجر 693رد 

تعجر 693رد 

تعجر تقیقح  نایب  رد  تسخن : 694هعمل 

تعجر یلقع  ناکما  رد  مود : 695هعمل 

تعجر تمکح  رد  موس : 701هعمل 

تنس باتک و  زا  یلقن  هلدا  رد  مراهچ : 705هعمل 

(ع) نینمؤملا ریما  مولع  717رد 

نمؤم توم  لتق و  لیوأت  718رد 

اه 734یهاگآ 
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دنتسیک ضحم  نانمؤم  ضحم و  نارفاک  هک  نیا  زا  دارم  رد  لوا : 734یهاگآ 

سیلبا نتشک  هرابرد  موس : 741یهاگآ 

ْمُکَِتلْوَِدل ٌبَِقتْرُم  ْمُکِرْمَِأل  742ٌرِظَتْنُم 

ْمُِکلْوَِقب 744ٌذِخآ 

ْمُکِرْمَِأب 745ٌلِماَع 

ْمُِکب 745ٌریِجَتْسُم 

ْمَُکل 745ٌِرئاَز 

ْمُِکب 745ٌِذئاَع 

ْمُکِروُبُِقب 747ٌِذئاَع 

ْمُِکب َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیِلإ  747ٌعِفْشَتْسُم 

747تعافش

ِهَیِلإ ْمُِکب  ٌبِّرَقَتُم  750َو 

ِيروُمُأ َو  ِیلاَوَْحأ  ِّلُک  ِیف  ِیتَداَِرإ  َو  یِِجئاَوَح  َو  ِیتَبِلَط  َماََمأ  ْمُکُمِّدَقُم  751َو 

ْمُکِرِخآ َو  ْمُِکلََّوأ  َو  ْمُکِِبئاَغ  َو  ْمُکِدِهاَش  َو  ْمُکِتِینالَع  َو  ْمُکِّرِِسب  752ٌنِمْؤُم 

ْمُکَیِلإ ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  753َو 

(ع) همئا هب  لام  ناج و  ضیوفت  753رد 

ٌهَّدَعُم ْمَُکل  ِیتَرْصُن  َو  ٌعَبَت  ْمَُکل  ییْأَر  َو  ٌمِّلَسُم  ْمَُکل  ِیبْلَق  َو  ْمُکَعَم  ِهِیف  ٌمِّلَسُم  755َو 

ْمُِکب ُهَنیِد  َیلاَعَت  ُهَّللا  ییْحی  756یَّتَح 

نید تایح  گرم و  زا  756دارم 

ِهِمایَأ ِیف  ْمُکَّدُری  759َو 

دنتسه هَّللا  مایا  (ع ) همئا هک  نیا  759رد 

ِِهلْدَِعل ْمُکَرِهْظی  760َو 

ِهِضَْرأ ِیف  ْمُکَنِّکَمی  760َو 

ْمَُکلََّوأ ِِهب  ُتیَّلََوت  اَِمب  ْمُکَرِخآ  ُتیَّلََوت  َو  ْمُِکب  ُتْنَمآ  ْمُکِریَغ  َعَم  ْمُکَعَم ال  760ْمُکَعََمف 

ْمُکاَوِس ٍعاَطُم  ِّلُک  َو  ْمَُکنوُد  ٍهَجِیلَو  ِّلُک  ْنِم  َو  ْمُکْنَع  َنِیفِرَحْنُْملا  ْمُکِیف  َنیِّکاَّشلا  ْمُِکثِْرِإل  َنیِبِصاَْغلا  َو  ْمُکِتیِالو  ْنِم  َنِیِقراَْملا  َو  ْمُکِّقَِحل  َنیِدِحاَْجلا  ْمَُکل  َنیِِملاَّظلا  ُمِِهبْزِح  َو  ِنیِطایَّشلا  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِتْبِْجلا  َنِم  َو  ْمُِکئاَدْعَأ  ْنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیِلإ  ُْتئَِرب  762َو 

مکحم هباشتم و  تایآ  توغاط و  تبج و  زا  دارم  762رد 

ِراَّنلا َیِلإ  َنوُعْدی  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  َنِم  766َو 

ْمُکِتَعاَِطل ِینَقََّفو  َو  ْمُکِنیِد  َو  ْمُکِتَّبَحَم  َو  ْمُِکتالاَوُم  یَلَع  ُتییَح  اَم  اَدبَأ  ُهَّللا  767ِینَتَّبَثَف 

عدوتسم رقتسم و  نامیا  767رد 

ْمُکِتَعاَِطل ِینَقََّفو  769َو 

نامیا يارب  ردص  حرش  769رد 

ْمُکَتَعاَفَش ِینَقَزَر  771َو 

تعافش 771رد 

تسا تعافش  تاجن و  ثعاب  هک  همئا : تیالو  هب  نامیا  لها  شیارگ  776رد 
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ددرگ یم  بلق  تقر  ثعاب  همئا : اب  تاقالم  ترایز و  هک  نیا  779رد 

ِهَیِلإ ْمُتْوَعَد  اَِمل  َنیِِعباَّتلا  ْمُکِیلاَوَم  ِرایِخ  ْنِم  ِینَلَعَج  781َو 

ْمُکَرَاثآ ُّصَتْقی  ْنَِّمم  ِینَلَعَج  781َو 

ْمُکَلیِبَس ُکُلْسی  782َو 

ْمُکاَدُِهب يِدَتْهی  782َو 

ْمُِکتَرْمُز ِیف  ُرَشْحی  782َو 

ْمُکِتَعْجَر ِیف  ُّرِکی  782َو 

ْمُکَِتلْوَد ِیف  ُکَّلَمی  782َو 

ْمُکِتِیفاَع ِیف  ُفَّرَشی  782َو 

ْمُکِمایَأ ِیف  ُنَّکَمی  782َو 

ْمُکِتیْؤُِرب ادَغ  ُهُنیَع  ُّرََقت  782َو 

ْمُِکب َهَّجََوت  ُهَدَصَق  ْنَم  َو  ْمُکْنَع  َلِبَق  ُهَدََّحو  ْنَم  َو  ْمُِکب  َأََدب  َهَّللا  َداََرأ  ْنَم  ِیلاَم  َو  ِیلَْهأ  َو  یِسَْفن  َو  یِّمُأ  َو  ْمُْتنَأ  783ِیبَِأب 

ادخ تخانش  783رد 

دنتسه ادخ  فّرعم  (ع ) همئا هک  نیا  785رد 

یمسم اب  ادخ  مسا  تبسن  790رد 

ْمُکَءاََنث یِصْحُأ  797ِیلاَوَم ال 

ْمُکَهْنُک ِحْدَْملا  َنِم  ُغُْلبَأ  797َو ال 

ْمُکَرْدَق ِفْصَْولا  َنِم  797َو 

ِراَّبَْجلا ُجَجُح  َِوراَْربَْألا  ُهاَدُه  َو  ِرایْخَْألا  ُرُون  ْمُْتنَأ  797َو 

ِراَّبَْجلا ُجَجُح  َِوراَْربَْألا  ُهاَدُه  َو  ِرایْخَْألا  ُرُون  ْمُْتنَأ  797َو 

تنیط 799رد 

ُِمتْخی ْمُِکب  َو  ُهَّللا  َحَتَف  799ْمُِکب 

ُهُتَِکئالَم ِِهب  ْتَطَبَه  َو  ُهُلُسُر  ِِهب  َْتلََزن  اَم  ْمُکَدْنِع  َو  َّرُّضلا  ُفِشْکی  َو  َمَْهلا  ُسِّفَنی  ْمُِکب  َو  ِِهنِْذِإب  ِالإ  ِضْرَْألا  یَلَع  َعََقت  ْنَأَءاَمَّسلا  ُکِسْمی  ْمُِکب  َو  َثیَْغلا  ُلِّزَنی  ْمُِکب  799َو 

ُنیِمَْألا ُحوُّرلا  َثِعُب  َکیَِخأ  َیِلإ  َو  ْمُکِّدَج  َیِلإ  799َو 

دنتوبن مولع  هثرو  (ع ) 799همئا

َنیَِملاَْعلا َنِم  ادََحأ  ِتْؤی  َْمل  اَم  ُهَّللا  802ُمُکاَتآ 

ْمُِکفَرَِشل ٍفیِرَش  ُّلُک  802َأَطْأَط 

ْمُکِتَعاَِطل ٍرِّبَکَتُم  ُّلُک  َعََخب  802َو 

ْمَُکل یَش ٍء  ُّلُک  َّلَذ  َو  ْمُکِلْضَِفلٍراَّبَج  ُّلُک  َعَضَخ  َو  راّبجب  مهیلع  تنا  ام  802و 

ْمُکِروُِنب ُضْرَْألا  ِتَقَرَْشأ  803َو 

(ع) ماما جرف  زا  فیطل  803ییانعم 

ْمُکِتیالِِوب َنوُِزئاَْفلا  َزاَف  806َو 

تسا نیریش  نمؤم  يارب  806گرم 

ِناَوْضِّرلا َیِلإ  ُکَلْسی  811ْمُِکب 
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ِنَمْحَّرلا ُبَضَغ  ْمُکَتیِالو  َدَحَج  ْنَم  یَلَع  812َو 

گرم نامز  رد  نارفاک  812لاوحا 

ِروُبُْقلا ِیف  ْمُکُروُبُق  َو  ِرَاثْآلا  ِیف  ْمُکُرَاثآ  َو  ِسوُفُّنلا  ِیف  ْمُکُسُْفنَأ  َو  ِحَاوْرَْألا  ِیف  ْمُکُحَاوَْرأ  َوِداَسْجَْألا  ِیف  ْمُکُداَسَْجأ  َو  ِءاَمْسَْألا  ِیف  ْمُکُؤاَمَْسأ  َو  َنیِرِکاَّذلا  ِیف  ْمُکُرْکِذ  ِیلاَم  َو  ِیلَْهأ  َو  یِسَْفن  َو  یِّمُأ  َو  ْمُْتنَأ  813ِیبَِأب 

تسیچ همه  اب  (ع ) همئا تیعم  813يانعم 

توبن تقیقح  نایب  رد  تسخن  813هوذج 

مود هوذج  داسجا  حاورا و  رکذ و  زا  دارم  815رد 

موس هوذج  تسا  نارگید  ضرع  رد  (ع ) همئا يویند  هأشن  هک  نیا  816رد 

دوعص سوق  رد  نارگید و  لوط  رد  همئا  817دوجو 

ْمُکَءاَمَْسأ یَلَْحأ  819اََمف 

دوش یم  اهنآ  نارادتسود  تاجرد  ندش  فعاضم  ثعاب  (ع ) همئا تیالو  هک  نیا  819رد 

ْمُکَسُْفنَأ َمَرْکَأ  820َو 

ْمُکَرَطَخ َّلََجأ  َو  ْمَُکنْأَش  َمَظْعَأ  821َو 

ْمُکَدْهَع َیْفَوأ  821َو 

ْمُکَدْعَو َقَدْصَأ  822َو 

ٌدْشُر ْمُکُرَْمأ  َو  ٌرُون  822ْمُکُمالَک 

يَوْقَّتلا ُمُکُتیِصَو  822َو 

ُریَْخلا ُمُکُلِْعف  822َو 

ُناَسِْحْإلا ُمُکُتَداَع  822َو 

ُمَرَْکلا ُمُکُتیِجَس  823َو 

ُقْفِّرلا َو  ُقْدِّصلا  َو  ُّقَْحلا  ُمُکُنْأَش  823َو 

قدص قح و  يانعم  823رد 

ٌمْتَح َو  ٌمْکُح  ْمُکُلَْوق  824َو 

ٌمْزَح َو  ٌمْلِح  َو  ٌمْلِع  ْمُکیْأَر  824َو 

ُهاَهَتْنُم َو  ُهَاوْأَم  َو  َُهنِدْعَم  َو  ُهَعَْرف  َو  ُهَلْصَأ  َو  َُهلََّوأ  ْمُتْنُک  ُریَْخلا  َرِکُذ  824ِْنإ 

دنتاریخ همه  أدبم  (ع ) همئا هک  نیا  824رد 

ْمُِکئَالب َلیِمَج  یِصْحُأ  َو  ْمُِکئاََنث  َنْسُح  ُفِصَأ  َفیَک  یِسَْفن  َو  یِّمُأ  َو  ْمُْتنَأ  828ِیبَِأب 

ِلُّذلا َنِم  ُهَّللا  اَنَجَرَْخأ  ْمُِکب  828َو 

ِراَّنلا َنِم  َو  ِتاَکَلَْهلا  ِفُرُج  اَفَش  ْنِم  َانَذَْقنَأ  829َو 

ِراَّنلا َنِم  َو  ِتاَکَلَْهلا  ِفُرُج  اَفَش  ْنِم  َانَذَْقنَأ  829َو 

ینیوکت تهج  زا  نایعیش  ياه  یگژیو  830رد 

َاناْینُد ْنِم  َدََسف  َناَک  اَم  َحَلْصَأ  َو  اَنِنیِد  َِملاَعَم  ُهَّللا  اَنَمَّلَع  ْمُِکتالاَوُِمب  یِسَْفن  َو  یِّمُأ  َو  ْمُْتنَأ  831ِیبَِأب 

ُهَضَرَتْفُْملا ُهَعاَّطلا  ُلَبْقُت  ْمُِکتالاَوُِمب  َو  ُهَقْرُْفلا  ِتَفَلَْتئا  َو  ُهَمْعِّنلا  ِتَمُظَع  َو  ُهَِملَْکلا  ِتََّمت  ْمُِکتالاَوُِمب  832َو 

دوش یمن  هتفریذپ  یلمع  چیه  تیالو  نودب  هک  نیا  832رد 

ناشدوخ اب  هن  درک  ینمشد  نینمؤم  دب  ياهراک  اب  دیاب  هک  نیا  844رد 
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(ع) تیب لها  اب  تالاوم  هب  ندشن  رورغم  رد  تحیصن  هظعوم و  846یهاگآ و 

هَضِرَتْفُملا َهَعاَّطلا  َلَبََقت  مُِکتالاَوُِمب  850َو 

تانسح هب  نینمؤم  تائیس  لیدبت  نانمشد و  لامعا  شریذپ  مدع  850رد 

تیدوبع ّرس  853رد 

ُهَبِجاَْولا ُهَّدَوَْملا  ُمَُکل  855َو 

تسا بجاو  همه  رب  (ع ) یلع بح  هک  نیا  855رد 

َُهلوُبْقَْملا ُهَعاَفَّشلا  َو  ُریِبَْکلا  ُنْأَّشلا  َو  ُمیِظَْعلا  ُهاَْجلا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َدْنِع  ُموُلْعَْملا  ُناَکَْملا  َوُدوُمْحَمْلا  ُماَقَْملا  َو  ُهَعِیفَّرلا  ُتاَجَرَّدلا  857َو 

توبن بتارم  857رد 

دومحم ماقم  هعیفر و  هجرد  يانعم  858رد 

َنیِدِهاَّشلا َعَم  اَنْبُتْکاَف  َلوُسَّرلااَنْعَبَّتا  َو  َْتلَْزنَأ  اَِمب  اَّنَمآ  864اَنَّبَر 

اَنَتیَدَه ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  865اَنَّبَر ال 

ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَه  867َو 

الوُعْفََمل اَنِّبَر  ُدْعَو  َناَک  ِْنإ  اَنِّبَر  868َناَحْبُس 

ْمُکاَضِر ِالإ  اَهیَلَع  ِیتْأی  ابُونُذ ال  َلََجوَّزَع  ِهَّللا  َنَیب  َو  ِینَیب  َِّنإ  ِهَّللا  ِیلَو  869ای 

تسا نامیا  ندش  لماک  طرش  (ع ) همئا ندوب  لماک  میلست  هک  نیا  869رد 

ِهِقْلَخ َرَْمأ  ْمُکاَعْرَتْسا  َو  ِهِّرِس  یَلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  870ِّقَحِبَف 

ِهِتَعاَِطب ْمُکَتَعاَط  َنََرق  871َو 

ِیئاَعَفُش ْمُتْنُک  َو  ِیبُونُذ  ْمُتْبَهْوَتْسا  871اََّمل 

َهَّللا َضَْغبَأ  ْدََقف  ْمُکَضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  َّبََحأ  ْدََقف  ْمُکَّبََحأ  ْنَم  َو  َهَّللا  یَصَع  ْدََقف  ْمُکاَصَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاَطَأ  ْدََقف  ْمُکَعاَطَأ  ْنَم  ٌعیِطُم  ْمَُکل  871یِّنَِإف 

ِیئاَعَفُش ْمُهُتْلَعََجل  ِراَْربَْألا  ِهَِّمئَْألِارایْخَْألا  ِهِتَیب  ِلَْهأ  َو  ٍدَّمَحُم  ْنِم  َکَیِلإ  َبَْرَقأ  َءاَعَفُش  ُتْدََجو  َْول  یِِّنإ  871َّمُهَّللا 

871هراشا

تسا یبهو  تعافش  ماقم  هک  نیا  872رد 

ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَنُبْسَح  َو  اریِثَک  َمَّلَس  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحَْرأ  َکَِّنإ  ْمِِهتَعاَفَِشب  َنیِموُحْرَْملا  ِهَرْمُز  ِیف  َو  ْمِهِّقَِحب  َو  ْمِِهب  َنِیِفراَْعلاِهَلْمُج  ِیف  ِینَلِخْدُت  ْنَأ  876َکُلَأَْسأ 

فاَرِصنالا َتْدََرا  877اَِذاَف 

عادو ترایز  877رد 

عِّدَوُم مالَس  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  877لَُقف 

مْئِس 877ال 

لاَق 878َو ال 

َلاَم 878َو ال 

دیِجَم دیِمَح  ُهَِّنإ  ِتیَْبلا  َلَْهأ  مُکیَلَع  ُهُتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  878َو 

مُکْنَع بِغاَر  ُریَغ  ِیلَو  879مالَس 

مُِکب لِدْبَتْسُمال  879َو 

مُکیَلَع ِرثَؤُمال  879َو 

مُکْنَع فَرَحْنُمال  879َو 
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مُِکبْرُق ِیف  دُهاَز  879َو ال 

مُکِدِهاشَم ِنایْتإ  َو  مُکِروُبُقِهَرایَز ، ْنِم  ِدْهَعلا  ُرِخآ  ُهَّللا  ُهُلَعَج  879ال 

مُِکتَرْمُز ِیف  ُهَّللا  ینرَشَح  َو  مُکیَلَع ، ُمالَّسلا  880َو 

مُکِضوَح ینَدَروأ  880َو 

مُِکبْزَح ِیف  ِینَلَعَج  880َو 

یِّنَع مُکاَضَْرأ  880َو 

مُکِمایَأ ِیف  ِینْکِّلَم  َو  مُکِتَعِْجر ، ِیف  ِینایَْحأ  َو  مُکَِتلْوَد ، ِیف  یننَّکَم  881َو 

مَُکل ییْعَس  رِکَش  881َو 

رکش يانعم  881رد 

مُکِتَعاَفَِشب ِیْبنَذ  ْرِفَغ  883َو 

مُکِتَّبَحَِمب ِیتَرْثَع  َلاََقأ  883َو 

هانگ تقیقح  883رد 

مُکاَدُِهب ِینَّزِعَأ  َو  مُکِتَعاِطب ، ِینْفِّرَش  َو  مُِکتالاوُِمب ، یبْعَک  یَلْعَأ  885َو 

ْمُکِتَعیش َو  ْمُکیّبِحُم ، َو  مُکیلاَوَم ، َو  مُکِراَّوُز  ْنِم  ٌدََحأ  ِِهب  ُبِلَقْنی  اَم  ِلَضْفَِأب  هِتیاَفِک ، َو  ِهِلْضَف  َو  ِهَّللا  ِناوضِِرب  ًاِزئاَف  ًایِنَغ  یفاَعُم  ًاِملاسًاِمناغ  ًاحَجْنُم  ًاحِلْفُم  بِلَقْنی  نَِّمم  ینَلَعَج  885َو 

تاَبِْخإ َو  يوَْقت  َو  ناَمیإ  َو  ٍهَقِداَص ، ٍهیِِنب  ّیبَر  ِیناَْقبَأ  اًَماَدبَأ  دوَعلا  ُّمث  دوَعلا  َُّمث  دوَعلا  هَّللا  ِینَقَزَر  885َو 

تین يانعم  885رد 

؟ تسیچ باذع  رد  باذع  لها  ندوب  دلخم  تلع  هک  نیا  887رد 

بیَط ٍلالَح  ٍعِسَاو  ٍقِْزر  888َو 

لالح قزر  888رد 

مِهِرْکِذ َو  ْمِِهتَرایِز  ْنِمِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهْلَعْجَت  890َّمُهَّللا ال 

مِهیَلَع ِهالَّصلا  890َو 

ناَمیإلا َو  ِروّنلا  َو  ِزْوَْفلا ، َو  ِهَکَرَْبلا  َوِهَمْحَّرلا  َو  ِریَْخلا  َو  ِهَرِفْغَْملا  ِیل  ْبِْجَوأ  890َو 

َِهباَجِإلا ِنْسُح  892َو 

مِهِّقَِحب َنیِفراَْعلا  َِکئاِیلْوَأل  ْتَبَْجَوأ  892اَمَک 

مِهَیِلإ َو  َکَیِلإ  َنیبِّرَقتُملا  مِِهتَرایِز ، یف  َنیبِغاَّرلا  َو  مُهَتَعاَط ، 892َنیبِجوَْملا 

مُکِّبَر َدْنِع  ینورُکْذا  َو  مُکِتَعاَفِش  یف  ینولَخَْدأ  َو  مُِکبْزِح ، یف  ینوریَص  َو  ْمُکِّمَه  یف  ینولَعْجا  یلَْهأ  َو  یلاَم  َو  یسَْفن  َو  یّمُأ  َو  مُْتنَأ  892یبَِأب 

مالَّسلا یّنِم  مُهداَسْجأ  َو  ْمُهحَاوَرأ  ِْغْلبَأ  َوٍدَّمَحُم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  893َّمُهَّللا 

ًاریِثَک ًامیِلَْست  َمَّلَس  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  894َو 

تاولص يانعم  894رد 

هکئالم ادخ و  تاولص  يانعم  897رد 

903همتاخ

اه تشون  912یپ 

زکرم 1030هرابرد 
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هریبک هعماج  ترایز  حرش 

باتک تاصخشم 

فیلات يدابآدورد  ینادمه  نیسح  فلوم  حرش  هریبک  هعماج  ترایز  روآدیدپ :  مان  ناونع و  حرش  هریبک  هعماج  ترایز  هسانشرس : 
لایر  35000 کباش :  .ص   720 يرهاظ :  تاصخشم  . 1384 نارکمج ،  سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم  یجیئان  نیسحدمحم 

هریبکلا هعماجلا  هرایز  حرـش  هعلاطلا  سومـشلا  دـلج : يور  ناونع  تشاددای :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  : 0-26-8484-964
سومشلا رگید :  ناونع  هریبکلا  هعماجلا  هرایز  حرـش  هعلاطلا  سومـشلا  دلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هدوزفا هسانش  .اه  همانترایز  عوضوم :  .ریسفت  دقن و  هریبک --  هعماج  همانترایز  عوضوم :  یسراف  هریبکلا  هعماجلا  هرایز  حرش  هعلاطلا 
يدنب هدر  مجرتم   -، 1338 نیسحدمحم ،  یجیئان  هدوزفا :  هسانـش  .ق   1343 یقتدمحم 1280 - نب  نیـسح  ینادمه  يدابآدورد  : 

م 924-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/777 ییوید :  يدنب  هدر  د4 1384   / BP271/202 هرگنک : 

رشان نخس 

ناملـسم و ناناوج  یغورد  رـشب  قوقح  یبطق و  کت  ناهج  نایعّدـم  طسوت  یفارحنا  راکفا  هب  ینید  یب  غیلبت  اب  هک  زورما  ناـهج  رد 
ناگدنیوپ يارب  یتیاده  غارچ  دناوت  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیب  لها  هب  یّـسأت  دنناشک  یم  ههار  یب  هب  ار  نایدا  رگید 

دمحم همالع  فیلأت  هریبک  هعماج  ترایز  حرـش  رد  هعلاّطلا  سومـشلا  گنـس  نارگ  باتک  میدش  نآ  رب  اذل  .دشاب  تلادع  ّقح و  هار 
همجرت هزع  دیذ  یجیئان  نیسح  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترـضح  طسوت  هک  هیلع  هَّللا  ناوضر  يدابآدورد  ینادمه  نیـسح 

بان مالـسا  قح و  نایدانم  ياـسر  يادـن  یمالـسا  بـالقنا  هک  ینونک  رـصع  رد  تسا  دـیما  مییاراـیب  عبط  رویز  هب  ار  تسا  هدـیدرگ 
یلص يدمحم 
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.میشاب هدرک  يا  هفیظو  ماجنا  دناسر  یم  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  تیریدم 

هریبک هعماج  ترایز 

ِْملِْحلا یَهَْتنُم  ِْملِْعلا َو  َناَّزُخ  ِهَمْحَّرلا َو  َنِدْعَم  یْحَْولا َو  َِطبْهَم  ِهَِکئالَْملا َو  َفَلَتُْخم  َِهلاَسِّرلا َو  َعِضْوَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِتَیب  َلْهَأ  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلا 
َءاَنَمُأ ِناَمیِْإلا َو  َباَْوبَأ  ِدالِْبلا َو  َناَکْرَأ  ِداَبِْعلا َو  َهَساَس  ِرایْخَْألا َو  َِمئاَعَد  ِراَْربَْألا َو  َرِـصاَنَع  ِمَعِّنلا َو  َءاِیلْوَأ  ِمَمُأـْلا َو  َهَداَـق  ِمَرَْکلا َو  َلوُصُأ  َو 

ِحِیباَصَم يَدُْـهلا َو  ِهَِّمئَأ  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیَِملاَْـعلا َو  ِّبَر  ِهَریِخ  َهَْرتِع  َنِیلَـسْرُْملا َو  َهَْوفَـص  َنیِیبَّنلا َو  ََهلالُـس  ِنَمْحَّرلا َو 
ِهَّللا ِجَجُح  یَنْـسُْحلا َو  ِهَوْعَّدلا  یَلْعَْألا َو  ِلَثَْملا  ِءاِیْبنَْألا َو  ِهَثَرَو  يَرَْولا َو  ِفْهَک  یَجِْحلا َو  ِیلوُأ  یَهُّنلا َو  يِوَذ  یَقُّتلا َو  ِمالْعَأ  یَجُّدـلا َو 

ِهَّللا َو ِهَمْکِح  ِنِداَعَم  ِهَّللا َو  ِهَکََرب  ِنِکاَسَم  ِهَّللا َو  ِهَفِْرعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َیلوُأـْلا َو  ِهَرِخْـآلا َو  اْینُّدـلا َو  ِلـْهَأ  یَلَع 
یَلَع ُمـالَّسلا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهیِّرُذ  ِهَّللا َو  ِیبـَن  ِءایِـصْوَأ  ِهَّللا َو  ِباَـتِک  ِهَلَمَح  ِهَّللا َو  ِّرِـس  ِهَظَفَح 

َنیِرِهْظُْملا ِهَّللا َو  ِدیِحْوَت  ِیف  َنیِِصلْخُْملا  ِهَّللا َو  ِهَّبَحَم  ِیف  َنیِّماَّتلا  ِهَّللا َو  ِْرمَأ  ِیف  َنیِّرِقَتْـسُْملا  ِهَّللا َو  ِهاَضْرَم  یَلَع  ِءالِدَْألا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِهاَعُّدلا 
ِهاَعُّدـلا َو ِهَِّمئَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنُولَمْعی َو  ِهِْرمَِأب  ْمُه  ِلْوَْقلِاب َو  ُهَنوُِقبْـسی  َنیِذَّلا ال  َنیِمَرْکُْملا  ِهِداَبِع  ِهیْهَن َو  ِهَّللا َو  ِْرمَأـِل 

ِهِطاَرِـص ِِهتَّجُح َو  ِهِْملِع َو  ِهَبیَع  ِِهبْزِح َو  ِِهتَریِخ َو  ِهَّللا َو  ِهیَِقب  ِْرمَْألا َو  ِیلوُأ  ِرْکِّذلا َو  ِلْهَأ  ِهاَمُْحلا َو  ِهَداَّذلا  ِهالُْولا َو  ِهَداَّسلا  ِهاَدُْـهلا َو  ِهَداَْقلا 
ِهَّللا َو ُهَمْحَر  ِِهناَهُْرب َو  ِهِرُون َو  َو 
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َوُه الِإ  ََهلِإ  ِهِْقلَخ ال  ْنِم  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُُهتَِکئالَم َو  َُهل  ْتَدِهَش  ِهِسْفَِنل َو  ُهَّللا  َدِهَـش  اَمَک  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ُُهتاَکََرب 
َهِرَک َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يَدُْهلِاب َو  ُهَلَسْرَأ  یَـضَتْرُْملا  ُُهلوُسَر  ُبَجَْتنُْملا َو  ُهُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُمیِکَْحلا َو  ُزیِزَْعلا 
ِهَِّلل َنوُعیِطُْملا  َنْوَفَطْصُْملا  َنُوقِداَّصلا  َنوُقَّتُْملا  َنُوبَّرَقُْملا  َنُومَّرَکُْملا  َنُوموُصْعَْملا  َنویِدْهَْملا  َنوُدِشاَّرلا  ُهَِّمئَْألا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َنوُکِرْشُْملا َو 

ْمُکَّزَعَأ ِِهتَرْدـُِقب َو  ْمُکاَبَتْجا  ِهِّرِِـسل َو  ْمُکَراَتْخا  ِِهبیَِغل َو  ْمُکاَضَتْرا  ِهِْملِِعب َو  ْمُکاَفَطْـصا  ِِهتَماَرَِکب  َنوُِزئاَْفلا  ِِهتَداَرِِإب  َنُوِلماَْعلا  ِهِْرمَِأب  َنُوماَّوَْقلا 
ًهَظَفَح ِِهنیِِدل َو  اراَْصنَأ  ِِهتیَِرب َو  یَلَع  اجَجُح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  َءاَفَلُخ  ْمُکیِـضَر  ِهِحوُِرب َو  ْمُکَدیَأ  ِهِرُوِنل َو  ْمُکَبَجَْتنا  ِِهناَهُْرِبب َو  ْمُکَّصَخ  ُهاَدُِـهب َو 

ِهِدِالب َو ِیف  اراَنَم  ِهِداَبِِعل َو  امالْعَأ  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  َءاَدَهُش  ِهِدیِحْوَِتل َو  اناَکْرَأ  ِهیْحَِول َو  ًهَمِجاَرَت  ِِهتَمْکِِحل َو  اعَدْوَتْـسُم  ِهِْملِِعل َو  ًهَنَزَخ  ِهِّرِِـسل َو 
اریِهْطَت ْمُکَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  ِسَنَّدـلا َو  َنِم  ْمُکَرَّهَط  ِنَتِْفلا َو  َنـِم  ْمُـکَنَمآ  ِلـَلَّزلا َو  َنـِم  ُهَّللا  ُمُکَمَـصَع  ِهِطاَرِـص  یَلَع  َءـالِدَأ 

ِّرِّسلا َو ِیف  َُهل  ُْمتْحَـصَن  ِِهتَعاَـط َو  َدـْقَع  ُْمتْمَکْحَأ  ُهَقاَـثیِم َو  ُْمتْدَّکَو  ُهَرْکِذ َو  ُْمْتمَدَأ  ُهَمَرَک َو  ْمـُتْدَّجَم  ُهَنْأَـش َو  ُْمتْرَبْـکَأ  َُهلـالَج َو  ْمـُتْمَّظَعَف 
ُُمتْمَقَأ ِِهْبنَج َو  ِیف  ْمَُکباَصَأ  اَم  یَلَع  ُْمتْرَبَص  ِِهتاَضْرَم َو  ِیف  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمْتلََذب  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِِهلِیبَس  َیلِإ  ُْمتْوَعَد  ِهِینالَْعلا َو 

ُهَِضئاَرَف َو ُْمْتنَیب  ُهَتَوْعَد َو  ُْمْتنَلْعَأ  یَّتَح  ِهِداَهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَـهاَج  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  ُْمتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْمتْرَمَأ  َهاَـکَّزلا َو  ُُمتیَتآ  َهـالَّصلا َو 
ْنَم ِِهلُسُر  ْنِم  ُْمْتقَّدَص  َءاَضَْقلا َو  َُهل  ُْمتْمَّلَس  اَضِّرلا َو  َیلِإ  ُْهنِم  َِکلَذ  ِیف  ُْمتْرِص  ُهَتَّنُس َو  ُْمْتنَنَـس  ِهِماَکْحَأ َو  َِعئاَرَـش  ُْمتْرَـشَن  ُهَدوُدُح َو  ُْمتْمَقَأ 

ْمُْکنَع ُبِغاَّرلاَف  یَضَم 
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ِهَُّوبُّنلا ُثاَریِم  ُُهنِدـْعَم َو  ُُهلْهَأ َو  ُْمْتنَأ  ْمُکَیلِإ َو  ْمُْکنِم َو  ْمُکِیف َو  ْمُکَعَم َو  ُّقَْحلا  ٌقِهاَز َو  ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  ٌقِحال َو  ْمَُکل  ُمِزـاللا  ٌقِراَـم َو 
ُُهناَـهُْرب ُهُرُون َو  ْمُکِیف َو  ُهُِمئاَزَع  ْمُکیَدـَل َو  ِهَّللا  ُتاـیآ  ْمُکَدـْنِع َو  ِباَـطِْخلا  ُلْـصَف  ْمُکیَلَع َو  ْمُُهباَـسِح  ْمُکَیلِإ َو  ِْقلَْخلا  ُباـیِإ  ْمُکَدـْنِع َو 

ْدَقَف ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَم  َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَـقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َهَّللا َو  يَداَـع  ْدَـقَف  ْمُکاَداَـع  ْنَم  َهَّللا َو  َیلاَو  ْدَـقَف  ْمُکـالاَو  ْنَم  ْمُکَیلِإ  ُهُْرمَأ  ْمُکَدـْنِع َو 
َُهلوُصْوَْملا َو ُهَمْحَّرلا  ِءاَقَْبلا َو  ِراَد  ُءاَعَفُـش  ِءاَنَْفلا َو  ِراَد  ُءاَدَهُـش  ُمَْوقَأـْلا َو  ُطاَرِّصلا  ُُمْتنَأ  ِهَّللاـِب  َمَصَتْعا  ِدَـقَف  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َهَّللا َو  َضَْغبَأ 
َنوُّلُدَـت َو ِهیَلَع  َنوُعْدَـت َو  ِهَّللا  َیلِإ  َکَلَه  ْمُِکتْأی  َْمل  ْنَم  اََجن َو  ْمُکاَتَأ  ْنَم  ُساَّنلا  ِِهب  یَلَْتبُْملا  ُباَْبلا  ُهَظوُفْحَْملا َو  ُهَناَمَْألا  ُهَنوُزْخَْملا َو  ُهیْآلا 

ْنَم َباَخ  ْمُکاَداَع َو  ْنَم  َکَلَه  ْمُکالاَو َو  ْنَم  َدِعَـس  َنوُمُکْحَت  ِِهلْوَِقب  َنوُدِشُْرت َو  ِِهلِیبَس  َیلِإ  َنُولَمْعَت َو  ِهِْرمَِأب  َنوُمِّلَُـست َو  َُهل  َنُونِمُْؤت َو  ِِهب 
ْمُکَعَبَّتا ِنَم  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  يِدُه  ْمُکَقَّدَص َو  ْنَم  َِملَـس  ْمُکَیلِإ َو  َأََجل  ْنَم  َنِمَأ  ْمُِکب َو  َکَّسَمَت  ْنَم  َزاَف  ْمُکَقَراَف َو  ْنَم  َّلَض  ْمُکَدَـحَج َو 
ِمیِحَْجلا َنِم  ٍكْرَد  ِلَفْـسَأ  ِیف  ْمُکیَلَع  َّدَر  ْنَم  ٌكِرْـشُم َو  ْمَُکبَراَح  ْنَم  ٌِرفاَک َو  ْمُکَدَـحَج  ْنَم  ُهاَْوثَم َو  ُراَّنلاَف  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  ُهاَوْأَم َو  ُهَّنَْجلاَف 

ْنِم اَهُـضَْعب  ْتَرُهَط  َْتباَط َو  ٌهَدِـحاَو  ْمُکَتَنیِط  ْمُکَرُون َو  ْمُکَحاَوْرَأ َو  َّنَأ  یَِقب َو  اَمِیف  ْمَُکل  ٍراَج  یَـضَم َو  اَمِیف  ْمَُکل  ٌِقباَس  اَذَـه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ُهُمْـسا َو اَـهِیف  َرَکْذـی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ْمُِکب  اَـنیَلَع  َّنَم  یَّتَـح  َنِیقِدُْـحم  ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  اراَوـْنَأ  ُهَّللا  ُمُکَقَلَخ  ٍضَْعب 

ْنِم ِِهب  اَنَّصَخ  اَم  ْمُکیَلَع َو  اَنَتالَص  َلَعَج 
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ُهَّللا َغَلَبَف  ْمُکایِإ  اَنِقیِدْصَِتب  َنِیفوُْرعَم  ْمُِکلْضَِفب َو  َنیِمِّلَـسُم  ُهَْدنِع  اَّنُکَف  اَِنبُونُِذل  ًهَراَّفَک  اََنل َو  ًهیِکْزَت  اَنِـسُْفنَِأل َو  ًهَراَهَط  اَنِْقلَِخل َو  ابیِط  ْمُِکتیالِو 
ُهُِقبْـسی ٌِقئاَف َو ال  ُُهقوُفی  ٌقِحال َو ال  ُهُقَْحلی  ُثیَح ال  َنِیلَـسْرُْملا  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  َنِیبَّرَقُْملا َو  ِلِزاَـنَم  یَلْعَأ  َنیِمَّرَکُْملا َو  ِّلَـحَم  َفَرْـشَأ  ْمُِکب 

ِینَد ٌلِهاَج َو ال  ٌِملاَع َو ال  ٌدیِهَـش َو ال  ٌقیِّدِص َو ال  ٌلَسُْرم َو ال  ِیبَن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  یَْقبی  یَّتَح ال  ٌعِماَط  ِهِکاَرْدِإ  ِیف  ُعَمْطی  ٌِقباَس َو ال 
ََهلالَج ْمُهَفَّرَع  الِإ  ٌدیِهَـش  َِکلَذ  َنَیب  اَمِیف  ٌْقلَخ  ٌدـیِرَم َو ال  ٌناَطیَـش  ٌدـِینَع َو ال  ٌراَّبَج  ٌحـِلاَط َو ال  ٌرِجاَف  ٌحـِلاَص َو ال  ٌنِمُْؤم  ٌلِضاَف َو ال  َو ال 

ُهَدـْنِع َو ْمُِکَتلِْزنَم  ْمُکِّلَحَم َو  َفَرَـش  ْمُکِماَـقَم َو  َتاَـبَث  ْمُکِدِـعاَقَم َو  َقْدِـص  ْمُکِرُون َو  َماَـمَت  ْمُِکنْأَـش َو  َرَبِـک  ْمُکِرَطَخ َو  َمَظِع  ْمُکِْرمَأ َو 
ٌنِمُْؤم یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْـشُأ  ِیتَرْـسُأ  ِیلاَم َو  ِیلْهَأ َو  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُْهنِم  ْمُِکَتلِْزنَم  َبُْرق  ِهیَدـَل َو  ْمُکَتَّصاَـخ  ِهیَلَع َو  ْمُکَتَماَرَک 

ْمُِکئاَدْعَِأل ٌضِْغبُم  ْمُِکئاِیلْوَِأل  ْمَُکل َو  ٍلاَُوم  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  َِهلالَِضب  ْمُِکنْأَِشب َو  ٌرِْـصبَتْسُم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  اَِمب  ْمُکِّوُدَِعب َو  ٌِرفاَک  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَِمب  ْمُِکب َو 
ْمُِکلْـضَِفب ٌّرِقُم  ْمُکِّقَِحب  ٌفِراَع  ْمَُکل  ٌعیِطُم  ُْمْتلَْطبَأ  اَِمل  ٌلِْطبُم  ُْمتْقَّقَح  اَِمل  ٌقِّقَُحم  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَـس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  ْمَُهل  ٍداَـعُم  َو 

ْمُِکلْوَِقب ٌذِـخآ  ْمُِکَتلْوَدـِل  ٌبِقَتُْرم  ْمُکِْرمَأـِل  ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب  ٌقِّدَـصُم  ْمُِکباـیِِإب  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ٌفِرَتْعُم  ْمُِکتَّمِذـِب  ٌبِجَتُْحم  ْمُکِْملِِعل  ٌلِـمَتُْحم 
َماَمَأ ْمُکُمِّدَـقُم  ِهَیلِإ َو  ْمُِکب  ٌبِّرَقَتُم  ْمُِکب َو  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ٌعِفْـشَتْسُم  ْمُکِرُوبُِقب  ٌذـِئاَع  ٌذـِئال  ْمَُکل  ٌِرئاَز  ْمُِکب  ٌریِجَتْـسُم  ْمُکِْرمَأـِب  ٌلـِماَع 

ْمُِکِبئاَغ ْمُکِدِهاَش َو  ْمُِکتِینالَع َو  ْمُکِّرِِسب َو  ٌنِمُْؤم  يِرُومُأ  ِیلاَوْحَأ َو  ِّلُک  ِیف  ِیتَداَرِإ  یِِجئاَوَح َو  ِیتَِبلَط َو 
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ٌهَّدَـعُم ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  ٌعَبَت َو  ْمَُکل  ییْأَر  ٌمِّلَـسُم َو  ْمَُکل  ِیبـْلَق  ْمُکَعَم َو  ِهِیف  ٌمِّلَـسُم  ْمُکَیلِإ َو  ِهِّلُک  َکـِلَذ  ِیف  ٌضِّوَـفُم  ْمُکِرِخآ َو  ْمُِکلَّوَأ َو  َو 
ْمُِکب ُْتنَمآ  ْمُکِریَغ  َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف  ِهِضْرَأ  ِیف  ْمُکَنِّکَمی  ِِهلْدَِـعل َو  ْمُکَرِهْظی  ِهِمایَأ َو  ِیف  ْمُکَّدُری  ْمُِکب َو  ُهَنیِد  َیلاَعَت  ُهَّللا  ییْحی  یَّتَح 
ُمِِهبْزِح ِنیِطاـیَّشلا َو  ِتوُـغاَّطلا َو  ِْتبِْجلا َو  َنِم  ْمُِکئاَدـْعَأ َو  ْنِم  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمَُکلَّوَأ َو  ِِهب  ُتیَّلَوَـت  اَِـمب  ْمُکَرِخآ  ُتیَّلَوَـت  َو 
ٍهَجِیلَو ِّلُک  ْنِم  ْمُْکنَع َو  َنِیفِرَْحنُْملا  ْمُکِیف  َنیِّکاَّشلا  ْمُِکثْرِإـِل  َنِیبِصاَْـغلا  ْمُِکتیـالِو َو  ْنِم  َنِیقِراَْـملا  ْمُکِّقَِحل َو  َنیِدِـحاَْجلا  ْمَُکل  َنیِِملاَّظلا 

ْمُِکنیِد َو ْمُِکتَّبَحَم َو  ْمُِکتالاَُوم َو  یَلَع  ُتییَح  اَـم  ادـَبَأ  ُهَّللا  ِینَتَّبَثَف  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدـی  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَأـْلا  َنِم  ْمُکاَوِس َو  ٍعاَـطُم  ِّلُـک  ْمُکَنوُد َو 
ُُکلْـسی ْمُکَراَثآ َو  ُّصَتْقی  ْنَّمِم  ِینَلَعَج  ِهَیلِإ َو  ُْمتْوَعَد  اَِـمل  َنیِِعباَّتلا  ْمُکِیلاَوَم  ِراـیِخ  ْنِم  ِینَلَعَج  ْمُکَتَعاَفَـش َو  ِینَقَزَر  ْمُِکتَعاَِـطل َو  ِینَقَّفَو 

ِیف ُنَّکَمی  ْمُِکتِیفاَـع َو  ِیف  ُفَّرَـشی  ْمُِـکَتلْوَد َو  ِیف  ُکَّلَمی  ْمُِـکتَعْجَر َو  ِیف  ُّرِکی  ْمُِـکتَْرمُز َو  ِیف  ُرَـشْحی  ْمُکاَدُِـهب َو  يِدَـتْهی  ْمُکَلِیبَـس َو 
ْنَم ْمُْکنَع َو  َلـِبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  ْمُِکب َو  َأَدـَب  َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  ِیلاَـم  ِیلْهَأ َو  یِـسْفَن َو  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَأـِب  ْمُِکتیْؤُِرب  ادَـغ  ُهـُنیَع  ُّرَقَت  ْمُکِماـیَأ َو 

ِراَْربَْألا َو ُهاَدُه  ِرایْخَْألا َو  ُرُون  ُْمْتنَأ  ْمُکَرْدَق َو  ِفْصَْولا  َنِم  ْمُکَْهنُک َو  ِحْدَْـملا  َنِم  ُُغْلبَأ  ْمُکَءاَنَث َو ال  یِـصْحُأ  ِیلاَوَم ال  ْمُِکب  َهَّجَوَت  ُهَدَـصَق 
َّمَْهلا ُسِّفَنی  ْمُِکب  ِِهنْذِِإب َو  الِإ  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  َءاَمَّسلا  ُکِسْمی  ْمُِکب  َثیَْغلا َو  ُلِّزَنی  ْمُِکب  ُِمتْخی َو  ْمُِکب  ُهَّللا َو  َحَتَف  ْمُِکب  ِراَّبَْجلا  ُجَـجُح 

ُُهتَِکئالَم َو ِِهب  ْتَطَبَه  ُُهلُسُر َو  ِِهب  َْتلََزن  اَم  ْمُکَْدنِع  َّرُّضلا َو  ُفِشْکی  َو 
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ٍرِّبَکَتُم ُّلُک  َعََخب  ْمُِکفَرَِشل َو  ٍفیِرَش  ُّلُک  َأَطْأَط  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ادَحَأ  ِتْؤی  َْمل  اَم  ُهَّللا  ُمُکاَتآ  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  َثُِعب  َکیِخَأ  َیلِإ  ْمُکِّدَج َو  َیلِإ 
َیلِإ ُکَلْـسی  ْمُِکب  ْمُِکتیالِِوب  َنوُِزئاَْفلا  َزاَف  ْمُکِرُوِنب َو  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  ْمَُکل َو  یَـش ٍء  ُّلُک  َّلَذ  ْمُِکلْـضَِفل َو  ٍراَّبَج  ُّلُک  َعَضَخ  ْمُِکتَعاَِـطل َو 
ِیف ْمُکُؤاَمْسَأ  َنیِرِکاَّذلا َو  ِیف  ْمُکُرْکِذ  ِیلاَم  ِیلْهَأ َو  یِسْفَن َو  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِنَمْحَّرلا  ُبَضَغ  ْمُکَتیالِو  َدَحَج  ْنَم  یَلَع  ِناَوْضِّرلا َو 
اَمَف ِرُوبُْقلا  ِیف  ْمُکُرُوُبق  ِراـَثْآلا َو  ِیف  ْمُکُراـَثآ  ِسوُفُّنلا َو  ِیف  ْمُکُـسُْفنَأ  ِحاَوْرَأـْلا َو  ِیف  ْمُکُحاَوْرَأ  ِداَـسْجَْألا َو  ِیف  ْمُکُداَـسْجَأ  ِءاَمْـسَْألا َو 
ٌدْشُر ْمُکُْرمَأ  ٌرُون َو  ْمُکُمالَک  ْمُکَدْعَو  َقَدْصَأ  ْمُکَدْهَع َو  یَفْوَأ  ْمُکَرَطَخ َو  َّلَجَأ  ْمُکَنْأَش َو  َمَظْعَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  َمَرْکَأ  ْمُکَءاَمْـسَأ َو  یَلْحَأ 

ٌْمتَح َو ٌمْکُح َو  ْمُُکلْوَق  ُْقفِّرلا َو  ُقْدِّصلا َو  ُّقَْحلا َو  ُمُُکنْأَش  ُمَرَْکلا َو  ُمُُکتیِجَس  ُناَسْحِْإلا َو  ُمُُکتَداَع  ُریَْخلا َو  ُمُُکْلِعف  يَْوقَّتلا َو  ُمُُکتیِصَو  َو 
ُفِصَأ َفیَک  یِسْفَن  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُهاَهَْتنُم  ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک  ُریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  ٌمْزَح  ٌْملِح َو  ٌْملِع َو  ْمُکیْأَر 

ِتاَکَلَْهلا َو ِفُرُج  اَفَش  ْنِم  اَنَذَْقنَأ  ِبوُرُْکلا َو  ِتاَرَمَغ  اَّنَع  َجَّرَف  ِّلُّذلا َو  َنِم  ُهَّللا  اَنَجَرْخَأ  ْمُِکب  ْمُِکئالَب َو  َلیِمَج  یِصْحُأ  ْمُِکئاَنَث َو  َنْسُح 
ُهَِملَْکلا َو ِتَّمَت  ْمُِکتالاَوُِمب  اَناْینُد َو  ْنِم  َدَـسَف  َناَک  اَم  َحَلْـصَأ  اَِننیِد َو  َِملاَعَم  ُهَّللا  اَـنَمَّلَع  ْمُِکتـالاَوُِمب  یِـسْفَن  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَأـِب  ِراَّنلا  َنِم 
ُدوُمْحَْملا َو ُماَقَْملا  ُهَعِیفَّرلا َو  ُتاَجَرَّدـلا  ُهَبِجاَْولا َو  ُهَّدَوَْملا  ُمَُکل  ُهَضَرَتْفُْملا َو  ُهَعاَّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتـالاَوُِمب  ُهَقْرُْفلا َو  ِتَفَلَْتئا  ُهَمْعِّنلا َو  ِتَمُظَع 

اَنَّبَر َُهلُوبْقَْملا  ُهَعاَفَّشلا  ُرِیبَْکلا َو  ُنْأَّشلا  ُمیِظَْعلا َو  ُهاَْجلا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُمُوْلعَْملا  ُناَکَْملا 
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ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَه  اَنَتیَدَه َو  ْذِإ  َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  اَنَّبَر ال  َنیِدِهاَّشلا  َعَم  اَْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َْتلَْزنَأ َو  اَِمب  اَّنَمآ 
ْمُکَنَمَْتئا ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاَضِر  الِإ  اَهیَلَع  ِیتْأی  ابُونُذ ال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنَیب  ِینَیب َو  َّنِإ  ِهَّللا  ِیلَو  ای  الوُعْفََمل  اَنِّبَر  ُدـْعَو  َناَـک  ْنِإ  اَـنِّبَر  َناَْـحبُس 

َعاَطَأ ْدَقَف  ْمُکَعاَطَأ  ْنَم  ٌعیِطُم  ْمَُکل  یِّنِإَف  ِیئاَعَفُش  ُْمْتنُک  ِیبُونُذ َو  ُْمْتبَهْوَتْسا  اََّمل  ِِهتَعاَِطب  ْمُکَتَعاَط  َنَرَق  ِهِْقلَخ َو  َْرمَأ  ْمُکاَعْرَتْسا  ِهِّرِس َو  یَلَع 
َبَْرقَأ َءاَعَفُـش  ُتْدَجَو  َْول  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َهَّللا  َضَْغبَأ  ْدَقَف  ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَم  َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َهَّللا َو  یَـصَع  ْدَـقَف  ْمُکاَصَع  ْنَم  َهَّللا َو 

ِیف ِینَلِخْدـُت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َکیَلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف  ِیئاَعَفُـش  ْمُُهْتلَعََجل  ِراَْربَأـْلا  ِهَِّمئَأـْلا  ِراـیْخَْألا  ِِهتَیب  ِلـْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  ْنِم  َکـَیلِإ 
َنیِرِهاَّطلا َو ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َنیِمِحاَّرلا َو  ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتَعاَفَِـشب  َنیِموُـحْرَْملا  ِهَْرمُز  ِیف  ْمِهِّقَِحب َو  ْمِِهب َو  َنِیفِراَْـعلا  ِهَـلْمُج 

ُلیِکَْولا َمِْعن  ُهَّللا َو  اَُنبْسَح  ارِیثَک َو  امِیلْسَت  َمَّلَس 

عادو ترایز 

دیِمَح ُهَّنِإ  ِتیَْبلا  َلْهَأ  مُکیَلَع  ُُهتاکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َلاَم َو  لاَق َو ال  ْمئِس َو ال  عِّدَُوم ال  مالَـس  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  لُقَف  فاَرِـصنالا  َتْدَرَا  اَذِاَف 
ُرِخآ ُهَّللا  ُُهلَعَج  مُِکبُْرق ال  ِیف  دُـهاَز  مُْکنَع َو ال  فَرَْحنُمـال  مُکیَلَع َو  ِرثَُؤمـال  مُْکنَع َو  مُِکب  لِْدبَتْـسُمال  بِغاَر َو  ُریَغ  ِیلَو  مالَـس  دـیِجَم 

مُِکبْزَح ِیف  ِینَلَعَج  مُکِضوَح َو  ینَدَروأ  مُِکتَْرمُز َو  ِیف  ُهَّللا  ینرَشَح  َو  مُکیَلَع ، ُمالَّسلا  مُکِدِهاشَم َو  ِناْیتإ  َو  مُکِرُوُبق ، ِهَرایَز  ْنِم  ِدْهَعلا 
مُِکتَعاَفَِـشب َو ِیْبنَذ  ْرِفَغ  مَُکل َو  ییْعَـس  رِکَـش  مُکِمایَأ َو  ِیف  ِینْکِّلَم  َو  مُِکتَعْجِر ، ِیف  ِینایْحَأ  َو  مُِکَتلْوَد ، ِیف  یننَّکَم  یِّنَع َو  مُکاَضْرَأ  َو 

ِیْنفِّرَش َو  مُِکتالاوُِمب ، یبْعَک  یَلْعَأ  مُِکتَّبَحَِمب َو  ِیتَْرثَع  َلاَقَأ 
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ِلَْضفَِأب ِهتیاَفِک ، ِِهلْـضَف َو  ِهَّللا َو  ِناوضِِرب  ًاِزئاَف  ًاِینَغ  یفاَعُم  ًاِملاس  ًاِمناغ  ًاحَْجنُم  ًاِحْلفُم  ِبلَْقنی  نَّمِم  ینَلَعَج  مُکاَدُِهب َو  ِینَّزِعَأ  َو  مُِکتَعاِطب ،
ٍهِیِنب ّیبَر  ِیناَْـقبَأ  اَـم  ًادـَبَأ  دوَعلا  ُّمث  دوَعلا  َُّمث  دوَعلا  هَّللا  ِینَقَزَر  ْمُِکتَعیـش َو  َو  ْمُکیّبُِـحم ، َو  مُکیلاَوَم ، مُکِراَّوُز َو  ْنِم  ٌدَـحَأ  ِِهب  ُِبلَْقنی  اَـم 

ِهَرِفْغَْملا َو ِیل  ْبِجْوَأ  مِهیَلَع َو  ِهالَّصلا  ِدـْهَْعلا َو  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللا ال  بیَط  ٍلـالَح  ٍعِساَو  ٍقْزِر  تاَـبْخِإ َو  يْوقَت َو  ناَـمیإ َو  َو  ٍهَقِداَـص ،
َو مُهَتَعاَط ، َنیبِجوَْملا  مِهِّقَِحب  َنیفِراَْعلا  َِکئاِیلْوَأل  ْتَبَجْوَأ  اَـمَک  َِهباَـجِإلا  ِنْسُح  ناَـمیإلا َو  ِرّونلا َو  َو  ِزْوَْفلا ، ِهَکَرَْبلا َو  ِهَمْحَّرلا َو  ِریَْخلا َو 

یف ینوریَـص  ْمُکِّمَه َو  یف  ینوـلَعْجا  یلْهَأ  یلاَـم َو  یـسْفَن َو  یّمُأ َو  ُمْتنَأ َو  یبَأـِب  مِـهَیلِإ  َکـَیلِإ َو  َنـیبِّرَقتُملا  مِِهتَراـیِز ، یف  َنیبِـغاَّرلا 
یّنِم مُهداَـسْجأ  ْمُهحاَورَأ َو  ِْغْلبَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  مُکِّبَر  َدـْنِع  ینورُکْذا  مُِکتَعاَفِـش َو  یف  ینوـلَخْدَأ  َو  مُِکبْزِح ،

ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالَّسلا َو 

فلؤم لاح  حرش 

.دش دلوتم  يرجه  لاس 1280  رد  يو  تسا ، يدابآ  دورد  ینادمه  یقت  دیس  دنزرف  نیسح  دیس  وا  فیرش  مان 

ترجاهم فرـشا  فجن  هب  دوب  روسیم  شهاگداز  رد  هک  نارود  نآ  رد  لوادتم  لوقنم  لوقعم و  برع و  تایبدا  تالیـصحت  زا  سپ 
.تخادرپ ذّملت  هب  شیوخ  نامز  دیتاسا  تمدخ  رد  و  دومن ،

.دومن كاردا  ار  ینادمه  یلقنیسح  الم  دنوخآ  یلوم  نارود  هناگی  دعلاب ، فراع  دهاز ، ملاع  نس  رد  رضحم و  يو 

فیلأت رد  ار  شیوخ  تاقوا  رتشیب  نانج  نآ  تخادرپ ، سیردت  فیلأت و  هب  تشگزاب و  نادمه  شیوخ  سأرلا  طقسم  هب  نآ  زا  سپ 
و دومن ، یم  يرپس  نید  نافلاخم  اب  هزرابم  قح و  هب  توعد  تدابع و  و 
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.دیدرگ نفد  روبق » لها   » ناتسربق رد  تفاتش و  یقاب  راد  هب  یناف  راد  نیا  زا  یگلاس  نس 63  رد  لاس 1343  هب 

: دیامرف یم  زین  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  موحرم  هعیشلا  مالعا  تاقبط 

هدوب و يزاریـش  درجم  دیـس  نادرگاش  زا  هفرـشم  ءارماس  رد  تسا ، هدوب  لـماک  بذـهم و  لـضاف و  یهیقف  گرزب و  يدنمـشناد  »... 
یلق نیـسح  یلوم  یتشر و  هَّللا  بیبح  ازریم  تمدـخ  رد  فرـشا  فجن  رد  زین  و  تسا ، هدرب  هدافتـسا  باـنج  نآ  زا  ینـالوط  یناـمز 

كولـس و قالخا و  رد  يو  تفاـی ، ترهـش  هیملع  تاـماقم  هب  هک  نیا  اـت  تفاـی ، روضح  نارگید  یلیلخ و  نیـسح  ازریم  ینادـمه و 
...دوب روهشم  ندوب  نطاب  لها  يوقت و  حالص و 

هدوب و نید  جورم  ناگرزب  زا  نادمه  رد  و  تشگزاب ، نادـمه  هب  لاس 1318  رد  يو  مدرک ، یم  هدهاشم  فجن  رد  ار  وا  یتدـم  نم 
« ...تفای تافو  لاس 1344  رد  هک  نیا  ات  تفر  یم  رامش  هب  ناماس  نآ  رد  مدرم  ینید  عجرم  و  تشاد ، مایق  هیعرش  فئاظو  هب 

بانج نآ  تافیلأت 

: زا دنترابع  دراد و  يدنمدوس  تافیلأت  يدابآ  دورد  بانج 

هرشع هسماخلا  هلیل  هدیوست  نم  تغرف  دق  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  رخآ  رد  هفحص  رد 92  هیوضترملا  هعیشلا  یلا  هیوضرلا  هفحتلا  - 1
«. فلالا دعب  هأمثالث  نیرشع و  يدحا و  هنس  نم  هدعقلا  يذ  رهش  نم 

همدقم هدراهچ  تسا و  هدش  هتشون  نآ  هخسن  تشپ  رد  هکنانچ  .درک  عورش  لاس 1327  زا  ریسفت  نیا  يو  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  - 2
: تشون مهدراهچ  همدقم  رد  هدروآ و  نآ  رد  دیفم  یملع 

ود ناونع  هب  ار  مهدزای  همدـقم  همدـقم و  نیا  و  دوش ، یم  نیبئاغ  مودـعم و  لماش  باتک  ياه  باطخ  هک  نیا  رد  مهدراهچ  همدـقم 
هلاسر و  مداد ، رارق  هناگادج  هلاسر 
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زا دعب  لوا  ءزج  رخآ  رد  .مداهن و  مان  باتکلا » تاباطخ  حرش  یف  بابللا  بل   » هب ار  یمود  و  ینسحلا » ءامـسالا  حرـش   » هب ار  تسخن 
زا مود  ءزج  رد  هاگنآ  مدـش ، غراف  يرجه  لاس 1333  بسحالا  بجر  مهدراـهچ  زور  رد  نآ  فینـصت  زا  : » دـیامرف یم  « 202  » هیآ

« ...اَهِدـَلَِوب ٌهَدـِلاَو  َّراَُضت  اـَل   » هیآ هب  هتـشون و  ار  نآ  زا  هحفـص  هدومن و 25  عورـش  ...ٍتاَدوُدـْعَم » ٍماـیَأ  ِیف  َهَّللا  اوُرُکْذاَو   » هفیرـش هیآ 
.تسا بوخ  دوخ  باب  رد  یقیقحت و  یلیلحت و  ریسفت  نیا  دسر ، یم  هحفص  هب 310  باتک  عومجم  و  دیناسر ،

لوا لامج  شنادنزرف ، مدآ و  تبـسن  نایب  رد  همدقم  تس ، ناهج و ؟؟؟ تفه  همدقم و  کی  رب  نیدفاولا  ناهج  نیدـقارلا و  هینبت  - 3
رد تدابع  هب  ار  دوخ  دیاب  هَّللا  یلا  نارئاس  هک  نیا  رد  موس  لامج  تیدوبع و  يانعم  رد  مود  لامج  شحور و  اب  مدآ  ندب  تبسن  رد 

« نیلقثلا هراصع  میقتسملا و  ساطـسقلا   » زا دعب  ار  باتک  نیا  خلا و  ...تسا  زامن  تامدقم  رد  مراهچ  لامج  و  دنیارایب ، حبـص  ماگنه 
فلؤم هک  نیا  اب  تفای ، نایاپ  لاس 1327 ه  ریدغ  بش  رد  باتک  و  تسا ، هدرک  دای  رد ص 276 و 309  دوخ  هکنانچ  هدرک  فیلأت 

نیا هب  درک  مالک  نا  نیب  عمج  تسا  نکمم  تسا  هدش  دای  نیدفاولا  لامج  رد  نآ  لیصفت  هک  درک ، حیرصت  نیلقثلا  هراصع  رد  دوخ 
.دراد دوجو  هراب  نیا  رد  يرگید  نئارق  هکنانچ  دنا ، هدوب  لخادتم  فیلأت  ود  هک 

خساپ هب  نآ  رد  و  هدیسر ، پاچ  هب  نارهط  رد  لاس 1344 ه  رد  هحفص  رد 56  باتک  نیا  دوهیلا ، لئاسم  هبوجا  یف  دوضنملا  ردلا  - 4
دیحوت و رد  دوهی  زا  يا  هدع  زا  ؟؟؟ شسرپ یسراف 
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.دش هتشون  نارهط  هب  لاس 1342 ه  رد  تسا و  یسراف  هب  خساپ  نآ  و  تخادرپ ، مالسا  تقیقح 

رد ار  نآرق  تقیقح  ام  ینعی  ...نآرقلا  هقیقح  انحـضوا  دقلو  : » دیامرف یم  نآ  رخآ  رد  و  باتکلا ، تاباطخ  یف  بابللا  بل  هلاسر  - 5
نایاپ میدرک ، نایب  ربکالا » لقثلا  ریـسفت  یف  رمحالا  تیربکلا   » باتک تامدقم  رد  و  هیوضترملا » هعیـشلا  یلا  هیوضرلا  هفحتلا   » باتک

مرکملا لاوش  هبنـش 27  هس  زور  رد  ادخ  قیفوت  کمک و  اب  تسادـخ ، نآ  زا  دـمح  و  میتشاد ، ار  نآ  نایب  دـصق  هلأسم  نیا  رد  هچنآ 
.تفای نایاپ  لاس 1335 

لاس مظعملا  نابعش  هام  رد  نآ  فینـصت  هک  یـسراف  هب  هحفـص  کی  تسیب و  رد  ثیلثتلا  لها  باوج  یف  ثیولتلا  کسفن  هلاسر  - 6
.تفریذپ نایاپ  يرجه   1333

.ینسحلا ءامسالا  حرش  - 7

باب رد  هدوب و  لصفم  فیطل  قیقد و  حرش  نیا  دیراد  ور  شیپ  رد  نونکا  مه  هک  هعلاطلا ) سومشلا  مان  هب   ) هعماج ترایز  حرش  - 8
.تفای نایاپ  لاس 1322  هدعق  يذ  رخآ  ههد  رد  حرش  نیا  .دشاب  یم  هحفص  رد 583  و  تسا ، هناگی  دوخ 

: تسا نآ  هلمج  نیا  شرخآ  رد  هحفص و  لیصفت 106  قیقحت و  اب  نینمؤملاریما  هبطخ  حرش  نیتأشنلا ، هقیقح  یف  نیلقثلا  هراصع  - 9
.تفای تغارف  نآ  زا  لاس 1322  رد  و  راحبلا » نم  ملاعلا  ءامسلا و  باتکب  هیلعف  »

، دشاب یم  هحفـص  رد ص 210  بهذـم  نید و  لوـصا  قـیقحت  رد  یـسراف  يا  هلاـسر  لوـسرلا ، لآ  نـید  یف  لوصـالا  صخلم  - 10
رکذ يزیچ  زا  اجنآ  رد  هک  هدومن  ییاج  زا  ار  سک  ره  ندیرفآ  تیادب  هک  تسازس  ار  يراگدیرفآ  ساپـس  : » تسا نینچ  نآ  يادتبا 

هب نآ  رد  و  ...دشاب » هتشاد  دوخ  راگدیرفآ  نتخانش  يارب  یتیآ  نتشیوخ  زاغآ  هب  هک  دومن  ناوتن 
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.دنک یم  هراشا  هعلاطلا » سومشلا   » و هیوضرلا » هفحتلا   » باتک

شمرتحم دـنزرف  دزن  رد  اهنآ  همه  هک  دراد  يرگید  راثآ  بانج  نآ   » هک تسا  هدـمآ  شدـنزرف  لوق  زا  باتک  نیا  یبرع  همدـقم  رد 
.تسا دوجوم  هعلاط ) سومش  رد  نآ  همدقم  نتشون  نامز  رد   ) نارهط نکاس  یفراع  لضفلاوبا  دیس  جاح 

: دومرف هعیشلا  مالعا  تاقبط  بحاص 

یجاـح یلوم  دـنزرف  ساـبع  خیتتـش  دزن  رد  لوصا  هقف و  رد  ار  شگرزب  دـیتاسا  سورد  تاریرقت  فـلؤم  موـحرم  طـخ  هب  نم  - 11
.مدید ینارهط 

(. دش دای  نیدقارلا  هیبنت  باتک  رد  ًالبق  هک   ) میقتسملا ساطسقلا  - 12

.تسا یناوارف  راعشا  ياراد  - 13

: دوب رعش  نیا  نآ  نمض  رد  هک  مدید  يا  هوزج  رد  ار  شراعشا  هدوب و  یموش  هحیرق  ياراد  بانج  نآ 

قارف منص ز  يا  دش  نوخ  ام  لدت 

دیدن بآ  رمع  هب  وک  يا  هنشت  قاط  منیب  هب  تسدکی  اشوخ  يا 

انعر تب  يا  وت  قارف  زا  قاتشم  نینچ  نیا  مدید  روگ  هب 

افج مفک  زا  يدرب  لد  نید و  قایرت  شدشابن  تلصو  ریغ  لد  هب  هدومن  رثا  نارجه  رهز  قازمب  مدیآ  لظنح  نوچ  دهش 

دیسر لصو  تشذگ و  نارجه  تقو  قاشعلا  رشعم  دییاپب  هک  تنوگلگ  رهچ  يدنکفرب ز  قاجح  تست  روج  میاهزور ز 

قاثیم نیا  تسا  مکحم  ارم  رم  متسب  یتسود  دهع  امش  اب  قافشا  رگم  نامگ  مدیزب 

هعماج ترایز  حرش  هرابرد 

ياهباتک رگید  یفاک و  لوصا  رد  نآ  زا  يا  همـش  تسا و  دوجوم  یناوارف  ثیداحا  مالـسلا  هیلع  راـهطا  همئا  تاـماقم  رد  هک  نیا  اـب 
هدرک ادـیپ  يرگید  تیعقوم  ناشیا  دوخ  لوق  زا  یهلا و  ینـسح  ءامـسا  نیا  اب  ههجاوم  رد  هعماـج  تراـیز  نکیل  تسا ، هدـمآ  ییاور 

ریغ رد  ای  مالسلا و  هیلع  راهطا  همئا  زا  کی  ره  مرح  رد  دوخ  ترایز  مایا  رد  يرئاز  ره  هک  نیا  هچ  تسا ،
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دنک و لد  درد  و  دنک ، همزمز  ار  نآ  دوخ  بوبحم  اب  ههجاوم  رد  دنک و  هدافتـسا  ترایز  نیرتهب  زا  هک  دناد  یم  فظوم  ار  دوخ  نآ 
قوش اب  هچرگ  دراد  رارق  اه  نابز  یسراف  يارب  تیبرع  باجح  رد  هک  یلاع  نیماضم  اب  تالمج  اه و  هرقف  نیا  ًالومعم  دزیرب ، کشا 

نیا نیماـضم  تاـماقم  هب  هک  دراد  قوـش  يرئاز  ره  نکیل  ددرگ ، یم  يوـجن  سدـقم  تـالمج  نـیا  دوـش و  یم  هدـناوخ  قاـیتشا  و 
دریگ هرهب  شیوخ  یگدنز  رد  تالمج  نآ  زا  دبای و  تسد  نآ  یلاع  قیاقح  هب  دـنز و  رانک  هب  ار  تاملک  هدرپ  دوش و  لئان  تارایز 

یـسرتسد نآ  فراعم  هلق  يدنلب  بلاطم و  قمع  لیلد  هب  نکیل  دروآ ، رظن  رد  ار  اهنآ  تاماقم  مالـسلا  هیلع  همئا  اب  دوخ  تولخ  رد  و 
زا يدابآ  دورد  بانج  حرش  حورش  نیا  نیب  زا  و  تسا ، هدش  هتشون  نآ  رب  ینوگانوگ  حورـش  اذل  تسین ، روسیم  رودقم و  همه  يارب 

، هدشن هدافتسا  نآ  حرش  رد  نارگید  بلاطم  زا  هتسجن و  یباتک  زا  درم  هدشن و  هتفرگ  یسک  زا  حرـش  نیا  تسا ، زاتمم  حورـش  رگید 
ياهباتک زا  باتک  نیا  رد  اذـل  تسا ، هدـش  ماجنا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  کمک  اب  دـنک  یم  نایب  همدـقم  رد  دوخ  هک  روطناـمه  هکلب 

ناشیا تاماقم  تخانـش  رد  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  تاملک  زا  دادمتـسا  ثیداحا و  بتک  باـنج  نآ  عبنم  دـنک ، یمن  لـقن  نارگید 
زا دـنرگنب و  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  قیقحت  لها  اذـل  دروآ ، تسد  هب  ناوت  یمن  رگید  ياهاج  رد  رکب و  هزات و  نآ  بلاطم  اذـل  .تسا 

.دننک هدافتسا  نآ 

.تسا رامش  یب  نآ  ياهرهوگ  رود و  رایسب  حرش  نیا  بلاطم  قفا 

هدروخ و هطوغ  تیب  لها  مولع  نایاپ  یب  يایرد  رد  فنصم 
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.تسا هدروآ  مهارف  باتک  نیا  لحاس  رد  ار  يراوهاش  ياهدیراورم 

نآ حرش  هعلاطم  عورش  هک  یـسک  يارب  فلؤم  بلق  فاق  هشیدنا و  قمع  رکف و  هلق  هب  ندیـسر  تسا و  راوشد  یکدنا  باتک  يادتبا 
یم نیریـش  ار  اهنآ  دننک  هشیدنا  هدش  نایب  بلاطم  رد  دـننک و  هلـصوح  یکدـنا  رگا  نابز  هب  نایانـشآ  نکیل  تسا ، راوشد  دـنک  یم 

تسا نیا  باتک  نیا  نابز  يراوشد  تلع  .دییوب  دنهاوخ  يا  هّمـش  مالـسلا  هیلع  همئا  تمظع  رپ  تاماقم  زا  فلتخم  نارقف  رد  دنبای و 
دـشاب یهلا  يافلخ  تاماقم  رد  رگا  هژیو  هب  تسا ، راوشد  يراک  دوخ  یکاخ  ظافلا  هب  ندرک  دـنبیاپ  یـشرع و  بلاطم  زا  نخـس  هک 

رت یلاع  تاماقم  هب  ندیسر  رد  ینییاپ  چیه  هک  نیا  هچ  دنام  یم  ناریح  ریحتم و  دنیشن و  یم  لگ  هب  اهنآ  لحاس  رد  رـشب  هشیدنا  هک 
هک یلاح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ  تسین ، نکمم  دوخ  قوف  اـم  هب  نییاـپ  یکاردا  هطاـحا  و  درادـن ، راـیتخا  رد  ار  مزـال  رازبا  دوخ  زا 

اهنآ دوجو  رانک  رد  اـهنآ  همه  هک  تسا  فراـع  ناـققحم  بلق و  ناـبحاص  نادنمـشیدنا و  سرتسد  زا  رود  نادـنچ  ناـشیا  تاـماقم 
.دنتسین شیب  یلفط  اهنآ  بتکم  رد  و  دنور ، یم  رامش  هب  یّما » »

دوخ و  دنتسه ، شنیرفآ  هدرتسگ  هیاس  هَّللا و  لظ  هدش و  لئان  یهلا  تفالخ  هب  هک  دنا  هدرک  دوعص  هیاپ  نادب  تمظع  رد  هک  یناسک 
: دنا هدومرف 

هچ دییوگب .» دیتساوخ  ام  تاماقم  رد  هچره  نکیل  دـیروآ  رت  نییاپ  تیبوبر  زا  ار  ام   » ینعی متئـش » ام  انیف  اولوقف  هیبوبرلا  نع  انل  ّولزن  »
یم دورف  لاب  هتـسخ  ام  یتسه  هنماد  رد  بلق  فاق  زاورپ  دـنلب  يامه  دـسر و  یمن  ام  دوجو  لحاس  هب  امـش  ياـه  هشیدـنا  هلق  هک  نآ 

شلوسر ادخ و  زج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ( 1 ،) دیآ
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.دنتخاشن مالسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زج  ار  ادخ  تخانشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.تسا هدش  باتک  نیا  يادتبا  ضومغ  ثعاب  یکاخ  تاملک  بلاق  رد  یشرع  دنلب  بلاطم  نایب  نابز و  يراوشد  نیاربانب 

روبزم بلاطم  هک  دنناد  تراشا  لها  و  تسا ، هدمآ  رد  تاملک  بلاق  رد  هک  تسا  ناشیا  دوخ  ياه  تفاب  رد  فنـصم  بلاطم  ًایناث  و 
فرظ هن  دـنقیاقح و  نآ  ناونع  تاملک  اهنت  دـنیآ و  یمنرد  تاملک  بلاق  رد  زگره  یناعم  تسا و  مهف  لباق  هراشا  تروص  هب  اـهنت 

.اهنآ

دوخ هک  لامعتـسا  تبارغ  اذل  تسا  هدرکن  هدافتـسا  جـیار  فراعتم  يرظن  نافرع  تاحالطـصا  فراعتم و  تاملک  زا  فنـصم  ًاثلاث  و 
یقلت دیاب  هلـصوح  اب  ءادتبا  رد  نآ  بلاطم  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هتفرگ  تعیدو  هب  ثیداحا  زا  ای  هدرک و  عادـبا  یناعم  نآ  يارب  يو 

.دوش

فیاطل هب  هدـنناوخ  ددرگ و  یم  ناسآ  نادـب  هجوت  اب  باتک  اهدـعب  و  تسا ، باـتک  ره  دـیلک  دوخ  لـئاوا  هحفـص  دـنچ  نیا  نکیلو 
.ددرگ یم  نیریش  يو  ماک  و  دوش ، یم  هتخیر  يو  ماک  هب  میظع  ترایز  نیا  راشرس  سونایقا  زا  یکدنا  و  درب ، یم  یپ  باتک 

: هک دننک  یم  همزمز  دوخ  اب  دندرگ و  یمن  هتسخ  نآ  زا  تفرعم  اب  ترایز  ناگدنهاوخ  هتبلا 

رب ار  تایلاع  تابتع  هب  ترفاسم  راوشد  هار  هک  یـسک  نآ  گرگ  مشچ  يایتوت  هلگ  كاخ  گرزب  دـش  بلطم  وچ  ناد  تحار  جـنر 
یتمحز نینچ  ار  تسا  ناشیا  تعافش  ترایز و  هب  لین  ناهاوخ  دشک و  یم  تسد  لاوما  یگدنز و  راک و  زا  دنک و  یم  راومه  دوخ 

.دیامن یم  كدنا 

هشیدنا مهف و  رد  رئاز  هچره  دراد ، مالسلا  هیلع  همئا  ماقم  زا  رئاز  تین  كرد و  مهف و  هب  یگتسب  نآ  یلوبق  ترایز و  هک  دناد  یم 
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و درب ، دهاوخ  يرتشیب  هرهب  ناشیا  ینامسآ  نایاپ  یب  ياه  هرفـس  زا  تشاد و  دهاوخ  يرت  يوق  ياه  تفایرد  دشاب  رت  يوق  كرد  و 
.تسا نشور  همه  رب  نیا  تسا و  ناشیا  تفرعم  تاماقم و  بتارم  قباطم  نارئاز  بتارم 

.دراد تلاخد  راگدرورپ  برق  هب  ندیسر  مالسلا و  هیلع  راهطا  همئا  هب  یکیدزن  رد  نآ  قمع  ترایز و  تیفیک  نیاربانب 

هک نیا  هچ  دراد ، گنتاگنت  طابترا  یگدنب  تیدوبع و  قفا  هب  برق  زین  ناشیا و  تاماقم  تفرعم  اب  زین  تعافش  دصق  هب  ترایز  زین  و 
دوخ اب  تفایرد و  تعافش  هکلب  درادن ، ییاج  تیعقاو  نیوکت و  ملاع  تقلخ و  ماظن  رد  هدوهیب  يرگیجنایم  يانعم  هب  تعافش  هلأسم 

هب قشع  قیمع  یتسود  دروآ و  یم  یتسود  ناشیا  تخانـش  دـنک ، نیمـضت  ار  اهنآ  اب  تسلاجم  تسناجم و  هک  تسا  یتـالامک  ندرب 
هلـصاح هقیقد  یطابترا و  هار  هطـساو  هب  ناسنا  ییاهر  نآ  همزال  دوش و  یم  بجوم  ار  قوشعم  اب  ییاتکی  قشع  و  دروآ ، یم  ناـغمرا 

هخاش ناشیا  تیالو  نیتم  لبح  اـب  دوخ  دوجو  ندز  هرگ  اـب  اـه  ناـسنا  ینعی  .تسا  مالـسلا  هیلع  راـهطا  همئا  اـب  شا  يدوجو  نتم  رد 
یکیدزن و انعم  نیا  تسودـنآ ، نیرهاط  دالوا  مالـسلا و  هیلع  یلع  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  نآ  هشیر  هک  دـنوش  یم  ییاـبوط 

هیلع راهطا  همئا  رد  هک  تسا  یهلا  تافـص  هب  ققحت  تعافـش  دنک ، یم  کیدزن  قئاقحلا  هقیقح  هب  ار  وا  دروآ و  یم  رئاز  يارب  برق 
.دشاب یم  دوجوم  لماک  روط  هب  مالسلا 

همه دـنک ، یم  ریبـعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ّرـس  هب  تسا  يراـس  اـهناسنا  همه  رد  هک  تقیقح  نـیا  زا  يداـبآ  دورد  موـحرم 
نآ هب  ندز  گنچ  دبای ، تیلعف  دیاب  تسا و  هّوقلاب  ّرس  نیا  نکیل  دنتسه ، ّرس  نیا  دجاو  فلتخم  فانصا  زا  اهناسنا 
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هیآ باتکلا  هحتاف  ریـسفت  رد  هکنانچ  تسا ، میقتـسم  طارـص  رد  يورـشیپ  یمدآ و  نتفر  الاب  ثعاب  نآ  رد  يانف  نآ و  ندرک  يوق  و 
ادخ تسار  هار  ناشیا  دـنا ، هدرک  یفرعم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  طارـص  ار  میقتـسم » طارـص  «، » َمیِقَتْـسُْملا َطَرِّصلا  اَنِدـْها   » هفیرش
دوخ رد  ار  طارص  نآ  زا  يا  هقیقد  مدرم  رئاس  دنا و  یهلا  طارص  تقیقح  ناشیا  تسا و  یکی  ورهار  اب  هار  نیوکت  ملاع  رد  دنتـسه ،

هدش و رتکیدزن  میقتـسم  طارـص  هب  دنوش  یّلحتم  دنک  یم  رت  يوق  ار  هبنج  نیا  هک  یتالامک  هب  دنوش و  هناگی  نآ  اب  هچره  و  دـنراد ،
یتسود هناشن  دراد ، یفانت  رگیدمه  اب  تالامک  نآ  هب  ندشن  یّلحتم  ناشیا و  زا  ندز  مد  اذل  .دیامن  یم  رترّـسیم  ار  اهنآ  اب  ینیـشنمه 

.دراد دوجو  قشع  شیارگ و  نآ  اب  قباطم  راتفر  لمع و  رد  سکره  قشع  ّبح و  و 

دوجو تاماقم 

.دنا هدش  لئاق  یبتارم  دوجو  يارب  نافرع  رد 

هب نآ  زا  هاگ  داد و  ربخ  ناوت  یمن  نآ  زا  درادـن و  یمـسر  مسا و  دوجو  زا  هبترم  نیا  اـفرع  رظن  هب  هیبیغ  تیوه  هقلطم و  تقیقح  - 1
.تسا هبترم  نیا  ظاحل  هب  تسا  دوجو  قوف  هک  مدع  زا  دارم  تسا ، هدش  ریبعت  زین  مدع 

كالـس يارب  تیدحا  هبلغ  هب  ءانف  ماقم  ًالومعم  دنا  یفتنم  رایغا  هک  يروط  هب  تسا  بلاغ  تدحو  هبترم  نیا  رد  تیدـحا ، هبترم  - 2
لامجا هب  هفیرش  هیآ  هک  دراد  یلیصفت  نخـس  نیا  .دنراد و  توافت  بتارم  ظاحل  هب  زین  هبترم  نیا  رد  كالـس  نکیل  دهد ، یم  يور 

«. ٍضَْعب یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت   » هک دنک  یم  هراشا  نآ  هب 

تافص ءامسا و  عیمج  عمجتسم  هک  تسا  یمسا  هَّللا  دنبای ، یم  لیصفت  تافص  ءامسا و  قیاقح  هبترم  نیا  رد  تیدحاو  هبترم  - 3
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هتباث نایعا  دشاب ، یم  تباث  نایعا  هار  زا  تیدـحاو  هبترم  رد  تادوجوم  هب  یلیـصفت  مولع  دنتـسه ، وا  تحت  رد  ءامـسا  رگید  تسا و 
.دندوجوم يدحا  دوجو  هب  قیاقح  نیا  دنا ، یهلا  ءامسا  لیصفت  هرکیپ و 

زا هتـشاد و  تیخزرب  نیتسخن  رداص  طسبنم و  ضیف  تسا  قلخ  قح و  ملاع  نیـشن  نایم  يوسام و  دوجو  هک  طـسبنم  ضیف  هبترم  - 4
اذل دنا ، هدیسر  هبترم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ترـضح  .دهد  یم  وس  نیا  هب  دریگ و  یم  وس  نآ 

تسا و نآ  هب  هراشا  رما  ُْرمَْألاَو » ُْقلَْخلا  َُهل   » هفیرـش هیآ  تسا و  یهلا  دحاو  رما  نیا  .دوش  یم  هتفگ  زین  هیدـمحم  تقیقح  هبترم  نیا  هب 
رارق تادوجوم  همه  هّدام  ار  دوجو  نیا  دـنوادخ  تسا ، تقیقح  نیا  هب  هراشا  ُنوُکیَف ؛» ْنُک  َُهل  َلوُقی  ْنَأ  ًائیَـش  َداَرَأ  اَذِإ  ُهُْرمَأ  اَـمَّنِإ   » زین
رگید و  تسا ، یهلا  دحاو  رما  نیا  تادوجوم  نتـشون  بکرم  رگید  ترابع  هب  دنوش ، یم  هتـشون  هّدام  نیا  هب  تادوجوم  همه  هداد و 

.دنا هدرپ  نیا  رب  یشوقن  تادوجوم 

زا دارم  و  دـنک ، یم  ریبـعت  تسا  تادوجوم  همه  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ّرـس  هب  بلطم  نیمه  زا  يداـبآ  دورد  موحرم 
تسا هبترم  نیا  دجاو  هک  یسک  مالسلا و  هیلع  ماما  و  دشاب ، یم  نیمه  دشاب  یم  تادوجوم  همه  رد  يراس  هک  تیالو  ّرـس  تیالو و 

زا هک  يا  هزادنا  هب  ءایلوا  مالـسلا و  هیلع  ءایبنا  رگید  .دنک  فّرـصت  نیوکت  ملاع  همه  رد  هتـشاد و  ملع  تادوجوم  همه  هب  دـناوت  یم 
ناسنا تسا و  هَّللا  رهظم  هبترم  نیا  دنیامن ، فرصت  نآ  رد  هدرک و  ادیپ  ملع  دوجو  راد  قیاقح  هب  دنناوت  یم  دنتسه  اراد  تقیقح  نیا 

.دشاب یم  هبترم  نیمه  لماک 

سیدقت هبترم  هک  لقع  ملاع  هبترم  - 4

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا طبترم  ملاع  نیا  اب  دوخ  لقع  ملاع  ظاحل  هب  ناسنا  و  دنهّزنم ، هدوب و  ادخ  لالج  رهظم  هکئالم  تسا و  حیبست  و 

.دـنراد رارق  دوعـص  لوزن و  بتارم  رد  قیاقح  تالثمت  قیاـقح و  روص  هبترم  نیا  رد  لفـسا  یلعا و  توکلم  لاـتم و  ملاـع  هبترم  - 5
.دشاب یم  هبترم  نیا  زا  یلاناک  ناسنا  لایخ  ملاع 

هبترم نیرت  نییاپ  هبترم  نیا  دریگ ، یم  هأشن  نآ  زا  دراد و  رارق  هأشن  نیا  رد  یناسنا  داسجا  ملاع  داسف ، نوک و  هدام و  ملاع  هبترم  - 6
.تسا دوجو  راد 

همه دـجاو  لـقع  هبترم  اذـل  .تسا  نآ  حرـش  ینییاـپ  نتم و  ییـالاب  ره  دنـشیوخ ، زا  رتـالاب  ملاـع  لیـصفت  قوـف  ملاوـع  زا  هـبترم  ره 
بتارم نطاوم و  همه  رب  لمتشم  زین  هیدمحم  تقیقح  نیتسخن و  رداص  میدرک  نایب  هک  روطنامه  .تسا  یکلم  یتوکلم و  تادوجوم 

.تسین نوریب  نآ  زا  يا  هرذ  لاقثم  دشاب و  یم  هیدوجو  تاملک  همه  هّدام  تسا و  دوجو 

: دیامرف یم  توبن  تقیقح  بتارم  هرابرد  يدابآ  دورد  موحرم 

.تسا یبتارم  ياراد  تقیقح  نیا 

هبترم نیا  درک ، هراشا  یمدـع  ای  يدوجو و  هراشا  هب  ناوت  یمن  نآ  هب  ملاع  نآ  رد  یهلا و  ملاع  رد  نآ  لالحمـضا  ررقت و  هبترم  - 1
لامجا وحن  هب  تافص  روهظ  ملاع  رد  یتح  هبترم  نیا  ...تسا  قح  ترضح  تسد  رد  نآ  حیتافم  هدوب و  هرتأتسم  تسا و  قلطم  بیغ 

.دریگ رارق  هراشا  دروم  دناوت  یمن  زین  رصب  عمس و  تایح و  تردق و  ملع و  ینعی 

.لامجالاوحن یلع  تافص  روهظ  ملاع  - 2

(. دوش یم  هتفگ  ...ریدق  میلع و  تاذ  هن   ) تاقلعت هب  قلعت  نودب  تاذ  يارب  شتوبث  رابتعا  هب  تافص  ملاع  - 3

...رداق ملاع و  تاذ  و   ) دراد تاقلعتم  هب  ّقلعت  نیا  ظاحل  هب  تاذ  يارب  تافص  توبث  ملاع  - 4
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.درادن یقلخ  ای  یهلا و  هراشا  ای  یمدع و  يدوجو و  هراشا  تیلباق  ریخا  هلحرم  هس  نیا  دشاب .) یم 

.تسا قلخ  ملاع  رد  یمدع  هراشا  لباق  یهلا و  هراشا  هب  یهلا و  ملاع  رد  هراشا  لباق  هبترم  نیا  مولعم و  هبترم  هب  لزنت  ملاع  - 5

ار نآ  هداهن و  قلخ  ملاع  رد  یلک  دوجو  ملاع  نآ  هب  يو  .تسا  قلخ  ملاع  رد  يدوجو  هراشا  لباق  هبترم  نیا  قلطم و  دوجو  ملاع  - 6
.تسا هتشاذگ  مسا  هیلک  تیالو  هبترم 

مان تیدحاو  هب  نآ  زا  هک  تسا  یبتارم  مراهچ  موس و  مود و  هبترم  زا  دارم  و  دشاب ، تیدحا  لوا  هبترم  زا  دارم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.دوش یم  هدرب 

.دشاب طسبنم  دوجو  هبترم  زین  مشش  مجنپ و  هبترم  و 

.تسا لقع  هبترم  متفه  هبترم  و 

هکنانچ .درمـش  تیدحاو  ملاوع  زا  زین  ار  نآ  دیاب  نیاربانب  .هدرب  یهلا  ملاع  هب  زین  ار  مشـش  مجنپ و  هبترم  يو  تاملک  زا  یخرب  رد  و 
رب قبطنم  ار  اـهنآ  مزج  روط  هب  ناوت  یمن  و  دوـش ، یم  هدـید  فـالتخا  یکدـنا  يو  تاـملک  رد  و  تسا ، طـسبنم  دوـجو  متفه  هبترم 

.درک قوف  بتارم 

.دنتـسه يو  مالک  رد  مشـش  هبترم  یماسا  همه  توبن  هبترم  لوا و  رداص  رکذ و  هیلک و  تیالو  تیـالو ، هبترم  نیـسوق و  باـق  هبترم 
.دوش یم  هتفگ  لوسر  یلو و  يو  هب  دنک  یم  یقلت  دنوادخ  زا  هک  نیا  ظاحل  هب  هتبلا 

زین تایاور  رد  هکنانچ  دنا ، هدش  نوگانوگ  تامیسقت  نوگانوگ  تارابتعا  هب  نوگانوگ  ملاوع  دوجو و  بتارم  هک  تسا  رکذ  نایاش 
میـسقت تهج  هب  دـیاب  اذـل  تسا ، هدـش  میـسقت  ملاع  رازه  هدـجیه  هب  هاگ  ملاع و  رازه  هدراهچ  هب  هاگ  ترخآ و  ایند و  ملاع  هب  هاـگ 

.تسیرگن

نیا رد  يدابآ  دورد  موحرم 
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دیاب ناشیا  دوخ  ار  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  تاماقم  ناـیب  هک  نیا  هچ  دـنک ، یم  حرـش  ار  یفاـک  لوصا  تاـیاور  زا  يرایـسب  باـتک 
.تسا نآ  زا  يا  هّمش  اهنت  ناشیا  تاماقم  زا  هچ  ره  نارگید  و  دنیامنب ،

.تسا هدش  لیلحت  اهنآ  نیب  يدوجو  ینیوکت  طابترا  اهنآ و  اب  نایعیش  تنیط  طابترا  یگنوگچ  تنیط و  تایاور  باتک  نیا  رد 

هدش نشور  قلخ  اب  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  یطاحم  یطیحم و  یلباقت و  صّخـشت  یگنوگچ  یـضرع و  ملاوع  اب  یلوط  ملاوع  طابترا 
و دـننارگید ، ياهتنم  نارگید و  يادـبم  ناشیا  رابتعا  هچ  هب  مه و  ضرع  رد  مالـسلا  هیلع  همئا  مدرم و  راـبتعا  هچ  هب  هک  نیا  و  تسا ،

.تسا هنوگچ  مدرم  اب  راگدرورپ  طابترا  زین 

مولعم لجا  باتک و  نذا و  ءاضق و  ردق و  هدارا و  تیشم و  بتارم  هدش و  نشور  زین  نآ  تایصوصخ  مالسلا و  هیلع  همئا  ملع  بتارم 
.تسا هدیدرگ 

ار نآ  دهد و  رارق  شنابوبحم  رایتخا  رد  ار  نآ  حیتافم  یلاعت -  يادخ  هک  میراودیما  مینک و  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  همدقم  رد  ام 
مرحم لوا  مکیلع  مالـسلاو  میظعلا  یلعلا  هَّللاب  ّالا  هوق  الو  لوحال  دیامن ، تدارا  لها  تفرعم و  ناگدنیوج  يارب  نیریـش  يروخـشبآ 

مارحلا 1425

یجیئان نیسح  دمحم  دبعلا  اناو 

: راتفگشیپ

(2) دنوادخ يانث  دمح و  رد 

ار شدوجو  يامنهار  تشرس ، شیوخ  تیبوبر  تفرعم  رب  ار  ناگدنب  تسا ؛ ناگدنب  شیاتـس  شخب  ماهلا  هک  تسار  يادخ  شیاتس 
تردـق دـهاش  دوخ و  ندوب  لیدـب  یب  رگ  نایامن  ار  رگیدـمه  هب  قیالخ  تهابـش  تاقولخم و  ثودـح  ار  دوخ  لزا  هناشن  شقلخ و 

تسا لاحم  لوقع  هب  يو  رب  هطاحا ي  لیحتسم و  نامـشچ  هب  شتیؤر  عنتمم و  يو  تاذ  رب  تافـص  داد ، رارق  شیوخ  تایآ  ار  دوخ 
یتیاهن ار  شدوجو 
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شقلخ وا و  نیب  باجح  دـنناشوپ ، یمن  ار  وا  اه  باجح  دـنیامن و  یمن  كرد  ار  وا  رعاشم  دـشاب ، یمن  یتیاـغ  ار  وا  ياـقب  تسین و 
، نکمم يو  رب  تسا  عنتمم  تاقولخم  رب  هک  ار  هچنآ  تسا و  عنتمم  يو  رب  دنراد  تاقولخم  تاوذ  هک  ار  هچنآ  اریز  دنتـسه ، وا  قلخ 

.هدیرورپ زا  رگ  شرورپ  دبای و  زیامت  طاحم  زا  طیحم  دنک و  توافت  هدیرفآ  زا  هدننیرفآ  ات 

رازبا هب  هن  يا  هدنونـش  و  تلآ ، هب  هن  يا  هدننیب  .تکرح  هطـساو  هب  هن  تسا  يراگدیرفآ  و  يددع ، تدحو  هب  هن  تسا  يدـحاو  يو 
نالوج ریگولج  شلزا  تفاـسم ، يرود  هب  هن  ییادـج  راکـشآ  و  شـشوپ ، تحت  رد  هن  ینطاـب  تسا ، ساـمت  اـب  هن  يدـهاش  و  ادـج ،

رگ شدرگ  ماهوا  شدوجو  زا  دندرگ و  یم  زاب  ذفان  ياه  هدننیب  يو  هنُک  زا  تسا ، فارـشتسا  زا  لوقع  عدار  يو  تمومید  اهرکف و 
.دنکش یم  رد 

یم تداهـش  یتفـص  ره  اریز  تسوا ، زا  تافـص  یفن  شدیحوت  لامک  شدـیحوت و  يو  تفرعم  لامک  تناید و  يادـتبا  يو  تفرعم 
هک تسا  یگناگود  رب  تداهش  ود  ره  نیا  تسا و  تفص  ریغ  هک  دهد  یم  تداهـش  فوصوم  دشاب و  یم  فوصوم  زا  ریغ  هک  دهد 

تحت ار  وا  دـنک  دودـحم  ار  وا  سک  ره  هدرک و  دودـحم  ار  وا  دـنک  فـصو  ار  وا  سکره  سپ  دریذـپ ، یمن  ار  نآ  يو  ندوـب  لزا 
تحت ار  وا  دـسرپب ، يو  یگنوـگچ  زا  سک  ره  هدرک و  لـئاز  ار  يو  تـیلزا  دروآرد  ددــع  تـحت  ار  وا  سکره  هدروآرد و  راـمش 

وا هکنیا  زا  سکره  داد و  رارق  يزیچ  نمض  رد  لومـشم و  ار  وا  دراد  رارق  زیچ  هچ  رد  وا  دسرپب  سک  ره  تسا و  هداد  رارق  یفاصوا 
، دراد رارق  زیچ  هچ  رب 
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تیهام زا  سکره  هدرک و  یلاخ  تاهج  یخرب  زا  ار  وا  دـسرپب  شناکم  زا  سکره  داد و  رارق  يزیچ  شود  رب  ار  وا  سپ  دوش  اـیوج 
.تسا هداد  رارق  تیاهن  ياراد  ار  وا  دسرپب  يو  تیاهن  زا  سکره  هدرک و  فصو  ار  وا  دسرپب  يو 

يا هدیرورپ  هک  یماگنه  هب  يا  هدنرورپ  دوبن ، دوجوم  يا  هدیرفآ  هک  یماگنه  هب  راگدـیرفآ  هدوبن و  يا  هتـسناد  هک  یماگنه  هب  اناد 
هلا ال   » هب تداهـش  .دـننک  فصو  اه  هدـننک  فصو  هک  تسا  هچنآ  زا  رتالاب  وا  دوش و  یم  فوصوم  نامراگدرورپ  هنوگ  نیا  دوبن و 

ناگتـشرف و داد و  تداهـش  یگناـگی  هب  دوخ  يارب  دوـخ  هک  ناـنچ  درادـن ، یکیرـش  تسا و  هناـگی  هک  ییادـخ  مهد ، یم  هَّللا » اـّلا 
.تسین میکح  زیزع و  يادخ  زج  ییادخ  دنداد ، تداهش  شقولخم  نادنمدرخ 

هب قح  نید  تیادـه و  يارب  ار  وا  تسادـخ ، یـضرم  ربماـیپ  هدـیزگرب و  هدـنب ي  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  مهد  یم  یهاوـگ  و 
هدزای نانمؤمریما و  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  .دیاین و  شوخ  ار  ناتسرپ  هناگود  هچرگ  دوش ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ات  داتسرف  يربمایپ 
مهیلع رظتنم -  تجح  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و  یسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  ینعی  يو  موصعم  دنزرف 
یمارگ ناگدـنب  نیمز و  يور  رب  يو  نانیـشناج  ناگدـنب و  رب  یهلا  ياـه  تّجح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصو  مالـسلا - 

هب رازیب و  ناـشیا  نانمـشد  زاو  مراد  تسود  ار  ناـشیا  دـنرب و  یم  راـک  هب  ار  يو  ناـمرف  دـنور و  یمن  رد  هـب  وا  نخـس  زا  دـنیادخ ؛
.میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  الو  لوَح  الو  .مدرگ  یم  هتخیگنارب  مریم و  یم  نآ  رب  منک و  یم  یگدنز  نیمه  رب  ادخ  تساوخ 

تیب لها  یتسود  رد 

! مناردارب
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يادخ هک  نانچ  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نآ  اب  دنویپ  شربمایپ  قیدصت  ادخ و  دیحوت  زا  دعب  زیچ  نیرتدـنیاشوخ  نم  دزن  هب 
الَو ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنُوفوی  َنیِذَّلا  ِباْبلَألا  اُولوُأ  ُرَّکَذَـتی  اـمَّنِإ  یمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَحلا  َکِّبَر  ْنِم  َکـَیلِإ  َلِْزنُأ  اـمَّنَأ  ُمَْلعی  ْنَمَفَأ  : » دومرف یلاـعت 

ُتاّنَج ِراّدلا  یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِباسِحلا ...  َءوُس  َنُوفاخیَو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخیَو  َلَصوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو  َقاثیِملا  َنوُضُْقنی 
َمِْعنَف ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُکیَلَع  ٌمالَـس  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  ْمِهیَلَع  َنُولُخْدی  ُهَِکئآلَملاَو  ْمِِهتایِّرُذَو  ْمِهِجاوْزَأَو  ْمِِهئآبآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَمَو  اهَنُولُخْدی  ٍنْدَـع 
ُهَنْعَّللا ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَألا  ِیف  َنوُدِـسْفیَو  َلَصوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقیَو  ِِهقاـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنی  َنیِذَّلاَو  ِراّدـلا  یَبْقُع 

ربارب تسانیبان ، هک  سک  نآ  اب  تسا ، قح  دوش  یم  لزاـن  وت  رب  هچنآ  دـناد  یم  هک  سک  نآ  اـیآ  سپ  : » ینعی 3 ؛) «) ِراّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو 
ادخ ار  هچنآ  هک  نانآ  دنیامن و  یمن  ینکـشدهع  دننک و  یم  افو  ار  ادخ  نامیپ  هک  نانآ  دـنروآ ، دای  ار  نآ  نادـنمدرخ  اهنت  تسا !؟

هک ندع  تشهب  تسا ، هاگیاج  تشهب  ار  ناشیا  دنـسرت ...  یم  دب  باسح  زا  دنـساره و  یم  وا  زا  دندنویپ و  یم  هداد  دنویپ  هب  نامرف 
دنوش دراو  ناشیا  رب  فلتخم  ياهرد  زا  ناگتشرف  ناشیا ؛ هتسیاش  نادنزرف  نانز و  ناردپ و  زا  یناسک  هارمه  هب  دنوش ، نآ  رد  ناشیا 

هدش امـش  بیـصن  تبقاع  يا  هناخ  شوخ  هچ  داب ! امـش  رب  دیدرک ، يراد  نتـشیوخ  هچنآ  شاداپ  هب  شیاسآ  تمالـس و  دنیوگ ): (و 
یم یهابت  نیمز  رد  دننک و  یم  عطق  هداد  نامرف  دنویپ  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دننکـش و  یم  قاثیم  زا  دعب  ار  ادخ  نامیپ  هک  نانآ  .تسا 

«. داب منهج )  ) دب هناخ  تنعل و  ناشیا  رب  دننک 

يادخ و 
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َِکلذ ُرِیبَکلا  ُلْضَفلا  َوُه  َِکلذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنوُؤآـشی  اـم  ْمَُهل  ِتاـّنَجلا  ِتاـضْوَر  ِیف  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  : » دومرف یلاـعت 
اهِیف َُهل  ْدَِزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقی  ْنَمَو  یبْرُقلا  ِیف  َهَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَدابِع  ُهَّللا  ُرِّشَبی  يِذَّلا 

ناشیا دـنا ، یتشهب  ياه  غاب  رد  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  : » ینعی 4 ؛) «) ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح 
هک نانآ  نمؤم و  ناگدنب  هب  یلاعت  يادـخ  ار  نیمه  .تسا  ناوارف  یـشاداپ  نیا  تسا ، دوجوم  ناشراگدرورپ  دزن  هب  دـنهاوخب  هچنآ 

یبوخ سک  ره  مهاوخ و  یمن  متیب  لها  یتسود  زج  یـشاداپ  تلاـسر  رب  نم  وگب : .دـهد  یم  تراـشب  دـنا ، هدرک  هتـسیاش  ياـهراک 
«. تسا هدنهد  شاداپ  هدنشخب و  دنوادخ  میازفیب ، یبوخ  نآ  رب  دنک ،

ماـما هک  ناـنچ  دـندرگرت ، مکحتـسم  ود  نآ  دـبای ، ینوزف  تفرعم  هچ  ره  تسا ، تفرعم  فدارتم  یتـسود  دـنویپ و  هک  تسا  نشور 
هنوگچ : » ینعی (5 ؛) عاطی نم ال  فرعی  فیکو  فرعی  نم ال  عاطی  فیکو  : » دومرف باطخلا  یبا  هب  شا  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص 

«. دوش یمن  هدرب  نامرف  هک  یسک  دوش  یم  هتخانش  هنوگچ  تسین و  هدش  هتخانش  هک  دوش  یم  هدرب  یسک  نامرف 

فلؤم هب  ینابر  تیانع  يراز و  عرضت و  رد 

ره اریز  دـناسر ؛ یمن  ینایز  امـش  هب  دـیا  هتفای  تیادـه  هک  یماگنه  هب  ناهارمگ  یهارمگ  و  شیوخ ! سفن  تاـعارم  هب  داـب  امـش  رب 
دیتسه و امـش  دیامن ، یمن  تیافک  شردپ  زا  راکوکین  دنزرف  دـنک و  یمن  تیافک  دـنزرف  زا  ردـپ  تسا و  شیوخ  هدرک  نیهر  سک 

ینامیـشپ زور  رد  ایآ  دیباتـشن ، تسایهم  دیهاوخب  ار  هچنآ  امـش  يارب  هک  تشهب  ياه  غاب  هب  دینک و  یهاتوک  رگا  كدـنا ، راگزور 
!؟ دراد يدوس  ار  امش  نادرگزاب » ار  ام  ایادخ  ینعی : ینوعجرا ؛ بر  »

هک تسا  يرون  تفرعم  نیا  اریز  ییامنب ؛ ار  ناشیا  تفرعم  دنویپ و  ياعدا  ادابم 
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دوخ اریز  دروآ ؛ اهرذع  نارگید  اب  هچ  رگ  تسانیب ، نتـشیوخ  رب  دوخ  ناسنا  دـیادز و  یم  ار  اه  ییانیبان  دـنارات و  یم  ار  اه  یکیرات 
هلداجم نم  اب  ناشیا  مداتفا و  یم  ناشیا  اب  نم  دـنداتفا و  یم  رد  نم  اب  مدرم  مدرک و  یم  ار  ناشیا  تخانـش  ياـعّدا  زارد  یناـمز  نم 

تخاس و رادیب  ارم  یهارمگ  باوخ  زا  دیرد و  ارم  تلاهج  هدرپ  یلاعت  يادخ  هکنیا  ات  مدومن  یم  لادـج  ناشیا  اب  نم  دـندرک و  یم 
یکیدزن رود  نارگ  شـشوک  نابلاط و  اب  مدیزگ و  يرود  هداوناخ  دـنزرف و  ناشیوخ ، زا  سپ  دومن ، هّبنتم  تساوخ  بلط و  يارب  ارم 
ترجاهم داب -  نیملاعلا  ّبر  ياه  تیحت  وا  رب  هک  نانمؤم -  ریما  نید  ایند و  رد  مدیس  میالوم و  دهـشم  نیما و  دلب  يوس  هب  مدرک و 

.مدرک

هدـش گنت  ملد  دـشاب ؛ راوازـس  ازج  زور  کلام  ءاـقل  يارب  هک  دیـسرن  مه  هب  يا  هشوت  داز و  ارم  یلو  تشذـگ  نم  رب  زارد  یناـیلاس 
؛ دادن يور  یشمارآ  یلو  دیدرگ  رتراوشد  راوشد و  دیماجنا و  ازارد  هب  یتخس  نارود  دندرک ، یم  هحرش  هحرش  ار  نآ  دراک  اب  ایوگ 
درک و یم  رارف  ناشیا  ياه  لد  دـمآ  یم  نایم  هب  ادـخ  ماـن  رگا  هک  هشیپ  طارفا  يا  هدـع  دـش ، نشور  نم  رب  ناـمز  لـها  لاوحا  اریز 

تلیضف رد  یتقو  رگطیرفت  يا  هدع  دندش و  یم  لاحشوخ  ناشیا  دمآ ، یم  نایم  هب  ادخ  مان  نودب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  دای  یتقو 
نادنچ اه  یتخس  نیا  دندومن ، یم  نعل  هدرمـش و  ساپـسان  رفاک و  ار  رگید  یخرب  یخرب  هدرک و  یـساپسان  دنتفگ  یم  يزیچ  ناشیا 
فوخ زا  هتـسویپ  سپ  مدش ، سویأم  دشاب  یهار  ادـخ  ریغ  هب  هک  نیا  زا  دیـسر و  بل  هب  مناج  هک  نیا  ات  دومن  گنت  ار  لاجم  نم  رب 

یهارمگ
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هب یـسک  هک  مدوب  نئمطم  اریز  مدرب ؛ یم  ادـخ  هب  ار  شیوخ  هودـنا  درد و  تیاکـش  هاـگماش  دادـماب و  متـسیرگ و  یم  نتـشیوخ  رب 
.دوش یم  شلاح  لماش  يو  تفوطع  تباجا و  دروآ  يور  وا  هاگرد  هب  تبانا 

يور شکاپ  ترتع  شا و  هدنام  راگدای  هب  نیبم  باتک  نیما و  ربمایپ  یصو  زا  ارچ  هراچیب ! يا  تفگ : یم  هک  مدینـش  ییادن  ناهگان 
نآ تمزالم  هب  سپ  دنک ؛ یم  تیاده  ار  ناشیا  دنک  کّسمت  اه  نادـب  تمایق  زور  ات  سک  ره  هک  یترتع  باتک و  يا ، هدـش  نادرگ 
ادیپ تیاده  هب  یهار  اما  متفرگ ، یم  هرهب  اهنآ  رون  زا  هک  یلاح  رد  متفرگ ، راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  راک  نیا  رد  متخادرپ و  ود 

شـشوک شـالت و  زا  تفرب و  تسد  زا  ییابیکـش  ماـگنه  نیا  رد  دوـب ، دوـجوم  نـشور  ناوارف و  تاـفالتخا  ود  نآ  رد  اریز  مدرکن ؛
همه توکلم  هارمگ ؛ نم  ییامنهار و  وت  هدنب ؛ نم  ییالوم و  وت  دـنمزاین ؛ نم  يزاین و  یب  وت  وت ، یهّزنم  متفگ : سپ  مدیـشک ، تسد 

رد یکدـنا  ما  یهارمگ  رگا  متـسین ، یعفن  بلج  رب  اناوت  مرادـن و  شیوخ  راـهم  رب  ناوت  مناـهانگ ، نیهر  نم  تسوت و  تسد  هب  زیچ 
.میوگ یم  دمآ  شوخ  نآ  هب  مریذپ و  یم  ار  وت  ياضق  لیم  لامک  اب  هدش  يراج  نآ  رب  وت  ياضق  دیازفا و  یم  وت  تکلمم 

هاگرد زا  ارم  رگا  هک  تتزع  هب  مسق  دـنک ! یم  راتفر  ریـسا  اب  هاشداپ  لیلذ و  اب  زیزع  دـنمزاین و  اب  زاین  یب  نینچ  نیا  ایآ  اراـگدرورپ !
.هدش ماهلا  تششخب  دوج و  هب  تفرعم  ملد  رب  اریز  مراد ، یمنرب  تسد  وت  ییوگ  ساپس  زا  مزیخ و  یمنرب  ترد  زا  ینارب  شیوخ 

زا هک  كدنا  ییالاک  سپ  هتفرگ ؛ ارف  یگراچیب  ار  ما  هداوناخ  ارم و  یمارگ ! هبترم و  دنلب  يا 
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! ناگدنهد هقدص  راتسود  يا  هد ، هقدص  ام  رب  هدب و  ام  هب  مامت  یلیک  سپ  مدروآ ، وت  دزن  هب  متفرگ  ماو  هب  تدوخ 

تفرگ اضر  ماما  زا  ار  ماج  هک  نیا  رد 

وا و رب  دـنوادخ  دورد  تیحت و  هک  اضر -  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  مدیـس  الوم و  یبش  هکنیا  ات  دوب  لاونم  نیا  رب  نم  لاـح  هتـسویپ 
مدیشون متفرگ و  ار  نآ  داد ، نم  هب  یماج  درک و  تباث  نم  يارب  ار  دوخ  تماما  لیلد  ود  اب  مدید ؛ باوخ  رد  ار  داب -  شکاپ  ناردپ 

ینعی نینمؤم  هب  ادخ  ياه  هدعو  هرمز  زا  هکنیا  ای  دوش و  یم  هدرمـش  باوخ  هرمز  زا  نیا  ایآ  هک  مناد  یمن  مدش و  رادیب  باوخ  زا  و 
دوب هچنآ  زا  ریغ  ار  دوخ  سفن  سپ  مدـش ، لوغـشم  اهنآ  ریغ  هفیحـص و  نآرق و  تئارق  هب  تداع  قبط  رب  ماگنه  نیا  رد  تسا ؛ ماـهلا 
لثم مروآ و  تسد  هب  ار  راثآ  رابخا و  هدیـشوپ  یناعم  منک و  طابنتـسا  تاـیآ  زا  نم  اـت  درک  یم  ییاـمنهار  ارم  یمّلعم  اـیوگ  متفاـی ،

هار اه  یکیرات  رد  هک  دوب  هدش  هداد  نم  هب  يرون  ییوگ  مدرک و  یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  دـش  ادـیپ  نم  رد  يا  هزیمم  هوق  هکنیا 
نیا لامک  ار  ادخ  هاگشیپ  زا  دوخ  تجاح  تشاد  ینازرا  نم  هب  ار  شدهشم  هب  فّرـشت  ترایز و  قیفوت  یلاعت  يادخ  سپ  دوب ، اشگ 

هب ناگدـنوش  تمحر  هرمز  رد  تیب و  لها  بزح  زا  ارم  هک  نیا  مداد و  رارق  هدـش  هداد  نم  هب  ترـضح  نآ  تعافـش  هب  هک  ییاـطع 
: دومرف یلاعت  يادخ  اریز  منادب ؛ نارگید  رب  نآ  ثیدـح  ار  تمعن  نیا  هنارکـش  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  سپ  دـهد ، رارق  ناشیا  تعافش 

رطاخ نیمه  هب  ( 6  «ّ) ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَأَو  »
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قفا زا  نابات  ياهدیـشروخ  ینعی  هعماجلا » هرایزلا  قراشم  نم  هعلاطلا  سومـشلا   » ار نآ  مان  متخاس و  هعماج  ترایز  حرـش  رد  یباتک 
.مراد يو  هب  ياکّتا  نانیمطا و  تسادخ و  مروای  مدیمان و  هعماج  ترایز 

هب هک  داتفا  دـیهاوخ  نامرد  یپ  رد  هاـگ  نآ  اریز  دـیربب ؛ یپ  دوخ  يراـمیب  هب  هک  نیا  هب  داـب  امـش  رب  دیـشاب و  رایـشوه  نم ! ناردارب 
هک مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  هارمگ ، يارب  تیاده  ریقف و  نآ  زا  هقدص  تسا و  رامیب  يارب  وراد  اریز  دیوش ، فقاو  دوخ  يرامیب 

نورب بیغ  زا  یتسد  دیاش  ات  7 ؛) «) ًاْرمَأ َِکلذ  َدَْعب  ُثِدْحی  َهَّللا  َّلََعل   » دیـشیدنایب نخـس  نیا  رد  دینکن و  تردابم  نم  بیذکت  هب  دوز 
هک ییاه  تفایرد  همه  اریز  دنک ؛ نایب  ار  نخـس  نیا  باوث  تهج  یـسک  ای  دزاس و  نشور  ار  نآ  امـش  يارب  .دـنکب و  يراک  دـیآ و 

هلمج زا  دارم  اسب  هچ  هکلب  تسا ، هدوب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  تعافـش  تساوخ  ادخ و  هاگرد  هب  يراز  زا  دعب  هدش  نم  بیـصن 
یم دـیاب  ار  هچ  نآ  ملد  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  زا  کـمک  تساوخرد  زا  دـعب  هاـگنآ  دـنام ، یم  هدیـشوپ  نم  رب  يا 

حالصا ار  نآ  هدرک و  متاهابتشا  زا  نیع  ضمغ  هک  مراد  اعدتسا  مناد و  یمن  نوصم  اطخ  زا  ار  دوخ  زگره  هتبلا  دش ، یم  اقلا  متشون 
سپ تساسران ، ریبعت  یلو  تسا  تسرد  دشاب  یم  مرطاخ  رد  هک  یبلطم  اسب  هچ  مراد و  كدنا  یتعاضب  نادیم  نیا  رد  اریز  دـییامن ،

.تسین گرزب  هبترم  دنلب  يادخ  نآ  زا  زج  ییورین  چیه  تسا ، یلیکو  بوخ  دنک و  یم  تیافک  ارم  وا  مهاوخ و  کمک  ادخ  زا 

( دنا هدش  عضو  یعقاو  یناعم  يارب  ظافلا  هک  نیا  رد   ) همدقم

حیضوت دنا ، هدش  عضو  يرمالا ) سفن   ) یعقاو یناعم  يارب  ظافلا  هک  نادب 
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دینـش و تفای و  تمالـس  دش و  رامیب  تفگ و  نخـس  دروخ و  دیز  ییوگ : یم  هاگنآ  یمان ، یم  دیز  ار  تدوخ  دنزرف  یتقو  هک  نیا 
دیزرو هنیک  تشاد و  تسود  دش و  دونشخ  تفرگ و  مشخ  دید و  باوخ  دش و  رادیب  دیباوخ و  داتسیا و  تسشن و  دش و  دنلب  دید و 
ناوارف تاکلم  تافـص و  تالاح و  لاعفا و  روط  نیمه  دیدرگ و  مودعم  دش و  دوجوم  درم و  دـش و  هدـنز  دـش و  نادان  تسناد و  و 

یتاذ نوؤش  هصـالخ  یلقع و  یناـسفن و  یمهو و  یلاـیخ و  ياوق  نطاـب و  رهاـظ و  ساوح  اـی  ینامـسج و  يوـضع  هب  مادـک  ره  هک 
دیز ای  یتفرگ و  راک  هب  شیانعم  ریغ  رد  ار  دیز  ظفل  هکنیا  ای  دنا و  يزاجم  یتبسن  اه  تبسن  نیا  هک  يرادنپ  یم  نینچ  ایآ  دنطوبرم ،
نیا رد  یتفرگ و  راک  هب  شیانعم  رد  ار  دیز  ظفل  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسا  يزاجم  ای  یتفرگ و  راک  هب  یقیقح  نوگانوگ  یناعم  رد  ار 

؟ يدربن راک  هب  يزاجم  دراوم 

تاذ هک  هدـش  عضو  ییانعم  يارب  دـیز  ظفل  نیاربانب  هتفرن ؛ راک  هب  دـیز  هملک  رد  یفرع  يوغل و  زاجم  هن  یلقع و  زاـجم  هن  نیارباـنب 
هتـشرس و نآ  رب  ار  دیز  دنوادخ  هک  دیز  دوجو  تقیقح و  ینعی  هدوب ، تاذ  حاتفم  انعم  نآ  تسا و  بتارم  همه  ءادبم  هک  تسا  دـیز 
، دـنک یم  نیمأت  ار  هعیدو  نآ  تیمامت  یهلا  تقیقح  نآ  نوؤش  تـالزنت و  هک  تسا  یهلا  توبن  تقیقح  زا  یهلا  يا  هعیدو  اـنعم  نآ 

روهظ زورب و  ناکما  دوخ  هژیو  تاعوضوم  رد  زج  هک  دنصوصخم  یمزاول  هژیو و  یمکح  ياراد  نوؤش  تالزنت و  نیا  زا  مادک  ره 
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.درادن

یطرشبال قلطم  تبسن  لثم  دیز  بتارم  مامت  هب  دیز  ظفل  تبسن  سپ  تسا ؛ يراج  دنا  هدش  عضو  هک  یظافلا  همه  هرابرد  بلطم  نیا 
ظاحل هب  هن  شدوخ  ینعم  رگا  نیاربانب  دنا ، هدـیدرگ  ییال  طرـشب  دـنا  هدـش  ذـخا  دویق  اب  هک  يدراوم  ینعی  دـشاب ، یم  شدراوم  هب 

زا دیقم  يانعم  هدارا  رگا  دریگ و  رارق  ینعم  دوخ  قاح  هنیآ  ظفل  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  يدییقت  ییال  طرش  هب  هن  یطرـشبال و  قالطا 
تقیقح همه  قافتا  هب  وه  ثیح  نم  ياـنعم  نیا  رد  ظـفل  سپ  دوش ، داـمتعا  نآ  ریغ  اـیو  مکح  دوخ  لـیبق  زا  هنیرق  هب  دـیاب  دوش  نآ 

اهنآ زا  مادک  ره  تسا ، رازگزامن  ریخ و  راکوکین و  دـحوم و  دـیز  دوش : هتفگ  هدروآ و  يو  يارب  مه  دـیق  رازه  رگا  نیاربانب  تسا ،
مهو و نوؤش  زا  يو  ندوب  ریخ  سفن و  نوؤش  زا  يو  يراکوکین  لقع و  نوؤش  زا  دـیحوت  هکنیا  لثم  دـنهد ، یم  ناـشن  ار  يا  هبترم 

مالک نیا  تسا ، هدـشن  هتفرگ  راک  هب  یفرع  يوغل و  یلقع و  زاجم  مالک  نیا  رد  دـشاب  یم  دـیز  حراوج  لاعفا  زا  شزامن  شلاـیخ و 
ماکحا بتارم و  هب  لهاج  هرابرد  اما  تسا ، نشور  رایـسب  تسانـشآ  اهنآ  هب  طوبرم  دـیز  ماکحا  بتارم و  همه  هب  هک  یـسک  هراـبرد 

یلاح رد  دهد ، یم  لیوأت  تبـسن  اهنآ  ياناد  هب  تسا و  هباشتم  دـیز  ظفل  هک  درب  یم  نامگ  اهنآ  هب  لهاج  هاگ  تسین  حیحـص  دـیز 
ار بلاطم  نیمه  اناد  نآ  ناس  هب  زین  يو  دوخ  دوش ، عّلطم  يا  هبترم  ره  هژیو  ماکحا  بتارم و  دـیز و  تقیقح  هب  لهاج  دوخ  رگا  هک 

.تسا هدرک  یم  هدافتسا 

تسا ریسفت  ناملاع  رظن  هب  لیوأت  هک  نیا  رد 

نیا دشاب ، یم  ظفل  رهاظ  يانعم  رب  ظفل  لمح  زا  ترابع  لیوأت  تقیقح  سپ 
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ماکحا بتارم و  انعم و  تقیقح  زا  هک  یـسک  اهنت  دنرادن و  یتافتلا  نآ  هب  نابطاخم  مومع  هک  تسا  يا  هنیرق  کمک  هب  رهاظ  يانعم 
يرایـسب رد  اذل  دنک ؛ یم  ادیپ  یعقاو  يانعم  هب  رتشیب  یتافتلا  دـشاب  رتاناد  صخـش  هچره  نیاربانب  دراد ، هجوت  نآ  هب  تسا  علطم  نآ 

زا هن  تسا و  لهاج  زا  روصق  سپ  دشاب ، هباشتم  انعم  هب  لهاج  رب  هک  تسنآ  هباشتم  هک  نیا  هب  دنا  هدرک  ریـسفت  ار  هباشتم  تایاور  زا 
ّنإ  » نخس نیا  ریسفت  ماگنه  رد  نیا  رب  نوزفا  یـشهوژپ  ًادعب  دیوگ ؛ یم  نخـس  نآ  هرابرد  ای  دنک و  یم  راهظتـسا  ار  انعم  هک  ییاناد 

شیایاعر هب  هک  تسا  یهاشداپ  عیقوت  ناسب  مدرم  هب  رابخا  نآرق و  تبـسن  سپ  درک ؛ میهاوخ  هدـحاو » مکتنیطو  مکرونو  مکحاورأ 
ناـکم نـالف  رد  ارم  : » هدـمآ نینچ  هماـنو  عیقوت  نآ  رد  دـناوخب  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  هک  هداد  ناـمرف  ار  دوخ  مظعا  ریفـس  هداتـسرف و 

ار اهوزرآ  همه  هک  يروط  هب  تسا  يدراو  ره  هدـننک  زاـین  یب  زاون و  مشچ  تسا و  مهارف  سکره  هتـساوخ  نآ  رد  هک  تسا  یجنگ 
« .دنریگ تقبس  مه  زا  دننز و  يوگ  نادیم  نیا  رد  مدرم  سپ  دروآ ، یم  رب 

تاغل و هب  اناد  ای  همان و  تاغل  هب  ناداـن  ياونـش  گـنل و  اونـشان و  لـیبق  زا  مدرم  زا  يا  هقرف  ره  .دـناوخب  مدرم  نیب  رد  ار  هماـن  ریفس 
جنگ يافتخا  لحم  هب  ياناد  ای  روبزم و  جـنگ  يافتخا  لحم  هب  نادان  یلو  همان ؛ هب  ياناد  ای  نآ و  بیکارت  يانعم  ای  تاـئیه  هب  ناداـن 

وس و نآ  هب  نتفر  زا  ناوتان  اما  نآ ، هدنراد  ای  تالآ و  هدنرادان  اهنآ و  همه  هب  ياناد  ای  نیمز و  رفح  تالآ  هب  نادان  یلو 
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ات دنک  یم  ادرف  زورما و  هک  تسا  یـسک  اما  ناطلـس ، قدـص  هب  نئمطم  ای  ناطلـس و  ییوگتـسار  هب  نئمطم  ریغ  اما  تالآ  هدـنراد  ای 
.دروآ یم  تسد  هب  ار  جنگ  دنک و  یم  رفح  دور و  یم  تساراد و  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  یسک  يو  ای  دبایرد و  ار  وا  گرم 

رد رفح  زاین  دروم  تالآ  دـنریگ و  داـی  دـنناوت  یم  سک  همه  ار  روبزم  هماـن  رد  ناطلـس  هدافتـسا  دروم  تغل  هک  تسا  نیا  اـم  ضرف 
هب کمک  هب  رومأـم  دـنورب  لـحم  نآ  يوس  هب  اـی  دـننک و  رفح  دـنناوت  یم  هک  یناـسک  اـهنآ و  ناگدـنراد  هک  نیا  هب  تسا  سرتسد 

نامگ ایآ  سپ  دنرادن ، یغیرد  هار  نیا  رد  دنـشیوخ و  يالوم  رادرب  نامرف  زین  ناسک  نیا  دنتـسه و  ناناوتان  نافعـضتسم و  نارادان و 
هدرک یهاتوک  دـنراد  یم  اور  متـس  شیوخ  هب  هک  یناسک  هب  شیوخ  تاضویف  ندـناسر  رد  زوسلد  فوؤر و  لداع  هاشداپ  ینک  یم 

هک یلاح  رد  تساوخن  ددم  تشادن  دوخ  هک  ار  هچ  نآ  ناگدنراد  زا  دیسرپن و  تسنادن  يو  هچ  نآ  هب  نایاناد  زا  هک  یناسک  تسا ؟
بناج زا  یهاتوک  ای  ددـنب و  يرگید  نودـب  یخرب  يوس  هب  ار  هار  اـی  دـهدن و  یخرب  هب  دـهدب و  یخرب  هب  هک  هدرکن  نینچ  ناـطلس 

هدـش هتـشون  جـنگ  نآ  رب  هوالع  تفای  تسد  جـنگ  هب  هک  سک  نآ  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسا ؛ هدوب  ایاعر  هیحان  زا  هکلب  هدوبن ، ناطلس 
زا دوبن  اناوت  نآ  رب  ار  هچ  نآ  تخومآ و  نایاناد  زا  هتسناد  یمن  هک  ار  يزیچ  يو  سپ  تفرگ ؟ رارق  ناطلس  هداعلا  قوف  تیانع  دروم 

.تفرگ ددم  نایاناوت 

ینک افتکا  يویند  یگدنز  رهاظ  نیمه  رب  ادابم  تسا ، قداص  رابخا  میرک و  نآرق  هرابرد  هصق  نیا 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


اِهب َنوُهَقْفی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنِإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََقلَو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  یلاح  رد  ییامن ، تلفغ  ترخآ  زا  و 
منهج يارب  اـم  8 ؛) «) َنُوِلفاغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماـْعنَألاَک  َکـِئلوُأ  اـِهب  َنوُعَمْـسی  ـال  ٌناذآ  ْمَُهلَو  اـِهب  َنوُرِْـصبی  ـال  ٌنیْعَأ  ْمَُهلَو 
ییاه شوگ  ناشیا  .دننیبب  نآ  اب  هک  دنرادن  یمشچ  دنمهفب و  نآ  اب  هک  دنرادن  یلد  ناشیا  میدیرفآ ، ار  نامدرم  نایّنج و  زا  يرایسب 

.دنلفاغ ناشیا  انامه  دنرتدب ، هکلب  نایاپراچ  ناسب  هّدع  نیا  دنونش ، یمن  نآ  اب  هک  دنراد 

الَو اْینُّدلا  ِهایَحلا  َهَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكانیَع  ُدْعَت  الَو  ُهَهْجَو  َنوُدیِری  یِـشَعلاَو  ِهادَـغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدـی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصاَو  : » دومرف و 
دنناوخ و یم  هاگماش  دادـماب و  هب  ار  شیوخ  يادـخ  هک  نانآ  اب  و  9 ؛) «) ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناکَو  ُهاوَه  َعَبَّتاَو  اـنِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اـْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت 
هک نیا  هب  شابم ، نادرگ  يور  ناشیا  زا  ریگم و  زاب  ناـشیا  زا  شیوخ  مشچ  نک و  يراوتـسا  ییابیکـش و  دـنهاوخ ، یم  ار  وا  رطاـخ 

دـنک و یم  شیاوه  زا  يوریپ  و  میدرک ، لفاغ  شیوخ  داـی  زا  ار  شلد  هک  ار  یـسک  ناـمرف  یهاوخب و  ار  اـیند  یگدـنز  ياـه  تنیز 
.نکن تعاطا  تسا ، يور  هدایز  شراک 

َهَّللا اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  الَو  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ٍدَِغل  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتلَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دومرف و 
هک یناسک  يا  10 ؛) «) َنوُِزئافلا ُمُه  ِهَّنَجلا  ُباحْصَأ  ِهَّنَجلا  ُباحْصَأَو  ِراّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْسی  َنوُقِسافلا ال  ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف 
هب یلاعت  يادخ  دـینک ، هشیپ  اورپ  دـشاب ، هدرک  هیهت  شیادرف  يارب  هچنآ  راظتنا  رد  یـسفن  ره  و  دـینک ، هشیپ  اوقت  دـیا ! هدروآ  نامیا 

ار ناشیا  سفن  یلاعت  يادخ  دندرب و  دای  زا  ار  يادخ  تساناد و  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ 
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.دنراگتسر تشهب  باحصا  دنتسین ، ناسمه  تشهب  باحصا  اب  شتآ  باحصا  دنقساف ، ناشیا  انامه  تسا ، هدرب  ناشیا  دای  زا 

ترایز بدا  رد 

.تسین بلاج  نادنچ  ترایز  نیا  نالقان  تخانش  رد  شالت  اذل  ؛ هدش لقن  بیذهت  هیقف و  رد  هعماج  ترایز  نوچ  هک  نادب 

نب یلع  هب  تفگ : درک و  ثیدـح  ار  اـم  یعخن  هَّللا  دـبع  نب  یـسوم  تفگ : یکمرب  لیعامـسا  نب  دـمحم  تفگ : هللا  هـمحر  قودـص 
! ادخ ربمایپ  رسپ  يا  متفگ : مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم 

مرح رد  هب  یتقو  دومرف : میوگب ؟ میاـمن  یم  تراـیز  ار  اهامـش  زا  یکی  هک  یماـگنه  هب  ار  نآ  هک  زوماـیب  اـسر  لـماک و  ینخـس  ارم 
، وگب ربکا  هَّللا  راب  یس  تسیاب  سپ  يدید  ار  ربق  يدش و  دراو  یتقو  شاب  لسغ  اب  لاح  نیا  رد  وگب و  ار  نیتداهش  تسیاب و  يدیسر 

ربق زا  هاگنآ  وگب ، ریبکت  راب  یس  تسیاب و  هاگنآ  رادرب  هاتوک  ار  اه  ماگ  شاب و  راقواب  مارآ و  لاح  نیا  رد  ور و  شیپ  یکدنا  هاگنآ 
.ثیدحلا ...وگب  نینچ  هاگنآ  دیآ ، غلاب  ریبکت  دص  هب  ات  وگب  ریبکت  راب  لهچ  ریگب و  نذا 

ترایز تقیقح  رد 

نیرخآ شمـسج و  هبترم  نیلوا  تسا ، یبتارم  ار  ناسنا  نوچ  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  فرـشت  ترایز  تقیقح  هک  نادب 
میهاوخ حرـش  ار  هملک  نیا  يدوزب  دزاـس و  یم  لـماک  ار  يو  بتارم  هک  دـشاب  یم  يو  يراـتخاس  يازجا  تقیقح و  دوجو و  هبترم 

شیالوم هب  تساراد  ار  هچنآ  هکنیا  هب  دـشاب  یم  شبتارم  مامت  رد  تیدوبع  تقیقح  تشاداپ  رب  ناسنا  یکاـپ  هک  ییاـجنآ  زا  درک و 
نایّنج و ام  11 ؛) «) ِنوُُدبْعِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  : » یلاعت قح  نخس  يانعم  هچنانچ  دیامن ، فرص  يو  هدارا  هار  رد  دراپـسب و 

سپ تسا ؛ نیمه  .میدیرفاین  تدابع  يارب  زج  ار  اه  ناسنا 
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دیاب يا  هبترم  ره  رد  دور و  یم  نیب  زا  شا  یکاپ  تراهط و  درب ، راـک  هب  ار  شیوخ  ياوه  ددرگ و  لـفاغ  ینعم  نیا  زا  هزادـنا  ره  هب 
.درب راک  هب  دنک ، یم  نیمأت  ار  هبترم  نآ  تراهط  هک  ار  هچنآ 

ترایز لسغ و  تراهط و  ینافرع  ریسفت  رد 

نانمـشد تیالو  زا  ندمآ  نوریب  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  لآ  تیالو  تحت  ندـش  لخاد  رد  تیدوبع  تقیقح  يانبریز  هک  اجنآ  زا  و 
تـسا یتایح  يذ  ره  هزاس  هک  تسا  ماسجا  ملاع  رد  هیلک  تیالو  رهظم  هک  ار  یبآ  دـیاب  مسج  هبترم  رد  راچان  هب  سپ  تسا ، ناـشیا 

بآ رگا  ایآ  وگب  12 ؛) «) ٍنیِعَم ٍءآِمب  ْمُکِیتْأی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤآم  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمتیَأَر  ُْلق َأ  : » یلاعت قح  نخس  رد  بآ  اذل  دریگب ؛ راک  هب  ار 
ماما تیالو  رهظم  بآ  اریز  تسا ؛ هدش  ریسفت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  .دروآ  دهاوخ  امـش  يارب  ار  اراوگ  بآ  یـسک  هچ  دور ، ورف  امش 

قح زا  تلفغ  ادخ و  تساوخ  ریغ  رد  مسج  يریگراک  هب  اب  اریز  هدرک ، لسغ  هب  رما  ادتبا  رد  ترضح  نآ  اذل  تسا ؛ ماسجا  ملاع  رد 
هب رما  اما  ددرگ و  یم  كاپ  يو  رهاظ  تسا  ماـسجا  ملاـع  رد  هیلک  تیـالو  رهظم  هک  بآ  اـب  دوب و  هدـش  لـیاز  تراـهط  نآ  یلاـعت 

.تسا ینطاب  یکاپان  هلازا  يارب  ود  نآ  هب  مسج  نطاب  ریهطت  يارب  نیتداهش 

ترایز زا  لبق  ياهریبکت  تمکح  رد 

: هدمآ رابخا  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ریبکت  هب  ترضح  نآ  نامرف  و 

كرابت هَّلل  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  زا  مکح  نب  ماشه  زا  ءامـسا  قاقتـشا  باب  دوبعم و  باب  رد  ( 13) یفاک تیاور   - 1
تألم یّتلا  کئآمـسأب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  و  ...تسا .» مسا  هن  دون و  ار  يادخ  ...ًامـسا ؛ نیعـستو  هعـست  یلاعتو 
تسا دوجوم  یتآرم  هناشن و  ءامسا  نیا  زا  سکره  رد  سپ  تسا .» هدرک  رپ  ار  همه  ناکرا  هک  تیاه  مان  هب  مسق  یش ء ؛ ّلک  ناکرأ 

رد ار  مسا  نآ  دوبن  نینچ  رگا  دشاب و  یم  يو  رد  مسا  نآ  راثآ  روهظ  أدبم  هک 
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( هَّللا  ) مسا ياه  باـجح  تاـیآ  نیا  ءامـسا و  نیا  همه  سپ  ( 14 «) اهَّلُک َءآمْـسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  دوبن و  يرثا  يو 
تلع هک  ناـنچ  .تساـه  باـجح  نیا  عـفر  يارب  اـهریبکت  هب  رما  سپ  تسا ، دوـجوم  نآ  زا  يا  هنیئآ  هیآ و  سک  ره  رد  هـک  دنتـسه 
تفگ يو  هک  هدش  تیاور  ( 15) هیقف رد  تسا و  هناگ  تفه  ياهباجح  تشادرب  يارب  زامن  زا  لبق  هناگ  تفه  ياهریبکت  نیا  عیرـشت 

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبّنلا  ّنأ  یهو  يرخأ  هّلع  کلذل  يور  ّهنأ  : » تفگ مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  زا  مکح  نب  ماشه 
نآ يارب  همارکلا ؛ یهتنم  یلإ  کلذب  ّلجوّزع  هَّللا  هلصوأف  هریبکت  باجح  ّلک  دنع  ّربکف  بجح  عبس  عطق  ءآمّـسلا  یلإ  هب  يرـسأ  اّمل 

ار باـجح  تفه  دیـسر ، نامـسآ  هب  جارعم  بش  رد  هک  یناـگنه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نـیا  نآ  هدرک و  داـی  رگید  یتـّلع 
«. دیناسر تمارک  لحم  هب  اهنآ  هطساو  هب  ار  يو  یلاعت  يادخ  اذل  تفگ ، يریبکت  کی  ره  هب  دورو  ماگنه  رد  هدومیپ و 

هَّللا ّنإ  : » دومرف ترـضح  نآ  درک ، تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  زا  یفاک  هک  تسا  ءامـسا  ثودـح  تیاور  بلطم  نیا  لیـصفت 
ریغ نوللابو  فوصوم  ریغ  هیبشتلابو  دّـسجم  ریغ  صخـشلابو  قطنم  ریغ  ظفللابو  تّوصتم  ریغ  فورحلاب  ًامـسا  قلخ  یلاـعتو  كراـبت 

ءازجأ هعبرأ  یلع  هّمات  هملک  هلعجف  روتـسم  ریغ  رتتـسم  مّهوتم  ّلک  ّسح  هنع  بوجحم  دودحلا ، هنع  دّعبم  راطقألا  هنع  یفنم  غوبـصم 
هذهف نوزخملا  نونکملا  مسالا  وهو  ًادحاو  اهنم  بجحو  اهیلإ  قلخلا  هقافل  ءآمـسأ : هثالث  اهنم  رهظأف  رخآلا  لبق  دـحاو  اهنم  سیل  ًاعم 

ًانکر رشعانثا  کلذف  ناکرأ  هعبرأ  ءآمسألا  هذه  نم  مسا  ّلکل  هناحبس  رّخسو  یلاعتو  كرابت  هَّللا و  وه  رهاظلاف  ترهظ  یّتلا  ءامسألا 
ّمث
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ریغ ظفل  هب  توص و  نودب  فورح  هب  ار  یئامـسا  یلاعت ، كرابت و  يادخ  (16 ؛) اهیلإ ًابوسنم  ًالعف  ًامسا  نیثالث  اهنم  نکر  ّلکل  قلخ 
رتتـسم یکردم ، ره  ساوح  زا  ناهنپ  دودح و  نودب  راطقا و  نودب  گنر و  نودب  هیبش و  نودـب  دـسج و  نودـب  صخـش  هب  یقطن و 
يرگید رب  قباس  ءازجا  زا  کی  چیه  هکنیا  نودب  دـیرفآ  یگراب  کی  هب  ءزج  راهچ  رب  مامت  يا  هملک  ار  نآ  سپ  دـیرفآ ، رتس  نودـب 
نونکم مسا  ناـمه  هدیـشوپ  مسا  نیمه  دـیناشوپ و  ار  مسا  کـی  دروآ و  نوریب  ار  اـهنآ  زا  مسا  هس  قـلخ  زاـین  رطاـخ  هب  سپ  دـشاب ،
رّخـسم نکر  راهچ  ءامـسا  زا  یمـسا  ره  يارب  .تسا و  یلاعت  كرابت و  هَّللا و  رهاظ  دـش ، رهاـظ  هک  یئامـسا  نیا  سپ  تسا ، نوزخم 

هب بوـسنم  هـک  دــنا  یلاــعفا  ياراد  هـک  دــیرفآ  مـسا  یــس  ینکر  ره  يارب  هاــگنآ  دنتــسه ، نـکر  هدزاود  اــهنیا  سپ  دــینادرگ ،
(. 17 «) ...تساهنآ

هَّللا مسا  ناکرا  رد 

تسیب دص و  هَّللا  مسا  سپ  دراد ، مسا  یس  ینکر  ره  دراد و  نکر  راهچ  هَّللا  مسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  سپ 
هک دوجو  ملاع  اب  نآ  هب  طوبرم  ياه  مسا  اب  نکر  نیا  اذل  تسا ، مدـع  توم و  نایرج  هب  طوبرم  ءامـسا  نیا  زا  مسا  یـس  دراد ، مسا 

دون و اهنیا  سپ  دـنام  یم  یقاب  نکر  هس  اب  هَّللا  مسا  سپ  دـنام ، یم  یقاب  مسا  دون  سپ  درادـن ، يراک  دوش  یم  عقاو  نآ  رد  تراـیز 
تسا مسا  هس  زین  دشاب  یم  هَّللا  مسا  زا  ریغ  هک  دوب  تافص  نیا  هب  فوصوم  مسا  يارب  هک  يا  هناگ  هس  يازجا  دوش و  یم  مسا  راهچ 

بیغ ملاوع  هاگ  نآ  دوش  یم  مسا  شش  دون و  اهنآ  عومجم  سپ  دنرهاظ ، نآ  زا  مسا  ود 
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: تسا مسا  هس  زین  نوزخم  نونکم  مسا  نآ 

( میلع  ) ملاع رد  يو  ررقت  ملاع  مود : مسا  نآ  ررقت  ملاع  تسخن :

یم غلاب  مسا  هن  دون و  بجاح  ءامسا  هناگ  شش  دون و  ءامـسا  هب  هس  نیا  ندرک  همیمـض  زا  دعب  ملع و  ملاع  رد  يو  ررقت  ملاع  موس :
دـص هب  نآ  اب  اهنآ  همه  هک  دراد  رارق  قلطم  مدـع  ملاع  نآ  زا  دـعب  هاگنآ  تفگ  نخـس  نآ  زا  ماشه  تسخن  تیاور  هک  نانچ  دوش ،

.تسا رثأتسم  مسا  ملاع  رد  يو  یناف  دوجو  نیب  يو و  نیب  باجح  نیرت  گرزب  ملاع  نیمه  دوش و  یم  غلاب 

نیا زا  مسا  یس  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نتفگ  ریبکت  لهچ  سپس  نداتسیا و  هاگنآ  ریبکت و  یس  هاگنآ  ریبکت  یس  زا  دعب  نداتـسیا  اما 
نآ رهاظم  هک  يا  هکئالم  ات  داتـسیا  یم  يویند  باجح  عفر  ریبکت و  زا  دعب  سپ  دنطوبرم ، ایند  هب  هک  دنا  یئزج  راثآ  يراجم  ءامـسا 

دراد یمرب  ار  دنا  هیعون  راثآ  يراجم  هک  ییامـسا  زا  باجح  یـس  دـیوگ و  یم  ریبکت  هاگنآ  دـنیوگب ، ریبکت  تسوا  ملاع  رد  ءامـسا 
دص هب  ات  دیوگ  یم  رگید  ریبکت  لهچ  هاگنآ  دیامن ، حیبست  يو  اب  دنتسه  ءامـسا  نآ  رهاظم  هک  یناگتـشرف  ات  دتـسیا  یم  نآ  زا  سپ 
هب ددرگ و  یم  یناف  رثأتسم  مسا  رد  زین  تقیقح  دوجو و  نیا  دراد و  یمرب  دشاب  یم  يو  تقیقح  دوجو و  رب  هک  یباجح  دیآ و  غلاب 

دهد یم  رارق  ماما  هب  هجوت  هیآ  ار  نآ  دنک و  یم  هجوت  دنک ! نوزفا  ار  يو  تفارش  دنوادخ  هک  ادخ  هناخ  هب  هجوت  ناس  هب  ربق  يوس 
ماقم نیا  رد  نم  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  حرش  نیا  .دراد  رارق  يونعم  يروص و  تراهط  رد  لاح  نیا  رد  و 
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حرش رد  ادخ  تساوخ  هب  ءامسا  ثودح  ثیدح  حیضوت  نایب و  تسا و  رتاناد  هدرک  هدارا  هچنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد و  ینازرا 
.دمآ دهاوخ  هلاسرلا » عضوم  و   » ترضح نآ  نخس 

ْمُکیَلَع ُمالَّسلَا 

مالس يانعم  رد 

َناک َهَّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَأـِب  اویَحَف  ٍهیِحَِتب  ُمتییُح  اذِإَو  : » یلاـعت يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  هک  ناـنچ  تسا ، تیحت  زا  یعون  مـالس 
(20) بقانم تیاور  نآ  دیؤم  تسا و  یکین  ّرب و  عاونا  زا  نآ  ریغ  مالس و  هک  هدمآ  ( 19) یمق ریسفت  رد  ( 18 «) ًابیِسَح یَش ٍء  ِّلُک  یلَع 
زا هراب  نیا  رد  .يدازآ  ادـخ  رطاخ  هب  وت  دومرف : ترـضح  دروآ ، ناحیر  هخاش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  یکزینک  تفگ : تسا ،

هداد تیحت  یتقو  اْهنِم ؛» َنَسْحَِأب  اویَحَف  ٍهیِحَِتب  ُمتییُح  اذِإَو  : » تفگ هدومرف و  بدا  ار  ام  یلاعت  يادـخ  دومرف : دندیـسرپ ، ترـضح  نآ 
.دوب يو  يدازآ  كزینک  هیده  زا  رتهب  .دیهد  خساپ  رتهب  یهجو  هب  امش  دیدش 

هطوبرم تالمج  رگید  و  مکیلع » مالس   » هّصاخ تیحت  مالـسا ، زا  دعب  دوب و  اهنآ  ریغ  و  ًابحرمو » ًالهأ   » تیحت مالـسا ، زا  لبق  میوگ :
رب لیلد  دبای و  تفلا  رگیدمه  اب  اهنآ  ياه  لد  ات  درامـش  مرتحم  ار  تسود  تسود ، هک  تسا  نیا  تشادگرزب  زا  دوصقم  دـیدرگ و 

ْمِِهناـمیِِإب ْمُهُّبَر  ْمِهیِدـْهی  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هک تسا  یلاـعت  قـح  نخـس  نیا  تسا ، تیحت  مالـس  زا  دارم  هک  نیا 
هدروآ و ناـمیا  هک  یناـسک  21 ؛) «) ٌمالَـس اـهِیف  ْمُُهتیِحَتَو  َّمُهَّللا  َکَناْحبُـس  اـهِیف  ْمُهاوْعَد  ِمیِعَّنلا  ِتاـّنَج  ِیف  ُراـْهنَألا  ُمِِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت 

ریز رد  هک  یلاح  رد  دنتمعن  رپ  تشهب  رد  دنک ، یم  ییامنهار  ناشنامیا  هطساو  هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک 
تیحت ام و  راگدرورپ  یهزنم  هک  تسا  نیا  تشهب  رد  ناشیا  نخس  تسا ، يراج  اهرهن  ناشیا  ياپ 
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.تسا مالس  تشهب  رد  ناشیا 

.تسا مالس  دنیامن ، تاقالم  ار  يو  هک  یماگنه  هب  ناشیا  تیحت  22 ؛) «) ٌمالَس ُهَنْوَْقلی  َمْوی  ْمُُهتیِحَت  : » دومرف و 

؛) 23 «) ٌماَلَـس اَهِیف  ْمُُهتیِحَت  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلِخْدُأَو  : » دومرف و 
نآ رد  ناشیا  دراد و  نایرج  اهرهن  نآ  رد  هک  دـندرگ  یم  لخاد  یتشهب  هب  دـنا ، هداد  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ 

.تسا مالس  ناشیا  تیحت  دننادواج ، ناشراگدرورپ  نذا  هب 

یم تیحت  نیرترب  نیمه  ددرگ ، یم  هدرپـس  ناـشیا  هب  یگـشیمه  ياـه  تمعن  نآ  اـب  اـه  تشهب  نآ  هک  تسا  نیا  تاـیآ  نیا  دارم  و 
« مَّلس  » ردصم هاوخ  مالس  اریز  تسین ، هار  نادب  ار  گرم  زگره  هک  تسا  ینادواج  یگدنز  ياه  تفآ  زا  تمالـس  نآ  همزال  دشاب و 

.تسا تمالس  يانعم  هب  نآ ) فیفخت  هب  « ) َمَلَس  » هاوخ و  نیع ) دیدشت  هب  )

تسا دنوادخ  ءامسا  زا  مالس 

زا یملاع  رد  یلامک  چـیه  اریز  تسا ، دوجوم  وا  رد  لـماک  روط  هب  تفـص  نیا  اریز  دـیمان ، مالـس  ار  دوخ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
مالس هغلابم  روط  هب  ار  دوخ  ظاحل  نیمه  هب  تسا ؛ هدرک  میلـست  دوخ  تاقولخم  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هکنیا  رگم  دشاب ، یمن  ملاوع 
تیب لها  امش  نآ  زا  اهنت  يزیچ  هب  دییقت  نودب  یلک  میلـست  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مکیلع » مالـسلا  : » دومرف هکنیا  سپ  تسا ، هدیمان 

، تسین دوجوم  ملاع  رد  یتکرب  ریخ و  چیه  هک  تسا  نیتسخن  رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  امـش  ّدـج  اریز  تسا ، مالـسلا  مهیلع 
« رت کیدزن  ای  نیسوق و  باق   » هب دوجو  راد  رد  ترضح  نآ  اریز  تسا ، هدش  هداد  يو  هب  هک  تسا  ییایاطع  زا  يا  هشوگ  هکنیا  رگم 

هک نیا  هب  هتفگ  تیحت  وا  هب  یلاعت  يادخ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، کیدزن  وا  هب 
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، تشاذـگاو يو  هب  ار  دوخ  نید  رما  هاـگنآ  تسا ، هدرک  میلـست  يو  هب  ار  نآ  ریغ  تاذ و  تـالامک  همه  يو  بوـخ  بیدأـت  زا  دـعب 
روعش و كرد و  نابحاص  زا  تیبوبر  قاثیم  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هک  نیا  هوالع  تسا ، ( 24) یفاک تایاور  زا  يا  هدع  دافم  هک  نانچ 
هک تسا  یهاشداپ  نامهم  لثم  یلاعت  يادخ  هب  ترضح  نآ  تبـسن  سپ  تفرگ ، اهنآ  زا  ار  ترـضح  نآ  تیالو  توبن ، قاثیم  حور 

ار وا  هدرک و  هراشا  يو  هب  اهراک  تایئزج  همه  هرابرد  هتشاذگ و  او  يو  هب  ار  شیوخ  تیعر  تسایـس  شیوخ و  تکلمم  روما  همه 
نیا تسا و  هتشاد  رذح  رب  ینامرفان  زا  ار  ناشیا  هدومن و  بیغرت  يو  يوریپ  رد  ار  ایاعر  هدرک و  دیئات  موادم  روط  هب  هظحل  هب  هظحل 

ار ناشیا  هب  نامیا  هدرپس و  تیب  لها  هب  ثرا  هب  ار  تاماقم  نیمه  هاگنآ  تسا ، هدـش  ماجنا  يو  لالجا  تشادـگرزب و  يارب  تاماقم 
ینامرفان ار  ناشیا  ینامرفان  دوخ و  نامرف  ار  اهنآ  نامرف  هدومن ، دادـملق  دوخ  هب  رفک  ار  ناـشیا  هب  رفک  یـساپسان و  دوخ و  هب  ناـمیا 

.تسا هتسناد  دوخ  هب  لهج  ار  ناشیا  هب  لهج  دوخ و  تخانش  ار  ناشیا  تخانش  دوخ و 

سفن رئاز  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب  رئاز  مالس  مالس ، رگا  تسا و  دارم  انعم  نیا  دشاب  ادخ  مالس  مالس ،»  » زا دارم  هک  یتروص  رد 
یم يو  دوخ  هب  طوبرم  هک  هچره  هب  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، میلـست  ماما  هب  ار  دـبا  هب  ات  دوجو  يادـتبا  زا  دوخ  تیکلام  همه  لاـم و  و 

رد يانف  ار  دوخ  هکلب  دراد ، یمن  زاب  ماما  هب  تبغر  زا  ار  وا  درادن و  یتبغر  دشاب 
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.تسا هدومن  يو  فقو  ار  نتشیوخ  هدرک و  ماما  هب  تدارا 

داب امـش  رب  راهنلاو ؛ لیّللا  یقبو  تیقب  ام  ًادـبأ  هَّللا  مالـس  یّنم  کـیلع  : » هک ( 25) تساه تراـیز  رد  هلمج  نیا  زا  دارم  اـنعم  نیمه  و 
هک تسا  هَّللا »  » مسا هَّللا »  » زا دارم  اریز  .دـنیآ  مه  یپ  رد  زور  بش و  منامب و  هدـنز  هک  یماگنه  ات  نم  بناج  زا  هشیمه  ادـخ ، مالس 

تیدوبع تیقر و  هب  يو  رارقا  نیمه  سپ  تسا ؛ یمـسم  هک  هَّللا »  » هن تشاذـگ ، تعیدو  هب  يو  رد  شداـجیا  ودـب  رد  یلاـعت  يادـخ 
سپ دراد ، ناشیا  يارب  ادخ  هاگرد  هب  لاؤس  اعد و  يو  هک  نیا  هن  تسا ، مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  شدوجو  یناد  یلاع و  بتارم  همه 
ماما اهنت  اریز  هدرک ، ناشیا  هب  روصقم  ار  دوخ  دوجو  يو  هک  نیا  تسا و  ماما  هب  شدوجو  ملاوع  همه  هیلک  میلست  دبع ، مالس  يانعم 

.نارگید هن  دشاب و  هتشاد  تیالو  ناسنا  رب  وا  هدش و  يو  دبع  ناسنا  هک  دراد  یگتسیاش 

ِهَّوُبُّنلا ِتیَب  َلْهَأ  ای 

توبن تقیقح  يانعم  رد 

أدبم نیا  تسین و  ربتعم  مدع  دوجو و  رابتعا  یتح  تارابتعا  زا  سک  چیه  رکذ  نآ  رد  هک  تسا  لوا » رکذ   » زا ترابع  توبن  تقیقح 
باتک و تقیقح و  لوا  رکذ  نیا  تسا و  هدـیرفآ  دوخ  تاذ  رون  زا  ار  يو  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دوجو 

ربمایپ برقم و  هتـشرف  چیه  هدـیزگرب و  دوخ  بیغ  ملع  رد  دـنوادخ  ار  فرح  کی  دراد و  فرح  هس  داتفه و  هک  تسا  یمظعا  مسا 
باق  » هبترم رتالاب  نیا  زا  هدیـشخب ، ار  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هب  تسین و  هاـگآ  نآ  زا  لـسرم 

رتالاب هبترم  ود  هب  هک  تسا  نیسوق »
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؛ تسا یطرشبال  قلطم  دوجو  هبترم  زا 

.تسا هدش  ریبعت  یندا » وا   » ماقم هب  هفیرش  هیآ  رد  نآ  زا  هک  قلطم  مدع  توم و  هبترم  لوا : هبترم 

تـسا رتالاب  دوش  یمن  یهجوت  مه  مدع  هب  نآ  رد  هک  قلطم  مدـع  توم و  هبترم  زا  هبترم  نیا  نیاربانب  تسا ، توم  هبترم  مود : هبترم 
تسا و نکمم  ریـس  هبترم  نیرخآ  هک  هدـش  ریبعت  یهتنملا  هردـس  هب  نآ  زا  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  تریح  هبترم  نامه  هبترم  نیا  و 

ملاع نآ  هب  رطاخ  نیمه  هب  درک و  ناوت  یمن  تابثا  یفن  یفن و  تابثا  ناکما  تریح  ملاع  رد  تسا و  یلاـعت  قح  هبترم  نآ  زا  رتـالاب 
.تسا هدش  هتفگ  تریح 

( توم ملاع  و   ) تریح ملاع  رد 

توـم زا  ترـضح  نآ  زا  تـسا ، هدوـمرف  هیوباـب  نـبا  ( 26) تیاور ربانب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دـمحموبا  ماـما  ناـمیالوم  هک  ناـنچ 
یملاع هب  دوعص  ببـس  هب  دشاب ،» یمن  دوجوم  هک  تسا  يزیچ  هب  قیدصت  توم  (27 ؛) نوکی امب ال  قیدصتلا  وه  : » دومرف دندیسرپ ؛

یلع زا  شدانسا  هب  هللا  همحر  یشک  زا  ( 28) هللا همحر  یسلجم  دیحوت  باتک  رد  .دشاب و  هتشاد  ققحت  دوجو  ملاع  رد  دناوت  یمن  هک 
يأ یف  لاقف : .اوفلتخا  دق  انباحـصأ  ّنإ  كادـف ! تلعج  : » متفگ مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  تفگ  هک  هدـش  تیاور  نمهب  نب  سنوی  نب 

ماشهو هرارز  هیف  فلتخا  ام  کلذ  نم  كادف ! تلعج  تلق : ام  ّالإ  ینرـضحی  ملف  لاق : ًائیـش ! کلذ  نم  یل  ِکحا  هیف ؟ اوفلتخا  یش ء 
اذـه یف  لق  یل : لاقف  لاـق : .قولخم  یـش ء  یفّنلا  ّنإ  ماـشه : لاـقو  .قولخمب  سیلو  یـش ء  سیل  یفّنلا  ّنإ  هرارز : لاـقف  مکحلا ، نب 

نانخس دنا ؟ هدومن  فالتخا  يزیچ  هچ  رد  دومرف : دندرک ، فالتخا  ام  باحصا  موش ! تیادف  (29 ؛) هرارز لوقب  لقت  الو  ماشه  لوقب 
ارم سپ  وگزاب ، نم  يارب  ار  ناشیا 
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هرارز تسا ، مکحلا  نب  ماشه  هرارز و  تافالتخا  رد  تافالتخا  هلمج  نآ  زا  موش  تیادـف  متفگ : هک  نیا  رگم  دیـسرن ، رظن  هب  يزیچ 
يأر هراب  نیا  رد  دومرف  دـشاب و  یم  قولخم  تسا و  يزیچ  یفن  تفگ : ماشه  دـشاب و  یمن  قولخم  اذـل  تسین و  يزیچ  یفن  تفگ :

«. نک اهر  ار  هرارز  يأر  ریگب و  ار  ماشه 

هدوجو مدعلاو  هنوک  تاقوألا  قبـس  تاودألا  هدـفرت  الو  تاقوألا  هبحـصت  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روهـشم  هبطخ  رد  و 
زا مدـقم و  مدـع  رب  شدوجو  مدـقم و  ناـمز  رب  شدوجو  دریگ و  یمن  کـمک  تاودا  زا  تسین و  ناـمز  هارمه  (30 ؛) هلزأ ءادتبالاو 

.تسا قلطم  مدع  نآ  زا  دارم  دشاب و  یمن  هک  تسا  يزیچ  هب  قیدصت  توم  هبترم  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  یشیپ  ادتبا  رب  شتیل 

رکذ هبترم  رد 

رداص نآ  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  ءامسا  زا  یمـسا  رکذ  تسا ، رکذ  هبترم  هبترم ، نیا  زا  هیلخت  نتـشذگ و  زا  دعب 
نیمه هدـیرفآ و  شدوخ  تاذ  رون  زا  هتخاس و  كاپ  دویق  همه  زا  ار  وا  رود و  يو  زا  ار  دودـح  یکاپان  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  لوا 
تسا یمسا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  دوجو  أدبم  رکذ  نیا  نوچ  تسین و  نآ  دننامه  يزیچ  هک  تسا  یمـسا  رکذ 

يو رب  هک  یباتک  مسا  تایآ  یخرب  رد  هدیمان و  رکذ  هب  اروا  یلاعت  يادخ  اذل  هتفای ، قاقتشا  وا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مسا  هک 
يوس هب  یلاعت  يادخ  31 ؛) «) ِهَّللا ِتایآ  ْمُکیَلَع  اُوْلتی  ًالوُسَر  ًارْکِذ  ْمُکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَق  : » هلمج زا  تسا  هتـشاذگ  رکذ  زین  ار  هدش  لزان 

.دناوخ یم  ار  ادخ  تایآ  امش  رب  هک  داتسرف  ربمایپ  ناونع  هب  ار  رکذ  امش 

ماما زا  ( 32) نویع رد 
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(33) ریـسفت رد  .میتسه و  رکذ  لها  ام  تسا و  ادخ  لوسر  رکذ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هیآ  نیا  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعاضر 
راـبخا مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یـشایع  یمق و  ریـسفت  یفاـک و  رد  ( 34 «) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـساَف  : » یلاـعت قح  نخس 

لها ناشیا  دوش و  یم  لاؤس  ترـضح  نآ  تیب  لـها  زا  تسا و  رکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  یناوارف 
ار هچنآ  ات  میداتسرف  ورف  وت  رب  ار  رکذ  ام  35 ؛) «) ْمِهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنیَُبِتل  َرْکِّذلا  َکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  : » دومرف یلاعت  يادخ  دنتـسه و  رکذ 
هب رکذ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رئاصبلا  رد  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 36) یفاک رد  سپ  .میزاس  نشور  هدـش  لزان  ناشیا  رب  هک 

هدرک و رما  ناشیا  زا  شـسرپ  هب  ادخ  دومرف : نآ  رب  هفاضا  ( 37) یفاک رد  هدش و  ریسفت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  رکذ  لها  نآرق و 
.تسا هدرکن  لاهج  زا  شسرپ  هب  نامرف 

هک دنتـسه  ام  نیب  رد  يا  هدع  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 39) یشایع و  ( 38) یفاک رد  و 
تروص نیا  رد  دومرف : دنتـسه ، يراـصن  دوـهی و  دارم  ( 40 «) ...ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْـساَف  : » دومرف هک  یلاعت  يادـخ  لوق  دـننک  یم  نامگ 

.دوش و یم  لاؤس  ام  زا  میرکذ و  لها  ام  دومرف : درک و  شا  هنیـس  هب  هراشا  تسد  اب  هاگنآ  دـنناوخ ، یم  دوخ  نید  هب  ار  امـش  ناـشیا 
نآرق رکذ  زا  دارم  و  دومرف : هک  نیا  هب  دراد  نآ  رب  هفاـضا  ( 42) یـشایع تسا و  هدش  تیاور  نیا  دننامه  اضر  ماما  زا  ( 41) نویع رد 

.تسا

، يدرم وت  رگا  ایآ  43 ؛) «) َنوُِدلاخلا ُمُهَف  َِّتم  ْنِإَف  َأ  : » دومرف یلاعت  يادخ  دراد ، تلالد  نآ  رب  زین  یتایآ  و 
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همه زا  رتالاب  وت  أدبم  اریز  یشاب  سک  نآ  دیاب  وت  تسا  نکمم  یـسک  يارب  ینادواج  رگا  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  .دننادواج  ناشیا 
رون زا  هک  يرون  نیلوا  متـشون و  متـسد  اـب  هک  یباـتک  نیلوا  متفگ و  هک  هملک  نیلوا  اریز  تسا ، مدرم  هکئـالم و  ءاـیبنا و  زا  قیـالخ 
یتقو سپ  دنراد ، یم  اور  مقولخم  نیلوا  هرابرد  ار  گرم  ناشیا  هنوگچ  سپ  درادن ؛ یتفـص  دـح و  سپ  يدوب ، وت  مدـیرفآ  شیوخ 

.دننام یم  نادواج  ماسجا  ملاع  رد  ناشیا  هنوگچ  سپ  يراد  تیصوصخ  نینچ  نیا  وت  هکنیا  اب  يورب  ماسجا  ملاع  زا  وت 

نیلوا نم  دـشاب  يدـنزرف  ار  يادـخ  رگا  وـگب : و  44 ؛) «) َنیِدـِباعلا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  زین  و 
يادخ رگا  دیرفآ ، دوخ  تاذ  رون  زا  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يرون  نیلوا  نم  رون  هک  تسا  نیا  دارم  .دوب  مهاوخ  يو  هدنتسرپ 

زا ار  وا  متسه و  وا  هدنب  نم  هک  یلاح  رد  مشاب  شدنزرف  دیاب  نم  راچان  هب  دشاب  يدنزرف  تسا ، رترب  هّزنم و  ناشیا  فاصوا  زا  هک  ار 
.دننک یم  مشنزرس  ناشیا  هنوگچ  سپ  مناد ، یم  كاپ  هزنم و  نتشاد  دنزرف 

کیدزن هاگنآ  دوب ، يدـنلب  قفا  رد  وا  45 ؛)  ) ینْدَأ ْوَأ  ِنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَـتَف  انَد  َُّمث  یلْعَألا  ُِقفُألِاب  َوُهَو  : » یلاعت قح  راـتفگ  زین  و 
لحم نیب  نامک )  ) سوق کی  باق  زا  دارم  .دش  رت  کیدزن  ای  سوق و  کی  فرط  ود  هزادـنا  هب  يو  یکیدزن  سپ  دـمآ ، دورف  دـش و 

(46) .تسا باق  ود  یسوق  ره  تسا و  نامک  هتشگرب  لحم  هیس »  » زا دارم  تسا و  نآ  نامک  هتشگرب  فرط  ود  لحم  نامک و  نتفرگ 

هب هدش  ریوصت  هفیرش  هیآ  یبوخ  هب  نونکا 
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ار هچ  نآ  رمـش و  تمینغ  ار  بلطم  نیا  دـیدرگ ، مولعم  سوق  زا  باق  هبترم  دـیدرگ و  هدومن  زاب  یکیرات  زا  ییانـشور  هک  يا  هنوگ 
تسا و هیدمحم  تقیقح  مود  یلجت  باق  هبترم  سپ  .تسار  نیملاعلا  بر  يادخ  شیاتس  شاب و  نارازگ  ساپـس  زا  ریگب و  میدروآ 

نیلوا هک  تریح  ملاـع  تسا و  تقیقح  نیمه  نیع  نآ  تسا و  یهتنملا  هردـس  ملاـع  هیدـمحم و  تقیقح  لوا  یلجت  یندا » وا   » هبترم
یندز ّبر  : » دومرف نآ  هب  ندیسر  ماگنه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  نیمه  تسا  نکمم  ریـس  ملاوع  نیرخآ  قح و  یلجت 

«. امن دایز  تدوخ  رد  ارم  تریح  ایادخ ! ًاریحت ؛ کیف 

؟ تسیچ یهتنملا  هردس 

هب تسا و  تریح  ریحت و  ياـنعم  هب  ردـس »  » هداـم زا  هلعف  نزو  رب  هردـس  هک  تسا  نیا  دـندیمان ، یهتنملا  هردـس  ار  نآ  هک  نیا  ّتلع 
سپ تسا  نکمم  ریـس  نیرخآ  هک  تریح  ملاع  ینعی  یهتنملا  هردس  يانعم  سپ  دنک ، تریح  نیا  عون  نایب  ات  هدـش  هفاضا  یهتنملا » »

تسین تابثا  یفن  یفن و  تابثا  نآ  رد  تسین و  یتابثا  یفن و  نآ  رد  هک  تریح  ملاع  رد  ار  هیدمحم  تقیقح  یلاعت  كرابت و  يادخ 
هدومن هیبشت  نامک  نتفرگ  لحم  هب  تسا  نکمم  تابثا  یفن  نآ  رد  تسا و  مدع  ملاع  هک  یندا » وا  ملاع   » رد هدرک و  هیبشت  تسد  هب 

فرط ینعی  هیـس »  » هب تملظ  روـن و  ملاـع  رد  هدرک و  هیبـشت  ناـمک » باـق   » هـب تـسا  نـکمم  تاـبثا  نآ  رد  هـک  دوـجو  ملاـع  رد  و 
.تسا هدومن  هیبشت  نامک  یگدمآرب 

؟ تسیچ موس  هبترم 

زا تامکحم  تایآ  هب  لوزن  فاـطعنا و  سوق  سوق » ود   » زا دارم  تسا و  يدـمحم  تقیقح  لوا و  قلخ  موس  هبترم  باـق ، هبترم  سپ 
نیا تسا و  نارفاک  ناقفانم و  ندناسرت  راذنا و  يارب  پچ  فرط  زا  لوزن  فاطعنا و  دـهد و  تراشب  نانمؤم  هب  ات  تسا  تسار  هیحان 
اَّمَأَف ٌتاِهباشَتُم ، ُرَخُأَو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِکلا  َکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  : » هک تسا  یلاـعت  قح  نخـس  داـفم  بلطم 

ما هک  دنتسه  مکحم  راوتـسا و  ياه  هیآ  نآ  زا  یخرب  هک  درک  لزان  ار  یباتک  شا  هدنب  رب  هک  تسوا  47 ؛) «) ...ٌغیَز ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا 
«. ...تسا یهارمگ  ناشیا  لد  رد  هک  ییاهنآ  دنشاب ، یم  هباشتم  تایآ  زا  رگید  یخرب  دنراد و  مان  باتکلا 

لها امش  زا  دهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  48 ؛) «) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیِری  امَّنِإ  : » دومرف و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


تیب و بحاص  تراهط  زا  یـشان  تیب  لها  یکاپ  هک  تسا  نشور  اریز  .دیامن  كاپ  یندش  كاپ  هب  ار  امـش  دیادزب و  ار  يدیلپ  تیب 
.دشابن كاپ  وا  دنشاب و  كاپ  ناشیا  هک  تسین  نکمم  سپ  تسا ، نآ  رب  عرفتم 

بلطم نیا  تسا و  نیوکت  عیرـشت و  رد  ینعم ، تروص و  هب  دوـبعم  ناوـنع  هب  ادـخ  ریغ  نتفرگ  كرـش و  يدـیلپ  سجر و  زا  دارم  و 
دشاب و یم  تسا  قلطم  توم  مدع و  باجح  قوف  هک  ریحت  باجح  هب  ندیـسر  اه و  باجح  همه  عفر  دودح و  همه  زا  هیلخت  نودـب 

رگید تالمج  نایب  رد  یشهوژپ  ادخ  تساوخ  هب  میداد و  حیضوت  حرـش و  نیلقثلا  هراصع  مان  هب  شیوخ  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  ام 
.دومن میهاوخ  زین  ترایز  نیا 

.میداتـسرف نیملاع  تمحر  ار  وت  ام  49 ؛) «) َنیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  ّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  امَو  : » هک دراد  تلالد  ام  بلطم  رب  یلاـعت  قح  نخـس  زین  و 
حیبست زا  دعب  رگم  دنک ، یمن  ادخ  حیبست  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  چیه  هک  نیا  تسا  نیملاع  تمحر  ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  دهاش 

ياه نامسآ  زا  یقولخم  چیه  يو و  هب  لسوت  زا  دعب  رگم  دیدرگن ، لوبق  شا  هبوت  ناربمایپ  زا  يربمایپ  چیه  يو و  زا  نتخومآ  يو و 
قلخ ار  اهنآ  ریغ  يراج و  يایرد  ناور و  یتشک  ناشفارون و  هام  ناـبات و  دیـشروخ  رئاد و  کـلف  هدـش و  نهپ  نیمز  هدـش و  هتخاـس 

(50) .دراد تلالد  نآ  رب  یناوارف  تایاور  هک  نانچ  يو  رطاخ  هب  يو و  تبحم  رب  رگم  هدرکن 

امش نینچ  نیا  51 ؛) «) ًادیِهَش ْمُکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکیَو  ِساّنلا  یَلَع  َءآدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو  : » دومرف یلاعت  يادخ 
رب ربمایپ  دیشاب و  دهاش  مدرم  رب  ات  مدیرفآ  هنایم  تّما  ار 
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.دشاب دهاش  امش 

ار یتـّما  ره  هک  ار  یماـگنه  هب  هنوـگچ  سپ  52 ؛) «) ًادیِهَـش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اـْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ  َفیَکَف  : » دومرف و 
.میدروآ دهاش  اهنآ  همه  رب  ار  وت  میدروآ و  يدهاش 

امش دشاب و  امش  رب  دهاش  لوسر  ات  نیا  رد  و  53 ؛) «) ِساّنلا یَلَع  َءآدَهُش  اُونوُکَتَو  ْمُکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکِیل  اذه  ِیفَو  : » دومرف و 
مالسلا مهیلع  ءایبنا  همه  رب  دهاش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  هک  نیا  رد  مود  هیآ  نیا  هک  دینیب  یم  امـش  .دیـشاب  مدرم  رب  نادهاش 

.دوش یم  لماش  ار  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  همه  نآ  قالطا  اریز  تسا ؛ رگید  هیآ  ود  لامجا  رگ  نایب  دشاب  یم 

باتک وت  يوس  هب  ام  54 ؛) «) ِهیَلَع ًانِمیَهُمَو  ِباتِکلا  َنِم  ِهیَدی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  زین  و 
.تسا دهاش  ینعم  هب  نمیهم »  » .تسا نآ  رب  دهاش  باتک و  هدننک  قیدصت  نآرق  نیا  هک  یلاح  رد  میداتسرف  قح  هب  ار 

تسا یمارگ  یباتک  نیا  و  55 ؛) «) ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  الَو  ِهیَدی  ِنَیب  ْنِم  ُلِطابلا  ِهِیتْأی  ٌزیِزَع ال  ٌباتَِکل  ُهَّنِإَو  : » دومرف زین  و 
نیا هک  تسا  نیا  دارم  .تسا  هدـش  لزاـن  دـیمح  میکح و  دـنوادخ  هیحاـن  زا  دوش و  یمن  دراو  نآ  رب  رـس  تشپ  ولج و  زا  لـطاب  هک 

.تسا رهاق  بلاغ و  اه  باتک  همه  رب  باتک 

هدوبن و امـش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم  56 ؛) «) َنیِیبَّنلا َمَتاخَو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکلَو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  : » دومرف و 
یم تروص  نیا  رد  تسین ، دراد  رتورف  هبترم  هک  ظاحل  نیا  هب  اهنآ  متخ  ءایبنا و  متاخ  زا  دارم  .تسا  ایبنا  متاخ  ادـخ و  لوسر  نکیل 

تایآ اب  اریز  دوب ، یم  زیاح  ار  توبن  بتارم  زا  هبترم  نیرت  نییاپ  تسیاب 
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هب تسا  توبن  تقیقح  متاخ  يو  هک  تسا  نیا  نآ  دارم  سپ  .دراد  تافانم  دراد  یلو  نأش  تمظع  هجرد و  ّولع  رب  تلالد  هک  قباـس 
نآ زا  ار  ءایبنا  دیاب  هک  تیبوبر  هبترم  رگم  تسین ، يا  هبترم  نآ  زا  رتالاب  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدیسر  نآ  هبترم  نیرتالاب  هب  هک  نیا 

نینچ رترب  یبدا  هب  ربماـیپ  بیدأـت  زا  دـعب  یلاـعت  يادـخ  ( 57 «) ٍمیِظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  زین  .درمـش و  رتورف 
.دومرف يو  هب  یباطخ 

زا دعب  امش  هک  تسا  نیا  دش ، توالت  امـش  رب  قوف  میکح  رکذ  تایآ و  هک  نیا  زا  دعب  یلک  روط  هب  روبزم  تایآ  همه  تلالد  ریرقت 
بتارم همه  زا  یلاخ  رهظم و  یکزم و  وا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توبن  تقیقح  قادـصم  هک  دـیرادن  یکـش  اهنآ  توـالت 

قادـصم و ربماـیپ  ره  تسا و  رامـش  یب  یبـتارم  ار  توبن  تقیقح  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  هدیـسر  ییاـهن  هبترم  نآ  هب  و  تسا ؛ قلخ 
يادـخ اذـل  دـشاب ، یم  بوجحم  توبن  ییاهن  تقیقح  نآ  زا  دوخ  دـح  اب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  تسا و  تقیقح  نآ  زا  يا  هبترم  رهظم 

نآ زا  رتالاب  یتح  توم و  هبترم  هک  یندا » وا   » هبترم هب  ار  وا  تسا و  هداد  ناشن  ار  شیوخ  ياربک  تایآ  ترـضح  نآ  هب  اـهنت  یلاـعت 
یم يو  هدارا  رد  بحم  هدارا  ياـنف  لالحمـضا و  زا  تستراـبع  بیبـح  زا  دارم  داد ، رارق  دوخ  بیبـح  ار  وا  سپ  دـیناسر ، دـشاب  یم 

بوجحم تسا  نآ  تقیقح  هن  توبن و  هبترم  نیرخآ  هک  دوخ  ندوب  بیبح  باجح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  سپ  دـشاب ،
زا ریغ  یش ء  تقیقح  اریز  تسا ، توبن  هبترم  زا  ریغ  توبن  تقیقح  هتبلا  .تسا 
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دنقفتم دنشاب  یم  یـصاخ  مسا  ياراد  مادک  ره  هک  دنتـسه  نآ  بتارم  نایب  ماقم  رد  نوچ  تایآ  نیا  همه  سپ  دشاب ، یم  نآ  بتارم 
.دنتسه Ơ زا يا  هبترم  نایب  ماقم  رد  مادکره  اریز  دنفلتخم ؛ تایآ  سپ  تسا ، توبن  بتارم  زا  ریغ  توبن  تقیقح  هک 

نآ يانعم  تیب و  لها  هبترم  رد 

نیا سپ  تسین  تیبوبر  هبترم  زج  يا  هبترم  نآ  زا  رتـالاب  دـیدرگ ، بتارم  همه  قوف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هبترم  یتقو 
ثاریم و ای  لآ و  ای  تیب و  لها  یتقو  سپ  داد ، ینکس  اجنآ  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسوا  تیب  باتک و  تقیقح و  تینا و  هبترم 
، نآ زا  دارم  راـچان  توبن  ملع  توبن و  ثاریم  توبن و  تیب  لـها  دـنتفگ : دـش و  هفاـضا  هبترم  نیا  رد  وا  هب  اـهنآ  ریغ  ملع و  ترتع و 

ریغ هن  و  تفص ؛ نآ  ظاحل  هب  يو  هب  هفاضا  دارم  دش  هفاضا  تفـص  نیا  ریغ  يو  هب  یتقو  دشاب و  یم  هبترم  نیا  رد  ترـضح  نآ  لها 
ناشیا دنا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  دوخ  ياهدانـسا  هب  هماع  هصاخ و  هک  ریهطت  رابخا  و  نیلقث »  » رابخا رد  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب ، یم  نآ 

هب هک  هداد  نامرف  هتـشاد و  رذـحرب  ار  ناـشیا  یناـمرفان  تیـصعم و  زا  هدومن و  بیغرت  ناـشیا  تیعبت  رب  هدرک و  هارمه  باـتک  اـب  ار 
رد هب  ار  امـش  دـنزاس و  یمن  رود  تیادـه  رد  زا  ار  امـش  ناشیا  دومرف : هدرک و  یهن  ناشیا  میلعت  زا  دـننز و  گنچ  ناـشیا  نامـسیر 

هکنآ اب  تسا ، هدش  جراخ  تیب  لها  زا  نأش  تلالج  اب  هملـس  ما  ریهطت  هیآ  ( 59) رابخا رد  و  ( 58 ،) دنناشک یمن  یهارمگ  تلالض و 
هب ربمایپ  تیب  لها  زا  وا  تسا و  ریخرب  يو  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد 
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.دنراد لوبق  ار  نآ  هماع  هصاخ و  مامت  تسا و  كاپ  مرتحم و  ینز  تسا و  هنیدم  رد  ربمایپ  هناخ  لها  هک  نیا  يانعم 

ناشیا ریهطت  هیآ  لوزن  ماـگنه  هب  اریز  دنتـسین ؛ ربماـیپ  تیب  لـها  زا  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاـف و  یلع و  ریغ  هک  دوشن  هتفگ  سپ 
نآ اب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دـنوش  هفاضا  ترـضح  نآ  هب  توبن  رابتعا  هب  یتقو  تیب  لـها  زا  دارم  هک  دـیتسناد  اریز  دـنا ، هدوبن  دوجوم 
قلخ يو  تنیط  زا  هدش و  هدیرفآ  يو  ترطف  رب  هک  یناسک  دنیامن ، سابتقا  شملع  رون  زا  دـنوش و  نکاس  شتوبن  تیب  رد  ترـضح 
لیبق زا  توبن  مزاول  هب  ناشیا  تسا ، هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یتمکح  باتک و  ثراو  دـنا و  هدـش 

یگدولآ زا  دنا و  هدـش  یلحتم  هدـش  يربم  نآ  زا  دوخ  ترـضح  نآ  هک  یتلاهج  نوؤش  زا  تراهط  يدـیلپ و  زا  یکاپ  میظع و  قلخ 
دـمحم و یلع و  مظاک و  رفعج و  دـمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  زا : تسا  ترابع  تیب  لها  دـنکاپ ، نماد  ياه 

ینعی ترـضح  نآ  هنیدـم  هناـخ  لـها  هن  داـب - ! گرزب  هاـشداپ  دورد  ناـشیا  رب  هک  مالـسلا -  مهیلع  رظتنم -  فـلخ  نسح و  یلع و 
لها ياه  تیاور  زا  یخرب  نم  دـنراد و  تلالد  نآ  رب  ( 61) هصاخ و  ( 60) هماع ياه  تیاور  هک  نانچ  دنشاب ، ناشیا  ریغ  نارـسمه و 

.تسین گرزب  يادخ  نآ  زا  زج  يا  هوق  لوح و  دشاب و  اهنآ  رب  تجح  ات  مروآ  یم  ناشیا  حاحص  زا  ار  تنس 

هصاخ هماع و  زا  تیب  لها  هرابرد  یتایاور 

هللا یلصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  هب  دانسا  هب  شدنسم  رد  لبنح  نبا  دمحا  زا  ( 62) فئارط رد 
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لبح هَّللا  باتک  رخآلا  نم  ربکأ  امهدـحأ  يدـعب و  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نإ  اـم  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دـق  ّینإ  : » دومرف هلآو  هیلع 
امـش نیب  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  ضوحلا ؛ یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  اـمهنإ  ـالأ و  یتیب  لـهأ  یترتع  ضرـألا و  یلإ  ءامـسلا  نم  دودـمم 

هک ادـخ  باـتک  تسا  رت  گرزب  يرگید  زا  یکی  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  نـم  زا  دـعب  دـینزب  گـنچ  ود  نآ  هـب  رگا  هـک  متـشاذگاو 
ضوح رب  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  ود  نیا  دیشاب  هاگآ  دشاب ، یم  نم  تیب  لها  نم  ترتع  تسا و  نیمز  هب  نامسآ  زا  هدیشک  ینامـسیر 

.دندرگ دراو  نم  رب 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  تفگ : رکبوبا  هک  هدش  تیاور 

يو هک  هدـش  تیاور  هعیبر  نب  هریغم  نب  ناـمثع  نب  لیئارـسا  هب  يو  دانـسا  هب  شدنـسم  رد  لـبنح  نبا  دـمحا  تیاور  اـنعم  نیمه  رد 
ایآ متفگ  وا  هب  مدرک و  تاقالم  دیدرگ  یم  جراخ  وا  دزن  زا  ای  دش  یم  دراو  راتخم  هناخ  رد  هک  یلاح  رد  مقرا  نب  دیز  اب  نم  تفگ :

او اهب  نارگ  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  معن ؛ لاق  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : » دومرف یم  هک  يدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
هب شدانـسا  هب  شیوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  تیاور  باب  نیمه  زا  .مدینـش  ترـضح  نآ  زا  نم  هلب  داد : خساپ  يو  مراذـگ ! یم 

ینامـسیر هک  ادخ  باتک  مراذگ ، یم  اج  رب  لقث  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : تباث  نب  دـیز 
هب نم  رب  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدمه  زا  ود  نآ  دنا و  نم  تیب  لها  هک  نم  ترتع  تسا و  نیمز  هب  نامسآ  زا  هدیشک 
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.دنوش دراو  ضوح 

رد ملـسم  حیحـص  مراهچ  ءزج  زا  لوا : قیرط  تسا : هدـش  لـقن  قیرط  دـنچ  زا  هک  تسا  حیحـص  رد  ملـسم  تیاور  اـنعم  نیمه  رد  و 
و  ) هریس نب  نیصح  نم و  تفگ : نایح  نب  دیزی  هب  شدانسا  هب  هدرک ، لقن  حیحص  زا  هک  يا  هخسن  زا  هک  يا  هلدا  زا  مود  رتفد  رخاوا 
تداعس و اب  دیز  يا  تفگ : يو  هب  نیصح  میتسشن  يو  دزن  هب  یتقو  میتفر  مقرا  نب  دیز  دزن  هب  ملسم  نب  رمع  و  هرهش ) يا  هخسن  رد 
و  ) وا اب  يدیگنج و  وا  رانک  رد  يدینش و  ار  يو  راتفگ  ثیدح و  يدید و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يدروخرب ، ناوارف  ریخ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  یثیداحا  زا  دیز  يا  يدید ، ناوارف  ریخ  نیاربانب  يدناوخ  زامن  وا ) رـس  تشپ  رد  يا  هخـسن  رد 
یلـص ادخ  لوسر  زا  هک  ییاهزیچ  یخرب  تشگ و  ینالوط  نم  تدم  دایز و  نم  نس  هداز ! ردارب  تفگ : دـیز  وگب ! ام  يارب  يدـینش 

يروآدای هب  ارم  مدرب  داـی  زا  ار  هچ  ره  دـیریذپب و  مدرک  ثیدـح  امـش  يارب  هچ  ره  سپ  مدرک ، شومارف  مدـیمهف  یم  هلآو  هیلع  هللا 
مان هب  هنیدم  هکم و  نیب  یناکم  رد  نآ  دومن و  ینارنخـس  دش و  دـنلب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هاگنآ  دـیزاسم ، راچان 

متسه و يرشب  نم  مدرم  يا  دومرف : هاگنآ  دومن  يروآدای  درک و  هظعوم  دروآ و  ياج  هب  ار  يو  يانث  درک و  ادخ  شیاتس  دوب ، مخ 
لقث ود  امش  نیب  رد  نم  میوگ ، کیبل  ار  قح  یعاد  مه  نم  دیایب و  تسا  نم  راگدرورپ  هداتسرف  هک  گرم  هتشرف  هک  تسا  کیدزن 

لقث نیلوا  مراذگ ، یماو 
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بیغرت درک و  ضیرحت  ادخ  باتک  رب  سپ  دینز ، گنچ  نآ  هب  دیریگب و  ار  ادـخ  باتک  سپ  تسا ، رون  نآ  رد  هک  تسادـخ  باتک 
رظن رد  نم  تیب  لها  رد  ار  ادخ  دیـشاب  ادـخ  دای  هب  نم  تیب  لها  اب  راتفر  رد  دنتـسه ؛ نم  تیب  لها  لقث  نیمود  دومرف : هاگنآ  دومن ،

« ...دیشاب هتشاد 

.تسا هدرک  لقن  هخسن  نآ  يادتبا  زا  دعب  نوتس  هدزاود  هزادنا  هب  هدش  دای  مراهچ  ءزج  رد  یناعم  نیمه  رد  ( 63) ملسم ار  نیمه  و 

دوواد ننـس  ماـن  هب  هک  دوواد  یبا  حیحـص  ءازجا  زا  موـس  ءزج  زا  هتـس  حاحـص  نیب  عـمج  باـتک  زا  ینعم  نیمه  رد  هلمج  نـیا  زا  و 
هک مراذگ  یماو  لقث  ود  امش  نیب  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ناشدانـسااب  يذمرت  حیحـص  زا  زینو  .تسا  روهـشم 
زا هدیشک  نامسیر  هک  تسادخ  باتک  نآ  تسا و  رتگرزب  يرگید  زا  یکی  هک  دش ، دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز  گنچ  اهنآ  هب  رگا 
هک دیرگنب  سپ  دـنوش ، دراو  ضوح  رد  نم  رب  ات  دـنباین  ییادـج  مه  زا  ود  نیا  دـنا  نم  تیب  لها  ترتع و  تسا و  نیمز  هب  نامـسآ 

! دینک یم  راتفر  نم  ترتع  رد  هنوگچ 

قرط نآ  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  قیرط  دـنچ  زا  يو  دانـسا  هب  تیاور  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  یلزاـغم  رـسپ  یعفاـش  ینعم  نیمه  رد  و 
نم مهد و  خساپ  یعاد  نآ  هب  سپ  دسر ، رد  ارم  گرم  یعاد  هک  تسا  کیدزن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ 
نم تیب  لها  هک  دنتسه  نم  ترتع  تسا و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هدیـشک  نامـسیر  ادخ  باتک  مراذگ ، یم  ياج  رب  لقث  ود  امـش  نیب 

ریبخ فیطل و  يادخ  دنشاب و  یم 
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.دینک یم  راتفر  ناشیا  اب  هنوگچ  دیرگنب  سپ  دنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  دزن  هب  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  ود  نآ  هک  داد  ربخ  ارم 

تـسیب رب  غلاب  اـهنآ  دادـعت  مدرک ، كرت  ار  ینعم  مه  ثیداـحا  نم  هدـش و  تباـث  قیرط  دـنچ  زا  ثیدـح  نیا  تفگ : دومحملا  دـبع 
دهز و ملع و  هب  اهنآ  لاح  دندوب ، بهذـم  راهچ  لاجر  هب  دانـسا  اب  یگلمج  تایاور  نیا  ددرگن ، ینالوط  مباتک  ات  دـش  یم  ثیدـح 
هب ار  تیب  لها  هک  یلاح  رد  دنام  هدیشوپ  نارـضاح  رب  تیب  لها  زا  ربمایپ  دارم  هنوگچ  دیوگ : یم  دومحملا  دبع  .تسا  روهـشم  نید 

ّمهّللا : » دومرف دنتـسه و  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و  همطاف و  یلع و  اهنآ  هدرک و  عمج  ءاسک  تحت  ریهطت  هیآ  لوزن  ماـگنه 
ناشیا هک  تیب  لها  هرابرد  و  نک .» رود  ار  يدیلپ  ناشیا  زا  دـنا ، نم  تیب  لها  ناشیا  ایادـخ  سجرلا ؛ مهنع  بهذأف  یتیب  لهأ  ءآلوه 

يدونشخ و مشخ و  راکشآ و  ناهنپ و  رد  هدوب و  یلاعت  يادخ  باتک  اب  ناشیا  : » دومرف داد  رارق  دوخ  نیـشناج  دوخ  تافو  زا  دعب  ار 
.دراد هراشا  ناشیا  هب  هفیرش  هیآ  رد  ادخ  سپ  دندرگ  یمن  ادج  نآ  زا  تینما  سرت و  يدنمزاین و  يزاین و  یب 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : يو  تسا  نآرقلا » لئاضف   » باتک زا  ایند  یبا  نبا  هب  يو  دانسا  تایاور  نیا  هلمج  زا  و 
( لیقع نادنزرف   ) لیقع لآ  نم  تبارق  مراذگ و  یماو  ار  شیوخ  تیب  لها  ینعی  شیوخ  ترتع  ادخ و  باتک  امـش  نیب  رد  نم  انامه 

.دنتسه سابع  لآ  رفعج و  لآ  و 

مقرا نب  دیز  نم  تفگ : تسا ، هعیبر  نب  یلع  هب  شدانسا  هلمج  نآ  زا  و 
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نآ دیـسرپ : نم  زا  دیـسر ! نم  هب  امـش  لوـق  زا  یتـیاور  متفگ : مدرک ، تاـقالم  دوـش  دراو  راـتخم  رب  تساوـخ  یم  هـک  یلاـح  رد  ار 
لها ترتع و  ادخ و  باتک  متشاذگاو ، لقث  ود  امـش  نیب  نم  دومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ما  هدینـش  متفگ : تسیچ ؟
یلع مکطرف  ّینإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : ناـشیا  دانـسا  هب  هلمج  نآ  زا  ما و  هتفگ  نم  هلب  داد : خـساپ  .متیب 

تاقالم ارم  هک  یماـگنه  هب  میآرد ، ضوح  رب  امـش  زا  شیپ  نم  اـهیف ؛ ینومتفلخ  فیک  نیلقثلا  نع  ینوقلت  نیح  مکلئـسأف  ضوحلا 
«. دیدرک راتفر  نآ  اب  هنوگچ  هک  مسرپ  یم  نیلقث  زا  دینک 

ربمایپ يا  تشاد : هضرع  تساوخرب و  نارجاهم  زا  يدرم  هکنیا  ات  تسیچ  نیلقث  هک  میتسناد  یمن  ام  دـمآ و  راوشد  اـم  رب  نخـس  نیا 
رد رگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  تسادخ ، باتک  ربکا  لقث  : » دومرف دنتـسیچ ؟ نیلقث  داب  تیادف  مردـپ  ردام و  ادـخ 
نم هلبق  هب  سکره  .تسا  نم  ترتع  رغـصا  لقث  دـیدرگن ، هارمگ  دـیوشن و  ادـج  نآ  زا  دـینز و  گنچ  نآ  هب  سپ  تسامـش ، تسد 
ارم ادـخ  مدرک و  تساوخرد  ریبخ  فیطل و  يادـخ  زا  نم  دـیگنجن ، يو  اب  دیـشکن و  ار  وا  درک  تباجا  ار  نم  توعد  دروآ و  يور 

یطسو هحبسم و  ناتـشگنا  هب  ماگنه  نیمه  رد  دنوش و  دراو  متـشگنا  ود  نیا  ناس  هب  ضوح  رانک  رد  نم  رب  ود  نیا  هک  درک  تباجا 
چیه تسا و  نم  نمـشد  ناشیا  نمـشد  نم و  هدنراذگ  اهنت  ناشیا  هدنراذگ  اهنت  نم و  هدـننک  يرای  ناشیا  هدـننک  يرای  درک ، هراشا 

اهاوه و هب  هکنیا  رگم  دندشن  كاله  هتشذگ  ياه  تما  زا  یتما 
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دومحملادبع دنتـشک » ار  تلادع  هب  ياه  هدننک  رما  دـندش و  ناتـسادمه  دوخ  ربمایپ  تیب  دـض  دـندروآ و  يور  دوخ  ياه  هتـساوخ 
دـیرگنب و سپ  دنتـسه  ترتع  باتک و  نمـضتم  هدوب و  قاـفتا  دروم  اـهنآ  لاـجر  قدـص  هک  دـندوب  یثیداـحا  زا  یخرب  اـهنیا  تفگ 
زا هک  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  تزع  ناناملسم  ایآ  دنتفرگ و  ار  ترضح  نآ  صن  دندز و  گنچ  ود  نآ  هب  مدرم  ایآ  دیهد ، فاصنا 
زا يربمایپ  چیه  تیب  لها  ایآ  دندرک ، لمع  دوب  اهنآ  تفالخ  بصن  نمضتم  هک  یثیداحا  هب  ایآ  و  دندرک ؟ ظفح  دندشن  ادج  باتک 
ای هفیلخ و  ای  ربمایپ و  ایآ  دنا ، هدش  عقاو  مولظم  تحـص  رب  قافتا  دروم  ثیداحا  نیا  زا  دـعب  ترـضح  نآ  تیب  لها  دـننامه  ناربمایپ 
نآ نکیل  تسا ؟ هدرک  هغلابم  دـیکات و  ترـضح  نآ  ناس  هب  دـنوش ، یم  يو  نیـشناج  هک  یناسک  رب  صن  رد  ایند  ناـهاش  زا  یهاـش 
يو تیبوبر  هک  تسا  راگدرورپ  دننامه  و  دندرکن ؛ يوریپ  اهنآ  زا  تیاصو  رد  ناشیا  تما  هک  تسا  ییایبنا  رگید  دـننامه  ترـضح 

! دنتفریذپن يا  هدع  ار 

امش منک ، لقن  تنـس  لها  قرط  زا  تیب  لها  يانعم  حیـضوت  رد  متـساوخ  یم  هک  تسا  نیلقث  هرابرد  ثیداحا  زا  یـشخب  نیا  میوگ :
هک نیا  هچ  هداد ، رارق  نیرق  ادخ  باتک  اب  ار  تیب  لها  اریز  دـیبای ، یم  حیرـص  بولطم  رد  ار  ثیداحا  نیا  اهنآ ؛ رد  هشیدـنا  زا  دـعب 

ناشیا اهنت  دنبای و  تاجن  یهارمگ  زا  ات  دننز ، گنچ  ناشیا  هب  دـیاب  مدرم  هک  دـنیادخ  باتک  دـننامه  دنتـسه و  ترـضح  نآ  هفیلخ 
ار ناشیا  مدرم  هک  تسا  بجاو  نیاربانب  دنرادن  باتک  دارم  نایب  رد  یهابتشا  دنراد و  یمرب  هدرپ  ادخ  باتک  زا  یبوخ  هب  هک  دنتـسه 

ياعدا رد 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


نییعت هفیلخ  دـنریذپب و  تفالخ  هرابرد  اهنآ  زا  یکی  تلحر  زا  سپ  ار  ناشیا  ياه  تیـصو  دـننک و  تیعبت  باتک  زا  راـبخا  روبزم و 
فالختـسا الا  تشاد و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  بصانم  نیا  همه  هکنانچ  دنیامن ، لوبق  ار  ناشیا  هطـساو  هب  هدـش 

قلطم ترتع ، زا  دارم  زین  دشاب و  هنیدم  هناخ  نکاس  ینکـس و  تیب  لها  دناوت  یمن  تیب  لها  زا  دارم  نیاربانب  تشادن ، ییانعم  ناشیا 
نآ هک  اریز  دـشاب ؛ یمن  دـننک  ناـیب  ار  باـتک  دارم  دـنناوت  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـننامه  هک  ترـضح  نآ  ترتـع 

شیوخ هفیلخ  دنشابن ، هاوخ  دنشاب و  ترـضح  نآ  هیرذ  زا  هاوخ  ار  نارگید  ترـضح  سپ  دادن ، رارق  دوخ  هفیلخ  ار  ناشیا  ترـضح 
رگید تعاجـش و  ملع و  رد  ترـضح  نآ  وـلت  یلاـت  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تفـالخ  اریز  هدرکن ،

هب ملع  نیارباـنب  دـشاب ، تجح  ادـخ  ناگدـنب  همه  رب  وا  هکلب  دـشابن ، تجح  ناـشیا  رب  سک  چـیه  هک  يا  هنوـگ  هب  دنـشاب ، تاـفص 
زا دعب  تمایق و  زور  ات  گرم  زا  سپ  تایح  یگنوگچ  نالوسر و  ءایبنا و  عیارـش  نیمز و  اهنامـسآ و  رابخا  همه  هدنیآ و  هتـشذگ و 

اه و تسایـس  تادابع و  هب  طوبرم  ماکحا  رگید  ران و  تنج و  باسح و  فارعا و  رـشن و  رـشح و  یگنوگچ  هکنیا  هب  دـنادب ، ار  نآ 
نامه هب  نشور  تازجعم  راهظا  اـهنآ و  دوخ  ياـه  باـتک  زا  فلتخم  ناـیدا  لـها  رب  جاـجتحا  یگنوگچ  مدرم و  نیب  فـالتخا  عفر 

تازجعم يو  زا  دـندرک و  یم  جاجتحا  ادـخ  لوسر  رب  ناکرـشم  باتک و  لها  هک  يا  هنوگ  نامه  دـنادب  ار  هتـشاد  ربماـیپ  هک  هنوگ 
بلاط ار  دوخ  ناربمایپ 
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دشاب و هتشاد  ینینچ  نیا  تیافک  دیاب  يو  هفیلخ  یصو و  سپ  دندروآ ، یم  نامیا  دروآ  یم  ار  تازجعم  ترضح  نآ  یتقو  دندوب و 
هدرک و نیعم  تفالخ  يارب  ار  اهنآ  هک  ترـضح  نآ  يایـصوا  ای  ترـضح و  نآ  دوخ  رگم  درادـن  ار  یتیاـفک  نینچ  سک  چـیه  اذـل 

.تسا هدومن  بصن  روظنم  نیمه  يارب 

مدرم ناس  هب  هنیمز  نیا  رد  رگا  هکلب  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  یـسک  نینچ 
ترـضح تما  اـیآ  یناد ، یمن  یفاـک  قلخ  رب  تجح  رد  ینانیـشناج  نینچ  نودـب  ار  هَّللا  باـتک  ییاـهنت  هب  ینک  هشیدـنا  رگـشهوژپ 

باتک هب  يا  هفیاط  ره  دـندش و  بعـشنم  هقرف  هس  داتفه و  هب  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  هک  ینیب  یمن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
ناشیا فالتخا  تسناوتن  ادخ  باتک  تلالـض و  یهارمگ و  رب  نارگید  تسا و  تیاده  رب  هک  دنک  یم  اعدا  دنک و  یم  کسمت  ادخ 
هرهاـط ترتع  زا  یکی  دـیاب  راـچان  هب  اذـل  دـشاب ، تجح  هرهاـط  تجح  مامـضنا  نودـب  ییاـهنت و  هب  باـتک  هنوگچ  سپ  درادرب ، ار 

نیمه ادخ  لوسر  هفیظو  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، نیبم  ار  تاهباشتم  تالمجم و  دنک و  لح  ار  تافالتخا  مدرم  يارب  ات  دـشاب  دوجوم 
.دنک طابنتسا  تمایق  زور  ات  ار  مدرم  زاین  دروم  ماکحا  دزاس و  نشور  ار  تاهباشتم  تامکحم و  هک  تسا  زاین  یسک  هب  سپ  دوب ،

ریهطت هیآ  رد  تنس  لها  تایاور 

: زا دنترابع  ریهطت  هیآ  هرابرد  تنس  قیرط  زا  هدراو  تایاور  اما  و 

: تفگ درک و  ثیدـح  ار  ام  ییاـسرق  بعـصم  نب  دـمحم  تفگ : هک  دـمحا  شردـپ  زا  لـبنح  نب  هَّللادـبع  نمحرلا  دـبع  یبا  تیاور 
نب هلئاو  رب  تفگ : درک و  ثیدح  ار  ام  هرامع  نب  دادش  زا  یعازوا 
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وا هب  مدش و  ناتسادمه  ناشیا  اب  مه  نم  دنداد  مانـشد  وا  هب  دندرک و  دای  ار  یلع  سپ  دندوب ، يا  هدع  وا  دزن  رد  مدش و  دراو  عقـصا 
دزن هب  تفگ : هلب ، متفگ : مهدن ؟ عالطا  ار  امـش  مدید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  هچنآ  زا  ایآ  تفگ : يو  مداد  مانـشد 

متسشن تسا ، هتفر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  دومرف : مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  يو  زا  مدمآ  مالسلا  اهیلع  همطاف 
ار ترضح  نآ  تسد  مادک  ره  دندوب ، مالسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و  یلع و  يو  اب  دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات 
نسح و دیناشن ، دوخ  لباقم  رد  ار  اهنآ  درک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  سپ  دـش ، هناخ  دراو  ات  دـندوب  هتفرگ 

ُهَّللا ُدـیِری  امَّنِإ  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  دـیناشوپ و  اهنآ  رب  ار  دوخ  ياسک  ای  دوخ و  سابل  هاـگنآ  دـیناشن  دوخ  ناوناز  رب  ار  نیـسح 
ناشیا ایادـخ  ّقحأ ؛ یتیب  لهأو  یتیب ، لهأ  ءآلؤه  ّمهّللا  : » دومرف هاـگ  نآ  ( 64 «) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـِیل 

«. دنرت هتسیاش  نم  تیب  لها  دنا و  نم  تیب  لها 

زا لذعم  یبا  نب  فوع  ار  ام  تفگ : درک و  ثیدح  ار  ام  رفعج  نب  دمحم  تفگ : هک  هدش  تیاور  لبنح  نب  دمحا  شردـپ  زا  وا  زا  و 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يزور  : » تفگ يو  درک  ثیدح  ار  يو  هملـس  ما  هک  درک  ثیدح  شردپ  زا  يامغط و  هیطع 

تیب لها  زا  وش و  دـنلب  دومرف : نم  هب  ترـضح  دـنرظتنم ، رد  نوریب  رد  مالـسلا -  امهیلع  همطاف -  یلع و  تفگ : مداخ  دوب ، ما  هناخ 
نم
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هک یلاـح  رد  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و  همطاـف و  یلع و  سپ  متفر ، کـیدزن  يا  هشوـگ  هب  تـفگ : هملـس  ّما  ریگب ، هراـنک 
ار یلع  دیناشن و  دوخ  نماد  رد  درک و  لغب  ار  كدوک  ود  نآ  ترضح  نآ  داد : همادا  هملس  ّما  دندش ، دراو  دندوب  لاسدرخ  كدوک 

ایادخ دومرف : تخادـنا و  ناشیا  يور  رب  یکـشم  ینهاریپ  دیـسوب و  ار  وا  تفرگ و  رانک  رد  رگید  تسد  اب  ار  همطاف  تسد و  کی  اب 
.مه وت  دومرف  مه ؛ نم  ادخ  لوسر  يا  متفگ : شتآ ؛ يوس  هب  هن  مییآ ، وت  يوس  هب  متیب  لها  نم و 

يو درک  ثیدح  ار  ام  کلملادبع  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ریمن  نبا  ار  ام  تفگ  هک  هدش  تیاور  لبنح  نب  دمحا  شردـپ  زا  يو  زا  و 
ار يزور  هملس  ما  هک  درک  ثیدح  دوب  هدینش  هملس  ما  زا  دوخ  هک  یسک  ارم  تفگ  هک  درک  ثیدح  ار  ام  حایر  یبا  نب  ءاطع  تفگ :

هللا یلص  ادخ  لوسر  دزن  هریرح  زا  یگید  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوب ، شا  هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دروآ  یم  دای  هب 
مهیلع نیسح -  نسح و  یلع و  تفگ : هملس  ّما  ناوخب ، ار  دوخ  دنزرف  ود  رـسمه و  همطاف ! يا  دومرف : ترـضح  نآ  دروآ  هلآو  هیلع 

دندوب و ام  باوخ  هاگیاج  رد  ناشیا  ترضح و  نآ  دندروخ ، یم  هریرح  نآ  زا  دنتسشن و  سپ  دندش ، هناخ  دراو  دندمآ و  مالسلا - 
نآ داد : همادا  هملـس  ّما  .دـش  لزاـن  ریهطت  هیآ  ماـگنه  نیا  رد  مدوب ، زاـمن  لوغـشم  هرجح  رد  نم  دوـب  يربـیخ  ياـسک  اـهنآ  ریز  رد 

ار دوخ  تسد  هاگنآ  دیناشوپ  ار  ناشیا  تفرگ و  ار  ابع  هیقب  ترضح 
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ار ناشیا  يادزب و  ار  يدـیلپ  ناشیا  زا  ایادـخ  دـنا ، نم  هّصاخ  تیب و  لها  ناشیا  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  دروآ و  نوریب 
ریخ رب  وت  دومرف : متـسه ؟ امـش  اب  مه  نم  ایآ  متفگ : مدرک و  هناـخ  لـخاد  ار  مرـس  نم  ماـگنه  نیا  رد  تفگ : هملـس  ما  اـمن ! هزیکاـپ 

ار ثیدح  نیمه  نیع  هملس  ما  زا  بشوح  نب  رهـش  زا  فاجح  نبا  فوع  یبا  نب  دوواد  تفگ : کلملادبع  .یتسه  ریخ  رب  وت  یتسه ،
.درک لقن  نم  يارب 

، درک ثیدح  ار  ام  هملـس  نب  دامح  تفگ : درک و  ثیدـح  ار  ام  نافع  تفگ : هک  هدـش  تیاور  لبنح  نب  دـمحا  شردـپ  زا  يو  زا  و 
مالسلا اهیلع  همطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  ثیدح  ام  يارب  هملـس  ما  زا  بشوح  نب  رهـش  زا  دیز  نب  یلع  تفگ 

نآ تفگ : هاگنآ  تخادـنا ، یکدـف  ياـسک  اـهنآ  رب  ترـضح  نآ  دروآ  ار  ناـشیا  سپ  روآ  نم  دزن  هب  ار  تنارـسپ  رـسمه و  دومرف :
رب ار  دوخ  تاکرب  تاولص و  دندمحم ، لآ  هدع  نیا  ایادخ  دومرف : تشاذگ و  ناشیا  رب  ار  دوخ  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 

دومرف تفرگ و  متسد  زا  ترـضح  نآ  موش  لخاد  ات  مدز  رانک  ار  ءاسک  نم  تفگ : هملـس  ّما  .يدیجم  دیمح  وت  تسرفب ، دمحم  لآ 
.يریخ رب  وت 

نبا زا  نومیم  نب  ورمع  هب  یکی  عقـصا و  نب  هلئاو  هب  ثیدح  ود  تسا ، دوجوم  هراب  نیا  رد  شدانـسا  هب  رگید  ثیدـح  راهچ  وا  زا  و 
.دوب لبنح  نب  دمحا  دنسم  زا  ثیداحا  نیا  همه  .هملس  ما  زا  لهس  هب  يرگید  دسر و  یم  سابع 

نب دمحم  هبیش و  یبا  نب  رکبوبا  تفگ : درک  تیاور  حاحص  بحاص  جاجح  نب  ملسم 
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هبیش رتخد  هیفـص  زا  هبیـش  نب  بعـصم  زا  ایرکز  زا  ریبش  نب  دمحم  دنتفگ : ود  نیا  درک ، ثیدح  دوخ  ظافلا  اب  ار  ام  ریمن  نب  هَّللادبع 
، دندمآ مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دش ، جراخ  یکـشم  نییوم  يابع  اب  ربمایپ  هاگ  حبـص  تفگ : هشیاع  هک  تفگ  درک ، ثیدـح 

سپس درک ، ءاسک  لخاد  زین  ار  وا  ترضح  نآ  دمآ ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپـس  دندش ، لخاد  يو  اب  داد ، رارق  ءاسک  لخاد  ار  اهنآ 
ِتیَبـْلا َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـِیل  ُهَّللا  ُدـیِری  اـمَّنِإ  : » دوـمرف هاـگ  نآ  دوـمن ، ءاـسک  لـخاد  زین  ار  يو  سپ  دـمآ  مالـسلا  هـیلع  یلع 

(!. 65 «) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو 

وا زا  .دنک  یم  لقن  هبیـش  تنب  هیفـص  زا  هبیـش  بعـصم  هب  حاحـص  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  هَّللادبع  وبا  ار  ثیدح  نیمه 
ارم ریرج  نب  دمحم  هک  داد  ربخ  ار  ام  يدادـغب  ایرکز  نب  یفاعم  هک  داد ، ربخ  ارم  یناجرج  دـمحم  نب  لیقع  تفگ : هک  دـش  تیاور 

دیعس یبا  زا  هیطع  نب  شمعا  زا  لدنم  هک  درک  ثیدح  ار  ام  يونغ  نایر  نب  ییحی  نب  رکبوبا  هک  درک  ثیدح  ارم  ینثم  هک  داد  ربخ 
نسح یلع و  نم و  هدش : لزان  نت  جنپ  هرابرد  ریهطت  هیآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : يو  و  درک ، ثیدح  يردخ 

.مالسلا مهیلع  همطاف  نیسح و  و 

هک دروآ  داـی  هب  هک  دوـب  هدینـش  هملـس  ما  زا  دوـخ  هک  یـسک  ارم  هک  هدـش  تیاور  حاـیر ، یبا  نـبا  ءاـطع  هـب  شدانـسا  هـب  يو  زا  و 
تدنزرف ود  رسمه و  دومرف : ترضح  نآ  .هدروآ  هریرح  يو  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوب و  شا  هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

، دروآ ار  مالسلا -  مهیلع  نیسح -  نسح و  یلع و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ناوخب ، ار 
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رد دنتـشاد و  رارق  ام  باوخ  هاگیاج  رد  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  دنتخادرپ و  هریرح  نآ  ندروخ  هب  دنتـسشن و  دندش و  دراو  وا  رب  سپ 
ُهَّللا ُدـیِری  امَّنِإ  : » درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  مدوب  زاـمن  لوغـشم  هرجح  رد  نم  و  تفگ : دوب  شرف  يربیخ  ياـسک  يو  ریز 

دیناشوپ نآ  هب  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  ءاسک  يدایز  ترـضح  نآ  تفگ : هملـس  ّما  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل 
ناشیا زا  دـنا ، نم  هصاـخ  تیب و  لـها  ناـشیا  دومرف : سپـس  درک و  هراـشا  نامـسآ  يوس  هب  دروآ و  نوریب  ار  شیوخ  تسد  هاـگنآ 

هللا یلصادخ  لوسر  يا  متفگ : مدرک و  هناخ  لخاد  ار  مرس  نم  تفگ : داد و  همادا  هملس  ما  امن ، كاپ  ار  ناشیا  نک و  رود  ار  يدیلپ 
نیسح نب  دمحم  نب  نیسح  ارم  هک  هدش  تیاور  يو  زا  .یتسه و  ریخ  رب  وت  و  دومرف : ترضح  متـسه ؟ امـش  اب  مه  نم  ایآ  هلآو  هیلع 

ار ام  یلع  نب  نسح  هک  درک  ثیدح  ار  ام  لضف  نب  هَّللادبع  هک  درک  ثیدح  ار  ام  باطخ  نب  رمع  هک  درک  ثیدح  یفقث  هَّللادبع  نب 
هب هک  هَّللا  میت  نب  ثراح  ینب  زا  مدنزرف  هک  داد  ربخ  ار  ام  بشوح  نب  ماوع  هک  درک  ثیدح  ار  ام  نوراه  نب  دـیزی  هک  درک  ثیدـح 
نم تفگ : دیـسرپ ، یلع  هرابرد  يو  زا  مردام  سپ  میدش ، دراو  هشیاع  رب  مردام  اب  نم  : » هک درک  ثیدح  ارم  دـنیوگ  یم  عمجم  يو 

هب سک  نیرتزیزع  زا  ارم  تفگ : مدیـسرپ ، یلع  زا  سپ  تسا ، یهلا  ردق  اضق و  نیا  تفگ : هشیاع  مدید ، لمج  زور  رد  ار  وت  جورخ 
هللا یلصادخ  لوسر  دزن 
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اهنآ رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  مدـید  ار  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و  همطاـف و  یلع و  نم  يدیـسرپ ، هـلآو  هـیلع 
ما امن ، هزیکاپ  ار  ناشیا  نک و  رود  ار  یکاپان  ناشیا  زا  سپ  دـنا ، نم  هصاخ  تیب و  لـها  ناـشیا  دومرف : هاـگنآ  دوب و  هدـنکفا  يزیچ 

.یتسه ریخ  رب  وت  ریگب ، هلصاف  دومرف : متسه  وت  هداوناخ  زا  نم  ایآ  تفگ : هملس 

ثیدح ارم  هعرز  وبا  هک  درک  ثیدح  ارم  يرقم  شبح  نبا  هک  داد  ربخ  ارم  دمحم  نب  نیسح  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  يو  زا  و 
نب لیعمـسا  زا  هکیلم  یبا  نبا  هک  درک  ثیدـح  ارم  کیدـف  وبا  هک  درک  ثیدـح  ارم  هبیـش  نب  کلملادـبع  نب  نمحرلادـبع  هک  درک 

زا تمحر  دورف  هب  شهاـگن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  تفگ : يو  درک  ثیدـح  شردـپ  زا  راـیط  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع 
همطاف یلع و  دومرف : نم ، ادخ ! لوسر  يا  تفگ : شحج  تنب  بنیز  دناوخ ؟ یم  ار  تیب  لها  یسک  هچ  دومرف : رابود  داتفا ، نامسآ 
مالسلا امهیلع  همطاف -  یلع و  پچ و  تمس  رد  ار  نیسح  تسار و  رد  ار  نسح  سپ  ناوخب ، ار  مالسلا -  مهیلع  نیسح -  نسح و  و 

ناشیا تسا و  یلها  ار  يربمایپ  ره  ایادخ  دومرف : سپس  دیناشوپ ، يربیخ  ياسک  اب  ار  ناشیا  هاگنآ  داد و  رارق  دوخ  يوربور  رد  ار  - 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : بنیز  داتـسرف  ورف  ار  ُهَّللا »...  ُدیِری  امَّنِإ  : » هیآ نیا  ّلجوّزع -  يادخ -  سپ  دـنا ، نم  تیب  لها 

هب وت  شاب  دوخ  ياج  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  موش ؟ لخاد  امش  اب  نم  ایآ  هلآو 
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! يریخ رب  یلاعت  يادخ  تساوخ 

زا بعـصم  نب  دـمحم  زا  هبیـش  نب  رکبوبا  زا  لـضف  نب  هَّللادـبع  زا  باـطخ  نب  رمع  زا  دـمحم  نب  نیـسح  هک  هدـش  تیاور  يو  زا  و 
هب ار  ثیدح  نیمه  دندوب و  يا  هدع  وا  دزن  هب  مدش و  دراو  عقـصا  نب  هلئاو  رب  تفگ : هک  دندرک  ثیدح  هرامع  نب  دادش  زا  یعازوا 

.دومن لقن  لوا  ثیدح  رد  لبنح  نبا  هَّللادبع  نمحرلادبع  یبا  زا  تشذگ  هچنآ  دننام 

زا شردـپ  زا  عیکو  زا  بیرکوبا  زا  نارمع  نبدـمحم  زا  يرقم  شبح  نبا  زا  يرونید  هبوجیف  نبا  هَّللادـبعوبا  هک  هدـش  تیاور  وا  زا  و 
هرابرد ار  امـش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  درک  ثیدح  مقرا  نب  دیز  زا  نایح  نب  دـیزی  زا  قورـسم  نب  دـعس 

ملسم يراخب و  حیحـص  مراهچ  تصـش و  ثیدح  تفگ : يدیمح  رـصن  یبا  نب  هَّللادبعوبا  .مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دوخ  تیب  لها 
هاگحبص ربمایپ  تفگ : يو  هدش  تیاور  هشیاع  زا  هبیش  تنب  هیفص  زا  هبیش  نب  بعصم  زا  هشیاع  دنـسم  زا  تسا  همه  قافتا  دروم  هک 

هاگنآ درک ، ءاـسک  لـخاد  ار  وا  سپ  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نسح  تشاد ، رارق  نیکـشم  نیئوم  ياـبع  يو  رب  هک  یلاـح  رد  تفر  نوریب 
هیلع یلع  سپس  دومن ، ءاسک  لخاد  زین  ار  وا  سپ  دمآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگنآ  دومن ، لخاد  زین  ار  وا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

زج حیحص  یتیاور  هشیاع  دنـسم  رد  هیفـص  زا  هبیـش  نب  بعـصم  ُهَّللا »...  ُدیِری  امَّنِإ  : » دومرف هاگنآ  درک ، لخاد  زین  ار  وا  دمآ  مالـسلا 
.درادن تیاور  نیا 

دوواد یبا  ننـس  يراـخب ، حیحـص  ملـسم ، حیحـص  کـلام ، أـطوم   ) هتـس حاحـص  هدـننک  عمج  یـسلدنا  هیواـعم  نب  نیرز  نسحلاوبا 
هخسن و  يذمرت ، حیحص  یناتسجس ،
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یلاعت قح  نخس  ریسفت  رد  یناتـسجس  دوواد  یبا  حیحـص  زا  بازحا  هروس  رد  هناگ  هس  ءازجا  زا  مود  ءزج  رد  یئاسن ) حیحـص  ریبک 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـِیل  ُهَّللا  ُدـیِری  اـمَّنِإ  »

نیسح هاگنآ  دومن  لخاد  ار  وا  سپ  دمآ ، مالسلا  هیلع  نسح  تشاد  رارق  یکـشم  نیئوم  يابع  يو  رب  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  هلآو 
زین ار  وا  دـمآ  یلع  سپـس  درک ، ءاسک  لخاد  زین  ار  وا  دـمآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپـس  دومن ، لـخاد  ار  وا  سپ  دـمآ ، مالـسلا  هیلع 

«. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیِری  امَّنِإ  : » دومرف هاگنآ  دومن  لخاد 

لوسر يا  متفگ : مدوب ، هتسشن  رد  دزن  هب  نم  تفگ : .تسا  هدش  لزان  يو  هناخ  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  ربمایپ  رسمه  هملس  ما  زا 
ما .یتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  وت  يریخ ، رب  وت  دومرف : متسین ؟ تیب  لها  زا  نم  ایآ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

ار ناشیا  ترضح  نآ  دندوب ، مالسلا -  مهیلع  نیـسح -  نسح و  همطاف و  یلع و  ادخ و  لوسر  هناخ ، رد  ماگنه  نیا  رد  تفگ : هملس 
.امن هزیکاپ  ار  ناشیا  نک و  رود  ناشیا  زا  ار  یکاپان  سپ  دنا ، نم  تیب  لها  ناشیا  ایادخ  دومرف : دیناشوپ و  ءاسک  هب 

لوزن تقو  هب  ترـضح  نآ  هک  هدش  دای  تیاور  ادخ  لوسر  زا  سنا  زا  کلام  أطوم  دوواد و  یبا  ننـس  رد  هدش  دای  دانـسا  هب  وا  زا  و 
یم درک و  یم  روبع  تفر  یم  نوریب  حبـص  زامن  يارب  هک  یماگنه  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هب  هاـم  شـش  تدـم  هب  هیآ  نیا 

َبِهْذِیل ُهَّللا  ُدیِری  امَّنِإ   » .تیب لها  يا  زامن  دومرف :
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«. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

هب دشاب  یم  يو  ننس  نامه  هک  دوواد  یبا  حیحص  زا  هدش  دای  باتک  موس  ءزج  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  بقانم  رد  وا  زا  و 
تنب هیفص  زا  هبیش  نب  بعصم  زا  هک  یثیدح  نآ  رخآ  ات  تفگ ...  هشیاع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هبیش  تنب  هیفص  زا  هدش  دای  دانسا 

.میدرک لقن  هبیش 

نب لیعامسا  تفگ : ریهز  هک  دندرک  تیاور  هیلع  نبا  زا  همه  دلخم  نب  عاجش  برح و  نب  ریهز  زا  دوخ  حیحص  رد  جاجح  نب  ملسم 
رد هباـطخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  درک  ثیدـح  مقرا  نب  دـیز  زا  ناـیح  نب  دـیزی  زا  ناـیح  وبا  زا  میهاربا 

: دومرف هاگنآ  داد  رکذت  درک و  ظعو  دروآ و  اجب  ار  ادخ  يانث  دمح و  دش و  دنلب  هنیدم  هکم و  نیب  رد  عقاو  مخ  هب  موسوم  نیمزرس 
ود امش  نیب  رد  نم  منک ، تباجا  ار  وا  نم  دسر و  رد  ارم  مراگدرورپ  یعاد  هک  تسا  کیدزن  متـسه ، امـش  دننامه  يرـشب  نم  انامه 

سپ دینز ، گنچ  نآ  هب  دیریگب و  ار  ادخ  باتک  سپ  تسا ، رون  تیاده و  نآ  رد  هک  تسادـخ  باتک  لقث  نیلوا  مراذـگ ، یم  لقث 
تیب لها  اب  راتفر  رد  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادـخ  نم  تیب  لها  اب  راتفر  رد  دومرف : هاگنآ  دومن ، بیغرت  ضیرحت و  ادـخ  باتک  رب 
نانز تفگ : دنوش  یم  هدرمش  تیب  لها  زا  زین  يو  نانز  ایآ  دننایک ، يو  تیب  لها  دیسرپ  نیصح  دیـشاب ،» هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  نم 

مارح اهنآ  رب  هقدص  يو  زا  دعب  هک  دنا  یناسک  يو  تیب  لها  نکلو  دنتسه  يو  تیب  لها  زا  زین  يو 
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.تسا

ثیدح مقرا  نب  دیز  زا  نایح ، نب  دیزی  زا  قورـسم  دنزرف  دیعـس  زا  میهاربا  ینعی  ناسح  زا  نایر ، دیزی  زا  هک  هدـش  تیاور  يو  زا  و 
تـسادخ باـتک  ود  نآ  زا  یکی  مراذـگ  یم  لـقث  ود  امـش  نیب  رد  نم  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تـفگ  هدرک ،

تیب لها  متفگ : سپ  نم ، تیب  لها  مود  تسا و  یهارمگ  رب  دراذگاو  ار  اهنآ  سک  ره  تسا و  تیاده  رب  دنک  يوریپ  ار  وا  سکره 
، دهد یم  قالط  ار  يو  درم  هاگنآ  دنک  یم  یگدنز  درم  اب  نز  ینالوط  راگزور  مسق  ادـخ  هب  هن  دنتـسه ؟ يو  نانز  ایآ  دـننایک ، يو 

.تسا مارح  ناشیا  رب  يو  زا  دعب  هقدص  هک  دنتسه  هبصع  لها و  يو  تیب  لها  ددرگ ، یمرب  دوخ  موق  هداوناخ و  هب  سپ 

، نایـضاق خیـش  زا  یمـصاع  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  دهاز  خیـش  دیوگ : تنـس  لها  بیطخ  نیرتاناوت  همئالا  ردـص  دـمحا  نب  قفوم 
لهـس نب  دمحا  نب  ریکب  زا  یناهفـصا  فسوی  نب  هَّللا  دـبع  دـمحموبا  زا  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  مردـپ  زا  ظعاو  دـحا  نب  لیعمـسا 
لوسر هک  دندرک  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  هیطع  زا  فاجح  نبا  زا  یئالم  مالـس  نب  هَّللا  دبع  زا  بیبح  نب  میهاربا  زا  هکم  رد  یفوص 

یم دـمآ و  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اب  یلع  جاودزا  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناـخ  رد  هب  حبـص  لـهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
تیب لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  انامه  دزرمایب : ار  امـش  ادـخ  زامن ، .هتاکربو  هَّللا  همحرو  مکیلع  مالـسلا  دومرف :

.دنک هزیکاپ  ار  امش  درادرب و 

دوخ هداوناخ  هولَّصلِاب ؛» َکَلْهَأ  ُْرمْأَو  : » نخس نیا  یتقو  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  و 
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مامت ماگنه  هب  هام  شـش  لوط  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش ، لزان  .هد  ناـمرف  زاـمن  هب  ار 
«. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیِری  امَّنِإ  : » دنک تمحر  ار  امش  ادخ  دومرف : یم  دمآ و  یم  اهزامن 

یملـس نمحرلادبع  وبا  یـضاق  نیـسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح و  هَّللادبع  وبا  زا  روبزم  نیـسح  نب  دـمحا  زا  دانـسا  نیمه  هب  يو  زا  و 
زا رانید  نب  هَّللادبع  نب  نمحرلادـبع  زا  رمع  نب  نامثع  زا  مرکم  نب  نسح  زا  بوقعی  نب  دـمحم  سابعلاوبا  دـنتفگ : هک  هدـش  تیاور 
يو دش  لزان  نم  هناخ  رد  ُهَّللا »...  ُدیِری  امَّنِإ  : » تفگ هملس  ّما  هک  درک  تیاور  ار  ام  هملس  ما  زا  راسی  نب  ءاطع  زا  رمت  یبا  نب  کیرش 
تیب لها  ناشیا  دومرف : داتسرف و  مالسلا -  مهیلع  نیسح -  نسح و  همطاف و  یلع و  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :

عامجا هب  دیوگ : بوشآرهش  نبا  .هلب  ادخ ، تساوخ  هب  دومرف : متسه ؟ امش  تیب  لها  زا  نم  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : سپ  دنا ، نم 
.تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ُهَّللا »...  ُدیِری  امَّنِإ   » هیآ همه ، قافتا  و 

تایاور زا  يریگ  هجیتن 

زا دعب  امش  میامن و  لقن  متـساوخ  هک  دش  لزان  تیب  لها  هرابرد  هک  دوب  ریهطت  هیآ  ریـسفت  رد  هماع  زا  یتایاور  زا  یخرب  نیا  میوگ :
رود درک و  یهن  ءاسک  رد  ندـش  لخاد  زا  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  دنتـسه ، ینکـس  تیب  لها  زا  تنیز  هملـس و  ّما  هکنیا  ندوب  نشور 

: دومرف درک و  هراشا  مالسلا -  مهیلع  نینسح -  همطاف و  یلع و  هب  داد و  تراشب  ریخ  هب  ار  ناشیا  دومن و 
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یمن یقاب  امـش  يارب  یکـش  سپ  تسا ، هدومن  ریهطت  ار  ناشیا  هتخاس و  رود  ار  يدیلپ  ناشیا  زا  ادـخ  دنتـسه و  نم  تیب  لها  ناشیا 
.ینکس تیب  هن  تسوا  توبن  تیب  تیب ، زا  دارم  دنام و 

دوخ و هرابرد  يوه  زا  يوریپ  اطخ و  شزغل و  زا  هدوب و  موصعم  ناهانگ  همه  زا  نت  راهچ  نیا  هک  دـنک  یم  تلـالد  راـبخا  نیا  سپ 
دیاب توبن  تیب  لها  انامه  دیزرو و  دنهاوخن  كرـش  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  هدیزرون و  كرـش  دـنموصعم و  لاوما  نادـنزرف و 

توبن تقیقح  دنک و  یمن  تیافک  ندوب  ریخ  رب  اهنت  دندوب و  صوصخم  زیچ  نامه  هب  ناربمایپ  هک  دنشاب  يزیچ  نامه  هب  صوصخم 
ٍنِمْؤُِمل َناک  امَو  ، » دیامن باختنا  یـصو  ای  دنیزگب و  يربمایپ  دوخ  يارب  ات  دسر  یمن  نآ  هب  نادـنمدرخ  درخ  هک  تسا  یهلا  یبصنم 

چیه 66 ؛) «) ًاـنِیبُم ًالالَـض  َّلَـض  ْدَـقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعی  ْنَمَو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَریِخلا  ُمَُهل  َنوُکی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ـالَو 
ار شلوسر  ادخ و  سکره  دنـشاب و  راتخم  رما  نآ  رد  دندرک ، مکح  يرما  رد  شلوسر  ادخ و  یتقو  هک  دسرن  ار  يا  هنمؤم  نمؤم و 

.دش هارمگ  راکشآ  یهارمگ  هب  دنک ، ینامرفان 

(: 67) تشاد هضرع  درک و  ادص  ار  شراگدرورپ  ترـضح  نآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نخـس  هدـش  دای  بلاطم  رب  لیلد  و 
نیا حون ! يا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  یناگدننک  تواضق  نیرتهب  وت  تسا و  قح  وت  هدعو  تسا  نم  تیب  لها  زا  مرسپ  اراگدرورپ !

هظعوم ار  وت  نم  هاوخن ! تسین  ملع  نادـب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  نم  زا  سپ  تسا ، تسیاـشان  لـمع  وا  تسین و  وـت  تیب  لـها  زا  صخش 
زا هک  نیا  زا  منک  یم 
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.تسین وت  نید  رب  يو  اریز  دشاب ، یمن  مداد  ار  وت  تاجن  هدعو  نم  هک  وت  لها  زا  يو  ینعی : یشاب »! نانادان 

هب یلاعت  يادخ  هک : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 69) نویع رد  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 68) یـشایع عمجم و  رد  و 
لها زا  یلاعت  يادـخ  ار  دـنا  هدرک  يوریپ  حون  زا  هک  ار  یناـسک  هدوب ، حون  اـب  فلاـخم  اریز  تسین ، وت  تیب  لـها  زا  وا  دومرف : حون 

.داد رارق  يو  تیب 

زا يا  هدع  دنتـشاد : هضرع  دنیامن ؟ یم  تئارق  ار  هیآ  نیا  هنوگچ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 70) نویع رد  و 
َریَغ َلِمَع  ُهَّنِإ  : » دـنناوخ یم  لـعف  تروص  هب  يا  هدـع  دـنناوخ و  یم  ( 71 «) ٍحـِلاص ُریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ   » ینعی مسا  تروـص  هب  ار  نآ  مدرم 

مالـسلا هیلع  حون  دنزرف  وا  زگره ! دومرف : ترـضح  تسنادن ، شردپ  دـنزرف  ار  وا  دـناوخ  یم  مسا  تروص  هب  هک  سک  نآ  ٍحـِلاص .»
یمن ادخ  تعاطا  دنتـسه و  ام  زا  هک  ار  ینادنزرف  رطاخ  نیمه  هب  درک ، یفن  شردـپ  زا  ار  وا  درک ، ینامرفان  ار  ادـخ  نوچ  نکیل  دوب 

.دنتسین ام  زا  دننک 

تیاور ینعم  هب  ( 73) یشایع ریـسفت  رد  .درک و  یفن  دوخ  زا  درک ، تفلاخم  شنید  اب  هک  یماگنه  هب  ار  وا  (: 72) رگید تایاور  رد  و 
.تسا هدمآ  یتیاور  مود 

ام طوـل ! يا  74 ؛) «) ...ِلیَّللا َنِّم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْـسَأَف  َکـَیلِإ  اُولِـصی  َنل  َکِّبَر  ُلُـسُر  اـّنِإ  ُطُول  اـی  دـنتفگ ...« : یلاـعت  قح  نخـس  رد  و 
!. وش هناور  تا  هداوناخ  اب  هاگنابش  سپ  درک ، دنهاوخن  ادیپ  تسد  وت  هب  ناشیا  میتسه  تیادخ  ناگداتسرف 

، درک تفلاخم  شنید  رد  طول  اب  اریز  دیسر  زین  يو  رب  موق  رب  هدراو  باذع  اریز  دشاب ، یمن  يو  رسمه  مالـسلا  هیلعطول  لها  زا  دارم 
ار يو  یلاعت  يادخ  سپ 
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يانکـس تیب  لـها  زا  نز  نآ  دراد  یلاکـشا  هچ  ـالا  درک و  نوریب  ار  نز  نآ  شتوبن  تیب  لـها  زا  ینعی  درک ، نوریب  شا  هداوناـخ  زا 
دنزرف ُهن  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ناشیا  نادـنزرف  همطاـف و  یلع و  تیب  لـها  زا  دارم  هک  میتسناد  سپ  دـشاب  طول 

انعم نیا  رد  دومن و  نیعم  ار  يدعب  ماما  یماما  ره  هدرک و  نیعم  نینمؤملاریما  شلوسر و  یلاعت و  يادـخ  ار  ناشیا  دنتـسه و  نیـسح 
.تسا دوجوم  حیرص  صن 

تاذ زا  هک  دنتـسه  يرون  نیلوا  یلاعت و  كراـبت و  قح  تاـیلجت  نیلوا  ناـشیا  هکنیا  زین  توبن و  تیب  لـها  توبن و  تقیقح  یتقو  و 
رکذ وا  هب  اذـل  دوش و  یم  يروآدای  ناـشیا  هطـساو  هب  قلخ  ملاـع  رد  یلاـعت  قح  هک  دنتـسه  يدوجوم  نیلوا  دـندرک و  عارتخا  دوخ 

دیمهف یم  دیدیمهف ، ار ، دمان  یم  رکذ  رابتعا  نیا  هب  زین  ار  وا  یلاعت  كرابت و  يادخ  دـسرب  هبترم  نیا  هب  مدرم  زا  سک  ره  دـنتفگ و 
هناخ هناـخ ، نیا  ییوگ  سپ  رگید  ياـج  هن  دوش و  یم  یلاـعت  قح  داـی  نآ  رد  هک  تسا  نیا  راـبتعا  هب  تیب  هب  هبترم  نیا  ندـیمان  هک 
تیب لها  اب  هدرک و  تیب  نیا  هب  هجوت  دـیاب  دـنک  یلاعت  قح  داـی  دـهاوخ  یم  سک  ره  دـشاب و  یم  يو  تیبو  ترـضح  نآ  ياـنکس 

هکنانچ دنتـسه ، مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ناشیا  دوش و  نادرگ  يور  نارگید  زا  دیآرد و  ناشیا  تیالو  تحت  رد  دنک و  ادیپ  دـنویپ 
ار اهنآ  تعفر  هزاجا  یلاعت  يادـخ  هک  ییاه  هناخ  رد  75 ؛) «) ...ُهُمْـسا اَهِیف  َرَکْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  ِیف  : » دومرف یلاعت  يادـخ 

نیا .دوش  يو  دای  اهنآ  رد  هک  هدومرف  هزاجا  هداد و 
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َرَمَأ اَم  َنوُعَطْقیَو  َلَصوی ...  نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصی  َنیِذَّلاَو  : » ادخ هدومرف  نیا  ردص  هدش و  ریسفت  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هب  تویب 
هداد نامرف  ادخ  هک  ار  هچنآ  ...دندنویپ و  یم  دندنویپب ، نآ  اب  هک  داد  نامرف  ادـخ  ار  هچنآ  هک  یناسک  و  76 ؛)  ...«) َلَصوی نَأ  ِِهب  ُهَّللا 

مهیلع تیب  لها  رب  هَّللا  لآ  اه  ترایز  رد  اسب  هچ  تسا و  هدـش  تیب  لـها  هب  ریـسفت  .دـننک  یم  عطق  دنـشاب ، هتـشاد  دـنویپ  نآ  اـب  هک 
نیا هب  لآ  هب  ناشیا  يراذـگ  مان  اما  تسا و  یناـیب  توبن ) تیب  لـها   ) توبن هب  تیب  هفاـضا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا ، هدـش  مالـسلا 

دنتـسه اهنآ  رهاظم  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هک  يا  هناگ  هدزاود  بتارم  نیا  زا  یکی  هب  یلجت  اب  زج  توبن  تقیقح  هک  تسا  تهج 
.دنرادن روهظ  ناکما 

تقیقح بتارم  رد 

هراـشا ناـکما  تسا و  یهلا  ملاـع  رد  ناـشیا  ياـنف  لالحمـضا و  ررقت و  هبترم  تسخن  هبترم  دراد ، یبـتارم  تـقیقح  هـک  نـیا  سپس 
هب درادن ، رایتخا  رد  یلاعت  قح  زج  ار  نآ  حیتافم  هک  تسا  یقلطم  تبیغ  هبترم  هبترم ، نیا  تسین ، ملاع  رد  نآ  هب  یمدـع  ای  يدوجو 

، تسا ناهنپ  تبیغ و  ياهدیلک  وا  دزن  هب  77 ؛) «) َوُه ّالِإ  اهُمَْلعی  ِبیَغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  : » هک هدش  نآ  لاثما  هیآ و  نیا  رد  هراشا  نیمه 
.دناد یمن  یسک  ار  نآ  وا  زج 

.دنتسناد یلاعت  يادخ  صتخم  ار  بیغ  تایآ  لیبق  نیا 

تافص تاذ و  هب  هراشا  مدع  رد 

یمن زین  لامجا  وحن  هب  نآ  ریغ  رصب و  عمـس و  تایح و  تردق و  ملع و  لیبق  زا  تافـص  روهظ  ملاع  رد  تقیقح  نیا  هب  هک  نیا  سپ 
رگید عومسم و  رودقم و  مولعم و  لیبق  زا  تاقلعتم  رب  هفاضا  هک  هیلک  ءامسا  هب  لزنت  تافـص و  زیامت  ملاع  رد  زین  درک و  هراشا  ناوت 

هب تاذ  سپ  هکلم  ناـبحاص  يارب  تاـکلم  توبث  ریظن  تسا ، رظن  دروم  تافـص  نآ  هب  تاذ  فاـصتا  اـهنت  هکلب  تسین ، ربـتعم  روـما 
قیاقح نیا  زا  تاذ  ولخ  لباقم  رد  تسا  دارم  تاقلعتم  هب  قلعت  رابتعا  نودب  دـنتباث  يو  يارب  تیلک  وحن  هب  قیاقح  نیا  هک  نیا  رابتعا 

تسا و ههبـشم  تافـص  ياه  هغیـص  رب  هک  اهنآ  لاثما  ریـصب و  عیمـس و  ریدـق و  میلع و  لـثم  هب  روکذـم  راـبتعا  هب  ار  تاذ  سپ  یلک 
نیا توبث  ملاـع  رد  نینچمه  .درک و  ناوت  یمن  هراـشا  نآ  هب  دـننک و  یم  ریبـعت  دراد  تاذ  رب  شتوبث  يداـبم و  نیا  ماود  رب  تلـالد 

تارودقم تامولعم و  لیبق  زا  تاقلعتم  نآ  هب  تاذ  هطاحا  تاقلعتم و  هفاضا  قلعت و  رابتعا  هب  تاذ  يارب  یناعم 
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ظاحل هب  مولعم  هک  يا  هنوگ  هب  تاقلعت  هب  کی  ره  قلعت  تاقلعتم و  رب  تافـص  نیا  عوقو  نودـب  زینو  .دومن  هراـشا  ناوت  یمن  يو  هب 
نآ هب  دوش و  یم  ریبعت  نآ  ریغ  رصبم  رداق و  ملاع و  لثم  هب  رابتعا  نیا  هب  تاذ  زا  ددرگن و  ادج  رصبم  ای  عومـسم و  ای  ندوب و  مولعم 
لبق هـبترم  رهاـظم  هـک  ناـنچ  دنتـسه ؛ ( 78 «) ًاْرمَأ ِتاَرِّبَدـُْـملاَف   » هکئـالم هـبترم  نـیا  رهاـظم  درک ، هراـشا  ناوـت  یمن  توـبن  تـقیقح 

زا ناشرودص  تاقلعتم و  هب  تافص  نآ  قلعت  دشاب و  رظندم  تافص  هب  تاذ  تافاصتا  هک  یماگنه  دنتـسه و  ( 79 «) ًاّفَص ِتاَّفاَّصلاَو  »
هب عومـسم  زا  ندوب  مولعم  ظاحل  هب  مولعم  هک  يروط  هب  داد  ناوتب  اهنآ  رودص  زا  رابخا  هک  يا  هنوگ  هب  تاقلعتم  رد  ناشعوقو  تاذ 
هب تاذ  هب  ناشدانسا  تافص و  نآ  زا  تروص  نیا  رد  دنوش  ادج  رگیدمه  زا  تافـص  رگید  زین  ددرگ و  زیامتم  ندوب  عومـسم  ظاحل 
هب ءایشا  هک  تسنآ  هبترم  نیا  مزال  و  دونش » یم  دینـش و  دناد و  یم  تسناد و   » هب ینعی  عمـسی » عمـس و  ملعی و  ملع   » هب دانـسا  ظاحل 

، دـندرگ زیامتم  یـضرع  صاخـشا  زا  زیامتم و  تاصخـشم  هب  صخـشت  اب  نیعم و  دودـح  هب  نارگید  زا  دـنوش و  ثداح  ناـشدوجو 
.دنشاب یهانتم  ریغ  بتارم  نوؤش و  ظاحل  هب  هدوب و  یلک  اتاذ  هچرگ 

زا تفگ : يو  تسا ، دوجوم  ریـصبوبا  هب  شدانـسا  هب  یفاک  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هراشا  هب  بلاـطم  نیا  همه 
، عومـسم الو  هتاذ  عمـسلاو  مولعم ، الو  هتاذ  ملعلاو  اّنبر  ّلجوّزع -  هَّللا -  لزی  مل  (: » 80) تفگ یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعوبا 

عقو مولعملا  ناکو  ءآیشألا  ثدحأ  املف  رودقم ، الو  هتاذ  هردقلاو  رصبم ، الو  هتاذ  رصبلاو 
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، تافص همه  هب  فصّتم  یلاعت  قح  تاذ  رودقملا ؛ یلع  هردقلاو  رصبملا  یلع  رصبلاو  عومسملا  یلع  عمـسلاو  مولعملا  یلع  هنم  ملعلا 
تیمولعم هبترم  شملع  هب  سپ  دنک ، داجیا  قلخ و  ار  ءایشا  تساوخ  یتقو  هتشادن و  تاذ  زج  یتفص  هدوب و  تاذ  نیع  تافـص  هکلب 

رگید اب  دومن و  داجیا  ار  شرصب  شمشچ  هب  درک و  عمـس  ياشنا  شیئاونـش  هب  داد و  زیمت  ار  تیرودقم  شتردق  هب  دومن و  داجیا  ار 
«. دندرگ یم  لماک  تادوجوم  رد  رگید  تافص  تافص ،

زا هتـشون و  دوخ  تسد  هب  ادـخ  هک  ار  ادـخ  باتک  ناـشیا  اریز  دنتـسه ، ( 81 «) ارکذ تایلات   » هکئـالم تافـص  زا  هبترم  نیا  رهاـظم  و 
.دننک یم  توالت  تسنآ  زا  يا  هیآ  يدوجوم  ره  تسوا و  رکذ  هک  دنشاب  یم  توبن  تقیقح  نوؤش 

ره هدش و  رودقم  رصبم و  عومسم و  مودعم و  دوجوم و  هدش و  یهلا  ملاع  رد  هیهلا  هراشا  لباق  دیسر  هبترم  نیا  هب  تقیقح  نآ  یتقو 
رد هراشا  لباق  دـناد و  یمن  ار  نآ  ادـخ  زج  هک  تسا  یحیتافم  ملاع  ملاع ، نیا  دوش و  یم  زاتمم  یلاعت  قح  ملاع  زا  يرگید  زا  کی 
قلخ ملاع  رد  هک  نیا  هطـساو  هب  تیـشم  ملاع  هب  لیزنت  زا  دعب  ددرگ و  یم  هراشا  نآ  هب  یمدع  هراشا  هب  مودعم و  هدوبن و  قلخ  ملاع 
الَوَأ  » هک دراد  هراشا  یلاـعت  قح  نخـس  یهلا  ملاـع  رد  نآ  ررقت  ملاـع  هب  دوش و  یم  هراـشا  نآ  هب  يدوجو  هراـشا  هب  هدومن و  روهظ 

زیچ چیه  وا  میدرک و  قلخ  شیپ  زا  ار  وا  ام  هک  دروآ  یمن  رطاخ  هب  ناسنا  ایآ  82 ؛) «) ًائیَش ُکی  َْملَو  ُْلبَق  نِم  ُهانْقَلَخ  ّانَأ  ُناْسنِإلا  ُرُکْذی 
هدش تیاور  ینهج  کلام  هب  دوخ  دانسا  هب  ( 83) یفاک رد  و  دوبن .»
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«. دوبن نوکم  ردقم و  وا  دومرف : مدیسرپ ، ُناْسنِإلا »...  ُرُکْذی  الَوَأ   » يو نخس  زا  مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا  زا  تفگ : هک 

ترضح نآ  هب  تفگ : هدرک و  تیاور  ( 84) مالسلا هیلعرفعجوبا  زا  نارمح  زا  هرارز  هب  شدانسا  هب  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  و 
ملاع رد  نآ  راهظا  زا  دعب  هاگنآ  دوبن ، يزیچ  ملع  باتک و  رد  وا  دومرف : هدوب ؟ یـش ء  وا  ایآ  ُناْسنِإلا »...  ُرُکْذی  الَوَأ  : » متـشاد هضرع 
نیمه دش و  عقاو  هراشا  دروم  دیدرگ و  لباق  ءایـشا  رگید  رانک  رد  هدش و  روکذـم  قلخ  ملاع  رد  دوجوم و  شداجیا  هطـساو  هب  قلخ 

نآ رد  هک  تشذگن  نامز  زا  يا  ههرب  ناسنا  رب  ایآ  85 ؛) «) ًاروُکْذَم ًائیَش  نُکی  َمل  ِرْهَّدلا  نِم  ٌنیِح  ِناْسنِإلا  یَلَع  یتَأ  لَه   » هیآ رد  هبترم 
يو رب  يراگزور  هنوگچ  الا  دوبن و  هراشا  دروم  یقلخ  هراشا  هب  قلخ  ملاع  رد  ینعی  .هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  دوبن » يرکذ  لـباق  رما 
يو لاؤس  زا  دعب  ینهج  کلام  هب  شدانسا  هب  ( 86) یفاک تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  .دوبن و  يرکذ  لباق  رما  تشذگ و 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هیآ  زا  شسرپ  زا  دعب  ( 87) نارمح تیاور  ردص  رد  .تسا و  هدوب  روکذم  ریغ  یلو  ردقم  دومرف : هیآ  زا 
.تسا هدوبن  روکذم  یلو  هدوب  يزیچ  وا 

قیالخ یلاعت  يادخ  هک  تشاد  ترطف  ملاع  قلخ و  ملاع  رد  يدوجو  هراشا  تیلباق  هک  دوب  یطرـشبال  یلک  دوجو  ملاع  هبترم  نیا  و 
دوجولا فرص  هبترم  نیا  رد  تسا ، تشرس  هتفرگن  ار  نامیا  رفک و  گنر  هک  یلاح  رد  شیوخ  تیبوبر  تفرعم  ترطف  رب  نآ  رد  ار 

ناونع هب  ار  هبترم  نیا  هاگ  دنتشادن و  نآ  ریغ  لقع و  مان  هب  یمسا  دندوب و 
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نیمه دـنیوگ و  رون  لقع و  هَّللا و  نآ  هب  رابتعا  نیا  هب  تسا و  يواـسم  لوزن  ملاوع  هب  نآ  تبـسن  اریز  دـنمان ، لدـع  یفرح  یلاـع و 
هب ( 88 «) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللَا  : » شراتفگ نیا  اب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  يرون  تیـالو  هبترم  هبترم 

تسا و مسا  نیا  عرف  هک  نیا  رگم  تسین ، يزیچ  دوـجو  راد  رد  تسا و  ینـسح  ءامـسا  ماـمت  أدـبم  نـیمه  تـسا و  هدرک  هراـشا  نآ 
تیالو و  يرکن »  » تملظ و لهج و  نآ  هب  راـبتعا  نیا  هب  اذـل  تسا و  یمـسا  ياـنعم  لالقتـسا و  ناونع  هب  لوزن  ملاوع  هب  يو  تبـسن 

تسا مسا  نیا  عرف  هک  نیا  رگم  تسین ، ملاع  رد  يرشب  چیه  تسا و  ینسح  ریغ  ءامـسا  همه  أدبم  هک  يا  هبترم  دنیوگ ، یم  یتوغاط 
.تسا هدرک  هراشا  ( 89 «) ِتاُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاّطلا  ُمُهُؤآِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو   » هب یلاعت  يادخ  هبترم  نیمه  هب  و 

: درادن هراشا  تیلباق  قلطم  ملاع  هس  رد  هک  دنتوبن  تقیقح  يارب  ملاع  شش  اهنیا  سپ 

؛ لامجا روط  هب  تافص  روهظ  ملاع  لوا :

؛ تاقلعتم هب  قلعت  رابتعا  نودب  تاذ  يارب  توبن  رابتعا  هب  تافص  ملاع  مود :

؛ تاقلعتم قلعت  رابتعا  هب  تاذ  يارب  تافص  توبن  ملاع  موس :

یمن قلعت  اهنآ  هب  یمدـع  هن  يدوجو و  هراشا  هن  هک  يا  هنوگ  هب  تسین ، هراشا  لـباق  هدومن  نیعم  ار  اـهنآ  فاـضم  هک  ملاـع  هس  نیا 
.دراد یمن  رب  یقلخ  یهلا و  هراشا  هک  نانچ  دریگ ،

یمرب یهلا  هراشا  دریگ و  یم  رارق  یهلا  ملع  رد  يدوجو  هراـشا  لـباق  ملاـع  نیا  رد  مولعم  هبترم  هب  تقیقح  نیا  لزنت  ملاـع  مراـهچ :
.دریگ یم  رارق  هراشا  دروم  هیمدع  هراشا  تروص  هب  قلخ  ملاع  رد  هتبلا  دراد و 

ملاع نیا  رد  قلطم ، دوجو  ملاع  مجنپ :
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؛ دوش یم  عقاو  زین  قلخ  ملاع  رد  يدوجو  هراشا  لباق  يو 

؛ يرون دوجو  ملاع  مشش :

: دنراد هراشا  روبزم  هناگ  شش  ملاوع  هب  تایآ  نیا 

(90  «) ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍمایَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ   - » 1

ِِهنْذِإ ِدـَْعب  ْنِم  ّالِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  ام  َْرمَألا  ُرِّبَدـی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍمایَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ   - » 2
(91  «) َنوُرَّکَذَت َالَفَأ  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ 

(. 92  «) ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکیَأ  ْمُکَُوْلبِیل  ِءآملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناکَو  ٍمایَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  قَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو   - » 3

(. 93  «) ًارِیبَخ ِِهب  ْلَأْساَف  ُنَمْحَّرلا  ِشْرَعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍمایَأ  ِهَّتِس  ِیف  امُهَنَیب  امَو  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلَا   - » 4

الَفَأ ٍعیِفَـش  الَو  ِیلَو  نِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍمایَأ  ِهَّتِـس  ِیف  امُهَنَیب  امَو  َضْرَألاَو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللَا   - » 5
(94  «) َنوُرَّکَذَتَت

(. 95  «) ٍبوُغُّل ْنِم  انَّسَم  امَو  ٍمایَأ  ِهَّتِس  ِیف  امُهَنَیب  امَو  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو   - » 6

َنِم ُلِْزنی  امَو  اْهنِم  ُجُرْخی  امَو  ِضْرَألا  ِیف  ُِجلی  ام  ُمَْلعی  ِشْرَعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍمایَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   - » 7
(. 96  «) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللاَو  ُْمْتنُک  امَنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  اهِیف  ُجُْرعی  امَو  ِءآمَّسلا 

هنوگچ نیاربانب  دنیآ ، یم  دیدپ  ایند  متفه  مراهچ و  نامسآ  رد  هام  دیشروخ و  ریس  یپ  رد  فراعتم  بش  زور و  هک  نیا  تلالد  نایب 
روـهظ و ملاـع  زا  تراـبع  بش  زور و  هک  تسا  نیا  قـیقحت  سپ  تسا ؟ نکمم  اـنعم  نیا  هب  زور  شـش  رد  نیمز  نامـسآ و  تـقلخ 

(97  «) ًاشاعَم َراهَّنلا  اَْنلَعَجَو  ًاساِبل  َلیَّللا  اَنلَعَجَو  هیآ « : نیا  رد  یلاعت  قح  نخس  دافم  هک  نانچ  دنتسه ، ءایشا  يافخ 
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سپ ( 99  «) اهیشْغی اذِإ  ِلیَّللاَو  اهیّلَج  اذِإ  ِراهَّنلاَو  یلاعت « : قح  لوق  رد  ( 98  «) یّلَجَت اذِإ  ِراهَّنلاَو  یشْغی  اذِإ  ِلیَّللاَو  یلاعت « : قح  نخس  و 
نیا دشاب و  یم  هدیشوپ  دیشروخ  بش  رد  راکشآ و  دیـشروخ  زور  رد  هک  تسا  نیا  بش  یگدیـشوپ  زور و  ینـشور  الج و  زا  دارم 

َراهَّنلاَو َلیَّللا  اَْنلَعَجَو  : » دومرف یلاعت  يادخ  اذل  تسا ، رهاظ  هکنانچ  دـشاب ، ود  نآ  دوخ  هک  نیا  هن  تسا ، بش  زور و  هناشن  هیآ و  ود 
رب ار  لوا  قـلخ  هک  تسا  ییادـخ  ناـتراگدرورپ  هک  تسا  نـیا  دارم  سپ  ( 100 «) ًهَرِْـصبُم ِراهَّنلا  َهیآ  اْنلَعَجَو  ِلیَّللا  َهیآ  اـنْوَحَمَف  ِنیَتیآ 
ملع سپ  درک ، هبترم  شش  زین  ار  دوخ  تیلباق  رهاظم  هک  نانچ  داد ، رارق  هبترم  شش  ار  دوخ  تیلعاف  رهاظم  داد و  رارق  هبترم  هدزاود 

« يَوَتْـسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَّرلا  : » یلاعت يادخ  لوق  ریـسفت  رد  هک  نانچ  تفرگ ، رارق  تسا  ناکما  ملاع  نامه  هک  شرع  رب  شتردق  و 
هراشا تاجردـلا  رئاصب  رد  رافـص  نسحلا  نب  دـمحم  زا  دوخ  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  بلطم  نیمه  رب  و  دـنتفگ :

ّرـس وهو  نطابلا  نطابو  رهاظلا  نطابلاو  رهاظلا  وهو  قحلا  ّقحو  قحلا  وه  انرمأ  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : يو  دراد 
هب دارم  هاگنآ  تسا ، ینـسح  ءامـسا  مامت  أدـبم  هک  تسا  هَّللا  هبترم  رهاـظ  قح و  زا  دارم  سپ  ( 101 «) ّرسلاب عنقم  ّرسو  ّرستسملا  ّرـسو 

زیمت تیمولعم و  هبترم  نطابلا » نطاب   » زا دارم  هاگ  نآ  تسا  هَّللا  مسا  أدـبم  هک  تسا  قلطم  دوجو  هبترم  رهاظلا » نطاب   » و قحلا » قح  »
.تسا رس  دوجو  ملاع  هب  تبسن  اریز  تسا ، قح  ملاع  رد  يدوجو  هراشا  قلخ و  ملاع  رد  یمدع  هراشا  لباق  هک  تسا  قح  ملاع  رد 

زا دعب 
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یمدـع يدوجو و  هراشا  لباق  هبترم  نیا  رد  دـشاب  یم  تاقلعتم  هب  اهنآ  قلعت  راـبتعا  هب  تافـص  ملاـع  رد  اـهنآ  ررقت  ملاـع  هبترم  نیا 
تاذ يارب  اهنآ  توبث  رابتعا  هب  تافص  ملاع  رد  اهنآ  ررقت  ملاع  نآ  زا  دعب  .تسا  هدرک  ریبعت  ّرـسلا  ّرـس  هب  نآ  زا  تیاور  رد  دنتـسین ،
ملاع رد  ررقت  ملاع  نآ  زا  دـعب  .تسا  هدـش  ریبعت  تیاور  رد  ّرـستسملا » ّرـس   » هب نآ  زا  دـشاب  یم  تاقلعتم  هب  اهنآ  قلعت  رابتعا  نودـب 
ملاع هک  تسا  رثأتـسم  مسا  ملاع  نآ  زا  دعب  .تسا  هدش  ریبعت  رـسلاب » عنقم  رـس   » هب تیاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  لامجا  وحن  هب  تافص 

.دشاب یم  قلطم  بیغ  یهلا و 

درک هراشا  نآ  هب  تینارون  هب  ناشیا  تفرعم  باب  رد  راحب  تیاور  رد  ناگدننک  هدجـس  راختفا  ناگدننک و  تدابع  ياقآ  ام  يالوم  و 
زا هَّللادـبع  نب  دـمحا  زا  يو  هک  دوب  هدرک  عمج  اـم  باحـصا  زا  یخرب  هک  هنهک  یباـتک  زا  ار  ناـشیا  لـئاضف  زا  یخرب  باـب  نآ  رد 

نیـسح نب  یلع  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  مسق  زا  دلاخ  وبا  زا  یلـصوم  دمحم  نب  میهاربا  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  دـمحا  نب  نامیلس 
مکلضف ینمهلأو  مکتفرعمب  یلع  ّنم  يذلا  هَّلل  دمحلا  : » تفگ رباج  هک  دناسر  اجنیا  هب  ار  تیاور  هاگنآ  .دومن  تیاور  مالسلا  امهیلع 
دیحوتلا تابثإ  هفرعملا  هفرعملا ؟ ام  يردـت  رباج أ  ای  : » مالـسلا هیلع  لاـق  .مکئادـعأ  تاداـعمو  مکیلاوم  تـالاومو  مکتعاـطل  ینقّفوو 

ّمث ًاسداس ، ءآبقنلا  هفرعم  ّمث  ًاسماخ ، ناکرألا  هفرعم  ّمث  ًاعبار ، مامإلا  هفرعم  ّمث  ًاثلاث ، باوبألا  هفرعم  ّمث  ًایناث ، یناـعملا  هفرعم  ّمث  ًـالّوأ ،
ُتاِملَک َدَْفنَت  نَأ  َْلبَق  ُرْحَبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَبلا  َناک  َْول  : » یلاعت هلوق  وهو  ًاعباس ، ءآبجنلا  هفرعم 
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ْتَدـِفَن ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدـَْعب  نِم  ُهُّدُـمی  ُرْحَبلاَو  ٌمْالقَأ  ٍهَرَجَـش  نِم  ِضْرَألا  ِیف  امَّنَأ  َْولَو  : » ًاـضیأ ـالتو  ( 102 «) ًادَدَـم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْولَو  یِّبَر 
يذلا بئاغلا  میدقلا  هَّللا  هفرعم  دیحوتلا  تابثا  اّمأ  یناعملا ، هفرعمو  دـیحوتلا  تابثإ  رباج ! ای  ( 103 «) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک 

یناعملا اّمأو  هسفن ، هب  فصو  امک  هکردتـس  نطاـب  بیغ  وهو  ( 104 «) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُهَو  َراْصبَألا  ُكِرْدـی  َوُهَو  ُراْصبَألا  ُهُکِرْدـُت  «ال 
اذإو هَّللا  ءآش  انئـش  اذإ  نحنو  ءآشن  ام  هنذإب  لعفن  نحنف  هداـبع  رومأ  اـنیلإ  ضّوفو  هتاذ  رون  نم  اـنعرتخا  مکیف  هرهاـظمو ، هیناـعم  نعف 
تنم اـم  رب  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  ینعی  ...هداـبع ؛ نیب  نـم  انافطـصاو  لـحملا  اذـه  ّلـجوّزع -  هَّللا -  اـنّلحأ  نـحنو  هَّللا  دارأ  اـندرأ 

.داد نانمشد  ینمشد  ناتـسود و  تالاوم  تعاط و  قیفوت  دومن و  ماهلا  ام  هب  ار  امـش  تلیـضف  داد و  ام  هب  ار  امـش  تفرعم  تشاذگ و 
هلحرم رد  یناعم  تفرعم  هاگنآ  دیحوت ، تابثا  تفرعم  ًالّوا  تسیچ ؟ تفرعم  یناد  یم  ایآ  رباج ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

رد اضق  تخانش  سپـس  ناکرا و  تخانـش  مجنپ  هلحرم  رد  هاگنآ  مراهچ  هلحرم  رد  ماما  تفرعم  سپـس  باوبا و  تفرعم  ًاثلاث  مود و 
لبق ایرد  دسیونب ، ار  قح  تاملک  ات  دـش  یم  بکرم  ایرد  رگا  دومرف : هک  نانچ  .تسا  ءابجن  تفرعم  متفه  هلحرم  رد  مشـش و  هلحرم 

ار هیآ  نیا  زین  و  دوش ) بکرم  و   ) هدروآ نآ  کمک  هب  ار  يرگید  يایرد  هچرگ  تفریذـپ ، یم  نایاپ  مراـگدرورپ  تاـملک  ناـیاپ  زا 
یمن نایاپ  ادخ  تاملک  دندش  یم  بکرم  رگید  يایرد  تفه  کمک  اب  ایرد  دندش و  یم  ملق  نیمز  يور  ناتخرد  رگا  درک ، توالت 

تسا بئاغ  میدق  يادخ  تفرعم  دیحوت و  تابثا  رباج  يا  تسا ، میکح  زیزع  دنوادخ  تفای و 
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دوخ تاذ  رون  زا  ار  ام  دنوادخ  میتسه ، امـش  نیب  رد  وا  رهاظم  یناعم و  ام  اما  دنیب و  یم  ار  اه  هدید  وا  دنیب و  یمن  ار  وا  اه  هدید  هک 
یم ادخ  میتساوخ  هک  یماگنه  میهد و  یم  ماجنا  میتساوخ  هچنآ  ادخ  نذا  هب  ام  سپ  دومن ، راذـگاو  ام  هب  ار  ناگدـنب  روما  دـیرفآ و 

شناگدـنب نیب  زا  ار  اـم  داد و  رارق  تناـکم  نیا  رد  ار  اـم  دـنوادخ  دـنک و  یم  هدارا  دـنوادخ  میدرک  هدارا  هـک  یماـگنه  دـهاوخ و 
.میدروآ زاین  هزادنا  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  ینالوط  ثیدح  .دیزگرب »

أدـبم يو  مان  کی  تسا ، نوگانوگ  ياه  مان  ياراد  یلاـعت -  كراـبت و  يادـخ -  هک  تسا  نیا  تفرعم  دـیحوت  تاـبثا  زا  دارم  سپ 
نآ زا  یمهوتم  ره  سح  ددرگ و  یمن  كاردا  ساوح  زا  يا  هساح  هب  دشاب و  یم  بئاغ  رگید  ياه  مان  همه  زا  هک  تسا  ملاوع  همه 

.تسادخ رثأتسم  مسا  نیمه  دشاب و  یم  بوجحم 

مهیلعدمحم لآ  أدبم  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  تیلک  لامجا و  وحن  هب  قح  تافـص  رهظم  ملاع  نآ  رد  دراد  رارق  یناعم  ملاع  نآ  زا  دعب 
هک تسا  یملاع  ملاع  نیا  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  ای  یناـعم  هب  نآ  يراذـگمان  سپ  داد ، ینکـس  نآ  رد  ار  ناـشیا  داد و  رارق  مالـسلا 
یم یناعم  ملاع  نآ  هب  رطاخ  نیا  هب  ای  تسا  قلطم  بیغ  ملاع  نآ  قوفام  اریز  ملاع ، نیا  زا  رگم  تسین ، نکمم  یلاـعت  يادـخ  دـصق 

.دشاب یم  رسلاب » عنقم  رس   » ملاع ملاع ، نیا  تسا و  رت  نیئاپ  ملاوع  همه  يانعم  ملاع  نیا  هک  دنیوگ 

دوخ ياه  قلعتم  هب  قلعت  هکنیا  ظاحل  هب  تافص  هتبلا  دشاب ، یم  تافص  ملاع  هک  تسا  رستسملا » رـس   » ملاع باوبا و  ملاع  نآ  زا  دعب 
هکلب درادن 
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هک شتیب  رد  شیوخ  رکذ  يارب  ار  رد  نیا  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  باوبا  هب  نآ  يراذـگمان  تلع  تسا و  تباـث  تاذ  يارب  اـهنت 
باوبا ار  نآ  دـنک  ادـیپ  لوزن  قلخ  ملاع  هب  رثأتـسم  مسا  هکنیا  يارب  زین  تسا و  هدرک  زاب  تسا  دوعـص  سوق  رد  یناعم  ملاـع  ناـمه 

.دندیمان

هب نآ  هیمست  تلع  دشاب و  یم  ماما  ملاع  تاقلعتم و  هب  قلعت  رابتعا  هب  تافص  ملاع  نامه  هک  دراد  رارق  رـسلارس »  » ملاع نآ  زا  دعب  و 
تلع دراد و  رارق  ناکرا  ملاـع  نطاـبلا و  نطاـب  رـس و  ملاـع  نآ  زا  دـعب  .تسا  دوجو  ملاوع  همه  ماـما  ملاـع  نیا  هک  تسا  نیا  ماـما 

 - یلاعت كرابت و  قح -  ملع  رد  تاـمولعم  زیمت  ملاـع  يو  اریز  تسا ، نآ  هب  دوجو  ملاـع  ماوق  هک  تسا  نیا  ناـکرا  هب  يراذـگمان 
قح رهاظ و  نطاب  ملاع  زا  دـعب  .تسا  نآ  هیاس  دوجو  ملاع  همه  درک و  هراشا  ناوت  یمن  نآ  هب  یهلا  يدوجو  هراشا  هب  زج  هک  تسا 

تـسرپرس نماض و  دـهاش و  یموق  ره  بیقن  هک  تسا  نآ  بیقن  هب  يراذـگ  مان  تلع  تسا و  ءابقن  ملع  یلک و  دوجو  ملاـع  قحلا و 
.تسا نینچ  دوخ  بتارم  هب  تبسن  یلک  دوجو  ملاع  تساهنآ و 

« بجن  » هک تسنآ  بیجن  هب  يراذـگمان  تلع  دـشاب ، یم  ءابجن  ملاع  قح و  رهاظ و  ملاع  هَّللا و  مسا  يرون و  دوجو  ملاع  نآ  زا  دـعب 
دـشاب یم  يو  تحت  رد  هک  ینـسح  ءامـسا  زا  یبتارم  زا  ار  وا  هتفرگ و  ار  شتـسوپ  ییوگ  تسنآ ، هشیر  تسوپ  ای  تخرد و  تسوپ 

.دندرک هنهرب  دیرجت و 

زا تامولعم  زیمت  ملاع  رد  مولعم  هبترم  تقیقح  نیا  نییعت  نیلوا  هک  دش  نشور  سپ 
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هب هک  تسا  یملاع  نیلوا  اریز  دـنیوگ  یم  رکذ  توبن و  نآ  هب  لوا  رابتعا  هب  سپ  تسا  قلخ  ملاع  رد  یلک  دوجو  ملاـع  قح و  ملاـع 
دـنتفگ و رکذ  نآ  هب  اذـل  تسا و  هدـش  رداص  يو  زا  هک  يرداص  نیلوا  هدـش و  هداد  ربخ  یلاعت -  كرابت و  قح -  ترـضح  زا  نآ 

رابتعا هب  دـنیوگ و  یبن  وا  هب  هرکذ -  لج  قح -  زا  یقلت  رابتعا  هب  سپ  .تسا  نیـسوق  باـق  هیلک و  تیـالو  هبترم  قلطم  دوجو  هبترم 
زا دارم  هک  دـش  نشور  مدرک  دای  هچ  نآ  زا  سپ  .دـنیوگ  یم  لوسر  یلو و  يو  هب  هداد ، قلخ  هب  هتفرگ و  یلاعت  قح  زا  هچنآ  هضافا 
ملع تافـص  ملاع  رد  وا  الا  تسا و  قح  لابق  رد  یقلخ  صخـشم  هراشا  مدـع  هناگ  هس  ملاوع  رد  قالطا  روط  هب  هراشا  تیلباـق  مدـع 

.تسا ملاع  هیعون  يامسا  ملاع  رد  دشاب و  یم  میلع  هیلک  يامسا  ملاع  رد  تسا و 

هیدمحم تقیقح  رد 

ار تسا  تیمولعم  هبترم  مسا  نیا  هب  يو  يراذگمان  نیقی و  هبترم  تسا و  یبتارم  ياراد  توبن  تقیقح  هک  نیا  رد  قوف  بلاطم  یتقو 
يادخ دزن  هب  يو  هنازخ  دشاب و  یم  تقیقح  نیا  تایئزج  زا  یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ام  ربمایپ  تقیقح  هک  نادب  سپ  یتسناد 
اَنَدـْنِع اَّلِإ  یَـش ٍء  ْنِم  ْنِإَو  : » یلاعت يادـخ  لوق  ياضتقم  هک  نانچ  دریذـپ ، یمن  نایاپ  تیاهن  یب  ات  يو  لثم  قلخ  هطـساو  هب  هناـحبس 

قح تمظع  تاذ و  رون  زا  يو  رون  قاقتـشا  رب  تلالد  هک  يراـبخا  ياـضتقم  .تسا و  نینچ  ( 105 «) ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  اَمَو  ُُهِنئاَزَخ 
لقن ار  اهنآ  زا  یخرب  يدوز  هب  و  دنرهاظت ؛ هضافتسا و  دح  هب  رابخا  نیا  دشاب ، یم  نینچ  یلاعت 
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.درک میهاوخ 

یلالج فاصوا  همه  زا  تیاکح  هک  دشاب  یم  عیـسو  لماک و  یتآرم  نآ و  رهاظم  زا  مات  يرهظم  هلثما و  زا  یلاثم  هیدـمحم  تقیقح 
َناَکَف یَّلَدَـتَف * اَنَد  َُّمث  : » دومرف یلاعت  يادـخ  اریز  دـشاب ، یم  یئزج  یلک و  زا  تقیقح  نیا  بتارم  مامت  يواح  دـنک و  یم  یلامج  و 

يْربُکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََـقل  یغَط  امَو  ْرَـصَبلا  َغاز  ام  : » دومرف زین  دـش و  نایب  ـالبق  هیآ  نیا  حرـش  و  ( 106 «) یَنْدَأ ْوَأ  ِنیَسْوَق  َباَق 
(. 107)

یعقاو تروص  رد  ار  لیئربج  رابود  ترضح  نآ  دومرف : ...ُرَصَبلا » َغاز  ام   » ریـسفت رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ( 108) دیحوت رد 
هک تسا  نایناحور  زا  میظع و  یتقلخ  لیئربج  هک  نیا  نآ  تلع  رگید و  عقوم  رد  رگید  راب  هلحرم و  نیمه  راب  کی  تسا  هدـید  شا 

.دناد یمن  نایملاع  راگدرورپ  يادخ  زج  ار  ناشیا  تفص  تقلخ و 

يرهظم مادک  ره  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  رگید  و  ...دوبن .  يوق  نینچ  رگا  هک  دینش  ینخـس  دیوگ : یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ( 109) یمق و 
هبترم نیا  دـشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هبترم  زا  رت  نییاـپ  هـک  یبـتارم  زا  ناـشیا  أدـبم  دنتـسه ، صاـخ  يا  هـبترم  زا 

هک دـشاب  یم  تقیقح  نآ  هیئزج  بتارم  زا  تاقولخم  رگید  أدـبم  تسا و  تیبوبر  هبترم  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  توبن  هبترم  نیرتـالاب 
نودب تادوجوم  همه  رد  وا  تسا و  یلاعت  يادخ  هب  همه  تشگزاب  ادخ و  زا  تادوجوم  أدـبم  هدوب و  ترـضح  نآ  هبترم  ضرع  رد 

.تسا ّرثؤم  هطساو 

: یلاعت قح  لوق  زین  و  ( 111 «) ٌرِّکَّذُم َْتنَأ  امَّنِإ  : » یلاعت قح  لوق  زین  و  (. 110 «) ٌرِذـْنُم َْتنَأ  امَّنِإ  : » دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  ریز  هیآ  و 
(112  «) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُهَو  ُءاَشی  ْنَم  يِدْهی  َهَّللا  َّنَِکلَو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َال  َکَّنِإ  »
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امَو : » یلاعت قح  راتفگ  و  ( 113 «) َنیِرِـصان ْنِم  ْمَُهل  امَو  ُّلِضی  ْنَم  يِدْهی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُهادُه  یلَع  ْصِرْحَت  ْنِإ  : » یلاعت قح  راتفگ  زین  و 
هفیظو تسا و  راذنا  تراشب و  ترـضح  نآ  نأش  هک  دـنراد  تلالد  هک  رگید  یتایآ  زین  و  ( 114 «) َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْولَو  ِساّنلا  ُرَثْکَأ 

.دنراد تلالد  بولطم  رب  تسین  نامیا  تقیقح  هب  قلخ  ندناسر  يو 

ٍهیِآب ْمُهِیتْأَتَف  ِءآمَّسلا  ِیف  ًامَّلُس  ْوَأ  ِضْرَألا  ِیف  ًاقَفَن  یِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَف  ْمُهُضارْعِإ  َکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإَو  : » دومرف یلاعت  يادخ  زین  و 
(. 115 «) َنِیلِهاجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  يدُهلا  یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءآش  َْولَو 

(. 116 «) َنوُمِصَتْخی ْذِإ  ْمِهیََدل  َْتنُک  امَو  َمیْرَم  ُلُفْکی  ْمُهیَأ  ْمُهَمَْالقَأ  َنوُْقلی  ْذِإ  ْمِهیََدل  َْتنُک  امَو  : » یلاعت قح  لوق  و 

(. 117 «) َنیِدِهاّشلا َنِم  َْتنُک  امَو  َْرمَألا  یَسُوم  یلِإ  انیَضَق  ْذِإ  ِیبْرَغلا  ِِبناِجب  َْتنُک  امَو  : » یلاعت قح  لوق  و 

(118 «) َنِیلِسُْرم اّنُک  اّنَِکلَو  اِنتایآ  ْمِهیَلَع  ُوْلتَت  َنیْدَم  ِلْهَأ  ِیف  ًایِواث  َْتنُک  امَو  : » یلاعت قح  لوق  و 

ْمُهَّلََعل َکـِْلبَق  ْنِم  ٍریِذـَن  ْنِم  ْمُهاـتَأ  اـم  ًاـمْوَق  َرِذـُْنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ًهَمْحَر  ْنِکلَو  اـنیَدان  ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناـِجب  َتـْنُک  اـمَو  : » یلاـعت قـح  لوـق  و 
(. 119 «) َنوُرَّکَذَتی

هک دنـشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  دندوب  يو  ملاع  زا  ییزج  اهنآ  رگا  دراد ، ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هبترم  زا  قلخ  تبیغ  رب  تایآ  نیا 
.دشاب رثؤم  اهنآ  رد  وا 

رب نکمتم  ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  حوضو  روط  هب  تایآ  یخرب  هک  یلاح  رد  دشاب  رثؤم  اهنآ  رد  ترـضح  نآ  هنوگچ 
َْولَو ُهَّللا  َءآش  ام  ّالِإ  ًاّرَـض  الَو  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  : » تسا هیآ  نیا  دافم  هک  نانچ  .تسا  هدوب  نآ  رب  صیرح  هچرگ  هدوبن ، ریثأـت 

ْرِّکَذَف : » دومرف و  ( 120 «) َنُونِمْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَِشبَو  ٌریِذَن  ّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  ِینَّسَم  امَو  ِریَخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َبیَغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک 
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(. 122 «) ًادَشَر الَو  ًاّرَض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ُْلق  : » دومرف زین  و  ( 121 «) ٍرِطیَصُِمب ْمِهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم  َْتنَأ  امَّنِإ 

تنیط لیلحت  رد 

تنیط دنتسه و  یکی  ناشیا  نایعیش  تنیط  يو و  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  تنیط  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  رابخا  زا  يرایـسب  و 
.دسر یم  رتاوت  دح  هب  تایاور  نیا  دنا ، هدش  قلخ  نآ  لفسا  زا  ناشیا  هعیش  تنیط  نآ و  يالعا  زا  ناشیا 

: دومرف مدوب ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  اب  تفگ : يو  تسا  یفعج  رباج  هب  دوخ  دانـسا  هب  ( 123) رئاـصب تیاور  هلمج : نآ  زا  و 
نآ نیئاپ  زا  ام  نارادتـسود  نآ و  يالاب  زا  ام  میا ، هدـش  قلخ  نییلع  یلعا  زا  هزیکاپ  دـیپس  تنیط  کی  زا  اـم  ناتـسود  اـم و  رباـج  يا 

مینز و یم  نامربمایپ  نماد  هب  تسد  ام  تماـیق  رد  دوش و  هجوتم  نیئاـپ  هب  ـالاب  تمـسق  دوش  تماـیق  زور  یتقو  ...دـنا  هدـش  هدـیرفآ 
ادخ و  تسیچ ؟ درب  یم  اجک  هب  ار  وا  هیرذ  ربمایپ و  یلاعت  يادخ  هک  نیا  رد  وت  يأر  سپ  دش ، دـنهاوخ  ام  نماد  هب  تسد  ام  ناوریپ 

يادخ هب  تفگ  دز و  تسد  رب  تسد  رباج  سپ  دش ، دنهاوخ  هناور  بوص  نامه  هب  زین  اهنآ  ناتـسود  هیرذ و  دربب  ار  ناشیا  اجک  ره 
«. میدش دراو  مه  ام  مسق  هبعک 

ادـخ دوـمرف : ترـضح  نآ  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا  مالـسلا و  هیلعرفعجوـبا  هب  شدانـسا  هـب  ( 124) يو زا  زین  و 
یشوارت ترضح  نآ  تنیط  زا  تسا ، هدرک  قلخ  دوب  شرع  تحت  يا  هرهوج  زا  هک  یتنیط  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 
یـشوارت نینمؤملا  ریما  تنیط  دـیرفآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تنیط  شوارت  زا  ار  نینمؤملاریما  تنیط  دوب و  هدـش  لـصاح 

نآ شوارت  زا  تشاد ،
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يوس هب  ناشیا  ياه  لد  اذل  درک ، قلخ  ام  تنیط  شوارت  زا  ار  ام  نایعیـش  تنیط  تشاد و  یـشوارت  ام  تنیط  درک و  قلخ  ار  ام  تنیط 
میتسه و ریخ  ناشیا  يارب  ام  دراد و  لیم  دـنزرف  هب  ردـپ  هک  هنوگ  نامه  دراد  لـیم  ناـشیا  يوس  هب  اـم  ياـه  لد  دراد و  شیارگ  اـم 

«. وا يارب  ام  تسا و  ریخ  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنریخ و  ام  يارب  ناشیا 

لها قلخ  باب ، نآ  تایاور  رگید  ناس  هب  تیاور  ود  نآ  زا  دارم  هک  تشاد  دیهاوخن  یکش  فیرش  ربخ  ود  نیا  رد  هشیدنا  اب  امش  و 
نآ زا  رت  نییاپ  زا  ناشیا  هعیـش  نآ و  هزیکاپ  زا  ناشیا  هکنیا  زج  تسا  نییلع  زا  تنیط  نآ  تسا و  تنیط  کی  زا  ناـشیا  هعیـش  تیب و 

يادخ زا  رثأت  ثیح  زا  ناشیا  نکلو  دنتسه  ناشیا  لوط  رد  تنیط  تفارش  تلیـضف و  رظن  زا  هچرگ  ناشیا  هعیـش  سپ  دنا ، هدش  قلخ 
ادج و یلجت  مادک  ره  نییاپ  الاب و  تنیط  اریز  دنرثأتم ، ادـخ  زا  هطـساو  نودـب  همه  هک  دنتـسه  اهنآ  ضرع  رد  یلاعت -  كرابت و  - 

.تسا يراک  رد  زور  ره  رد  یلاعت  يادخ  دنتسه و  یلاعت  دنوادخ  يارب  يا  هدحیلع  موی 

لقع تقلخ  رد 

يادـخ دـش : لاؤس  ربمایپ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  يوق  دانـسا  هب  عیارـشلا  لـلع  زا  ( 125) راحب رد  و 
رس ره  يارب  دوب و  دبا  ات  لزا  زا  قیالخ  ددع  هب  ياهرـس  ياراد  هک  يا  هتـشرف  زا  دومرف : تسا ، هدرک  قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  لقع  یلاعت 

کی ره  رس  يور  رب  درک و  قلخ  ار  وا  دوب  لقع  ياهرس  زا  يرس  یمدآ  ره  يارب  یتروص و 
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نآ هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  هتـشادرب  تروـص  نآ  يور  زا  هدرپ  هک  هدـنکفا  يا  هدرپ  یتروـص  ره  رب  هدـش و  هتـشون  ناـسنا  نآ  مسا 
يرون ناسنا  نیا  بلق  رد  سپ  دوش  یم  هتـشادرب  هدرپ  نآ  دش ، غلاب  یتقو  سپ  دسرب ، نانز  ای  نادرم و  دـح  هب  دوش و  دـلوتم  دـنزرف 

.تسا هناخ  طسو  رد  غارچ  لد  هب  لقع  تبسن  هک  دیشاب  هاگآ  دراد ، یمرب  ار  دب  بوخ و  تنس و  هضیرف و  هک  ددرگ  یم  عقاو 

دارم دشاب  یم  تسا  حیتافم  ملاع  هک  یمسا  بتارم  زا  هیهلا  ملاوع  زا  تامولعم  زیمت  ملاع  تسا  لقع  أدبم  هک  يا  هتشرف  زا  دارم  سپ 
تیلک روط  هب  تامولعم  دوجو  ملاع  اـه  تروص  زا  دارم  دـشاب و  یم  قیـالخ  ياهرـس  ددـع  هب  هک  تسا  یتاـمولعم  بتارم  اهرـس  زا 

تسا و هناگراهچ  ناـکرا  نآ  رب  هدـنکفا  شـشوپ  رتس و  زا  دارم  تسا و  یمـسا  هَّللا  هبترم  هوجو  نآ  رب  بوتکم  مسا  زا  دارم  تسا و 
حرـش رد  هک  یبلاطم  هراب  نیا  رد  تسا ، ناسنا  رد  نآ  لامعا  ناکرا و  نآ  طـسب  شرتسگ و  هدرپ  نآ  تشادرب  رتس و  فشک  زا  دارم 
رتشیب تریـصب  ثعاب  هک  دمآ  دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  هلاسرلا » عضوم   » رد ترـضح  نآ  لوق  حرـش  رخآ  رد  ءامـسا  ثودح  ثیدح 

.دوش یم 

لقع هرابرد  یتارکذت 

: تسا مزال  لقع  هرابرد  يروما  هب  هجوت 

يدوجو و تلع  ناشیا  سپ  دنشاب  رثؤم  تیعر  رد  اهنآ  دیاب  دنشاب  یـصو  ربمایپ و  هلـسلس  لوط  رد  تیعر  لسالـس  رگا  هک  نیا  لوا 
تسا لوا  یلو  نامه  هب  زاب  يو  تامولعم  ماوق  ایآ  دیشیدنا ؟ هنوگچ  دیاب  رگید  یلو  هب  تیالو  لاقتنا  زا  دعب  نیاربانب  دنتـسه ، ییاقب 

نیابم تلع و  يارو  یتقیقح  لولعم  اریز  تسا ، لطاب  قش  ود  ره  مود ؟ هب  ای  و 
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تسا و هدـش  قیقحت  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  يو  بتارم  زا  يا  هبترم  تلع و  نوؤش  زا  ینأش  لولعم  هکلب  تسین ، يو  اـب 
نودام تلع  وا  رگا  سپ  هدیـسر ، يو  توکـس  نامز  هدـمآ و  رـس  هب  لوا  یلو  قطن  فرـصت و  ياضقنا  نامز  هک  تسا  نیا  ضورفم 

مود یلو  هب  ناشیا  هک  درادن  ناکما  دنوش و  یناف  دساف و  شیوخ  أدبم  هب  عوجر  توکس و  زا  دعب  اه  لولعم  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب 
نیابم مود  یلو  اب  اصخـش  هک  دنلوا  یلو  تالزنت  بتارم و  زا  هدوب و  دوجوم  شقطن  فرـصت و  زا  لبق  تالولعم  اریز  دندرگ ، یکتم 
لاحم بلطم  نیا  دوش و  رثأتم  دوخ  تلع  اب  نیابم  زا  يزیچ  ره  هک  دـیآ  یم  مزال  الا  درادـن و  ار  مود  یلو  زا  رثات  ناکما  سپ  تسا ،

.تسا

زا تیصو  یگتسویپ  رابخا  دافم  هک  نانچ  دوش ، یم  هتـسباو  قحال  یلو  هب  قباس  یلو  توکـس  زا  دعب  تیالو  هلـسلس  دوش  هتفگ  رگا 
.دنا هدرک  مهوت  يا  هدع  هک  نانچ  تسا  تمایق  زور  مایق  ات  مالسلا  هیلع  مدآ 

فرصت زا  ترابع  هک  هنطاب  تیالو  هن  تسا ، هدیشوپ  رهاظ و  یتجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  تیصو  یگتسویپ  رابخا  دافم  الوا  میوگ :
.تسا قلخ  رد  ینیوکت 

هب یکتم  اهنآ  دوجو  هک  تسا  صخش  يروص  يازجا  يونعم و  بتارم  همه  رب  سفن  تیالو  دننامه  هدش  دای  ینعم  هب  تیالو  ایناث : و 
دیراد رب  یلاـیخ  روص  نآ  زا  ار  شیوخ  رظن  هک  یماـگنه  دراد و  ققحت  امـش  هجوت  ناـمز  اـت  هک  هیلاـیخ  روص  ناـس  هب  تسا ، سفن 

يرگید هب  ار  دوخ  یلایخ  روص  ناتدوخ  سفن  ییآراک  مدع  توکـس و  زا  دعب  هک  دـشاب  هتـشاد  ناکما  رگا  اذـل  دـندرگ ، یم  دوبان 
تیالو ندرپس  زین  اجنیا  رد  .دیراپسب 
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یلو نیا  اذل  دنا و  یلک  ملاع  رد  یلو  یلایخ  روص  ناس  هب  تادوجوم  تانیعت و  همه  اریز  دوب ، دـهاوخ  نکمم  يدـعب  یلو  تسد  هب 
.تسا یکی  دبا  ات  لزا  زا 

دـشاب هژیو  راثآ  ياراد  هک  يا  هبترم  ره  هکلب  یـصو  ربمایپ و  بتارم  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  لقع  هرابرد  دیاب  هک  یبلاطم  هلمج  زا 
هک نانچ  دبای ، روهظ  لایخ  صاخ  ملاع  رد  دـناوت  یمن  نآ  راثآ  مسج ، ملاع  لثم  دـشاب  نکمم  هبترم  نآ  رد  اهنت  راثآ  نآ  روهظ  هک 

هلـسلس رگا  دوش ، راکـشآ  دناوت  یم  ملاع  نامه  رد  زین  رگید  ملاوع  راثآ  دبای ، زورب  مهو  ملاع  رد  دناوت  یمن  یلایخ  ملاع  هژیو  راثآ 
أدـبم رگا  الثم  تسین ، نکمم  تیعر  نآ  يارب  هبترم  نآ  ریغ  راثآ  روهظ  دوش  متخ  یلو  ربماـیپ و  بتارم  زا  يا  هبترم  هب  تیعر  ياـه 
یمهو یسفن و  یلقع و  راثآ  یلو  دیآ  دیدپ  صخش  رد  يو  لایخ  راثآ  دیاب  دشاب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لایخ  یسک  راثآ  روهظ 

هک دنراد  یمزاول  راثآ و  بتارم  نیا  زا  مادکره  هک  دیدرگ  مولعم  اریز  دیآ  یم  مزال  ضقانت  الا  دبای و  یمن  روهظ  وا  زا  ینامـسج  و 
هبترم نآ  ریغ  رد  راثآ  روهظ  همزال  دـبای و  روهظ  زورب و  هبترم  نآ  ریغ  رد  راثآ  نآ  هک  درادـن  ناکما  دراد و  تبـسانم  اهنآ  تاوذ  اب 
مزاول اریز  ددرگ  قّقحم  دـناوت  یمن  زین  دوش و  یم  ققحم  یـش ء  نآ  سپ  تسا  دوجوم  اجنآ  رد  نآ  هیتاذ  مزاول  نوچ  هک  تسا  نیا 

اه ناسنا  نیاربانب  دوش ، یمن  ادج  هبترم  نآ  زا  هبترم  نآ  مزاول  زگره  اریز  دوش ، تباث  یش  نآ  يارب  ققحت  زا  هبترم  نآ  رد  ریغ  هیتاذ 
زا هژیو  يا  هبترم  هب  دیاب  نآ  ریغ  یلقع و  تاکاردا  زا  دعب 
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دنیامن كاردا  ار  تساهنآ  دوجو  أدبم  هک  هژیو  هبترم  نآ  هژیو  تاکردم  دیاب  تروص  نیا  رد  دنشاب و  دنتسم  یصو  ربمایپ و  بتارم 
.دنلاحم بتارم  نالطب  ضقانت و  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  لطعنم  هدش و  هتشادرب  بتارم  ددعت  ای  هدمآ و  مزال  ضقانت  الا  و 

چیه تسین و  یلاخ  وا  زا  یناکم  چیه  اذل  تسا و  طیحم  زیچ  همه  رب  اج و  همه  رب  یلاعت  يادخ  تاذ  هک  تسا  نیا  رگید  دراوم  زا  و 
يادخ اریز  تسا ، رگید  زیچ  هب  شا  یکیدزن  دننامه  زیچ  ره  هب  ادخ  یکیدزن  تسین و  رگید  زیچ  چیه  زا  رت  کیدزن  ادـخ  هب  يزیچ 

وا هک  یلو  درادن ، لثم  دض و  تسا  رـصب  عمـس و  تردق  ملع و  وا  تاذ  درادن ، هار  توافت  وا  تاذ  رد  دراد و  رارق  شرع  رب  نامحر 
یب ایـشا  همه  زا  هکلب  دریگ ، یمن  کمک  يزیچ  زا  زگره  دراد و  یمن  زاب  رگید  نأش  زا  ار  وا  ینأش  چیه  درادن و  دـناهرب  تلذ  زا  ار 
دوخ دناد و  یم  دوخ  هکلب  دنک  ادـیپ  یـسرتسد  مولعم  هب  هطـساو  نآ  هیحان  زا  هک  تسین  يا  هطـساو  شمولعم  يو و  نیب  هدوب و  زاین 
يو دننامه  يدحا  تسا و  طیحم  همه  رب  دراد و  تردق  ایـشا  همه  رب  تسوا و  تسد  رد  ایـشا  توکلم  دنیب و  یم  دوخ  دونـش و  یم 

.تسین

ربمایپ و زا  اذل  دنتـسه و  ادـج  ادـخ  زا  تیعر  ای  راچان  هب  ددرگ  متخ  یلو  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  تیعر  ياه  هلـسلس  رگا 
همزال اریز  تسا  لطاب  عطق  روط  هب  انبم  نیا  دنا ، یلاخ  یلاعت  يادخ  زا  تیعر  ملاوع  اریز  دنوش ، یمن  رثأتم  ادخ  زا  هدش و  رثأتم  ماما 

تاذ و رد  ادخ  ندوب  دودحم  نآ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ادخ  تافـص  همه  اذـل  دـشاب ، هتـشاد  جازتما  تیعر  اب  هک  نیا  هن  یلو  دراد  روضح  تیعر  رد  یلاعت  يادـخ  هکنیا  ای  .تسا  تفص 
يدـحا هب  يزاین  طابترا  نیا  رد  تسا و  زاـین  یب  ینغ و  دـنوادخ  اذـل  تسه و  تیعر  اـب  قح  تاذ  دوخ  هکلب  تردـق و  ملع و  لـیبق 

.تسام بولطم  بلطم  نیا  تسا و  تیعر  هب  رت  کیدزن  رتاناوت و  همه  زا  وا  نیاربانب  درادن 

هک تسا  نیا  رب  ینتبم  تسا  تیعر  ملاوع  ضرع  رد  مالسلا  هیلع  یلو  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملاوع  هک  قوف  بلطم  هکنیا  رگید 
هقلطم تمحر  قلطم و  رکذ  هیهلا و  هیلک  هیدمحم  تقیقح  ینعی  هیهلا  هقلطم  توبن  تقیقح  قیداصم  هدوب و  تانیعت  ملاوع  رد  ناشیا 

.دنشاب همه  هدنریگرب  رد 

قیداصم و هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  دنـشاب و  هدـش  دای  هقلطم  تقیقح  دوخ  هکلب  دنـشابن  تقیقح  نآ  قیداـصم  زا  ناـشیا  رگا  یلو 
هک توبن  تقیقح  بتارم  زا  مراـهچ  هبترم  رد  اـم  هراـشا  دروم  لوا  نیعت  سپ  دنتـسه ، لوط  رد  يدـمحم  نیعت  یتـح  دوـخ  تاـنیعت 
یم تامولعم  زیمت  ملاع  هب  هک  تسا  يا  هبترم  قلخ ، ملاوع  زا  هن  میروآ و  رامـش  هب  قح  ملاوع  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  میتفگ  شا  هراـبرد 
لوا نیعت  نیا  اذل  تسا ، دوجوم  قح  ملاع  رد  هک  تسا  مکح  نیا  هب  موکحم  اهنت  درادن ، یمـسر  مسا و  هنوگ  چیه  زیمت  ملاع  دسر ،
همه باـتک و  هـبترم  زین  اـهنآ و  ریغ  تیـالو و  توـبن و  بـتارم  اذـل  تـسا ، دوعـص  لوزن و  بـتارم  هـمه  عماـج  هدوـب و  لوا  رداـص 

تسادخ تسد  هب  نآ  فرط  کی  اذل  دوش و  یم  راکـشآ  نآ  فورح  اب  تارمـضم  همه  هک  یباتک  ینعی  تسا ، دجاو  ار  تادوجوم 
ینعی
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ریغ تاـنیعت  دـجاو  تاـمولعم  زیمت  ملاـع  رد  هک  تسا  ناـمه  نآ  رگید  فرط  .تسا و  هدـش  لحمـضم  توبن  تقیقح  رد  هک  یفرط 
.دنتسه قیالخ  رگید  نآ  رگید  قیداصم  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نیعت  نیا  قیداصم  زا  یکی  .تسا  هدش  یهانتم 

یم ار  قلخ  هک  تسوا  126 ؛) «) ُهُدیِعی َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَدـْبی  يِذَّلا  َوُهَو  : » دومرف نآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  تسا  یلعا  لثم  فرط  نیمه  زین  و 
ياراد وا  127 ؛) «) ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُهَو  ِضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  یلْعَألا  ُلَثَملا  َُهلَو  : » دومرف .دـنادرگ و  یم  زاب  ار  اهنآ  هاـگنآ  دـنیرفآ ،

«. تسا میکح  زیزع و  اهنت  وا  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  رد  العا  لثم 

ملاع بتارم  همه  رد  ءایـشا  همه  راثآ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، يوطنم  نآ  رد  ربکا  ملاع  هتفرگ و  ارف  هَّللا  ءامـسا  ار  شناکرا  هک  تسوا 
دنیوگ و یم  یبن  وا  هب  تسخن  هجو  هب  دراد ، قلخ  هب  یهجو  هتـشاد و  یلاعت  قح  يوس  هب  یهجو  وا  دیآ و  یم  روهظ  هب  وا  زا  دوجو 

رتالاب هک  تسا  نآ  ياصقا  هبترم  یهبا و  رون  ّمتا و  قادـصم  یلعا و  لاثم  يدـمحم  نیعت  نوچ  سپ  .دـنمان  لوسر  ار  وا  مود  هجو  هب 
هفیرـش هیآ  رد  هک  قلخ  رب  تداهـش  هبترم  رطاخ  نیمه  هب  دشاب ، تانیعت  همه  بتارم  عماج  دـیاب  اذـل  دـشاب  یم  تیبوبر  هبترم  نآ  زا 

ار اـه  تّما  همه  دـهاش  هک  ماـگنه  نآ  رد  يا  هنوگچ  128 ؛) «) ًادیِهَـش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ  َفیَکَف  »
.تسا هدش  تباث  ترضح  نآ  يارب  هدش  هراشا  نآ  هب  میروآ .» دهاش  اهنآ  همه  رب  ار  وت  میزاس و  رضاح 

ّمتا هبترم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هک  دنا  یهلا  يوبن  تقیقح  نآ  ییزج  هبترم  قیالخ  همه  هک  نیا  رابتعا  هب  و 
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هبترم ياراد  ترضح  نآ  اذل  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  أدبم  قالطالا  یلع  هدوب و  ییزج  یلک و  بتارم  همه  عماج  قادصم  و 
ریز هفیرش  هیآ  رد  هقلطم  تعافـش  هبترم  دنتـسین ، دجاو  ار  يا  هبترم  نینچ  نارگید  یلو  تسا  قیالخ  همه  هب  تبـسن  هقلطم  تعافش 

رد زین  و  میا .» هداتـسرفن  نایملاع  رب  تمحر  زج  ار  وت  اـم  129 ؛) «) َنیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  ّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  امَو  : » تسا هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم 
یلعا قفا  رد  وا  130 ؛)  ) ینْدَأ ْوَأ  ِنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَتَف  ینَد  َُّمث  یلْعَألا  ُِقفُألِاب  َوُهَو  : » تسا هدش  عقاو  هراشا  دروم  ریز  هفیرـش  هیآ 
هفیرش هیآ  نیا  حرـش  تفای » برق  رت  کیدزن  ای  سوق و  باق  هزادنا  هب  یلدت  نیا  رد  تفای ، یلدت  دش و  کیدزن  هاگنآ  تفرگ ، رارق 

.دش نایب  ًالبق 

ِهَلاَسِّرلا َعِضْوَم  َو 

ِهَلاَسِّرلا َعِضْوَم  َو 

تلاسر سپ  تسا ، مدرم  يوس  هب  تقیقح  هجو  نامه  هک  دـش  نشور  قوف  ناـیب  اـب  تلاـسر  زا  دارم  تسا و  لـحم  عضوم »  » زا دارم 
ماقم هس  تداهـش  ملاع  رد  تلاسر  دـنک ، یم  راثن  مدرم  رب  ار  اهنآ  هدرک و  هدافتـسا  یلاعت  قح  زا  هک  تسا  یقیاقح  غیلبت  زا  تراـبع 

.تشاد ماقم  هس  بیغ  ملاع  رد  هک  نانچ  دراد ،

ملاـع رد  يو  تقیقح  نآ  هک  دوب  نیا  لوا  ماـقم  تشاد ، ماـقم  هس  بیغ  ماـقم  رد  ترـضح  نآ  هک  روط  ناـمه  تلاـسر ؛ لوا : ماـقم 
بیغ نیا  دنتفگ  یم  هریغ  ملاع و  نآ  ظاحل  هب  ار  تاذ  تفرگ و  یم  قلعت  تاقلعتم  هب  هبترم  نیا  رد  اریز  دـش ، یم  لحمـضم  تافص 

.دوب لوا 

دنتباث و یمیاد  روط  هب  تاذ  يارب  تفص  هک  ظاحل  نیا  هب  یلو  تسا  تافص  ملاع  رد  لالحمـضا  ررقت و  هبترم  زا  ترابع  مود  بیغ 
موس بیغ  .دنرب  یم  مان  میلع  مسا  هب  هلحرم  نیا  رد  تاذ  زا 
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.دوبن هراشا  لباق  تقیقح  نیا  ملاع  هس  نیا  رد  .تسا  لامجا  وحن  هب  تافص  ملاع  رد  لالحمضا  ررقت و  هبترم 

تداهش ملاع  هناگ  هس  تاماقم 

: زا دنترابع  تداهش  ملاع  هناگ  هس  تاماقم  اما 

.یلاعت قح  ملاع  رد  نآ  نییعت  هبترم  تامولعم و  زیمت  ملاع  رد  زیمت  هبترم   - 1

.هدش دای  تقیقح  یعس )  ) یلک دوجو  هبترم   - 2

.نآ يرون  دوجو  هبترم   - 3

رود هب  كاردا  زا  ندوب  یبیغ  لیلد  هب  نآ  قوف  هناـگ  هس  ملاوع  دراد و  عضوم  هس  تداهـش  ملاـع  رد  تلاـسر  هک  دـش  مولعم  نونکا 
: دیدرگ عضوم  هس  تلاسر  عضاوم  سپ  درک ، عضوم  قالطا  ناوت  یمن  یبیغ  ملاوع  نیا  زا  مادک  چیه  هب  اذل  دنبوجحم ، هدوب و 

.تسا يدوجوم  ره  رد  ناکما  ملاع  يارب  سنج  تلزنم  دننامه  نآ  تلزنم  هک  تامولعم  زیمت  ملاع  رد  نیعت  هبترم   - 1

.دشاب یم  نآ  لضف  تلزنم  هب  هک  تسا  قلطم  دوجو  هبترم  مود  عوضوم   - 2

.دشاب یم  نآ  عّونم  هک  تسا  يرون  دوجو  هبترم  موس  عوضوم   - 3

هبترم و  ( 131 «) یندأ وأ   » هبترم هب  هدرک و  ادیپ  انف  ملاع  هس  ره  رد  هک  هدرک  ادیپ  ار  اه  یگژیو  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  و 
نآ رطاـخ  نیمه  هب  تسا ، نینچ  زین  دوـخ  تیب  لـها  هب  تبـسن  یتـح  هدوـب و  يو  صاـخ  یگژیو  نیا  تسا ، هدیـسر  هقلطم  تینآرق 

هماع و تماما  هبترم  ریحت  زا  دارم  .دـسرب  صاخ  يا  هبترم  هب  هکنیا  هب  دـنک  رتشیب  ار  يو  ریحت  ات  تساوخ  شراگدرورپ  زا  ترـضح 
تیب لها  هبترم  دـشاب و  یم  قلطم  روط  هب  نآرق  هبترم  ترـضح  نآ  هبترم  سپ  .تسوا  رهاط  تیب  لها  هب  تبـسن  یتح  هقلطم  تیالو 

ملاع زا  بوجو  ملاع  ناقرف  ناشیا  هبترم  ینعی  تسا ، قلطم  روط  هب  ناقرف  هبترم  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ 
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هیلع نینمؤملا  ریما  تراـیز  لوـخد  نذا  رد  هک  تسا  يا  هملک  ناـمه  ینعم  نیا  تسا و  رگیدـکی  زا  ناـکما  ملاوـع  ناـقرف  ناـکما و 
حتافلاو قبس  امل  متاخلاو  هرمأ  مئازعو  هیحو  یلع  هَّللا  نیمأ  هَّللا  لوسر  یلع  مالـسلا  (: » 132) دوش یم  هتفگ  هک  تسا  دوجوم  مالسلا 

هک یسک  داب ، یهلا  مکحم  رما  یحو و  رب  ادخ  نیما  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  مالس  هّلک ؛ کلذ  یلع  نمیهملاو  لبقتـسا  امل 
«. تساهنآ همه  رب  دهاش  دیآ و  یم  هک  هچنآ  هدننک  عورش  هتشذگ و  ناربمایپ  شخب  نایاپ 

هبترم نیا  اـنف و  يارب  هن  هدـش و  قلخ  اـقب  يارب  هک  تسا  يا  هبترم  زا  تراـبع  قلخ  رد  بوجو  هبترم  قـلخ و  ملاـع  رد  روـما » مئازع  »
.دنوش یناف  همه  هچرگ  ددرگ ، یمن  یناف  زگره  هک  تسا  هَّللا  هجو  دریذپ و  یمن  ینوگرگد 

هناگ هس  بتارم  ناکرا  رد 

همه تسایـس  دنتـسه و  ناکما  ملاع  هدـنراد  اپ  رب  ناکرا  نیا  دـشاب ، هتـشاد  نکر  راهچ  دـیاب  هناگ  هس  بتارم  زا  کی  ره  هکنیا  رگد 
همه رب  تردق  یناکما و  ملاوع  روما  ریبدت  هب  طوبرم  ملع  تایح و  توم و  زا  دنترابع  اهنآ  تسا ، راوتسا  ناکرا  نیا  رب  ناکما  ملاوع 

، لیفارـسا لیئارزع ، زا  دـنترابع  هناگراهچ  ناکرا  نیا  یلک  رهاـظم  قازرا ، لـثم  تسا  ینتبم  نآ  رب  یناـکما  ملاوع  یتسه  هک  يروما 
.لیئاکیم لیئاربج و 

قداص ماما  ثیدح  .لجا  باتک و  نذا ، ءاضق ، ردق ، هدارا ، تیـشم ، دـندنمزاین : رما  تفه  هب  یناکما  ملاوع  ریبدـت  رد  زین  ناکرا  نیا 
یبا زا  رگیدمه  اب  ناکـسم  نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  دـبع  نب  ریزح  هب  دوخ  دانـسا  هب  ( 133) یفاک دراد : تلالد  بلطم  نیا  رب  مالـسلا  هیلع 

هذهب ّالإ  ءآمسلا  یف  الو  ضرألا  یف  یش ء  نوکی  ال  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع 
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رد زیچ  چـیه  رفک ؛ دـقف  هدـحاو  سفن  یلع  ردـقی  ّهنأ  معز  نمف  لجأو ، باتکو  نذإو  ءاضقو  ردـقو  هدارإو  هیـشمب  عبـسلا : لاصخلا 
نامگ سک  ره  لجا ، باتک و  نذا ، اضق ، ردـق ، هدارا ، تیـشم ، تسا : ینتبم  لاصخ  تفه  نیا  هب  هکنیا  رگم  تسین  نامـسآ  نیمز و 

«. تسا هدیزرو  دنوادخ  هب  رفک  دشکب ، سفن  کی  دناوت  یم  هک  درب 

امهیلعرفعج نب  یـسوم  نسحلا  وبا  هب  شدانـسا  هب  میهاربا  نب  یلع  زین  هدرک و  لقن  دانـسا  نیمه  اـب  میهاربا  نب  یلع  ار  تیاور  نیمه 
، هدارا ردق ، اضق ، زیچ : تفه  هب  رگم  دـبای  یمن  دوجو  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  زیچ  چـیه  : » دومرف هک  تسا  هدومن  لقن  ار  نآ  مالـسلا 

«. تسا هدرک  در  ّلجوّزع -  دنوادخ -  رب  ای  هتسب و  غورد  دنوادخ  رب  دنک  نامگ  ار  نیا  ریغ  سک  ره  لجا ، باتک و  تیشم ،

یلاعت يادخ  ملع  رد 

یضمأف یضمأو ، یضقو  ردقو  ءآشو  ملع  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  دنوادخ  ملع  هک : دندیسرپ  مالـسلا  هیلع  ملاع  زا  ( 134) یفاک رد  و 
ءآضقلا ناک  هریدقتبو  ریدـقتلا  ناک  هتدارإبو  هدارإلا  تناک  هتیـشمبو  هیـشملا  تناک  هملعبف  دارأ ، ام  رّدـقو  رّدـق  ام  یـضقو  یـضق  ام 
كرابت هَّللف  ءاضمإلاب ، ءآضقلا  یلع  عقاو  ریدـقتلاو  هثلاث  هدارإلاو  هیناث  هیـشملاو  هیـشملا  یلع  مدـقم  ملعلاو  ءاضمإلا ، ناـک  هئآـضقبو 
اهتافـص فرع  هیـشملابو  اهنوک ، لبق  ءآیـشألا  ملع  ملعلابف  : » دومرف هکنیا  ات  داد  همادا  ار  ثیدح  و  ءآش » یتم  ملع  امیف  ءادـبلا  یلاعتو 

ءآضقلابو اهرخآو ، اهلّوأ  فرعو  اهتاوقأ  رّدق  ریدقتلابو  اهتافصو ، اهناولأ  یف  اهسفنأ  زیم  هدارإلابو  اهراهظإ ، لبق  اهئاشنإو  اهدودحو 
تساوخ و تسناد و  دـنوادخ  میکحلا ؛ زیزعلا  ریدـقت  کلذو  اهرمأ ، نابأو  اهللع  حرـش  ءاضمإلابو  اهیلع ، اّهلدو  اهنکامأ  سانلل  ناـبأ 

درک نآ  ياضما  دش و  يراج  شیاضقو  مکح  تفرگ و  هزادنا  درک و  هدارا 
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تیـشم شملع  هب  سپـس  تفرگ  قلعت  نآ  هب  ردق  هزادنا و  درک  هدارا  هچنآ  دـیدرگ و  يراج  شیاضق  نآ  رب  درک  ریدـقت  ار  هچنآ  و 
شیاضق هب  دش و  رادیدپ  اضق  شریدقت  هب  دمآ و  دیدپ  ریدقت  شا  هدارا  هطـساو  هب  دش و  لصاح  هدارا  يو  تیـشم  هب  دـمآ و  دـیدپ 

اـضق هچنآ  رب  ریدقت  تسا و  موس  هبتر  رد  هدارا  دراد و  رارق  مود  ماقم  رد  تیـشم  تسا و  مدـقم  تیـشم  رب  ملع  تفرگ و  قلعت  اضما 
دشاب یم  دناد  یم  هچنآ  رد  ءادب  ياراد  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  دنک ، یم  ءاضما  ار  نآ  هک  نیا  هب  دریگ ، یم  قلعت  تفرگ  قلعت 

هطـساو هب  دـیمهف و  ملع  هطـساو  هب  ققحت  زا  لبق  هبترم  ار  ءایـشا  سپ  دومرف : همادا  رد  .دـیامن  یم  لامعا  ار  نآ  دـهاوخب  هاگره  هک 
ار کیره  تافص  اه و  گنر  تاذ و  هدارا  هطساو  هب  درک و  ءاشنا  راهظا  زا  لبق  ار  اهنآ  تسناد و  ار  ءایـشا  دودح  تافـص و  تیـشم 
ار ایشا  نکاما  اضق  هطساو  هب  تسناد و  ار  اهنآ  رخآ  لوا و  تفرگ و  هزادنا  ار  ءایشا  تاوقا  ریدقت  هطـساو  هب  درک و  ادج  رگیدمه  زا 
دومن و راکشآ  ار  اهنآ  تقیقح  درک و  زاب  ار  اهنآ  للع  اضما  هطساو  هب  درک و  ییامنهار  نادب  ار  مدرم  تخاس و  راکـشآ  مدرم  يارب 

!«. تسا میکح  زیزع  ریدقت  نیا 

ود نیا  رد  اریز  تسا ، لوا  تیاور  ود  نآ  حراـش  ریخا  تیاور  یلو  دـنراد  فـالتخا  رگیدـمه  اـب  ملاوع  بیترت  رد  هدـش  داـی  راـبخا 
دارم ءاضما و  نذا  زا  دارم  تسا و  ملع  باتک  زا  دارم  هک  هدیدرگ  نشور  هدش و  یفرعم  باتک  زا  دارم  تیاور 
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«. ٌباَتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  : » دومرف یلاعت  يادخ  هچ  نانچ  تسا ، هوقلاب  قیاقح  روهظ  همات و  تیلعف  ملاع  نایعا و  ملاع  لجا  زا 

ار اهنآ  دـنناوتب  هدوب و  روما  نیا  شرتسگ  طسب و  يورین  ناکرا  نآ  رد  هک  دنـشاب  راـثآ  ياراد  دـناوت  یم  یتروص  رد  روما  نیا  سپ 
.دشاب یم  رما  هد  روما  نیا  عومجم  سپ  دوش ، هدروآرب  دوصقم  ات  میدنمزاین  زین  رگید  مسا  هس  هب  اذل  دنیامن  ظفح  ضبق و 

لاس ياه  هام  يانعم  ملاوع و  رد  ءامسا  ندش  هدایپ  رد 

لایخ و ملاع  عبط و  ملاع  رگید  ترابع  هب  تسا و  ترخآ  خزرب و  ایند و  ملاع  هس  ءامـسا  نیا  ياهراک  ندش  هدایپ  هدودـحم  نوچ  و 
تـسا مسا  یـس  برـض  لصاح  ددرگ و  یم  بوخ  ملاع  هس  نیا  رد  هدش  دای  مسا  هد  سپ  تسامـسا  نیا  لامعا  هدودحم  ذوفن  ملاع 
ناکما ملاوع  هب  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  دوخ  صاخ  لاعفا  ماجنا  يارب  ار  روبزم  مسا  یس  دیاب  هدش  دای  نکر  راهچ  نآ  زا  کی  ره  اذل 

یم لاس  ياهزور  دادعت  هب  نأش  تصش  دصیـس و  هب  تسا  راوتـسا  اهنآ  رب  ملاع  هک  هناگ  هدزاود  ناکرا  نیا  نوؤش  اذل  دنبای و  لزنت 
نامرف رد  هکئالم  دنـشاب ، یم  لکوم  هکئالم  اهزور  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  اه  هام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لاس  سپ  دسر 

َمْوی ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِع  َّنِإ  : » دومرف یلاعت  يادخ  اذل  دنیامن ، یم  ءارجا  ار  ناشیا  روما  هدوب و  ناشیا 
رد دنوادخ  دزن  هب  اه  هام  دادـعت  135 ؛)  ...«) ْمُکَـسُْفنَأ َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف  ُمیَقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌهََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 

راوتـسا نید  نیا  تسا ، مارح  هام  راهچ  اهنآ  زا  تسا  هدرک  یم  قلخ  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  هاگنآ  تسا ، هام  هدزاود  ادـخ  باتک 
سپ تسا 
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«. دیرادن اور  متس  نتشیوخ  رب  اهنآ  رد 

یلع نب  دـمحم  رفعج  یبأ  دـنع  تنک  : » تفگ هدرک و  تیاور  یلاـمث  هزمحوـبا  هب  دوـخ  دانـسا  هب  ( 136) ینامعن میهاربا  نب  دـمحم 
ّکـش نمف  انمئاق ، مایق  هَّللا  دنع  هل  لیدـبت  يذـّلاو ال  موتحملا  نم  هزمحابأ ! ای  یل : لاق  هدـنع ، ناک  نم  قّرفت  اّملف  مالـسلا ، هیلعرقابلا 

نم یبأب  يدـعب ، نم  عباسلا  یتینکب  یّنکملاو  یمـساب  یّمـسملا  یّمأو  یبأب  لاق : ّمث  .دـحاج  هل  وهو  رفاک  هب  وهو  هَّللا  یقل  لوقأ  اـمیف 
ملسی مل  نمو  یلعو ، دمحمل  ملس  ام  هل  ملسی  ملف  هکردأ  نم  هزمحابأ ! ای  لاق : مث  .ًاروجو  ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمی 

یماگنه هب  مدوب  مالـسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  دزن  رد  نم  نیملاظلا ؛ يوثم  سئبو  رانلا  هاوأـمو  هنجلا  هیلع  هَّللا  مّرح  دـقف 
نیا نآ  دریذـپ و  یمن  نوگرگد  ادـخ  دزن  هب  زگره  هک  تسا  یمتح  رما  نیا  هزمح ! وبا  يا  دومرف : نم  هب  دـندش ، هدـنکارپ  مدرم  هک 

، دوش یم  وربور  دـنوادخ  اب  رفک  تلاح  اب  دـیامن  ههبـش  کش و  میوگ  یم  نم  هچنآ  رد  سک  ره  و  دـنک ، یم  مایق  ام  مئاق  هک  تسا 
يادف مردپ  تسا ، نم  زا  دعب  ماما  نیمتفه  تسا ، نم  هینک  وا  هینک  نم و  مان  شمان  هک  داب  یـسک  يادف  مردام  مردپ و  دومرف : هاگنآ 

نآ سک  ره  هزمح ! ابا  يا  دومرف : هاگنآ  دوب ، هدـش  رپ  ملظ  متـس و  زا  هک  نانچ  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  داـب  یـسک 
وا رب  دنوادخ  ددرگن  میلست  سک  ره  تسا و  هدشن  مالسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  میلـست  ددرگن ، يو  میلـست  یلو  دبایرد  ار  ترـضح 

نارگمتس يارب  يدب  هاگیاج  تسا و  خزود  شهاگیاج  دنادرگ و  یم  مارح  ار  تشهب 
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(137 «.) تسا

هدرک ییوکین  ناشیا  هب  هدومن و  تیادـه  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  يارب  رت  ناـشخرد  رت و  ینارون  رت و  نشور  نیا  زا  هَّللادـمحب 
ِتاوامَّسلا َقَلَخ  َمْوی  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِـع  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  میرک  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ  نخس 

َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ًهَّفآک  ْمُکَنُوِلتاقی  امَک  ًهَّفآک  َنیِکِرْشُملا  اُوِلتاقَو  ْمُکَـسُْفنَأ  َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف  ُمیَقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌهََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَألاَو 
(138 «.) َنیِقَّتُملا َعَم 

نید .مرحم  هجحلاوذ و  هدـعقلاوذ و  بجر و  زا : دـنترابع  مارح  ياه  هام  اه و  هام  رگید  عیبر و  رفـص و  مرحم و  زا : دـنترابع  اه  هاـم 
نادوهج و اریز  تسا ) هدـناوخ  میق  نید  ار  روهـش  تفرعم  هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ   ) دـشاب اه  هاـم  نیا  تخانـش  دـناوت  یمن  راوتـسا 
، دـنناد یم  ار  نآ  ياه  مان  دنـسانش و  یم  ار  اه  هاـم  نیا  قفاوم  فلاـخم و  زا  رگید  مدرم  اـه و  تلم  رگید  نایـسوجم و  نایحیـسم و 

.دشاب اه  هام  نیا  دارم  دیابن  نیاربانب 

مـسا زا  ار  نآ  دـنوادخ  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مرحم  هام  زا  دارم  دـندنوادخ ، نید  هب  مئاق  ناماما  دارم  نیارباـنب 
زا نت  هس  ماـن  روـط  نیمه  تسا  هدرک  قتـشم  دوـمحم  زا  ار  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مـسا  هـک  ناـنچ  هدرک ، قتـشم  یلعلا » »

مهیلعدـمحم نب  یلع  یـسوم و  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  زا : دـنترابع  اـهنآ  تسا و  ترـضح  نآ  دـننامه  ترـضح  نآ  نادـنزرف 
.تسا هدرک  ادیپ  تمرح  ترضح  نآ  هب  تسا ، هدش  قتشم  ّلجوّزع -  يادخ -  مسا  زا  هک  مسا  نیا  نیاربانب  مالسلا ،

قداصلا دمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  تلخد  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  ریثک  نب  دوواد  هب  شدانـسا  هب  ( 139) ینامعن زا  و 
: - لاق نأ  یلإ  ثیدحلا  قاسو  هنیدم -  نیب  مالسلا  هیلع 
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هبطر اهنم  لوانتف  بطر  اهیف  هّلسب  هاتأف  بطرلا  هّلـسب  ینتئا  نارهم ! نب  هعامـس  ای  يدان  مث  بهاذملا ، کب  تبهذ  دقل  دوواد ! ای  لاقف :
اهّقـشف قذـع  نم  هرـسب  یلإ  هدـیب  برـضف  تقذـعأو ، تعلّطاو  تتبناو  تقلفف  ضرألا ، یف  اهـسرغف  هیف  نم  هاونلا  جرختـساو  اـهلکأف 

.هَّللا لوسر  دـمحم  هَّللا  اـّلإ  هلإ  ـال  لّوـألا : رطـسلا  نارطـس ، هیف  ًاذإ  هتأرقف  هأرقا ! لاـقو : یلإ  هعفدو  هّضفف  ضیبأ  ًاـّقر  اـهنم  جرختـساو 
ُنیِّدـلا َکـِلذ  ٌمُرُح  ٌهََعبْرَأ  اـْهنِم  َضْرَـألاَو  ِتاواـمَّسلا  َقَـلَخ  َمْوـی  ِهَّللا  ِباـتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَعاْنثا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِروُـهُّشلا  َهَّدِـع  َّنِإ  : » یناـثلاو

نب رفعج  یلع ، نب  دّمحم  نیـسحلا ، نب  یلع  یلع ، نب  نیـسحلا  یلع ، نب  نسحلا  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  (، 140 «) ...ُمیَقلا
أ دواد ! اـی  لاـق : مث  .هّجحلا  فلخلا  یلع ، نب  نسحلا  دّـمحم ، نب  یلع  یلع ، نب  دّـمحم  یـسوم ، نب  یلع  رفعج ، نب  یـسوم  دّـمحم ،

نب رفعج  هَّللادـبعوبا  رب  ماـع ؛ یفلأـب  مدآ  هَّللا  قلخی  نأ  لـبق  لاـقف : .متنأو  هلوسرو  ملعأ  هَّللا  تلق : اذـه ؟ یف  اذـه  بتک  یتم  يردـت 
وت رد  دیدرت  کش و  ياه  هار  دواد ! يا  دومرف : ترـضح  نآ  تفگ - : هک  نیا  ات  مدش - ، دراو  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  دمحم 
نآ دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  دوب ، هزات  يامرخ  نآ  رد  هک  يدبـس  يو  روایب ، ار  بطر  دبـس  نآ  نارهم ! نب  هعامـس  يا  تفاـی ، هار 

دییور و لخن  لاهن  تفاکش و  نیمز  تشاک ، نیمز  رد  ار  نآ  دروآ و  نوریب  شناهد  زا  ار  هتسه  دومرف و  لیم  ار  بطر  نآ  ترـضح 
يا هحفص  نآ  زا  تفاکـش و  ار  نآ  دیچ و  يا  هخاش  زا  ار  سران ) يامرخ  زا  یعون   ) يرـسب ترـضح  نآ  دروآ و  راب  درک و  هفوکش 

نآ دروآ و  نوریب  دیفس 
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هَّللا ّالإ  هلإ  ال  دوب : هتـشون  لوا  رطـس  رد  .مدناوخ  متفای و  رطـس  ود  ياراد  ار  نآ  نم  ناوخب ، ار  نآ  دومرف : داد و  نم  هب  درک و  زاب  ار 
ترـضح هّجحلا  فلخلا  اـت  بلاـط ...  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ...ِروُهُّشلا » َهَّدِـع  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  مود  رطـس  رد  .هَّللا  لوسر  دـمحم 

ادخ و مداد : خساپ  تسا ؟ هدش  هتشون  نیا  ماگنه  هچ  زا  یناد  یم  ایآ  دواد ! يا  دومرف : هاگنآ  دوب ، هتـشون  مالـسلا -  مهیلع  يدهم - 
«. لاس رازه  ود  هب  دنیرفایب  ار  مدآ  دنوادخ  هک  نیا  زا  لبق  دومرف : .دیرتاناد  تیب  لها  امش  شلوسر و 

.تسا هدومرف  تیاور  ( 141) تبیغ باتک  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش  بانج  ار  قوف  تیاور 

مدینش مالسلا  مهیلعدمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  زا  تفگ : يو  هک  هدرک  تیاور  يدنق  دایز  هب  ( 142  ) دیفم دانسا  هب  زین  و 
هعبرأ هعبرأ  نم  قلخ  ّمث  هَّلل ، دـمحلاو  هَّللا  ناحبـس  اهیلع : بتک  ناکرأ  هعبرأ  هماوق  لـعجو  رون  نم  اـتیب  قلخ  هَّللا  ّنإ  : » دومرف یم  هک 

ياه هیاپ  داهن و  انب  رون  زا  يا  هناخ  یلاعت  يادخ  ًارهش ؛ رشع  انثا  هَّللا  دنع  روهـشلا  هّدع  ّنإ  ّلجوّزع :-  لاق -  ّمث  هعبرأ ، هعبرألا  نمو 
رگید راهچ  راهچ ، نآ  زا  زیچ و  راهچ  هیاپ  راهچ  نآ  زا  هاگنآ  هَّلل ،» دـمحلاو  هَّللا  ناحبـس  : » تشون نآ  رب  داد ، رارق  زیچ  راهچ  ار  نآ 

«. تسا هام  هدزاود  دنوادخ  دزن  هب  اه  هام  دادعت  دومرف : ّلجوّزع -  يادخ -  هاگنآ  دیرفآ ،

لیوأت زا  مالسلا  هیلعرفعجوبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  هب  میدرک ) فذح  ار  دنس  () 143  ) تبیغ باتک  رد  خیش 
باتک یف  ًارهش  رشع  انثا  هَّللا  دنع  روهشلا  هّدع  ّنإ  : » دومرف مدیسرپ ، ّلجوّزع -  يادخ -  نخس 
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ای لاق : ّمث  ءادعصلا ، يدیس  سفنتف  مکسفنأ ، ّنهیف  اوملظت  الف  میقلا  نیدلا  کلذ  مرح  هعبرأ  اهنم  ضرألاو ، تاومـسلا  قلخ  موی  هَّللا 
یلإو یلع  هنباو  یسوم  هنباو  رفعج  ینبا  یلإو  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  وهف  ًارهش  رشع  انثا  اهروهشو  هَّللا  لوسر  يّدج  یهف  هنسلا  اّمأ  رباج !

مه نیذـلا  مرحلا  هعبرألاو  هملعو  هیحو  یلع  هئانمأو  هقلخ  یلع  هَّللًا  جـجح  ًاـمامإ  رـشع ، اـنثا  يدـهملا  يداـهلا  هنبا  یلإو  نسحلا  هنبا 
رارقإلاف دّمحم ، نب  یلعو  یسوم  نب  یلعو  نیسحلا  نب  یلع  یبأو  نینمؤملا  ریمأ  یلع  دحاو  مساب  نوجرخی  مهنم  هعبرأ  میقلا ، نیدلا 

...روهـشلا هدـع  نا  هیآ  لـیوأت  زا  ترـضح  نآ  زا  اودـتهت  اـعیمج  مهب  اولوق  يأ  مکـسفنأ  ّنهیف  اوملظت  ـالف  میقلا  نیدـلا  وه  ءـآلؤهب 
دج لاس  سپ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لاس  زا  دارم  رباج ! يا  دومرف : دیشک و  درس  یسفن  ترـضح  مدیـسرپ ، مکـسفنا 

شدنزرف یـسوم و  شدنزرف  رفعج و  مدنزرف  هب  دسرب  ات  نارگید  ات  نینمؤملاریما  سپ  دنهام ، هدزاود  نآ  ياه  هام  ادخ و  لوسر  نم 
و دنمدرم ، رب  دنوادخ  ياه  تجح  ناشیا  دـنماما و  هدزاود  اعومجم  هک  يدـهم  يداه  شدـنزرف  نسح و  شدـنزرف  هب  دـسرب  یلع و 
؛ دنتـسه یلع  مسا  هب  ناشیا  زا  نت  راـهچ  دـنا  یهلا  راوتـسا  نید  اـنامه  مارح  هاـم  راـهچ  و  دـنیادخ ، ملع  یحو و  رب  ادـخ  ياـه  نیما 

راوتـسا میق و  نید  ناـمه  هدـع  نیا  هب  رارقا  سپ  دـمحم ، نب  یلع  یـسوم و  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  مردـپ  یلع و  نینمؤملاریما 
دیهاوخ تیادـه  تروص  نیا  رد  دـیوش  لئاق  ناشیا  همه  هب  رگا  ینعی  دـیرادم  اور  متـس  نتـشیوخ  هب  ناشیا  هراـبرد  نیارباـنب  تسا ،

«. تفای

یسرک و شرع و  زا  ناکما  ملاع  رد  هچره  هک  دیتسناد  سپ 
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تساـهنآ و رد  هچنآ  اـه و  نامـسآ  تاـبثا و  وحم و  حاولا  ظوفحم و  حول  ملق و  زا  اـهنآ  زا  رتـالاب  تادوجوم  تساـهنآ و  رد  هچنآ 
تقیقح ياه  هخاش  تسا  عقاو  نآ  نییاپ  نآ و  نیبام  نآ و  رد  هچنآ  همه  اب  اه  نیمز  رت و  نییاپ  اهنآ و  نیبام  دوجوم  رتالاب و  قیاقح 

.دنملاع نیا  رد  اهنآ  رهاظم  مالسلا  مهیلع  شکاپ  لآ  دمحم و  هک  دنتسه  وا  تیب  لها  هیدمحم و 

ءامسا قاقتشا  رد 

نیـسح زا  دامح  نب  حلاص  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یتیاور  دزاس ، یم  رت  نشور  ار  امـش  مشچ  هدـمآ  ( 144) یفاک رد  هک  رگید  تیاور 
ءامـسأ قلخ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا  زا  رمع  میهاربا  زا  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  دـیزی  نب 
راطقألا هنع  یفنم  غوبـصم  ریغ  نوللابو  فوصوم  ریغ  هیبشتلابو  دـسجملا  ریغ  صخـشلابو  قطنم  ریغ  ظفللابو  توصتم  ریغ  فورحلاب 

لبق دحاو  اهنم  سیل  ًاعم  ءازجأ  هعبرأ  یلع  هّمات  هملک  هلعجف  روتـسم  ریغ  رتتـسم  مّهوتم  ّلک  ّسح  هنع  بوجحمو  دودـحلا  هنع  دـعبم 
، ترهظ یتلا  ءآمـسألا  هذـهف  نوزخملا ، نونکملا  مسالا  وهو  اهنم  دـحاو  بجحو  اهیلإ  قلخلا  هقافل  ءآمـسأ  هثالث  اهنم  رهظأـف  رخـآلا 

اهنم نکر  ّلکل  قلخ  مث  ًانکر  رـشع  انثا  کلذف  ناکرأ  هعبرأ  ءآمـسألا  هذه  نم  ّلکل  هناحبـس  رّخـسو  یلاعتو  كرابت  هَّللا  وه  رهاظلاف 
، مون الو  هنـس  هذـخأت  مویقلا ال  یحلا  رّوصملا  ئرابلا  قلاخلا  سوّدـقلا  کلملا  میحرلا  نمحرلا  وهف  .اهیلإ  ًابوسنم  ًـالعف  ًامـسا  نیثـالث 

عیفرلا عیدبلا  ئشنملا  ئرابلا  نمیهملا  نمؤملا  مالسلا  رداقلا  ردتقملا  میظعلا  یلعلا  ّربکتملا  راّبجلا  زیزعلا  میکحلا  ریصبلا  ریبخلا  میلعلا 
نیّتسو هئام  ثالث  ّمتت  یتح  ینـسحلا  ءآمـسألا  نم  ناک  امو  ءآمـسألا  هذـهف  .ثراولا  ثعابلا  تیمملا  ییحملا  قازرلا  میرکلا  لیلجلا 

هبسن یهف  ءآمسألا ،
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ُِلق : » یلاعت هلوق  کلذو  هثالثلا  ءآمسألا  هذهب  نوزخملا  نونکملا  دحاولا  مسالا  بجحو  ناکرأ  هثالثلا  ءآمسالا  هذه  ءامسألا و  هذهل 
یب فورح  رظن  زا  هک  دیرفآ  ار  ییامـسا  یلاعت  كرابت و  يادخ  ینْـسُحلا ؛..  ُءآمْـسَألا  ُهَلَف  اوُعْدَـت  ام  ًایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَأ  َهَّللا  اوُعْدا 

گنر یب  گنر  رظن  زا  یفـصو و  هنوگ  چیه  نودـب  هیبشت  رظن  زا  دـسج و  نودـب  صخـش  رظن  زا  ظفلت و  نودـب  ظفل  رظن  زا  ادـص و 
ءامـسا دوب و  بوجحم  اه  هدـننک  مهوت  تاساسحا  زا  دوبن و  اهنآ  يارب  هزادـنا  دودـح و  هتـشادن و  راطقا  داعبا و  ءامـسا  نیا  دـندوب ،

لبق ءازجا  نآ  زا  مادک  چیه  تشاد  نامأوت  نکر  ءزج و  راهچ  هک  داد  رارق  يا  همات  هملک  ار  نآ  سپ  دوبن ، هدیـشوپ  هک  يا  هدیـشوپ 
نیمه نآ  تشاد و  هدیشوپ  ار  مسا  کی  دندوب و  دنمزاین  اهنآ  هب  مدرم  اریز  درک ، راکـشآ  ار  مسا  هس  راهچ ، نآ  زا  دوبن ؛ يرگید  زا 
يارب یلاعت  كرابت و  هَّللا و  زا : دنترابع  رهاظ  ءامسا  نآ  دندش و  راکـشآ  هک  دنتـسه  ییامـسا  اهنیا  سپ  تسا ؛ نوزخم  نونکم  مسا 
مـسا یـس  ناکرا  نآ  زا  مادکره  يارب  هاگنآ  دوش  یم  مسا  هدزاود  نآ  عومجم  نیاربانب  داد ، رارق  نکر  راهچ  ءامـسا  نیا  زا  کیره 

هب اهنآ  عومجم  هک  رگید  ینـسح  ءامـسا  اب  ءامـسا  نیا  سپ  ...میحرلا  نمحرلا  زا : دـنترابع  ءامـسا  نآ  داد ، رارق  نآ  هب  بوسنم  لعف 
بوجحم زین  ناکرا  نآ  زا  مسا  کی  دنناکرا و  هناگ  هس  ءامسا  نیا  و  دنتسه ، ءامسا  نیا  تبسن  دنوش  یم  غلاب  مسا  تصـش  دصیس و 

ره دیناوخب  ار  نمحر  ای  دنوادخ و  وگب : : » دومرف اذل  .دنمسا  هس  نیا  مسا  نآ  باجح  هک  تسا ، نوزخم  نونکم و  و 
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«. تسا ینسح  ءامسا  ياراد  يو  دیناوخب ، ار  مادک 

البق هک  مهد  یم  رکذت  ار  یبلطم  زین  نونکا  دییامن ؛ قیبطت  دینک و  انعم  زین  ار  تیاور  نیا  دیناوت  یم  هتشذگ  رد  ثیدح  حرش  زا  دعب 
لاح رد  دوجوم  ره  هک  میدرک  ناـیب  هک  تسا  ناـمه  دارم  روتـسم » ریغ  رتتـسم  ...ءامـسا  قلخ  : » دومرف هکنیا ، نآ  مدوب و  هدرکن  داـی 

.دوب تافص  نیا  هب  فصتم  ملاع  نآ  رد  اریز  تشاد ، يا  هرهب  توبن  تقیقح  زا  لامجا  وحن  هب  تافص  ملاع  رد  توبث 

هب یلاعت  يادخ  زا  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  نآ  رب  مسا  قالطا  و  تسا ، ملاع  نآ  هب  رثأتـسم  مسا  ملاع  زا  لیزنت  زین  ءامـسا  قلخ  زا  دارم 
رد هک  یبتارم  رد  يو  هک  تسا  نیا  تسا ) هدیـشوپان  هک  يا  هدیـشوپ   ) روتـسم ریغ  رتتـسم  زا  دارم  دـهد و  یم  ربخ  شا  یملع  دوجو 

رتتسم شا  ییادیپ  روهظ و  تدش  زا  سپ  تسا ، رهاظ  بتارم  همه  رد  يو  ینعی  مسا  راتتسا  مدع  زا  دارم  تسا و  رتتسم  تسوا  تحت 
.دنامب هدیشوپ  و 

مدـقم رگید  رب  کـی  چـیه  هک  تسا  ناـمأوت  نکر  راـهچ  ياراد  هک  داد  رارق  هماـت  تمکح  ار  نآ  دـنوادخ  : » دومرف هک  نیا  زا  دارم 
، دشاب یمن  دنمزاین  شدوخ  زا  ریغ  يزیچ  هب  دوجو  ملاع  رد  تسا و  هدیرفآ  لماک  مامت و  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  تسین »

تعیدو هب  ناـشیا  رد  ار  شیوـخ  نوؤـش  همه  يداـبم  یلاـعت  يادـخ  اریز  تـسا ، يوـطنم  وا  رد  شبتارم  هـمه  اـب  ناـکما  ملاـع  اریز 
هنیرق هدش  دای  نآ  يارب  هک  یفاصوا  تسین ، یقیقح  ءزج  نکر ) و   ) ءزج زا  دارم  داد و  رارق  نآ  يارب  نکر  راهچ  هک  نیا  تشاذگ و 

یلاجم هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا ، بلطم  نیارب 
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یکی ءزج  راهچ  نآ  اب  مسا  نآ  تبـسن  هک  تسا  نیا  دـنراد  تیعم  رگیدـمه  اب  دنتـسه و  ناـمأوت  هکنیا  زا  دارم  دنتـسه و  راـهچ  نآ 
ار مسا  هس  هک  نیا  زا  دارم  و  دنراد ، نوگانوگ  یتاجرد  رخأت  مدقت و  رد  هچرگ  تسین ، يرگید  هطساو  یلجت  رد  مادک  چیه  تسا و 

.تسین هراشا  لباق  نونکم  دحاو  نآ  یلو  دنا ، هراشا  لباق  مسا  هس  نیا  ینعی  درک ، راکشآ 

دوجو هبترم  ندوب و  مولعم  هبترم  نآ  زا  دارم  تسا ، نآ  ربخ  یتلا  ادتبم و  ءامـسالا  هذهف  ترهظ » یتلا  ءامـسألا  هذهف  : » دومرف هک  نیا 
تیلباق اهنآ  هک  دـیتسناد  اریز  تسا ، ملاع  میلع و  ملاع  رد  نآ  ررقت  هبترم  بوجحم  مسا  زا  دارم  و  تسا ، يرون  تیالو  هبترم  یلک و 

.درادن ار  ملاع  میلع و  ملاع  نطوم  رد  هراشا 

نونکم مسا  دنراد و  هراشا  تیلباق  هچرگ  هناگ  هس  ءامسا  نیا  ینعی  تسا ؛ یلاعت  كرابت و  هَّللا و  ءامـسا  نآ  زا  رهاظ  دومرف : هک  نیا 
نیا دنـشاب ، یلاعت  كرابت و  دومرف : هک  نیا  تسا و  هَّللا »  » اهنت یقالطا  روط  هب  رهاـظ  مسا  هک  نیا  زج  درادـن ، یتیلباـق  نینچ  نوزخم 

(145) .دنا هدرک  مهوت  یخرب  هک  نانچ  دشاب ، یلاعت  كرابت و  هَّللا و  مسا  هس  نیا  زا  دارم  هک  نیا  هن  هدروآ  ادخ  فصو  يارب  ار  ود 

هب اـهنآ  زا  هراـبود  یلو  درک ، ریبعت  عمج  هب  مسا  هس  نیا  زا  دـنا  هدـش  رهاـظ  هک  دـنا  ییامـسا  اـهنیا  سپ  دومرف : ماـما  هک  بلطم  نیا 
كرابت هَّللا  وه  رهاظلاف  : » دومرف اریز  دراد ، ام  بولطم  رب  تلالد  نیمه  سپ  دومرف ، ریبعت  دوش  یم  قالطا  رکذم  درفم  رب  هک  یظافلا 

« رهاظلا وه  ام   » هب ریمض  اجنیا  رد  هک  میحرلا » نمحرلا  وهف  : » دومرف نآ  زا  دعب  زین  و  ( 146 «) یلاعت و 
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.ددرگرب لوا  هبترم  رد  هدش  دای  مسا  هب  میحرلا » نمحرلا  وهف   » يو نخس  نیا  رد  ریمض  هک  دور  یم  لامتحا  هچرگ  ددرگ ، یمرب 

نیا .تسا و  رارقرب  یطابترا  تادوجوم  همه  هناگ و  هس  ءامسا  نآ  نیب  ینعی  دنراد ؛ ءامـسا  نیا  اب  یتبـسن  اهنیا  سپ  دومرف : هک  نیا  و 
ءامـسا هکنیا  زا  دارم  درک  بوجحم  راتتـسا و  هناگ  هس  ءامـسا  نیا  اب  ار  نوزخم  نونکم  مسا  کی  دنناکرا و  مسا  هس  نیا  دومرف : هک 

هب شدوخ و  هک  تسا  نیا  زا  رت  گرزب  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دندنمزاین ، ریثأت  رد  نآ  هب  هک  تسین  نیا  دنتـسه  وا  ناکرا  هناگ  هس 
نآ مسا  هس  نیا  هب  اذل  تسا و  رتارف  رایـسب  نآ  رد  ترـشابم  زا  اریز  دنک ، ترـشابم  تداهـش  ملاع  ریبدت  رد  وه  وه  امب  شتاذ  ظاحل 

.تسا رثؤم  بتارم  مامت  رد  هدرپ  سپ  رد  شدوخ  ّالا  دیامن و  ظفح  ار  دوخ  ندوب  یلاعتم  تفص  ات  درک  بوجحمار 

توبن تقیقح  رد 

زا هک  تسا  توبن  تقیقح  نآ  درادن و  دوجو  زیچ  کی  زج  دوجو  ملاع  رد  هک  دیرادن  کش  دیتسناد  ار  هدـش  دای  بلاطم  هک  نونکا 
لثم تسا ، هدـش  ریبـعت  هیدـمحم  تقیقح  هب  یخرب  رد  اـی  دـنا و  هتفرگ  رون  وا  زا  راونا  هک  يرون  تاذ و  رون  هب  ناوارف  راـبخا  رد  نآ 

هیولعلاو هیعفرلا  هیدـمحملاب  کـیلإ  بّرقتأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دومرف نانمـشد  هلیح  عـفد  يارب  هک  ییاـعد  رد  نیدـباعلا  دیـس  یلوـم  نخس 
هبترم و دنلب  تیدـمحم  هب  میوج  یم  برقت  وت  هب  نم  اراگدرورپ  (147 ؛) اذک اذک و  ّرـش  نم  ینذیعت  نأ  امهب  کیلإ  هّجوتأو  ءاضیبلا 

دارم اریز  يراد .» هگن  نانچ  نینچ و  رش  زا  ارم  هک  مروآ  یم  وت  هب  يور  ناشیا  ببس  هب  نشور و  دیفس و  تیولع 
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هدومن قتشم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسا  یمسا  مود  زا  دارم  هدرک و  قتـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زا  هک  تسا  یمـسا  لوا ، زا 
.تسا

ره رد  تسا و  دوجوم  رابخا  رد  هلمج  نیا  دننامه  و  ( 148) تسا هدش  نایب  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  زا  هزمح  وبا  تیاور  رد  هک  نانچ 
ود نآ  اریز  دیوج ، یم  برقت  ناشیا  هطساو  هب  یلاعت  يادخ  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نیاربانب  دراد ، دوجو  نآ  زا  يا  هیآ  يدوجوم 

أدـب هَّللا  دارأ  نم   » هرقف رد  ادـخ  تساوخ  هب  .یلع و  دـمحم و  دوخ  یتح  تسا ، نینچ  اه  ناـسنا  همه  رد  زین  دـنیادخ و  يوس  هب  هار 
.دمآ دهاوخ  مکب »

یم رثا  تدحو  هرابرد  اما  .رثا  تدحو  لعف ، تدحو  تفـص ، تدـحو  تاذ ، تدـحو  دراد : هبترم  راهچ  تدـحو  رد  توبن  تقیقح 
هاوخ يدرف و  هاوخ  روص ، همه  هتبلا  دـشاب و  یم  هَّللا  تسا  دوـجوم  روـص  راـثآ و  ملاـع  رد  هک  ینـسح  ءامـسا  همه  أدـبم  هک  دـیناد 
یکی تسا  رهاظ  هچنآ  نکل  دـنناوارف ، هچرگ  روص  راـثآ و  دـشاب و  یم  دـحاو  زین  مسا  نیا  و  دنتـسه ، ینـسح  ءامـسا  روص  یبیکرت 

.دشاب یم  هَّللا  مسا  نآ  تسا و 

ملاع تامولعم و  زیمت  ملاـع  رد  راـگدرورپ  دزن  رد  هک  تسا  يزیچ  لـعف  یلک  دوجو  ملاـع  هک  دراد  تدـحو  لـیلد  نیا  هب  زین  لـعف 
ملاع نیا  دشاب و  یم  زیچ  نامه  عاعـش  یلک  دوجو  ملاع  دـناد و  یمن  ار  حـیتافم  ملاع  یـسک  ادـخ  زج  هتبلا  تسا و  دوجوم  حـیتافم 

.دراد تدحو  دوجو 

همه ءاشنم  ردصم و  تسا  مولعم  حیتافم  ملاع  تامولعم و  زیمت  ملاع  رد  ادـخ  دزن  هب  هک  يزیچ  نآ  هکنیا : تفـص  تدـحو  هرابرد  و 
.دراد تدحو  زیچ  نآ  دشاب و  یم  تافص 

رد هک  تسا  يزیچ  يو  هکنیا : تاذ  تدحو  هرابرد  اما 
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ظفل اب  ات  درادـن  یتیدودـحم  زگره  ینعی  تسا ، یتاذ  انف  نیا  تسا و  هدـش  یناف  رثأتـسم  مسا  ملاع  ملع و  میلع و  ملاع و  مسا  ملاوع 
.درک رابتعا  نآ  اب  ناوت  یمن  ار  مدع  یتح  زیچ  چیه  ددرگ و  فوطعم  نآ  هب  يرظن  ای  دوش و  هراشا  نادب  نیا » »

همه رد  تیالو  توبن و  تقیقح  روضح  رد 

تاذ زا  هدرپ  دـننک و  ادـیپ  تسد  ناشدوجو  هب  ددرگ و  هتخانـش  ایـشا  تقیقح  رگا  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  میدرک  نایب  هچ  نآ  زا 
، دـنبای یمن  ار  اهنآ  نوؤش  تداهـش و  بیغ و  ملاع  زا  يزیچ  ددرگ  مولعم  هیهلا  توبن  تقیقح  زا  اهنآ  بیـصن  دوش و  هتـشادرب  اـهنآ 

 - نیملاعلا بر  يادخ  نیاربانب  دنـسر ، یمن  يرگید  ملاع  هب  ددرگ و  یمن  زواجت  نآ  دودح  زا  تسا و  تقیقح  نآ  دوخ  هکنیا  رگم 
يایـشا یعقاو  تخانـش  رد  زینو  تسوا ؛ زا  تاقولخم  ياشنا  يادتبا  هک  یتیآ  دوش ، یم  هتخانـش  يربک  تیآ  نیمه  أشنم  همـسا -  زع 

.دش هتشاذگ  تعیدو  هب  ایشا  رد  هک  دسر  یم  توبن  زا  يا  هصح  تخانش  هب  تداهش  بیغ و 

نیا ام  دوش  یم  تفای  اهنآ  رد  یصو  زا  يا  هصح  ایشا  قیاقح  زا  نتشادرب  هدرپ  اب  هکنیا  هچ  دیآ ، یم  زین  یـصو  هرابرد  بلطم  نیمه 
تحت یلاعت  يادـخ  تساوخ  هب  زین  میا و  هدرک  مکحم  ار  نآ  ناکرا  هدومن و  نشور  نیلقثلا » هراصع   » باـتک رد  یبوخ  هب  ار  بلطم 

لوح الو  مهاوخ  یم  کمک  يرای و  دنوادخ  زا  داد و  میهاوخ  يرتشیب  حیـضوت  مکب » ءدب  هَّللا  دارا  نم   » هعماج ترایز  زا  هلمج  نیا 
.هَّللاب الا  هوق  الو 

ِهَکِئالَمْلا َفَلَتْخُم  َو 

.درک هراشا  دـنراد  تلاسر  عضوم  زا  تداهـش  ملاع  رد  همئا  هک  يا  هناگ  هس  بتارم  هب  هفیرـش  تراـیز  زا  هرقف  نیا  رد  ترـضح  نآ 
تسا و تداهـش  ملاع  رد  اهنآ  ياه  نتخیگنارب  ءاـشنا و  ینعم  هب  بتارم  نیا  رد  اـهنآ  ياهدـمآ  تفر و  هکئـالم » فـالتخا   » زا دارم 
هب مالـسلا  مهیلع  همئا  اذـل  دـندرگ ، یم  رب  دوخ  نیعم  بتارم  هب  هرابود  اهنآ  دوجو  زا  هدافتـسا  هکئـالم و  ندـمآ  دورف  زا  دـعب  هکنیا 

سوفن ياهرهش  تسایس  دنیامن و  یم  ناکما  ملاع  ریبدت  هک  نیا  ظاحل 
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، مالـسلا مهیلع  همئا  طسوت  ناشیا  زا  هدافتـسا  هکئـالم و  دورف  تیقاوم  زا  یکی  دـنراد : اـهنآ  اـب  تاـقیم  تفه  لاـس  ره  رد  دـنراد  ار 
.دوش یم  راکشآ  مالسلا  مهیلع  همئا  رد  ردق  ياهبش  زا  کیره  رد  شعاونا  لوصف و  سانجا و  اب  قلخ  روما  تسا  ردق  ياهبش 

.دیآ یم  دورف  ردـق  ملاع  هدارا و  ملاع  تیـشم و  ملاع  هب  تسا  باتک  ملاع  هک  تامولعم  زیمت  ملاع  زا  روما  وگب : نینچ  یتساوخ  رگا 
هب مالـسلا  هیلع  یح  ماما  مالـسلا و  مهیلع  همئا  حاورا  هعمج  ياه  بش  رد  دـیآ ، یم  دورف  هعمج  ياه  بش  رد  ءاضق  ملاع  هب  هاـگنآ 

هراب نیا  رد  تفای و  یم  نایاپ  ناشیا  تامولعم  دوبن  نینچ  رگا  دـنیامن و  یم  طوبه  ناوارف  شناد  اـب  هاـگنآ  دـنک ، یم  دوعـص  شرع 
.دنسر یم  ءاضق  هبترم  هب  روما  اه  بش  نیا  رد  هک  دش  نایب  دش و  هدوشگ  یلقتسم  باب  روظنم  نیمه  يارب  هدمآ ، یفاک  رد  یتایاور 

: دومرف اـجنآ  رد  دراد  تلـالد  نآ  رب  هدـش  هیـصوت  هعمج  ياـه  بش  نابعـش و  همین  بش  رد  نآ  تئارق  هک  لـیمک  ياـعد  زا  یتارقف 
هک ار  ییاضق  هب  يدرک و  ریدقت  ار  نآ  هک  یتردق  هب  وت  زا  ایادخ  اهتمکحو ؛ اهتمتح  یّتلا  هیـضقلابو  اهترّدق  یّتلا  هردقلاب  کلئـسأف  »

«. مهاوخ یم  يدرک  مکحم  یمتح و 

تسا هدیسر  لجا  نذا و  هبترم  هب  ود  نآ  رد  ایشا  هک  تسا  یتاعاس  اهزور و  رد  هکئالم  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  مجنپ  مراهچ و  تاقیم 
زاب یباب  هراب  نیا  رد  ( 149) یفاک رد  ددرگ و  یم  هدوزفا  ناشیا  مولع  باوبا  رب  ماگنه  نیا  رد  هک  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  يراـبخا  و 

.تسا هدش 

رد هکئالم  هناگ  تفه  تیقاوم  نیا  رد  سپ  تساهنآ ، يرگید  زا  سپ  یکی  ققحت  ءایـشا و  یجیردـت  نوکت  تاقوا  رد  متفه  تاـقیم 
دنتسه شزیگنا  دمآ و  تفر و  لاح 
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تـسا ناشیا  هب  طوبرم  روما  تیعر و  رد  فیلکت  نایب  يارب  هک  یـشخب  هکلب  دـننک ، نایب  مدرم  شدوخ و  روما  رد  ار  ماما  فیلکت  ات 
ار وت  نوکـس  تکرح و  ره  رد  یـسک  هک  دیبای  یمن  دوخ  نطاب  نورد و  رد  امـش  ایآ  دوش ، یم  غالبا  اهنآ  هب  مارآ  مارآ  جیردت و  هب 

!؟ دراد یم  زاب  ای  دنک و  یم  راداو  نآ  ماجنا  يارب 

تسا يرابخا  میدرک ، هراشا  نادب  ام  هدمآ و  هناگ  تفه  بتارم  زا  کی  ره  صوصخ  رد  هک  يرابخا  زا  ریغ  میدرک  نایب  هچنآ  لیلد 
باتک زا  ( 150) راحب رد  یـسلجم  موحرم  ار  تیاور  میوج ؛ یم  كربت  یکی  رکذ  هب  اهنت  نم  هدـمآ ، اهنآ  تقلخ  يادـتبا  هرابرد  هک 

یف ردبلاک  هیارحم  یف  يوتسا  ّمث  رجفلا  هولـص  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیب  : » تفگ يو  تسا  هدومن  لقن  کلام  نب  سنا  زا  نانجلا  ضایر 
َنیِقیِّدِّصلاَو َنیِیبَّنلا  َنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  : » یلاعت هلوق  هیآلا  هذـه  انل  رّـسفت  ْنأ  تیأر  نإ  هَّللا ! لوسر  ای  انلقف : همامت ،

یّمعف ءآدهـشلا  اّمأف  بلاط ، یبأ  نب  یلعف  نوقیّدـصلا  اّمأو  انأف ، نویبنلا  اّمأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  َنیِِحلاّـصلاَو » ِءآدَـهُّشلاَو 
لوسر ای  لاقو : هیدـی  نیب  یلإ  دجـسملا  هیواز  نم  ساّبعلا  ضهنف  .نیـسحلاو  نسحلا  اهادـلوو  همطاف  یتنباف  نوحلاـصلا  اـّمأو  هزمح ،

ینرکذـت مل  ّکنأل  لاق : هامع !؟ ای  کلذ  ءارو  امو  لاـق : دـحاو ؟ عوبنی  نم  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاـفو  یلعو  تنأو  اـنأ  تسل  أ  هَّللا !
.مهتفرش نیح  ینفرشت  ملو  مهترکذ  نیح 

ثیح ال نحن  هَّللا  انقلخ  نکلو  .تقدـصف  دـحاو ، عوبنی  نم  نیـسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلعو  تنأو  انأ  کلوق : اّمأ  هَّللا : لوسر  لاقف 
، سیدقت نیح ال  هسّدقنو  حیبست ، نیح ال  هّحبسن  اّنک  ران ، الو  هّنج  الو  شرع  الو  هیحدم  ضرأ  الو  هینبم  ءآمس 
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.شرعلا نم  لضفأ  انأو  هَّللا ، رون  نم  يرونو  يرون  نم  شرعلا  رونف  شرعلا ، هنم  قلخف  يرون  قتف  هعنصلا ، ءدب  هَّللا  دارأ  اّملف 

نبا رونو  هَّللا ، رون  نم  بلاط  یبأ  نبا  رونو  بلاـط ، یبأ  نبا  رون  نم  هکئـآلملا  رونف  هکئـآلملا  هنم  قلخف  بلاـط ، یبأ  نبا  رون  قتف  ّمث 
.هکئآلملا رون  نم  لضفأ  بلاط  یبأ 

.هللا و رون  نم  همطاـف  رون  همطاـف و  یتنبا  رون  نم  ضرـالاو  تاوامـسلا  رونف  ضرـالا  تاوامـسلا و  قلخف  هنم  همطاـف  یتـنب  ارون  قتفو 
.ضرالاو تاوامسلا  نم  لضفا  همطاف 

نم لضفأ  نسحلاو  هَّللا ، رون  نم  نسحلا  رونو  نسحلا ، رون  نم  رمقلاو  سمـشلا  رونف  رمقلاو ، سمـشلا  هنم  قلخف  نسحلا  رون  قتف  مث 
.رمقلاو سمشلا 

، هَّللا رون  نم  نیـسحلا  رونو  نیـسحلا ، رون  نم  نیعلا  روـح  روـنو  هّنجلا  روـنف  نیعلا ، روـحلاو  هّنجلا  هنم  قـلخف  نیـسحلا ، روـن  قـتف  ّمث 
سوّدق حّوبس  هکئآلملا : لاقف  رصبلا ، بئاحس  یف  اهلسرأف  هردقلاب  هملظلا  قلخ  هَّللا  ّنإ  مث  .نیعلا  روحلاو  هّنجلا  نم  لضفأ  نیـسحلاو 

یلع اهقّلعو  همحرلا  لیدانق  یلاعت  هَّللا  قلخ  کلانهف  انب ، لزن  ام  تفـشک  الأ  مهتمرحبف  ًاءوس ، انیأر  ام  حابـشألا  هذـه  ذـم  اـنفرع  اـّنبر 
.شرعلا قدارس 

تاومـسلا ّنأل  ءارهزلا ، یتمأ  تیّمـس  کلذلف  ءارهزلا ، همطاف  یتمأ  رون  اذـه  لاقف : راونألا ؟ هذـهو  هلیـضفلا  هذـه  نمل  انهلإ ! تلاقف :
مکحیبست باوث  تلعج  دق  ّینإ  یتکئآلم ! ای  مکدهشأ  یقلخ ، یلع  یتّجحو  ییصو  هجوزو  ییبن  هنبا  یهو  ترهظ  اهرونب  نیضرألاو 

ای لاقو : هینیع  نیبام  لّبق  و  بلاط ، یبأ  نب  یلع  یلإ  ساّبعلا  ضهن  کلذ ، دـنعف  هماـیقلا ، موی  یلإ  اهتعیـشو  هأرملا  هذـهل  مکـسیدقتو 
، دروآ اج  هب  ار  حبـص  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ام  ربمایپ  همایقلا ؛ موی  یلإ  دابعلا  یلع  هغلاب  هّجح  هَّللا  کلعج  دـقل  یلع !

هام ناس  هب  هاگنآ 
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یناسک اب  ناشیا : ...َنیِذَّلا » َِکئلوُأ  : » هیآ نیا  ام  يارب  یهاوخ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  میدیـسرپ : .تفرگ  رارق  بارحم  رد  هدراهچ  بش 
زا دارم  دومرف : ربمایپ  دییامرف ! ریـسفت  ار  ناحلاص » ءادهـش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  ینعی  هداد ، تمعن  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دنروشحم 

همطاف و مرتخد  ناحلاص  زا  دارم  دشاب و  یم  هزمح  میومع  ادهش  زا  دارم  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ناقیدص  زا  دارم  منم و  ناربمایپ 
وت و نم و  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  دزن  هب  تساخرب و  دجـسم  هشوگ  زا  سابع  .دنتـسه  نیـسح  نسح و  شرـسپ  ود 
هک یماگنه  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : سابع  تسیچ ؟ تدوصقم  دومرف : میتسین ؟ همـشچرس  کی  زا  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و 

.يدومرفن فرشم  ارم  يدرک ، دای  اه  تفارش  نادب  ار  ناشیا  هک  ینامز  رد  يدرکن و  دای  ارم  يدرک ، دای  ار  ناشیا 

تـسار میتسه ، همـشچرس  کی  زا  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم و  یتفگ  هک  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یمنهج تشهب و  شرع و  هدـیدرگن و  هدرتسگ  ینیمز  هدـشن و  انب  ینامـسآ  هک  دـیرفآ  یماگنه  هب  ار  ام  یلاعت  يادـخ  نکیل  .یتفگ 

چیه هک  میدرک  یم  سیدـقت  ار  وا  ینامز  رد  درک و  یمن  حـیبست  ار  وا  سک  چـیه  هک  میدرک  یم  حـیبست  ار  وا  یماگنه  هب  اـم  دوبن ،
شرع رون  سپ  دیرفآ ، شرع  نآ  زا  تفاکش و  ارم  رون  دنیرفایب ، ار  ملاع  تساوخ  دنوادخ  هک  یماگنه  تفرگ ، یمن  ماجنا  یسیدقت 

.متسه شرع  زا  رتهب  نم  تسادخ و  رون  زا  نم  رون  نم و  رون  زا 

ناگتشرف رون  سپ  دیرفآ ، ار  ناگتشرف  نآ  زا  تفاکش و  ار  بلاط  یبا  نبا  رون  هاگنآ 
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.تسا ناگتشرف  رون  زا  لضفا  وا  رون  سپ  تسادخ ، رون  زا  وا  رون  بلاط و  یبا  نبا  رون  زا 

همطاـف و مرتخد  رون  زا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رون  سپ  دـیرفآ ، ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  نآ  زا  تفاکـش و  ار  همطاـف  مرتـخد  رون  سپس 
.تسا نیمز  اه و  نامسآ  زا  رترب  همطاف  تسادخ و  رون  زا  همطاف  مرتخد 

زا نسح  رون  دنتـسه و  نسح  رون  زا  هام  دیـشروخ و  رون  سپ  دـیرفآ ، ار  هام  دیـشروخ و  نآ  زا  تفاکـش و  ار  نسح  رون  نآ  زا  سپ 
.تسا رترب  هام  دیشروخ و  زا  شرون  ادخ و  رون 

ادخ و رون  زا  وا  رون  نیسح و  رون  زا  ناگتشرف  تشهب و  رون  سپ  ار  دیرفآ ، نایروح  تشهب و  نآ  زا  تفاکش و  ار  نیسح  رون  هاگنآ 
.تسا نایروح  تشهب و  زا  لضفا  نیسح 

سودق حوبـس  : » دنتفگ ناگتـشرف  .تخاس  هناور  رـصب  بئاحـس  يوس  هب  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  یکیرات  شتردق  اب  دنوادخ  نایاپ  رد  و 
نآ ناشیا  تمرح  هب  ایادخ  میدیدن ، يدب  میتخانش  ار  حابشا  نیا  هک  ینامز  زا  نامراگدرورپ  تسا ، هزیکاپ  صقن و  نودب  ینعی  انبر »

شرع هدرپارـس  رد  ار  اـهنآ  دـیرفآ و  ار  تمحر  ياـه  لیدـنق  یلاـعت  يادـخ  ماـگنه  نیا  رد  نـک ، رود  ار  هدـمآ  دورف  اـم  رب  ار  هـچ 
.تخیوآ

ارهز همطاـف  مزینک  رون  نیا  دومرف : تسا ؟ زیاـح  ار  يراوـنا  نینچ  دراد و  یتلیـضف  نینچ  هک  تسیک  اراـگدرورپ ! دـنتفگ : ناگتـشرف 
ربماـیپ و رتـخد  وا  تفاـی و  زورب  روهظ و  يو  رون  هطـساو  هب  نیمز  اـه و  نامـسآ  اریز  مدـیمان ، ارهز  ار  مزینک  رطاـخ  نیمه  هب  تسا ،

حیبست و باوث  نم  هک  دیشاب  دهاش  مناگتشرف ! يا  .تسا  مدرم  رب  نم  تجح  یصو و  رسمه 
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بلاط یبا  نب  یلع  دزن  هب  تساخرب و  ساـبع  ماـگنه  نیا  رد  .مداد  رارق  تماـیق  زور  رد  يو  هعیـش  نز و  نیا  يارب  ار  امـش  سیدـقت 
«. تسا هداد  رارق  ناگدنب  رب  هغلاب  تجح  تمایق  زور  ات  ار  وت  دنوادخ  یلع ! يا  تفگ : دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نیب  تفر و 

ار شرع  دیاب  ناشیا  تسا و  ناشیا  هب  شرع  يراوتـسا  دنـشرع و  نالکوم  هک  یناگتـشرف -  شیادـیپ  أدـبم  هک  دـش  هتـسناد  اجنیا  زا 
الاب و هناگ و  تفه  ياه  نیمز  هناگ و  تفه  ياه  نامـسآ  رب  لـکوم  هک  یناگتـشرف  یناـحور و  یبورک و  ناگتـشرف  دـننک و  لـمح 

( نیوکت اب  طابترا  رد  نیا   ) .تسا تلاسر  يارب  هک  تسا  يا  هناگ  هس  بتارم  زا  اهنآ -  نیبام  نییاپ و 

ترایز اهنآ و  ترایز  هب  ندش  فرشم  ناشیا و  تاروتسد  يارجا  تمدخ و  يارب  ناگتـشرف  ياهدمآ  تفر و  هک  نیا  ظاحل  هب  اما  و 
.تسا هدمآ  يرابخا  دنتفای  نیوکت  ناشیا  دوجو  زا  اهنآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دننیب  یم  ار  ناگتشرف  همئا  هکنیا  اهنآ و  ریغ  اهنآ و  روبق 

ترـضح نآ  زا  تفگ : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبعابا  زا  هجیدـخ  یبا  هب  شدانـسا  هـب  (151  ) لـلع تیاور  تاـیاور  نیا  هلمج  زا 
تلـصخ هس  زا  مهاوخ  یم  تفگ : تشاذگ و  شا  هناش  رب  ار  شتـسد  دروخرب ، وا  اب  مردپ  فاوط  لاح  رد  يدرم  دومرف : هک  مدـینش 

رجح رد  هاـگنآ  درب ، ناـیاپ  هب  ار  شیوخ  فاوط  درک و  توکـس  مردـپ  دـناد ، یمن  ار  نآ  رگید  يدرم  وـت و  زج  یـسک  هک  مسرپـب 
لاؤس دز  ادـص  درب ، نایاپ  هب  ار  شزاـمن  هک  یماـگنه  مدوب ، مردـپ  هارمه  هب  نم  دـناوخ ، فاوط  زاـمن  تعکر  ود  تفر و  لیعامـسا 

، تسشن ترضح  نآ  يولج  رد  دمآ و  درم  نآ  تساجک ؟ هدننک 
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تـسار تفگ : تفرگ ، ار  شیوخ  ياه  خـساپ  هک  یماگنه  دیـسرپ ، یلئاسم  زا  درم  نآ  اـمن ! ناـیب  ار  شیوخ  شـسرپ  دومرف : مردـپ 
.دزومایب امش  هب  ار  ینید  فراعم  ات  دمآ  امش  دزن  هب  هک  دوب  لیئربج  درم  نیا  دومرف : مردپ  .تفر  یتفگ و 

، دنا هدرک  تیاور  هَّللادبعوبا  زا  العلا  یلع  نب  نیسح  هب  شیوخ  دانسا  هب  ود  نآ  تسا و  ( 153) رئاصب و  ( 152) یفاک تیاور  هلمج  زا 
نیا رب  رایـسب  ناگتـشرف  تشاذـگ  هناـخ  ياـهراوید  هب  ار  دوخ  تسد  ماـگنه  نیا  رد  نیـسح و  يا  دومرف : ترـضح  نآ  : » تفگ يو 

.دنا هدرک  تاقالم  ام  اب  تبغر  اب  اسب  هچ  دنا و  هدز  هیکت  راوید 

هاگنآ تسا ، یحو  هاگلزنم  هکئالم و  طوبه  لحم  ام  ياـه  هناـخ  نیـسح  يا  درک : هفاـضا  نینچ  تیاور  نیا  يادـتبا  رد  رئاـصب  رد  و 
.دراد توافت  یکدنا  الاب  تیاور  اب  تیاور  همادا  هک  ...رب » ار  دوخ  تسد 

یْحَوْلا َطِبْهَم  َو 

یحو يانعم  رد 

.تسا لزنم  دننامه  ینعم  ظفل و  رد  طبهم 

هک ییادـص  يدرک و  اقلا  نارگید  هب  هچ  نآ  ناهنپ و  نخـس  ماهلا و  تلاسر و  بوتکم و  تباتک و  هراـشا و  هب  سوماـق  رد  ار  یحو 
نآ يانعم  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  و  درادـن ، يا  هدـیاف  اه  يوغل  مالک  ام  دوصقم  رد  نکیل  تسا ، هدرک  انعم  تساهنآ  ریغ  مدرم و  نیب 

.مییامن هعجارم  تنس  باتک و  هب 

متسه امش  دننامه  يرشب  نم  انامه  154 ؛) «) ٌدِحاو ٌهل   ِ ْمُکُهلِإ امَّنَأ  َیلِإ  یحوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  : » دومرف یلاعت  يادخ  نآرق  رد 
«. تسا یکی  امش  دنوادخ  هک  دوش  یم  یحو  نینچ  نم  هب  هک 

رـشب رد  تهابـش  زا  دـعب  ار  دـش  ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  ترـضح  نآ  هک  یناسک  همه  ترـضح و  نآ  نیب  توافت  یلاعت  يادـخ  سپ 
دیحوت هک  داد  رارق  نیا  ندوب 
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میتفای ام  ددرگ ؛ یمن  یحو  نینچ  اهنآ  رب  هدـش  ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  يو  هک  رگید  مدرم  یلو  دوش ، یم  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  اـهنت 
نیقی رب  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا  (155 ؛) ًانیقی تددزا  اـم  ءآـظعلا  فشک  ول  : » دومرف هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  تما ، هرمز  زا  هک 

كاپ و يدـیلپ  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  هک  یناـکاپ  دـنوش ، یم  بوسحم  نم  تما  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  زین  و  ددرگن .» نوزفا  نم 
.تسا صوصنم  نآرق  رد  هکنانچ  درک ، هزیکاپ 

هک يروط  هب  دـسرب  هیکزت  هیلخت و  تفرعم و  دـنلب  قفا  هب  هچرگ  یـسفن  ره  مییوگ : هیآ  ود  نیب  عمج  رد  قـیفوت  یلو  زا  دادمتـسا  اـب 
هک دنک  تاقالم  يا  هنوگ  هب  ار  شراگدرورپ  دنیبب و  نآ  زا  دـعب  نآ و  اب  نآ و  زا  لبق  ار  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنیبن ، ار  يزیچ  چـیه 

(156) .تسا هدش  تیاور  میلس  بلق  يانعم  رد  هک  نانچ  دنامن ، یقاب  شلد  رد  يو  زا  ریغ  هب  زیچ  چیه 

میلسلا بلقلا  : » دومرف دش ، لاؤس  ( 158 «) ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  ّالِإ  : » یلاعت قح  نخـس  يانعم  زا  قداص  ماما  زا  ( 157) یفاک رد  و 
رد سک  چیه  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  شراگدرورپ  هک  تسا  یلد  نآ  ملاس  كاپ و  لد  هاوس ؛ دحأ  هیف  سیلو  ّهبر  یقلی  يذـّلا 

دسر یم  یمسا  هَّللا  بتارم  زا  يا  هبترم  هب  دنک و  یمن  زواجت  شدودح  زا  دنک و  یم  ریس  دوخ  ملاع  رد  يو  دشابن .» ادخ  زا  ریغ  نآ 
هب هکنیا  ای  تسا و  ملاوع  همه  رد  ءامـسا  مامت  أدبم  هک  یهللا  تشاذگ ، تعیدو  هب  وا  رد  شیاشنا  داجیا و  ودب  رد  یلاعت  يادخ  هک 

رد یلو  تسا ، یهانتم  ریغ  اتاذ  يو  هچرگ  سپ  دسر ؛ یم  ادخ  نوؤش  زا  ینأش 
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هب تبـسن  یلو  درادـن ، یتیاهن  هچرگ  دوخ  ملاع  رد  یـصو  نینچمه  تسا و  یهانتم  شربماـیپ  یـصو  ناـمز و  یلو  هب  تبـسن  تیعر 
، تسا نینچ  نیا  هتمظع -  تلج  دـنوادخ -  هب  لوسر  تبـسن  نینچمه  و  تسا ، یهاـنتم  دـشاب  یم  شیـالوم  یـصو و  هک  شلوـسر 

.تسا طیحم  نالوسر  هب  تبسن  دنوادخ  هچرگ 

هنیآ تآرم و  نیا  دـشاب ، یم  دـیحوت  بتارم  همه  عماج  هک  تسا  دـیحوت  هبترم  تیاـهن  تسا  هدـش  لزاـن  دـمحم  رب  هک  ییحو  سپ 
.دنک تیاکح  نآ  بتارم  زا  يا  هبترم  زا  هکنیا  هن  تسا ، هیهلا  تدحو 

عمج هغیـص  نیا  ْمُکُهلِإ  دومرف : درک و  هفاـضا  مک )  ) عمج هغیـص  هب  ار  هلا  و  ( 159 «) ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  َیلِإ  یحوی  : » دومرف اذـل  و 
، تسا هَّللا  مسا  بتارم  همه  ناـکرا  ماوـق و  اریز  تسا ، هدرک  ریبـعت  دارفا  کـت  کـت  تقیقح  هب  نآ  زا  تسا ، يدارفا  قارغتـسا  يارب 

تسا مظعا  مسا  توبن و  یحو  زا  دارم  سپ  هتشاذگ ، تعیدو  هب  اهنآ  رد  تادوجوم  عادبا  شنیرفآ و  يادتبا  رد  ار  مسا  نیا  دنوادخ 
تسیب و ینعی  ثعبم  بش  ترایز  رد  دزیخ و  یمرب  لد  نآ  زا  یحو  نیا  هتـشاک و  ناشیا  ياه  لد  رد  هتمظع -  تلج  دنوادخ -  هک 

یلجت هطـساو  هب  وـت  زا  نم  ایادـخ  (160 ؛) ...مظعأ یّلجتلاـب  کـلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » تسا هدـش  هراـشا  نآ  هب  نینچ  نیا  بـجر  مـتفه 
ریــسفت رد  و  ( 162) جاـجتحا باـتک  رد  هک  ناـنچ  .تـسا  ( 161  ) ینْدَأ ْوَأ  ِنیـَـسْوَق  َباـق   » هـبترم نـیمه  و  ...مهاوـخ .» یم  تـمظعا 

نکل متسه و  امش  دننامه  ندوب  رشب  رد  نم  وگب  ناشیا  هب  دومرف : هیآ  هرابرد  ترـضح  نآ  تسا  هدش  لقن  هرقب  هروس  رد  ( 163) ماما
یتسردنت و تورث و  دارفا  یخرب  هب  هک  نانچ  دیزگرب ، يربمایپ  هب  ارم  طقف  مراگدرورپ 
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« .دیزگرب يربمایپ  يارب  ارم  دنوادخ  هک  دییامنن  راکنا  سپ  دهد  یمن  رگید  یخرب  هب  دهد و  یم  ییابیز 

هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  تیاور  نیا  دراد ، تلالد  بلطم  نیمه  رب  ( 164) یفاک تیاور  و 
معطأو افـصن  لکأف  نیفـصنب  يرخألا  رـسکو  امهیدـحأ  هَّللا  لوسر  لکأف  نیتنامرب ، هَّللا  لوسر  یتأ  لیئربج  ّنإ  : » دومرف ترـضح  نآ 

، بیـصن اهیف  کل  سیل  هّوبنلاف  یلوألا  اّمأ  لاق : ال ، لاق : نیتنامرلا ؟ ناتاه  ام  يردـت  له  یخأ ! اـی  هَّللا : لوسر  هل  لاـق  مث  ًافـصن ، ًاـیلع 
هرمأ دقو  ّالإ  ًاملع  ًادمحم  هَّللا  ملعی  مل  لاق : هیف ؟ هکیرـش  نوکی  فیک  هَّللا ! کحلـصأ  تلقف : .هیف  یکیرـش  تنأف  ملعلاف  يرخألا  اّمأو 
لیم ار  ود  نآ  زا  یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دروآ ، راـنا  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  لـیئربج  ًاـیلع ؛ هملعی  نأ 

هللا یلصادخ  لوسر  هاگنآ  داد ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  رگید  مین  دومرف و  لیم  ار  نآ  زا  یمین  درک ، تمـسق  ود  ار  يرگید  و  دومرف ،
توبن زا  ار  وت  دوب و  توبن  تسخن  راـنا  دوـمرف : .ریخ  تشاد : هضرع  دنتـسیچ ؟ راـنا  ود  نیا  یناد  یم  اـیآ  مردارب ! دوـمرف : هلآو  هیلع 

يو هنوـگچ  درادـب ، تمالـس  ار  وـت  دـنوادخ  متـشاد : هضرع  .ینم  کیرـش  شناد  رد  وـت  تسا ، شناد  مود  راـنا  و  تـسین ؛ يا  هرهب 
یلع هب  هک  داد  ناـمرف  وا  هب  هک  نیا  رگم  تخوماـین  ربماـیپ  هب  ار  یـشناد  چـیه  دـنوادخ  دوـمرف : ترـضح  دـیدرگ ؟ ربماـیپ  کـیرش 

«. دزومایب

! دـنگوس ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نایاپ  رد  و  تسا ، هدـش  دراو  اـنعم  نیمه  رد  ( 165) یتیاور ملـسم  نب  دمحم  زا  و 
هک ار  ینخس  نآ  هکنیا  رگم  تخوماین  ار  یفرح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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رارق شا  هنیـس  رب  ار  شیوخ  تسد  سپـس  دـیدرگ ، لقتنم  ام  هب  شناد  هاگنآ  تخومآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تخومآ  وا  هب  دـنوادخ 
.داد

رب هک  ار  یحو  بتارم  هک  تسا  نشور  امش  رب  دیتسناد ، دش ، هداتسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  ار  یحو  تقیقح  هک  نونکا  و 
بتارم زا  هدـش  یحو  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  رب  هک  ییحو  بتارم  ترـضح و  نآ  تعیبط  زا  دـش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

.تسا هتفای  لزنت  يو  تعیبط  زا  یحو  تقیقح  هک  يروط  هب  تسا ، یحو  نآ  زا  رت  نییاپ 

دورف هدش  هداد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هب  هک  يا  هبترم  هب  یحو  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  رب  یحو  طوبه  زا  دارم  سپ 
.دنتسه یحو  تقیقح  طبهم  ناشیا  سپ  هدمآ ،

مالـسلا مهیلع  همئا  هب  یحو  تاذلاب  ًالّوا و  هتـشاد و  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  یحو  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  نیا 
.دنرو هرهب  نآ  زا  یعبت  روط  هب  ناشیا  نکیل  هدش ، هداد  زین 

ثدحم ماما و  یبن و  لوسر و  توافت  رد 

نآ .میوش  یم  ثحب  دراو  ثدـحم  ماـما و  یبـن و  لوسر و  نیب  تواـفت  هراـبرد  هدـش  دراو  ثیداـحا  نیب  یفاـنت  عفر  هراـبرد  نونکا 
یفورعم سابع  نب  نسحلاوبا  تفگ : هک  تسا  دارم  نب  لیعامـسا  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  ( 166) یفاک تیاور  لثم  تایاور 

رد ترـضح  نآ  تفگ : تسیچ ؟ ماما  یبن و  لوسر و  توافت  هک  هد  ربخ  ارم  موش ! تیادـف  تفگ : نآ  رد  تشون  هماـن  اـضر  ماـما  هب 
لزنیو همالک  عمـسیو  هاریف  لیئربج  هیلع  لزنی  يذـّلا  لوسرلا  ّنأ  مامإلاو ؛ یبنلاو  لوسرلا  نیب  قرفلا  : » دومرف ای  تشون و  هماـن  باوج 

وه مامإلاو  .عمسی  ملو  صخشلا  يأر  امبرو  مالکلا  عمس  امبر  یبنلاو  .میهاربا  ایؤر  وحن  همانم  یف  يأر  امبرو  یحولا  هیلع 
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یم دورف  وا  رب  لیئربج  هک  تسا  یسک  لوسر  هک  تسا  نیا  ماما  یبن و  لوسر و  نیب  توافت  صخشلا ؛ يری  الو  مالکلا  عمـسی  يّذلا 
يایؤر دـننامه  ییاـیؤر  باوخ  رد  اـسب  هچ  و  دوش ، یم  لزاـن  یحو  وا  رب  دونـش و  یم  ار  شنخـس  دـنیب و  یم  ار  لـیئربج  وا  دـیآ و 

یم ار  مالک  هک  تسا  یسک  ماما  دونش و  یمن  یلو  دنیب  یم  ار  صخش  اسب  هچ  دونـش و  یم  ار  نخـس  اسب  هچ  یبن  دنیب و  یم  میهاربا 
«. دنیب یمن  ار  صخش  یلو  دونش ،

ْنِم َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  امَو  : » یلاعت قح  نخـس  رد  مالـسلا  امهیلع  هَّللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  زا  دـیرب  هب  شدانـسا  هب  ( 167) یفاک زا  و 
نیا موش ! تیادف  متـشاد : هضرع  ...میداتـسرفن .» ار  یثدحم  یبن و  ربمایپ و  چیه  وت  زا  لبق  ام  ...ٍثِّدَُـحم ؛ الَو  ( 168 «) ِیبَن الَو  ٍلوُسَر 

؟ تسیچ ثدحم  یبن و  لوسر و  يانعم  تسین ) دوجوم  نآرق  هفیرش  هیآ  رد  ثدحم  هملک  ینعی   ) مینک یمن  تئارق  ام  ار  امش  تئارق 
هاگ .دنیبب  ار  هتشرف  باوخ  رد  هک  تسا  یسک  یبن  .دیوگ  نخس  وا  اب  و  ددرگ ، راکـشآ  وا  رب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  لوسر  دومرف :

.دنیب یمن  ار  تروص  یلو  دونش ، یم  ار  ادص  هک  تسا  یسک  ثدحم  دوش ، یم  عمج  نت  کی  رد  تلاسر  توبن و 

یم هنیاعم  ار  هتشرف  و  دنیب ، یم  ار  صخش  لوسر  هک  نیا  رب  دنقفتم  اهنآ  همه  هک  تسا  دوجوم  زین  باب  نیا  رد  ( 169) يرگید رابخا 
ار هتـشرف  دشاب  لوسر  رگا  یبن  و  دننیب ، یمن  ار  هتـشرف  ثدحم  ماما و  و  دنیب ، یم  ار  وا  باوخ  رد  و  دونـش ، یم  ار  وا  نخـس  و  دنک ،

«. دونش یم  ار  ادص  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  وا  زین  دنیب و  یم 

یبن بتارم  نایب  رب  فقوتم  بلطم  نیا  حیضوت 
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.تسا ماما  ثدحم و  لوسر و  و 

ثدحم لوسر و  یبن و  بتارم  رد 

زا سک  چیه  هک  تسا  لوا  رکذ  هبترم  توبن  تقیقح  یتسناد  میوگ : مریگ  یم  تساناد  هاشداپ  هک  ادخ  زا  کمک  هک  یلاح  رد  سپ 
یم اجنآ  رد  هک  تسا  تیمولعم  هبترم  هب  لوصو  زا  دـعب  نآ  نیعت  هبترم  تسین و  ربتعم  نآ  رد  دوجو  مدـع و  راـبتعا  یتح  تاراـبتعا 

و تسا ، نآ  زا  يا  هبترم  رهظم  یبن  رهو  هدوب  تیاهن  یب  یبتارم  ياراد  تقیقح  نیا  تسا و  یهلا  ملاع  رد  يو  هک  دوش  هراشا  دـناوت 
.تسا بتارم  همه  عماج  متاخ و  دمحم 

نایب هوبنلا » تیب  لها  ای   » رد ترـضح  نآ  نخـس  حرـش  رد  هک  نانچ  دراد ، هبترم  شـش  دوخ  یلوط  تایلجت  ظاحل  هب  تقیقح  نیا  و 
ظاحل هب  هناگ  شـش  بتارم  نیا  هبترم  نیتسخن  هک  دـیتسناد  زین  و  دـش ؛ هراشا  نآ  هب  دـیزی ، نب  رباج  رافـص و  تیاور  ود  رد  هدـش و 

راـنک رد  دوجو  بتارم  همه  تناـما  هک  تسا  هقلطم  تیدوبع  هبترم  نآ  تسا و  يروـن  دوـجو  هبترم  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  دوـعص 
.دراد تلالد  هَّللا  مسا  قاقتشا  هک  نانچ  تسا ، دوبعم 

ای لاقف : قتـشم  وه  امم  هَّللا  اهقاقتـشاو  هَّللا  ءامـسأ  نع  هَّللا  دـبعابأ  لأـس  ّهنإ  : » تسا هدـش  تیاور  مکح  نب  ماـشه  زا  ( 170) یفاک رد 
دبع نمو  ًائیش  دبعی  ملو  رفک  دقف  ینعملا  نود  مسإلا  دبع  نمف  یّمسملا ، ریغ  مسإلاو  اهولأم ، یضتقی  هلإو  هلإ ، نم  قتـشم  هَّللا  ماشه !

زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  يو  دیحوتلا ؛ کلذف  مسإلا  نود  ینثملا  دبع  نمو  نینثا  دـبعو  كرـشأ  دـقف  ینعملاو  مسإلا 
هلا هدش و  قتشم  هلا »  » زا هَّللا  ماشه ! يا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هتفای  قاقتشا  هچ  زا  تسا و  قتشم  هَّللا  ایآ  هک  نیا  دیسرپ و  هَّللا  ءامسا 
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و دیتسرپن ، ار  يزیچ  و  دیزرو ، رفک  ار  ینعم  هن  دتـسرپب و  ار  مسا  سک  ره  سپ  تسا ، یمـسم  زا  ریغ  مسا  و  دنک ، یم  هولأم  ياضتقا 
دیحوت نیا  ار  مسا  هن  دتسرپب و  ار  یمـسم  سکره  دومن و  تدابع  ار  زیچ  ود  دیزرو و  كرـش  سپ  دتـسرپب ، ار  انعم  مسا و  سک  ره 

«. تسا

.تسا هدرک  لقن  ار  نیمه  ریظن  زین  ( 171) دوبعم باب  رد  و 

.تسا نآ  زا  هلالج  ظفل  درک و  تدابع  هیهولا  ههالا و  هلا  هدمآ : سوماق  رد  و 

.تسا قلطم  دوجو  هبترم  نیا  قوف  و 

.تسا روکذم  یلاعت  قح  ملاع  رد  اهنت  و  تسین ، يرکذ  نآ  زا  قلخ  ملاع  رد  هک  تسا  مدع  هبترم  نآ  قوف  و 

دیز هب  شدانسا  هب  یفاک  تیاور  رد  هَّللادبعابا  میدش و  انشآ  اهنآ  اب  قباس  رد  لیـصفت  هب  هک  دنتـسه  يا  هیبیغ  هناگ  هس  بتارم  هاگنآ 
.تسا تیدوبع  هبترم  نآ  تسخن  هبترم  هک  درک  هراشا  نآ  هب  ماحش 

هَّللا ّنإ  : » دومرف یم  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرفعج  وبا  زا  رباـج  هب  ( 172) شدانسا هب  و 
نأ لبق  ًالوسر  هذـّختا  هَّللا  ّنأو  ًالوسر ، هذـّختی  نأ  لبق  ًایبن  هذـّختا  هَّللا  ّنأو  ًایبن ، هذـّختی  نأ  لبق  ًادـبع  میهاربا  ذـّختا  یلاعتو  كراـبت 

كرابت يادخ  (173 ؛) ًامامإ سانلل  کلعاج  ّینإ  لاق : ءایـشألا  هل  عمج  اّملف  ًامامإ ، هلعجی  نأ  لبق  ًالیلخ  هذّختا  هَّللا  ّنأو  ًالیلخ ، هذّختی 
دیامن لوسر  ار  وا  هک  نیا  زا  لبق  و  دـیامن ، ثوعبم  یبن  ناونع  هب  ار  وا  هک  دوب  نآ  زا  لبق  نیا  تفرگ و  شا  هدـنب  ار  میهاربا  یلاعت  و 

یلاعت يادخ  داد و  رارق  لوسر  ار  وا  دریگ  لیلخ  ار  وا  هک  نیا  زا  لبق  درک و  یبن  ار  وا 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ماـما و ار  وـت  نم  دوـمرف : درک  عـمج  يو  رد  ار  قیاـقح  نیا  هک  یماـگنه  سپ  تفرگ ، لـیلخ  ار  وا  دریگ  ماـما  ار  وا  هک  نیا  زا  لـبق 
«. مداد رارق  مدرم  ياوشیپ 

هضافتـسا و هبترم  نآ  و  دـنا ، هبترم  کی  زا  رابتعا  ود  اـهنآ  هک  تسا  هصاـخ  توبن  تلاـسر و  هبترم  زا  رت  نییاـپ  تیدوبع  هبترم  سپ 
و دریم ، یم  قلطم  دوجو  هبترم  زا  یتح  هک  تسا  توم  هبترم  هک  تسا  یتسود )  ) تلخ هبترم  زا  رت  نییاپ  ود  نآ  و  دـشاب ، یم  هضاـفا 

.تسا مدع  هبترم  زا  یتح  توم  هبترم  اریز  تسا ، تماما  هبترم  زا  رت  نییاپ  هبترم  نیا 

ناکلاس بتارم  رد 

.تسا هبترم  جنپ  ّلجوّزع -  يادخ -  هب  ناکلاس  بتارم  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  حیضوت 

صلاـخ كولمم  ار  دوخ  هب  طوبرم  روما  همه  دوخ و  هک  تسا  يا  هبترم  هب  هدـنب  ندیـسر  نآ  تسا و  تیدوـبع  هبترم  تسخن : هبترم 
چیه رب  هک  یکولمم  هب  دنوادخ  174 ؛) «) یَش ٍء یلَع  ُرِدْقی  ّكُولْمَم ال  ًاْدبَع  ُهَّللا  َبَرَض  : » دومرف هناحبس  يادخ  هک  نانچ  دنیب  یم  قح 

فرـصت زیچ  چیه  رد  دزاس و  یمن  طوبرم  ادـخ  زج  هب  ار  شدوخ  دوخ و  تاروما  همه  نیاربانب  .تسا  هدز  لاثم  درادـن  تردـق  زیچ 
، دنیب یمن  یحدم  دریگ و  یمن  رظن  رد  یشاداپ  دوخ  لامعا  يارب  و  دشاب ، وا  تیاضر  رد  هدوب و  وا  هزاجا  هب  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن 

.تسادخ ششخب  زین  نیا  تسا ؛ هتخاس  يراج  شتسد  رب  دبع  رایتخا  زا  دعب  ار  تاعاط  دوخ  هوق  لوح و  هب  یلاعت  يادخ  اریز 

یم هیکزت  دوب  هدرک  هفاضا  شدوخ  هب  هک  يروما  همه  زا  ار  دوخ  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  هدـنب  هک  تسا  توبن  هبترم  مود : هبترم 
دنوادخ هب  شدوجو  مامت  اب  ددرگ ، یم  عطقنم  مدرم  همه  زا  و  دنک ،
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دوس نادـنزرف  لام و  هک  يزور  175 ؛) «) ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  ّالِإ  َنْوَنب  الَو  ٌلاـم  ُعَْفنی  ـال  َمْوی  : » دومرف هک  ناـنچ  دروآ ، یم  يور 
سک چیه  سپ  دنک ، تاقالم  ار  شراگدرورپ  هک  هدش  یلد  هب  ریسفت  میلس » بلق   » .دروآ ادخ  يارب  كاپ  لد  هک  یسک  رگم  دشخبن 

(177) مالسلا هیلعداجس  ماما  ام  يالوم  هک  ( 176) تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  .دنام  یمن  نآ  رد  ادخ  زج 
هب مدوجو  همه  اب  ما و  هدروآ  هانپ  وت  هب  هناصلاخ  نم  اراگرورپ ! کیلع ؛ یّلکب  تلبقأو  کیلإ  یعاـطقناب  تصلخأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دومرف

«. مدش روآ  يور  وت 

ار یلاعت  يادـخ  زا  ریغ  یفرـصت  چـیه  هدـنب ، هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ  یم  فرـصنم  ادـخ  يوس  هب  شلد  يور  نیا  زا  دـعب  موس : هبترم 
زا سپ  تسین ، یلاـعت  يادـخ  زا  زج  دروـخ  یم  شـشوگ  هب  اـی  دـتفا و  یم  شلد  رد  هچره  هک  ددرگ  یم  نئمطم  سپ  دـبات ، یمنرب 

دوش یم  مزتلم  نآ  هب  دیامن و  یم  لوبق  دروخ  یم  ششوگ  هب  ای  دتفا و  یم  شلد  رد  هکار  هچنآ  دوش و  یم  زاین  یب  لوسر  تطاسو 
.تسادخ بناج  زا  هک  دراد  نیقی  و 

دنتـسین مزعلاولا  هک  یناربمایپ  يایـصوا  رد  هکنانچ  دـهد ؛ ناـمرف  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین ، تجح  وا  رب  سک  چـیه  نیا  زا  دـعب  و 
یـصخش نینچ  دوش  یم  نارگید  هب  طوبرم  هک  دوش  هدـناوخ  یبلطم  وا  شوگ  رب  اـی  دوش و  دراو  وا  لد  رب  يزیچ  رگا  تسا و  نینچ 

.تسا موس  هبترم  نیا  دوب و  یبن  هک  روطنامه  تسه  زین  لوسر 

دنناـمه ار  دوخ  دریگرارق  دـنوادخ  هضبق  رد  یتـیم  نوـچ  هک  تسیا  هلحرم  هب  هدـنب  ندیـسر  نآ  تسا و  تلخ  هبترم  مراـهچ : هبترم 
نآ دمآ  وا  دزن  هب  یتقو  دنیب و  یم  بآ  ار  وا  هنشت  هک  دنیب  یم  یبارس 
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(178) مالـسلا هیلع  يرکـسع  دـمحموبا  ام  يالوم  زا  هیوباب  نبا  هک  ناـنچ  دـبای ، یمن  دـشاب  هدینـش  دوجو  يوب  هک  يزیچ  ار  دوجوم 
ملاع رد  هک  يا  هبترم  هب  ندیـسر  نوکی ؛ ـال  اـمب  قیدـصتلا  : » دومرف تسیچ ؟ گرم  هک  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  يو  هک  درک  تیاور 

.تسا نیسوق » باق   » هبترم مود  هبترم  هک  نانچ  تسا ، یندا » وا   » هبترم هبترم  نیا  و  درادن ،» یققحت  دوجو 

دـبای و یمن  رد  ار  یگدـنز  گرم و  مدـع و  دوـجو و  هک  تسا  يا  هجرد  هب  هدـنب  ندیـسر  نآ  تسا و  تماـما  هبترم  مجنپ : هبترم  و 
تسا و نکمم  ریـس  هبترم  نیرخآ  یهتنملا و  هردـس  تریح و  هبترم  هب  موسوم  هبترم  نیا  دـنام ؛ یم  ربخ  یب  تابثا  یفن  یفن و  تابثا 

ِنیَسْوَق َباق  َناکَف  ّیلَدَتَف  ینَد  َُّمث  یلْعَألا  ُِقفُألِاب  َوُهَو  : » دومرف هک  تسا  یلاعت  قح  راتفگ  نآ  .دشاب و  یم  تیبوبر  هبترم  نآ  زا  رتالاب 
یلدـت هدـش و  رت  کیدزن  هاگنآ  تسا  یلعا  قفا  رد  وا  180 ؛)  .«) یهَْتنُملا ِهَرْدِس  َدـْنِع  يرْخُأ  ًَهلَْزن  ُهآَر  ْدََـقلَو  یلإ -  ینْدأ 179 - ) ْوَأ 

تـساوخ هب  .دـید و  یهتنملا  هردـس  رد  ار  وا  يرگید  لوزن  رد  و  دومرف : هکنیا  ات  دیـسر  رت  کیدزن  اـی  سوق  باـق  ود  هب  سپ  دومن ،
ِتاَوَمَّسلا َتوُکَلَم  َمیِهاَْربِإ  يُِرن  : » یلاعت قح  ریسفت  رد  تیدوبع  بتارم  زا  يرگید  نایب  هادهلا » هداقلاو   » ماما نخس  رد  يدوز  هب  ادخ 

.مییوگ یم  ار  داد » میهاوخ  ناشن  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  میهاربا  هب  « ؛) 181 «) ِضْرَْألاَو

فیلاکت هدـنروآ  تلاسر و  بصنم  لکوم  هتـشرف  تیدوبع  تفـص  هب  هدـنب  فاصتا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  میدرک  نایب  هچنآ  رب  لیلد 
رد هک  نانچ  دـشاب ، یم  هتاما  بصنم  یلوتم  هک  تسا  لیئارزع  تلخ  تعلخ  لماح  تسا و  لیئربج  ناشیا  تعلخ  لـماح  ناربماـیپ و 

تیاور
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.تسا هدمآ  ( 182 «) ًالِیلَخ َمیِهاْربِا  ُهَّللا  َذَخَّتاَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هدراو 

لیلخ ار  میهاربا  ّلـجوّزع -  يادـخ -  هک  یماـگنه  هب  هک  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 184) یـشایع و  ( 183) یفاک رد 
زا دوب و  وا  نت  رب  دیپس  نهاریپ  ود  هک  يوردـیپس  یناوج  لکـش  هب  توملا  کلم  سپ  دیـسر ، وا  هب  تلخ  هب  تراشب  تفرگ  شیوخ 
هب هناخ  نوریب  رد  لیئربج  دش ، لزنم  دراو  مالسلا  هیلع  میهاربا  دمآ ، مالسلا  هیلع  میهاربا  دزن  هب  دیکچ  یم  نغور  ای  بآ و  شیاهوم 

تـسب و یم  ار  نآ  رد  درک  یم  كرت  ار  لزنم  يراـک  يارب  هاـگره  و  دوـب ، دـنمتریغ  يدرم  مـیهاربا  ترـضح  .تفاتـش  وا  لابقتــسا 
ادخ هدـنب  يا  دیـسرپ : تفای ؛ شا  هناخ  رد  رب  لزنم  لخاد  رد  ار  درم  نیرتابیز  دوب ، هتـشگزاب  هک  نونکا  درب ، یم  دوخ  اب  ار  شدـیلک 

، تسا رتراوازـس  نم  زا  هناخ  راگدرورپ  هتبلا  دومرف : هناـخ ، يادـخ  داد : باوج  درم  يوش ؟ نم  لزنم  دراو  هک  داد  هزاـجا  یـسک  هچ 
.متسه لیئارزع  نم  داد : خساپ  یتسیک ؟ وت  وگب  نونکا 

شیوخ لیلخ  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  ریخ ، داد  خساپ  يزاس ؟ ادج  مندب  زا  حور  هک  يدـمآ  ایآ  دومرف : دیـسرت و  میهاربا  ترـضح 
: تفگ منک ؟ تمدـخ  گرم  ماگنه  ات  ار  وا  نم  هک  تسیک  درم  نآ  دومرف : ما ، هدـمآ  نآ  تراـشب  نداد  يارب  نم  سپ  تسا ، هتفرگ 

.تفرگ شیوخ  لیلخ  ارم  دنوادخ  تفگ : دمآ و  هراس  دزن  هب  میهاربا  سپ  یتسه ، وت 

َُکلِعاج یِّنِإ  : » دومرف و  تسا ) هدرکن  نآ  ریـشبت  رومأم  ار  يا  هتـشرف  و   ) تسا هدادـن  رارق  یلماح  تماما  بصنم  يارب  دـنوادخ  یلو 
نادنچ میهاربا  ترضح  هاگدید  رد  تماما  دومرف : ماما  تیاور  ود  ره  رد  .مداد و  رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم  ( 185 «) ًامامِإ ِساّنِلل 

گرزب
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هب تماما )  ) نم دـهع  .نادرگ  ماـما  زین  ارم  نادـنزرف  ادـنوادخ  186 ؛) «) َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلاَنی  اـَل  َلاَـق  ِیتیِّرُذ  ْنِمَو  : » تفگ هک  دـمآ 
.دسر یمن  وت ) نادنزرف  هیّرذ و  زا   ) نارگمتس

ندمآ ماگنه ، هچ  ماما  هکنیا  باب  هیلإ ؛ تراص  دق  همامإلا  ّنأ  ملعی  یتم  مامإلا  ّنأ   » باب رد  ( 187) یفاک تیاور  نیا  تماما  يانعم  رب 
ار دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  تفگ : لضف  نب  نوراه  هب  شدانـسا  هب  ( 188) یفاک رد  .دراد  تلالد  .دمهف  یم  ار  ندـش ) ماما   ) تماما

فیکو هل : لـیقف  رفعجوبأ  یـضم  (، 189) نوعجار هیلإ  ّانإو  هَّلل  اـّنإ  لاـقف : ، » مدـید تفاـی  تاـفو  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  هک  يزور  رد 
هیلعرفعجوبا میدرگ ، یم  زاـب  يو  يوس  هب  میتـسه و  ادـخ  زا  اـم  همه  دومرف : اـهفرعأ ؛ نکأ  مل  هَّلل  ّهلذ  ینلخادـت  دـقل  لاـق : تفرع ؟

نونکات هک  تفای  هار  ادخ  يارب  یتلذ  نم  رد  دومرف : يدش ؟ وا  تافو  هجوتم  هنوگچ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  تفای  تافو  مالـسلا 
«. متخانش یمن  ار  نآ 

هدـشن لقتنم  وا  هب  بصنم  نآ  زونه  و  دـشاب ، تماما  تیلعف  دـقاف  اهنت  دـشاب و  لامک  تیاهنرد  تماص  ماما  هک  درادـن  یلاکـشا  اریز 
.دشاب تماما  بصنم  نامه  دش  يراط  وا  رب  شردپ  تافو  زا  دعب  تخانش و  یمن  ار  نآ  هک  یتلذ  نآ  نیاربانب  دشاب ،

دوش و رادیب  تلد  يداد ، شوگ  اهنآ  هب  هدنمهف  ياه  شوگ  اب  و  دش ، نایب  امش  يارب  وا  يافلخ  تنس  راگدرورپ و  تایآ  هک  نونکا 
رد هکنانچ   ) تسا زیچ  ود  هب  یبن  لوسر و  نیب  قرف  نامه  ثدـحم ، لوسر و  یبن و  ماـما و  نیب  قرف  رد  راـبخا  دارم  هک  ددرگ  هاـگآ 

.تسین ود  نیا  هب  دنتسین  تماما  تلخ و  بصنم  ياراد  هک  یبن  لوسر و  توافت  و  هدش ) حیرصت  نآ 

دارم اریز  دنتسه ، نینچ  زین  ثدحم  ماما و 
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زین و  دنتسه ، میهاربا  ترـضح  يایـصوا  زا  اهنت  دنرادن و  تعیرـش  هک  دنتـسه  بوقعی  قحـسا و  لثم  ثدحم  ماما و  قلطم  ود  نآ  زا 
لآ ناـماما  میهاربا و  وا و  لآ  دـمحم و  لـثم  هـنرگو  تـسا ، هدوـب  ثدـحم  يو  هـک  هدـمآ  يو  هراـبرد  هـک  دـشاب  یم  ناملـس  لـثم 
هب تبـسن  ناگتـشرف  دروخرب  یگنوگچ  البق  و  دندید ، یمن  ار  هتـشرف  دوخ  یلو  دندینـش  یم  ار  هتـشرف  نخـس  مالـسلا  مهیلعدـمحم 

؟ یشیدنا یم  هچ  نوؤش  رگید  رد  سپ  يدیمهف  ار  دنتسه  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  راونا  عورف  نیوکت  ملاع  رد  اهنآ  هک  نیا  ناشیا و 

طـسوت هب  رگم  دنک  یقلت  ّلجوّزع -  يادخ -  زا  دناوت  یمن  دـسرن  تماما  تلخ و  هبترم  هب  هک  یلوسر  ای  یبن و  ره  هک  تسا  نشور 
یحو نتفای  تروص  هب  يزاین  دنشاب ، هدیـسر  تماما  تلخ و  هبترم  هب  هک  یناسک  اما  دشاب ، باوخ  رد  یحو  ندمآ  هب  ای  ناگتـشرف و 

.دراد ترورض  تلاسر  هبترم  رد  اهنآ  تطاسو  اریز  دنرادن ، یحو  ندروآ  رد  ناگتشرف  تطاسو  ای  و 

يوه زا  وا  190 ؛)  ) يوُقلا َدیِدَش  ُهَمَّلَع  یحوی  یْحَو  ّالإ  َوُه  ْنِإ  يوَهلا  ِنَع  ُقِْطنی  امَو  : » دومرف دوخ  بیبح  قح  رد  یلاعت  يادخ  اذـل  و 
دارم .تسا  هدرک  میلعت  وا  هب  تسا  ناوارف  ياوق  ياراد  هک  یـسک  تسین ، دوش  یم  یحو  وا  هب  هک  ییحو  زج  نیا  دیوگ ، یمن  نخس 
یلِإ یحْوَأَف  ینْدَأ  ْوَأ  ِنیَسْوَق  َباق  َناکَف  : » هفیرـش هیآ  نیا  تسا و  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  هکنانچ  تسا ، یلاعت  يادخ  يوقلا  دیدش  زا 

ار دوجو  يوب  اـیو  دوش  دوـجوم  ماـقم  نآ  رد  هک  تسا  تأرج  ار  هتـشرف  نیمادـک  سپ  دراد ، تلـالد  نآ  رب  ( 191  ) یحْوَأ اَم  ِهِدـْبَع 
یلصدمحم وا  بیبح  ادخ و  نیب  هطساو  دناوتب  هک  دسر  هچ  دونشب ،
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.دید ار  دوخ  گرزب  راگدرورپ  تایآ  وا  192 ؛)  ) يْربُکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقلَو  ، » دوش هلآو  هیلع  هللا 

طوبه ناکما  تسا  هدرک  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  هک  ییحو  اریز  دوش ، یم  مولعم  یحو  طبهم  زا  دارم  بلطم  نیا  مهف  اب 
دنناوتب ات  دنتـسین  دجاو  ار  نآ  دادعتـسا  تیلباق و  دننک و  تفایرد  ار  نآ  دـنناوت  یمن  ناشیا  زا  ریغ  اریز  ناماما ، يوس  هب  رگم  درادـن 

، دـیتسه یحو  لزنم  نیلوا  ناماما ) يا   ) امـش سپ  تسا ، دـهع  يارب  یحولا » طـبهم   » رد مـال » فلا و   » سپ .دنـشاب  نآ  طوبه  لـحم 
.دنتسه امش  ياهطبهم  بتارم  رگید  هاگنآ 

ِهَمْحَّرلا َنِدْعَم  َو 

تمحر يانعم  رد 

تقیقح تسا ، يرگید  هب  تفوطع  اب  زیمآرهم و  هجوت  تمحر  يردـصم  يانعم  تسا ، ندـیزرو  تفوطع  يانعم  هب  تغل  رد  تمحر 
ود عورف  هک  تادوجوم  همه  هب  هک  تسا  نیـسوق  باـق  هبترم  هیدـمحم  تقیقح  .تسا  توبن  تقیقح  زا  قلطم  دوـجو  هبترم  تمحر 

رابتعا هب  تسا  هیدمحم  تقیقح  نامه  تمحر  تقیقح  رگید  ترابع  هب  و  دراد ، تفوطع  دنلامـش  نیمی و  لها  تملظ و  رون و  ملاع 
ْنَأ ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو  : » یلاـعت قـح  لوـق  رد  اذـل  و  تسا ، ناـسنا  صوـصخ  اـی  تادوـجوم  نیب  تـبارق  تـهج  هـک  نـیا 

هچنآ هب  هک  یناـسک  194 ؛) «) ...َلَـصوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطْقیَو  ِِهقاـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنی  َنیِذَّلَا  یلا -  ( - 193) َلَصوی
هک ار  هچنآ  دـننک ، یم  نآ  ندـش  مکحم  زا  دـعب  ادـخ  دـهع  ضقن  یناسک  و  ات -  دـندنویپ -  یم  هداد  روتـسد  شلـصو  هب  دـنوادخ 

یلاعت يادخ  تساوخ  هب  ( 195) .تسا هدش  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  محر  هب  ریـسفت  ...دنّرب .  یم  ار  هداد  شلـصو  هب  نامرف  دنوادخ 
.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  هلوصوملا » همحرلاو   » نمض رد 

: یلاعت قح  نخس 
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؛) 196 «) َنُونِمْؤی اِنتایِآب  مُه  َنیِذَّلاَو  َهاکَّزلا  َنُوتْؤیَو  َنوُقَّتی  َنیِذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف  یَـش ٍء  َّلُک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَرَو  ُءآشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِـصُأ  ِیباَذَع  »
یم هشیپ  اورپ  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  يدوز  هب  و  دریگ ، یمرب  ار  ءایشا  همه  نم  تمحر  متـسرف و  یم  مهاوخب  سک  ره  رب  ار  مباذع 

ًهَمْحَر ّالإ  َكاْنلَسْرَأ  امَو  : » یلاعت قح  نخس  زین  .مسیون و  یم  دننک  یم  رواب  ار  ام  ياه  هناشن  هک  یناسک  و  دنهد ، یم  تاکز  دننک و 
نایب توبن  تقیقح  حرـش  رد  بلطم  نیا  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  .میداتـسرفن  ناهج  ود  تمحر  يارب  زج  ار  وت  اـم  و  197 ؛) «) َنیَِملاْعِلل

.تسا هدش 

: دنتفگ و  198 ؛) «) ...َکِّبَر َهَمْحَر  َنوُمِـسْقی  ْمُه  ٍمیِظَع َأ  ِنیَتیْرَقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُقلا  اَذه  َلُِّزن  الَْول  اُولاقَو  : » یلاعت قح  نخـس  زین  و 
زا دارم  .دـننک  یم  میـسقت  ار  راـگدرورپ  تمحر  ناـشیا  اـیآ  تسا ، هداتـسرفن  هـیرق  ود  نـیا  زا  گرزب  يدرم  رب  ار  نآرق  نـیا  ارچ  و 

لوسر يزور  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  شردپ  زا  ( 200) ماما ریسفت  و  ( 199) جاجتحا رد  هکنانچ  تسا ، توبن  اجنیا  رد  تمحر 
هب هیما  نب  هَّللادـبع  : » دومرف هکنیا  ات  دـندش  عمج  شیرق  ناـگرزب  زا  يا  هدـع  دوب ، هتـسشن  هبعک  ناتـسآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

يارب دراد  ار  عضو  نیرتهب  هک  یـسک  دنمتورث و  نیرت  گرزب  دیاب  دتـسرفب  ام  يارب  یلوسر  تساوخ  یم  دنوادخ  رگا  تفگ : ربمایپ 
هیرق ود  نیا  زا  گرزب  يدرم  رب  هدرک  شیوخ  لوسر  ار  وت  هداتـسرف و  وت  رب  ادخ  هک  يرب  یم  نامگ  وت  هک  ار  نآرق  ارچ  دتـسرفب  ام 

: » هک هدش  لزان  یلاعت  قح  نخس  ماگنه  نیا  رد  ...تسا » هدرکن  لزان  فئاط  رد  یفقث  دوعـسم  نب  هورع  ای  هکم و  رد  هریغم  نب  دیلو 
 - یلإ ...َلُِّزن -  الَْول  اُولاقَو 
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.میدرک اطع  وت  هب  هک  یتوبن  ینعی  201 ؛) «) َنوُعَمْجی اّمِم  ٌریَخ  َکِّبَر  ُهَمْحَرَو 

رگا 202 ؛) «) ...ْمُهَقَلَخ َِکلذـِلَو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  ّالِإ  َنیِِفلَتُْخم  َنُولازی  الَو  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  َساّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءآش  َْولَو  : » هفیرـش هیآ  زین  و 
محر ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  یناسک  رگم  دـندرک ، یمن  فالتخا  زگره  داد و  یم  رارق  تما  کی  ار  مدرم  تساوخ  یم  تراگدرورپ 

.تسا هدیرفآ  ار  ناشیا  نیمه  يارب  دنک ،

فلتخم نید  رد  هتـسویپ  َنیِِفلَتُْخم ؛» َنُولازی  ـالَو  : » دومرف هک  رفعجوـبا  زا  دوراـجلا  یبا  تیاور  هراـبرد  ( 203) تفگ میهاربا  نـب  یلع 
رد فالتخا  تمحر  لها  ْمُهَقَلَخ ؛» َِکلِذلَو  ، » دنتسه ناشیا  ناوریپ  مالسلا و  مهیلعدمحم  لآ  َکُّبَر » َمِحَر  ْنَم  ّالِإ   » زا دارم  و  دندوب .»

.دننک یمن  نید 

دنهابتـشا و رد  عقاو  مهف  رد  مدرم  ...َنیِِفلَتُْخم » َنُولازی  الَو   » قوف هیآ  زا  دارم  هک  تسا  هدش  تیاور  قداص  ماما  زا  ( 204) یفاک رد  و 
تمحر يارب  ْمُهَقَلَخ » َِکلِذل   » ام و نایعیـش  رگم  ینعی  دـنک  محر  اهنآ  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یناسک  رگم  دنتـسه  تکاله  رد  همه 

.تسا هدرک  قلخ  ار  ناشیا  ماما  تعاط  يارب  ینعی  هدرک  قلخ  ار  ناشیا  شیوخ 

هک يروط  هب  تساراد  ار  لامک  تیاهن  یلاعت  يادخ  نوچ  هک : تسا  نیا  قوف  فیرش  تیاور  ود  هفیرـش و  هیآ  نیا  حیـضوت  میوگ :
یهانتم ریغ  ینوؤش  مادـک  ره  و  دـنا ، یهانتم  ریغ  بتارم  ياراد  یلاعت  قح  تافـص  تسین و  دـقاف  ار  لامج  لالج و  زا  یلامک  چـیه 
بتارم تساوخ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، دودـحم  روما  ملاع  ناکما  ملاع  اریز  درادـن ، ار  اهنآ  دوجو  شیاجنگ  ناـکما  ملاـع  و  دـنراد ،

هب ار  نایب  هدیرفآ و  ار  ناسنا  تخاس و  بتارم  راوطا و  ياراد  ار  تاقولخم  اذل  دـنک ، راکـشآ  شقلخ  يارب  ار  دوخ  نوؤش  تافص و 
تافص همه  رهظم  ات  تخومآ ، وا 
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ْمَُکل ال اـم  : » دومرف هک  ناـنچ  دـشاب ، وا  تیعماـج  بتارم  زا  يا  هبترم  رهظم و  يدرف  ره  اـت  درک  يراوطا  ياراد  ار  ناـسنا  دوـش و  وا 
رب ار  امـش  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیرادن  راقو  تابث و  ادخ  يارب  هک  ار  امـش  هدش  هچ  205 ؛) «) ًاراوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَقَو  ًاراقَو    ِ ِهَّلل َنوُجْرَت 

«. تسا هدیرفآ  يراوطا 

دنوادـخ تاـیآ  زا  َنیِِملاـْعِلل ؛» ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناْولَأَو  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ُفـالِتْخاَو  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاـیآ  ْنِمَو  : » دومرف و 
نیمه هب  تسا .» نایناهج  يارب  ییاه  هناشن  نآ  رد  انامه  تسامش ، ياه  گنر  اه و  نابز  ياه  توافت  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ 

هابتـشا ثعاب  هک  ییاه  یگژیو  رگید  اه و  گنر  اه و  هرهچ  اه و  هتـساوخ  تالاح و  تاکلم و  همه  رد  ار  نت  ود  ناـیمدآ  رد  رطاـخ 
باهش هب  شدانسا  هب  ( 206) یفاک رد  هک  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رطاخ  نیمه  هب  .دینیب  یمن  هدشن و  هدید  ناسکی  دوش 
تمالم ار  يرگید  سک  زگره  هدـیرفآ  ار  مدرم  یلاـعت  يادـخ  هنوگچ  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : هک  هدینـش  نینچ  هدـمآ و 

نیا ار  مدرم  نیا  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  دـندیمهف  یم  مدرم  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـناسر  اجنیا  هب  ات  ار  ثیدـح  درک و  یمن 
«. درک یمن  شنزرس  ار  يرگید  سک  چیه  دیرفآ ، هنوگ 

هک دنتسناد  یم  مدرم  رگا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  زا  هرارز  هب  ( 207) ینیلک دانـسا  هب  تنیط  رابخا  رد  و 
نید رد  رگیدـمه  اب  اذـل  دـنناد ، یمن  مدرم  هک  نونکا  دـندرک » یمن  فالتخا  رگیدـمه  اب  نت  ود  زگره  تسا  هنوگچ  قلخ  شیادـیپ 

تـسرد وا  هک  دنک  یم  نامگ  دنت و  یم  دوخ  تنیط  هلکاش و  رب  سکره  دنتوافتم و  رگیدـمه  اب  لمع  ملع و  رد  و  دـنراد ، فالتخا 
، دنک یم  لاکشا  يرگید  رب  مادکره  هدیمهف و  ار 
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ناشیا نارادتـسود  مالـسلا و  مهیلع  وا  كاپ  لآ  دـمحم و  ناشیا  دنـشاب ، یهاـنتم  ریغ  هقلطم  تمحر  ملاـع  رهاـظم  هک  یناـسک  رگم 
هیآ ناشیا  ياه  باتک  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  بتارم  زا  يا  هبترم  هک  ناشیا  ناوریپ  ءایبنا و  فلتخم  تاـقبط  زین  دنتـسه و 
یم دنراد  ءایبنا  هک  یبادآ  مولع و  دـهاش  هدوب و  نمیهم  فرـشم و  اه  باتک  نآ  همه  رب  باتک  نیا  دـشاب  یم  وا  باتک  تایآ  زا  يا 

.دراد تلالد  نآ  رب  تنیط  رابخا  دافم  هک  نانچ  .دشاب 

زا هک  یبلاـطم  عومجم  هب  ْمُهَقَلَخ » َِکلذـِلَو   » هراـشا مسا  هک  دوـش  یم  نشور  امـش  يارب  يدـیمهف  ار  هدـش  داـی  بلاـطم  هک  نوـنکا 
فالتخا نوچ  دـیرفآ و  ار  اهنآ  تمحر  لها  فـالتخا  مدـع  لـیلد  هب  ینعی  ددرگ ، یم  رب  دوش  یم  هدافتـسا  هنم  ینثتـسم  ینثتـسم و 

نمه تمحر  تسین و  یفالتخا  ناشیا  نیب  و  دنعمج ، لها  تمحر  لها  سپ  دیرفآ ، هناگادج  ار  ناشیا  دـندرک ، فالتخا  ناگدـننک 
.دننک فالتئا  رگیدمه  اب  دنناوت  یمن  زین  تملظ  رون و  ملاع  تسین و  فالتخا  لباق  مدع  ملاع  اریز  تسا ، قلطم  دوجو  ملاع 

تافص تارابتعا  رد 

: تسا یتارابتعا  ياراد  تافص  هک  نادب  یتسناد ، ار  قوف  بلاطم  هک  نونکا 

(. درادن يزاین  زیچ  چیه  هب  و   ) دنک یم  تیافک  ءایشا  همه  زا  دوخ  دح  رد  تاذ  ینعی  دنتاذ ، نیع  تافص  هک  تسا  نیا  لوا  رابتعا 

رابتعا نیاربانب  تسا ، رصب  عمسو و  تایح  دوجو و  تردق و  زا  رگید  تافص  ضرع  رد  یتفص  ملع  هک  تسا  نیا  تافص  مود  رابتعا 
ضرع رد  تاذ  يارب  ار  ملع  ناوـتب  اـت  تفرگ  رظن  رد  تاذ  اـب  تافـص  رگید  تردـق و  زا  ار  ملع  هزیمم  تایـصوصخ  هظحـالم  دـیاب 

همه ملع و  تاذ  همه  هک : دوش  هتفگ  ات  درک ، تابثا  تافص  رگید  تردق و 
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هب تاذ  لزنت  ملاع  ملاع ، نیا  دنتسه ؟ تفص  دنچ  هیتاذ  تافـص  ای  تسا و  تاذ  نیع  شتردق  تاذ و  نیع  شملع ، ای  تردق و  تاذ 
یم ریبعت  تایح  تردـق و  ملع و  لثم  هب  ملاع  نیا  رد  تاذ  زا  سپ  تسا ، يرگید  زا  تفـص  ره  یلامجا  زیمت  ملاـع  تافـص و  ملاـع 

.یلبق ياه  لاثم  لثم  دوش ،

هب اهنآ  لزنت  هظحالم  نودـب  اهنآ  زا  تاذ  هیزنت  دادـضا و  یفن  ظاحل  هب  تاذ  يارب  اهنآ  یگـشیمه  توبث  رابتعا  تافـص  موس  رابتعا 
.دوش یم  ریبعت  ریدق  میلع و  لثم  هب  رابتعا  نیا  رد  تاذ  زا  دنقلخ ، عاونا  بابرا  هک  تسا  هیعون  ءامسا 

یم ریبعت  ملاع  رداق و  لثم  هب  تافـص  نآ  زا  سپ  دشاب ، یم  دنعاونا  بابرا  هک  ءامـسا  ملاع  هب  تافـص  لزنت  رابتعا  نآ  مراهچ  رابتعا 
.دوش

رابتعا نیا  هب  اذل  دننک ، یم  ادیپ  صخـشت  رگید  یئزج  زا  مادک  ره  هک  نیا  تسا و  عون  ره  تایئزج  صخـشت  رابتعا  نآ  مجنپ  رابتعا 
.تسا تافص  رگید  رودقم و  مولعم و 

الیتسا ءایـشا  همه  رب  رطاخ  نیمه  هب  و  تسا ، موس  رابتعا  هب  تمحر  نامه  نمحر  هک  نادب  تسا ، هدـش  مولعم  بلطم  نیا  هک  نونکا 
نانمؤم هژیو  مجنپ  رابتعا  نآ  یپ  رد  تافـص و  مراهچ  رابتعا  اما  دـنراد ، ار  نآ  شیاجنگ  تیلباـق  ناـکما  ملاـع  ءازجا  همه  و  تفاـی ،

میحر مسا  هب  نینمؤم  رد  راـبتعا  نیمه  رد  دـننک و  لزنت  يراـب  مسا  هب  هک  تسا  مراـهچ  راـبتعا  هب  نمؤم  ریغ  رد  نمحر  مسا  تسا و 
قداص ماـما  اذـل  و  دریگ ، یم  مشخ  دریگ و  یم  مشخ  نمؤم  ریغ  رد  دـنک و  یم  محر  نینمؤم  رد  مجنپ  راـبتعا  رد  و  دـنک ، یم  لزنت 

؛ هّصاخ هفصل  ّماع  مسا  میحرلاو  هّماع ، هفصل  ّصاخ  مسا  نمحرلا  : » دومرف ( 208) مالسلا هیلع 
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دنوادـخ هک  تسا  نیا  هب  تینامحر  نوچ  ینعی  تسا » هصاخ  تفـص  يارب  ماـع  مسا  میحر  ماـع و  تفـص  يارب  صاـخ  مسا  نمحر 
یلاـعت يادـخ  هژیو  نمحر  مسا  سپ  دـشاب ، هتـشاد  صاـصتخا  نینمؤم  هب  دوجو  هک  نیا  نودـب  دـهدب  تادوحوم  همه  هب  ار  دوـجو 

مـسا نیا  دـشاب ، يدوس  نآ  یپ  رد  هک  يروط  هب  تسا  تفوطع  میحر  یلو  دوش ، هدایپ  نارگید  رد  دـناوت  یمن  اـنعم  نیا  اریز  تسا ،
.دنفوصوم نآ  هب  زین  یلاعت  قح  ریغ  هک  تسا  ماع 

هب هک  تسا  هینامحر  تمحر  تمحر  نیلوا  ییازج ، تمحر  ییادتبا و  تمحر  تسا : شخب  ود  تمحر  هک  دش  مولعم  بلطم  نیا  زا 
.تسا رورش  همه  ماوق  تاریخ و  همه  لصا  هک  يدوجو  دهد ، یم  دوجو  تادوجوم  همه 

قیفوت لثم  تسا ، نآ  رب  شاداـپ  دـمآرد و  ادـخ  هب  ناـمیا  یپ  رد  هک  تسا  ناـمه  تمحر  نیا  تسا و  هیمیحر  تمحر  مود  تمحر 
ینامرفان قوسف و  يدنیاشوخان  نینمؤم و  يارب  نامیا  يدنیآ  شوخ  نانمؤم و  ياه  لد  رد  نامیا  خوسر  تاعاط و  ماجنا  يارب  نداد 

يادـخ سپ  نآ ، لاثما  یلاعت و  يادـخ  هب  شوخ  نامگ  دـیما و  تیـشخ و  سرت و  لـثم  ریخ  هب  ناـنمؤم  بقاوع  یـشخب  ناـیاپ  زین  و 
نانمؤم رد  ار  تسا  ریخ  نوؤش  هدننک  راکشآ  ءایشا و  همه  أدبم  هک  يدوجو  لصا  ترخآ  رد  یلو  تسایند ، رد  میحر  نمحر  یلاعت 

ربارب هد  دنزاون ، یم  ار  مشچ  دنناهاوخ و  سوفن  ار  هچره  هکلب  دهد ، یم  تنیز  نایروح  تشهب و  هب  ار  دوجو  نیا  دـنک و  یم  ظفح 
ِّلُک ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  : » هک هداد  تراشب  اهنآ  هب  هفیرش  هیآ  رد  هک  هچنآ  ات 

ُهَّللاَو ٍهَّبَح  ُهَئِم  ٍهَُلبنُس 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  يا  هناد  دـننامه  دـنیامن  قافنا  ادـخ  هار  رد  شیوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  و  209 ؛) «) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللاَو  ُءآشی  ْنَِمل  ُفِعاـضی 
تعـسو دنوادخ  دـنک و  یم  ربارب  دـنچ  دـهاوخب  هک  سکره  يارب  دـنوادخ  تسا و  هبح  دـص  هلبنـس  ره  رد  هک  هدروآ  هلبنـس  تفه 

(210 «.) امهمیحرو هرخآلاو  ایندلا  نمحر  ای   » تسا هدمآ  ناوارف  اعد  رد  اذل  تسا ، ترخآ  رد  میحر  نمحر  وا  سپ  تساناد .» شخب 

ِمْلِعْلا َناَّزُخ  َو 

ِمْلِعْلا َناَّزُخ  َو 

.نئمطم هاگیاج  هرسک  هب  زرح  لام و  ندرک  ظفح  لام ، ندرک  هریخذ  تسا  نزاخ »  » عمج نامر »  » نزو رب  نازخ » »

ملع تاقالطا  رد 

مولعم رب  هکلب  دور  یمن  راـک  هب  يردـصم ) ینعی   ) یثدـح ياـنعم  رد  رتـشیب  و  تسناد ، ینعی  عمـس ، نزو  رب  ملع  تسا ، ردـصم  ملع 
مولعم تسا و  رتـس  تلآ  هدرپ  دوش ، هدارا  نآ  زا  هدرپ »  » ینعی هبرتـسی » اـم   » دارم دوش و  یم  هتفگ  رتـس »  » هکناـنچ دوـش ، یم  قـالطا 

.دشاب یم  ملع  هلیسو 

مولعم نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  ملاع  زا  دارم  سپ  تسا ، يراـج  دـننک  لـسغ  نآ  اـب  هک  یبآ  رب  لـسغ »  » قـالطا باـب  رد  بلطم  نیمه 
رگم دشن  رضاح  ملاع  دزن  هب  هدیدرگ و  صخشم  ای  هدشن و  صخشم  ای  مولعم و  زونه  هچرگ  ددرگ ، یم  صخشم  دوش و  یم  هتسناد 

نآ رب  فرع  هک  نیا  لوا  تسا  دـنچ  يا  هلدا  رطاـخ  هب  میتـفرگ  موـلعم )  ) ملع تلآ  ار  ملع  هک  نیا  زا  .دـنک  تاـفتلا  نآ  هب  هـک  نـیا 
: تسا هنوگ  هس  رب  تاقالطا  نیا  اریز  تسام ، لیلد  نآ  ریغ  فرـص و  وحن و  ملع  هقف و  ملع  لثم  مولع  یماسا  تاقالطا  دراد ، تلالد 
ار نآ  زا  يا  هلأـسم  زونه  هک  نیا  اـب  تسا ، هقف  ملع  رد  داتـسا  ینـالف  اـی  دراد ، هقف  ملع  ینـالف  هک  نیا  لـثم  تاـکلم  رب  ملع  قـالطا 

نیا دارم  سپ  منک ، هعجارم  ات  مناد  یمن  دیوگ : یم  خساپ  رد  دنسرپب  ار  يا  هلأسم  يو  زا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدرکن  طابنتـسا 
اهنآ لـعف  اـی  مزـال و  اـهنآ  كرت  هک  نیا  ظاـحل  هب  ار  تاـعوضوم  ماـکحا  دـنک  لاـمعا  ار  نآ  رگا  هک  دراد  يا  هکلم  يو  هک  تسا 

.دروآ یم  تسد  هب  تسا  بجاو 

هک دشاب  یم  داهتجا  نآ  تسا و  تایئزج  طابنتسا  يارب  تاکلم  نیا  يریگراک  هب  رد  ملع  مود  قالطا 
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دارم دـننارتسگ » یم  شناد  سلجم  رد  ار  شیوخ  ياهلاب  ناگتـشرف  ملعلا ؛ سلجم  یف  اهتحنجا  شرفت  هکئالملا  : » هفیرـش تیاور  رد 
.تسا

نیا رب  و  لوصا ، ملع  ياه  باتک  هقف ، ملع  ياه  باتک  دـنیوگ : یم  هک  نیا  لثم  تسا ، لئاسم  دوخ  رب  ملع  قالطا  ملع ، موس  قالطا 
هک نهذ  رد  رضاح  هلصاح  روص  اهنآ  زا  دوصقم  هک  نانچ  تسین ، يردصم )  ) یثدح يانعم  هناگ  هس  ياه  قالطا  نیا  زا  دارم  نازو 

.تسین دوش  یم  لهاج  دشاب  هتشادن  راضحتسا  اهنآ  هب  طابنتسا  زا  دعب  ولو  ملاع  رگا 

نایب ام  يارب  هک  دـیناد  یم  يزیچ  ایآ  211 ؛) «) اَنل ُهوُجِرُْخنَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَدـْنِع  ْلَه  ُْلق  : » دومرف یلاعت  يادـخ  تسا ، باتک  مود  لـیلد 
َنیِذَّلا َرِذـْنیَو  : » دومرف .میتخومآ و  وا  هب  ام  هک  دراد  یـشناد  وا  212 ؛) «) ُهانْمَّلَع اَمل  ٍْملِع  وُذـَل  ُهَّنِإَو  : » دومرف بوقعی  قح  رد  و  دـینک .؟

دنک یم  راذنا  و  213 ؛) «) ًابِذَـک ّالِإ  َنُولوُقی  ْنِإ  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُجُرْخَت  ًهَِملَک  ْتَُربَک  ْمِِهئآبِآل  الَو  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ًادـَلَو  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اُولاـق 
ملع نآ  هب  زین  اـهنآ  ناردـپ  و  دـنرادن ، ملع  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  هتفرگ ، دوخ  يارب  يدـنزرف  یلاـعت  يادـخ  دـنتفگ ، هک  ار  یناـسک 
نیا نآ  يانعم  دنیوگ .» یمن  غورد  زج  ناشیا  دوش ، یم  جراخ  ناشیا  نهد  زا  هک  تسا  هابتـشا ) و   ) گرزب رایـسب  يا  هملک  دـنرادن ،

يادـخ هک  دـنراد  داقتعا  نینچ  ناشیا  هنرگ  و  دـنک ، نآ  تابثا  ات  دـنرادن  نآ  ریغ  باتک و  زا  یلیلد  ادـخ  هیحاـن  زا  ناـشیا  هک  تسا 
.تسا هتفرگ  دوخ  يارب  يدنزرف  یلاعت 

هیحاـن زا  هـک  نـیا  زا  دـعب  رگا  214 ؛) «) َنیِِملاّـظلا َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِعلا  َنِم  َكَءآـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَءآوـْهَأ  َتـْعَبَّتا  ِنـَِئلَو  : » دوـمرف و 
.دوب یهاوخ  نارگمتس  زا  ینک  يوریپ  ناشیا  ياهاوه  زا  يدیسر  ملع  هب  تراگدرورپ 

يِذَّلا َدَْعب  ْمُهَءآوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئلَو  : » دومرف و 
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يوریپ ناشیا  ياهاوه  زا  هدش  هداد  ملع  وت  هب  هک  نیا  زا  دعب  رگا  : » ینعی ( 215 «) ٍریِصَن الَو  ِیلَو  نِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  ِْملِعلا  َنِم  َكَءآج 
«. تشاد یهاوخن  يروای  یلو و  ادخ  بناج  زا  ییامن 

.تسا هدشن  هداد  امش  هب  كدنا  زج  یشناد  216 ؛) «) ًالِیلَق ّالِإ  ِْملِعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  امَو  : » دومرف و 

یم دـهاوخب  سک  ره  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  شناد  (217 ؛) ءاشی نم  بلق  یف  هَّللا  هفذـقی  رون  ملعلا  : » هک فیرـش  ربخ  نیا 
.دشاب قوف  تایآ  هدننک  نایب  هدوب و  ام  دهاش  دناوت  یم  تسا و  یفاک  ام  بولطم  تابثا  يارب  دزادنا »

سپ دشاب ، یم  شتاذ  نیع  یلزا و  یلاعت  يادخ  ملع  هکلب  تشاد ، ملع  اهنآ  یجراخ  دوجو  زا  لبق  ءایـشا  هب  دـنوادخ  هک  نیا  هوالع 
مزال رما  ود  نیا  زا  یکی  راچان  هب  سپ  دـشاب ؛ وا  تاذ  نیع  هلـصاح  روص  اـی  و  يردـصم )  ) یثدـح ياـنعم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 

اُولوُقی ْنَأ  اوُکَْرتی  ْنَأ  ُساّنلا  َبِسَحَأ  : » لثم تایآ  زا  یخرب  هب  يودب  رظن  رد  یلاعت  يادـخ  ملع  ثودـح  ءایشا 2 -  تیلزا   - 1 تسا :
ناحتما دـنوش و  یم  هتـشاذگ  دوخ  لاح  هب  میدروآ  نامیا  هک  هتفگ  نیا  اب  هک  دـندرب  ناـمگ  مدرم  اـیآ  218 ؛) «) َنُونَتْفی ْمُهَو ال  اّنَمآ 

یم ناـشیا  زا  شیپ  هـک  یناـسک  219 ؛) «) َنِیبِذاـکلا َّنَمَْلعَیلَو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنـِم  َنـیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقلَو   » .دـندرگ یمن 
.دسانشب دنتفگ  غورد  هک  ار  یناسک  دنادب و  دنتفگ  تسار  هک  ار  یناسک  دیاب  ادخ  سپ  میدومزآ ، ار  دنتسیز 

دمهفب دسانـشب و  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  دـیاب  دـنوادخ  220 ؛) «) َنیِِقفاـنُملا َّنَمَْلعَیلَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیلَو  : » دوـمرف و 
.دنا هتفاین  عوقو  اهنآ  زونه  هک  دنک  یم  تلالد  تسا  ءاشنا  يارب  هک  نملعیل )  ) لعف راهچ  نیا  رد  .دننایک  ناقفانم 

زین و 
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نیب ار  اهزور  نیا  و  221 ؛) «) ...َءآدَهُـش ْمُْکنِم  َذِخَّتیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعِیلَو  ِساَّنلا  َنَیب  اُهلِواُدن  ُمایَْالا  َْکِلتَو  : » دومرف یلاعت  يادـخ 
.دریگب ینادهاش  امش  زا  دسانشب و  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ات  مینادرگ  یم  تسدب  تسد  مدرم 

لخاد هک  دیا  هدرک  نامگ  ایآ  222 ؛) «) َنیِِرباّصلا َمَْلعیَو  ْمُْکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعی  اَّملَو  َهَّنَجلا  اُولُخْدَـت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  : » دومرف و 
اریز تسا .» هتفاین  رد  ار  نارباص  دناد و  یمن  دنا  هدرک  داهج  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دـنوادخ  زونه  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  یم  تشهب 

هب یلاعت  يادـخ  ملع  هک  تسا  یهیدـب  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  یفن  عضوم  ود  رد  ار  ادـخ  ملع  مود  لوا و  هیآ  ود  لثم  تسخن  هیآ 
یم وا  اـهنت  ار  تاـیانع  همه  هک  یـسک  قیفوت  هب  نوـنکا  تسا  ناوارف  میرک  نآرق  رد  نآ  لاـثما  تسا و  یلزا  ثودـح  زا  لـبق  ءایـشا 

تافص هک  نیا  دیدیمهف و  ار  هیمیحر  تمحر  هینامحر و  تمحر  نیب  توافت  هتشذگ  رد  امش  مییاشگ ، یم  ار  تایآ  نیا  زمر  دشخب 
: دنا یتارابتعا  بتارم و  ياراد 

تیافک زیچ  همه  زا  تسا  تاذ  هک  نیا  ظاحل  هب  تاذ  هک  نیا  يانعم  دـشاب  یم  تاذ  نیع  تفـص  هک  تسا  نیا  لوا : هبترم  راـبتعا و 
ام يالوم  هک  نانچ  تایح ، هب  هن  تسا  یح  ملع ، هب  هن  تسا  ملاع  دوجو ، هب  هن  تسا  دوجوم  تاذ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  .دـنک  یم 

شمولعم يو و  نیب  دـنک ، ادـیپ  ملع  دـناوتن  نآ  نودـب  هک  تسین  یتـالآ  تادا و  هب  يو  ملع  دوـمرف : هلیـسو  هبطخ  رد  نینمؤـملاریما 
.ددرگ شمولعم  هب  ملاع  نآ  هب  هک  تسین  رگید  یملع 

عمس و دوجو و  تایح و  تردق و  ملع و  زا : دنترابع  اهنآ  دنددعتم و  یلاعت  قح  تافص  هک  نیا  مود : رابتعا 
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تاذ دیاب  راچان  هب  سپ  .دشاب  رگید  تفص  ضرع  رد  نآ  زا  یتفص  ره  هک  دوش  رابتعا  يرما  دیاب  تافص  نیا  زا  مادک  ره  رد  رـصب ،
يرگید ضرع  رد  یتفص  ره  ددرگ و  یم  تافص  ینوگانوگ  عونت و  ثعاب  باجح  نآ  ددرگ ، بوجحم  یباجح  هب  تافص  ملاع  رد 

.تسا تافص  ياه  هولج  هب  رثأتسم  مسا  یلجت  ملاع  ملاع ، نیا  .دریگ  یم  رارق 

« میلع  » تاذ هب  رابتعا  نیا  هب  اذل  دوش ، یمن  لدب  ینادان  هب  و  تسا ، رثأتسم  مسا  یتاذ  ملع ، الثم  یتفص  ره  هک  تسا  نیا  موس : رابتعا 
هک يا  هیعون  ءامـسا  هب  نآ  باجتحا  رابتعا  نودب  تسا  فوصوم  یتاذ  نآ  قاقـشا  أدبم  هک  دراد  تلالد  مسا  نیا  و  دوش ، یم  هتفگ 

.دنا هنیابتم  مولع  عاونا  زا  کیره  بر  اهنآ  زا  کیره 

مـسا نیا  دوش ، یم  ریبعت  ملاع  مسا  لثم  هب  يو  زا  هدش  دای  رابتعا  هب  سپ  تساه  باجح  نیا  هب  رثأتـسم  مسا  باجتحا  مراهچ : رابتعا 
یم هک  يروط  هب  دوش ، نآ  ندش  لعفلاب  رابتعا  هک  نیا  نودـب  تسا  لعف  هب  هوق  زا  لزنت  ددـصرد  نآ  فوصوم  هک  دـنک  یم  تلالد 

رد لعف  ماجنا  لحم  قادصم و  لوعفم  هک  يروط  هب  داد  ربخ  لوعفمرب  شعوقو  زا  فوصوم و  زا  شرودص  زا  ادبم و  تیلعف  زا  ناوت 
.ددرگ یم  رگید  قادصم  ضرع 

یم تسناد و  الثم  هک  داد  ربخ  فوصوم  زا  ناوت  یم  راـبتعا  نیا  هب  سپ  تسا ، هدـش  داـی  ظاـحل  هب  روبزم  مسا  تیلعف  مجنپ : راـبتعا 
نآ رودص  زا  لعف  رودص  زا  لبق  تسا و  لعف  هبترم  نیا  اریز  میهدـب ، يربخ  نانچ  میتسناوت  یمن  لحارم  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـناد ،

ار داهتجا  تهاقف و  هکلم  یـسک  رگا  هک  دیناد  یم  اریز  .دـشاب  هدوب  فوصوم  یتاذ  أدـبم  هچرگا  میهد ، ربخ  میتسناوت  یمن  لعاف  زا 
نیرتالاب رد 
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هکلب درک ، تباث  وا  يارب  ار  ینادان  درک و  ملع  یفن  وا  زا  ناوت  یمن  دشاب ، هدشن  طابنتـسا  داهتجا و  لوغـشم  یلو  دـشاب  هتـشاد  هبترم 
تواضق دـناوت  یم  تسا  ملاع  میلع و  نوچ  يو  مییوگ  یم  اذـل  مییامن ، یم  مکح  نادـب  مینک و  یم  تاـبثا  وا  يارب  ار  ملاـع  میلع و 

دنناـمه اـی  و  دـناد ، یم  تسناد و  هک  میهد  ربخ  وا  زا  میناوت  یم  زین  و  تسا ، تباـث  وا  يارب  دـشاب  زیاـج  هیقف  رب  هک  هچ  ره  و  دـنک ،
.داد ناوت  یم  وا  هرابرد  ياهربخ  نینچ 

تافـص رگید  تردق و  ضرع  رد  ملع  اذل  هدـش و  بجتحم  نادـب  رثأتـسم  مسا  هک  يرابتعا  سپ  یتفایرد  ار  قوف  بلاطم  هک  نونکا 
، دشاب یم  تامولعم  زیامت  ملاع  رد  زیامتم  تایهام  تادوجو  نآ  و  تسا ، ءایـشا  حـیتافم  هب  يو  هطاحا  نامه  رابتعا  نیا  .تفرگ  رارق 
وا دزن  هـب  و  223 ؛) «) َوُه ّالِإ  اهُمَْلعی  ِبیَغلا ال  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِعَو  : » هفیرـش هیآ  رد  هک  تسا  توبن  تقیقح  مراـهچ  هبترم  ناـمه  هبترم  نیا 

يدوجو هراشا  لباق  هک  تسا  يا  هبترم  نیا  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  .دناد  یمن  ار  نآ  یسک  وا  زج  هک  تسا  دوجوم  بیغ  ياهدیلک 
نامه نآ  ضراوع  همه  رهوج  دشاب و  یم  شملاوع  همه  أدبم  بتارم و  همه  حاتفم  یـش ء  ره  رد  وا  و  دـشاب ، یمن  ملاع  نآ  رد  زج 

مالسلا و هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  تیاور  رد  هک  تسا  يا  هناگتفه  لاصخ  نامه  زا  باتک  هبترم  نیا  تسا ، باتک  هبترم 
باتک هبترم  سپ  باتک  هبترم  هب  رگم  دسر  یمن  لامک  هب  نیمز  نامـسآ و  رد  زیچ  ره  هک  دندرگ  نایب  اجنآ  رد  دش ، نایب  نسحلاوبا 

هب هاگنآ  تسا ، ءایشا  همه  بیغ  هبترم  دنک و  یم  ادیپ  نیعت  یهلا  ملاع  رد  ءایشا  همه  هک  تسا  يا  هبترم 
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ددرگ و نیعم  نآ  بتارم  هک  نیا  نودب  ددرگ ، یم  نیعتم  قلخ  ملاع  رد  دنوادخ  لجا  نذا و  اضق و  تردق و  هدارا و  یهلا و  تیـشم 
هناگ تفه  لاـصخ  دـیاب  ینأـش  هبترم و  ره  نیعت  رد  اذـل  تسا ، يوطنم  يو  رد  ربکا  ملاـع  بتارم  همه  سپ  دوش ، مولعم  نآ  نوؤش 

.ددرگ لامعا 

زیمت و هک  انعم  نیا  هب  هن  یلو  داد ، صخـشت  زیمت و  ار  شتامولعم  ءایـشا و  بیغ  هبترم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ادـخ  ملع  ياـنعم  سپ 
اهنآ هب  یملع  هطاحا  دـنوادخ  لاح  نیع  رد  دوش و  هراشا  نآ  نیا و  هب  رگید  یـش ء  ضرع  رد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  اـهنآ  صخـشت 

.تسا نینچ  َوُه » ّالِإ  اهُمَْلعی  ِبیَغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  : » هفیرش هیآ  دافم  هکنانچ  دراد ،

ّالِإ اهُمَْلعی  ال   » هب هک  نیا  زا  و  دراد ، هطاحا  اهنآ  رب  يو  رثأتـسم  مسا  هک  تسا  نیا  ندنامهف  يارب  درک  هدنع »  » هب ریبعت  هک  نیا  زا  سپ 
یملع صخـشت  نونکا  مه  اذل  تسا ، یلاعت  قح  هژیو  هدـنیآ  رد  روبزم  حـتافم  نداد  صخـشت  هک  دـنامهفب  ات  درک  هراشا  نآ  هب  َوُه »
یملع هطاحا  سپ  دراد ، هطاحا  اهنآ  هب  يو  ملع  لاح  نیع  رد  و  دننک ، یم  ادیپ  ثودح  تامولعم  هک  دراد  تلالد  نمض  رد  درادن و 
ثعاب یهلا  ملاع  رد  هن  یملع  هطاحا  نیاربانب  دشاب ، یمن  اهنآ  نیعت  يارب  همات  تلع  تسین و  اهنآ  دوجو  مزلتسم  ءایـشا  هب  یلاعت  قح 

ردـق و هدارا و  تیـشم و  هطـساو  هب  تفای  نیعت  یلاعت -  كرابت و  قح -  ملاع  رد  هک  یماگنه  قلخ و  ملاـع  رد  هن  تساـهنآ و  نیعت 
هلحرم نیا  رد  یلو  دبای ، یم  نیعت  قلخ  ملاع  رد  لجا  نذا و  اضق و 
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.دشاب یمن  نیعتم  نآ  نوؤش  هتفاین و  صخشت  نآ  بتارم  زونه 

ملع یفن  اب  قح  یملع  هطاحا  نیاربانب  دـنبای ، یم  صخـشت  بتارم  کـت  کـت  ...هدارا ) تیـشم و   ) یهلا لاـصخ  تفه  نآ  هب  هاـگنآ 
.درادن یتافانم  هدنیآ  هتشذگرد و 

یلاعت قح  یملع  هطاحا  يارب  یلاثم 

یم نآ  زا  ایند  ضارقنا  ات  هدـنیآ  هتـشذگ و  تاـقولخم  همه  هک  روآ  رظن  رد  ار  یـسونایقا  مییاـمن : نشور  ار  بلطم  نیا  یهاوخ  رگا 
: تفگ درک و  هراشا  سونایقا  زا  یشخب  هب  ناوت  یم  ایآ  هدشن  ادج  برغم  لها  ای  قرشم و  لها  يارب  یمهـس  هک  یماگنه  ات  دنـشون ،

دش مولعم  کی  ره  هیمهس  رگا  و  درک ؟ یفن  ایرد  زا  ار  ناشیا  هیمهـس  ناوت  یم  ایآ  و  تسا !؟ برغم  لها  ای  قرـشم و  لها  مهـس  نآ 
ار ناشیا  مهـس  ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ برغم  میلقا  نامهب  ای  قرـشم و  زا  میلقا  نالف  مهـس  نیا  تفگ  درک و  هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  اـیآ 
تلود و نالف  هیمهس  تفگ  درک و  هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  ایآ  یلو  دشاب ، هدش  مولعم  ییاه  میلقا  نینچ  هیمهـس  رگا  زین  و  درک ؟ یفن 

دارفا کت  کت  هیمهس  هک  یماگنه  ات  دنتفرگ ، رظن  رد  ییادج  هیمهس  يا  هدع  يارب  رگا  زین  و  تسا ؟ نیا  اهرهـش  نالف  تلم و  نالف 
سپ درک ، یفن  ار  ناشیا  هیمهس  ناوت  یم  ایآ  زین  تسا و  نیا  نامهب  نالف و  مهس  تفگ  درک و  هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  ایآ  هدشن  ادج 
یفن هساک  نآ  زا  ار  دیز  هیمهس  ناوت  یمن  زین  و  تسناد ، دیز  هیمهس  ار  هساک  نآ  ناوت  یمن  دیـشونن  بآ  نآ  زا  دیز  هک  یماگنه  ات 

اذل بآ ، تیوه  زا  هن  و  دوش ، یم  عازتنا  هتشادرب  يو  هیمهس  هک  يدح  زا  مسا  نیا  هب  هجوت  اب  دیز  هیمهس  اریز  .درک 
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یمن تفاین  صخشت  هزیمم  تاصخشم  هب  هدشن و  مولعم  دیز  هیمهـس  هک  ینامز  ات  الـصا  تسا و  نینچ  دودحم  يایـشا  همه  رد  هصق 
صخـشت تیوه  تسین  مزـال  تسا و  نکمم  تیوه  هب  هطاـحا  اریز  درک ، هطاـحا  نآ  هب  ناوت  یم  اـما  درک ، نآ  دوجو  هب  مکح  ناوت 

نیعت زونه  زیچ  نآ  یلو  دـشاب  نکمم  يزیچ  رب  هطاحا  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  يارب  ام  لاثم  سپ  دـشاب ، هتفریذـپ  نوگاـنوگ  ياـه 
.دشاب هدرکن  ادیپ  يدح 

هب ءایشا  نتسناد  ملعی ) ملع و   ) لبقتسم یضام و  رد  ءایشا  نتسناد  قلعتم  دریگ و  یم  قلعت  ءایشا  ياه  تیوه  هب  ملع  رگید : ترابع  هب 
هبطخ رد  بلطم  نیمه  درادـن ، یفاـنت  هدـنیآ ) هتـشذگ و  رد   ) ملع یفن  نیب  ملع و  تاـبثا  نیب  نیارباـنب  تسا ، تاـنیعت  تاصخـشم و 
کی رد  نسحلاوبا  ترـضح  اب  نم  تفگ : يو  تسا  هدـمآ  یناـجرج  نب  حـتف  زا  ( 224) یفاک تیاور  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

؛ عومـسم ذإ ال  ًاعیمـسو  مولعم ، ذإ ال  ًاملاعو  هولأم ، ذإ ال  ًاهلإو  بوبرم ، ذإ ال  ًّابر  ناک  : » دومرف هک  نیا  ات  میدرک ، یم  تکرح  ریـسم 
اه هتـسناد  زونه  هک  دوب  ییاناد  و  دندوبن ، نادـباع  زونه  هک  دوب  يدوبعم  و  دوبن ، یبوبرم  چـیه  هک  ماگنه  نآ  رد  دوب  راگدرورپ  يو 

هدش و لقن  ( 225) میهاربا نب  یلع  زا  رگید  تیاور  رد  يا  همتت  .دندوبن و  اه  هدینش  هک  یماگنه  هب  دوب  يا  هدنونش  و  دندوبن ، ققحم 
يا هدـننیرفآ  دوبن ، مولعم  زونه  هک  ینامز  رد  دوب  اناد  بوبرم ؛ ذإ ال  ّبرو  قولخم ، ذإ ال  قلاخو  مولعم ، ـال  ذإ  ملاـع  : » تسا نیا  نآ 

تافص نیا  هناگراهچ  بتارم  تابثا  ترـضح  دارم  سپ  .دوبن  يا  هدیرورپ  زونه  هک  دوب  يراگدرورپ  دوبن ، يا  هدیرفآ  زونه  هک  دوب 
یفن دهاوخ  یم  و  تسا ، یلاعت  قح  يارب 
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.دنک مجنپ  هبترم  هب  اهنآ  لزنت 

قاقتـشا أدـبم  هک  لاـح  نیع  رد  درک  تافـص  یفن  ناوـت  یم  هبترم  نیا  رد  تسا ، لوـعفم  رب  لـعاف  زا  لـعف  عوـقو  هبترم  مجنپ  هبترم 
يو هک  تفگ  ناوت  یم  هتخاسن  ار  ریرـس  هدرکن و  ییانب  هک  یمادام  راجن  انب و  رد  هک  ناـنچ  دـینک ، یم  تاـبثا  وا  يارب  ار  فوصوم 
مه هبترم  کی  یفن  مزلتـسم  یتح  و  تسین ، هناـگراهچ  بتارم  یفن  مزلتـسم  مجنپ ) هبترم  ینعی   ) راـک نیا  یفن  هدرکن و  يراـک  زونه 

دبعابأ تعمس  لاق  : » دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  ریصبوبا ) زا  ( 226) یفاک تیاور  رد   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  اذل  .تسین 
الو هتاذ  هردقلاو  رصبم ، الو  هتاذ  رصبلاو  عومـسم ، الو  هتاذ  عمـسلاو  مولعم ، الو  هتاذ  ملعلاو  اّنبر  ّلجوّزع -  هَّللا -  لزی  مل  لوقی : هَّللا 
یلع هردقلاو  رـصبملا  یلع  رـصبلاو  عومـسملا  یلع  عمـسلاو  مولعملا  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا  ناکو  ءآیـشألا  ثدحأ  اّملف  رودقم ،

وا تاذ  عمـس  هدوبن و  مولعم  زونه  هک  یلاح  رد  هدوب  وا  تاذ  نیع  ملع  هدوب و  ام  راگدرورپ  ّلجوّزع -  يادـخ -  هتـسویپ  رودـقملا ؛
، دوبن يرودقم  زونه  دوب و  وا  تاذ  تردق  دوبن و  يرصبم  زونه  دوب و  وا  تاذ  نیع  رـصب  دوب و  هتفاین  دوجو  عومـسم  زونه  یلو  دوب 
رب يو  تردق  رـصبم و  رب  يو  رـصب  عومـسم و  هب  يو  عمـس  مولعم و  هب  يو  ملع  تفای  ققحت  مولعم  دـیرفآ و  ار  ءایـشا  هک  یماگنه 

«. تفرگ قلعت  رودقم 

.دراد توافت  ام  دروم  اب  رگید  تاهج  زا  لاثم  هچرگ  تسا  بوخ  رادقم  نیمه  نایب  يارب  ام  لاثم  سپ 

هدنیآ ثداوح  هب  ملع  قلعت  یگنوگچ  رد 

ملع میدق 2 -  ملع   - 1 ینعی : ملع  ود  ياراد  دنوادخ  دنیوگ : یم  هک  یناسک  هک  دش  رهاظ  اجنیا  زا  و 
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تارابتعا تافـص و  دودح  ندادن  زییمت  ءایـشا و  بتارم  هب  ندرکن  هجوت  ناشیا  هابتـشا  أشنم  دندش و  هابتـشا  راچد  دشاب ، یم  ثداح 
.تسا رگید  تأیه  رد  ظوحلم  رابتعا  زا  ریغ  رابتعا  کی  هب  یتأیهره  هک  نیا  تساهنآ و 

تاصخشم ملعی ) ملع و   ) عراضم یضام و  هب  ملع  قلعتم  تسا و  ءایـشا  ياه  تیوه  ملع  قلعتم   » هک بلطم  نیا  رب  رگید  لیلد  نونکا 
تسا یلزا  ءایشا  هب  قح  ملع  هک  دنراد  قافتا  نایدا  همه  هک  تسا  نیا  اهنآ » نوؤش  بتارم و  هن  تسا و  رگیدکی  زا  صاخـشا  هزیمم 

زا تافـص  ءامـسا و  رگید  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دراد ، ملع  اهنآ  نوؤش  بتارم و  همه  هب  ءایـشا  تقلخ  زا  دـعب  یلاعت  يادـخ  زین  و 
ملع هک  نیا  يانعم  دنراد ، زورب  لاجم  مسا  رازه  ات  ...و  ریبخ  ریصب و  عیمس و  دجوم و  روصم و  ربدم و  ردقم و  يراب و  قلاخ و  لیبق 

يانعم زین  و  تسیچ ؟ یلعف  تافـص  رگید  فالخرب  درک  یفن  ناوت  یمن  ادـبا  الزا و  یلاعت  يادـخ  زا  ار  نآ  تسا و  تاذ  تافـص  زا 
دنتسه لجا  نذا و  اضق و  ردق و  هدارا و  تیشم و  ملع و  هناگ  تفه  ياه  تلـصخ  رب  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  تادوجوم  همه  هک  نیا 

هک یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  ملاع  زا  هکلب  .تسا  هدیزرو  رفک  دنک  ضقن  ار  هدعاق  نیا  دـناوت  یم  هک  درب  نامگ  یـسک  رگا  تسیچ ؟
یلاعت يادـخ  ...ءآش ؛ یتم  ملع  ام  یف  ءادـبلا  یلاعتو  كرابت  هَّللف  : » دومرف هک  دیـسر  اـجنیا  هب  ثیدـح  هدـش و  لـقن  ( 227) یفاک رد 
دوجو ملاع  هک  تیـشم  ملاع  هب  تامولعم  زیمت  ملاع  زا  لیزنت  زا  دعب  ینعی  دنک .» یم  رظن  دیدجت  دناد  یم  هچنآ  رد  دـهاوخب  هاگره 

یلک
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.تامولعم زیمت  ملاع  رد  هن  دیریذپ ، یم  ار  ءادب  تسا 

دهاوخب ار  هچنآ  دنک و  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  دـنوادخ  228 ؛) «) ِباتِکلا ُّمُأ  ُهَْدنِعَو  ُِتْبثیَو  ُءآشی  ام  ُهَّللا  وُحْمی  : » دومرف یلاعت  يادـخ 
.تسا یلاعت  قح  دزن  هب  باتکلا  ّما  و  دنک ، یم  تابثا 

رد یلو  دنک ، یم  تابثا  ار  يرگید  زیچ  ملاع  نیمه  رد  دـنک و  یم  وحم  ار  هدیـسر  تیـشم  ملاع  هب  هک  یتامولعم  هک  تسا  نیا  دارم 
ما ملاـع  نآ  دـنراد و  دوجو  اـجنآ  رد  ددرگ  یم  تاـبثا  دوش و  یم  وحم  هچنآ  هکلب  دریگ ، یمن  تروص  وحم  تاـمولعم  زیمت  ملاـع 

.تسا ظوفحم  حول  باتکلا و 

ءادب يانعم  رد 

وحم دنک و  هدارا  دناوت  یم  اذل  دنک ، یم  لصاح  ءادب  دناد  یم  هچنآ  رد  یلاعت  يادـخ  هک  دوش  یم  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  سپ 
دـهاوخب و ار  يرگید  زیچ  دـنک و  شوحم  دـناوت  یم  دـیامن و  ریدـقت  دـناوت  یم  تساوخ  هاگره  دـهاوخب و  ار  يرگید  زیچ  دـنک و 

قلعت يزیچ  هب  اضق  هک  یماگنه  و  دـیامن ، ریدـقت  ار  يرگید  زیچ  دـنک و  وحم  ار  نآ  ای  دـیامن و  اضق  دـناوت  یم  دومن  ردـقم  هاگره 
ار نآ  دناوت  یم  درک  اضما  هک  یماگنه  و  دیامن ، اضق  ار  يرگید  زیچ  دنک و  وحم  ار  نآ  ای  دنک و  اضما  ار  نآ  دـناوت  یم  زین  تفرگ 

ءادـب رگید  دومن  داجیا  درک و  نیعم  هک  یماگنه  و  دـیامن ، نیعم  ار  يرگید  زیچ  دـنک و  وحم  ار  نآ  ای  دـنک و  داـجیا  نیع  ملاـع  رد 
زا ییزج  قیداصم و  زا  یقادصم  زیچ  نآ  تساوخ  هچ  ره  و  تسا ، طیحم  تیشم  ملاع  رب  تامولعم  زیمت  ملاع  رد  مولعم  سپ  تسین ،

اضق ملاع  ردق و  ملاع  هدارا و  ياه  ملاع  زا  ملاوع  رگید  تیشم و  باب  رد  بلطم  نیمه  و  تسا ، نآ  تاییزج 
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تاییزج لفاس و  سنج  هب  تبـسن  یلاع  سنج  هطاحا  ناس  هب  هدوب و  نودام  رب  طیحم  اهنآ  همه  دـیآ ، یم  لجا  ملاـع  نذا و  ملاـع  و 
ره هب  دـنوادخ  ات  دوبن  تسناد  یم  ادـخ  هچنآ  رد  ءادـب  يارب  یهار  دوب  یم  نیعتم  ءایـشا  ملع  قلعتم  رگا  دـنطیحم ، نودام  رب  هیفاضا 

قلعت نآ  هب  ملع  اریز  .تشادن  ییانعم  لاصخ  رگید  تیـشم و  رب  تامولعم  فقوت  الـصا  هکلب  دنک ، نوگرگد  ار  نآ  دـهاوخب  ماگنه 
.دوبن نییاپ  لحارم  هب  يزاین  دوب و  هتفرگ 

دوجو زا  دعب  هکلب  دنتـسین ، مولعم  یلاعت  يادخ  يارب  صخـشم  نیعتم و  روط  هب  ءایـشا  هک  تسا  نیا  امـش  نخـس  همزال  ییوگ : رگا 
نیا زا  هکلب  میرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  هتفگ  نیا  زا  ام  تسا ، دـنوادخ  لهج  ینادان و  ءایـشا  ندوبن  مولعم  رگا  میوگ : دـندرگ ! یم  مولعم 

دنوادخ دیتسناد  اریز  دوزفاین ، دنوادخ  شناد  رب  ءایشا  ثودح  تسا و  نآ  ثودح  زا  دعب  دننامه  دنوادخ  ثودح  زا  لبق  ملع  هبنج 
دزن رد  اصخـش  انیع و  ءایـشا  هک  تسا  نیا  دندوبن  مولعم  ادخ  يارب  ءایـشا  هکنیا  زا  دارم  رگا  .تشاد و  ملع  اهنآ  هب  تافـص  ملاع  رد 

و دنثداح ، قولخم و  ءایـشا  اریز  مییوج ، یم  برقت  دـنوادخ  هب  لوق  نیا  اب  هکلب ) میتسه  نآ  هب  لئاق  اهنت  هن  ام  ، ) دـنا هدوبن  دـنوادخ 
امش نخس  ربانب  یلو  دنا ، هدیسر  تبیغ  هبترم  هب  اهنآ  رد  لعف  تافص  تاذ و  تافـص  لیبق  زا  ینـسح  ءامـسا  همه  ندش  هدایپ  زا  دعب 
اریز دنکن ، ادیپ  هار  اهنآ  رد  ءادب  زگره  و  دنوش ، جراخ  تیلعف  هلحرم  زا  یلعف  تافـص  همه  دنـشاب و  یلزا  میدـق و  انیع  ءایـشا  دـیاب 

.دوش نوگرگد  دناوت  یمن  یلاعت  قح  ملع 

ناشروضح يانعم  هب  ءایشا  هب  ملع  ییوگ : رگا 
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یتوافت اه  نامز  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  یلاعت  قح  دزن  هب  ءایـشا  روضح  زا  دارم  اریز  تسین  ءایـشا  مدـق  نآ  همزال  تسادـخ  دزن  رد 
نایعا رد  هچرگ  دنرـضاح ، ادـخ  يارب  دوخ  دوجو  نامز  رد  یناـمز  ءایـشا  تسا و  ناـسکی  هدـنیآ  لاـح و  یـضام و  ناـمز  درادـن و 

.دنرادن یلاعت  قح  دزن  ناشروضح  اب  تافانم  دنا  هدوبن  ینامز  رد  دنوش و  دوجوم  ینامز  رد  ءایشا  رگا  سپ  دنشابن ، دوجوم 

: میوگ نکیلو  تسا ، ملسم  شریذپ و  دروم  تسا  یکی  دنوادخ  دزن  هب  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  نامز  رد  هک  امـش  نخـس  نیا  میوگ :
صخـشم و روط  هب  ثداوح  اب  هدنیآ  نامز  ینعی  تسا ؟ دوجوم  ملاوع  رد  یملاع  رد  ًانیع  ًاصخـش و  ثداوح  همه  اب  هدـنیآ  نامز  ایآ 

نآ هب  یهلا  هراشا  هب  یهلا و  ملاـع  رد  ولو  هراـشا  ناـکما  تسا و  مودـعم  هکنیا  اـی  دراد و  یهلا  ملاـع  رد  ًـالثم  هراـشا  تیلباـق  نیعم 
.تسین

يزیچ دـنوادخ  اب  لزا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  تسا و  یلزا  نیاربانب  تسا  دوجوم  یهلا  ملاع  رد  ًـالثم  هدـنیآ  ناـمز  ییوگ : رگا 
رـضاح ادـخ  دزن  هب  ملاـع  نآ  رد  يزیچ  هچ  تروص  نیا  رد  تسین  دوجوم  زین  یهلا  هراـشا  هب  ملاـع  نآ  رد  ییوگ  رگا  تسا و  هدوب 

؟ دوب

ءایـشا ياه  تینا  قیاقح و  هب  ادخ  ملع  هکنیا  رگید  ترابع  هب  تسادخ ، رثاتـسم  مسا  زا  ترابع  یلاعت  قح  ملع  هک  دـش  نشور  سپ 
نآ ضرع  رد  هک  یتامولعم  رگید  زا  زیمت  مولعم و  هبترم  هب  لوصو  زا  دـعب  دراد و  هطاحا  دوش  یم  قالطا  یـش ء »  » مسا اـهنآ  رب  هک 

قلخ ملاع  رد  هراشا  تیلباق  یهلا  ملاع  رد  مولعم و  هبترم  رد  لزنت  زا  دعب  ینعی  تسا 
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دوجوم قلخ  ملاع  رد  دنتشاذگ و  ریثات  ءایشا  رد  یهلا  هناگ  تفه  ياه  تلصخ  رگید  تیـشم و  هکنیا  زا  سپ  نیاربانب  دنک ، یم  ادیپ 
نایب ءامسا  ثودح  ثیدح  حرـش  رد  هلاسرلا » عضومو   » فنـصم لوق  حرـش  رد  هک  نانچ  دندش ، قلخ  ملاع  رد  هراشا  هتـسیاش  دندش 

.تسا هدش 

دندنوادخ ملع  رهظم  همئا  هک  نیا  رد 

ریغ هب  تسا و  قلخ  ملاع  رد  بتارم  رگید  هب  ملع  تلزنم  هب  ءایشا  همه  بیغ  هبترم  یهلا و  ملاع  رد  تیمولعم  هبترم  ینعی  هبترم  نیا  و 
ياهدیلک و  229 ؛) «) َوُه ّالِإ  اهُمَْلعی  ِبیَغلا ال  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِع  َو  : » دومرف هک  نانچ  درادـن ، هطاحا  هبترم  نیا  رب  سک  چـیه  یلاـعت  قح  زا 

روهظ هبترم  نیلوا  ءایـشا  همه  بیغ  هبترم  ینعی  هبترم  نیا  و  درادـن .» یهاـگآ  نآ  رب  سک  چـیه  وا  زج  تسا و  راـگدرورپ  دزن  بیغ 
.تسا قلخ  يارب  حاتفم  هبترم  قلخ و  ملاع  رد  تادوجو 

مهیلع وا  نیرهاـط  لآ  دـمحم و  نآ  ملع  ياـه  هنیزخ  فرظ و  تسا  قلطم  دوجو  ملاـع  هک  تیـشم  ملاـع  هب  نآ  لزنت  زا  دـعب  هاـگنآ 
، دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  هضوفم  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ( 230) جئارخ باتک  زا  هک  نانچ  دنتسه ، مالـسلا 

یم ام  دهاوخب  دنوادخ  هک  یماگنه  هب  دشاب ، یم  ّلجوّزع -  يادخ -  تیـشم  فرظ  ام  ياه  لد  هکلب  دـنتفگ ، غورد  ناشیا  : » دومرف
ار دهاوخب » دنوادخ  هکنیا  رگم  دینک  یمن  هدارا  دـیهاوخ و  یمن  231 ؛) «) ُهَّللا َءاشی  ْنَأ  َّالِإ  َنُؤاشَت  امَو  : » هفیرـش هیآ  هاگنآ  میهاوخ ،»
رد هک  نانچ  دـیامن ، یم  راهظا  تسا  دونـشخ  ناشیا  زا  هک  یناسک  هب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یبیغ  نامه  نیا  .دومرف  توالت 
؛) 233 «) ٍلوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ  ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهْظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  : » یلاعت قح  نخـس  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 232) یفاک

ار یسک  شیوخ  بیغرب  و 
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هلمج زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مسق  ادـخ  هب  دومرف : .دـشاب  دونـشخ  ناشیا  زا  هک  ناربمایپ  ناس  هب  یناسک  رگم  دـنک  یمن  هاـگآ 
سپ : » تسا هدـمآ  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 234) جئارخ رد  .دوب و  دونـشخ  ناشیا  زا  دنوادخ  هک  دـنا  هدوب  یناسک 

، هدیناهاگآ تساوخ  یم  هک  بیغ  زا  هچنآ  رب  ار  يو  دنوادخ  هک  میربمایپ  نآ  ناثراو  ام  تسا و  دنوادخ  تیاضر  دروم  ادخ  لوسر 
نیا رد  ار  ناشیا  هک  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  یملع  نیا  میدـیمهف و  تمایق  زور  ات  ار  اه  هدـنیآ  اه و  هتـشذگ  اـم  رطاـخ  نیمه  هب 

ناشیا هب  هک  یتامولعم  هب  دـنوادخ  235 ؛) «) ...بءآش اِمب  رـشالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  یَِـشب ٍء  َنوُطیِحی  الَو   » .دـهد هطاحا  اهنآ  رب  شیوخ  نخس 
.تسا هدناسر  تیشم  هبترم  هب  هداد  هطاحا  اهنآ  رب  ار  ناشیا  هدیسر و 

ِیف ٍهَّبَح  َالَو  اَهُمَْلعی  اَّلِإ  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اَمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اَم  ُمَْلعیَو  َوُه  اَّلِإ  اَهُمَْلعی  َال  ِبیَْغلا  ُحـِتاَفَم  ُهَدـْنِعَو  : » یلاـعت قح  نخـس  زین  و 
رد هچنآ  و  دـناد ، یمن  وا  زج  هک  تـسا  مـلع  ياهدـیلک  وا  دزن  رد  236 ؛) «) ٍنِیبُم ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َالَو  ٍبْطَر  اـَلَو  ِضْرَأـْلا  ِتاَُـملُظ 

ياه یکیرات  رد  يا  هناد  چیه  و  دناد ، یم  ار  نآ  دنوادخ  رگم  دتفا  یمن  یتخرد  گرب  چـیه  و  دـناد ، یم  تساهایرد  اه و  یکـشخ 
شدوخ هژیو  ار  بیغلا » حتافم   » هب هطاحا  دنوادخ  اجنیا  رد  دناد .» یم  ار  اهنآ  وا  هک  نیا  رگم  تسین  یکـشخ  رت و  دتفا و  یمن  نیمز 

یبیغ ملاع  زا  هک  یکـشخ  رت و  هناد و  ره  دومرف : هاگنآ  دزاس ، زیامتم  رگیدمه  زا  ار  اهنآ  دناوت  یمن  یـسک  وا  زج  تسا و  هداد  رارق 
هدش هدیمان  یمان  هب  تسا و  هدرک  لزنت  تداهش  ملاع  هب  تسا  تامولعم  زیمت  ملاع  هک 
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ناقرف توافت و  قلخ و  ملاع  زا  قح  ملع  هدننک  ادج  تداهـش و  ملاع  زا  بیغ  ملاع  هدـننک  راکـشآ  ینعی : دراد ، رارق  نیبم  باتک  رد 
ماما رد  ار  ءایـشا  همه  و  237 ؛) «) ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَـصْحَأ  یَـش ٍء  َّلُکَو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  نیا  .ناکما و  ملاع  زا  بوجو  ملاع 

هدیمان یمان  هب  دنراد و  شرامش  ناکما  هک  ار  ایشا  همه  ندرک ) صخشم  مولعم و  و   ) شرامـش یلاعت  يادخ  .میا  هدرک  هرامـش  نیبم 
.تسا هداد  صاصتخا  نیبم  ماما  هب  دنوش  یم 

؟ تسیک نیبم  ماما 

زا مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 238) رابخالا یناعم  رد  تسا ، هدـش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تاـیاور  یخرب  رد  نیبم  ماـما 
رمع رکبوبا و  دش ، لزان  ادخ  لوسر  رب  ٍنِیبُم » ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَصْحَأ  یَش ٍء  َّلُکَو   » هیآ نیا  هک  یماگنه  هک  هدش  تیاور  شدج  زا  شردپ 

لیجنا دارم  ایآ  دندیسرپ : ریخ ، دومرف : تسا ، تاروت  نیبم  ماما  زا  دارم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  دندیـسرپ : دنتـساخرب و  شیوخ  هاگیاج  زا 
ادخ لوسر  دروآ ، يور  ماگنه  نیا  رد  نینمؤملاریما  تفگ : هاگنآ  ریخ ، دومرف  تسا ؟ نآرق  دارم  ایآ  دندیـسرپ : ریخ ، دومرف : تسا ؟

.تسا هدرک  هرامش  يو  رد  ار  ءایشا  همه  ملع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نیبم  ماما  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هتخومآ نم  هب  ار  نآ  میادخ  هک  تسین  یـشناد  چیه  مدرم ! دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  یثیدـح  رد  ربمایپ  زا  ( 239) جاجتحا رد  و 
ماما رد  متخومآ  نم  هک  یملع  ره  و  تسا ، هدرک  ءاصحا  نم  رد  ار  شناد  نآ  دـنوادخ  مشاب و  هتخوماـین  یلع  هب  ار  نآ  نم  دـشاب و 

ملاع هب  ءایشا  هک  یماگنه  هب  متخومآ » یلع  هب  نم  هک  نیا  رگم  تسین  یشناد  چیه  ما و  هدرک  هرامش  ءاصحا و  ار  نآ  نایقتم 
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هب لیزنت  رب  فوقوم  نایعا  ملاع  هب  ندیـسر  .دیـسر  دنتـسه  ترـضح  نآ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  لآ  دـمحم و  نآ  ياعو  هک  تیـشم 
.دنریذپب ءادب  دنناوت  یم  دنتسه و  نآ  هب  طونم  ینیمز  يوامس و  تادوجوم  همه  هک  تسا  یملاوع 

هب هدش  لزان  ملع  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنراد  ار  دش  دهاوخ  هچنآ  هدنیآ و  هتـشذگ و  ملع  ناشیا  هک  دراد  تلالد  هک  يرابخا  سپ 
لاس ره  رد  هاگنآ  دـننآ  ياعو  ناشیا  هک  دوش  یم  ریبعت  هیقارـشا  هفاضا  هب  نآ  زا  هک  تسا  تادوجو  همه  رب  طیحم  هک  تیـشم  ملاع 
هـس و  ردق ؛ تدارا و  تیـشم ، ملاوع  زا : دـنترابع  هناگ  هس  ملاوع  نآ  دوش ، یم  لزان  وا  رب  ردـق  ياه  بش  رد  ماما  ملاع  رد  ملاع  ّرس 

رب هدیـسر  اهنآ  لجا  هک  یتاعاس  رد  سپـس  مایا و  رد  نذا  ملاوع  هعمج و  ياـه  بش  رد  ءاـضق  ملاوع  ینعی  هدـنام  یقاـب  رگید  ملاـع 
تاقوا رد  ای  و  دـنور ، یم  شیوخ  ملاوع  هب  تاعاس  نآ  رد  اصخـش  ناشدوخ  هک  دـسر  یم  ینامز  اهنآ  لجا  .دوش  یم  لزاـن  ناـشیا 

.دنور یم  ملاع  نآ  هب  دنناد ، یم  ار  نآ  ناشیا  هدرک و  مولعم  ار  نآ  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  يرگید 

ماما ملع  هظحل  هب  هظحل  تدایز  رد 

رابخا لثم  دراد ، ماما  ملاع  رد  ملاوع  نآ  هب  اهنآ  لزنت  مدـع  ءایـشا و  غولب  مدـع  هب  هاـگن  دراد  تلـالد  ملع  یفن  رب  هک  يراـبخا  سپ 
ون هظحل  هب  هظحل  هک  تسا  نآ  ناشیا  ياه  شناد  نیرتهب  هک  دراد  تلالد  هک  يرابخا  هعمج و  ياـه  بش  راـبخا  ردـق و  ياـه  بش 

ناشیا شناد  رگا  هک  دنک  یم  تلالد  هک  يرابخا  هیراج و  ثیدـح  لثم  دـنک ، یم  ناماما  زا  بیغ  ملع  یفن  هک  يرابخا  و  دوش ، یم 
درک یم  تلالد  هک  يرابخا  و  تفای ، یم  نایاپ  ناشیا  ملع  دش  یمن  دایز 
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دوشزاب و ناـشیا  يارب  شناد  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يراـبخا  و  دـنناد ، یم  دـننادب  دـنهاوخب  هک  یماـگنه  هب  ناـشیا  هک  نیا  رب 
.دنناد یمن  دوش و  یم  لمجم  هتسب و  دنمهف و  یم  دبای و  یم  لیصفت 

؟ درذگ یم  هچ  ردق  بش  رد 

هلمج زا  تسا ، هدـمآ  ...هانلزنا  اـنا  ریـسفت : رد  یفاـک  رد  تاـیاور  نیا  تسا ، حیحـص  تاـیاور  زا  تشادرب  تفاـیرد و  نیا  رب  دـهاش 
نیلوا ربماـیپ و  نیلوا  بش  نیا  رد  تسا ، ردـق  هلیل  هرکذ -  لـج  يادـخ -  هدـیرفآ  نیلوا  تفگ : هک  تـسا  ( 240) رفعج یبا  تیاور 

، دوش لزان  بش  نآ  رد  هدنیآ  لاس  ات  روما  ریسفت  هک  دشاب  یبش  لاس  ره  رد  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  شیاضق  هدیرفآ ، ار  شا  یـصو 
هب يدرم  هک  دیناسر  اجنیا  هب  ار  ( 241) ثیدح همادا  رد  هاگنآ  تسا ، هدرک  در  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  نخـس  دـنک  راکنا  سک  ره  و 

نیا زا  تفگ : مریگن ؟ مشخ  وـت  رب  هچ  يارب  دوـمرف : ریگم ! مشخ  نم  رب  ربماـیپ  رـسپ  يا  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  ( رقاـب  ) رفعجوـبا
رد هک  دییامرف  یم  هک  نیا  زا  تفگ  موش ، یمن  نیگمشخ  دومرف : ریگم ، مشخ  تفگ : وگب ، دومرف : دیسرپ ، مهاوخ  وت  زا  هک  شسرپ 

تسناد یمن  ادخ  لوسر  ار  بلاطم  نآ  ایآ  دنروآ  یم  ناگتشرف  هک  ار  یبلاطم  دنوش ، یم  لزان  ایصوا  رب  حور  ناگتشرف و  ردق  بش 
یلع هک  نیا  رگم  هدوبن  ترـضح  نآ  زا  یـشناد  چـیه  هک  تسا  هدومن  تافو  یلاح  رد  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  تسناد و  یم  ای  و 

؟ تسا هتسناد  یم  ار  نآ 

، نید نتخومآ  يارب  داد : خساپ  درم  تسا ، هدروآ  نم  دزن  هب  ار  وت  یسک  هچ  تسا  راک  هچ  وت  اب  ارم  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا 
ار هچنآ  دومرف : دناشک ، وت  دزن  هب  ارم  یهلا  ياضق 
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هتـشذگ و ملع  هرکذ -  لج  دنوادخ -  هک  نیا  رگم  دماین  دورف  جارعم  ماگنه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بایرد ؛ میوگ  یم 
یلع نینچمه  دیآ ، یم  ردق  بش  رد  یلامجا  روما  نآ  ریسفت  دندوب ، یلامجا  یلک و  مولع  نآ  زا  يرایـسب  تخومآ ، يو  هب  ار  هدنیآ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هکنانچ  دیآ ، یم  ردق  بش  رد  زین  اهنآ  ریسفت  دیمهف و  ار  مولع  زا  لمج  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
رما اب  نآ  ریـسفت  نکیلو  يرآ  داد : خساپ  دوب ؟ ریـسفت  هارمه  هب  یلامجا  مولع  نآ  ایآ  تفگ : هدنـسرپ  درم  نآ  تسا  هدوب  نینچ  هلآو 
یم مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لیلد  امن ، نانچ  نک و  نینچ  هک  دـسر  یم  ءایـصوا  ربمایپ و  هب  ردـق  ياـه  بش  رد  یهلا 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : .امن  ریـسفت  ار  هلمج  نیا  متفگ : دننک ، لمع  هنوگچ  هک  هدش  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  دنناد ،
لزان ردـق  ياه  بش  رد  هچنآ  سپ  مدیـسرپ : تسناد ، یم  ار  شریـسفت  یلامجا و  یلک و  مولع  نآ  هک  نیا  رگم  دومرفن  تلحر  اـیند 

ردق ياه  بش  رد  نیاربانب  دیـسرپ : درم  نآ  دشاب ، یم  تسناد  یم  هچ  نآ  رد  رـسی  رما و  داد : خساپ  تسا ، زیچ  هچ  هب  ملع  دوش  یم 
ار هچنآ  ریسفت  و  دنتسه ، نامتک  هب  رومأم  بلطم  نیا  هرابرد  داد : خساپ  دمآ ؟ یمن  دیدپ  ناشیا  يارب  دنتـسناد  یم  هچنآ  زج  یـشناد 

.دناد یمن  ّلجوّزع -  يادخ -  زج  يدیسرپ  نآ  زا  هک 

بش ره  رد  : » دومرف ( 243) هدش تیاور  مالسلا  هیلعرفعجوبا  زا  ( 242 «) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرفی  اهِیف  : » یلاـعت قح  لوق  ریـسفت  رد  زین  و 
يو دوخ  هب  طوبرم  نیمارف  یگنوگچ  نآ  رد  دوش ، یم  لزان  لاس  ره  روما  ریسفت  رما  یلو  يارب  ردق 
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نایب ملعی  ملع و  هبترم  ملاع و  میلع و  ملع و  هبترم  نیب  توافت  هرابرد  ام  هک  یبلاطم  تایاور  نیا  اـب  ...هدـش » ناـیب  مدرم  هب  طوبرم  و 
.درادن دوجو  یفانت  ملعی  ملع و  یفن  ملاع و  میلع و  ملع و  تابثا  نیب  هک  ددرگ  یم  مولعم  و  دوش ، یم  نشور  میدرک 

هلحرم رد  هداد  مالـسلا  مهیلعوا  نیرهاط  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  هک  یملع  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  رد  هدـش  دای  بلاـطم  رب 
زا ریـصبوبا  هب  شدانـسا  هـب  ( 244) یفاـک تـیاور  هـلمج  نآ  زا  دراد ، تلـالد  هدـش  دراو  ءادـب  رد  هـک  يراـبخا  تـسا  یهلا  تیـشم 

نیا زا  و  دناد ، یمن  وا  زج  هک  نوزخم  نونکم و  ملع  دشاب : یم  ملع  ود  ياراد  یلاعت  يادخ  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا 
.میرو هرهب  شناد  نیا  زا  ام  هتخومآ ، ناربمایپ  نالوسر و  هکئالم و  هب  هک  یملع  دوش و  یم  لصاح  ءادب  ملع 

دنوادـخ هک  نیا  زا  دارم  و  دـسر ، یمن  تیـشم  ملاـع  هب  ملع  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  نونکم  نوزخم و  لوا  ملع  هک  نیا  زا  دارم  سپ 
یم ادیپ  زییمت  هدش و  ادج  رگیدمه  زا  یهلا  تیشم  ملاع  رد  تامولعم  هک  تسا  نیا  هداد  ایبنا  نالوسر و  ناگتـشرف و  هب  ار  مود  ملع 

.دنتسه مالسلا  مهیلعوا  نیرهاط  لآ  دمحم و  نآ  ياعو  ناراد و  هنازخ  هک  تسا  یملاع  نامه  تیشم  ملاع  دننک ،

ملع دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلعرفعجوبا  زا  تفگ : هک  تسا  راسی  نب  لیضف  زا  شدانسا  هب  ( 245) یفاک تیاور  هلمج  نآ  زا  و 
یملع و  تسا ، هدینادرگن  علطم  نآ  رب  ار  یقولخم  چیه  دـنوادخ  تسا و  نوزخم  نونکم و  ادـخ  دزن  رد  هک  یملع  تسا : مسق  ود  رب 

ناگتشرف هکئالم و  هب  دنوادخ  هک 
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، دتفا یمن  غورد  هب  دوخ  دش و  دهاوخ  عقاو  هتخومآ  شنالوسر  ناگتـشرف و  هب  دـنوادخ  هک  یملع  سپ  تسا ، هتخومآ  شنالوسر  و 
و دتسرف ، یم  ورف  ار  یشخب  دهاوخب  رگا  تسا ، نوزخم  ادخ  دزن  رد  هک  یشناد  نآ  و  دنتفا ، یمن  غورد  هب  شنالوسر  ناگتـشرف و  و 
رد هک  تسا  یمولع  دارم  هک  میداد  حیضوت  نوزخم  ملع  هرابرد  ام  .دنک  یم  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  و  دزادنا ، یم  ریخأت  ار  یشخب 

.تسا هداد  لیصفت  ار  اهنآ  تامولعم  زیمت  ملاع 

ملاع نیا  تسا ، هداتسرف  تیـشم  ملاع  هب  هک  تسا  نامه  هتخومآ  شیوخ  يایبنا  نالوسر و  ناگتـشرف و  هب  دنوادخ  هک  یـشناد  اما  و 
هدش قلخ  اقب  يارب  تیشم  ملاع  اریز  دوش ، یم  رهاظ  دبا  ات  جیردت  هب  دوخ  نوؤش  مامت  اب  ًامتح  هک  تسا  ناشیا  یلک  دوجو  ملاوع  زا 

رد دـبع  هیحان  زا  یعنام  هک  نیا  رگم  دراد ، یجیردـت  ددـجت  رب  تلـالد  هک  دـشاب  یم  نوکیـس »  » تیاور ریبعت  اذـل  و  اـنف ، يارب  هن  و 
.دیآ شیپ  شیارجا 

تیاور رد  زین  و  خـلا » ...دتـسرف  یم  ورف  هتـشاد و  مدـقم  ار  یخرب  هک  تسا  نوزخم  یملع  دـنوادخ  دزن  رد  و  : » دوـمرف ماـما  هک  نیا 
، تسا ءادـب  أدـبم  ملع  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  تسا .» نآ  زا  ءادـب  دـناد و  یمن  ار  نآ  وا  زج  هک  نوزخم  نونکم  ملع  : » دومرف تسخن 

تـسا یملاع  ملاع ، نیا  اریز  دوش ، یمن  يراج  ءادب  نآ  دوخ  رد  یلو  دنریذپ ، یم  ار  ءادـب  دنتـسه  نآ  تحت  هک  یملاوع  همه  ینعی 
، ملاوع رگید  فالخرب  دـنظوفحم ، ینوگرگد  رییغت و  زا  نآ  رد  دـنوش و  یم  يراد  هگن  نآ  رد  اه  هدـش  تابثا  اـه و  هدـش  وحم  هک 

تسا ظوفحم  حول  نآ  دشاب و  یم  یکی  تسا ، ظوفحم  ادخ  دزن  هب  هک  یملع  سپ 
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.تسا ملاع  دنچ  دریذپ  یم  ماجنا  تابثا  وحم و  نآ  رد  هک  یملاوع  و 

تسین هزات  ملع  شیادیپ  ءادب 

تامدـقم اما  دوش ، مهارف  یـش ء  دوجو  تامدـقم  هک  تسا  نیا  ءادـب  تقیقح  دوش ، یم  نشور  نآ  تقیقح  ءادـب و  يانعم  اـجنیا  زا 
تـسا رترب  رایـسب  نآ  زا  دنوادخ  و  دیآ ، مهارف  یلاعت  يادـخ  يارب  يا  هزات  ملع  هک  نیا  هن  دریگ ، یم  تقبـس  نآ  رب  يرگید  دوجو 
هدومن نشور  یلاعت  يادـخ  هیآ  رد  تسا ، رهاظ  ( 246 «) ِباتِکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِعَو  ُِتْبثیَو  ُءآشی  ام  ُهَّللا  وُحْمی  : » هفیرـش هیآ  رد  بلطم  نیمه 
تیـشم ملاع  هب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دناشن  اهنآ  ياج  رد  رگید  تامولعم  ناوت  یم  دنراد و  ینوگرگد  ناکما  هک  یتامولعم  هک  تسا 

هدش وحم  مولعم  اریز  دبای ، هار  ینوگرگد  لیدبت و  تامولعم  زیمت  ملاع  رد  هک  نیا  هن  دنا ، هدیسر  نییاپ  ملاوع  هب  ای  دنشاب و  هدیـسر 
تباث ملاع  نآ  رد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  زا  يا  هرهب  هچ  ره  هکلب  دنتـسین ، وحم  لباق  دـنراد و  روضح  تامولعم  ملاع  رد  هدـش  تابثا  و 

ادخ و نیب  و  دشاب ، یم  یلزا  شملع  هک  تسا  هَّللا  قیاقح  نآ  هب  ملاع  تسا و  ظوفحم  حول  باتکلا و  ما  ملاع  ملاع ، نآ  اریز  تسا ،
یمن ادیپ  هار  هناحبـس  قح  تاذ  رد  یلیدبت  نیاربانب  دـنک ، یمن  ادـیپ  ملع  مولعم  هب  يا  هطـساو  هار  زا  و  تسین ، يا  هطـساو  شمولعم 

.دنک

دنوادخ هدش  یهتنم  ءادب  نودب  نایعا  ملاع  هب  هدیسر و  فرص  ياضتقا  هب  هک  یفرص  تیشم  ملاع  هب  هک  راگدرورپ  ملع  نآ  نیاربانب 
یم نآ  ندش  هدایپ  تاقوا  رد  نآ  ریـسفت  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  ملع  نیا  هدینادرگ ، طیحم  نآ  رب  ار  اهنآ  هداد و  جـجح  ایبنا و  هب 

.میدرک نایب  ار  نآ  لیصفت  هک  نانچ  دسر 

رد هک  يروما  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  رگا  سپ 
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هکنیا هن  تسا ، هدیسر  ناشیا  هب  مه  نآ  ریسفت  هک  هدوب  یملاع  رد  مولعم  نآ  هک  هدوب  نیا  ظاحل  هب  دنا  هداد  ربخ  هدش  عقاو  ءادب  نآ 
زا ( 247) یشایع تایاور  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  نب  یلع  ترـضح  هک  نانچ  دنـشاب ، هداد  ربخ  ءادب  لباق  ریغ  موتحم  روما  زا  ناشیا 

، هماـیقلا موی  یلإ  نوکی  اـمب  مکتثّدـحل  هَّللا  باـتک  یف  هیآ  ـالول  : » دوـمرف یم  هک  هداد  ربـخ  ترـضح  نآ  زا  رفعج  نب  یلع  زا  هرارز 
ات ثداوح  زا  نم  دوبن  ادـخ  باتک  رد  يا  هیآ  رگا  ِباـتِکلا ؛» ُّمُأ  ُهَدـْنِعَو  ُِتْبثیَو  ُءآـشی  اـم  ُهَّللا  وُحْمی  : » هَّللا لوق  لاـق : هیآ ؟ هیأ  تلقف :
هب دیامن و  یم  تابثا  دنک و  یم  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  دومرف : دوب ؟ هیآ  مادـک  مدیـسرپ  مداد ، یم  ربخ  امـش  هب  تمایق  زور 

هیلع نینمؤملاریما  زا  قودص  ( 250) دیحوت و  ( 249) یلاما جاجتحا و  زا  ( 248) راحب رد  نومـضم  نیمه  هب  تسا .» باتکلا  ّما  وا  دزن 
نیا نآ  رخآ  رد  هدش و  تیاور  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یطنزب  زا  ( 251) دانسالا برق  زا  هک  نانچ  هدش ، تیاور  مالسلا 
هَّللاو : » دومرف مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلع و  نب  نسح  یلع و  نب  نیـسح  نیـسح و  نب  یلع  رفعجابا و  هَّللادبعابا و  هک  دوب 

(252 ««.) ِباتِکلا ُّمُأ  ُهَْدنِعَو  ُِتْبثیَو  ُءآشی  ام  ُهَّللا  وُحْمی   » هعاسلا موقت  نأ  یلإ  نوکی  نأ  امب  مکانثّدحل  هَّللا  باتک  یف  هیآ  الول 

هار دیـسر  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  هب  هک  یمولع  نآ  رد  ءادـب  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يراـبخا  زا  دارم  هک  دـش  نشور  نیارباـنب 
جیردت هب  ناشیا  يارب  هک  تسا  یملع  نآ  تسا و  تینیع  تیلعف و  ملاع  ملاع  نیا  هدیـسر  نایعا  ملاع  هب  هک  تسا  یمولع  نآ  درادـن 

هظحل هب  هظحل  و 
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زا دعب  هدـش  دای  يانعم  هب  ءادـب  اریز  دـنا ، هدومرف  تایاور  رد  هک  نانچ  تسا ، ناشیا  ياه  شناد  نیرتهب  شناد  نیا  دـیآ ، یم  دـیدپ 
.درادن هار  عوقو 

مدیسرپ تفگ : هک  تسا  هدمآ  نآ  رخآ  رد  هدمآ و  هعماج  رفج و  هفیحص و  باب  رد  ( 253) یفاک رد  هک  تسا  یتایاور  هلمج  نآ  زا 
تماـیق زور  اـت  رگید  هثداـح  زا  دـعب  يا  هثداـح  رگید و  هعقاو  زا  دـعب  يا  هعقاو  زور و  بش و  رد  هچنآ  دومرف : تسا ؟ مادـک  شناد 

دانـسا هب  .دنتـسه و  ایـصوا  ناربمایپ و  همه  متاـخ و  ربماـیپ  ملع  ناـثراو  ناـماما ، هک  نیا  باـب  رد  تسا و  ملع  نآ  دوش  یم  لـصاح 
ملع نآ  روـبز  لـیجنا و  تاروـت و  ملع  ینعی  ملع  نیا  دوـمرف : نآ  رخآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  یتـیاور  رمع  نب  لـضفم  و  ( 254) ینیلک

.دوش یم  ثداح  هظحل  هب  هظحل  هنازور و  هک  تسا  نآ  لماک  ملع  تسین ،

هظحل هب  هظحل  زور و  هب  زور  زور و  هنابـش  هک  تسا  یملع  نآ  اـهنت  ملع  تسا : هدـمآ  ریـصبوبا  زا  ( 255) يرگید تیاور  رخآ  رد  و 
ءادب هکلب  تسین ، یلاعت  يادخ  يارب  يا  هزات  ملع  شیادـیپ  ءادـب  ببـس  هک  دوش  یم  نشور  میدرک  نایب  هچنآ  زا  .دـیآ و  یم  دـیدپ 

ثعاب یکی  دوجو  هک  داضتم  تافـص  ینعی  درادـن ، یتوافت  چـیه  وا  تاذ  يارب  تسا و  لداع  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان 
.تسا زاـین  یب  تافـص  زا  وا  تسین و  یتفـص  ياراد  یلاـعت  يادـخ  اریز  دوش ، یمن  تواـفت  ثعاـب  تاذ  رد  دوش  یم  شدـض  مدـع 
تافـص یفن  هب  یلاـعت  قح  دـیحوت  لاـمک  هکلب  تسین ، تردـق  هب  وا  ندوب  يوق  ملع و  هب  وا  ندوـب  میلع  دوـجو و  هب  وا  تیدوـجوم 

و همرک » متّدجمو   » ترایز هفیرش  هرقف  رد  و  تسا ؛
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.درک میهاوخ  قیقحت  هراب  نیا  رد 

دـبات و یمن  رب  ار  تافـص  دوجو  ناکما ، ملاع  دراد و  هضافا  ریثأـت و  روهظ و  ياـضتقا  تفـص  ظاـحل  هب  یلاـعت  قح  تافـص  نوچ  و 
ای بتارم و  زا  يا  هبترم  ای  تافـص  هب  یتفـص  مادک  ره  ات  درک  نوگانوگ  فانـصا  ار  قئالخ  رطاخ  نیمه  هب  درادن ، ار  نآ  شیاجنگ 

هکنیا اـت  داد  میلعت  وا  هب  ار  شیوخ  ءامـسا  همه  هکنیا  هب  تخومآ  ناـیب  وا  هب  دـیرفآ و  ار  ناـسنا  دـهد ، ناـشن  ار  وا  نوؤش  زا  ینأـش 
، دراد تلالد  نآ  رب  ( 256 «) ًهَفِیلَخ ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  : » هفیرـش هیآ  دافم  هک  نانچ  ددرگ ، تسوا  عماج  تفـص  هک  لدـع  تفص 
هب ار  یناسنا  تروص  و  دننک ، هدجس  مدآ  رب  دومرف : ناگتشرف  هب  دیمد و  مدآ  هب  ار  شیوخ  حور  یماگنه  هب  و  دیرفآ ، ار  مدآ  هاگنآ 

ماما و لوق  حرـش  رد  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  یفاـک  رد  هک  ناـنچ  ار ، تادوجوم  رگید  روص  هن  داد و  تبـسن  دوخ 
.دمآ دهاوخ  راربالا  رصانع 

ره نکیلو  دنـشاب ، نوگانوگ  بتارم  تایمک  ظاـحل  هب  هچ  رگ  تسا ، لاـمک  تافـص  همه  عماـج  ناـسنا  قیداـصم  دارفا و  همه  سپ 
هرطق لثم  تسا  رو  هرهب  نآ  زا  دراد  ندوب  ناسنا  زا  هک  يا  هرهب  تیمک و  هزادنا  هب  سکره  یهتنم  دنتسه ، تافص  مامت  عماج  مادک 
رگید نتـشاد  رد  بآ  بتارم  رگید  هرطق و  هک  روط  نامه  نیاربانب  بآ ؛ هب  تبـسن  اهایرد  اهطـش و  اه و  همـشچ  اـه و  لودـج  اـه و 

و دننوگانوگ ، تافص  بسح  هب  اه  تیمک  رد  لاح  نیع  رد  دنکیرش و  تدورب  تبوطر و  ندوب و  عیام  نشور و  لیبق  زا  بآ  بتارم 
تافص و هتبلا  دنتسه ، یناسنا  تافص  هب  فصتم  زین  ناسنا  قیداصم  همه 
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اه شناد  اه و  هودنا  اه و  يداش  هب  اه و  تلذ  اه و  تزع  اه و  يزور  اهرمع و  تیناسنا و  زا  ناشیا  هرهب  هزادنا  هب  مادـکره  تالامک 
هب ندیـسر  يارب  هک  تسا  یعناوم  طیارـش و  ياراد  دوخ  دراوم  نیا  زا  مادـک  ره  نیاربانب  دـنک ، یم  توافت  اهنآ  ریغ  اـه و  یناداـن  و 
یم ار  نآ  يولج  ءاضتقا  هلحرم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ییاضتقا  تافـص  دـنراذگ  یمن  اهنآ  زا  یخرب  دـنرثؤم ، جراخ  رد  نیعت  لـجا و 

هب تامولعم  زیمت  ملاع  زا  رگا  نیاربانب  دنـشاب ، یم  ءاضتقا  طرـش  یخرب  دنک و  یم  دس  ار  نآ  يولج  ریثأت  هلحرم  رد  یخرب  دنریگ و 
لجا ملاع  نذا و  ملاع  ءاضق و  ملاع  هدارا و  ملاع  هب  هک  ینامز  رد  اهنت  دـنتفای ، هار  فرـص  ءاضتقا  ملاع  هب  دـنبای ، لزنت  تیـشم  ملاـع 
دوجو یطیارش  عناوم و  ملاع  نیا  هب  نآ  لوزن  يارب  هک  میدرک  نایب  نونکا  مه  دوش و  یم  لماک  تافـص  قیاقح و  نآ  تیلع  دنـسرب 

.تساهنآ رد  يوطنم  ءامسا  نامه  طیارش  عناوم و  نیا  دراد و 

عفد ار  نآ  لاثما  الب و  اعد  هقدص و  و  دیازفا ، یم  رمع  رب  محر  هلـص  دهاک و  یم  رمع  زا  محر  عطق  هک  هدش  رکذ  رابخا  رد  رگا  سپ 
ملاوع نیا  دسرب ، ملاوع  نیا  هب  ءاضتقا  نآ  دنراذگ  یمن  هک  دنتسه  تیعنام  ای  تیطرـش و  نایب  يارب  ناشیا  زا  مادک  ره  سپ  دنک  یم 

.میدرک نایب  هدش  دای  يانعم  نآ  رد  هک  نانچ  دنا ، یهلا  تافص  يراجم  ناسنا  دارفا  اریز  تسا ، رثؤم  اهنآ  تلع  لامک  تیمامت و  رد 
«. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوح  الو  »

تفـص یخرب  رد  ای  بضغ  تفـص  یخرب  رد  تمحر و  تفـص  یخرب  رد  لباوق ، هیحاـن  زا  یحجرم  هنوگ  چـیه  نودـب  رگا  نیارباـنب 
یخرب رد  تیاده و 
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ات ددرگ  ییاه  توافت  نینچ  ثعاب  دبع  سفن  هیحان  زا  یحجرم  دیاب  نیاربانب  تسا ، یهلا  لدع  فالخ  رب  دوش  هدایپ  تلالض  تفص 
َُّمث ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءآشَن  ام  اهِیف  َُهل  اْنلَّجَع  َهَلِجاعلا  ُدیِری  َناک  ْنَم  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  نانچ  دنـشاب ، هتـشادن  یتجح  دـنوادخ  رب  مدرم 

ُّدُِمن الُک  ًاروُکْـشَم  ْمُهیْعَـس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اهیْعَـس  اَهل  یعَـسَو ًا  َهَرِخآلا  َدارَأ  ْنَمَو  ًاروُحْدَـم  ًامُومْذَـم  اهیلْـصی  َمَّنَهَج  َُهل  اـْنلَعَج 
میهاوخب ار  هچنآ  يو  يارب  دهاوخ ، ار  لجاع  يایند  سک  ره  257 ؛) «) ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءآطَع  َناک  امَو  َکِّبَر  ِءآطَع  ْنِم  ِءآلُؤهَو  َءآلُؤه 

رد هدش  كاله  هدـش و  تمذـم  هک  داد  میهاوخ  رارق  خزود  يو  يارب  هاگنآ  و  میهد ، یم  هلجاع  يایند  میهاوخب  هک  یناسک  يارب  و 
رارق ریدـقت  دروم  نانیا  شالت  دـشاب  نآ  هب  نمؤم  دـیامن و  روخ  رد  شـالت  نآ  يارب  دـهاوخ و  ترخآ  سکره  دوش و  یم  دراو  نآ 

«. تسین عونمم  راگدرورپ  ياطع  دنرادروخرب و  راگدرورپ  ياطع  زا  هدع  نیا  و  مییامن ، دادما  همه  هب  ام  هتفرگ ،

ندرک هدایپ  يو و  هب  یقح  بحاص  ره  قح  نداد  نآ  همزال  تسا و  یلاعت  يادخ  زا  یشان  ءادب  هک  دش  نشور  امـش  يارب  هک  نونکا 
ّکنأ تنقیأو  : » دومرف ( 258) حاتتفا ياعد  رد  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  يالوم  هک  نانچ  دـشاب ، یم  شدروم  رد  یتفـص  ره 

ءآـیربکلا عضوم  یف  نیّربـجتملا  مظعأو  همقنلاو ، لاـکنلا  عـضوم  یف  نیبقاـعملا  ّدـشأو  همحرلاو ، وـفعلا  عـضوم  یف  نیمحارلا  محرأ 
يا و هدننک  باذع  رایـسب  تمقن  باقع و  هاگیاج  رد  ینیمحارلا و  محرا  تمحر ، وفع و  هاگیاج  رد  وت  هک  مراد  نیقی  نم  همظعلاو ؛

يدرک و عمج  دوخ  رد  ار  لامک  تافص  همه  وت  ینعی  یتسه » اهرابج  نیرت  گرزب  زا  تمظع  ءایربک و  هاگیاج  رد 
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.يرهظم دوخ  هاگیاج  رد  ار  مادکره 

هک دـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاـب و  ماـما  ود  زا  یکی  زا  هرارز  زا  دـیحوت  زا  ( 259) راحب رابخا  زا  يرایـسب  رطاـخ  نیمه  هب 
«. هدشن تدابع  ءادب  لثم  يزیچ  هب  دنوادخ  زگره  ءادبلا ؛ لثم  یش ء  ّلجوّزع -  هَّللا -  دبع  ام  : » دومرف

يادخ : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  ( 260) دـیحوت زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
رد انعم  نیمه  دبای  یم  رـصقم  ار  دوخ  دشوکب  تعاط  رد  هچره  هدنب  اریز  تسا » هدشن  هتـشاد  گرزب  ءادـب  دـننامه  يزیچ  هب  یلاعت 

.تسا هدمآ  تایاور  زا  يرایسب 

نود ًارّـصقم  ناک  ّالإ  دهتجا  نإو  کتعاط  نع  ًاغلبم  غلبی  الو  : » دومرف ( 261) تسا هفیحص  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نخـس  هلمج  زا 
وت تعاط  رد  شالت  زا  يا  هجرد  ره  هب  هدنب  ؛ کتعاط یف  رصقم  مهدبعاو  كرکش  نع  زجاع  كدابع  رکشاف  کلـضفب  کقاقحتـسا 

نیرتراذـگ ساپـس  سپ  تسا ، رـصقم  یتسه  نآ  قحتـسم  تلـضف  رطاـخ  هب  وت  هک  هچنآ  يادا  زا  دـسرن و  وت  تعاـط  هلق  هب  دـشوک 
«. تسا رصقم  وت  تعاط  رد  اهنآ  نیرتدباع  تسا و  ناوتان  وت  يراذگساپس  زا  تناگدنب 

ار دـنا  هدروآ  هچنآ  هک  یناـسک  262 ؛) «) َنوُعِجار ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو  ْمُُهبُوُلقَو  اْوَـتآ  اـم  َنوـُتْؤی  َنیِذَّلاَو  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  و 
دوخ هک  یماگنه  سپ  .دـندرگ  یم  زاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ناشیا  تسا ، ناسرت  ناشیا  ياهلد  هک  یلاح  رد  دـنا و  هدرک  میدـقت 

دنوادـخ هکنیا  زا  دـساره و  یم  دـنوادخ  تلادـع  زا  اـی  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ریـصقت  ساـسحا  هک  تسین  یلاـخ  تفاـی  رـصقم  ار 
دساره یم  هدش  ترخآ  ایند و  رد  يو  يزوریپ  يراگتسر و  زوف و  ثعاب  هک  هدش  هداد  رارق  ناشرایتخا  رد  ادتبا  رد  ناوارف  ياهتمعن 

هک
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تواقـش هب  وا  تداعـس  و  دنادرگزاب ، هدیناهر  ار  وا  هک  یتواقـش  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  هتـسویپ  روهظ  هب  وا  زا  هک  یناهانگ  لیلد  هب 
یمن ار  قیدص  فسوی  ایآ  دنک ، یم  هبانا  دیامن و  یم  رافغتـسا  شناهانگ  زا  دنک و  یم  يراز  هدرک و  هبوت  هتـسویپ  اذل  ددرگ و  لدب 

هزیکاپ منک و  یمن  هئربت  ار  نتشیوخ  نم  263 ؛) «) یِّبَر َمِحَر  ام  ّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراّمَََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  امَو  : » دیامرف یم  هک  دیرگن 
«. دروآ تمحر  مراگدرورپ  رگم  دنک  یم  رما  اه  يدب  هب  رایسب  سفن  اریز  مناد ، یمن 

؟ دیا هدناوخن  هنیمز  نیا  رد  ار  اهاعد  رگید  قالخالا و  مراکم  ناطیش و  زا  هدافتسا  لیبق  زا  هفیحص  ياهاعد  ایآ 

دنا هتفرگ  ءایبنا  زا  هک  ییاه  نامیپ  رد 

هـس وا  زا  هکنیا  رگم  هدومنن  ثوعبم  توبن  هب  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  هک : دوش  یم  هتـسناد  ربخ  نیا  زار  هک  دـش  نشور  اـجنیا  زا 
یم وـلج  هب  دـهاوخب  ار  هچ  نآ  دـنوادخ  هکنیا  و  رگید 3 - نایادخ  دادـما  زا  ندیـشک  تسد  یگدـنب 2 - هب  رارقا  - 1 هتفرگ : نامیپ 

قداص و ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  یـشایع  ریـسفت  قودص و  دیحوت  رد  هک  نانچ  .دزادنا  یم  ریخات  هب  ار  هچ  نآ  دهاوخب  دزادنا و 
ام يِرْدَأ  امَو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  : » دومرف شیادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  ادخ  لوسر  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدش  تیاور  ناشیا  ریغ 
نم اب  هک  مناد  یمن  متسین و  ناربمایپ  رگید  فالخ  رب  نم  264 ؛) «) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ّالِإ  اَنَأ  امَو  َیلِإ  یحوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  الَو  ِیب  ُلَعْفی 

هدـنناسرت زج  نم  منک ، یمن  يوریپ  دوش  یم  یحو  نم  رب  هک  هچ  نآ  زا  زج  دـنک ، یم  هچ  امـش  اب  مناد  یمن  دوش و  یم  يراتفر  هچ 
یب هانگ و  نودب  هتسناوت  اهنت  هکنیا  زا  دنمدرخ  هنوگچ  متسین .» رگنشور 
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ایآ درادن ، ییاناوت  زیچ  چیه  رب  تسین و  شین  كولمم  يا  هدنب  هک  یلاح  رد  دبای  مارآ  دـناوت  یم  هدیـسر  شراگدرورپ  دزن  هب  بیع 
ای و  دـیامن ، یم  یقح  ياعدا  دوخ  يالوم  رب  و  دـنیب ، یم  ار  شیوخ  هک  رت  تمالم  راوازـس  نیا  زا  یتشز  رت و  گرزب  نیا  زا  یهانگ 
هک یسک  هنوگچ  تسا ؟ هدش  يو  تفوطع  تمارک و  قحتـسم  نآ  زا  سپ  و  هدرک ، ادا  ار  شیالوم  قوقح  هک  دنک  یم  نامگ  هکنیا 
هب دساره و  یمن  ازج  زور  هدنهد و  ازج  نیمکاحلا و  مکحا  تلادع  زا  دراد و  ییاهر  تاجن و  دیما  هدز  رس  وا  زا  یگرزب  هانگ  نینچ 

نارفغ و هب  یلو  دوش  یم  شوخلد  شیوخ  ياه  تعاط  هب  هنوگچ  دـنک ؟ یمن  لیم  وا  لضف  هب  دـنک و  یم  دامتعا  شیوخ  ياـهراک 
نم هاجنلا  یف  لکّتأ  تسلو  : » دومرف ناگدـننک  تدابع  ياقآ  مالـسلا و  هیلعداجـس  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـیامن  یمن  لـیم  وا  شـشخب 

كرفغتـسنو انذـعأف  انـسفنأ  ّرـش  نم  کب  ذوعن  ّانإ  ّمهّللا  هرفغملاو ، يوقتلا  لهأ  کـّنإف  اـنیلع ، کلـضفب  لـب  اـنلامعأ ، یلع  کـباقع 
یلع هَّللا  یّلص  کب و  ّالإ  هّوق  الو  لوح  الو  کتـضبق  یف  ّبلقتن  كدیبع  ّانإف  انمـصعاف ، انرامعأ  نم  یقب  امیف  کمـصعتسنو  انلرفغاف 

وت اریز  تسوت ، لضف  هب  مدیما  هکلب  منک ، یمن  هیکت  شیوخ  لامعا  رب  باقعرد  تاجن  رد  نم  ایادـخ  (265 ؛) نیرهاطلا هلآو  دمحم 
یم رافغتـسا  وت  هاگرد  هب  ایادـخ  هد ، هانپ  ام  هب  سپ  میرب  یم  هانپ  وت  هب  شیوخ  سوفن  رـش  زا  ام  ایادـخ  یـشزرمآ ! لها  اوقت و  لـها 

ناگدنب ام  هدـب ! تمـصع  ام  هب  سپ  يرادـب ، نوصم  هانگ  زا  ار  ام  هک  میناهاوخ  وت  زا  شیوخ  رمع  هیقب  رد  زرمایب و  ار  ام  سپ  مینک 
وس نیا  هب  وت  تسد  رد  میتسه  وت 
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!«. داب شکاپ  لآ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  و  میرادن ، وت  زا  زج  یناوت  ورین و  میور ، وس  نآ  و 

ِمْلِحْلا یَهَتْنُم  َو 

ِمْلِحْلا یَهَتْنُم  َو 

اذـل تسا ، مالحا  نآ  عمج  لقع و  ملح »  » زا دارم  .تسین  زیچ  نآ  زا  يربخ  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تیاغ  زیچ  کی  ياهتنم  زا  دارم 
ای دـنک  یم  مکح  ناشیا  رب  نینچ  ناـشیا  درخ  اـیآ  266 ؛) «) َنوُغاَط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اَذَِـهب  ْمُهُماَلْحَأ  ْمُهُُرمْأَت  ْمَأ  : » یلاـعت يادـخ  راـتفگ  رد 

.تسا لقع  شیانعم  دنرگ » نایغط  یهورگ  ناشیا  هکنیا 

درخ لقع و  يانعم  رد 

هک تسادخ  باجح  لقع  تسا و  عنم  يانعم  هب  لقع  اریز  دـنیوگ ، لقع  نآ  هب  رابتعا  نیا  هب  دراد و  یلاعت  قح  يوس  هب  ییور  لقع 
دوجو زا  يا  هبترم  لقع  نیاربانب  .درواین  تسین  شیمارگ  يور  لالج و  تزع و  قیال  هک  ار  يزیچ  ات  دنک  یم  رود  وا  میرح  زا  مدرم 

.تسا هَّللا  مسا  وا  تسا و  تیلآ  ناونع  هب  ترثک  ملاع  هب  لزنت  رابتعا  هب 

رب ییابیکـش  ماشه ! يا  دومرف : ( 267) یفاک لوصا  تیاور  رد  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ام  يـالوم  رطاـخ  نیمه  هب 
باجح سک  ره  ینعی : دـنیزگ  یم  يرود  ایند  لها  زا  دـنک  لقعت  ادـخ  هنیمز  رد  سک  ره  سپ  تسا ، لقع  يورین  تمالع  تدـحو 
تالامک راصحنا  هک  تسا  یسک  يو  دنک  رود  هاگرد  نآ  زا  تسین  شتزع  يدنلب  قیال  هک  ار  يروما  و  دراد ، رب  ار  ادخ  دوخ و  نیب 

شیوخ سنا  و  تسا ، مدرم  زا  يرود  لازتعا و  كاردا  نیا  همزال  دنـصقان ، وا  ياوسام  هک  تسا  هدـیمهف  هدرک و  كاردا  يو  رد  ار 
نیا هب  رگم  داتسرفن  شناگدنب  يوس  هب  ار  شنالوسر  ءایبنا و  دنوادخ  ماشه ! يا  (: 268) دومرف زین  دنک و  یم  روصقم  ادخ  هب  اهنت  ار 

هب ناشیا  نیرتاناد  و  دنتسه ، تفرعم  نیرتهب  ياراد  ناگدنریذپ  نیرتهب  دننک و  لقعت  ار  قیاقح  ادخ  زا  ناگدنب  هک  فده 
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.تسا رترب  ترخآ  ایند و  رد  اه  نآ  هجرد  دراد و  رت  لماک  رتهب و  یلقع  ادخ  رما 

مشخ و ناجیه ، ماگنه  هب  مظن  ظفح  طبـض و  نآ  همزـال  و  دـنیوگ ، یم  ملح  نآ  هب  راـبتعا  نیا  هب  و  تسا ، قلخ  هب  ییور  ار  لـقع  و 
.تسا شمارآ 

مزاول رد  لامعتـسا  یناعم  نیا  رد  ملح  لامعتـسا  هکلب  دنتـسین ، ملح  یناعم  عقاو  رد  تسا و  هدروآ  ملح  يانعم  رد  ار  یناعم  نیا  هتبلا 
لقعلا نم  بعـشنیف  : » دوـمرف دیـسرپ  لـقع  زا  هک  شناـیراوح  زا  یخرب  خـساپ  رد  هک  تسا  ( 269) يوـبن تیاور  نآ  دـیؤم  تسا  نآ 

، هنازرلا ءآیحلا  نمو  ءآیحلا ، هنایـصلا  نمو  هنایـصلا ، فافعلا  نمو  فافعلا ، دـشرلا  نمو  دـشرلا ، ملعلا  نمو  ملعلا ، ملحلا  نمو  ملحلا ،
نم فانـصأ  هرـشع  هذهف  حصانلا ، هعاط  ّرـشلا  ههارک  نمو  ّرـشلا ، ههارک  ریخلا  یلع  هموادملا  نمو  ریخلا ، یلع  هموادملا  هنازرلا  نمو 

زا دشر و  ملع  زا  ملع و  ملح  زا  و  ددرگ ، یم  بعـشنم  ملح  لقع  زا  ...عاونأ ؛ فانـصألا  هرـشعلا  هذـه  نم  دـحاو  ّلکلو  ریخلا ، عاونأ 
تموادم زا  ریخ و  رب  تموادم  تنازر  راقو و  زا  ینیگنـس و  تنازر و  ءایح  زا  ءایح و  تنایـص  زا  تنایـص و  فافع  زا  فافع و  دشر 

فنـص هد  نیا  زا  مادک  ره  و  دنریخ ، عاونا  زا  فنـص  هد  اهنیا  تسا ، حصان  زا  يوریپ  رـش  زا  نتـشاد  دب  زا  رـش و  نتـشاد  دـب  ریخ  رب 
«. ...دنا یعاونا  ياراد 

هک تسادـخ  باـتک  وا  و  تسا ، دوجوم  ره  رد  لوا  رداـص  هک  تسا  هیهلا  هیدـمحم  تقیقح  یلک  روط  هب  لـقع  تقیقح  نوـچ  سپ 
هک تسا  لقع  مکحم ، تایآ  نیمه  و  تسا ، دوجوم  مکحم  تایآ  بانک  نآ  رد  هک  تسا ، هتشون  ار  نآ  شیوخ  تسد  هب  دنوادخ 
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يدوجوم نیلوا  هک  هدـش  هتفگ  هک  تسنامه  قلطم  روط  هب  لقع  سپ  دـشاب ، یم  هباـشتم  تاـیآ  لـهج  تسا و  لـهج  نآ  لـباقم  رد 
نآ دراد ، رارق  تنطیـش  لـهج و  ضرع  رد  هک  یلقع  نآ  و  تسین ، يدوجوم  يو  ضرع  رد  هدرک و  قـلخ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا 

.دراد رارق  توغاط  نآ  ضرع  رد  هک  تسا  هَّللا  مسا  یفرح  یلآ  يانعم  ناونع  هب  هدرک و  لزنت  ترثک  ملاع  هب  هک  تسا  يزیچ 

هک مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  نم  : » تفگ دسر  یم  قداص  ماما  هب  هدش و  تیاور  ( 270) یفاک رد  هک  يا  هعوفرم  رد  رطاـخ  نیمه  هب 
هنطیـشلا کلت  ءارکنلا ، کلت  لاقف : هیوعم ؟ یف  ناک  يذـّلاف  تلق : لاق  ناـنجلا  هب  بستکاو  نمحرلا  دـبع  اـم  : » دومرف تسیچ ؟ لـقع 

يوار .ددرگ  بسک  نآ  هب  تشهب  دوش و  تدابع  نآ  هب  نمحر  راـگدرورپ  هک  تسا  نآ  لـقع  لـقعلاب ؛ تسیلو  لـقعلاب  ههیبش  یهو 
هک دشاب  یم  تنطیش  نآ  تسا ، ءارکن  نآ  دومرف : خساپ  تسیچ ؟ دوب  هیواعم  رد  هک  یلقع  نآ  سپ  مدیسرپ : ترـضح  نآ  زا  تفگ :

نیا يارب  تسا و  هداد  رارق  لباقم  لهج  اب  ار  لقع  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  باـتک  نیا  رد  تسین .» لـقع  دراد و  لـقع  هب  تهاـبش 
.دیآ یم  یهنلا » يوذ  و   » ترضح نآ  هلمج  نمض  رد  نآ  میراد و  رتشیب  یقیقحت  ادخ  تساوخ  هب  انعم 

هب هک  نیا  رابتعا  هب  لقع  نیمه  و  دشاب ، یم  لقع  نامه  تسا  یلاعت  يادخ  میرح  زا  عنام  باجح و  هک  نیا  رابتعا  هب  هَّللا »  » مسا سپ 
لآ نوچ  و  تسا ، ملح )  روبزم  لزنت  رابتعا  هب  هَّللا  مسا  ینعی   ) دشاب یم  ملح »  » دنک یم  لزنت  ندوب  فرح  تیلآ و  ناونع  هب  شبتارم 

یلک رهاظم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 
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ياهتنم زین  هَّللا  لوسر  ملح و  ياهتنم  كاپ  ناماما  رطاخ  نیمه  هب  دنتـسه  نآ  ییزج  رهاظم  ناـشیا  ناوریپ  دنتـسه ، كراـبم  مسا  نآ 
.دنتسه هیدمحم  هیهلا  تقیقح  رهظم  ناشیا  هک  نیتشاد  نایب  اریز  تسا ، ناماما 

ِمَرَکْلا َلوُصُأ  َو 

ِمَرَکْلا َلوُصُأ  َو 

.دوش یم  انب  نآ  رب  ئش  هک  تسا  يا  هیاپ  لصا  و  تسا ، لصا  عمج  لوصا 

هکلب تسین ، يا  هژیو  تفـص  مرک  هک  تسا  نیا  قیقحت  و  دراد ، یم  تسود  هچنآ  ریـسم  رد  سفن  تواخـس  دنتفگ : مَرَک  ینعم  رد  و 
.دیآ یم  مرک  فصو  ءایشا  همه  دروم  رد  اذل  و  تسا ، رترب  دوخ  عون  رد  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  بوخ و  رما  ره  تفص 

ٍماَقَمَو ( » 273 «) ٍمیِرَک ٍجْوَز  : » دوـمرف اـی  و  ( 272 «) ٌمیِرَک ٌباَـتِک  : » دومرف اـی  و  ( 271 «) ٌمیِرَک ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هکناـنچ 
.دراوم رگید  و  ( 276 «) ٌمیِرَک ٌکَلَم   » و ( 275 «) ٍمیِرَک ٍلوُسَر   » و ( 274  «) ٍمیِرَک

رگید رب  ینـالوسر  رگا  و  دنتـسه ، عوـن  تدوـج  يرترب و  زیچ و  ره  یبوـخ  ياـنبم  ناـشیا  هک  تسا  نـیا  مرک  زا  دارم  ماـقم  نـیا  رد 
هن ناگتشرف و  زا  يا  هتـشرف  چیه  و  دنتفرگ ، تقبـس  اهنآ  رب  ناشیا  تیالو  رد  هک  تسا  نیا  زا  اهنت  ناشیا  يرترب  دندش  رترب  نالوسر 
هن يا و  هدنرپ  هن  یشحو و  هن  یلها و  دوجوم  هن  يا و  هویم  هن  یتخرد و  هن  يزبس و  هن  بآ و  هن  نیمز و  هن  ناگراتس و  هن  نامـسآ و 
رب هک  یلوسر  ای  یبن و  ره  دنتفرگ ، یـشیپ  نارگید  رب  ناشیا  تیالو  رد  هک  نیا  رگم  دندرگن ، ادیپ  قوفت  ناشدارفا  رگید  رب  اهنآ  ریغ 

نابرقم زا  داتفا  ولج  هنیمز  نیا  رد  يا  هتـشرف  رگا  و  دیدرگ ، مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  تفرگ  تقبـس  ناشیا  تیالو  شریذـپ  رد  نارگید 
اهبآ زا  دیدرگ و 
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همه رب  ناماما  تیـالو  ضرع  رد  هدراو و  تاـیاور  رد  اـنعم  نیمه  هک  ناـنچ  یتسه ، رهاـظم  ریاـس  رد  روط  نیمه  دـش و  اراوگ  بآ 
.دنک هعجارم  راونالاراحب  تماما  باتک  هب  دهاوخ  يرتشیب  لیصفت  سک  ره  تسا  هدمآ  تادوجوم 

قلخ ثیح  یلاـعتو -  كراـبت  هَّللا -  ّنإ  : » دوـمرف هـک  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هیلعرفعحوـبا  زا  نارمح  زا  هرارز  زا  ( 277) یفاـک رد  و 
مهو نیمیلا  باحصأل  لاقف  ًادیدش ، ًاکرع  هکرعف  ضرألا  میدأ  نم  ًانیط  ذخأف  ناءآملا ، جزتماف  ًاجاجأ ، ًاحلامو  ًابذع  ءآم  قلخ  قلخلا ،

اُولوُقَت ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب !؟ ُتَْسل  َأ  : » لاق ّمث  .یلابأ  الو  رانلا  یلإ  لامشلا : باحـصأل  لاقو  مالـسب ، هّنجلا  یلإ  نّوبدی : ّرذلاک 
ود نیا  سپ  دیرفآ ، یخلت  روش  بآ  اراوگ و  بآ  دیرفآ ، ار  قلخ  هک  یماگنه  هب  یلاعت  يادخ  َنِیِلفاغ ؛» اذـه  ْنَع  اّنُک  ّانِإ  ِهَمایِقلا  َمْوی 

یناگچروم دننامه  هک  نیمی  باحصا  هب  و  دیناکت ، مه  رد  تخـس  ار  نآ  تشادرب و  نیمز  حطـس  زا  یلگ  سپ  دنتخیمآ ، مهرد  بآ 
نآ زا  یکاب  و  دیور ، منهج  يوس  هب  دومرف : لامـش  باحـصا  هب  دییآرد و  تشهب  يوس  هب  تمالـس  اب  دومرف : دندیبنج  یم  دـندوب و 
زور هک  نیا  زا  میراد  یم  رذح  رب  ار  امـش  میداد ، تداهـش  يرآ  دنداد : خساپ  متـسین ، امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : هاگنآ  مرادن ،

«. میدوب لفاغ  نیا  زا  ام  هک  دییوگب  تمایق 

؟ دوب هچ  تفرگ  ناربمایپ  زا  ادخ  هک  یقاثیم 

نم لوسر  نیا  متسین و  ناتراگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : و  تفرگ ، قاثیم  ناربمایپ  زا  یلاعت  يادخ  هاگنآ  دومرف : تیاور  نیمه  همادا  رد 
قاثیم مزعلا  یلوا  ناربمایپ  زا  .دـش و  تباث  توبن  ناشیا  يارب  اـجنیا  رد  يرآ ، دـنداد : خـساپ  تسین ؟ ناـنمؤمریما  یلع  نیا  دـمحم و 

راگدرورپ نم  هک  دینک  یم  رارقا  ایآ  دومرف : تفرگ و 
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شیوخ و نید  يرای  يارب  ار  مشناد  ناراد  هنیزخ  مرما و  رب  نایلاو  ترـضح  نآ  يایـصوا  نینمؤمریما و  یلع  ملوسر و  دمحم  امش و 
؟ مدرک رایتخا  مدرگ  تدابع  تهارک  ای  تبغر و  هب  ات  منانمشد  زا  ماقتنا  متسود و  راهظا 

جنپ نیا  يارب  مزع  سپ  دومنن ، زین  رارقا  درکن و  راکنا  مدآ  ترـضح  میداد و  تداهـش  میدرک و  رارقا  ام  اراگدرورپ ! دـنداد : خـساپ 
انْدِهَع ْدََقلَو  : » دومرف یلاعت  يادخ  اذل  و  تشادن ، رارقا  رب  یمزع  مدآ  ترضح  و  دش ، تباث  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  باب  رد  نت 

مدآ سپ  دومرف : ماما  .میتفاین  مزع  ياراد  ار  وا  یلو  میتسب  نامیپ  مدآ  اـب  ـالبق  اـم  278 ؛) «) ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْملَو  یِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ 
نیمی باحـصا  هب  و  دندیـساره ، شتآ  زا  .دـیور  شتآ  نآ  رد  دومرف : لامـش  باحـصا  هب  تخورفا و  یـشتآ  هاگنآ  دـش  هتـشاذگاو 

: دنتـشاد هضرع  دنوادخ  هب  لامـش  باحـصا  سپ  دش ، مارآ  کنخ و  ناشیا  رب  شتآ  دـنتفر ، نآ  لخاد  هب  دـیوش  شتآ  دراو  دومرف :
، دـندش ساره  رد  نآ  زا  دـیدرگ ، شتآ  لخاد  دـیورب و  سپ  مدرک ، هلاقا  نم  دومرف : امن ! هلاقا  رذـگ و  رد  ام  زا  راب  نیا  اراگدرورپ !

.دش تباث  تیصعم  تیالو و  تعاط و  هک  دوب  اجنآ  رد 

ِّرَْبلا َو ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقلَو  : » دومرف هک  تسا  یلاـعت  قح  راـتفگ  نیا  میتفگ  مرک  رد  هک  ییاـنعم  نآ  رب  رگید  لـیلد 
یکشخ رد  ار  ناشیا  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  ینب  ام  279 ؛) «) ًالیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَفَو  ِتابیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو 

.میداد يرترب  لیضفت و  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  میدرک و  ناشیا  يزور  هزیکاپ  ياهاذغ  میدرک و  لمح  ایرد  و 

تلیضف هک  تسا  نشور 
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هب و  دنتسین ، نینچ  نارگید  اما  دراد ، عمج  دوخ  رد  ار  ینسح  ءامسا  همه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  قلخ  فانـصا  رگید  رب  ناسنا 
سیلبا راتفگ  زا  تیاکح  رد  هفیرـش  هیآ  مرک  يانعم  يارب  رگید  دهاش  دیدرگ ، تاقولخم  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  ناسنا  رطاخ  نیمه 

: تفگ سیلبا  280 ؛) «) ًالِیلَق ّالِإ  ُهَتیِّرُذ  َّنَِکنَتْحََأل  ِهَماـیِقلا  ِمْوی  یلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  یَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه  َکَـتیَأَرَأ  َلاـق  : » دومرف هک  تسا 
«. ار یکدنا  زج  منک  هارمگ  ار  وا  نادنزرف  یهد  رمع  تمایق  زور  ات  ارم  رگا  یتشاد ، یمارگ  نم  رب  ار  مدآ  هک  تسا  نیا  وت  رظن  ایآ 

ِمَمُأْلا َهَداَق  َو 

ِمَمُأْلا َهَداَق  َو 

یم قالطا  دحاو  رب  تسا و  عمج  مما »  » و تسا ، نآ  روما  هدننک  ریبدت  ناوراک ، دئاق  نآ و  رادرس  هاپس ، دئاق  و  تسا ، دئاق  عمج  هداق 
درم اجنیا  رد  تما  زا  دارم  دوب .» ادخ  هدنتسرپ  تما  میهاربا  انامه  281 ؛)  «ِ) ِهَّلل ًاِتناق  ًهَّمُأ  َناک  َمیِهاْربِا  َّنِإ  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  دوش 

يزور 282 ؛) «) ًادیِهَـش ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْویَو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  دوش  یم  قالطا  زین  عمج  رب  تما  هک  ناـنچ  .تسا  ریخ  عماـج 
يا همدقم  نایب  رب  فقوتم  يدعب  هبترم  هبترم و  نآ  نایب  يدعب و  بلطم  بلطم و  نیا  حیضوت  مینازیگنارب .» ار  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک 

.تسا تیاده  راد  هدهع  هک  ادخ  هب  دانتسا  اب  سپ  تسا ،

دمحم لآ  دمحم و  هینالع  ّرس و  رد 

یبیغ بتارم  ياراد  تسا و  یلاعت  قح  تایلجت  نیلوا  توبن  تقیقح  هک  میدرک  نایب  هوبنلا » تیب  لها  ای   » ماما نخس  حرش  رد  میوگ :
ملاوع رد  نآ  ندش  دای  تامولعم و  زیمت  ملاع  هب  ندیسر  هبترم  یلاعت  قح  ملاع  رد  نآ  نیعت  نیلوا  هک  نیا  تسا و  يدوهش  بتارم  و 

نآ رب  ییاهنت  هب  دوخ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  بیغلا  حـیتافم  زیمت  اهنآ و  تخانـش  تادوجو و  ینعی  تاینا  زیمت  ملاع  هک  تسا  یهلا 
نیا ظاحل  هب  ملاع  نیا  رد  حیتافم  نیا  همه  و  دناد ، یمن  لسرم  ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  ار  نآ  هک  تسا  یمـسا  نآ  دراد و  هطاحا 

، تسادخ يوس  هب  زین  اهنآ  تشگزاب  تسادخ و  اهنآ  همه  يادبم  و  دنیواسم ، همه  اب  دنرثأتم  يا  هطـساو  چیه  نودب  دـنوادخ  زا  هک 
قادـصم یلعا و  لثم  دـمحم  ام  ربمایپ  تقیقح  و  دـنرگید ، یخرب  زا  رتالاب  یخرب  تسا و  توافتم  رگیدـمه  اب  اهنآ  تاـجرد  هچرگ 

تقیقح نآ  بتارم  همه  زا  یکاح  هنیآ  لماک و 
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نآ تقیقح  زا  دعب  زین  ترضح  نآ  تیب  لها  قیاقح  و  دراد ، يرترب  قوفت و  نآ  همه  رب  و  تسا ، نآ  تانوؤش  همه  هب  طیحم  هدوب و 
ناحلاص و نالوسر و  ءایبنا و  رگید  هدش و  قلخ  هیدمحم  تقیقح  يالعا  هبتر  زا  ناشیا  اریز  دنراد ، يرترب  هطاحا و  اهنآ  رب  ترضح 

نآ ياه  هخاش  نارگید  تقیقح و  نآ  لصا  ناـشیا  سپ  دـنا ، هدـش  قلخ  نآ  نییاـپ  هبترم  زا  ناـشیا  ناوریپ  تیب و  لـها  نارادتـسود 
.دنتسه

لظ تادوجوم و  همه  رتس  تاریخ و  همه  يادبم  ءایـشا و  همه  رون  هدوب و  هیهلا  هیدـمحم  تقیقح  نوؤش  حـیتافم  نیا  هک  نیا  سپس 
ُهَلَعََجل َءآش  َْولَو  َّلِّظلا  َّدَم  َفیَک  َکِّبَر  یلِإ  َرَت  َْمل  َأ  : » دومرف یلاعت  يادخ  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هفیرش  هیآ  رد  هک  دنتسه  ءایشا  همه 

: دومرف .داد و  یم  رارق  نکاـس  ار  نآ  تساوخ  یم  رگا  هدـینارتسگ و  ار  هیاـس  تراـگدرورپ  هنوگچ  هک  يدـیدن  اـیآ  283 ؛) «) ًانِکاس
اهنامـسآ و رد  هک  ار  یناسک  ادـخ  يارب  284 ؛) «) ِلاصآلاَو ِّوُدـُغلِاب  ْمُُهلالِظَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْـسی    ِ ِهَّللَو »

«. دنیامن یم  هدجس  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  ناشیا  ياه  هیاس  و  دننک ، یم  هدجس  یلیم  یب  اب  ای  لیم و  هب  دنتسه  نیمز 

یتادوجوم هب  ایآ  َنوُرِخاد ؛» ْمُهَو    ِ ِهَّلل ًادَّجُـس  ِِلئآمَّشلاَو  ِنیِمیلا  ِنَع  ُُهلـالِظ  اوُؤیَفَتی  یَـش ٍء  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  یلِإ  اْوَری  َْملَو  َأ  : » دومرف و 
عوضخ و هک  یلاح  رد  دـنیامن  یم  هدجـس  ادـخ  يارب  پچ  تسار و  زا  ناـشیا  ياـه  هیاـس  هک  دـنرگن  یمن  دومن  قلخ  دـنوادخ  هک 

«. دننک یم  عوشخ 

همه تادوجوم و  همه  يادـبم  هک  تسا  نیا  اهنآ  ّرـس  دنتـسه ، يا  هینـالع  ّرـس و  ياراد  وا  مالـسلا  هیلع  نیرهاـط  لآ  دـمحم و  سپ 
نامسآ و رد  هک  یناسک 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هدرک  رپ  ار  نآ  ناکرا  ءامسا  تسا و  يوطنم  لمکا  ملاع  ّرـس  نیا  رد  اریز  دشاب ، یم  دننک  یم  هدجـس  هرک  ای  عوط و  هب  نیمز 
ره يادبم  تیالو  توبن و  تقیقح  ّرس  نیا  رد  سپ  تسا ، هدش  نایب  هلاسرلا » عضوم  و   » ترضح نآ  نخس  رد  نآ  لیـصفت  هک  نانچ 

راـنک رد  يا  هرطق  ناـس  هب  مالـسلا  هیلع  شلآ  دـمحم و  هب  تبـسن  ّرـس  نیا  هتبلا  درادـن ، تیاـهن  ّرـس  نیا  هکلب  دراد ، قـقحت  دوـجوم 
.دنا یئرم  ریغ  یئرم و  تاقولخم  ناعیفش  ناشیا  هبترم ، نیا  هب  و  تسا ، سونایقا 

هک میدومن  نایب  هک  دنتسه  حیتافم  ملاع  رد  تانیعت  رگید  ضرع  رد  هک  تسا  ناشیا  تانیعت  تادوجوم و  دمحم و  لآ  هینالع  هبترم 
رب جـجح  نادـهاش و  شیوخ  هبترم  نیا  و  دـنا ، هیهلا  هیدـمحم  تقیقح  يامن  مامت  هنیآ  ناشیا  اریز  دـنقلخ ، بتارم  همه  عماج  اـهنآ 
نآ هب  قیالخ  همه  زا  مالـسلا و  هیلع  ناشیا  زا  هک  نانچ  دـنتفرگ ، رذ  ملاع  رد  نارگید  ءایبنا و  زا  ار  ناشیا  تیـالو  قاـثیم  و  دـنقلخ ،

ْمُهَتیِّرُذ ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإَو  : » دراد هراـشا  نآ  هب  لـیذ  هیآ  هک  ناـنچ  دـنتفرگ  تیبوـبر  قاـثیم  هیبـیغ  حـیتافم 
ناشیا هیرذ  زا  اهنآ  ياه  تشپ  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  تراـگدرورپ  هک  یماـگنه  هب  285 ؛) «) ...ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  ْمِهِسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو 

بیاغ هبنج  نآ  يزیچ  تشپ  رهظ و  متـسین ...!؟ ناتراگدرورپ  نم  ایآ  هک  نیا  هب  هداد  رارق  شیوخ  دـهاش  ار  ناشیا  و  تفرگ ، ناـمیپ 
هـشیر زا  هک  دنتفگ  هیرذ  هیرذ  هب  تلع  نیا  هب  هدش و  هتفرگ  رذ  زا  نادنزرف  هیرذ و  و  دنتفگ ، رهظ  تشپ )  ) هب رطاخ  نیمه  هب  تسوا 

ینب هرشتنم  نوؤش  بتارم و  دارم  دنتفای  راشتنا  دوخ  ياه 
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.تسا مدآ 

بتارم مدآ و  ره  بیغ  زا  وـت  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  هب  زادـنایب  نارگید  داـی  هب  اـی  روآ و  داـی  هب  هک : تـسا  نـیا  هـیآ  نـیا  زا  دارم 
رب يراک  ناشیا  زا  هدش و  هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  زا  دنراد  هچ  ره  هک  هداد  رارق  ناشدوخ  رب  دـهاش  ار  ناشیا  تفرگ و  نامیپ  شدوهش 
هب تیبوبر  هب  فارتعا  دـنداد و  تداهـش  ناـشیا  سپ  تسا ، درفنم  همه  شنیرفآ  ءادـبا و  کـلم و  رد  یلاـعت  يادـخ  تسا و  هدـماین 

گرم و یگدنز و  نایز و  دوس و  شیوخ  يارب  دنناوت  یمن  دنعـشاخ  عضاخ و  ناگدنب  ناشیا  هک  نیا  هب  دندرک  حـیتافم  نآ  هطـساو 
زا هک  ادخ  ياه  تمعن  همه  ناشیا  دیاب  هک  دنک  یم  مکح  ناشیا  رب  فارتعا  رارقا و  نیا  ادخ ، هطـساو  هب  رگم  دنـشاب  هتـشاد  يروشن 

.تسوا هضبق  رد  زین  ناشیا  گرم  و  شیوخ ، هدارا  هن  دنیامن  فرص  یهلا  هدارا  هار  رد  ار  هداد  ناشیا  هب  شیوخ  مرکو  لضف 

هتفرگ و دهاش  ناشدوخ  زا  ار  بلطم  نیا  تسین ؟ نانمؤمریما  یلع  ملوسر و  دمحم  ایآ  هک  هدرک  دـهاش  ناشدوخ  رب  ار  ناشیا  هاگنآ 
شیوخ تسد  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ناگدـنب  باتک  هک  قلطم  دوجوم  ملاـع  هک  نیا  هب  تسا ، هدوب  دوجوم  اـهنآ  دوخ  رد  دـهاش  نآ 

هبترم هک  يرون  دوجو  ملاع  هک  نیا  هچ  هتفرگ  تداهش  ناشیا  دوخ  زا  ار  تهج  نیا  زین  تسا و  ناشیا  رد  دمحم  ّرس  هتـشون و  ار  نآ 
رطاخ هب  ار  تیالو  توبن و  قاثیم  نیاربانب  تسا ، دوجوم  ناشیا  رد  دشاب  یم  باتک  زا  مکحم  هیآ  نینمؤملاریما و  یلع  ّرـس  هَّللاّرس و 

رارقا يا  هدع  تفرگ ، تسا  دوجوم  نآ  رب  دهاش  ناشیا  دوخ  رد  هک  نیا 
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رب یلاعت  يادخ  تیدوبع  هب  فارتعا  ياضتقم  هب  رطاخ  نیمه  هب  دندرک و  یگدنب  هب  رارقا  همه  هتبلا  دندرک  راکنا  يا  هدع  و  دندرک ؛
توبن هب  رارقا  هک  یناسک  سپ  شیوخ  هدارا  هن  و  دنریگ ، راک  هب  شیوخ  کلام  هرادا  رد  ار  شیوخ  دوجو  ملاع  هک  دش  مزال  ناشیا 

هب رارقا  ناشیا  زا  تداهـش  نیا  زا  تفرگ و  دـهاش  تیالو  تیعماج  رب  ار  ناشیا  هاـگنآ  دندیـسر ، توبن  هب  دـندومن  ناـشیا  تیـالو  و 
تباث يو  يارب  تمیزع  درکن  راـکنا  داد و  تداهـش  درک و  رارقا  سک  ره  سپ  تفرگ ، داـب -  دورد  شناردـپ  وا و  رب  هک  يدـهم - 

.دیدرگ

تیدوبع ران  رد  هک  داد  نامرف  ناشیا  هب  تفرگ و  دـهاش  تایاغ  راثآ و  لاعفا و  تاکلم و  همه  اب  تیـالو  بتارم  رب  ار  ناـشیا  هاـگنآ 
تـسا یلوم  هضبق  رد  دوجو  مامت  اب  گرم  دوبعم و  بنج  رد  ادـخ  ياه  هداد  همه  اب  هدـنب  ندـش  یناف  ران  نیا  زا  دارم  دـنوش ، لخاد 

نامگ مدرم  ایآ  .ملا  286 ؛) «) َنُونَتْفی ْمُهَو ال  اـّنَمآ  اُولوُقی  ْنَأ  اوُکَْرتی  ْنَأ  ُساـّنلا  َبِسَحَأ  ملا  : » تسا نیمه  هفیرـش  هیآ  رد  هنتف  زا  دارم 
َنِینِمْؤُملا َرَذِیل  ُهَّللا  َناک  ام  : » هفیرش هیآ  نیا  رد  زین  و  دندرگ ؟ یمن  هدومزآ  دنوش و  یم  اهر  میدروآ  نامیا  هک  نیا  نتفگ  اب  هک  دنرب 

زا ار  كاپان  هکنیا  ات  دنک  یمن  اهر  دیتسه  هنوگ  نآ  هب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  287 ؛) «) ِبیَّطلا َنِم  َثِیبَخلا  َزیِمی  یّتَح  ِهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلَع 
.دننک ادج  ناکاپ 

دهرب و جنر  زا  دیامن  لوزن  مالسلا  راد  رد  دریمب و  رابج  دوبعم  کلم  رانک  رد  شدوجو  مامت  اب  دوش و  دراو  شتآ  رد  سک  ره  سپ 
هب هک  ددرگ  یم  ییادخ  نامه  يو  کلام 
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یم کـنخ  تیبوبر  تمالـس  هب  يو  قح  رد  تیدوبع  راـنو  ددرگ  یم  طـسب  ضبق و  رد  وا  تسد  دـنیب و  یم  دونـش و  یم  وا  هطـساو 
.دوش یم  تباث  تعاط  يو  يارب  ادخ ، هار  رد  دراد -  رایتخا  رد -  هک  یملاوع  فرص  اب  دوش و  یم  تکرب  نمی و  ياراد  و  ددرگ ،

توغاط هار  رد  دوخ  يدوجو  ملاوع  يریگ  راک  هب  اب  ددرگ و  یم  تکرب  نودب  هدش و  فیفخ  دنادرگ  يور  شیالوم  زا  سک  ره  و 
وا مالسلا  هیلع  نیرهاط  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  نالوسر و  ءایبنا و  یتح  قیالخ  همه  سپ  دوش ، یم  تباث  تیصعم  يو  يارب 

تعاط و تیالو و  توبن و  تیبوبر و  ضرع  ناشروهظ و  زا  هیرذ  نتفرگ  هک  تسا  هناگراهچ  بتارم  نیا  رد  دنتـسه و  ملاع  نیا  رد 
مالـسلا و هیلع  ناماما  یلع و  دـمحم و  راونا  دـجاو  مادـک  ره  هک  نیا  ناشیا و  رد  اـهنآ  تیلعف  هناـگراهچ و  بتارم  نیا  داوم  راـهظا 

.تسا هداتفا  قافتا  دشاب  یم  راونا  قلخ  رد  ادخ  تردق  تایآ  هک  ینسح  ءامسا  همه  دجاو  ینعی  دنتسه  اهنآ  عورف 

، تسا دوجوم  دنا  یهلا  ینـسح  ءامـسا  لباقم  رد  هک  تاملظ  قلخ  يارب  یهلا  تردـق  تایآ  مدرم  زا  کی  ره  رد  بتارم  نیمه  رد  و 
غیلبت ماوق  تیدوبع و  تیبوبر و  ملاـع  ماوق  هک  تسا  یتلادـع  ناـمه  راـیتخا  دـنرایتخا و  تقیقح  موـقم  تاـملظ  یهلا و  ءامـسا  اریز 

تاجرد توافت  دـشاب و  یم  رفک  نامیا و  تواقـش و  تداعـس و  خزود و  تشهب و  باقع و  باوث و  لازنا  باوث و  بتک و  نالوسر 
هب نآ  نتشاد  رد  ناماما  ناربمایپ و  تسا و  دوجوم  ود  نآ  ياهتیمک  رد  توافت  هتبلا  تسا ، هزادنا  کی  هب  زین  ود  نآ 
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.دنتسه نآ  ریغ  هرطق و  هب  رحب  ناس 

زاـین و عفر  يارب  ار  قیـالخ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یلقن  لـیلد  نیا  میتفگ  لـقع  هاـگن  رد  توبن  تقیقح  هراـبرد  هچ  نآ  رب  هفاـضا 
زا دـنوادخ  هک  تسین  نیا  يارب  تقلخ  زین  دـنناشوپب و  ار  ناصقن  نآ  دـنزاس و  هدروآرب  ار  اهزاین  نآ  ات  هدرکن  قلخ  شیوخ  ناصقن 

دوخ يارب  يا  هچیزاـب  مدرم  تقلخ  اـب  تساوخ  یمن  زین  دـنک و  ادـیپ  سنا  ناـشیا  تقلخ  اـب  هتـساوخ  یم  هتـشاد و  تشحو  ییاـهنت 
لبق دنوادخ  اریز  هدیزاین ، تسد  اهنآ  تقلخ  هب  شیوخ  تردق  ینوزف  يارب  زین  تسا و  يدبا  یلزا و  زاین  یب  وا  هکلب  دـنک ، تسرد 

.تسا هدوب  يوق  توق ، تردق و  دوجو  زا 

نیع وا  تافـص  اریز  تشادن ، ناکما  ملاع  رد  یلحم  ادخ  تافـص  دوجو  ددرگ و  هتخانـش  تساوخ  یم  هدوب و  ناهنپ  جـنگ  نوچ  اما 
يا هرذ  ره  ات  هدیرفآ  فلتخم  بتارم  راوطا و  هب  ار  قلخ  تهج  نیمه  هب  دودحم ، ناکما  ملاع  دوب و  دودحم  ریغ  تاذ  دندوب و  تاذ 

زا یتفص  رب  تلالد  يدوجوم  ره  سپ  دنریگ ، رارق  اهنآ  نوؤش  زا  ینأش  تافـص و  بتارم  زا  يا  هبترم  رب  لیلد  دوجو  ملاع  تارذ  زا 
.تسا هتشاد  روهظ  عانتما  شتاذ  هطیح  رد  هک  دراد  شتافص 

هیلع قداص  ماـما  زا  ار  نآ  ( 288) یفاک هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  نینمؤملاریما و  یلوم  هک  ناـنچ 
وا و نیب  باجح  دناشوپ ، یمن  ار  وا  اه  باجح  : » تسا نیا  هبطخ  نآ  زا  تسا و  هدرک  تیاور  نسحلاوبا  زا  نینمؤملاریما و  زا  مالسلا 
هب درادن و  ياج  وا  تاذ  رد  هنکمم  هدودـحم و  تافـص  دـجنگ و  یمن  ناکما  تاوذ  هدودـحم  رد  وا  اریز  دـنقلخ »؛ دوخ  مدرم ، نیب 

دمحم رطاخ  نیمه 
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تایلک نآ  بتارم  نایب  يارب  زین  ار  ناشیا  ياهتما  تسا و  هدیرفآ  نآ  زا  رت  نییاپ  بتارم  هب  ییامنهار  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  شلآ  و 
.میدرک قیقحت  ار  نآ  اقباس  هک  نانچ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  تافص  هیقب  نایب  يارب  ار  اهتما  رگید  هدومن و  قلخ 

اذل دومن  یم  قلخ  دوب  بتارم  همه  لماش  هک  هیلک  هبترم  کی  اهنت  دـیرفآ ، یمن  ار  مالـسلا  مهیلع  شلآ  دـمحم و  زج  قیالخ  زا  رگا 
، تسا لماک  وا  تردـق  هک  دـهد  ناشن  هلیـسو  نادـب  ات  هدرک  قلخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تما  ناشیا و  ياه  تما  ناربماـیپ و 

ملاع ریغ  رد  ار  اهنآ  دوخ  دـناوت  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هطـساو  هب  هیئزج  بتارم  نیا  راهظا  رب  هک  روط  ناـمه  سپ 
اریز تسا ، دنمزاین  یلاعت  قح  هب  مدرم  رگید  ناس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  اذل  و  دنک ، راهظا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

يادـخ دنتـسه و  نینچ  قیالخ  رگید  هک  نانچ  دنتـسین ، کلام  ادـخ  هب  زج  ار  یناـیز  دوس و  هنوگ  چـیه  شنادـنزرف  ترـضح و  نآ 
شریبکت و  دیرامـش ، گرزب  ار  وا  دناهرب و  تلذ  زا  ار  وا  هک  درادن  تسود  هب  يزاین  درادن و  يزاین  هدـننک  کمک  ریزو و  هب  یلاعت 

.درادن ییاتمه  دض و  دییوگ و 

ِیف ام  َّنَأ  َْول  َو  : » دومرف دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، تیاهن  یب  دنتـسه  وا  تافـص  رهاظم  هک  وا  تاملک  اریز  درادـن ؛ نایاپ  وا  تافـص  و 
دیشیدنا یم  هچ  تافص  دوخ  هرابرد  سپ  ( 289 «) ِهَّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا 

دارفا تبسن  تسا و  ناسنا  هب  ناسنا  يازجا  تبسن  لثم  دنوادخ  رثأتسم  مسا  هب  تادوجوم  دوجو  تبسن 
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رهن يوج و  هرطق  ره  هچرگ  تسا ، سونایقا  هب  دودـحم  ياهبآ  تبـسن  ناس  هب  تسادـخ  رثأتـسم  مسا  هک  هیدـمحم  تقیقح  هب  ناسنا 
بآ زا  ریغ  هک  قالطا  هبترم  دـیامن ، یم  تیاـکح  نآ  زا  دوخ  هزادـنا  هب  کـی  ره  نکیل  دـنیامن ، یم  بآ  فاـصوا  همه  زا  تیاـکح 

اب هک  تسا  توبن  ملاع  ومه  دشاب و  یم  بتارم  همه  حاتفم  هبترم  نیا  تسا و  لوا  رداص  مان  هب  دنک  یمن  تیاکح  ار  زیچ  چیه  ندوب 
ما هک  تامکحم  تایآ  ياراد  هک  تسا  یباتک  هبترم  نامه  و  دنتـسه ، وا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  لآ  دـمحم و  ّرـس  دوخ  بتارم  همه 

تقیقح و سپ  تسا ، ناشیا  يادعا  ّرس  تاهباشتم  مالسلا و  مهیلعدمحم  لآ  ّرـس  تامکحم  سپ  دشاب ، یم  هباشتم  تایآ  دنباتکلا و 
(290 «) اهَّلُک َءآمْـسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  اریز  تسا ، توکلم  کلم و  زا  ناکما  ملاع  بتارم  همه  يواح  ناسنا  دوجو 

يا هدنبنج  چیه  291 ؛) «) یَـش ٍء ْنِم  ِباتِکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَأ  ٌمَمُأ  ّالِإ  ِهیَحانَِجب  ُریِطی  ٍِرئآط  الَو  ِضْرَألا  ِیف  ٍهَّبآد  ْنِم  امَو  : » دومرف و 
چیه زا  باتک  رد  ام  دنتـسهامش  دننامه  ییاهتما  هک  نیا  زج  تسین  دنک  یم  زاورپ  نامـسآ  رد  شیاهلاب  اب  هک  يا  هدـنرپ  نیمز و  رد 

ءایشا همه  ناکرا  هک  وت  ءامسا  هب  یـش ء ؛ ّلک  ناکرأ  تألم  یّتلا  کئامـسابو  : » دومرف نینمؤملا  ریما  زین  .میا و  هدرکن  راذگورف  زیچ 
«. دنا هدرک  رپ  ار 

هک هچنآ  همه  تسا و  يوطنم  رترب  ناهج  نآ  رد  هدوب و  هیدـمحم  تقیقح  زا  يا  هناشن  هک  ار  وا  باـتک  ناـسنا و  تقیقح  هک  نونکا 
اریز دراد ، دوجو  راتخاس  نیرتهب  اب  ملاع  نآ  رد  ناسنا  هک  نادب  سپ  دندوجوم ، يو  رد  دـنراد  دوجو  زا  یمهـس  هک  دور  یم  روصت 

هژیو يدیق  صوصخم و  يدح  ناسنا 
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: دومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تسین ، تواقش  ای  تداعـس و  ای  ینادان و  ای  درخ و  ای  تملظ و  ای  رون و  دنبیاپ  وا  تیـصخش  و  درادن ،
«. دنتسه ناگدننیرفآ  ناشیا  ای  دنا و  هدش  هدیرفآ  چیه  زا  ناشیا  ایآ  292 ؛) «) َنوُِقلاخلا ُمُه  ْمَأ  یَش ٍء  ِریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  »

نم يذلا ال  درفنملا  دمصلا  دحألا  دحاولا  هَّلل  دمحلا  : » دومرف هدرک  تیاور  يو  زا  ( 293) یفاک رد  هک  يا  هبطخ  رد  نینمؤملا  ریما  و 
يزیچ زا  هدوب و  هناگی  هک  ییادـخ  تسا ، دمـص  دـحا و  دـحاو  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  ...ناک ؛ اـم  قلخ  یـش ء  نم  ـالو  ناـک  یش ء 

روـن و بتارم  زا  يا  هبترم  ره  دـیامن و  لزنت  يدـح  ره  رد  دـناوت  یم  وا  هکلب  ...هدرک » قـلخ  ار  ءایـشا  يزیچ  زا  هن  هدـشن و  هدـیرفآ 
هب ار  وا  ام  294 ؛) «) ِنیَدْجَّنلا ُهانیَدَهَو  : » دومرف هدرک و  هراشا  نآ  هب  دنوادخ  دنیزگب و  ار  لهج  لقع و  تواقش و  تداعس و  تملظ و 
هب نتفر  هار  .تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  نانچ  میدرک .» ییامنهار  رـش  يدـب و  ریـسم  ریخ و  یبوخ و  ریـسم 

ال  » هفیرـش هیآ  رد  دـنزروب ، رفک  توغاط  هب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  تسا  نیا  تملظ ، ملاـع  رون و  ملاـع  لد  زا  همه  يادـخ  يوس 
رد 295 ؛) «) اَهل َماصِْفنا  َال  یْقثُولا  ِهَوْرُعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمْؤیَو  ِتوُغاّطلِاب  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ 
هب دروآ ، نامیا  ادخ  هب  دزروب و  رفک  توغاط  هب  سکره  هدش ، راکشآ  تلالـض  زا  يراگتـسر  هار  هک  نیا  هچ  تسین ، یهارکا  نید 

.ددرگ یمن  هراپ  زگره  هک  ینامسیر  هدز ، گنچ  مکحم  نامسیر 

زا شنامیا  رفک و  هک  تسوا  نآرق  باتک و  تلادع و  هبترم  نیا ، 
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یماگنه یلو  هدیسرن ، روهظ  هصنم  هب  زونه  ینادان  رب  يدنمدرخ  رایتخا  دشاب و  یمن  نشور  نآ  تواقش  تداعس و  تسین و  ادیپ  مه 
راکـشآ شدوهـش  ملاوع  مدآ  بیغ  ملاـع  زا  هک  یماـگنه  ینعی  دـنیآرد ، هب  شا  هیرذ  يو  تشپ  زا  دـنک و  لزنت  ترثک  ملاـع  هب  هک 

لخاد نآ  رد  دنهاوخ  هک  یناسک  ددرگ و  لعتشم  تیدوبع  شتآ  دنوش و  یلعف  ناش  نوؤش  بتارم و  تملظ و  رون و  ملاوع  دندرگ ،
هب هدـش و  دنمتداعـس  راگتـسر و  دوش  لخاد  تیدوبع  شتآ  رد  دـهاوخ  سک  ره  دـننک ، يرود  نآ  زا  دنـسرتب  هک  یناسک  دـنوش و 
زا هدرک و  مالـس  نما و  کنخ و  وا  رب  ار  تیدوبع  شتآ  ببـس  نیا  هب  یلاعت  يادـخ  اذـل  و  دـنز ، یم  گـنچ  یهلا  مکحم  نامـسیر 

فارتعا زا  دعب  دسارهب و  نآ  زا  سک  ره  و  دـهد ، یم  رارق  يو  ترطف  رد  ار  تعاط  ءانف و  تیدوبع و  هدومن و  ینادردـق  يو  شالت 
هب دنک ، یم  راچد  نالذـخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ و  مورحم  شدارم  هب  ندیـسر  زا  هدـش و  راک  نایز  دوش ، نادرگ  يور  تیبوبر  هب 
الَف ْمِهِْرفُِکب  اهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  ْلـَب  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  اذـل  دـید ، دـهاوخن  ار  شدوخ  زج  يو  هدرک و  کـیرات  ار  شدوجو  هک  نیا 

«. دنروآ یمن  نامیا  یکدنا  زج  اذل  هداهن ، رهم  ناشیا  رب  ناشیا  ندیزرو  رفک  هطساو  هب  دنوادخ  ًالِیلَق ؛» ّالِإ  َنُونِمْؤی 

لاـق اـمک  مهرفک  یلع  هبوقع  راـفکلا  بولق  یلع  عبطلا  وه  متخلا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  اـضر  ماـما  زا  نوـیع  رد  و 
ْمِهِعْمَـس یلَعَو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  َنُونِمْؤی  ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  ْمِهیَلَع َء  ٌءآوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   » و ...ُهَّللا » َِعبَط  َْلب  : » ّلجوّزع

یلَعَو
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َعَبَط َْلب  : » دومرف دـنوادخ  هک  نانچ  تسا ، ناشیا  رفک  يازج  نآ  تسا و  رافک  ياهلد  رب  رهم  نامه  متخ  296 ؛) «) ...ٌهَواشِغ ْمِهِراْصبَأ 
اهلد و رب  دنوادخ  دـنروآ  یمن  نامیا  دـییامنن  راذـنا  ای  دـینک و  راذـنا  ار  ناشیا  هاوخ  دـنا  هدـیزرو  رفک  هک  یناسک  دومرف : و  ...ُهَّللا »

 . ...دراد رارق  يا  هدرپ  ناشیا  نامشچ  رب  هدز و  رهم  ناشیا  ياهشوگ 

هب لامش  باحصا  دندش و  لئان  نیمی  باحصا  ماقم  هب  دنتفگ  ساپـس  شیاهتمعن  رب  ار  دنوادخ  هک  نیا  لیلد  هب  نیمی  باحـصا  سپ 
شیپ رد  تیـصعم  تعاط و  رابتعا  هب  روبزم  ماقم  ود  نیاربانب  .دندیـسر  هلحرم  نآ  هب  دندینادرگ  يور  یلاعت  يادـخ  زا  هک  نیا  لیلد 
عرفتم ود  نآ  رب  تیـصعم  تعاط و  هک  نیا  هن  تسا ، یلاخ  هنهرب و  تارابتعا  همه  زا  ناسنا  تقیقح  اریز  دـنتفرگ ، رارق  ناـسنا  يور 

، تسا نیمه  مالسلا  هیلعرفعجوبا  زا  ( 297) نارمح تیاور  يانعم  هک  نانچ  .دنتسه  ود  نآ  عرف  ایند  رد  تیصعم  تعاط و  هلب  دنشاب ،
نیمی باحـصا  زا  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  ناماما و  نالوسر و  ناربمایپ و  اذـل  و  دراد ، دوجو  تیـصعم  تیالو و  تعاط و  ایند  رد  سپ 

.دنتسه

ینمظنأو کنارفغب  یتمارک  لمکأو  کناوضرب  یتجرد  فرـشو  : » دومرف هیاقولاو  رتسلا  ياعد  رد  نادـباع  ياقآ  ام  يالوم  هک  نانچ 
رد ارم  نک و  لماک  دوخ  ترفغم  هب  ارم  تمارک  و  هد ! تفارـش  تدوخ  تیاـضر  هب  ارم  هجرد  ادـنوادخ  (298 ؛) نیمیلا باحصأ  یف 

!«. روآرد نیمی  باحصا  کلس 

رد دندرک و  شالت  انف  رد  هک  نیمی  باحـصا  زا  يا  هدع  .داد  رارق  لامـش  باحـصا  زا  ار  ناقـساف  نارجات و  نارفاک و  ناکرـشم و  و 
زا هک  ناقباس  زا  يا  هدع  دنتفای و  صاصتخا  ناقباس  مان  هب  دنتفر  ورف  دهج  دج و  هب  تیدوبع  شتآ 
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ادخ هار  رد  شیوخ  گرم  ات  دیدرگ ، قرتحم  هدش و  یناف  هک  سک  نآ  مزعلا  یلوا  نیب  رد  دندش ، مزعلا  یلوا  زا  دـندش  یناف  مه  انف 
رد ناـقباس  نوچ  تشاداو و  ( 299 «) ینْدَأ ْوَأ  ِنیَـسْوَق  َباق   » ماقم رد  ار  وا  دنوادخ  و  دـش ، توبن  تقیقح  متاخ  دـید ، ادـخ  زا  زین  ار 

تساجن داهن و  جرا  ار  ناشیا  ششوک  و  داد ، تنیز  ناهانگ  اهشرغل و  هابتـشا و  زا  تمـصع  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  دندرک  هغلابم  رکش 
رب اـنما  مدرم و  رب  ياـه  تجح  هفیلخ و  نیمز  رد  دومن ، دـییأت  دوخ  حور »  » هب ار  ناـشیا  هدومن و  هزیکاـپ  هتخاـس و  رود  ناـشیا  زا  ار 

.دیآ یم  زین  لامش  باحصا  هرابرد  بلطم  نیمه  .داد  رارق  شّرس 

بتارم هزادـنا  ناقفانم  نارجاف و  نارفاک و  ناکرـشم و  ياـه  هقرف  هبتر  تئاـند  تعاـط و  ناـمیا و  رد  ناـنمؤم  بتارم  فـالتخا  سپ 
یم نایب  هرقف  نیمه  يادتبا  رد  (300 «) ...َکُّبَر َذَخَأ  ْذِإ  َو  : » یلاعت قح  نخـس  حرـش  رد  هک  تسا  هناگراهچ  بتارم  رد  ناشیا  يوریپ 

مالـسلا هیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  نیا  میدرک ، نایب  هظحل  ره  رد  ناکما  ملاع  بتارم  مامت  هرابرد  هک  یبلاطم  دیؤم  .دشاب  یم  میدرک 
يادخ رب  ار  شیوخ  ياه  تجاح  هاگنآ  دنهد ، یم  رارق  هطـساو  عیفـش و  ار  اهنآ  دنهد و  یم  مسق  دـمحم  لآ  هب  ار  دـنوادخ  ناوارف 

رد دـنناقباس  زا  هک  ناماما  ادـخ و  لوسر  رب  تمحر  لوزن  يارب  دـمحم  لآ  هب  نداد  مسق  تطاسو و  نیا  و  دـنراد ، یم  هضرع  یلاعت 
هیهلا هیلک  توبن  تقیقح  زا  ناشیا  بیصن  دمحم و  لآ  زا  دارم  هک  نیا  رگم  دیامن ، یمن  وکین  دنتـسه  مه  دمحم  لآ  دوخ  هک  یلاح 

.دشاب

نامیا هک  سک  ره  سپ  دیدیمهف ، ار  همدقم  نیا  هک  نونکا 
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هک تسا  ادـخ  مسا  زا  هرهب  نامه  هک  تسا  دـمحم  لآ  رـس  نامه  نیا  دـناسر ، یم  ادـخ  هب  ار  وا  ایند  رد  نامیا  نیا  درواـیب ، ادـخ  هب 
دوجو ینعی  ناشیا  ترطف  دـیتسناد  روطناـمه  تسا ، هداد  رارق  تیدوبع  شتآ  رد  دورو  زا  دـعب  ناـشیا  تعیبط  تلبج و  رد  دـنوادخ 

ياضتقم هک  نانچ  دوش  یم  تباث  تیـصعم  تعاط و  اج  نیمه  زا  و  درادـن ، زین  ار  رفک  گنر  هک  نانچ  درادـن ، ار  نامیا  گنر  اـهنآ 
.تسا تایاور 

رد ناربمایپ و  همه  اب  ناهنپ  رد  نم  هینالع ؛ دـمحم  عمو  ًاّرـس  یبن  ّلک  عم  تنک  : » دومرف هک  هدـمآ  یلع  یلوم  مالک  رد  بلطم  نیمه 
رـصانع و  : » هلمج ینعی  ترایز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  یلع  ماـما  اـم  يـالوم  زین  و  مدوب .» هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـب  اراکـشآ 
هندـعمو هعرفو  هلـصأو  ّهلوأ  متنک  ریخلا  رکذ  ّنإ  : » دومرف هک  ترـضح  نآ  هدومرف  زین  دراد و  هراشا  نآ  هب  رایخالا » مئاـعد  راربـالا و 

تلم ناربهر  تهج  نیمه  هب  دروآ و  میهاوخ  هرقف  نامه  رد  ادـخ  تساوخ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هراب  نیا  رد  هاهتنمو » هیوأـمو 
.نیملاعلا بر  هَّللدمحلاو  دنا ، هدش  يدعب  یلبق و  قیالخ  همه  ناگتشرف و  اه و  یّنج  اهناسنا و  زا  اه 

ِمَعِّنلا َءایِلْوَأ  َو 

ِمَعِّنلا َءایِلْوَأ  َو 

.تسا قحا  يو  دوخ  زا  وا  سفن  لام و  هب  شیالوم  هک  تسا  یسک  یلو  تسا و  یلو »  » عمج ءایلوا » »

لوسر و ادـخ و  ...اُونَمآ ؛» َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » هک یلاعت  قح  نخـس  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماـما  زا  ( 301) یفاک رد  و 
.دنشاب یم  قحا  ینعی  دنراد  تیولوا  ناتسوفن  ناتروما و  رد  امش  هب  تمایق  زور  ات  شدالوا  یلع و  ینعی  دندروآ  نامیا  هک  یناسک 

تیالو نداد  صاصتخا  لیلد  هب  هفیرش  هیآ  رد  سپ 
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تیمولعم هبترم  نامه  هبترم  نیا  دـنک و  هراشا  تداهـش  ملاـع  رد  تلاـسر  هبترم  هس  نیا  هب  تساوخ  ناـمیا  لـها  لوسر و  ادـخ و  هب 
دوجو ملاع  قلطم و  دوجو  هبترم  یهلا و  ملاع  هبترم  رد  هراشا  هک  نیا  رگم  دـنا ، يدوجو  هراـشا و  لـباق  ریغ  حـیتافم  هبترم  هک  تسا 

نیا هب  هراشا  زین  .دشاب و  هلاسرلا » عضومو   » ترـضح نآ  لوق  حرـش  رد  ءامـسا  ثودح  ثیدـح  نایب  رد  قباس  رد  هراشا  دروم  يرون 
ره دسر و  یم  لاس  ياهزور  دادعت  هب  ملاع  تصش  دصیـس و  هب  هک  تسا  دوجو  ملاوع  ياهتنم  أدبم و  هناگ  هس  ملاوع  نیا  هک  تسا 

دنتـسه توبن  تیب  لها  تلاسر و  تقیقح  رهاظم  هک  لاس  ياههام  هرامـش  هب  نکر  هدزاود  نیا  دراد و  نکر  راهچ  هس  نیا  زا  مادـک 
.دنماما هدزاود  ملاع  نیا  رد  نآ  رهاظم  هدوب و  هدزاود  نآ  ياه  هیاپ  دوجو و  ملاوع  همه  سپ  دشاب ، یم 

همه یلک  روط  هب  لام و  یناسآ و  ینازرا و  نآ  و  دشاب ، یم  نون  رسک  هب  تمعن  عمج  هدوب و  ءافلا  روسکم  معنلا » ءایلوا   » رد معن »  » و
رد هک  ییاه  تمعن  ریظن  دنراکـشآ  ياـه  تمعن  اـی  دـنا : هنوگ  ود  اـه  تمعن  دـشاب ، یم  دوش  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  ناـسنا  هک  هچنآ 

ياه هکلم  لیبق  زا  اهنآ  عورف  نامیا و  تفرعم و  ریظن  ناهنپ  ياه  تمعن  .ناهنپ  ياه  تمعن  ای  دنتـسه و  اـهنآ  نیب  نیمز و  نامـسآ و 
همه رد  نآ  زا  يا  هیآ  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا  یشان  رس  نیا  هک  دشاب  یم  بترتم  دمحم  لآ  ّرس  رب  هک  تسا  يونعم  تاریخ  تلیـضف و 

تمعن هرابرد  تسا ، راکشآ  ناهن و  رد  هَّللا  مسا  رد  تیالو  راصحنا  هفیرش  هیآ  زا  دارم  سپ  دشاب ، یم  ققحم  تادوجوم 
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يارب تادوجوم  همه  رد  نآ  همات  هناشن  هک  تسنامه  نیا  دنتـسه و  هَّللا  مسا  عورف  زا  ینطاب  ياه  تمعن  همه  هک  تهج  نیا  هب  هنطاب 
عرف اهنآ  تسا و  هدرک  قلخ  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  يارب  ار  ملاع  همه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دنوادخ  راکشآ  تمعن  اما  .دنیادخ و 
هَّللا مسا  رهاظم  دوخ  نوؤش  بتارم و  همه  اب  هکئـالم  میدومن ، ناـیب  هکئـالملا » فلتخمو   » هرقف رد  ار  بلطم  نیا  .دنتـسه  يو  دوجو 

.تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب  هراب  نیا  رد  يدوز  هب  دنا ، ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  يایلوا  راهطا  همئا  دنتسه و 

ِراَرْبَأْلا َرِصاَنَع  َو 

ناسنا یلامک  تیعماج  رد 

رد تسا و  حـتف  هب  رب »  » عمج راربا »  » و دـشاب ، یم  هشیر  و  لصا »  » نآ يانعم  تسا  هدـمآ  داص »  » حـتف هب  زین  و  ذـفنق »  » نزو رب  رـصنع 
دنوادخ یتقو  هک  دیتسناد  امش  میراد : یم  میدقت  يا  همدقم  نآ  نایب  يارب  دشاب ، یم  انعم  مامت  هب  عیطم  ای  وگتسار و  يانعم  هب  اجنیا 

هاـم و دیـشروخ و  نیمز و  نامـسآ و  دـیرفآ ، نوگاـنوگ  ار  قیـالخ  دـنک ، راـهظا  شنیرفآ  هطـساو  هب  ار  شیوـخ  تافـص  تساوـخ 
هب اذـل  دـیامن ، نیمز  رد  شیوخ  هفیلخ  ات  تخومآ  نایب  وا  هب  دـیرفآ و  ار  ناسنا  دومن ، قلخ  ار  تاقولخم  فانـصا  رگید  ناگراتس و 

َءآمْـسَألا َمَدآ  َمَّلَعَو  : » دومرف هک  نیا  ات  داد .» مهاوخ  رارق  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  ًهَفِیلَخ ؛» ِضْرَألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  : » دومرف ناگتـشرف 
هب ریـسفت  ءامـسا  نیا  داجـس  ماـما  زا  زین  يرکـسع و  نسح  ماـما  ریـسفت  رد  تخومآ .» ار  ءامـسا  همه  مدآ  هب  دـنوادخ  302 ؛) «) اهَّلُک

همه ءامسا  زا  دارم  دشاب و  یم  دنتسه  وا  نانمشد  هرمز  زا  هک  نانامرفان  ءایلوا و  ناربمایپ و  ياهمان  نیا  هرمز  زا  و  دش ، ءایـشا  ياهمان 
هکلب تسین ، اهنآ  ياه  نابز  تادوجوم ،
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اهنآ زا  يا  هدع  دننک و  یم  ریبعت  تاملک  هب  يدابم  نیا  زا  يا  هدع  دـنا ، يدابم  نآ  روص  ماسجا  ملاع  دـندارم ، اهنآ  يدابم  قیاقح و 
.دنرب یم  مان  اهنآ  زا  لوقع  هب  یهورگ  ءامسا و  هب 

تاملک نآ  هب  مایق  هدـش و  قلخ  ناشیا  طسوت  عاونا  دنتـسه ، عاونا  بابرا  قیالخ و  دوجو  بابـسا  نامه  يدابم  نیا  هک  نیا  هصـالخ 
کئآمـسابو : » تسا هدومرف  ریبعت  نینچ  نآ  هب  شیوخ  راـتفگ  رد  نینمؤملاریما  دـنریگ ، یم  ناـشیا  زا  زین  ار  شیوخ  يزور  هتـشاد و 

«. تسا هدرک  رپ  ار  ءایشا  همه  ناکرا  هک  وت  يامسا  هب  مسق  یش ء ؛ ّلک  ناکرأ  تألم  یتلا 

اذـل دـشاب و  یم  رّخأـتم  قیاـقح  همه  زا  یعیبـط  روط  هب  اذـل  دـشاب و  یم  قیاـقح  همه  زا  بکرم  عماـج و  ناـسنا  تقیقح  نوـچ  سپ 
ادخ تفالخ  قحتسم  ناسنا  اهنت  رطاخ  نیمه  هب  دشاب ، یم  یهلا  تافـص  همه  يامن  مامت  هنیآ  هتـشاد و  رب  رد  ار  قیاقح  نآ  تالامک 

.دنرادن ار  یقاقحتسا  نینچ  تادوجوم  رگید  دشاب و  یم 

ناسنا هک  نانچ  دـشاب ، یم  دوجوم  ناسنا  رد  نامیا  رفک و  لـهج و  لـقع و  تاـملظ و  راونا و  همه  دـیلک  ءایـشا و  همه  يادـبم  سپ 
هب دنوادخ  دشاب و  یم  روص  فرـشا  یناسنا  تروص  هک  تسا  هبنج  نیمه  زا  و  تسا ، ران  تنج و  نیطایـش و  نج و  هکئالم و  دجاو 

.دراد تبسن  یناسنا  تروص 

یلع مدآ  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  نووری  امع  رفعجابأ  تلاـس  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  رفعجوبا  زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ( 303) یفاک رد 
هبعکلا فاضأ  امک  هسفن  یلإ  اهفاضأف  هفلتخملا  روصلا  ریاس  یلع  اهراتخاو  هَّللا  اهیفطـصاو  هقولخم  هثدحم  هروص  یه  لاقف : هتروص 

تیاور نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  زا  یحور ؛ نم  هیف  تخفنو  یتیب  لاقف  هسفن  یلإ  حورلاو  هسفن  یلإ 
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رب درک و  باختنا  ارنآ  دنوادخ  تسا ، هدیرفآ  ثداح و  تروص  نیا  دومرف : مدیـسرپ ؟ دیرفآ  شیوخ  تروص  رب  ار  مدآ  دنوادخ  هک 
هب ار  حور  درک و  بوسنم  دوخ  هب  ار  هبعک  هک  نانچ  داد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  تروص  نآ  اذل  دـیزگرب ، رگید  نوگانوگ  روص  ریاس 

«. مدیمد ناسنا  رد  ار  شیوخ  حور  نم  و  نم ، هناخ  : » دومرف درک و  هفاضا  دوخ 

رون زا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  قلخ  هک  هتـشاد  نایب  هدـمآ و  تنیط  فالتخا  هرابرد  هک  يرابخا  بلطم  نیا  ندـیمهف  اـب 
اهنآ بتارم  توافت  اـب  ود  نآ  زا  یطولخم  زا  ار  مدرم  رگید  هدـیرفآ و  رون  نودـب  یکیراـت  زا  ار  ناـشیا  نانمـشد  یکیراـت و  نودـب 

دـنتفر و ورف  اـیرد  نیا  ياـفرژ  رد  يا  هدـع  اذـل  دوش و  یم  مولعم  دراد  ربـج  رب  تلـالد  تاـیاور  نیا  رهاـظ  هک  يروـط  هب  هدـیرفآ ،
یم يرای  تسین  وا  زج  ییامنهر  هک  یلاعت  يادخ  زا  نم  دنیوگب و  هتسیاش  ینخس  دنتـسناوتن  دنا و  هدنامرد  نآ  كاردا  رد  هناریحتم 
نم تعافـش  هراب  نیا  رد  هک  مناهاوخ  دمحم  لآ  زا  نم  دنک و  يرای  دناوت  یمن  یـسک  دـنک  تیادـه  دـنوادخ  ار  سک  ره  میوج و 

.دنیامن

دنا هتسد  ود  تنیط  رابخا  هک  نیا  رد 

ناسنا تیعماج  تقیقح و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رابخا  زا  يا  هتسد  دیبای : یم  هتـسد  ود  ار  اهنآ  دیدرگب  تنیط  رابخا  رد  رگا  میوگ :
هب شدانسا  هب  ( 304) یفاک رد  هلمج  نآ  زا  .دریگ  یم  لکـش  رایتخا  تقیقح  نآ  اب  و  تسا ، نآ  مدـع  ناـمیا و  رب  تردـق  زا  بکرم 

ْمُهَدَهْشَأَو ْمُهَتیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإَو   » هفیرش هیآ  زا  يدرم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  رفعجوبا  زا  هرارز 
یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِسُْفنَأ َأ  یلَع 
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نم ایآ  هک  تفرگ  ناـشدوخ  رب  دـهاش  ار  ناـشیا  تفرگ و  ناـمیپ  ناـشیا  هیرذ  مدآ و  نادـنزرف  زا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  هب  (305 ؛)
يادخ هک  دومرف  تیاور  ارم  مردـپ  دومرف : دینـش ، یم  شردـپ  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  سپ  .يرآ  دـنتفگ : متـسه ، ناتراگدرورپ 

ارنآ حبـص  لـهچ  هاـگنآ  تخیر  شوخ  ياراوـگ  بآ  نآ  رب  اذـل  دـنک ، قـلخ  نآ  اـب  ار  مدآ  اـت  تفرگرب  كاـخ  زا  یتـشم  لـجوزع 
لگ نآ  دش ، ریمخت  تنیط  هک  یماگنه  هب  تشاذگاو ، حبص  لهچ  ار  نآ  سپـس  و  تخیر ، خلت  روش  بآ  نآ  رب  سپـس  تشاذگاو ،

هک داد  نامرف  ناشیا  همه  هب  دنتخیر و  نوریب  پچ  تسار و  زا  ناگچروم  دننامه  يو  هیرذ  سپ  داد ، دـیدش  ياهناکت  تفرگرب و  ار 
نآ نورد  هب  نتفر  زا  لامش  باحصا  دش ، تمالـس  کنخ و  ناشیا  رب  شتآ  سپ  دنتفر ، ورف  نآ  رد  نیمی  باحـصا  دنور ، شتآ  رد 

« .دندرک ابا 

ماگنه هب  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  یلع  نب  دمحم  هب  شدانـسا  هب  ( 306) یفاک تیاور  هلمج  زا  و 
هب ار  نآ  دوخ  تسد  اب  سپـس  تخیمآ ، مهرد  تدـش  هب  ار  نآ  تفرگرب و  نآ  زا  یتشم  هاگنآ  تخیر  لـگ  رب  ار  بآ  مدآ  شنیرفآ 

روتـسد لامـش  لها  هب  و  تخورفا ، یـشتآ  ناشیا  يارب  سپـس  دـنداتفا ، هار  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـیرفآ  ار  ناشیا  هاگنآ  درک ، مسق  ود 
ناشیا داد ، ار  روبزم  شتآ  هب  دورو  روتـسد  نیمی  لها  هب  اما  دـندشن ، نآ  لخاد  دندیـسرت و  شتآ  نآ  زا  ناشیا  داد ، شتآ  هب  دورو 

نینچ لامش  لها  هک  یماگنه  هب  اذل  ددرگ ، نمیا  کنخ و  ات  داد  روتسد  شتآ  هب  یلاعت  يادخ  دندش ، شتآ  نآ  دراو 
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، دیوش نآ  لخاد  دومرف : اهنآ  هب  هاگنآ  درذگ  یم  ناشیا  زا  زین  دنوادخ  نک ، وفع  ار  ام  میدرک  ام  هچ  نآ  زا  ایادـخ  دـنتفگ : دـندید 
ماما و  دیرفآ ، ار  مدآ  تنیط  نآ  زا  دـینادرگرب و  تنیط  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندشن ، لخاد  یلو  دـندش  فرـشم  نآ  رب  دـنتفر و  سپ 
لخاد هک  تسا  یسک  نیلوا  ادخ  لوسر  دنیوگ  یم  دومرف : دنوش ، هدع  نآ  دننامه  دنناوت  یمن  هدع  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

ار دنوادخ  رگا  وگب  َنیِِدباعلا ؛» ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌَدلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  ُْلق  : » دومرف ّلجوّزع -  يادخ -  رطاخ  نیمه  هب  تسا  هدـش  شتآ  نآ 
«. مدرک یم  تدابع  ار  وا  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  نم  دوب  يدنزرف 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللادـبع  هب  شدانـسا  هب  هک  تسا  ( 307) یفاـک تیاور  نیا  هلمج  زا  و 
رد رایـسب  نیا  زا  اذل  دنلوجع ، دـنت و  هتـشاد و  ناوارف  یبضغ  هک  مبای  یم  ار  شیوخ  باحـصا  زا  یخرب  موش  تیادـف  مدرک ، ضرع 

وکین و یشور  وگن  دومرف : ترضح  دنشوخ  یقالخا  وکین و  یشور  ياراد  هک  منیب  یم  ار  نافلاخم  رگید  بناج  زا  موش و  یم  هودنا 
یلاعت يادخ  اریز  دنیوکین ، ییامیـس  ياراد  ناشیا  وگب  نکیل  دـشاب و  یم  میقتـسم  شور  شور  زا  دارم  اریز  دـنراد ، شوخ  یقالخا 

، موش یم  نیگهودنا  نیا  زا  اذـل  دنتـسه ، راقو  ياراد  وکین و  ییامیـس  ياراد  اهنآ  هک  مدـید  متفگ : مِهِهوُجُو » ِیف  ْمُهامیِـس  : » دومرف
 - يادـخ اریز  یباـی ، یم  وکین  ییامیـس  ياراد  ار  تناـفلاخم  مشخ و  ناراـی  ار  شیوخ  ناراـی  هک  نیا  زا  شاـبم  نیگهودـنا  دومرف :

باحصا هب  و  درک ، مسق  ود  ار  نآ  هاگنآ  درک ، قلخ  ار  تنیط  ود  نیا  دنیرفایب ، ار  مدآ  تساوخ  هک  یماگنه  یلاعت -  كرابت و 
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لامـش باحـصا  هب  ،و  دـنداتفا وپاکت  رد  و  دـندش ، هدـیرفآ  یناگچروم  ناـس  هب  زین  ناـشیا  دـیدرگ ، دوجوم  نم  نذا  هب  دومرف : نیمی 
هب درک و  قلخ  یـشتآ  هاگنآ  دـنداتفا  شبنج  هب  دـندش و  هدـیرفآ  یناـگچروم  دـننامه  زین  اـهنآ  دـیدرگ ، دوجوم  نم  نذا  هب  دومرف :

یپرد هاگنآ  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  دش  نآ  لخاد  هک  يدرف  نیلوا  دیوش ، لخاد  نآ  رد  نم  هزاجا  هب  دومرف : ناشیا 
شتآ لخاد  نم  هزاجا  هب  دومرف : لامـش  باحـصا  هب  هاگنآ  دـندش ، لخاد  ناشیا  عابتا  ءایـصوا و  ناربمایپ  زا  مزعلاولوا  ناربماـیپ  يو 

، دیوش نوریب  شتآ  زا  نم  هزاجا  اب  دومرف : نیمی  باحـصا  هب  دندرک ، ینامرفان  اذـل  ینازوسب ؟ ات  يدـیرفآ  ار  ام  ایآ  دـنتفگ : دـیوش ،
ام باحصا  هک  میدید  دنتفگ : دندید  نینچ  لامش  باحصا  هک  یماگنه  دنتـسج ، نوریب  شتآ  زا  یتیذا  رثا و  هنوگچیه  نودب  ناشیا 

شتآ رد  نیاربانب  متشذگ ، امش  زا  نم  دومرف : راگدرورپ  هد ! شتآ  رد  دورو  نامرف  ام  هب  رگید  راب  رذگب و  ام  زا  دندنام ، تمالس  هب 
نتخوس رب  ییابیکـش  اراگدرورپ  دنتفگ : دنتـشگ و  زاب  دیـسر  ناشیا  هب  شتآ  يامرگ  دـندش و  شتآ  کیدزن  ماگنه  نآ  رد  دـیور ،

ریخأت هب  دـندومن و  یناـمرفان  راـب  هس  ره  رد  یلو  داد  دورو  ناـمرف  ناـشیا  هب  راـب  هس  اذـل  دـندرک  یناـمرفان  رطاـخ  نیمه  هب  میرادـن 
.دنتسج تمالس  هب  شتآ  زا  دندرب و  نامرف  ناشیا  داد ، ار  شتآ  هب  دورو  نامرف  نیمی  باحصا  هب  راب  هس  دنوادخ  نکیل  .دنتخادنا 

دهاوخن هقرف  نآ  زا  دشاب  هقرف  نیا  زا  سک  ره  دومرف : ماما  هاگنآ  دیرفآ ، لگ  نآ  زا  ار  مدآ  دـیوش و  لگ  دومرف : ناشیا  هب  دـنوادخ 
هورگ نآ  زا  سک  ره  دش و 
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رد لامـش  باحـصا  اب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ینیب  یم  ار  شیوخ  نارای  هلجع  يدنت و  هاگ  ره  دیدرگ و  دهاوخن  هورگ  نیا  زا  دشاب 
نیمی باحـصا  اب  یگتخیمآ  زا  ینیب  یم  ینیگنـس  راقو و  وکین و  ییامیـس  نافلاخم  رد  رگا  هدیدرگ و  هدولآ  ناشیا  لگ  اب  هتخیمآ و 

«. تسا

ثیح یلاعتو -  كرابت  هَّللا -  ّنإ  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلعرفعجوبا  زا  شدانـسا  هب  ( 308) یفاک تیاور  هلمج  زا  و 
نیمیلا باحصأل  لاقف  ًادیدش ، ًاکرع  هکرعف  ضرألا  میدأ  نم  ًانیط  ذخأف  ناءآملا ، جزتماف  ًاجاجأ ، ًاحلامو  ًابذع  ءآم  قلخ  قلخلا ، قلخ 

ْنَأ انْدِهَـش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب !؟ ُتَْسل  َأ  : » لاق ّمث  .یلابأ  الو  رانلا  یلإ  لامـشلا : باحـصأل  لاقو  مالـسب ، هّنجلا  یلإ  نّوبدی : ّرذـلاک  مهو 
سپ دیرفآ ، یخلت  روش  بآ  اراوگ و  بآ  دیرفآ ، ار  قلخ  هک  یماگنه  هب  یلاعت  يادـخ  َنِیِلفاغ ؛» اذـه  ْنَع  اّنُک  ّانِإ  ِهَمایِقلا  َمْوی  اُولوُقَت 

دنناـمه هک  نیمی  باحـصا  هب  و  دـیناکت ، مه  رد  تخـس  ار  نآ  تشادرب و  نیمز  حطـس  زا  یلگ  سپ  دـنتخیمآ ، مـهرد  بآ  ود  نـیا 
و دیور ، منهج  يوس  هب  دومرف : لامـش  باحـصا  هب  دییآرد و  تشهب  يوس  هب  تمالـس  اب  دومرف : دـندیبنج  یم  دـندوب و  یناگچروم 
زا میراد  یم  رذح  رب  ار  امـش  میداد ، تداهـش  يرآ  دنداد : خساپ  متـسین ، امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : هاگنآ  مرادن ، نآ  زا  یکاب 

«. میدوب لفاغ  نیا  زا  ام  هک  دییوگب  تمایق  زور  هک  نیا 

رایتخا اب  تنیط  رابخا  یفانت  مدع  رد 

ینیمز لگ  ینامـسآ و  لگ  خلت و  روش  بآ  اراوگ و  بآ  زا  هتخیمآ  لگ  نآ  هک  دیمهف  یم  دینک ، هشیدنا  رابخا  نیا  رد  تسرد  رگا 
هب دنک  ءاصقتسا  دهاوخ  سک  ره  تسا ، هدش  حیرصت  نادب  رابخا  زا  يرایسب  رد  هک  نانچ 
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نآ تارذ  ءازجا و  همه  هک  هدـش  يا  هنوگ  هب  رگید  هلچ  زا  دـعب  يا  هلچ  رد  ندـش  اـهر  ریمخت و  زا  دـعب  دـنک ، هعجارم  راونـالاراحب 
دوجو تیـصعم  تعاط و  رفک و  ناـمیا و  راـیتخا  یگتـسیاش  تارذ  تیمک  هزادـنا  هب  ءازجا  نیا  زا  یئزج  ره  رد  هکلب  دـش ، نوگمه 

، دوب هدرک  نینچ  دوخ  رایتخا  هب  اهنت  دوبن ، روبجم  دیزگ  یم  رب  ار  تیصعم  ای  تعاط و  رفک ، هب  نامیا و  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ،
.تشاد دوجو  ناقفانم  نارفاک و  ناکرشم و  نالوسر و  ناربمایپ و  رد  رایتخا  نیا  یتح 

زا نانمؤم  ياهلد  ینییلع و  تنیط  زا  ناربمایپ  ياهندـب  اهلد و  شنیرفآ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  یفاک  لوصا  تایاور  زا  یخرب  رهاظ  و 
.تسا ینیجس  تنیط  زا  نارفاک  ياهندب  اهلد و  و  تسا ، نآ  ریغ  زا  ناشیا  ياهندب  یلو  ینییلع  تنیط 

اهلد و یلاعت  يادخ  : » دومرف تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  هک  ( 309) یفاک لوصا  تایاور  زا  یخرب 
رافک ياهندب  اهلد و  دومن و  قلخ  نآ  ریغ  زا  ار  نانمؤم  ياهندب  نکیل  دـیرفآ ، ینییلع  تنیط  زا  ار  نانمؤم  ياهلد  ناربمایپ و  ياهندـب 
نیمه زا  نمؤم و  رفاک  زا  دوش و  یم  دلوتم  رفاک  نمؤم  زا  رطاخ  نیمه  هب  تخیمآ ، تنیط  ود  نیا  نیب  دـیرفآ و  ینیجـس  تنیط  زا  ار 

یم ادـیپ  شیارگدـنا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  هچنآ  يوس  هب  نینمؤم  ياهلد  سپ  راکوکین ، رفاک  ددرگ و  یم  هاـنگ  راـچد  نمؤم  هیحاـن 
.دنک

: دومرف ترـضح  نآ  هک  هدمآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  زا  رافغلا  دبع  هب  دنـسم  هک  ( 310) یفاک لوصا  تاـیاور  زا  یخرب  رد  و 
ار نمؤم  لجوزع  يادخ  رانلا ؛ هنیط  نم  رفاکلا  قلخو  هّنجلا  هنیط  نم  نمؤملا  قلخ  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ  »
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«. دومن تقلخ  شتآ  لگ  زا  ار  رفاک  تشهب و  لگ  زا 

؛ هرکنأ اـّلإ  رکنملا  نم  ًائیـش  عمـسی  ـالو  هفرع  اـّلإ  ریخلا  نم  ًائیـش  عمـسی  ـالف  هدـسجو  هحور  بیط  ًاریخ  دـبعب  هَّللا  دارأ  اذإ  : » دومرف و 
یم ار  نآ  رگم  دونـش  یمن  ار  يریخ  چیه  دنادرگ ، یم  هزیکاپ  ار  وا  دـسج  ناور و  تساوخ  يریخ  هدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  یماگنه 

«. دنک یم  راکنا  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دونش  یمن  ار  يدب  چیهو  دراد ) شیارگ  نآ  هب  و  دمهف (

اهتوفص نم  مه  ءایبنالا  نا  الا  هنیطلا ، کلت  نم  نمؤملا  ءایبنالا و  هنیط  ثلث : تانیطلا  : » دومرف یم  هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  دومرف  و 
تنیط و عون  هس  :» ینعی مهتعیش » مهنیب و  لجوزع  هَّللا  قرفی  کلذک ال  بزال ، نیط  نم  عرفلا  نونمؤملا  مهلـضف و  مهل  لصالا و  مه 

تنیط نآ  هدـیزگرب  زا  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  نمؤم و  نیب  توافت  هتبلا  تسا ، لگ  نیا  زا  نمؤم  ءاـیبنا و  تنیط  میراد : لـگ 
نیب هنوگ  نیا  دنوادخ  اذـل  دـنا  هدنبـسچ  لگ  نآ  زا  يا  هخاش  نانمؤم  دنتـسه و  يرترب  ياراد  ءایبنا  اذـل  تسا و  لصا  نآ  دنتـسه و 

« .دنک یم  رارقرب  یگنهامه  شناوریپ  ءایبنا و 

هَّللو هبـصن  نع  بصان  الو  هناـمیإ  نع  نمؤم  لوحتی  ـال  بارت  نمف  نوفعـضتسملا  اـّمأ  نونـسم و  ءاـمح  نم  بصاـنلا  هنیط  : » دومرف و 
شیوخ نامیا  زا  نمؤم  .دنا  هدش  قلخ  بارت  زا  نافعضتسم  دشاب و  یم  هدید  لاس  ریغتم و  لگ  زا  یبصان  لگ  تنیط و  مهیف ؛ هیـشملا 

«. تسا راتخم  دوخ  تیشم  رد  مه  دنوادخ  دشک و  یمن  تسد  دوخ  ینمشد  زا  یبصان  ددرگ و  یمن  رب 

.تسا دوجوم  نومضم  نیمه  هب  يدنچ  تایاور  باتک  نآ  رد 

: تسا یملاوع  ياراد  ناسنا  هک  نادب 

رگید زا  ناسنا  دوجو  تقیقح و  یگتسجرب  ملاع  لوا :
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نیا رد  تسا و  یلاعت  يادـخ  یملع  هطاحا  رد  ًارـصحنم  یملاع  نینچ  حـیتافم ، ملاع  تاـمولعم و  زیمت  ملاـع  رد  تادوجو  قیاـقح و 
.درادن دوجو  زج  صاخ  یمان  ناسنا  اجنآ  رد  هک  تسا ، ناسنا  یلک  دوجو  ملاع  ملاع  نیا  زا  دعب  .درادن  یمکح  ملاع 

.تسا یهلا  يانسح  ءامسا  همه  يادبم  هَّللا  تسا ، هَّللا  مسا  هبترم  هک  تسا  ناسنا  يرون  دوجو  ملاع  نآ  زا  دعب 

.متسین یبیغ  حاتفم  نآ  نم  ایآ  ینعی  تفرگ ، رارقا  ( 311 «) ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ   » اب ار  تیبوبر  قلطم  دوجو  هبترم  رد 

.تسا توبن  هبترم  هناشن  هبترم  نیا  اریز  تفرگ ، ار  توبن  هب  رارقا  قاثیم و  قلطم  دوجو  هبترم  رد  و 

.تسا تیالو  هبترم  هنییآ  هبترم  نیا  اریز  تفرگ ، ار  تیالو  هب  رارقا  هَّللا  مسا  هبترم  رد  و 

يانسح يامسا  زا  مادک  ره  نتفای  تیلعف  اب  تفرگ و  قاثیم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يارب  هَّللا  كرابم  مسا  تیعماج  هبترم  رد  و 
تیدوبع ران  هب  دوخ  بتارم  همه  اـب  هجرد  نیا  رد  دـندش ، ادـج  دـنتفای و  يرترب  رگیدـمه  زا  نوگاـنوگ  تاـجرد  رد  نینمؤم  یهلا ،

.دنتخوس

: تسا نیا  دنک  یم  هراشا  تسخن  هبترم  هب  هک  يا  هیآ  دنک : یم  هراشا  يا  هیآ  هب  مادک  ره  هب  یلاعت  يادخ 

«. دنناگدننیرفآ ناشیا  ای  دنا ، هدش  هدیرفآ  چیه  زا  ناشیا  ایآ  : » ینعی ( 312 «) َنوُِقلاْخلا ُمُه  ْمَأ  یَش ٍء  ِریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْما  »

: دنک یم  هراشا  مود  هبترم  هب  هک  يا  هیآ 

يزیچ هک  یلاح  رد  ار  وا  ام  هک  دروآ  یمن  دای  هب  ناسنا  اـیآ  : » ینعی ( 313 «) ًائیَـش ُکی  َْمل  ُْلبَق َو  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذی  «ا َو ال 
«. میدرک قلخ  دوبن 

: دنک یم  هراشا  موس  هبترم  هب  هک  يا  هیآ 

زیچ چیه  هک  هتشذگن  يراگزور  ناسنا  رب  ایآ  : » ینعی ( 314 «) ًاروُکْذَم ًائیَش  ْنُکی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  »
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«. تسا هدوبن  انتعا  دروم 

: دنک یم  هراشا  مراهچ  هبترم  هب  هک  يا  هیآ 

هب ار  وا  هاگنآ  میدـیرفآ ، تفاب  نیرتهب  رب  ار  ناسنا  اـم  : » ینعی ( 315 «) َنِیِلفاس َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  »
«. مینادرگ یمزاب  هجرد  نیرت  نییاپ 

: دنک یم  هراشا  مجنپ  هبترم  هب  هک  يا  هیآ 

شوگ و هدـیرفآ و  ار  امـش  هک  تسوا  : » ینعی ( 316 «) َنوُرُکْـشَت ام  ًالِیلَق  َهَدـِْئفَْألا  َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ْمُکَأَْـشنَأ َو  يِذَّلا  َوُه  »
هراشا نایعا  ملاع  هب  ناسنا  طوبه  دورف و  هب  هک  يا  هیآ  و  دینک » یم  يرازگ  ساپـس  مک  رایـسب  داد ، رارق  امـش  يارب  اهلد  نامـشچ و 

: تسا نیا  دنک  یم 

«. دیدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسوا  : » ینعی ( 317 «) َنوُرَشُْحت ِهَیلِإ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  «َو 

: تسا نیا  دنک  یم  هراشا  ناسنا  مسج  بتارم  هب  هک  يا  هیآ  و 

َهَغْـضُْملا اَنْقَلَخَف  ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَهلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  «َو 
هقلع ار  هفطن  سپس  میداد  رارق  مارآ  یناکم  رد  ار  وا  هاگنآ  میدیرفآ ، صلاخ  لگ  زا  ار  ناسنا  ام  هنیآ  ره  ینعی : 318 ؛) «) خلا...ًاماظِع

«. ...میدرک ناوختسا  ار  تشوگ  هاگنآ  میداد ، رارق  تشوگ ) و   ) هغضم ار  هقلع  و  میدرک ، هتسب ) نوخ  ) 

قباطم ار  تقلخ  ات  دیـشوک  دـیاب  نیاربانب  تسا ، هدـش  قالطا  شنیرفآ  قلخ و  مان  نییاپ  هب  الاب  زا  لوزن  یملاع و  ره  زا  لزنت  ره  هب  و 
ای و  يریبدـت ؟ ای  تسا و  ییاشنا  تقلخ  تقلخ ، زا  دارم  اـیآ  هک  میمهفب  میروآ و  تسد  هب  ار  نآ  رب  هنیرق  مینک و  اـنعم  هبترم  ناـمه 

تقلخ ای  دشاب و  یم  هنارگ  تروص  تقلخ  ای  هلبج و  ای  تسا و  ترطف  تقلخ 
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؟ تقلخ یناعم  رگید  ای  يداجیا و 

.تسا هدش  یهابتشا  نینچ  زین  هدش  دای  ثحب  رد  هدمآ و  شیپ  يرایسب  يارب  هنیمز  نیا  رد  طالتخا  هابتشا و  هک  نیا  هچ 

هب تنیط  هک  نیا  يارب  تسا ، هلبج  قلخ  نیجـس ، زا  رفاـک  تنیط  قـلخ  نییلع و  زا  نموـم  تنیط  قـلخ  راـبخا  رد  قـلخ »  » زا دارم  اریز 
: تفگ سوماق  رد  هک  نانچ  تسا ، هلبج  يانعم 

تنیط يانعم  رد 

یم ار  نآ  سک  همه  هک  لـگ  ءاـط  رـسک  هب  نیط  هلبجلا ؛» هقلخلا و  طاـیم و  برق د  هنم و د  هعطقلا  ءاـهب  و  فورعم ، رـسکلاب  نیطلا  »
یم تلبج  تقلخ و  يانعم  هب  تنیط  زین  طاـیمد و  کـیدزن  یناـکم  ماـن  زین  دوش و  یم  هتفگ  لـگ  زا  يا  هراـپ  هب  هنیط »  » اـب و  دـنناد ،

«. دشاب

مض و حـتف و  اـب   ) هلبج هعیبطلا ؛ هقلخلا و  هرمطک  هکرحم و  هثلثم و  هلبجلا  و  : » تفگ ج ب ل »  » هداـم رد  سوماـق  رد  يداـبآ  زوریف  و 
« .تسا تنیط  تقلخ و  يانعم  هب  هرمط  لثم  و  مال ) ءاب و  میج و  تکرح  اب  میج و  رسک 

هب ءاط  رسک  اب  عابط  تعیبط و  عبط و  ناسنالا ؛ اهیلع  لبج  یتلا  هیجسلا  رـسکلاب  عابطلا  هعیبطلا و  عبطلا و  : » تفگ عبط  هدام  رد  ومه  و 
رد عنم  لثم  هیلع  عبط  ینعی  متخ » عنمک : هیلع  عبط  و  : » تفگ و  تسا » هدـش  روطفم  لوبجم و  نآ  رب  ناسنا  هک  تسا  تییجـس  ياـنعم 

.دشاب یم  دز » رهم   » يانعم هب  نزو و 

يومد ینالف  تعیبط  دنیوگ : یم  الثم  دراد ؛ یتعیبط  سک  ره  هک  نیا  هچ  دشاب ، بلاغ  ناسنا  رب  هک  تسا  یتعیبط  تنیط  زا  دارم  سپ 
نیا هن  تسا ، ءارفص  ای  مد و  يو  رب  بلاغ  طلخ  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  ییارفص  ای  و 
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.دنتسین دوجوم  يو  رد  هناگراهچ  طالخا  رگید  هک 

تسلا دهع  رد 

راـبخا هک  ناـنچ  دنتـسه ، نیجـس  نییلع و  بتارم  همه  ياراد  شیوخ  تاذ  ظاـحل  هب  رفاـک  مه  نمؤـم و  مه  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
رطاـخ نیمه  هب  دـننامهف ، یم  نینچ  تسا  ملاوـع  همه  نتفاـی  تیلعف  ياـنعم  هب  هک  ناـیمدآ  تشپ  زا  هیرذ  نتفرگ  زا  دـعب  هک  تسخن 

نینچ دـندرک  قیدـصت  یلب »  » هب همه  دـنتفرگ  رارق  باـطخ  دروم  ( 319 «) یَلب اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  : » یلاـعت قح  نخـس  نیا  اـب  یتـقو 
اذه  » هب یتقو  یلو.دنا  هدرک  فرص  ناشراگدرورپ  هدارا  تساوخ و  ریسم  رد  ار  شیوخ  ملاوع  همه  هک  نیارب  دراد  تلالد  یقیدصت 

تشاد و تیبوبر  هب  رارقا  اب  تافانم  راکنا  نیا  دندز ، نت  ترضح  نآ  تلاسر  شریذپ  زا  دنتفرگ ، رارق  باطخ  دروم  یلوسر » دمحم 
.تسا هدیدرگ  ناشیا  تعیبط  نیجس  رفک و  و  دندش ، رفاک  اذل 

یپ رد  ار  تیالو  هب  رارقا  دـیاب  ود  نآ  هب  رارقا  هک  نیا  اب  دـهدن ، نت  تیالو  هب  یلو  دـیامن ، رارقا  تلاـسر  تیبوبر و  هب  یـسک  رگا  و 
.دشاب ینیجس  يو  تعیبط  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا  یتوغاط  تملظ  نامه  هک  يراکنا  نینچ  دشاب ، هتشاد 

هب دـنازوسب ، هدرب و  نیب  زا  ار  نآ  راثآ  لاعفا و  تاکلم و  یلو  دـیامن ، رارقا  فارتعا و  تیـالو  تلاـسر و  تیبوبر و  هب  یـسک  رگا  و 
نمؤـم ریغ  رد  ینیجـس  نمؤـم و  رد  ینییلع  تنیط  شنیرفآ  نیارباـنب  .ددرگ  یم  ینیجـس  شتعیبـط  ّیبأـت  یـصاعم و  هـب  لـیم  هرادـنا 

.تسین يدنوادخ  تلادع  فالخرب 

نارفاک و ياهندب  اهلد و  هدش و  هتخاس  نییلع  زا  اهنآ  نایعیـش  ناربمایپ و  ياهندب  اهلد و  هک  دنراد  حیرـصت  رابخا  نیا  هک  نیا  هوالع 
.تسا هدش  هدیرفآ  نیجس  زا  اهنآ  ناوریپ 

هک تسا  نشور 
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هب مدرم  همه  ملاع  نیا  رد  تسا و  تقلخ  ملاـع  نیلوا  ترطف ، ملاـع  هکنیا  هچ  تسا ، ترطف  ملاـع  زا  رت  نییاـپ  نادـبا  اـهلد و  ملاوع 
رد اذـل  تسا و  هبناج  همه  تعاط  تیالو و  تلاسر و  هب  رارقا  اب  مزالم  يرارقا  نینچ  دـندومن ، فارتعا  رارقا و  تینادـحو  تیبوبر و 

زگره دندش و  هدیرفآ  نآ  رب  مدرم  هک  ادـخ  ترطف  : » ینعی (320 «) ِهَّللا ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف   » هفیرـش هیآ 
دلوی دولوم  لک  ( » 321) تیاور يانعم  هک  دیدرگ  نشور  سپ  تسا  هدـش  هراشا  نامه  هب  و  دـش » دـهاوخن  نوگرگد  یهلا  شنیرفآ 

يدوهی و ار  وا  شردام  ردـپ و  هاگنآ  دوش  یم  هدـییاز  ترطف  رب  یکدوک  ره  هنارـصنی ؛» هنادوهی و  ناذـللا  اـمه  هاوبا  مث  هرطفلا  یلع 
تیبوبر ياریذـپ  لد  اب  يو  ینعی  دوش ، یم  دـلوتم  راگدرورپ  راکنا  نودـب  لد  اب  یکدوک  نینچ  هک  تسا  نیا  دـنیامن » یم  ینارـصن 

زا نوچ  نکیل  دـشاب ، یم  ناشیا  تاروتـسد  زا  يوریپ  اهنآ و  يایـصوا  ناربمایپ و  هب  رارقا  اب  مزـالم  یـشریذپ  نینچ  ددرگ ، یم  هداز 
ای تلاسر و  شریذـپ  زا  ندز  نت  راکنا و  نیا  نیاربانب  ددرگ ، یم  ینارـصن  ای  يدوهی و  دـیامن  یم  يوریپ  شیوخ  نارداـم  ناردـپ و 

.تسا تیبوبر  هب  رارقا  زا  دعب  ینعی  ناشیا  رب  تجح  مامتا  زا  دعب  نآ  ریغ  ای  تیالو و 

دنمتداعـس و رداـم  مکـش  زا  دنمتداعـس  : » ینعی هما » نطب  یف  یقـش  یقـشلا  هما و  نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا  : » تیاور نیا  ياـنعم  زین  و 
شریذپ و زا  دعب  تلبج  ملاع  زا  يو  هک  تسا  يا  هشوت  تواقش  تداعس و  هک  تسا  نیا  تسا » دنمتواقش  ردام  مکـش  زا  دنمتواقش 

.درادن تلالد  ربج  رب  نیاربانب  تسا ، هتشاد  رب  تفلاخم 

َو : » هفیرش هیآ  يانعم  زین  و 
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نیمه ...هدـیرفآ » منهج  يارب  ار  اهناسنا  نابنج و  زا  يرایـسب  ام  هنیآ  ره  ینعی : 322 ؛) «) ...ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََـقل 
ْمُکَأَرَذ يِذَّلا  َوُه  َو  : » هفیرـش هیآ  زا  هک  نانچ  تسا  مسج  تعیبط و  ملاع  رد  لزنت  لـیزنت و  ياـنعم  هب  قلخ ) « ) أرذ  » هک نیا  هچ  تسا 

نیمه دـیوش » یم  هتخیگنارب  روشحم و  وا  يوـس  هب  دـیرفآ و  نیمز  رد  ار  امـش  هک  تسوا  : » ینعی ( 323 «) َنوُرَشُْحت ِهَیلِإَو  ِضْرَْألا  ِیف 
.تسا تلبج  ملاع  زا  دعب  لزنت  نیا  سپ  تسادیوه  رهاظ و  بلطم 

دمحم لآ  دمحم و  تنیط  رد 

ریغ تنیط  زا  مالـسلا  هیلع  شترتع  دـمحم و  ترـضح  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اهنآ  رهاظ  هک  دراد  دوجو  يرگید  رابخا  اـجنیا  رد  هلب 
.دنا هدش  هتخاس  بکرم 

یلع زا  شردپ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  هب  شدانسا  هب  رابخالا  یناعم  زا  لقن  هب  ( 324) راونالاراحب تیاور  نیا  دننامه 
شرعلا ضرألا و  تاوامسلا و  قلخ  نأ  لبق  دمحم  رون  قلخ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  : » دومرف ترضح  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

یسیع یسوم و  بوقعی و  قاحسإ و  لیعامـسإ و  میهاربإ و  احون و  مدآ و  قلخ  نأ  لبق  رانلا و  هنجلا و  ملقلا و  حوللا و  یـسرکلا و  و 
ٍطارِـص یلِإ  ْمُهانیَدَـه  هلوق َو  یلإ  َبوُقْعی  َقاحْـسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  هلوق َو  یف  لجوزع  هَّللا  لاق  نم  لـک  مالـسلا و  هیلع  نامیلـس  دواد و  و 

...اباجح رـشع  ینثا  هعم  لج  زع و  قلخ  هنـس و  فلأ  نیرـشع  عبرأ و  هنـس و  فلأ  هئام  عبرأـب  مهلک  ءاـیبنالا  قلخ  نأ  لـبق  ٍمیِقَتْـسُم و 
ملق و حول و  یسرک و  شرع و  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  لبق  ار  دمحم  رون  یلاعت  كرابت و  يادخ  :» ینعی ثیدحلا »
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هیآ رد  هک  یناسک  همه  نامیلـس و  دوواد و  یـسوم و  بوقعی و  لیعامـسا و  میهاربا و  حون و  مدآ و  شنیرفآ  زا  لبق  منهج  تشهب و 
همه شنیرفآ  زا  لبق  زین  هدـش و  دای  میا » هدرک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ناشیا  ...میدیـشخب و  بوقعی  قاحـسا و  وا  هب  اـم  و   » هفیرش

«. ثیدحلا...دیرفآ باجح  هدزاود  يو  اب  هدیرفآ و  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  هب  ءایبنا 

بتارم تسا و  طیـسب  ناشیا  راونا  هک  نیا  هچ  تسا ، بتارم  همه  رب  ناشیا  دوجو  بتارم و  هطاحا  نایب  ددص  رد  فیرـش  ثیدح  نیا 
، دـنرایتخا هبترم  نیرترب  ياراد  اذـل  دـندازآ ، رت  نییاپ  بتارم  دودـح و  اهدـنب و  زا  ناشیا  اریز  تسا ، ناشیا  نوؤش  زا  ینأش  رت  نییاپ 

.میا هدرک  نایب  ار  نآ  البق  هک  نانچ 

ناشیا ماقم  ولع  نأش و  تلالج  اب  مینادـن  بتارم  رگید  رب  طیحم  ار  ناشیا  مینک و  دودـحم  يا  هبترم  هب  ار  ناشیا  رگا  هک  نیا  هوـالع 
هیلع هللا  یلـصدمحم  هنوگچ  سپ  تسا ، ربکا  ملاـع  زا  يا  هنومن  يدوجوم  ره  هکلب  ناـسنا  ره  هک  دـیتسناد  اریز  درادـن ، يراـگزاس 

یتاجرد نینچ  دـناءایبنا  متاخ  نایملاع و  راگدرورپ  بیبح  ترتع  توبن و  تیب  لها  تمحر و  نداـعم  هک  مالـسلا  هیلع  شلآ  هلآو و 
!؟ دنشاب هتشادن 

تیدوبع شتآ  رد  ناشیا  قلطم  يانف  شاداپ  تمصع  هک  نیا  هچ  درادن ، تافانم  ناشرایتخا  اب  ناشیا  تمصع  هک  دیدرگ  مولعم  سپ 
.تسا قاثیم  ملاع  رد  تیبوبر  هب  رارقا  رد  ناشیمدق  تباث  و 

تادوجوم رگید  رد  رایتخا 

قح هعماج  هنیآ  دنراد و  همات  تیرهظم  هک  تسا  ینایمدآ  رایتخا  نایب  رد  ام  هدـش  دای  بلاطم  میوش ، روآ  دای  ار  يا  هتکن  دـیاب  اجنیا 
رون زا  هک  یتادوجوم  رد  رایتخا  یلو  دنتسه ، یلاعت 
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یمن تأشن  رون  زا  یناملظ  راثآ  زگره  هک  نیا  حیضوت  دراد ، رگید  ینایب  نیطایش  ناگتشرف و  دننامه  دنـضحم ، یکیرات  ای  فرص و 
هب دیرفآ  فلتخم  عاونا  نوگانوگ و  راوطا  هب  ار  مدرم  یلاعت  يادـخ  نوچ  دوش و  یمن  رداص  تملظ  زا  ینارون  راثآ  هک  نانچ  دریگ ،

هدـهاشم ناسنا  دارفا  رد  هک  نانچ  دنـشاب ، هیبش  رگیدـمه  اب  فاصوا  مامت  رد  هک  یبای  یمن  ار  عون  کی  زا  يدرف  چـیه  هک  يا  هنوگ 
فالتخا نیا  درادن ، تهابش  يرگید  اب  کی  چیه  یلو  دنتسه ، اراد  عون  تهج  زا  ار  رگیدمه  تایصوصخ  همه  هک  نیا  اب  دوش ، یم 

اب و  دراد ، تلالد  اـهرثؤم  فـالتخا  رب  راـثآ  فـالتخا  هک  نیا  هچ  تسا ، یتاذ  ینورد و  فـالتخا  کـی  رگناـشن  رهاوظ  فاـصوا و 
اه و شاداپ  اهباقع و  تاجرد و  نامیا و  رفک و  اهلقع و  اهرمث و  اه و  يرامیب  اه و  تحـص  ماکحا و  تاوذ  ینوگاـنوگ  فـالتخا و 
تعاط و هک  نانچ  دنک ، یم  توافت  نیطایـش  تعاط  اب  ناگتـشرف  تعاط  رطاخ  نیمه  هب  .دـنبای  یم  توافت  اه  ینامرفان  اه و  تعاط 

.دیآ یم  زین  اه  ناسنا  رد  اه  توافت  نیمه  تسا  رگید  هورگ  ریغ  ناگتشرف  زا  هورگ  ره  يرادربنامرف 

هب نآ  كرت  ای  لعف و  ندروآ  يانعم  هب  برقت  .دـشاب  هتـشاد  راگدرورپ  هب  صالخا  برقت و  دـصف  دـیاب  دوخ  تعاـط  رد  یفلکم  ره 
نیمه هب  دریگ ، راـک  هب  هداد  ناـمرف  نآ  هب  یلوم  هچنآ  رد  ار  شیوخ  ناوت  همه  دوخ و  دـیاب  تسا و  یلوم  كوـلمم  هک  نیا  ناوـنع 

داد و ماجنا  ار  يراک  رگا  یلو  تسا  صلخم  درگن  لابند  ار  يرگید  فدـه  نآ  رد  داد و  ماجنا  یناونع  نینچ  اب  ار  يراک  رگا  رطاخ 
دناسرب يدوس  دوخ  هب  هتساوخ 
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.تسا هدرک  فرصت  شا  هزاجا  نودب  دوخ  يالوم  تکلمم  رد  هک  نیا  هچ  تسا ، بصاغ  نامرفان و  دیامن  رود  ار  ینایز  ای  و 

چیه يو  راک  رگا  و  تسا ، كرـشم  دـهد  ماجنا  نتـشیوخ  میرح  زا  نایز  عفد  ای  يرو و  هرهب  هارمه  هب  ناونع  نیا  اب  ار  يراک  رگا  و 
.تسا هدرک  يا  هدوهیب  راک  دشاب  هتشادن  ار  روبزم  نیوانع  زا  کی 

دنروایب و قوف  نیوانع  زا  یناونع  تحت  ار  دوخ  لاعفا  دنناوت  یم  دـنراتخم و  تادوجوم  رگید  ای  ناطیـش و  ناسنا و  ای  هتـشرف و  سپ 
تعاط و رد  نیاربانب  دننک ، یم  راتفر  تساهنآ  رد  هک  یناملظ  ای  يرون و  راثآ  قبط  رب  کی  ره  هچرگ  دـنیواسم ، رایتخا  نیا  رد  همه 

ناونع نودب  راثآ  لامعا و  هک  نیا  هچ  دنروایب ، تیـصعم  ای  تعاط و  ناونع  هب  ار  دوخ  يدوجو  راثآ  دنناوت  یم  دـندازآ و  تیـصعم 
.ددرگ یم  فصتم  تعاط  هب  روبزم  ناونع  اب  دور و  یمن  رامش  هب  تیصعم  تعاط و  هدش  دای 

لوـسر و  دریگ » یم  لکـش  دوـخ  تین  هـب  يراـک  ره  : » ینعی ( 325 «) تاینلاب لامعالا  اـمنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیلد  نیمه  هب 
ام هیلا و  اورطـضا  اـم  و  اـطخلا ، نوملعی و  ـال  اـم  و  نایـسنلاو ، وهـسلا ، هعـست : یتما  نع  عفر  ( : » 326) دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
نآ هب  ار  هچنآ  هابتشا 5 - دنناد 4 - یمن  ار  هچنآ  یشومارف 3 - تلفغ 2 - - 1 دش : هتشادرب  زیچ  هن  نم  تما  زا   » ینعی هیلع » اوهرکتسا 

«. ...دنا هدش  راداو  دوبجم و  هچنآ  رب  دنا 6 - هدش  راچان 

هتـشادن ار  هدـش  دای  ياه  ناونع  اهنآ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هی  هدـش  دای  دراوم  رد  نیفلکم  هناـش  زا  تمحز  تشادرب  تلع  هک  نیا  هچ 
تمظع و   » هلمج نمض  رد  ام  دنا ،
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.داد میهاوخ  يرتشیب  حیضوت  اعد  نیا  رد  همعنلا »

قلخ یتنیط  زا  هک  یناسک  دنتـسه ، نیمی  باحـصا  زا  دـنتخوس  تیدوبع  شتآ  هب  هک  يراربا  هک  يدـیمهف  ار  همدـقم  نیا  هک  نونکا 
.دنا هدش  هدیرفآ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  شکاپ  نادنزرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هک  دنا ، هدش 

امم انتعیـش  بولق  قلخ  نییلع و  یلعا  نم  انقلخ  هَّللا  نا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  ( 327) یفاک رد  و 
یَِفل ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک  هیآلا : هذـه  الت  مث  انقلخ  امم  تقلخ  اهنال  اـنیلا ، نحت  مهبولق  کـلذ و  نود  نم  مهنادـبا  قلخ  هنم و  اـنقلخ 

ار ام  نایعیش  ياهلد  دیرفآ و  نییلع  یلعا  زا  ار  ام  دنوادخ  : » ینعی (328 «) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشی  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  َنویِّلِع  ام  َكارْدَأ  ام  َنییِّلِع َو 
ار اهنآ  اریز  دراد ، شیارگ  ام  يوس  هب  ناشیا  ياهلد  دیرفآ و  نآ  ریغ  زا  ار  ناشیا  ياهندـب  درک و  قلخ  دـیرفآ ، نآ  زا  ار  ام  هچنآ  زا 

هنوگچ ار  نییلع  امـش  تسا و  نییلع  رد  ناکین  همان  زگره ، دومرف : تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هاگنآ  درک ، قلخ  دـیرفآ  ار  ام  هچنآ  زا 
«. دنتسه نآ  دهاش  نابرقم  هک  تسا ، هدش  هتشون  يا  همان  دینک ؟ یم  كرد 

اهنال مهیلا  يوهت  مهبولقف  کلذ  نود  نم  مهنادـبا  مهقلخ و  امم  مهتعیـش  بولق  قلخ  نیجـس و  نم  انودـع  قلخو  ( » دومرف همادا  رد  )
ٍِذئَمْوی ٌلـیَو  ٌمُوقْرَم  ٌباـتِک  ٌنیِّجِـس  اـم  َكارْدَأ  اـم  ٍنیِّجِـس َو  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباـتِک  َّنِإ  َّـالَک  : » هیـآلا هذـه  ـالت  مث  هنم  اوقلخ  اـمم  تقلخ 

: ینعی (330 «) اِهباْوبَأ ْنِم  َتوُیْبلا  اُوتْأ  یقَّتا َو  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  اهِروُهُظ َو  ْنِم  َتوُیْبلا  اُوتْأَت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َسَیل  : » یلاـعت لاـقو  ( 329 «) َنِیبِّذَکُْمِلل
ناشیا ناوریپ  ياهلد  و  دیرفآ ، نیجس  زا  ار  ام  نانمشد  دنوادخ  «و 
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دراد شیارگ  ناشیا  هب  ناشناوریپ  ياهلد  رطاخ  نیمه  هب  دـیرفآ ، نآ  ریغ  زا  ار  اهنآ  ياهندـب  دومن ، قلخ  دـیرفآ  ار  ناشیا  هچنآ  زا  ار 
نیجـس رد  نارجاف  همان  باتک و  زگره ، دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دنا  هدش  هدیرفآ  ناشیا  هک  دنا  هدـش  قلخ  يا  هدام  زا  نوچ 
یلاعت يادـخ  و  ناگدـننک » بیذـکت  لاح  هب  ياو  زور  نآ  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  يا  هماـن  ینک ؟ كرد  هنوگچ  ار  نیجـس  تسا و 

هب اه  هناخ  رد  زا  دنک و  هشیپ  اورپ  یـسک  هک  تسا  نیا  یبوخ  دـیور ، نآ  لخاد  هب  لزنم  رـس  تشپ  زا  هک  تسین  نیا  یبوخ  : » دومرف
«. دیوش دراو  نآ 

اوتا هلوقب و  مهتعاـط  داـبعلا  یلع  ضرف  ـالها و  ملعلل  هَّللا  لـعج  دـق  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  نینمؤـملاریما  زا  ( 331) جاجتحا
یلها شناد  يارب  یلاعت  يادخ  : » ینعی مهءایـصوا ؛» اهباوبا و  ءایبنالا و  هتعدوتـسا  يذلا  ملعلا  تویب  یه  تویبلا  اهباوبا و  نم  تویبلا 

ياه هناخ  اه  هناخ  زا  دارم  .دـیور  هناخ  لخاد  هب  هناخ  ياهرد  زا  هک : درک  بجاو  هیآ  نیا  اـب  ناگدـنب  رب  ار  اـهنآ  تعاـط  داد و  رارق 
«. دنتسه اهنآ  يایصوا  اه  هناخ  نآ  ياهرد  دنا و  هتشاذگ  هعیدو  هب  اه  هناخ  نآ  رد  ءایبنا  هک  یشناد  دنشناد ،

انعیاب و نمف  هنم  یتؤی  یتلا  هتویب  هَّللا و  باب  نحن  اـهباوبا  یتؤی  نا  هَّللا  رما  یتلا  تویبلا  نحن  : » تسا هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  و 
میتسه ییاه  هناخ  ام  ثیدحلا...اهروهظ ؛ نم  تویبلا  یتا  دقف  انریغ  انیلع  لضف  انفلاخ و  نمو  اهباوبا  نم  تویبلا  یتا  دـقف  انتیالوب  رقا 

دیاب هک  متسه  وا  ياه  هناخ  ادخ و  باب  ام  دنوش ، دراو  نآ  ياهرد  زا  مدرم  هک  داد  نامرف  یلاعت  يادخ  هک 
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تفلاخم ام  اب  سکره  هدش و  دراو  هناخ  ياهرد  زا  دومن ، رارقا  ام  تیالو  هب  درک و  تعیب  ام  اب  سک  ره  سپ  دـنوش ، نآ  دراو  مدرم 
«. ...تسا هدش  نآ  دراو  اه  هناخ  رس  تشپ  زا  دهد ، يرترب  ام  رب  ار  نارگید  دنک و 

ناشیا تنیط  زا  هک  دنتـسه  نایعیـش  شیادـیپ  لـحم  أدـبم و  ناـشیا  هک  تسا  نیا  راربـالا » رـصانعو   » فیرـش هلمج  نیا  زا  دارم  سپ 
تنیط هزیکاپ و  ناشیا  تلبج  نیاربانب  دنا ، هدرک  رارقا  موس  قاثیم  رد  تیالو  هب  هدروآ و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  دنا و  هدش  هدیرفآ 
ناشیا ياه  همان  اهباتک و  دنتـسه و  اهباتک  نیا  دهاش  نابرقم  تفرگ و  رارق  نییلع  رد  ناشیا  ياهباتک  هدیدرگ و  رهاط  بیط و  ناشیا 
ناداش دوخ  لها  يوس  هب  هاگنآ  دـنوش ، یم  یـسر  باسح  یناسآ  هب  دـسر و  یم  ناـشیا  تسد  هب  تسار  تمـس  زا  تماـیق  زور  رد 

.نیملاعلا بر  هَّللا  دمحلا  و  دندرگ ، یمرب 

ِرایْخَأْلا َمِئاَعَد  َو 

ِرایْخَأْلا َمِئاَعَد  َو 

.دشاب ئش  میق  دنز و  هیکت  نادب  ئش  هک  تسا  يزیچ  هناخ و  نوتس  لاد ، رسک  هب  هماعد »  » عمج مئاعد » »

نید و یگتسیاش  زا  دعب  لامعا  یگتسیاش  تسا و  هتسیاش  وا  لامعا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  دیدشت  هب  ( 332 «) ریخ  » عمج رایخالا » »
رد هک  نانچ  دـیدرگ ، هتخوس  شتآ  نتخورفا  زا  دـعب  تیدوبع  شتآ  اب  يو  لاعفا  تاکلم و  هبترم  یـصخش  نینچ  دـشاب ، یم  تلبج 

: ینعی ( 333 «) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َریَخ  ُْمْتنُک  : » دومرف یلاعت  يادخ  اریز  دـیتسناد ، یلبق  هلمج 
«. دینک یم  يریگولج  اه  يدب  زا  دینک و  یم  شرافس  اه  یبوخ  هی  دیدمآ ، مدرم  يوس  هب  هک  دیدوب  اه  تما  نیرتهب  امش  »

تما نیرتهب  تهج  نایب  ریسفت و  نآ  زا  دعب  و  نورمأت »  » هلمج هک  نیا  هچ 
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.دییامن یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  دیتسه  تما  نیرتهب  هک  نیا  تلع  ینعی  تسا  تیریخ  و 

تیدوبع تقیقح  رد 

نادـنمدرخ لد  درد  يافـش  دریگ و  رارق  مدرم  هب  نابرهم  لداع و  اـناد و  هاـشداپ  يدنـسرخ  دروم  هک  يا  هنوگ  هب  بلطم  نیا  قیقحت 
ینعی هدومن ، قلخ  تدابع  يارب  افرـص  ار  نج  ناـسنا و  یلاـعت  يادـخ  هک  نیا  تسا  هدـش  نشور  هتـشذگ  بلاـطم  اـب  هچرگ  ددرگ ،

: ینعی یَـش ٍء » یلَع  ُرِدْقی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض   » راتفگ نیا  اب  هک  تیدوبع  تقیقح  نتـشاد  هگناپرب  هماقا و  يارب  ار  ناشیا 
.تسا هدیرفآ  هدرک  نشور  ار  تقیقح  نآ  درادن » ییاناوت  يزیچ  رب  هک  دنز  یم  لاثم  یکولمم  هدنب  هب  دنوادخ  »

، هدیـشخب ناشیا  هب  ار  یـسفنا  یقافآ و  تایآ  یگرابکی  هب  هن  جـیردت و  هب  یلاعت  يادـخ  هاگنآ  دوبن ، يزیچ  زا  ناـشیا  شنیرفآ  سپ 
ِیف ًهَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَهلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  : » دومرف هک  نانچ  هداد ، لاقتنا  رگید  لاـح  هب  یلاـح  زا  ار  ناـشیا  ینعی 
ُهَّللا َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َّمثًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َهَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَـنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق 

ار هدـبز  نیا  هاگنآ  هدـیرفآ ، لگ  هدـبز  هلالـسزا و  ار  ناسنا  ام  هنیآ  ره  : » ینعی (334 «) َنُوتیََمل َِکلذ  َدـَْعب  ْمُکَّنِإ  َُّمث  َنیِِقلاـْخلا  ُنَسْحَأ 
میدومن تشوگ ) هغضم ( ار  هقلع  میدرک و  هتسب ) نوخ  هقلع ( ار  هفطن  هاگنآ  میداد ، رارق  محر )  ) نئمطم ناکم  رد  هداد و  رارق  هفطن 

هک ییادـخ  سپ  میدـیرفآ ، رگید  یتـقلخ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیناشوپ و  تشوگ  ناوختـسا  هب  هاـگنآ  میدرک ، ناوختـسا  ار  هغـضم  و 
«. دیا هدنریم  نیا  زا  دعب  هاگنآ  تسا ، كرابم  تسا  ناگدننیرفآ  نیرتهب 

ِدَْعب ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفْعَض  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  : » دومرف و 
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زا دـعب  هاگنآ  دـیرفآ ، دـیا  هدوب  فیعـض  هک  یلاح  رد  ار  امـش  هک  ییادـخ  ینعی : ًهَبیَـش » ًافْعَـض َو  ٍهَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ًهَُّوق  ٍفْعَض 
«. داد يریپ  فعض و  توق  زا  دعب  هاگنآ  داد ، ورین  امش  هب  فعض 

(335 «) َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  یَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : » دومرف دـنوادخ  هاـگنآ 
«. هد تراشب  ناگشیپ  ابیکش  هب  و  مییامزآ ، یم  اه  هویم  اهناج و  لاوما و  دوبمک  یگنسرگ و  فوخ و  هب  ار  امش  : » ینعی

اِنتایآ َو ْمُکیَلَع  اُوْلتی  ْمُْکنِم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  اْنلَـسْرَأ  امَک  : » دومرف هک  نانچ  دومن ، لزان  ار  اـهباتک  داتـسرف و  ار  ناربماـیپ  دـنوادخ  هاـگنآ 
(336 «) نوُرُفْکَت ـال  ِیل َو  اوُرُکْـشا  ْمُکْرُکْذَأ َو  ِینوُرُکْذاَـف  َنوُـمَْلعَت  اوـُنوُکَت  َْمل  اـم  ْمُکُمِّلَعی  َهَمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُمُکُمِّلَعی  ْمُکیِّکَزی َو 
ار تمکح  باتک و  هدرک و  هیکزت  ار  امش  و  دناوخ ، امش  رب  ار  ام  تایآ  میداتسرف ، امـش  يارب  امـش  زا  يربمایپ  هک  هنوگنامه  : » ینعی
دیرازگ و مساپـس  منک و  ناتدای  ات  دینک  مدای  سپ  تخومآ ، دیزومایب  دیتسناوت  یمن  دوخ  امـش  هک  ار  ياهزیچ  و  تخومآ ، امـش  هب 

ِیف َهارْکِإ  ال  : » دومرف هاگنآ  دومن ، مولعم  ار  تملظو  رون  و  رـش ؛ هار  ریخ و  هار  درک ، ییامنهار  ار  ناـشیا  دـنوادخ  دیـشابن .» ساپـسان 
ٌعیِمَـس ُهَّللا  اـَهل َو  َماـصِْفنا  َـال  یْقثُْولا  ِهَوْرُْعلاـِب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْنِمْؤی  ِتوُغاَّطلاـِب َو  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَْغلا  َنِم  ُدْـشُّرلا  َنیَبَت  ْدَـق  ِنیِّدـلا 

دزروب و رفک  توغاط  هب  سک  ره  دیدرگ ، راکشآ  یهارمگ  هار  زا  لامک ) و   ) دشر هار  تسین ، يرابجا  نید  رد  : » ینعی ( 337 «) ٌمِیلَع
«. تساناد ياونش  دنوادخ  تسا و  هدز  گنچ  دوش  یمن  هراپ  زگره  هک  مکحم  هریگتسد  هب  دروآ ، نامیا  يادخ  هب 

هب دنوادخ  هاگنآ 
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ِلْضَْفلا وُذ  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ْرِفْغی  ْمُِکتائیَـس َو  ْمُْکنَع  ْرِّفَکی  ًاناقُْرف َو  ْمَُکل  ْلَعْجی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دومرف داد و  هدعو  نیقتم 
امش هانگ  درک و  دهاوخ  ییاشگهار  امـش  يارب  دنوادخ  دینک  هشیپ  اورپ  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی ( 338 «) ِمیِظَْعلا

« تسا گرزب  یتمحر  لضف و  ياراد  دنوادخ  دزرمآ و  یم  ار  امش  دناشوپ و  یم  ار 

ِِهب َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ِنیَْلفِک  ْمُِکتْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  اـی  : » تسا هداد  هدـعو  نینچ  زین  و 
، دـیروآ نامیا  شربمایپ  هب  دیـسارهب و  دـنوادخ  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی ( 339 «) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ْرِفْغی  َو 
دزرمآ و یم  ار  امـش  دـیور و  هار  نآ  هب  هک  دـهد  یم  رارق  يرون  امـش  يارب  و  دـهد ، یم  ار  دوخ  تمحر  زا  شخب  ود  امـش  هب  اریز 

«. تسا نابرهم  هدنشخب  دنوادخ 

دنراذگ توافت  لطاب  قح و  نیب  دنناوت  یم  نآ  اب  اذل  داد ، رارق  ناشملاوع  رد  تیالو  هبترم  روهظ  هطـساو  هب  ار  رون  ناقرف و  دنوادخ 
هداد ریثک  ریخ  يو  هب  هدـش  هداد  سک  ره  هب  هک  تسا  تمکح  نامه  نیا  دـنور  یم  هار  يروص  يونعم و  ياه  یکیراـت  رد  نآاـب  و 

.تسا هدیدرگ  ریسفت  تیالو  هب  اذل  دش و 

َنُوتْؤی َهالَّصلا َو  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » دومرف هداد و  رارق  يرهاظ  یلو  ناشیا  يارب  دنوادخ  هاگنآ 
ياپ رب  ار  زامن  هک  یناسک  دشاب ، یم  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  شلوسر و  ادخ و  طقف  امش  یلو  : » ینعی ( 340 «) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو 

اْنلَعَج ُهانییْحَأَف َو  ًاتیَم  َناک  ْنَم  َأ َو  : » دومرف هاگنآ  دنهد .» یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم 
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ایآ : » ینعی ( 341 «) َنُولَمْعی اُوناک  ام  َنیِِرفاْکِلل  َنیُز  َِکلذَـک  اـْهنِم  ٍجِراـِخب  َسَیل  ِتاـُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمی  ًارُون  َُهل 
رد هک  دنا  یناسک  دننامه  دنور ، یم  مدرم  نیب  رد  هک  میداد  يرون  ناشیا  هب  میدینادرگ و  هدـنز  ار  ناشیا  ام  دـنا و  هدرم  هک  یناسک 

«. تفای تنیز  ناشیا  يارب  نارفاک  راتفر  هنوگ  نیا  دنور  یمن  نوریب  نآ  زا  دنتسه و  اه  یکیرات 

ناج و هدنب ، شیادیپ  زا  دعب  دشاب و  ادخ  صلاخ  کلم  دوخ  تایصوصخ  دوجو و  مامت  اب  هدنب  هک  تسا  نیا  تیدوبع  تقیقح  سپ 
(342 «) ُمالْـسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  : » دومرف هک  نانچ  دـنک ، راذـگاو  نایملاع  راگدرورپ  هب  ار  شیوخ  تایـصوصخ  تافـص و  مامت 

«. تسا لماک ) میلست  و  مالسا (  نامه  ادخ  دزن  رد  نید  : » ینعی

میهاربا دنوادخ  امن و  يوریپ  فینح  میهاربا  تلم  زا  و  : » ینعی ( 343 «) ًالِیلَخ َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  ًافِینَح َو  َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  َعَبَّتا  َو  : » دومرف و 
«. تفرگ دوخ  لیلخ  ار 

ار دوخ  تروص  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  یـسک  هچ  نید  : » ینعی ( 344 «) ٌنِسُْحم َوُه  ِهَّلل َو  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَّمِم  ًانیِد  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  : » دومرف و 
«. دیآرب نآ  هدهع  زا  یبوخ  هب  لاح  نیا  رد  دنک و  ادخ  میلست 

سکره يرآ  : » ینعی ( 345 «) َنُونَزْحی ْمُه  ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهِّبَر َو ال  َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ِهَّلل َو  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  یَلب  : » دومرف و 
یـساره ناشیا  رب  تسا و  ظوفحم  شراگدرورپ  دزن  هب  شرجا  دـهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  راـک  نیا  دـنک و  ادـخ  میلـست  ار  دوخ  يور 

«. دندرگ یمن  نیگمغ  ناشیا  تسین و 

سک ره  : » ینعی ( 346 «) ِرُومُْألا ُهَِبقاع  ِهَّللا  َیلِإ  یْقثُْولا َو  ِهَوْرُْعلاـِب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملْـسی  ْنَم  َو  : » دومرف و 
يور
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رب ادخ  يوس  هب  روما  نایاپ  هدز و  گنچ  مکحم  نامـسیر  هب  امتح  دنک ، نینچ  یکین  هب  لاح  نیا  رد  دـنک و  میلـست  ادـخ  هب  ار  دوخ 
(347 «.) ددرگ یم 

، دننک نینچ  دناوت  یمن  زگره  دبع  دیامن ، یلاعت  يادخ  میلست  اهیگژیو  همه  اب  ار  دوخ  سفن  هدنب  هک  تسا  نیا  مالـسا  تقیقح  سپ 
یم مالـسلا  هیلع  شنادـنزرف  زا  كاپ  ناماما  نینمؤملاریما و  رـس  دـبع و  ملاـع  رد  تیـالو  رون  هک  یناـقرف -  رون  نآ  هب  هک  نیا  رگم 

وا یـصو  ربمایپ و  تسا  نکمم  ناـمز  یلو  دـنادرگ ، شناـمز  ّیلو  میلـست  ار  شیوخ  رهاـظ  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  دـسرب ، دـشاب -
.تسا یهاون  زا  يرود  اهنآ و  ياهنامرف  زا  يرادربنامرف  يانعم  هب  میلست  دنشاب ،

اذـل دوش  یم  ققحم  تسا  مدرم  رد  تیـالو  رون  ناـمه  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رّـس  هب  مالـسا  تیدوبع و  تقیقح  نوچ  و 
نید و فراعم  ناشیا  زا  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  مدرم  نیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رهاظ  نوچ  و  دـنا ، هدـش  راربا  رـصانع 

ییاناوت همه  فرـص  اب  دـبع  تسا و  لعف  ملاع  رد  رون  نآ  بتارم  روص  هک  یعرـش  ماکحا  فراـعم و  دـنزومایب - ار  یعرـش  ماـکحا 
مئاعد  » ناشیا اذل  تسا - نیمه  ادخ  زا  رکـش  يرازگـساپس و  عقاو  رد  هدیرفآ و  ار  وا  هک  یفده  هار  رد  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاه 

.دنتسه رایخالا »

هدنب یـسک  زگره  هکلب  تسین ، يدبعت  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  يدنمزاین  هک  دیتسناد  سپ 
ناشیا تخانش  زا  دعب  هک  نیا  رگم  ددرگ ، یمن  عیطم  يا  هدنب  دسرب و  ناشیا  تینارون  تفرعم  ّرـس و  هب  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  ادخ 

مالسا زا  دنوادخ  سپ  درب  نامرف  اهنآ  زا 
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.دنراد ار  نآ  تیلها  ناشیا  هک  نیا  هچ  دشاب ، هتسیاب  هتسیاش و  هک  یشاداپ  دهد ، شاداپ  نیرتهب  ناشیا  هب  ناناملسم  و 

تیدوبع بتارم 

مامت هدـنب  هک  تسا  نیا  نآ  و  هقلطم ، تیدوبع  تسخن : هبترم  تسا : هبترم  هس  ياراد  تیدوبع  هک  دـش  هتـسناد  هدـش  دای  بلاـطم  زا 
همه زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشک  نوریب  لـقع  ملاـع  سفن و  ملاـع  مهو و  لاـیخ و  تعیبط و  ملاـع  زا  ار  دوخ  و  دـهدب ، ار  دوخ  بتارم 

هیلعاـضر نسحلاوـبا  ماـما  یلوـم  هک  ناـنچ  دـسرب ، نـیقی  ملاـع  هـب  دریمب و  ناـیناهج  راـگدرورپ  تـسد  رد  دوـخ  يدوـجو  بـتارم 
هراشا دوش ؟ یمن  كاردا  ساوح  زا  یـسح  هب  اریز  تسین ، يزیچ  دنوادخ  نیاربانب  تفگ : هک  قیدنز  خـساپ  رد  نآ  هب  ( 348) مالسلا

فالخب انبر  هنا  انقیا  هکاردا  نع  انساوح  تزجع  اذا  نحن  هتیبوبر و  ترکنا  هکاردا  نع  کساوح  تزجع  اّمل  کلیو  : » دومرف درک و 
یماگنه هب  ام  يدرک و  راکنا  ار  وا  تیبویر  دـش  ناوتان  يو  تفایرد  زا  وت  ساوح  هک  یماـگنه  وت ! رب  ياو  : » ینعی ءایـشالا » نم  ئش 

«. تسایشا رگید  فالخرب  ام و  راگدرورپ  وا  هک  میدرک  ادیپ  نیقی  میدش ، ناوتان  يو  كاردا  زا  هک 

«. دیآ تغارس  هب  نیقی  ات  امن  تدابع  ار  تراگدرورپ  : » ینعی ( 349 «) ُنیِقْیلا َکِیتْأی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  : » دومرف یلاعت  يادخ  و 

ات ددرگ  نایملاع  راگدرورپ  كولمم  ترگید  ملاوع  همه  مسج و  ملاوع  همه  هک  ناسربروعـش  كرد و  زا  دـح  نیا  هب  ار  تلد  ینعی 
تفرعم هب  ندیـسر  اب  يا  هبترم  نینچ.تسا  هدـش  ریـسفت  نینچ  نیا  هیآ  هک  نانچ  یـسرب ، تسا  قلطم  توم  ناـمه  هک  نیقی  ملاـع  هب 

هدنب هک  دوش  یم  بجوم  یتفرعم  نینچ  اریز  دیآ ، یم  تسد  هب  تدوخ  ملاع  رد  يو  نتفای  ادخ و 
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مسا قاقتشا  رد  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  يانعم  رد  هک  نانچ  دوش ، ریحتم  هلاو و  شراگدرورپ  رد  دریمب و  شدوجو  بتارم  همه  زا 
.تسا نینچ  هدمآ  هَّللا » »

ای : » دومرف تسا ؟ هدش  قتشم  زیچ  هچ  زا  هَّللا  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدش  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  ( 350) یفاک رد 
يا  » ینعی ثیدـحلا...رفک » دـقف  ینعملا  نود  مسالا  دـبع  نمف  یمتـسملا  ریغ  مسالا  اهولام و  یـضتقی  هلا  هلا و  نم  قتـشم  هَّللا  ماـشه 

یمـسم ینعم و  نودـب  ار  مسا  سک  ره  تسا ، یمـسم  زا  ریغ  مسا  تسا و  هولاـم »  » مزلتـسم هـلا »  » هدـش و قتـشم  هـلا »  » زا هَّللا  ماـشه !
« ...تسا هدیزرو  رفک  دنک  تدابع 

هیهولا ههولا و  هلا و   » ینعی ریحت » حرفک  هلا  هیف  هلـالجلا و  ظـفل  هنم  هداـبع و  دـبع  هیهوـلا  ههوـلا و  ههلا و  هلا ، : » تفگ řȘ رد ق و 
«. دیدرگ هتشگرس  دش و  ریحتم  يانعم  هب  حرف  نزو  رب  هلا » : » تفگ سوماق  رد  و  تسا ، هَّللا  ياشنم  هلا  نیمه  درک و  تدابع  ینعی 

دنراد مایق  نآ  هب  دوجو  ملاع  هک  ینسح  ءامسا  همه  ماوق  هک  دیتسناد  هلاسرلا » عضوم  و   » هرقف رد  ءامـسا  ثودح  ثیدح  حرـش  رد  و 
.تسا رغصا  ملاع  ربکا و  ملاع  رد  كرابم  مسا  نامه  هب  دنا - یکتم  و 

هیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شدانساب  ( 351) یفاک تیاور  رب  انب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  اذل  و 
دیـسانشب و هَّللا  هب  ار  هَّللا  : » ینعی ِناَـسْحِْإلا » ِلْدَْـعلا َو  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ِْرمَأـْلِاب  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َِهلاَـسِّرلِاب َو  َلوُسَّرلا  ِهَّللاـِب َو  َهَّللا  اُوفِرْعا  مالـسلا 

مـسا هب  تسا  ههلالا  هلا  هک  ار  هَّللا »  » يامـسم ینعی  دیـسانشب » ناسحا  لدـعو و  فورعم  هب  رما  هب  ار  رمالاولوا  تلاـسر و  هب  ار  لوسر 
.دیسانشب هَّللا 

: مود هبترم ي 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


دیناسانش اهنآ  هب  ار  كرابم  مسا  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  تیدوبع  یبسن  تیدوبع  زا  دارم  تسا  یبسن  تیدوبع 
هب هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، هداد  رارق  توغاط  متـس  زا  نارگید  هدـنناسرت  شقلخ و  يامنهار  دـیناسر و  ناشملاع  هب  ار  اهنآ  و 

یْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمْؤی  ِتوُغاَّطلِاب َو  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  : » هک هدـش  هراشا  نآ 
توغاط هب  سک  ره  دـش ، هتخانـش  زاب  یهارمگ  زا  دـشر  هار  تسین  نید  رد  يراـبجا   » ینعی ( 352 «) مِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  اَهل َو  َماصِْفنا  َال 

یـسک نینچ  تساناد .» ياونـش  ادخ  و  دوش ، یمن  هراپ  هک  يا  هریگتـسد  هدز ، گنچ  هریگتـسد  هب  دروآ  نامیا  ادخ  هب  دزروب و  رفک 
وت ام  : » ینعی ( 353 «) ًاریِذَن ًاریَِشب َو  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تسا ، راذنا  تراشب و  شنأش  هک  تسا  ربمایپ 

«. یشاب هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ات  میداتسرف  قح  هب  ار 

تراشب هکنیا  هب  مدرم  همه  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  اـم  و  : » ینعی (354 «) ًاریِذَن ًاریَِـشب َو  ِساَّنِلل  ًهَّفاَک  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  : » دومرف و 
.اهنیا دننامه  تایآ  رگید  و  ًاریِذَن » ًاریَِشب َو  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  : » دومرف زین  و  یشاب » هدنناسرت  هدنهد و 

سوفن دنسرب و  انف  توم و  هب  زین  ناربمایپ  هب  تبسن  هک  تسا  مزال  دنا  هدیـسر  توم  هب  راگدرورپ  تسد  رد  ادخ  ناگدنب  رب  نیاربانب 
اوُعیِطَأ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دومرف یلاعت  يادخ  اریز  دـنزیهرپب ، يو  تفلاخم  زا  دـننک و  جرخ  يو  تیاضر  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  و 

ِهَّللِاب َو َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  یَش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو 
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رگا دیرب  نامرف  ار  رمالا  یلوا  لوسر و  ادخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی (355 «) ًالیِوْأَت ُنَسْحَأ  ٌریَخ َو  َِکلذ  ِرِخالا  ِمْوْیلا 
تـسا رتهب  ادخ  هب  هعجارم  دیا  هدروآ  نامیا  نیـسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دینک  هعجارم  شربمایپ  هب  ادخ و  هب  دیدرک  عازن  يزیچ  رد 

«. دهد یم  نایاپ  یبوخ  هب  ار  راک  و 

ِیف اوُدِـجی  َُّمث ال  ْمُهَنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَحی  یَّتَح  َنُونِمْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  ...ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاطِیل  ـَّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  : » دومرف و 
هن ...دوش  هدرب  نامرف  ادخ  نذا  هب  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  چیه  ام  : » ینعی ( 356 «) ًامِیلْسَت اوُمِّلَسی  َتیَضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ 

مکح هچنآ  رب  هاـگنآ  دـنهد و  رارق  مکح  دوـخ  تارجاـشم  رد  ار  وـت  هکنیا  رگم  دـنروآ ، یمن  ناـمیا  ناـشیا  مسق ، تراـگدرورپ  هب 
«. دنشاب هتشاد  قلطم  یشریذپ  دنباین و  یتحاران  دوخ  رد  يدرک 

قلطم شریذـپ  هدروآ و  دـنوادخ  بناج  زا  هچنآ  قیدـصت  ربمایپ و  زا  يرادربنامرف  هب  رگم  دوش ، یمن  لماک  ادـخ  يرادربنامرف  سپ 
.وا یهاون  رماوا و  ییاضق و  ماکحا 

: دومرف یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، هدرک  بصن  تسا  تیاده  شیوخ و  تفالخ  يارب  ربمایپ  هک  یـسک  هب  تبـسن  تیدوبع  موس : هبترم 
َهالَّصلا َو َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » دومرف و  ( 357 «) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِط   َ «أ

(358 «) .َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤی 

همئا لوسر و  ادخ و  تیالو  یبتر  توافت  رد 

یناف دوجو  بتارم  همه  زا  هدنب  اریز  تسادخ ، هتـسیاش  ًاتاذ  یتیالو  نینچ  دیتسناد ، تیدوبع  تسخن  هبترم  رد  ار  ادـخ  تیالو  يانعم 
قولخم و همه  هک  نیا  هچ  دنا ، هدوب  يواسم  هبترم  نیا  رد  قیالخ  رگید  رمالااولواو و  لوسر  نوچ  دسر و  یم  نیقی  ملاع  هب  هدـش و 

هدوب بوبرم 
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تیالو رمالااولوا  لوسر و  يارب  ناوت  یمن  نیاربانب  دـنا ، هدوبن  کلام  ار  يروشن  گرم و  یگدـنز و  ناـیز و  دوس و  شیوخ  يارب  و 
زین ناشیا  اریز  میروآ ، رت  نییاپ  هبترم  نآ  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  مزال  هکلب  دومن ، تباث  هدش  تباث  ادخ  يارب  هک  ار  تسخن  يانعم  هب 

تابثا رمالااولوا  لوسر و  يارب  ناوت  یم  هک  تیالو  زا  يا  هبترم  نیاربانب  دنکیرـش ، ادـخ  يارب  تیدوبع  تقیقح  رد  قیـالخ  همه  اـب 
گرم تفالخ ، نیمه  هب  دنتسه و  یلاعت  يادخ  هفیلخ  ناشیا  هک  نیا  هچ  هتـساوخ ، ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یماقم  تابثا  درک 

رمالااولوا ربمایپ و  تیاضر  هار  رد  ار  شیوخ  تایصوصخ  همهو  لاوما  سوفن و  دیاب  ناگدنب  اذل  دشاب و  یم  ناشیا  تردق  هضبق  رد 
هیآ يانعم  هکنانچ  ، دـننک یم  راتفر  هنوگ  نیا  زین  ادـخ  اب  ناشیا  هک  تسا  ناگدـنب  يارب  یبوخ  هناـشن  لـیلد و  نیمه  دـننک و  فرص 

ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  :» هفیرـش هیآ  359)و  «) ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  : » هفیرش
ار يرشب  نم  دومرف : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  هب  : » ینعی (360 «) َنیِدِـجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهتیَّوَس َو  اذِإَف 

«. دینک هدجس  وا  رب  مدیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  مدرک و  شلماک  هک  یماگنه  هب  مدیرفآ  هدروخلاس  ریغتم و  يالو  لگ  زا 

حیرص زین  361)و  «) َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهتیَّوَس َو  اذِإَف  ٍنیِط  ْنِم  ًارََشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  : » دومرف و 
«. درک يوریپ  دنوادخ  زا  دنک  يوریپ  ربمایپ  زا  سک  ره  : » ینعی ( 362 «) َهَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  :» دومرف هک  تسا  هفیرش  هیآ 

هلمج زا  تسا ، نیمه  هدیدع  تایآ  رد  ادخ  تعاط  اب  لوسر  تعاط  یهارمه  دافم  زین  و 
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َنیِقیِّدِّصلا َنیِیبَّنلا َو  َنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعِطی  ْنَم  َو  :» هیآ 363)و  «) َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  : » هیآ
، تسا هداد  تمعن  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دش  دـنهاوخ  نیـشینمه  یناسک  اب  دـنک  شلوسر  ادـخ و  تعاطا  سک  ره  : » ینعی (364 «) هیآلا

«. ...دنناقیدص ناربمایپ و  ناگداد  تمعن  نآ 

درب و نامرف  شربمایپ  ادخ و  زا  سک  ره  : » ینعی ( 365 «) َنوُِزئاْفلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ِهْقَّتی  َهَّللا َو  َشْخی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِعِطی  ْنَم  َو  :» دومرف و 
«. دنراگتسر ناشیا  طقف  دنک ، هشیپ  اوقت  دسرتب و  ادخ  زا 

(366 «) ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعِطی  ْنَم  َو  : » دومرف و 

زا سک  ره  : » ینعی ( 367 «) ًامِیلَأ ًاباذَـع  ُْهبِّذَـعی  َّلَوَتی  ْنَم  ُراْهنَْألا َو  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـی  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعِطی  ْنَم  َو  : » دومرف و 
تـشپ سک  ره  و  دـنا ، يراج  شناتخرد  ياـپ  رد  اـهرهن  هک  یتشهب  دـنک ، تشهب  دراو  ار  وا  دـنوادخ  درب  ناـمرف  شربماـیپ  ادـخ و 

: تسا رابخا  را  يرایسب  دافم  بلطم  نیمه  .تایآ  رگید  و  دنک .» كاندرد  یباذع  ار  ناشیا  دنوادخدنک 

: تفگ يربط ، دیز  نب  دمحم  هب  شدانسا  هب  ( 368) یفاک تیاور 

! ُقاَحْسِإ ای  َلاَقَف - یِساَّبَْعلا  یَسیِع  ِْنب  یَـسُوم  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  ْمِهِیف  ٍمِشاَه َو  ِیَنب  ْنِم  ٌهَّدِع  ُهَْدنِع  َناَساَرُِخب َو  اَضِّرلا  ِْسأَر  یَلَع  ًاِمئاَق  ُْتنُک  »
ْنَع ِینَغََلب  َال  َُهلاَق َو  ِیئَابآ  ْنِم  ُُهتْعِمَـس  َال  ُّطَق َو  ُُهْتُلق  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ِیَتباَرَق  َال َو  اََـنل  ٌدـِیبَع  َساَّنلا  َّنَأ  ُمُعَْزن  اَّنِإ  َنُولوُقی  َساَّنلا  َّنَأ  ِینَغََلب 

ماـما رـس  يـالاب  رب  نم  َِبئاَْـغلا ؛» ُدِـهاَّشلا  ِغِّلَبْیلَف  ِنیِّدـلا  ِیف  اََـنل  ٍلاَُوم  ِهَعاَّطلا  ِیف  اََـنل  ٌدـِیبَع  ُساَّنلا  ُلُوقَأ  یِّنَِکل  َُهلاَـق َو  ِیئاـَبآ  ْنِم  ٍدَـحَأ 
رد یسابع  یسیع  نب  یسوم  نب  قحسا  هلمج  زا  مشاه  ینب  زا  يا  هدع  مدوب ، هداتسیا  ناسارخ  رد  مالسلا  هیلعاضر 
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ام ناگدنب  مدرم  هک  مینک  یم  نامگ  ام  هک  دنیوگ  یم  مدرم  هک  هدیسر  نم  هب  قحسا ، يا  دومرف : ترـضح  دندوب ، ترـضح  نآ  دزن 
هک ما  هدینشن  مناردپ  زا  کیچیه  زا  متفگن و  نینچ  نم  زگره  دنراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  یتبسن  هب  دنگوس  دنتسه 

، دنتـسه ام  هدنب  يرادربنامرف  رد  مدرم  میوگ : یم  نکیل  دنـشاب و  هتفگ  نینچ  هک  هدیـسرن  نم  هب  زین  مناردـپ  زا  دنـشاب و  هتفگ  نینچ 
«. دنناسرب نابئاغ  هب  رضاح  ناگدنونش  سپ  دنشاب ، یم  ام  رادتسود  نید  ردو 

مدرم ندناسر  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  رمالااولوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  يرادربنامرف  بوجو  هک  دیدرگ  مولعم  دش  دای  هچنآ  زا 
باتک و ملعت  هیکزت و  دنوادخ و  تایآ  توالت  هطساو  هب  ناشیا  تسا ، هدیـشوپ  نونکم و  ناشیا  تاذ  رد  هک  تسادخ  مسا  هبترم  هب 
زا .تسا  نیا  اج  دـنچ  رد  نآرق  حیرـص  صن  قبط  ناربمایپ  نداتـسرف  فدـه  هک  نانچ  دـنناسر ، یم  دوصقم  نآ  هب  ار  مدرم  تمکح 

یَِفل ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَعی  ْمِهیِّکَزی َو  ِِهتایآ َو  ْمِهیَلَع  اُوْلتی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنییِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  :» هیآ هلمج 
ار ادـخ  تایآ  ناشیا  رب  ات  داتـسرف  ناشدوخ  زا  يربمایپ  هدـناوخن  سرد  مدرم  رد  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  : » ینعی ( 369 «) ٍنِیبُم ٍلالَض 
هب نشور  یهارمگ  رد  ًالبق  مدرم  نیا  هچرگ  دـهد ، شزومآ  اهنآ  هب  ار  تمکح  باتک و  هدرک و  هیکزت  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  توـالت 

«. دندرب یم  رس 

رد نآ  ندروآ  دوجو و  رد  فرـصت  زا  تراـبع  تیـالو  نیا  هک  دـیتسناد  اـقباس  هک  تسا  يا  هیرون  تیـالو  هَّللا »  » مسا هبترم  نوچ  و 
تیلآ و ناونع  هب  فرصت  نیمه  هچرگ  دشاب ، یم  نآ  نداد  لزنت  رت و  نییاپ  يا  هبترم 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


ریثک ریخ  دـش  هداد  سک  ره  هب  هک  تسناـمه  تمکح  .دوش و  یم  هدرب  مسا  تمکح  همکحم و  هیآ  هب  نآ  زا  تسا و  یفرح  ياـنعم 
ٌتاـیآ ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُـه  : » دـشاب یم  قـلطم  دوـجو  هبترم  ریز  هفیرـش  هیآ  رد  باـتک  زا  دارم  هک  ناـنچ  .دـش  هداد 
شخب نیا  دنمکحم  تایآ  یشخب  درک ، لزان  امش  رب  ار  باتک  هک  تسوا  : » ینعی (370 «) ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم 

دنـسر و یم  تمکح  ملاع  باتک و  ملاع  هب  نآ  اب  هک  تسنامه  هَّللا »  » مسا سپ  دـنتاهباشتم » رگید  یـشخب  و  دنـشاب ، یم  باتکلا  ما 
نیمه هب  دنتـسه ، مالـسلا  هیلعدـمحم  كاپ  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نآ  رگتیادـه  یلک و  رهظم  لـماک و  هناـشن  هیآ و  نوچ 

، تساهنآ تسد  رد  انف  اهنآ و  لباقم  رد  نداهن  ندرگ  تعاط و  بوجو  يانعم  هب  تیالو  نیا  تسا ، تباث  ناشیا  يارب  تیالو  رطاـخ 
تمکح باتک و  هبترم  هب  دنتـشاد  رترب  دوخ  لام  ناج و  زا  ار  اهنآ  دـنا و  هدـیدرگ  داقنم  دـنتفریذپ و  ار  ناشیا  تیالو  هک  یناسک  ات 

.دنسرب قباس  تایآ  رد  هراشا  دروم 

تابثا ( 371 «) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکِیلَو  امَّنِإ   » هفیرش هیآ  زا  دارم  سپ 
َو : » هک تسا  هفیرـش  هیآ  رد  هراشا  دروم  یلعا  لثم  نامه  مسا  نیا  دـنک ، یم  هینالع  رّـس و  رهاظ و  نطاب و  رد  هَّللا  مسا  يارب  تیالو 
هک تسوا  372 ؛) «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  ِهیَلَع َو  ُنَوْهَأ  َوُه  ُهُدیِعی َو  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبی  يِذَّلا  َوُه 

وا تسا و  رتناسآ  وا  رب  هداعا  ندینادرگ و  زاب  دنادرگ و  یم  ناشزاب  هاگنآ  تسوا ، تسدب  تقلخ 
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عـضوم  » هرقف رد  قباـس  رد  ءامـسا  ثودـح  ثیدـح  رد  زین  و  تسا » مـیکح  زیزع و  وا  اـهنت  دراد و  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  یلعا  لـثم 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هدیدرگ  حرش  البق  هک  هلاسرلا »

تیالو بتارم 

: دراد هبترم  هس  تیدوبع  ناس  هب  زین  تیالو  هک  دیدرگ  نشور  هدش  دای  بلاطم  زا 

يارب نآ  هیاـس  تسا و  ءایـشا  همه  رد  یلعا  لـثم  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا  تیـالو  نیا  تسا ، یقاقحتـسا  يّرـس  تیـالو  تـسخن : هـبترم 
تادوجوم زا  يا  هبترم  چـیه  دـیامن ، یم  عوضخ  هدرک و  هدجـس  تسار  پچ و  زا  هیاس  نیا  دـنک و  یم  هدجـس  نایملاع  راـگدرورپ 

لیلد و ّیلو و  تجح و  لیبس و  هَّللا و  هجو  ومه  و.تسا  نآ  هب  شماوق  هدوب و  كرابم  مسا  نآ  نوؤش  زا  ینأـش  هک  نیا  رگم  تسین 
ریـس ادخ  يوس  هب  وا  هار  زاو  دندرگ  یناف  وا  رانک  رد  دنـسانشب و  ار  وا  هک  تسا  مزال  مدرم  رب  تسا و  تادوجوم  همه  رد  ادـخ  هیآ 

.دنیامن هشیپ  يوقت  دنناوت  یم  هک  ییاجنآ  ات  دنیامن و 

یم كرابم  مسا  نامه  ادخ  تسد  هضبق و  نیا  تسا ، راگدرورپ  هضبق  رد  ندرم  دش ، هراشا  نادـب  لبق  رد  هک  تیدوبع  تقیقح  سپ 
ِّلُّذـلا َو َنِم  ِیلَو  َُهل  ْنُکی  َْمل  و  (» 373 «) ...ُهَّللا ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  نانچ  تسوا ، نآ  زا  زین  هیقیقح  تیالو  دـشاب و 

(374 «) .ًارِیبْکَت ُهْرِّبَک 

یم دراد - دوجو  تفالخ  ناکما  هک  يدراوم  رد  مسا  نآزا  تفـالخ  ناونع  هب  تیـالو  نیا  تسا ، هیلعج  هیمکح  تیـالو  مود : هبترم 
ار مدرم  دـننک و  ییامنهار  مسا  نآ  يوس  هب  دـنناوت  یم  سپ  تسا ، قلطم  تیبوبر  تمومیق و  زا  ریغ  هدـش  دای  دراوم  زا  دارم  دـشاب ،

مدرم و نیب  باجح  دنیامن و  تیبرت  نآ  تخانش  يارب 
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نآ زا  يا  هصح  هب  ار  مدرم  دنیامن و  هیکزت  ار  اهنآ  دنناوخب و  ناشیا  رب  ار  ادخ  تایآ  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  رب  دنرادرب ، ار  مسا  نآ 
هبترم نینچ  .تسا  نایملاع  يادخ  يوس  هب  يونعم  هار  هَّللا  مسا  زا  هصح  نآ  هک  نیا  هچ  دـنناسرب  نونکم  یفخم و  مدرم  رد  هک  مسا 

لام سفن و  زا  مدرم  دـیاب  نیاربانب  دوش ، یم  تباث  ناربمایپ  يارب  مود  يانعم  هب  تیدوبع  نیمه  هب  تسا ، ربمایپ  نآ  زا  تیـالو  زا  يا 
دوخ رب  ار  ناشیا  يوریپ  تعاط و  مدرم  دنـشاب و  هتـشاد  ناشیا  لام  ناج و  رب  يرتشیب  تیولوا  مدرم  زا  ناربمایپ  و  دـنوش ، یناف  دوخ 

ناـشیا ماـکحا  زا  یتیاـضران  ساـسحا  دوخ  رد  دـننیزگرب و  دوخ  يارب  دـندیزگرب  ناـشیا  يارب  ناربماـیپ  ار  هچ  ره  دـنیامن و  راومه 
نامرف ار  ناشیا  تاروتسد  دننادب ، دوخ  لاح  هب  رضم  ای  عفان و  ماکحا  رد  نمتؤم  ار  ناربمایپ  دنشاب و  ناشیا  ضحم  میلـست  دنیامنن و 

ار ناشیا  دنرب و  یمن  نوریب  تیاده  هزاورد  زا  ار  ناشیا  ناربمایپ  هک  دنـشاب  نئمطم  و  دنـشکب ، تسد  دندرک  یهن  هچ  نآ  زا  دـنرب و 
هب ضیوفت  مان  هب  یباب  یفاـک  رد  میدروآ و  ـالبق  ار  ضیوفت  هراـبرد  قباـس  تاـیآ  راـبخا و  هک  ناـنچ  .دـنناشک  یمن  یهارمگ  رد  هب 

.تسا هدش  زاب  مالسلا  هیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

: دومرف یم  هک  مدینش  وا  زا  مدیـسر ، قداص  ماما  تمدخ  تفگ : يو  تسا ، يوحن  قاحـساوبا  هب  شدانـسا  هب  یفاک  تیاور  هلمج  زا 
ُلوُسَّرلا ُمُکاتآ  اـم  َّلَـج َو  َّزَع َو  َلاَـقَف  ِهَیلِإ  َضَّوَف  َُّمث  ( 375) ٍمیِظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َلاَـقَف َو  ِِهتَّبَحَم  یَلَع  ُهِیبـَن  َبَّدَأ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »

ُْهنَع ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو 
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ُْمتْمَّلَـسَف َو ُهَنَمَْتئا  ِیلَع َو  َیلِإ  َضَّوَف  ِهَّللا  ِیبَن  َّنِإ  َلاَق َو  َُّمث  َلاَق  ( 377 «) َهَّللا َعاَطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ْعِطی  ْنَم   » َّلَج َّزَع َو  َلاَق  َو  ( 376) اوُهَْتناَف
ٍدَحَِأل ُهَّللا  َلَعَج  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنَیب  ْمُکَنَیب َو  اَـمِیف  ُنَْحن  اَْنتَمَـص َو  اَذِإ  اُوتُمْـصَت  ْنَأ  اَْـنُلق َو  اَذِإ  اُولوُقَت  ْنَأ  ْمُکُّبُِحَنل  ِهَّللا  َوَف  ُساَّنلا  َدَـحَج 

( هنامیرک و  گرزب (  یقالخا  ياراد  وت  دومرف : درک و  بدا  دوخ  تبحم  رب  ار  شربمایپ  دنوادخ  : » ینعی ( 378 «) اَنِْرمَأ ِفاَلِخ  ِیف  ًاریَخ 
زا سک  ره  دومرف : و  دیشک ، زاب  تسد  دومرف  یهن  هچنآ  زاو  دیریگب  هدروآ  لوسر  هچنآ  دومرف : درک و  ضیوفت  وا  هب  هاگنآ  یتسه ،

، دیتفریذپ امش  تفرگ ، دوخ  نیما  ار  وا  هدرک و  ضیوفت  یلع  هب  ادخ  ربمایپ  دومرف : سپـس  هدرک ، يوریپ  ادخ  زا  دنک ، يوریپ  لوسر 
ام دینک ، توکس  ام  توکس  ماگنه  هب  دییوگب و  ام  راتفگ  ماگنه  هب  امش  هک  میراد  تسود  ام  مسق  ادخ  هب  دندرک ، راکنا  مدرم  یلو 

«. تسا هدادن  رارق  يریخ  ام  روتسد  تفلاخم  رد  دنوادخ  میتسه و  لجوزع  يادخ  نیب  امش و  نیب  هطساو 

هاگنآ دومرف »...: یم  هک  مدینش  رقاب  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  زا  : » تفگ تسا  قحـساوبا  هب  شدانـسا  هب  ( 379) یفاک تیاور  هلمج  زا  و 
.تسا هدرک  دای  ار  تیاور  نیمه 

نونکم ءایشا  همه  رد  نآ  رّس  هک  یمـسا  تسوا ، نوؤش  ادخ و  مسا  انامه  هک  تسا  یهلا  مکحم  تایآ  هب  تراشب  ناربمایپ  راک  سپ 
هک نآ  نوؤش  یناملظ و  ياه  هخاش  توغاط و  هک  هباشتم  تایآ  زا  ندیناسرت  راذنا و  ناشیا  راک  زین  دناءایصوا و  نآ  رهاظم  تسا و 

.دنناشیا ناوریپ  روج و  يافلخ  توغاط  رهاظم  دشاب ، یک  تسا  نونکم  يایشا  همه  رد  نآ  رس 

هبترم نیاربانب 
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ياراد مه  توبن و  ياراد  مه  يو  سپ  دـشاب ، یم  تمکح  مکحم و  تایآ  هبترم  زا  رتـالاب  هک  تسا  نآرق  باـتک و  هبترم  ربماـیپ  ي 
.تسا تیالو 

همکحم و هیآ  هک  نیا  ظاـحل  هب  كراـبم  مسا  نآ  هب  تبـسن  هکلب  تسین  قـلطم  تیـالو  نیا  تسا ، تفـالخ  تیـالو  موـس  هـبترم ي 
یم دوخ  لامک  هب  ار  زیچ  ره  هک  یـسک  ینعی  هدش ، دای  يداه »  » هب نآ  زا  تایاور  رد  زین  نآرق و  تایآ  رد  دـشاب ، یم  هیرون  تیالو 

(380 «) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  : » دومرف هک  نانچ  تسا ، راثآ  ملاع  هب  تاذ  زا  تیدوبع  تقیقح  بتارم  همه  عماج  دـناسر و 
«. تسا يداه  ياراد  یموق  ره  يا و  هدنناسرت  طقف  وت  : » ینعی

ای يدعب ، نم  يداهلا  یلع  رذنملا و  انا  : » دومرف ادخ  لوسر  هدـش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک  هدـش  تیاور  ( 381) نایبلا عمجم  رد 
یم تیادـه  وت  اب  نایوج  تیادـه  یلع ! يا  تسا ، يداه  یلع  نم  زا  دـعب  ما و  هدـنناسرت  نم  : » ینعی نودـتهملا » يدـتهی  کـب  یلع !

«. دنوش

َءاَج اَم  َیلِإ  ْمِهیِدْهی  ٍداَه  اَّنِم  ٍناَمَز  ِّلُِکل  ُرِْذنُْملا َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  ( 382) یفاک رد  و 
و تسا ، هدنناسرت  رذنم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » ینعی ٍدِحاَو » َدَْعب  ٌدِحاَو  ُءایِـصْوَْألا  َُّمث  ِیلَع  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهاَدُْهلا  َُّمث  ِهَّللا  ِیبَن  ِِهب 

سپـس یلع و  ربمایپ  زا  دعب  نایداه  دـنک ، یم  تیادـه  هدروآ  ادـخ  ربمایپ  هچنآ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يداه  ام  زا  یکی  ینامز  ره  رد 
«. دنتسه يرگید  زا  دعب  یکی  ایصوا 

نیب رد  هک  تسا  ینامز  يداه  یماما  ره  : » ینعی ْمِهِیف » َوُه  يِذَّلا  ِنْرَْقِلل  ٍداَه  ٍماَمِإ  ُّلُک  : » دومرف هک  دـش  تیاور  ( 383) قداص ماما  زا  و 
«. تسا نامز  نآ  مدرم 

زا و 
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هک هدش  تیاور  ( 385 «) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  : » هیآ زا  شـسرپ  زا  دعب  ( 384) ریصبوبا زا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. خلا...تسا يداه  یلع  رذنم و  ادخ  لوسر  دومرف :

تسخن تیاور  دننامه  فلتخم  دیناسا  هب  ( 390) هماع و  ( 389) هصاخ نایوار  رگید  و  ( 388) یشایع و  ( 387) یمق و  ( 386) لامکا و 
.دنا هدرک  تیاور  ار  یفاک  رد  قداص  ماما  زا 

نینمؤملاریما هب  ٌتامَکُْحم » ٌتایآ  ُْهنِم   » هیآ اذـل  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  هدـش  دای  تهج  زا  كرابم  مسا  نآ  رهاـظم  نوچ  و 
هب دنراد  تیدوبع  ناشیا  هب  تبسن  قلخ  دنراد ، قلخ  رب  انعم  نیا  هب  تیالو  نیاربانب  تسا ، هدش  ریسفت  مالسلا  هیلع  همئا  مالسلا و  هیلع 

ماما هب  ار  دوخ  لاوما  سوفن و  دنراذگاو و  اهنآ  هب  ار  دوخ  نید  ایند و  روما  دنرب و  نامرف  ار  ناشیا  یهاون  رماوا و  دـیاب  هک  انعم  نیا 
تبسن زا  رتمک  مالسلا  هیلع  شکاپ  نادنزرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  تبسن  سپ  دنیامن ، فرص  يو  يدونشخ  هار  رد  دنراپـسب و 

هیلع هللا  یلـصدمحم  رطاخ  هب  ار  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ناهج و  یلاعت  يادخ  هک  نیا  هچ  تسین ، هدش  هبه  وا  هب  هک  يا  هدـنب  هب  یلوم 
هتخاس ام  : » ینعی انعئانص » دعب  قلخلا  انبر و  عئانص  نحن  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  نانچ  هدیرفآ ، شلا  هلآو و 
تسا هدیرفآ  ام  يارب  ار  قیالخ  هتخاس و  شیوخ  يارب  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم  دنتـسه » ام  هتخاس  قیالخ  ادعب  مییادخ و  ي 

ارمق هئیضم و ال  اسمش  يرسی و ال  اکلف  رودی و ال  اکلف  هیحدم و ال  اضرا  هینبم و ال  ءامـس  تقلخ  ام  : » دومرف ءاسک  ثیدح  رد  زین  و 
ارینم
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ار نشور  هام  نابات و  دیـشروخ  ناور و  یتشک  هدـننز و  رود  کلف  هدرتسگ و  نیمز  هتخاس و  ینامـسآ  ام  : » ینعی ( 391 «) مکلجال الا 
«. امش رطاخ  هب  رگم  میدیرفاین 

تسا ماما  نآ  زا  نیمز  هک  نیا  رد 

تسا نآ  رد  هچنآ  اب  ناهج  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  تحارص  هب  هکدنا  هدش  عمج  يرابخا  نآ  رد  هک  هدش  لیکشت  یباب  یفاک  رد  و 
.تسا ماما  نآ  زا 

َسَیل ْنَأ  اََنل  يِوُر  َكاَِدف  ُْتلِعُج  يِرَکْـسَْعلا  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق   » .دشاب یم  نایر  نبدـمحم  هب  شدانـساب  ( 392) یفاـک تیاور  هلمج  زا  و 
نـسح ماـما  هب  : تفگ ناـیر  نب  دـمحم  : » ینعی ِهَّللا » ِلوُسَِرل  اَـهیَلَع  اَـم  اْینُّدـلا َو  َّنِإ  ُباَوَْـجلا  َءاَـجَف  ُسُمُْخلا  اَّلِإ  اْینُّدـلا  َنِم  ِهَّللا  ِلوُـسَِرل 

نآ رد  هچنآ  ایند و  دمآ : خساپ  تسین ، کلام  ار  زیچ  جنپ  زج  ناهج  زا  ادـخ  لوسر  هدـش  تیاور  مدرگ ، تیادـف  متـشون : يرکـسع 
«. تسا ادخ  لوسر  نآ  زا  تسا 

اَمَف ًهَعیِطَق  اْینُّدـلا  ُهَعَْطقَأ  َمَدآ َو  ُهَّللا  َقَلَخ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  : » تفگ مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  زا  رباج  زا  ( 393) یفاک تیاور  هلمج : زا  و 
مدآ دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » ینعی ٍدَّمَُحم » ِلآ  ْنِم  ِهَِّمئَْأِلل  َوُهَف  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َناَک  اَم  ِهَّللا َو  ِلوُسَِرلَف  َمَدِآل  َناَک 

لوـسر زا  هچنآ  تسا و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تـسا  مدآ  نآ  زا  هـچنآ  سپ  داد ، وا  هـب  عاـطقا  هـی  ار  اـنید  دـیرفآ و  ار 
«. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  زا  ماما  نآ  زا  تساادخ 

يَرَک َلـِیئَْربَج  َّنِإ  : » دوـمرف هک  تسا  هَّللادـبعوبا  زا  يرتـخب  صفح  زا  ریمع  یبا  نبا  هب  شدانـسا  هـب  ( 394) یفاـک تیاور  هلمج  زا  و 
اَْهنِم یِقُس  ْوَأ  ْتَقَس  اَمَف  َْخَلب  َرْهَن  َناَرْهِم َو  َرْصِم َو  َلِین  َهَلْجِد َو  َتاَرُْفلا َو  ُهُعَْبتی  ِءاَْملا  ُناَِسل  ٍراَْهنَأ َو  َهَسْمَخ  ِِهلْجِِرب 
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: زادـنترابع اهرهن  نآ  دـش ، يراج  نآ  زا  بآ  درک و  داجیا  رهن  جـنپ  شیوخ  ياپ  اب  لییربج  ینعی : اْینُّدـلِاب » ُفیِطُْملا  ُرْحَْبلا  ِماَمِْإِللَف َو 
ماما زا  هدیـشون  بآ  نآ  زا  هک  یناویح  ره  دندرک و  باریـس  اهرهن  نآ  هک  ار  ینیمز  ره  سپ  .خـلب  نارهم ، رـصم ، لین  هلجد ، تارف ،

«. تسا نیمز  رب  طیحم  سونایقا  ماما  لاوما  هلمج  زا  و  تسا ،

یلاعت يادـخ  يارب  ندوب  قولخم  رد  مدرم  اب  ناـشیا  دنتـسه ، ادـخ  ناگدـنب  اـتاذ  قیـالخ  همه  هک  كـالم  نآ  اـب  راـبخا  نیا  ناـیب  و 
درک تیبرت  شیوخ  بادآ  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـعب  یلو  دنتـسین ، کـلام  دوخ  يارب  ار  یناـیز  دوس و  چـیه  دـنناسکی و 

تیکلم هب  ار  ایند  هدومن و  قلخ  رب  یلو  ار  اهنآ  داد و  رارق  شیوخ  هفیلخ  نیمز  رد  ار  ناشیا  دنوادخ  اذل  دندش  ادخ  رد  یناف  ناشیاو 
هلمج نیا  مهـسفنا » نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  : » دومرف هک  نانچ  درک  رترب  ناشدوخ  رب  نینمؤم  سوفن  زا  و  دروآرد ، ناـشیا  عاـطقا  و 

هک نیا  دومن و  بجاو  ار  ناشیا  زا  يرادربنامرف  تعاط و  مدرم  رب  و  دـنراد ، تیولوا  نینمؤم  لاوما  رب  ناشیا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد 
ُلوُسَّرلا ُمُکاتآ  ام  َو  : » دومرف و  تشاذگاو ، ناشیا  هب  ار  مدرم  نید  رما  و  دندنـسپ ، ناشیا  هک  ار  هچنآ  رگم  دندنـسپن  دوخ  يارب  مدرم 

لـماک و تافرـصت  زا  ناگدـنب  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  و  دراد ، نـیا  زج  ییاـنعم  یگدـنب  اـیآ  ( 395 «) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  اـم  ُهوُذُـخَف َو 
رد دوخ  ناماما  ناربهر و  هدارا  تحت  رد  دیاب  دنتسین و  رادروخرب  دوخ  لاوما  دوخ و  رد  تاوهش ، تانکـس و  تاکرح و  رد  هنادازآ 

هجوت اب  دنیامن ؟ فرصت  اهنآ 
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همه هتشاد و  تکراشم  مدرم  اب  گرم  یگدنز و  يزور و  تمالس و  حراوج و  ساوح و  دوجو و  رد  زین  ناربهر  ناماما و  هک  نیا  هب 
.درادن یکیرش  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  دنشیوخ  راگدیرفآ  تسد  رد 

هدـمآ مود  نذا  رد  ثرا  تراـیز و  هب  فورعم  ( 396) هقلطم ترایز  یگنوگچ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناوفـص  تیاور  رد  و 
زینک دنزرف  و  وت ، هدنب  دنزرف  وت و  هدـنب  : » ینعی مکیلع » فالخلل  كراتلا  قرلاب و  رقملا  کتما  نبا  كدـبع و  نبا  كدـبع و  : » تسا

دنوادخ و  تسا ، تیافک  روبزم  نایب  تابثا  رد  ار  نادنمدرخ  هرقف  نیا  « دنک یم  زیهرپ  امش  اب  تفلاخم  زا  دراد و  یگدنب  هب  رارقا  وت ،
.تسوا هب  همه  عوجر  تسامنهار و 

ِداَبِعْلا َهَساَس  َو 

.دنیوگ سئاس »  » تیعر هدننک  یهن  هدنامرف و  هب  تسا ، سئاس  عمج  هداق »  » نزو رب  هساس » »

ارجا ار  يو  یهاون  دنونشب و  ار  وا  ياهنامرف  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  یگتسیاش  هک  تسا  یـسک  سئاس  زا  دارم  تسا و  دبع  عمج  دابع 
هدش تیاور  يوحن  قخساوبا  زا  شدانساب  ( 397) یفاک رد  دنتسه ، اراد  ار  یگتسیاش  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  و  دنیامن ،

(398) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َلاَقَف َو  ِِهتَّبَحَم  یَلَع  ُهِیبَن  َبَّدَأ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقی  ُُهتْعِمَسَف  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  : » تفگ هک  تسا 
َعاـطَأ ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم   » َّلَـجَوَّزَع َلاَـق  َو  اوُهَْتناَـف » ُْهنَع  ْمُکاـهَن  اـمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـمَو   » َّلَـجَوَّزَع َلاَـقَف  ِهَیلِإ  َضَّوَـف  َُّمث 

اُوتُمْصَت ْنَأ  اَْنُلق َو  اَذِإ  اُولوُقَت  ْنَأ  ْمُکُّبُِحَنل  ِهَّللا  َوَف  ُساَّنلا  َدَحَج  ُْمتْمَّلَسَف َو  ُهَنَمَْتئا  ِیلَع َو  َیلِإ  َضَّوَف  ِهَّللا  ِیبَن  َّنِإ  َلاَق َو  َُّمث  َلاَق  ( 399 «) َهَّللا
ٍدَحَِأل ُهَّللا  َلَعَج  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنَیب  ْمُکَنَیب َو  اَمِیف  ُنَْحن  اَْنتَمَص َو  اَذِإ 
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مدینش مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  زا  تفگ : درک ، تیاور  قحساوبا  هب  شدانـسا  هب  ( 400) باتک نامه  رد  زین  و  اَنِْرمَأ » ِفاَـلِخ  ِیف  ًاریَخ 
.دومن لقن  ار  ثیدح  نیمه  ریظنو  دومرف : هک 

ُهَّللا َضَّوَف  اَم  ِهَّللا  َال َو  : » دومرف مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) هَّللادبعوبا هک  درک  لقن  نانس  نب  هَّللادبع  هب  شدانساب  ( 401) یفاک رد  زین  و 
َكارَأ اـِمب  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  َکـَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َلَـجَوَّزَع  َلاَـق  ِهَِّمئَأـْلا  َیلِإ  ِهَّللا َو  ِلوُـسَر  َیلِإ  اَّلِإ  ِهِْقلَخ  ْنـِم  ٍدَـحَأ  َیلِإ 

ضیوقت ناماما  ادخ و  لوسر  هب  زج  شقلخ  زا  يدحا  هب  دنوادخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  : » ینعی ِءایِـصْوَْألا » ِیف  ٌهیِراَج  یِه  َو  ( 402) ُهَّللا
، ییامن مکح  هداد  ناشن  وت  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  هب  مدرم  نیب  ات  میداتسرف ، وت  رب  قح  هب  ار  باتک  ام  دومرف : یلاعت  يادخ  دومنن ،

«. تسا يراج  مالسلا  هیلع  ءایصوا  رد  نیمه  و 

دلوت زا  يربهر  نیا  دنتفریذپ ، دنوادخ  زا  بدا  تیبرت و  اریز  دنراد ، ار  قلخ  يربهر  تسایـس و  قاقحتـسا  مالـسلا  هیلع  همئا  نیاربانب 
رب دـنناد ، یم  هظحل  هب  هظحل  ار  ناشیا  تحلـصم  و  دـنراد ، هطاحا  اهنآ  رب  ناـشیا  اریز  دراد ، همادا  ناـشیا  لـماکت  یلاـعت و  اـت  مدرم 

هدرک لزع  شنیرفآ  روما  زا  ار  دوخ  دنوادخ  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  ناماما  هب  ندرپس  ضیوفت و  نیا  دنعلطم ، اهنآ  هدنیآ  هتشذگ و 
دنتـسین و نینچ  مدرم  اما  دنتـسه  اراد  جـیردت  هب  ار  یلاـعت  يادـخ  زا  یقلت  شریذـپ و  تیلها  یگتـسیاش و  ناـشیا  نوچ  هکلب  تسا ،

.تسا نیمه  زین  تعافش  يانعم 

ِدالِبْلا َناَکْرَأ  َو 

ِدالِبْلا َناَکْرَأ  َو 

هاشداپ هچنآ  میظع و  رما  رتیوق و  فرط  مض  هب  نکر  تسا : هدـمآ  سوماق  رد  .تسا  لفق »  » عمج لافقا »  » لثم نکر »  » عمج ناـکرا » »
دندرگ و يوق  نادب  هریغ  رکشل و  و 
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هتفگ دالب  هدـلب و  بارخ  هاوخ  دابآ و  هاوخ  نیمز  زا  هعطق  ره  رب  هدـمآ : نایبلا  عمجم  رد  و  هبلک ، بالک و  لـثم  هدـلب »  » عمج دـالب » »
.دوش یم 

سوفن نیمزرـس  دالب و  هاوخ  دوش ، راثآ  زا  يرثا  ياشنم  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  هیانک  اجنیا  رد  هدـلب  دالب و  زا  دارم  میوگ :
.نآ ریغ  هاوخ  دشاب و 

همه رد  تیالو  شرتسگ 

چیه هک : دـیتسناد  توبن  تقیقح  نایب  رد  ـالبق  هک  ناـنچ  دنتـسه ، ءایـشا  همه  دوجو  يادـبم  ناـشیا  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  دارم  سپ 
شلآ هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  و  تسا ، توبن  بتارم  زا  يا  هبترم  رهاـظم و  زا  يرهظم  هک  نیا  رگم  تسین ، دوـجو  راد  رد  يرما 

، دنتسه قلخ  ياه  یندید  ان  یندید و  ناعیفش  ناشیا  ظاحل  نیمه  هب  دنبتارم ، همه  يامن  مامت  ياه  هنیآ  لماک و  رهاظم  مالـسلا  هیلع 
ناهایگ و ناگدـنرپ و  شوحو و  نج و  سنا و  ناگتـشرف و  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  ناگدـیرفآ  همه  رب  ناشیا  تیالو  رطاخ  نیمه  هب 

یناسنا ره  ددرگ و  یم  نابرقم  زا  دنک  رارقا  فارتعا و  نادـب  يا  هتـشرف  ره  سپ  دراد ، شرتسگ  هریغ  اههوک و  اهایرد و  تادامج و 
دیآ رقم  نادـب  ییاـیرد  ره  و  دوش ، یم  مزعلاولوا  زا  ددرگ  فرتعم  نادـب  يربماـیپ  ره  دوش و  یم  ناربماـیپ  زا  دـیامن  فارتـعا  نادـب 

هاگشیور ای  رهوگ و  ندعم  دوش  فرتعم  نادب  یهوک  ره  دوش و  هزیکاپ  نیمز  دنک  فارتعا  نادب  ینیمز  ره  ددرگ و  اراوگ  نیریش و 
نادب يا  هدنرپ  ره  دوش و  نمؤم  ددرگ  رقم  نادب  هک  یناسنا  رهو  دروآ  هویم  دوش  فرتعم  نادب  یتخرد  ره  و  ددرگ ، وبشوخ  ياهلگ 

نیا زین  تادوجوم  رگید  رد  و  دیامن ، ادیپ  شوخ  زاوآ  دنک ، فارتعا 
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هیکت ناشیا  هب  دوخ  دوجو  رد  ءایشا  دنبای و  یم  تیوقت  ءایشا  ناشیا  ّرـس  اب  و  دنتـسه ، ءایـشا  همه  ناکرا  ناشیا  نیاربانب  .تسا  نینچ 
.دنراد

؟ تسیچ تناما  زا  دارم 

اْهنِم َو َنْقَفْـشَأ  اهَْنلِمْحی َو  ْنَأ  َنَیبَأَـف  ِلاـبِْجلا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  یَلَع  َهَناـمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  : » تسا هفیرـش  هیآ  زا  دارم  هلمج  نیمه 
هب زا  ناـشیا  سپ  میدرک ، هضرع  اـههوک  نـیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناـما  اـم  : » ینعی ( 403 «) ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناـْسنِْإلا  اَـهَلَمَح 
هب هدننک ( متس  رایسب  ناسنا  هک  نیا  هچ  دیشک ، شودب  ار  نآ  ناسنا  یلو  دندیـساره ، نآ  زا  دندرک و  یلاخ  هناش  نآ  ندیـشک  شود 

«. تسا نادان  و  شیوخ )

.تسا هدش  ریسفت  تیالو  هب  تناما »  » تایاور زا  يرایسب  رد 

یلع تضرع  اـنتیالو  نإ  لوـقی  هَّللا  دـبع  اـبأ  تعمـس  لاـق  : » تسا ریـصبوبا  زا  شدانـسا  هـب  ( 404) تاجردـلارئاصب تیاور  هـلمج  زا 
تیالو دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » ینعی هفوکلا » لهأ  لوبق  اهلبق  ام  راصمألا  لابجلا و  ضرألا و  تاوامسلا و 

«. تفریذپن تفریذپ  هفوک  هک  هنوگ  نآ  کیچیه  دیدرگ  هضرع  اهرهش  اههوک و  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ام 

ِهَّللا ِلْوَـق  ِیف   » هک هدـش  تیاور  دـمحم  نب  رفعج  ماـما  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  دـمحم  زا  ییحی  نـب  دـمحم  زا  ( 405) یفاـک رد  و 
ًامُولَظ َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  اْهنِم َو  َنْقَفْـشَأ  اهَْنلِمْحی َو  ْنَأ  َنَیبَأَف  ِلاـبِْجلا  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  یَلَع  َهَناـمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ   » َّلَـجَوَّزَع

«. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تناما  زا  دارم  خلا...اَنْضَرَع » اَّنِإ  : » دیامرف یم  ادخ  ینعی : َنِینِمْؤُْملا » ِریِمَأ  ُهیَالَو  یِه  َلاَق  ًالوُهَج »

هیآ نیا  رد  نینمؤملاریما  زا  هیفنح  نب  دمحم  زا  لتاقم  زا  شدانسا  هب  یلع  نأش  رد  نآرق  لوزن  رد  يزاریش  رکبوبا  ( 406) بقانم زا  و 
: دومرف َهَنامَْألا » اَنْضَرَع  اَّنِإ  » هفیرش
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باقع باوث و ال  الب  اهلمحن  انکل  باقعلا  باوثلاب و  انلمحت  انبر ال  نلقف  باقعلا  باوثلاب و  عبسلا  تاوامسلا  یلع  یتنامأ  هَّللا  ضرع  »
هَّللا امهنعلف  ءاقنعلا  موبلا و  اهدحج  نم  لوأ  ربانقلا و  ضیبلا و  هازبلا  اهب  نمآ  نم  لوأف  رویطلا  یلع  یتیالو  یتنامأ و  ضرع  هَّللا  نإ  و 

ضرع هَّللا  نإ  يرت و  راحبلا ال  یف  تباغف  ءاقنعلا  امأ  اهل و  ریطلا  ضغبل  راـهنلاب  رهظت  نأ  ردـقت  ـالف  موبلا  اـمأف  رویطلا  نیب  نم  یلاـعت 
هعقب لک  الالز و  اهؤام  لعج  ابذـع و  اولح  اهرمث  اهتابن و  لعج  هیکز و  هبیط  اهلعج  یتیالوب  تنمآ  هعقب  لکف  نیـضرألا  یلع  یتناـمأ 

اجاجأ احلم  اهءام  لعج  لظنحلا و  جسوعلا و  اهرمث  لعج  امقلع و  ارم  اهتابن  لعج  اخبـس و  اهلعج  یتیالو  ترکنأ  یتمامإ و  تدحج 
هـسفنل ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  باقعلا  باوثلا و  نم  اهیف  امب  هتمامإ  نینمؤملا و  ریمأ  هیالو  دـمحم  ای  کـتمأ  ینعی  ُناـْسنِْإلا  اَـهَلَمَح  لاـق َو  مث 

باقع باوث و  لباقم  رد  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  رب  ارم  تناما  دنوادخ  : » ینعی موشغ » مولظ  وهف  اهقحب  اهدؤی  مل  نم  هبر  رمأل  ًالوُهَج 
دنوادخ میریذپ و  یم  دشاب  ودنآ  نودب  رگا  هکلب  میراد ، یمن  رب  ار  نآ  باقع  باوث و  اب  ام  اراگدرورپ ! دنتفگ : ناشیا  درک ، هضرع 

موب شرکنم  نیلوا  دندوب و  اه  يرانق  یبآ و  ياهزاب  دروآ  نامیا  هک  يا  هدنرپ  نیلوا  تشاد ، هضرع  ناگدنرپ  هب  ارم  تیالو  تناما و 
وا نمـشد  ناگدـنرپ  هک  نیا  هچ  دوش ، راکـشآ  زور  رد  دـناوت  یمن  موب  اذـل  درک ، رود  ناگدـنرپ  نیب  زا  ار  ناشیا  دـنوادخ  اـقنع ، و 

.دوش یمن  هدید  دش و  ناهنپ  اهایرد  رد  اقنع  و  دنتسه ،

ینیمز هعطق  ره  درک ، هضرع  اهنیمزرس  رب  ارم  تناما  دنوادخ  و 
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دنا و هدش  لالز  نآ  ياهبآ  دنا و  هدیدرگ  اراوگ  نیریـش و  نآ  ياه  یندییور  هدـش و  هدـنلاب  كاپ و  دروآ ، نامیا  نم  تیالو  هب  هک 
لظنح راخ و  ار  نآ  هویم  هدینادرگ و  راوگان  خلت و  ار  نآ  هایگ  هدرک  رازکمن  ار  نآ  دـنوادخ  هدومن  تیالو  راکنا  هک  ینیمزرـس  ره 

تماـما تیـالو و  دـمحم  يا  وت  تما  ینعی  ناـسنا  ُناـْسنِْإلا » اَـهَلَمَح  : » دومرف هاـگنآ  تسا ، هدومن  خـلت  روـش  ار  نآ  بآ  هداد و  رارق 
ره هدوب و  شراگدرورپ  روتسد  هب  نادان  لوهج و  رگمتـس و  رایـسب  يو  هک  نیا  هچ  تفریذپ  باقع  باوث و  لابق  رد  ار  نینمؤملاریما 

«. تسا راکمتس )  ) موشغ مولظ و  دنکن ، ادا  ار  نآ  قح  سک 

ندرک هضرع  هک  تسا  نشور  دنک و  هعجارم  ( 407) راونالاراحب تماما  باتک  هب  دهاوخ  سک  ره  تسا ، ناوارف  هراب  نیا  رد  رابخا  و 
ادخ دوش و  ثحب  شیوخ  ياج  رد  دیاب  هراب  نیا  رد  تسین و  حیحـص  دـنوادخ  زا  دـنرادن ، نآ  زا  يا  هرهب  هک  یتادوجوم  رب  تیالو 

.تسا هدنهد  قیفوت 

تقیقح زا  هصاخ  هبترم  نآ  هب  دنتـسم  دوجوم  ره  رد  راـثآ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  قـالطا  هب  هک  ثیح  نیا  زا  هرقف  نیا  نیب  هکنادـب 
مئاعد راربالارـصانع و  و  : » ترـضح نآ  راتفگ  زا  هتـشذگ  هرقف  ود  فالخرب  هدـش  زاـغآ  اـجنآ  زا  شدوجو  يادـبم  هک  تسا  توبن 

نارجاف رد  هن  و  دنرثؤم ، رایخا  راربا و  صوصخ  رد  تقیقح  نیا  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  هرقف  ود  نیا  هک  نیا  هچ  دشاب  یم  رایخالا »
ار شرع  دـنوادخ  ایآ  : » دیـسرپ هک  قیلثاج  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  شدانـسا  هب  ( 408) یفاـک رد  هک  اریز  .رارـشا  و 

ار دنوادخ  شرع  ای  دنک و  یم  لمح 
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یلاعت كرابت و  هَّللا  هقلخ  شرعلا  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاقف  ...شرعلا  لماح  هَّللا  دومرف : نینمؤملاریما  دشک ؟ یم  شود  هب 
ضیبأ رون  و  هرفصلا ، هنم  تّرفصا  رفصأ  رون  و  هرضخلا ، هنم  تّرضخا  رـضخأ  رون  و  هرمحلا ، هنم  ترّمحا  رمحأ  رون  هعبرأ  راونأ  نم 

هتمظعب و و  نینمؤملا ، بولق  تّضیبا  هرون  هتمظعبف و  هتمظع ، نم  رون  کلذ  و  هلمحلا ، هَّللا  هلّمح  يذلا  ملعلا  وه  ضایبلا و  هنم  ّضیبا 
هفلتخملا و لاـمعألاب  هلیـسولا  هیلإ  هقئـالخ  عیمج  نم  ضرـألا  تاوامـسلا و  یف  نم  یغتبا  هرون  هتمظعب و  و  نولهاـجلا ، هاداـع  هروـن 
، اروشن هایح و ال  اتوم و ال  اّرض و ال  اعفن و ال  هسفنل  عیطتـسی  هتردق ال  هتمظع و  هرونب و  هَّللا  هلمحی  لومحم  ّلک  و  هتتـشتملا ، نایدألا 

رون یش ء و  ّلک  هایح  وه  و  یش ء ، نم  امهیف  امب  امهب و  طیحملا  و  الوزت ، نأ  امهل  کسمملا  ّلج  ّزع و  هَّللا  لومحم و  یـش ء  ّلک  و 
رون راهچ  زا  ار  شرع  دنوادخ  دومرف : ...تسا و  شرع  لماح  دـنوادخ  : » ینعی ًارِیبَک » ًاُّولُع  َنُولوُقی  اَّمَع   » یلاعَت ُهَناْحبُـس َو  یـش ء  ّلک 

، درز رون  و  - 3 .دنا هدش  زبس  نآ  زا  زبس  ياهرون  همه  زبس ، رون  .دنا 2 - هدش  خرس  نآ  زا  خرس  ياهرون  همه  خرس ، رون  - 1 دیرفآ :
.تسا نآ  زا  يدیفس  هک  دیفس ، رون  و  .دنا 4 - هدش  درز  نآ  زا  درز  ياهرون  همه 

نانمؤم ياهلد  شرون  تمظع و  اب  سپ  تسوا ، تمظع  رون  نآ  تشاذگ و  نیلماح  هناش ي  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ملع  شرعو 
اه و ینامسآ  زا  قیالخ  همه  شرون  تمظع و  اب  دنا و  هدرک  هشیپ  توادع  نالهاج  شرون  تمظع و  هب  هدش و  ینارون ) دیفس و  ) انیب

اب اه  ینیمز 
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تردق تمظع و  رون و  هب  دنوادخ  ار  يراب  ره  سپ  دنا ، هدش  یهار  هلیـسو و  ناهاوخ  وا  يوس  هب  نوگمه  نایدا  نوگانوگ و  لامعا 
تسا و لومحم  یکتم و  ءایشا  همه  سپ  دنتسین ، اناوت  يرـشح  یگدنز و  گرم و  دوس و  نایز و  رب  دوخ  زا  ناشیا  دشک و  یم  دوخ 

رایـسب دنوادخ  تساهنآ ، همه  رون  ءایـشا و  همه  یگدـنز  وا  دراد  اهنآ  رب  هطاحا  دـشاب و  یم  لاوز  زا  ود  نآ  رادـهگن  یلاعت  يادـخ 
اب نانادان  ینمـشد  توادع و  هک  تسا  یعیبط  هک : تسا  نیا  ثیدح  تلالد  نایب  حرـش و  دـنیوگ .» یم  هچنآ  زا  تسا  یلاعتم  هزنم و 
نآ لوزن  هدـش و  هدـیرفآ  تمظع  رون  زا  شرع  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دـشاب ، ندوب  رون  ظاـحل  هب  تمظع  رون  هب  دـناوت  یمن  ادـخ 
دیآ رت  نییاپ  دودـح  انگنت و  ملاع  هب  ینعی  دوش  رترود  درجت  ملاع  زا  هچ  ره  تسا ، هناـگراهچ  بتارم  رگید  لوصا  هک  دراد  یبتارم 

، دوش یم  کیرات  دیـسر  مسج  هبترم  هب  هک  یماگنه  هب  رطاخ  نیمه  هب  دـش ، دـهاوخ  رتشیب  وا  شـشخرد  یمک  گـنر و  یکیراـت و 
تکرب تنمیم و  ياراد  دوش و  یم  هدیمان  لقع  دریگ  دوخ  هب  یلآ  یفرح  ناونع  هک  يروط  هب  دیآ  نییاپ  بتارم  هب  رون  نآ  رگا  سپ 

هک دشاب  يا  هزادـنا  هب  شلوزن  رگا  دـشاب و  هتفر  ورف  مسج  تملظ  باجح  رد  هچرگ  دـشاب ، یم  ینارون  هتـسویپ  سپ  دـش ، دـهاوخ 
.دوش یم  تکرب  یب  كدنا و  دریگ و  یم  لهج  مان  تروص  نیا  رد  دسر ، یمسا  يانعم  هب  ددرگ و  لقتسم 

هک نیا  هچ  تسا ، ئش  نآ  شرع  شیادیپ و  يادبم  رون  نیمه  هداد و  رارق  يزیچ  رون  نآ  زا  دوجوم  ره  رد  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  و 
تقیقح
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نینچ دریمب  ادـخ  هضبق  رد  سپـس  دـنیبب و  ار  ادـخ  هب  دوخ  يرادان  رقف و  دـشاب و  انیب  رگا  سپ  دراد ، دوجو  زین  ئـش  نآ  رد  راـیتخا 
يرـشح گرم و  یگدـنز و  ناـیز و  دوس و  چـیه  رب  هک  دـنک  یم  فارتـعا  هدرک و  لزنت  تیفرح  ناونع  هب  هلزاـن  بتارم  هب  يدوجو 

ار دوخ  سک  ره  درادـن و  ییانف  ادـخ  ياقب  و  دوش ، یم  یقاب  ادـخ  ءاقب  هب  يو  اریز  ددرگ ، یم  نیمی  باحـصا  زا  درادـن و  ییاـناوت 
ادیپ یمک  نزو  هدیدرگ و  لامش  باحصا  زا  دنک و  یم  لوزن  یلالقتـسا  بتارم  هب  دنادب ، دوخ  تاذ  هب  مئاق  ار  دوخ  دنیبب و  لقتـسم 
هجو راگدرورپ و  تایآ  یلو  و  دوش ، یم  یناف  هدوب و  ثداـح  یلقتـسم  دوجوم  نینچ  اریز  دوب ، دـهاوخن  يو  رد  یتکرب  دـنک و  یم 

.دنور یم  نیب  زا  نآ  نودب  ءایشا  همه  هک  تسنامه  هَّللا  هجو  دوش ، یم  رکنم  ار  هَّللا 

ادخ اب  يو  تمظع  رون و  هب  نالهاج  هدش و  انیب  یلاعت  يادخ  تمظعو  رون  هطـساو  هب  نانمؤم  ياهلد  هک  دیدرگ  نشور  نایب  نیا  زا 
.دندومن ینمشد 

هیلع شکاپ  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رّـس  هک  دنتـسه  يا  هیهلا  هیدمحم  تقیقح  نوؤش  راونا  نآ  هک  دـش  نایب  هتـشذگ  رد  و 
يو هب  ار  ءایـشا  همه  دـنوادخ  هک  تسا  یتمحر  ادـبم و  ءایـشا و  همه  رـس ) ) لظ وا  هدوب و  وا  یلک  رهاظم  ناشیا  دنـشاب ، یم  مالـسلا 

دهاوخ لدـب  یکیراـت  هب  ار  رون  دـنک و  یم  بلقنم  بضغ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  یتـمحر  نینچ  هب  يزرو  رفک  اـب  تسا و  هداد  تعـسو 
.میدرک قیقحت  ممالا » هداق  و   » ماما لوق  رد  هک  نانچ  درک ،

دنراد تلالد  نیمه  رب  هدمآ  ءایشا  رب  تیالو  ضرع  هرابرد  هک  ( 409) يرابخا و 
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هچ : » ینعی (410 «) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  ْمِهِسُْفنَِأب َو  ام  اوُریَغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن  ًاریَغُم  ُکی  َْمل  هَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  : » هفیرش هیآ  زین  و 
ياونـش دـنوادخ  دـنهد و  رییغت  ار  ناـشدوخ  ناـشیا  هک  نیا  رگم  دـهد  یمن  رییغت  داد  یموق  هب  هک  ار  یتـمعن  یلاـعت  يادـخ  هک  نیا 

«. تساناد

نیا تسا .» هدز  رهم  ناشیا  ياهلد  رب  ناشرفک  هطـساو  هب  دنوادخ  هکلب  : » ینعی ( 411 «) ْمِهِْرفُِکب اهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  : » هفیرـش هیآ  زین  و 
.میدرک نایب  اقباس  ار  بلطم 

لآ رـّـس  هـب  هـک  تـسا  نـیا  دارم  و  ( 412) هدـمآ مالـسلا  هیلع  همئا  ندوـب  نیمز  ناـکرا  هراـبرد  هک  تـسا  يراـبخا  ياـنعم  نـیمه  و 
زا لـبق  نیمز  هک  نیا  رب  ( 413) دـنراد تلالد  هک  يرابخا  زین  و  دراد ، ماـیق  نآ  هب  دریگ و  یم  توق  نیمز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

هکناـنچ دـنا ، هدومن  یم  يزیر  نوخ  دـنا و  هدرک  یم  داـسف  نآ  رد  هک  دـنا  هدوـب  یناوارف  مدرم  نآ  رد  هدوـب و  دوـجوم  مدآ  تقلخ 
هب : » ینعی (414 «) َءامِّدـلا ُکِفْـسی  اهِیف َو  ُدِـسْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  : » دومرف

ینک یم  قلخ  ار  یـسک  نیمز  رد  ایآ  دـنتفگ : مهد ، یم  رارق  يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم  دومرف : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه 
َعَفَر يِذَّلا  ُهَّللا  : » دومرف یلاعت  يادخ  اریز  دننتـسه ، اهنامـسآ  ناکرا  مالـسلا  هیلع  همئا  هک  نانچ  دزیرب .» نوخ  دنک و  داسف  نآ  رد  هک 

«. درب الاب  ینوتس  چیه  نودب  ار  اهنامسآ  هک  ییادخ  : » ینعی اهَنْوَرَت » ٍدَمَع  ِریَِغب  ِتاوامَّسلا 

نیمز رب  نامسآ  امش  هطساو  هب  : » ینعی هنذاب » الا  ضرالا  یلع  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءامسلا  کسمی  مکب  : » دومرف زین  ترایز  نیا  رد  و 
«. دیآ یمن  دورف  شنذا  هب  زج 

ِناَمیِإْلا َباَوْبَأ  َو 

نامیا يانعم  رد 

تمعن همه  هدنب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نامیا  تقیقح 
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نآ فرـصت  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  نینچ  دنک و  میلـست  تسا  بجاو  يو  هب  نامیا  هک  یـسک  هب  تسا  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  ییاه 
ار وا  لاوما  همه  ای  دنز و  وا  نتشک  هب  تسد  هچرگا  تسا ، هدنب  اب  راتفر  رد  نیما  وا  تسین و  يو  تحلـصم  هجو  هب  زج  يو  رد  سک 

.دنکفا ییادج  شنز  وا و  نیب  ای  دهد و  شنادنزرف  نتشک  هب  نامرف  ای  دریگب و 

َتیَـضَق َو اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجی  َُّمث ال  ْمُهَنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَحی  یَّتَح  َنُونِمْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  اریز 
ْنَم ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَریِْخلا  ُمَُهل  َنوُکی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمْؤـُم  ـال  ٍنِمْؤُِـمل َو  َناـک  اـم  َو  : » دوـمرف 415)و  «) ًامِیلْسَت اوُمِّلَسی 

رد نمؤم  نز  درم و  دـندرک  مکح  ار  يرما  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  هب  : » ینعی (416 «) ًانِیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعی 
«. تسا هدش  التبم  راکشآ  یهارمگ  هب  دنک  ینامرفان  ار  شلوسر  ادخ و  سک  ره  و  دنرادن ، يرایتخا  رما  نآ 

دسأ ینب  نم  هیدسألا  شحج  تنب  بنیز  هثراح  نب  دیز  یلع  بطخ  هَّللا  لوسر  نأ  کلذ  : » هک هدرک  تیاور  رقاب  ماما  زا  ( 417) یمق
ُهَّللا یَضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  هَّللا َو  لزنأف  رظنأف ، یـسفن  رماؤأ  یتح  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف  یبنلا ، همع  تنب  یه  همیزخ و  نب 
نب دـیز  قالط  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  : » ینعی هایإ » اهجوزف  كدـیب  يرمأ  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف  هیآلا  ُهَریِْخلا  ُمَُهل  َنوُکی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو 

: داد خساپ.دوب  ترـضح  نآ  يومع  رتخد  همیرخ و  نب  دـسا  ینب  زا  يدـسا  شحج  رتخد  بنیز  درک ، يراگتـساوخ  ار  بنیز  هثراح 
اب ادخ  لوسر  يا 
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نم جاودزا  رما  ادخ  لوسر  يا  تفگ : بنیز  داتـسرف ، ورف  ار  ...ٍنِمْؤُِمل » َناک  ام  َو   » قوف هیآ  لجوزع  يادخ  مرگنب ! مشیدنایب و  دوخ 
«. دروآرد دوخ  جاودزا  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  تسامش ، تسد  رد 

ِهِراَفْسَأ ِضَْعب  ِیف  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنَیب  : » درک لقن  رقاب  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  ( 418) یفاک تسا ، ادخ  لوسر  ثیدـح  رگید  لیلد 
اَـضِّرلا اُولاَق  ْمُِکناَمیِإ  ُهَقیِقَح  اَمَف  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َنُونِمُْؤم  ُنَْحن  اُولاَقَف  ُْمْتنَأ  اَم  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َکیَلَع  ُماَـلَّسلا  اُولاَـقَف  ٌبْکَر  ُهیَِقل  ْذِإ 

ُْمْتنُک ْنِإَف  َءاِیْبنَأ  ِهَمْکِْحلا  َنِم  اُونوُکی  ْنَأ  اوُداَک  ُءاَمَکُح  ُءاَمَلُع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَّللا  ِْرمَِأل  ُمِیلْـسَّتلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُضیِْوفَّتلا  ِهَّللا َو  ِءاَضَِقب 
ناهگان دـندوب ، يرفـس  رد  ادـخ  لوسر  َنوُعَجُْرت ؛» ِهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َنُولُکْأَت َو  َال  اَم  اوُعَمْجَت  َال  َنُونُکْـسَت َو  َال  اَم  اُوْنبَت  اَـلَف  َنِیقِداَـص 
دیـسرپ .مینانمؤم  ام  ادخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  دـنتفگ : دـندروخرب ، وا  اب  یناوراک 

: دومرف .یهلا  نامرف  میلـست  ادـخ و  هب  ضیوفت  يراذـگاو و  یهلا  ياـضق  هب  يدونـشخ  دـنداد : خـساپ  تسیچ ؟ امـش  ناـمیا  تقیقح 
رد هک  ار  هچنآ  دییوگ : یم  تسار  دیتفگ  هچ  نآ  رد  رگا  دیـشاب ، یم  يربمایپ  فرـش  رد  تمکح  زا  هک  دیتسه  میکح  ینادنمـشناد 
«. دینک هشیپ  اورپ  دیدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  هک  ییادخ  زا  و  دیزودناین ، دیروخ  یمن  ار  هچنآ  دینکن و  انب  دنیزگ  یمن  تنوکس  نآ 

اب اهناهن  همه  هک  تسا  یهلا  نیبم  باتک  هدرک و  رپ  ءامسا  ار  شا  يدوجو  ناکرا  تسا و  ربکا  ملاع  يواح  هک  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا 
میلست ار  شیوخ  ملاوع  همه  هکنیا  رگم  دسر ، یمن  نامیا  تقیقح  هب  نیاربانب  تسا ، یملاوع  ياراد  دوش  یم  راکشآ  يو  فورح 
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.دهد تیاضر  ملاوع  نآ  همه  رد  یهلا  ياضق  هب  دیامن و  ضیوفت  وا  هب  هدرک و  دنوادخ 

دراد دوخ  هب  هژیو  ینامیا  يوضع  ره  هک  نیا  رد 

هداد رارق  يا  هژیو  هفیظو  فیلکت و  حراوج  زا  کی  ره  يارب  دنوادخ  هدش و  شخپ  ندب  حراوج  رد  نامیا  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد 
.دنهرب نآ  هب  هژیو  رفک  زا  دنسرب و  نامیا  هب  ءازجا  نآ  همه  ات 

ُلَْـضفَأ ِلاَمْعَْألا  يَأ  ِینِْربْخَأ  ُِملاَْعلا  اَهیَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق  : » تسا قداـص  ماـما  هب  ریبز  رمعوبا و  هب  دانـسا  هب  ( 419) یفاـک تیاور  هلمج  زا 
ًَهلِْزنَم َو اَُهفَرْـشَأ  ًهَجَرَد َو  ِلاَمْعَْألا  یَلْعَأ  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ِهَّللِاب  ُناَمیِْإلا  َلاَـق  َوُه  اَـم  ُْتُلق َو  ِِهب  اَّلِإ  ًائیَـش  ُهَّللا  ُلَـبْقی  اـَل  اَـم  َلاَـق  ِهَّللا  َدـْنِع 

ِلَمَْعلا َِکلَذ  ُضَْعب  ُلْوَْقلا  ُهُّلُک َو  ٌلَمَع  ُناَمیِْإلا  َلاَقَف  ٍلَمَع  اَِلب  ٌلْوَق  ْمَأ  ٌلَمَع  َوُه َو  ٌلْوَق  ِناَمیِْإلا َأ  ِنَع  ِینُِربُْخت  َال  ُْتُلق َأ  َلاَق  ًاّظَح  اَهاَنْـسَأ 
ُهَمَْهفَأ یَّتَح  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِیل  ُهْفِص  ُْتُلق  َلاَق  ِهَیلِإ  ُهوُعْدی  ُباَتِْکلا َو  ِِهب  َُهل  ُدَهْشی  ُُهتَّجُح  ٍهَِتباَث  ُهُرُون  ٍحِضاَو  ِِهباَتِک  ِیف  َنَیب  ِهَّللا  َنِم  ٍضْرَِفب 

ُُهناَحْجُر ُدـِئاَّزلا  ُحِـجاَّرلا  ُْهنِم  ُُهناَصُْقن َو  ُنیَْبلا  ُِصقاَّنلا  ُْهنِم  ُهُماَمَت َو  یَهَْتنُْملا  ُّماَّتلا  ُْهنِمَف  ُلِزاَنَم  ٌتاَقَبَط َو  ٌتاَجَرَد َو  ٌتَالاَح َو  ُناَمیِْإلا  َلاَق 
َمَدآ َو ِْنبا  ِحِراَوَج  یَلَع  َناَمیِْإلا  َضَرَف  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَِأل  َلاَق  َِکلَذ  َفیَک  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ُدـیِزی  ُصُْقنی َو  ُِّمتَیل َو  َناَمیِْإلا  َّنِإ  ُْتُلق 
ُلِقْعی َو ِِهب  يِذَّلا  ُُهْبلَق  اَْهنِمَف  اَُهتْخُأ  ِِهب  ْتَلِّکُو  اَم  ِریَِغب  ِناَمیِْإلا  َنِم  ْتَلِّکُو  ْدَـق  اَّلِإ َو  ٌهَحِراَـج  ِهِحِراَوَج  ْنِم  َسیَلَف  اَـهِیف  ُهَقَّرَف  اَـهیَلَع َو  ُهَمَّسَق 

اَْهنِم ِهِْرمَأ َو  ِهیْأَر َو  ْنَع  اَّلِإ  ُرُدْصَت  َال  ُحِراَوَْجلا َو  ُدِرَت  َال  يِذَّلا  ِِهنََدب  ُریِمَأ  َوُه  ُمَهْفی َو  ُهَقْفی َو 
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ِِهلَِبق َو ْنِم  ُهاَْبلا  يِذَّلا  ُهُجْرَف  اَمِِهب َو  یِـشْمی  ِناَتَّللا  ُهاَلْجِر  اَمِِهب َو  ُشِْطبی  ِناَتَّللا  ُهاَدی  اَمِِهب َو  ُعَمْـسی  ِناَتَّللا  ُهاَنُذُأ  اَمِِهب َو  ُرِْـصبی  ِناَتَّللا  ُهاَنیَع 
َنِم ٍضْرَِفب  اَُهتْخُأ  ِِهب  ْتَلِّکُو  اَم  ِریَِغب  ِناَمیِْإلا  َنِم  ْتَلِّکُو  ْدَـق  اَّلِإ َو  ٌهَحِراَج  ِهِذَـه  ْنِم  َسیَلَف  ُهُهْجَو  ِهِیف  يِذَّلا  ُهُسْأَر  ِِهب َو  ُقِْطنی  يِذَّلا  ُُهناَِسل 

« ...ُهُمْسا َكَراَبَت  ِهَّللا 

؟ تسا رترب  لضفا و  لامعا  همه  زا  ادخ  دزن  هب  لامعا  مادک  وگب  نم  هب  ملاع  يا  مدیسرپ ؛ ترضح  نآ  زا  تفگ :

.دریذپ یمن  نآ  نودب  ار  يزیچ  چیه  دنوادخ  هک  یلمع  داد : خساپ 

؟ تسیچ لمع  نآ  مدیسرپ :

.تساراد ار  لامعا  زا  هرهب  نیرتابیز  تلزنم و  نیرتدنمتفارش  هجرد و  نیرتالاب  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ادخ  هب  نامیا  دومرف :

؟ لمع نودب  راتفگ  ای  تسا و  لمع  راتفگ و  نامیا  ایآ  هک  ییوگ  یمن  نم  يارب  ایآ  دیسرپ  تفگ :

نایب ار  نآ  دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  لمع  زا  یـشخب  راتفگ  لوق و  تسا و  لمع  هلماک  ناـمیا  دومرف : خـساپ  ترـضح 
دناوخ یم  نآ  هب  دهد و  یم  تداهش  نآ  تجح  هب  باتک  راوتسا و  وا  تجح  نشور و  نآ  رون  تسا ، هدومرف 

؟ ممهفب ات  امن ، نایب  ار  نآ  موش  تیادف  مدیسرپ :

ودنـصقان یخرب  و  دـنلامک ، ياهتنم  رد  ودنتـسه  لماک  مامت و  یخرب  دراد ، یلزانم  تاقبط و  تاجرد و  تالاح و  نامیا  داد : خـساپ 
.تسا رتشیب  نآ  ناحجر  و  دنراد ، ناحجر  یخرب  و  نشور ، نآ  ناصقن 

؟ دریذپ یم  يدایز  یمک و  ای  دوش و  یم  لماک  نامیا  ایآ  مدیسرپ :

درک و بجاو  مدآ  دـنزرف  حراوج  ءاضعا و  رب  ار  نامیا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دومرف : هنوگچ ؟  مدیـسرپ : يرآ ؛ دومرف : خـساپ  رد 
ره نیاربانب  دومن ، شخپ  درک و  شخب  حراوج  ءاضعا و  رب  ار  نآ 
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.تسءاضعا رگید  هب  نامیا  زا  ریغ  هب  هک  دراد  هژیو  ینامیا  ءاضعا  زا  يوضع 

دراو و وا  هزاجا  نودـب  ءاضعا  حراوج و  تسوا ، ندـب  ریما  بلق  تسا ، نآ  هدـهع  رب  مهف  لقع و  هک  تسا  بلق  ءاـضعا  نآ  هلمج  زا 
.دهد نامرف  رظن و  وا  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  جراخ 

شیاهاپ دریگ و  یم  نآ  اب  هک  شناتسد  دونش و  یم  نآ  اب  هک  شیاهشوگ  دنیب و  یم  نآ  اب  هک  دشاب  یم  شنامشچ  نآ  زا  یـشخب  و 
، تسا نآ  رد  شتروص  هک  شرـس  دـیوگ و  یم  نآ  اب  هک  شنابز  و  دـشاب ، یم  نآ  هیحان  زا  هاب  هوق  هک  وا  جرف  دور و  یم  نآ  اب  هک 
هک نونکا  تسا .» كرابم  شمان  هک  هداد  يدنوادخ  ار  صاصتخا  نیا  درادن ، يرگید  هک  دنراد  هژیو  ینامیا  ءاضعا  نیا  زا  کی  ره 

همه هک  نیا  رگم  دوش  یمن  هدایپ  وا  رد  نامیا  تقیقح  سپ  دراد  نامیا  زا  یتاجرد  ملاوع و  حراوج  ظاحل  هب  ناـسنا  هک  دـش  نشور 
.دنروآ نامیا  شحراوج  ءاضعا و 

هک دـیوگب  و  دناسانـشب ، وا  هب  یـسک  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  لـئان  حراوج  هب  طوبرم  ناـمیا  تخانـش  هب  سکچیه  هک  تسا  نشور 
همه تخانش  تسین ، نکمم  ءامسا  همه  تخانش  نودب  نآ  تخانش  تفرعم و  دراد و  صاصتخا  وضع  مادک  هب  نامیا  زا  هبترم  مادک 

ای يدارفنا و  تروص  رد  لاعفا  ملاع  تاکلم و  ملاع  هب  دوخ  لوزن  هبترم  رد  یمـسا  ره  هک  دـمهفب  هک  تسا  نیا  هب  ءاضعا  رد  ءامـسا 
تـسد مهف و  دراد ، یتروص  هچ  ددعتم  نوؤش  ای  نوگانوگ و  يامـسا  ای  رگید و  مسا  نوؤش  زا  ینأش  اب  ای  رگید و  ءامـسا  اب  بیکرت 

دنوادخ هک  تسا  نکمم  یسک  زا  اهنت  یملع  نینچ  هب  یبای 
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لوسر زا  دعب  وا  و  تفای ، ار  وا  ناوت  یمن  ادخ  یفرعم  نودـب  دسانـش و  یم  دـنوادخ  اهنت  ار  یناسنا  نینچ  هک  نیا  هچ  هدرک  بوسنم 
نامیا هب  ناوت  یمن  اذل  و  دننامیا ، باوبا  ناشیا  سپ  تسین ، وا  مالسلا  هیلع  نیرهاط  دالوا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زج  یسک  ادخ 

ِْملِْعلا َو ُهَنیِدَـم  اَنَأ  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک  نانچ  دـننک  نایب  ار  يوضع  ره  هژیو  نامیا  ناـشیا  هک  نیا  رگم  درک ، ادـیپ  تسد  حراوج 
«. تسا نآ  رد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  : » ینعی ( 420 «) اَُهبَاب ِیلَع 

ینامیا سپ  تسا ، هدـش  نایب  تیاور  رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  تفرعم  تخانـش و  نآ  لمع  تسا و  بلق  ءاضعا  زا  یکی  هک  دـیتسناد 
و ادحاو » اهلا  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  ال   » هک تسا  نیا  نتفریذپ  تیاضر و  داقتعا و  تفرعم و  رارقا و  هدش  بجاو  بلق  رب  هک 

نآ هچنآ  هک  نیا  هب  فارتعا  رارقا و  و  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمایپ  هدنب و  دمحم  و  درادن ، يدنزرف  رـسمه و  يو  هک  نیا 
.تسادخ هیحان  زا  هدروآ  ترضح 

شلوسر هدنب و  دمحم  درادن و  یکیرـش  وا  تسین و  اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  تسین  نیا  رب  يراذـگانب  تفرعم  هک  تسا  نشور 
تیاور هک  ناـنچ  تسا ، قوـف  بتارم  هب  داـقتعا  شمارآ و  لد و  تفاـیرد  زا  تراـبع  تفرعم  هـکلب  دـشاب ، یم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

اهنآ خنـس  زا  هک  دنراد  يا  هدننیرفآ  هدنزاس و  ءایـشا  هک  مینادب  الامجا  هک  تسین  نیا  زا  ترابع  تفرعم  هکلب  تسا ، هدرک  حیرـصت 
.دیامن یم  لخاد  ناناملسم  بزح  هب  دنک و  یم  جراخ  رفک  زا  ار  ناسنا  رادقم  نیا  هچرگ  تسین ،

ادخ یقیقح  تخانش  رد 

هدش زاب  نآ  يارب  یباب  هدش و  تیاور  ( 421) یفاک رد  هک  نانچ 
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نـشور قولخم و  زا  قلاخ  ندرکادج  تفرعم  تقیقح  هکلب  تفرعم » هبترم  نیرتمک  ینعی : هفرعملا ؛» یندا  : » دراد نینچ  نیا  یناونع  و 
.تسا نامیا  تقیقح  هب  ادخ  نتفای  ندرک و 

ِهَّللِاب َهَّللا  اُوفِرْعا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شدانسا  هب  ( 422) یفاک تیاور  ربانب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تهج  نیمه  هب  و 
دنوادخ هک  تسا  نیا  ادـخ  هلیـسو  هب  ادـخ  تفرعم  يانعم  و  ناَسْحِْإلا » ِلْدَْـعلا َو  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْألِاب  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َِهلاَسِّرلِاب َو  َلوُسَّرلا  َو 

سکچیه تسین و  حور  مسج و  هیبش  دنوادخ  و  دنـشاب ، یم  حاورا  رهاوج  دننادبا و  نایعا  دـیرفآ ، ار  نایعا  رهاوج و  راونا و  دارفا و 
حاورا و هب  ادـخ  تهابـش  نوچ  و  تسا ، درفتم  ماسجا  حاورا و  شنیرفآ  هب  وا  اـهنت  درادـن و  یتسد  كارد  ساـسح  حور  تقلخ  رد 

شدوخ هب  دنوادخ  سپ  دوش ، هیبشت  ندب  ایو  حور  هب  دنوادخ  رگا  تسا و  هدش  هتخانـش  شدوخ  هب  دنوادخ  اذل  دوش ، یفتنم  نادـبا 
زا هن  تسا  ینیلک  مـالک  زا  هَّللاـب » هَّللا  فرعی  مـلف  ...هَّللا  نا  ینعی  هَّللاـب  هَّللا  اوـفرعا   » هلوـق ینعم  زا و  یفاـک  رد  .تـسا  هدـش  هتخاـنش 

.قداص ماما  شیامرف 

ُهَـسْفَن َکَفَّرَع  َفیَک  َلِیق َو  ُهَسْفَن  ِینَفَّرَع  اَِمب  َلاَق  َکَّبَر  َْتفَرَع  َِمب  : » دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  هک  هدش  تیاور  ( 423) یفاک رد  زین  و 
َماَمَأ ُهَقْوَف  یَش ٌء  ُلاَقی  َال  یَش ٍء َو  ِّلُک  َقْوَف  ِِهبُْرق  ِیف  ٌدیَِعب  ِهِدُْعب  ِیف  ٌبیِرَق  ِساَّنلِاب  ُساَقی  َال  ِّساَوَْحلِاب َو  ُّسَحی  َال  ٌهَروُص َو  ُهُِهبْـشی  َال  َلاَق 

َناَْحبُس یَش ٍء  ْنِم  ٍجِراَخ  یَشَک ٍء  َال  ِءایْشَْألا  َنِم  ٌجِراَخ  یَش ٍء َو  ِیف  ٍلِخاَد  یَـشَک ٍء  َال  ِءایْـشَْألا  ِیف  ٌلِخاَد  ٌماَمَأ  َُهل  ُلاَقی  َال  یَـش ٍء َو  ِّلُک 
تراگدرورپ هنوگچ  : » ینعی ٌأَدَْتبُم » یَش ٍء  ِّلُِکل  ُهُریَغ َو  اَذَکَه  َال  اَذَکَه َو  َوُه  ْنَم 
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.درک انشآ  شدوخ  اب  ارم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  دومرف : یتخانش ؟ ار 

؟ دیناسانش امش  هب  ار  شدوخ  هنوگچ  دنوادخ  دندیسرپ :

ندوب رود  نیع  رد  دوش ، یمن  هسیاقم  مدرم  اـب  دـبای ، یمن  رد  ار  وا  یـسح  چـیه  و  درادـن ، تهابـش  وا  اـب  یتروص  چـیه  داد : خـساپ 
تسا يزیچ  ره  يولج  تسا ، يزیچ  زا  رتالاب  وا  دنیوگ  یمن  تسءایشا و  همه  زا  رتالاب  رود ، ندوب  کیدزن  نیع  رد  تسا و  کیدزن 

هن تسا  نوریب  ءایـشا  زا  دـشاب و  رگید  زیچ  رد  لخاد  يزیچ  دـننامه  هکنیا  هن  تسا  لخاد  ءایـشا  رد  دراد ، ییولج  وا  دـنیوگ  یمن  و 
ییادتبا يزیچ  ره  تسین و  نیا  ریغ  تسا و  نینچ  هک  ییادخ  تسا  هزنم  تسا ، نوریب  رگید  زیچ  زا  هک  دـشاب  يزیچ  دـننامه  هک  نیا 

«. دراد

ِفوُْرعَْملاـِب َو ِْرمَأـْلِاب  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َِهلاَـسِّرلِاب َو  َلوُسَّرلا  ِهَّللاـِب َو  َهَّللا  اُوفِرْعا  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  نینمؤـملاریما  زا  ( 424) دیحوت رد 
« ناَسْحِْإلا ِلْدَْعلا َو 

رهاوج زا  هک  دسر  یم  يزیچ  هب  دوخ  ملاع  رد  حور  مسج و  تروص و  زا  هیلخت  زا  دعب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تایاور  نیازا  دارم  سپ 
همه يولج  يو  هک  دـنیب  یم  ددرگ و  یمن  هدیجنـس  يزیچ  اـب  دوش و  یمن  كرد  ساوـح  هب  دـشاب ، یمن  ناـیعا  راوـنا و  زا  تسین و 

تسین و دنشیوخ  ملاع  رد  هک  ییایشا  رد  لخاد  دشاب ، کیدزن  تسین و  رود  دشاب ، یم  ئش  نآ  دوخ  ملاع  رد  ءایشا  همه  اب  ءایـشا و 
درک ادیپ  ئـش  هب  یتفرعم  نینچ  هک  نیا  زا  دعب  و  دشاب ، یم  دنک  یم  كاردا  شملاع  رد  ار  هچ  ره  يادبم  دشاب و  یمن  جراخ  نآ  زا 

ره بابسا  هدنهد  شا و  هدننیرفآ  شقوف و  وا  سپ  دشاب ، یم  هنوگ  نیا  هک  تسا  يدوجوم  نینچ  هدننیرفآ  هک  ییادخ  هک  دمهف  یم 
دوجوم
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.تسا هطاحا  كاردا و  زا  هزنم  يدوجوم  نینچ  سپ  دنیرفایب ، ار  ئش  نآ  ناوت  یم  هک  دشاب ، یم 

دحب و ال لمـشی  ال  : » دومرف هدمآ  ( 425) هغالبلا جـهن  رد  هک  يدـیحوت  هبطخ  ربانب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  تهج  نیمه  هب 
« هلمکتلا ول ال  اهتبنج  هیلزألا و  دق  اهتمح  همدقلا و  ذنم  اهتعنم  اهرئاظن  یلإ  تالآلا  ریـشت  اهـسفنأ و  تاودألا  دّحت  امنإ  دّعب و  بسحی 

ياه تلآ  دننک و  یم  دودحم  ار  ناشدوخ  یـساسحا ) ) تاودا دیآ و  یمن  رد  رامـش  هب  تسین و  يدـح  هب  دودـحم  دـنوادخ  : » ینعی
تالآ نتـشاد  زا  یلاعت  قح  تیلزا  هدرک و  يریگولج  ثداح  تلآ  نتـشاد  زا  شندوب  میدق  دـننک ، یم  هراشا  دوخ  ریاظن  هب  یکاردا 

(426 «.) دندرگ یم  عنام  لماک  ریغ  تالآ  نتشاد  زا  شندوب  لماک  دنک و  یم  عنم  هدمآ  دیدپ  هزات 

تعیدو هب  سوفن  همه  رد  هک  یمـسا  دـیمان ، نآ  هب  ار  شدوخ  هک  ددرگ  یم  نکمم  یمـسا  اب  اهنت  یلاـعت  يادـخ  تخانـش  نیارباـنب 
سک ره  تخانش و  ار  ادخ  تخانـش ، ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، یـسفن  ره  رد  يربک  تیآ  یلعا و  لثم  هفیلخ و  مسا  نآ  هتـشاذگ و 

هراشا دروم  هیرون  تیالو  ياراد  هک  تسنامه  دنام و  یلاخ  ادخ  زا  دنام  یلاخ  وا  زا  سک  ره  تخانشن و  ار  دنوادخ  تخانشن ، ار  وا 
َنِم ْمُهَنوُـجِرْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  : » تسا هفیرـش  هیآ  رد 

هب اه  یکیرات  زا  ار  ناشیا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  یلو  دـنوادخ  : » ینعی (427 «) ِراَّنلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِتاُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا 
ناشیا دـنرب ، یم  اه  یکیرات  يوس  هب  رون  زا  ار  رافک  اهنآ  تسا و  توغاط  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  يایلوا  دروآ و  یم  نوریب  رون 

« ...دننیشنمه شتآ  اب 

دارم هکنیا  هچ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـش و ناـیب  نینمؤملاریما  تیـالو  هفیظو  هفیرـش  هیآ  رد  اریز  تسا ، قلطم  بر  هک  دـشاب  یهللا »  » دـناوت یمن  هفیرـش  هیآ  رد  هَّللا  زا 
بهذـم هک  دـیآ  یم  مزال  دـشاب  همه  هدـننیرفآ  هَّللا  نامه  هَّللا  نیا  رگا  هدـیدرگ ، نایب  تسا  رفاک  نافلاخم  هژیو  هک  توغاط  تیالو 

ناطیـش توغاط ، ضرع  رد  هک  دـشاب  یهللا  مسا  دارم  رگا  سکعرب  دـنربدم ، بر و  ود  هب  لئاق  ناشیا  هک  نیا  هچ  دـشاب ، قح  هیونث 
: دراد یناوارف  دهاوش  نآرق  تایآ  زا  بلطم  نیا  دراد ، رارق 

زا دشر  : » ینعی ( 428 «) یْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهَّللِاب  ْنِمْؤی  ِتوُغاَّطلاـِب َو  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَْغلا  َنِم  ُدْـشُّرلا  َنیَبَت  ْدَـق  : » هیآ هلمج  زا 
«. تسا هدز  گنچ  یهلا  مکحم  نامسیر  هب  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  دزروب و  رفک  توغاط  هب  سک  ره  سپ  دیدرگ ، راکشآ  یهارمگ 

دوش یمن  هراپ  هک  یقثولاـهورع  نیا  هکنیا  هچ  دراد ، اـنعم  نیمه  رب  تلـالد  دوش  یمن  هراـپ  زگره  هک  یقثولا » هورع   » هب هَّللا  زا  ریبعت 
هدرک لزنت  یقثولا » هورع   » هبترم هب  اـج  نیا  رد  هَّللا »  » هک نیا  زا  سپ  ددرگ ، یم  هراـپ  هک  دراد  رارق  يا  هریگتـسد  هورع و  لـباقم  رد 

.تسا هیترم  نیا  زا  رتالاب  نآ  لولدم  یمسم و  هبترم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 

دنوادخ هک  میداتسرف  يربمایپ  یتما  ره  رد  ام  429 ؛) «) َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  َو  : » رگید هیآ 
«. ...دیزیهرپب توغاط  زا  دیتسرپب و  ار 

ْنَم ُُهلوُسَر َو  ْمُکِیف  ِهَّللا َو  ُتاـیآ  ْمُکیَلَع  یْلُتت  ُْمْتنَأ  َنوُرُفْکَت َو  َفیَک  َو  : » هیآ نیا  لـثم  هتـشاد  دوخ  طارـص  ار  هَّللا  تاـیآ  یخرب  رد  و 
یم توالت  ادـخ  تاـیآ  امـش  رب  هک  یلاـح  رد  دـیزرو ، یم  رفک  هنوگچ  : » ینعی (430 «) ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  يِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعی 

نیب رد  شربمایپ  ددرگ و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا هدش  تیاده  میقتسم  طارص  هب  دنز  گنچ  دنوادخ  هب  سک  ره  تسامش و 

هدـش و هتـشاذگ  تعیدو  سفن  ره  رد  سوفن و  مامت  رد  هک  يا  هژیو  هَّللا  اب  اـهنت  تسا  همه  دـنوادخ  هک  هَّللا  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
هداـعا تیادـب و  تسا و  دوجوم  سفن  ره  رد  تسوا و  یلعا  لـثم  تجح و  هفیلخ و  رون و  یقثولا و  هورع  لـیبس و  طارـص و  مسا و 
ْمِهیُِرنَـس : » تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  هفیرـش  هیآرد  هک  ناـنچ  تسا  قلطم  هَّللا  نآ  هیآ  هَّللا  نیمه  ددرگ و  یم  هتخانـش  تسوا  هب  اـهنآ 

«. داد میهاوخ  ناشن  ار  دوخ  تایآ  ناشسفنا  قافآ و  رد  ناشیا  هب  ام  : » ینعی (431 «) ْمِهِسُْفنَأ ِیف  ِقافآلا َو  ِیف  اِنتایآ 

يا : » ینعی ( 432 «) هتاقولخم هسناجم  نع  هزنت  هتاذب و  هتاذ  یلع  لد  نم  ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  رطاخ  نیمه  هب  و 
«. تسا هزنم  كاپ و  تاقولخم  اب  تهابش  زا  دنک و  یم  تلالد  شیوخ  تاذ  رب  دوخ  تاذ  هب  هک  یسک 

هب نم  : » ینعی تنأ » ام  ردأ  مل  تنأ  ـال  ول  کـیلإ و  ینتوعد  کـیلع و  ینتللد  تنأ  کـتفرع و  کـب  : » دومرف نیدجاسلادیـس  یلوم  و 
یمن نم  يدوبن  وت  رگا  و  يدـناوخ ، ارف  دوخ  تمـس  هب  يدرک و  ییامنهار  تدوخ  يوس  هب  ارم  وت  متخانـش و  ار  وت  تدوخ  هطـساو 

« یتسیک هک  متسناد 

تسا لاحم  ادخ  یهانتکا  كاردا  هک  نیا  رد 

هک یتشاذگ  تعیدو  هب  ار  دوخ  زا  يا  هیآ  یسفن  ره  رد  نکیل  یهزنم و  دنـسانشب  ار  وت  هک  نیا  زا  وت  دنیوگب : دنتـساوخ  ماما  ود  نیا 
تدوخ يوس  هب  ار  قیـالخ  يدـیرفآ  ار  هیآ  نآ  نوـچ  سپ  .دـنک  یم  هیزنت  ار  وـت  تافـص  دـنک و  یم  تیاـکح  وـت  تافـص  همه  زا 

تدوخ يوس  هب  يدومن و  ییامنهار 
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هدش تیاور  ( 433) یفاک رد  هک  يرگید  هبطخ  رد  هک  نانچ  یتسیک ، هک  دیمهف  یمن  يدـحا  يدـیرفآ  یمن  ار  اهنآ  رگا  يدـناوخ و 
تلالد شقلخ و  ار  شدوجو  رگناـشن  دـنوادخ  : » ینعی ِِهلَزَأ » یَلَع  ِهِْقلَخ  ِثوُدُِـحب  ِهِْقلَِخب َو  ِهِدوُجُو  یَلَع  ِّلاَّدـلا  : » دومرف نینمؤملاریما 

«. تسا هداد  رارق  شقلخ  ثودح  ار  شلزا  رب  هدننک 

نیا هچ  مدش ، دونـشخ  وت  تفرعم  هب  .متخانـش  تیاه  هدـیرفآ  رد  هچنآ  زا  مدرک و  افتکا  وت  تفرعم  هب  یهلا  تایآ  تفرعم  اب  نیاربانب 
وت تفرعم  هب  ناگدـنب  هنوگچ  دنـسرب ، قح  ملاع  هب  دـنناوت  یمن  دـنور و  یمن  نوریب  قلخ  ملاع  زا  دنـشاب  عیـسو  هچ  ره  ناگدـنب  هک 
هب دیدرگ و  سویأم  وت  تخانـش  زا  یندا  وا  نیـسوق  باق  ماقم  هب  وت  برق  هب  ندیـسر  اب  دـمحم  وت  بیبح  هک  یلاح  رد  دـننک  دوعص 
رد هک  يا  هبطخ  رد  نینمؤملاریما  رطاخ  نیمه  هب  دنسانشب ؟ ار  وت  نارگید  هنوگچ  دش ، راتساوخ  ار  تریح  تدایز  وت  زا  رطاخ  نیمه 

ِرُومُْألا ِتاَفیَِطل  ِیف  ِلوُقُْعلا  ُتاَِحماَط  اَهِیناَدَأ  یَنْدَأ  ِیف  ْتَهاَت  ِبویُْغلا  َنِم  ٌبُجُح  ِنُونْکَْملا  ِِهبیَغ  َنوُد  َلاَح  : » دومرف هدـش  تیاور  یفاک 
دنلب لوقع  هدش و  وا  بیغ  هب  ندیـسر  زا  عنام  بیغ  زا  یباجح  : » ینعی ِنَطِْفلا » ُصْوَغ  ُُهلاَنی  َال  ِمَمِْهلا َو  ُدُْعب  ُهُُغْلبی  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َكَراَبَتَف 
تمه هک  ییادـخ  تسا  كرابم  سپ  .دـندیدرگ  ریحتم  هدـناماو و  فیطل  روما  رد  بجح  نیا  یکاردا  هلحرم  نیرت  نییاـپ  رد  زاورپ 

هیآ نیا  تیاور  ماگنه  هب  یفاک  تیاور  رد  داجـس  ماما  و  دنبای .» یمن  تسد  وا  هب  صاوغ  ياه  تناطف  دنـسر و  یمن  وا  هب  الا  ياه و 
« دیروآ رد  ءاصحا  هزادنا و  هب  ار  نآ  دیناوت  یمن  دیرامشب  ار  ادخ  تمعن  رگا  : » ینعی اهوُصُْحت » ِهَّللا ال  َهَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  «َو 
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ِهَفِْرعَم ْنِم  ٍدَحَأ  ِیف  ْلَعْجی  َْمل  اَمَک  اَِهتَفِْرعَم  ْنَع  ِریِصْقَّتلِاب  َهَفِْرعَْملا  اَّلِإ  ِهِمَِعن  ِهَفِْرعَم  ْنِم  ٍدَحَأ  ِیف  ْلَعْجی  َْمل  ْنَم  َناَْحبُـس  ُلوُقی  : » دومرف یم 
اَمَک ًارْکُش  ِریِصْقَّتلِاب  ْمُهَتَفِْرعَم  َلَعَجَف  ِهِرْکُش  ِهَفِْرعَم  ْنَع  ِریِصْقَّتلِاب  َنِیفِراَْعلا  َهَفِْرعَم  َّزَع  َّلَج َو  َرَکَـشَف  ُهُکِرْدی  َال  ُهَّنَأ  ِْملِْعلا  َنِم  َرَثْکَأ  ِهِکاَرْدِإ 

ِِهتَداَبِع يَدَم  ُُغْلبی  َال  ِهِْقلَخ  ْنِم  ًائیَش  َّنِإَف  َِکلَذ  ُزَواَجَتی  اَلَف  ِداَبِْعلا  ِعْسُو  ُّدَق  ُهَّنَأ  ُْهنِم  ًاْملِع  ًاناَمیِإ  ُهَلَعَجَف  ُهَنوُکِرْدی  َال  ْمُهَّنَأ  َنیِِملاَْعلا  َْملِع  َِملَع 
تفرعم يدحا  رد  هک  یـسک  تسا  هزنم  : » ینعی ًارِیبَک » ًاُّولُع  َِکلَذ  ْنَع  ُهَّللا  َیلاَعَت  َفیَک  َال  َُهل َو  يَدَم  َال  ْنَم  ِِهتَداَبِع  يَدَم  ُغَْلبی  َفیَک  َو 
يدـحا رد  هک  ناـنچ  دراد ، یهاـتوک  اـه  تمعن  تخانـش  تفرعم و  زا  يو  هک  دناسانـش  يو  هب  هک  نیا  رگم  هدادـن ، رارق  ار  شتمعن 

رطاخ نیمه  هب  دـنک ، كاردا  ار  ادـخ  دـناوت  یمن  هک  دـنامهفن  نیا  زا  شیب  يو  هب  هک  نیا  رگم  هدادـن ، رارق  ار  يو  كاردا  تخانش 
ریصقت تخانش  تفرعم و  سپ  دنرـصقم ، يو  رکـش  تخانـش  زا  هک  دسانـشب  نافراع  هک  تسا  نیمه  یلاعت  يادخ  رکـش  تیاضر و 

نامیا ار  نامه  اذل  دنـسر و  یمن  وا  كاردا  هب  ناشیا  هک  دـناد  یم  ار  نادنمـشناد  شناد  داعبا  هک  نانچ  هداد  رارق  رکـش  ار  ناشدوخ 
اریز دـننک ، زواـجت  دـنناوت  یمن  نآ  زا  نیارباـنب  تسا ، داـبع  عـسو  رد  رادـقم  نیا  هک  دـناد  یم  هک  نیا  هچ  داد ، رارق  ادـخ  هـب  اـهنآ 

، دیـسر درادـن  یتیفیک  ناـیاپ و  هک  یـسک  تداـبع  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دـسر ، یمن  تداـبع  تیاـهن  هب  ادـخ  تاـقولخم  زا  کـیچیه 
«. تسا نآ  زا  رترب  رایسب  دنوادخ 

بلاطم هک  نیا  اب  تسا ، هدش  تیاور  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هک  ییاه  هبطخ  هژیو  هب  تسا ، ناوارف  هراب  نیا  رد  رابخا  و 
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هک يروط  هب  دنیب  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  فصو  نیا  دننک ، یم  فصو  ار  دـنوادخ  بطخ  نآ  هدـش  هتفگ 
اَم َکَـلیَو  : » دومرف هک  هدـش  دراو  ( 435) بـطخ نآ  زا  یخرب  رد  هـکلب  (، 434) ددرگ یمن  تداـیز  وا  نیقی  دوـش  هتـشادرب  هدرپ  رگا 

هدرک تیاور  يو  زا  یفاـک  رد  هک  ناـنچ  متـسرپ » یمن  مشاـب  هدـیدن  هک  ار  يراـگدرورپ  وت  رب  ياو  : » ینعی ُهَرَأ » َْمل  ًاـّبَر  ُدـُبْعَأ  ُْتنُک 
.تسا

لاق هتیأر  لاق  هَّللا  لاق  دبعت  یش ء  يأ  : » دیسرپ يو  زا  هک  یجراخ  درم  زا  خساپ  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 436) باتک نامه  رد  و 
؛ ار هَّللا  داد  خـساپ  یتـسرپ ؟ یم  ار  يزیچ  هچ  : » ینعی ناـمیإلا » قئاـقحب  بوـلقلا  هتأر  نکل  راـصبألا و  هدـهاشمب  نوـیعلا  هرت  مل  یلب 

«. دننیب یم  ار  وا  نامیا  قیاقح  اب  اهلد  نکیل  دننیب ، یمن  ار  وا  يرصب  ندید  اب  نامشچ  يرآ ، داد : خساپ  يدید ؟ ار  وا  ایآ  : دیسرپ

هک دوش  یم  نشور  دـش  دای  هچنآ  زا  درک ؛ میهاوخ  رتشیب  یـشهوژپ  مکب » ءدـب  هَّللا  دارا  نم   » هرقف رد  ادـخ  تساوخ  هب  هراـب  نیا  رد 
هب یهانتکا  هطاحا  یلاعت و  قح  هنک  هب  ندیسر  تاذ و  هب  هطاحا  ظاحل  هب  یلاعت  يادخ  تفرعم  مدع  تفرعمو ، تخانش  مدع  زا  دارم 
یم تسا  ناگدننک  فصو  فصو  زا  رتالاب  دنوادخ  هک  قح  مسا  تیؤر  قح  تیؤر  زا  دارم  دشاب ، یم  یلاعت  قح  تافـص  زا  یتفص 

رد نآ  رهاظم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآو  دشاب ، یم  یـسفن  ره  رد  دمحم و  لآ  رـس  كرابم  مسا  نآ  هک  دیتسناد  امـش  دـشاب و 
.دنراکشآ ناهن و  رد  نامیا  باوبا  ناشیا  سپ  دنقلخ ، ملاع 

ادخ هب  لهج  ناشیا  هب  لهج  تسادخ و  تفرعم  ناشیا  تفرعم  هک  هدش  دراو  ناشیا  نأش  رد  رطاخ  نیمه  هب 
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تقیقح سپ  تسادخ ، زا  ندوب  یلاخ  ناشیا  زا  ندوب  یلاخ  تسادـخ ، هب  رفک  ناشیا  هب  رفک  تسادـخ و  هب  نامیا  ناشیا  هب  نامیا  و 
نیا هتـشاذگ و  تعیدو  هب  یئآرم  تایآ و  نوؤش و  سوفن و  همه  رد  هک  تسا  یکرابم  مسا  نآ  تفرعم  نامه  روتـسد  دروم  تفرعم 

.تسا مالسلا  هیلعدمحم  لآ  رس  نیمه  هب  دراد ، لامج  لالج و  ملاوع  همه  زا  تیاکح 

هب نم  تـفرعم  : » ینعی ( 437 «) هَّللا هفرعم  هینارونلاـب  یتـفرعم  : » دومرف بدـنج  ناملـس و  ثیدـح  رد  نینیمؤملا  ریما  رطاـخ  نیمه  هب  و 
هک دنا  هدش  ریسفت  یناسک  هب  ادخ  هب  نادباع  ناگدننز و  گنچ  ادخ و  هب  نانمؤم  تایآ  زا  يرایسب  رد  و  تسادخ » تفرعم  تینارون 

تیادـه و رب  ار  نایناهج  هدـنرورپ  يادـخ  .دـنناد  یم  دـنراد ، ریـسفت  رد  یتسد  هک  یناسک  هک  نانچ  دنـشاب  هدروآ  نامیا  تیالو  هب 
.تسا هتسیاش  هک  نانچ  نآ  میرازگ ، یم  ساپس  شیاه  تمعن 

ِنَمْحَّرلا َءاَنَمُأ  َو 

اهنت ناشیا  تافـص  رگید  ناسحا و  تردـق و  ملع و  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  نمحرلا »  » هب ءانما  هفاضا  رد  و  تسا ، نیما »  » عمج ءاـنما » »
، دریگ یم  رب  رد  ار  تاقولخم  همه  ادـخ  ینامحر  تمحر  هک  نانچ  دوش ، یم  تاـقولخم  همه  لـماش  هکلب  تسین ، نینمؤم  هب  طوبرم 

ناشیا تیالو  هک  دنراد  ار  یگژیو  نیا  رطاخ  نیمه  هب  دریگ ، یم  رب  رد  ار  ءایشا  همه  هک  دنا  یهلا  هعساو  تمحر  رهاظم  ناشیا  سپ 
.تسا هدیدرگ  هضرع  همه  رب 

هیلع هَّللا  دـبع  ابأ  تعمـس  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  یطنزب  ( 438) عماج باـتک  زا  سیردا  نبا  رئارـس  رد 
قلخ ام  مهیلع و  ججحلا  نحن  الإ و  تاوامسلا  یف  کلم  ینج و ال  یسنإ و ال  یمدآ و ال  نم  یش ء و ال  نم  ام  لوقی  مالسلا 
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زا : » ینعی لابجلا » ضرألا و  تاوامـسلا و  یتح  دـحاج  رفاک و  انب و  نمؤمف  هیلع  انب  جـتحا  هیلع و  انتیالو  ضرع  دـق  ـالإ و  اـقلخ  هَّللا 
رب تجح  ام  هک  نیا  رگم  تسین ، اهنامـسآ  هتـشرف  نج و  ناسنا و  یمدآ و  زا  يدـحا  دومرف : یم  هک  مدینـش  قداص  ماـما  هَّللادـبعوبا 

رفاـک و يا  هدـع  نمؤم و  يا  هدـع  درک و  هضرع  ناـشیا  رد  ار  اـم  تیـالو  هک  نیا  رگم  هدـیرفاین ، ار  یقولخم  چـیه  میتسه و  ناـشیا 
«. اههوک نیمز و  اهنامسآ و  یتح  دنرکنم ،

: دومرف هفرع  ءاعد  رد  نیسح  ماما  ترـضح  هَّللادبع  وبا  میدرک ، شحرـش  ( 439 «) همحرلا ندعم  و  : » ترضح نآ  نخس  نمـض  رد  ام 
تلخد اـمک  اـهنم  کـیلإ  عـجرأ  یتـح  راصبتــسالا  هیادــه  راونـألا و  هوـسکب  کـیلإ  ینعجراـف  راـثآلا  یلإ  عوجرلاــب  ترمأ  یهلإ  »

! ایادخ : » ینعی ( 441 «) ریدـق یـش ء  لک  یلع  کنإ  اهیلع  دامتعالا  نع  همهلا  عوفرم  اهیلإ و  رظنلا  نع  رّـسلا  نوصم  اهنم  ( 440) کیلإ
زاب وت  يوس  هب  اهنآ  زا  ات  نادرگ ، زاب  دوخ  يوس  هب  راصبتـسا  تیادـه و  وراونا  سابل  اب  ارم  منک ، عوجر  راثآ  هب  هک  يا  هداد  مناـمرف 
همه رب  وت  دـشاب ، رتالاو  اهنآ  رب  نم  تمه  هدوب و  كاپ  راثآ  هب  هاگن  زا  مرّـس  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  اهنآ  رب  وت  زا  هک  نانچ  مدرگ 

«. ییاناوت ءایشا 

َنییِبَّنلا َهَلالُس  َو 

َنییِبَّنلا َهَلالُس  َو 

ناشیا هک  نیا  هب  دش  هراشا  هلمج  نیا  رد  تسا و  يدـیلپ  زا  یکاپ  هلالـس  هک  نیا  هچ  درک ، انعم  هصالخ  هب  ار  هلالـس »  » نایبلا عمجم 
هک نیا  هچ  دـندجاو ، صلاخ  لالز و  روط  هب  ار  اهنآ  و  دنتـسه ، اهنآ  توبن  مزاول  ءایبنا و  تایآ  مولع و  فاصوا و  ماـمت  عمج  لـحم 

دنشاب یم  توبن  بتارم  زا  يا  هبترم  رهظم  ءایبنا  زا  کی  ره 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


زا .تسا  تایاور  ياضتقم  هک  نانچ  دـشاب ، یم  یهلا  ینـسح  ءامـسا  زا  مسا  دـنچ  ای  مسا و  کی  اهنآ  نوؤش  همه  ردـصم  هشیر و  و 
ُلَمْعی َناَک  ِنیَفْرَح  یِطْعُأ  َمیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َّنِإ  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  قداص  ماما  زا  شدانـسا  هب  ( 442) یفاک تیاور  هلمج 

َنیِرْـشِع ًهَسْمَخ َو  ُمَدآ  یِطْعُأ  ًافْرَح َو  َرَـشَع  َهَسْمَخ  ٌحُون  یِطْعُأ  ٍفُرْحَأ َو  َهِیناَمَث  ُمیِهاَْربِإ  یِطْعُأ  ٍفُرْحَأ َو  َهََعبْرَأ  یَـسُوم  یِطْعُأ  اَمِِهب َو 
ِنیَْنثا هلآو  هیلع  هللا  یلصٌدَّمَُحم  یِطْعُأ  ًافْرَح  َنوُْعبَـس  ٌهَثاََلث َو  َمَظْعَْألا  ِهَّللا  َمْسا  َّنِإ  ٍدَّمَحُِمل ص َو  ُهَّلُک  َِکلَذ  َعَمَج  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ًافْرَح َو 

، دنک یم  راک  ود  نآ  اب  يو  هدش ، هداد  فرح  ود  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هب  : » ینعی ٌدِحاَو » ٌفْرَح  ُْهنَع  َبِجُح  ًافْرَح َو  َنیِْعبَـس  َو 
مدآ هب  فرح و  هدزناپ  مالـسلا  هیلع  حون  هب  و  هدش ، هداد  فرح  تشه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  هدش و  هداد  فرح  راهچ  یـسوم  هب  و 
عمج هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  يارب  ار  اهنآ  همه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدـش و  هداد  فرح  جـنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع 

«. درک ناهنپ  وا  زا  ار  فرح  کی  هدش و  هداد  فرح  ود  داتفه و  دمحم  هب  تسا و  فرح  هس  داتفه و  ادخ  مظعا  مسا  و  هدرک ،

دناربمایپ لسن  زا  همئا  هک  نیا  يانعم  رد  يا  هفیطل 

يارب اـما  تسوا ، دوـخ  ندوـب  ردـک  یکیراـت و  نـیا  و  تـسا ، بوـجحم  هدـش  هداد  يو  هـب  هـک  ییاـهفرح  زا  ریغ  يربماـیپ  ره  سپ 
وا هب  دنوادخ  هک  یلامک  ملع و  مامت  هدیسر و  یندا » وا  نیسوق  باق   » ماقم هب  ات  هدش  هتشادرب  اهباجح  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

هللا یلص  ترضح  نآ  و  تسا ، هداد  ثرا  هب  دوخ  تیب  لها  هب  ار  هیدمحم  توبن  زج  هب  هداد 
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باـجح ترودـک  زا  شنادـنزرف  وا و  يادـبم  رطاـخ  نیمه  هی  دوب ، اراد  ار  ءاـیبنا  فورح  همه  یکیراـت  باـجح و  نودـب  هلآو  هیلع 
یهیدب هک  نیا  هچ  دنـشاب ، هدـش  هداز  ءایبنا  زا  ناشیا  هک  نیا  هن  تسا ، نیمه  نییبنلا  هلالـس  هلمج و  زا  دارم  و  هدوب ، صلاخ  ناربمایپ 

، دنا هدش  هطساو  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هکلب  دنرادن ، اهنآ  هب  يردپ  تبسن  هدوبن و  ناشیا  تدالو  بسن  هلـسلس  رد  ءایبنا  رتشیب  هک  تسا 
.تسا هدش  دراو  یتایاور  مدآ  ات  اهنآ  بسن  رد  هک  نانچ 

َنیِلَسْرُمْلا َهَوْفَص  َو 

رد اهنآ  توافت  اهنت  و  تسا ، قباس  هرقف  يانعم  نامه  هرقف  نیا  يانعم  تسا ، هصالخ »  » يانعم هب  لوا  حتف  رـسک و  مض و  هب  هوفـص » »
نآ هک  نیا  هچ  هدوـمن ، ناـیب  ار  غـیلبت  رما  رد  ربماـیپ  شنیزگ  هرقف  نیا  هدرک و  ناـیب  ار  اـهنآ  یتاذ  شنیزگ  یلبق  هرقف  هک  تسا  نـیا 

يادـخ هک  نانچ  دـیامن ، یم  ییامنهار  تیدوبع  بتارم  نیرت  یـساسا  هب  و  هدـش ، ثوعبم  دـیحوت  بتارم  یلعا  ناـیب  يارب  ترـضح 
یم ییامنهار  تسا  رت  یساسا  هک  یقیرط  هب  نآرق  نیا  : » ینعی َنِینِمْؤُْملا » ُرِّشَبی  ُمَْوقَأ َو  یِه  ِیتَِّلل  يِدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » دومرف یلاعت 

.تسا لوا  هرقف  رد  ابتعا  تاعورف  زا  مود  هرقف  رد  رابتعا  نیا  هچ  رگ  دهد » یم  تراشب  ار  نانمؤم  دنک و 

لوأ : » تسا یفاک  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  ناـنجلا  ضاـیر  تیاور  يو  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  راونا  شنیزگ  ناـیب  رد 
هَّللا ءاش  ام  برقلا  ماقم  یف  هیدـی  نیب  هماقأ  مث  ریخ  لک  هنم  قلخ  مث  هَّللا  هقلخ  رباج  ای  کیبن  رون  لاقف  وه  اـم  یلاـعت  هَّللا  قلخ  یش ء 

مسق و نم  یسرکلا  مسق و  نم  شرعلا  قلخف  اماسقأ  هلعج  مث 
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حوللا مسق و  نم  ملقلا  قلخف  اماسقأ  هلعج  مث  هَّللا  ءاش  ام  بحلا  ماقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماقأ  مسق و  نم  یـسرکلا  هنزخ  شرعلا و  هلمح 
نم سمـشلا  ءزج و  نم  هکئالملا  قلخف  ءازجأ  هلعج  مث  هَّللا  ءاش  اـم  فوخلا  ماـقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماـقأ  مسق و  نم  هنجلا  مسق و  نم 

ملعلا و ءزج و  نم  لقعلا  قلخف  ءازجأ  هلعج  مث  هَّللا  ءاش  اـم  ءاـجرلا  ماـقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماـقأ  ءزج و  نم  بکاوکلا  رمقلا و  ءزج و 
کلذ حـشرف  هبیهلا  نیعب  هیلإ  رظن  مث  هَّللا  ءاش  اـم  ءاـیحلا  ماـقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماـقأ  ءزج و  نم  قیفوتلا  همـصعلا و  ءزج و  نم  ملحلا 

ءاـیبنألا حاورأ  تسفنت  مث  لوسر  یبـن و  حور  هرطق  لـک  نم  هَّللا  قلخف  هرطق  فلأ  نورـشع  هعبرأ و  فلأ و  هئاـم  هنم  ترطق  روـنلا و 
رون دومرف : تسیچ ؟ ادخ  هدیرفآ  نیلوا  مدیسرپ ، ربمایپ  زا  تفگ : رباج  نیحلاصلا ؛ ءادهشلا و  ءایلوألا و  حاورأ  اهسافنأ  نم  هَّللا  قلخف 

تـساوخ هک  يا  هزادنا  هب  برق  ماقم  رد  ار  نآ  هاگنآ  دیرفآ ، ار  تاریخ  همه  هاگنآ  دیرفآ ، ار  وا  ءادـتبا  دـنوادخ  رباج ، يا  تربمایپ 
زا ار  یسرک  نانزاخ  شرع و  نیلماح  یشخب و  زا  ار  یسرک  یمـسق و  زا  ار  شرع  درک  میـسقت  یماسقا  هب  ار  نآ  سپـس  تشاد ، هگن 

، درک میـسقت  ییازجا  هب  ار  نآ  هاـگنآ  تشاد ، هگن  بح  ماـقم  رد  تساوخ  هک  يا  هزادـنا  هب  ار  مراـهچ  مسق  دـیرفآ و  رگید  یـشخب 
ءایح ماقم  رد  ار  مراهچ  مسق  دـیرفآ و  ییزج  زا  ار  بکاوک  ییزج و  زا  ار  هام  رگید و  ییزج  زا  ار  دیـشروخ  یئزج و  زا  ار  هکئـالم 

تساوخ هچنآ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ درک ، حشرت  نآ  زا  هرطق  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  دـش ، هرطق  هرطق  رون  نآ  تسیرگن ، وا  رد  تبیه  هاگن  هب  هاگنآ  تشاد  هگن 
ءادهش و ءایلوا و  حاورا  سافنا  نآ  زا  دنوادخ  و  دندرک ، سفنت  حاورا  هاگنآ  دیرفآ ، ار  يربمایپ  یبن و  حور  يا  هرطق  ره  زا  دنوادخ 

ثیدح نیا  رد  لمات  اب  دنک ، هعجارم  راحب  هب  دنک  ءاصقتسا  دهاوخ  سک  ره  تسا ، ناوارف  ثیدح  نیا  دننامه  و  دیرفآ » ار  نیحلاص 
.دوش یم  نشور  راونا  رگید  زا  شلآ  دمحم و  رون  یلالز  ءافص و  یگنوگچ  فیرش 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِمَلاَعْلا َو  ِّبَر  ِهَریِخ  َهَرْتِع  َو 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِمَلاَعْلا َو  ِّبَر  ِهَریِخ  َهَرْتِع  َو 

هدزای همطاف و  یلع و  هک  دـیتسناد  ار  نآ  زا  دارم  تیب  لـها  ریـسفت  رد  دنتـسه ، وا  ناـکیدزن  سک  ره  هریـشع  طـهر و  لـسن ، هرتع » »
.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  اهنآ  نیرخآ  دنتسه و  ترتع  اهنآ  دنزرف 

: نیتحوتفملا ءارلا  ءایلاب و  ءاخلا و  رـسکب  کقلخ  نم  کتریخ  دمحم  ءافطـصالا و  رایتخالاو  : » هدمآ نینچ  نایبلا  عمجم  رد  هریخ »  » و
هب هریخ  طفلت  کقلخ » نم  هریخ  دـمحم   » هلمج زا  دارم  تسا ، شنیزگ  ینعم  هب  رایتخا  ءاـبلا » نیکـستب  ءاـج  بجتنملا و  راـتخملا  يا 

هدـمآ زین  ءای  نوکـس  هب  هریخ »  » زین و  تسوت » تاقولخم  زا  بختنم  هدـیزگرب  دـمحم  : » ینعی دـنحوتفم  ءار  ءای و  تسا و  ءاـخ  رـسک 
.تسا

، دراد نایناهج  همه  رد  نیبوبرم  همه  رب  شلآ  دـمحم و  تلیـضف  رب  نشور  تلالد  هدـش  هفاـضا  نیملاـعلا » بر   » هب هریخ »  » هک نیا  زا 
رگید دودـح  همه  زا  وا  رون  هک  نیا  هچ  تسا ، یلاـعت  يادـخ  هب  ترـضح  نآ  یکیدزن  رطاـخ  هب  نیبوبرم  همه  زا  يو  شنیزگ  تلع 

چیه هب  و  دشاب ، یم  هزیکاپ  رگید  ناگدننیرفآ  بتارم  همه  زا  يو  شنیرفآ  يادبم  تسا و  هزنم  نیبوبرم 
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دنوادخ ادـخ و  هدـیرفآ  وا  هک  نیا  يو  مسا  اهنتو  دوش ، یمن  هدـیمان  تسوا  بر  یلاعت  يادـخ  هک  ندوب  بوبرم  مسا  هب  زج  یمـسا 
میلک لیلخ و  لثم  هژیو  یبقل  يربمایپ  ره  و  دنتسه ، صاخ  یمان  ياراد  قئالخ  فانصا  همه  رطاخ  نیمه  هب  دشاب و  یم  شا  هدننیرفآ 

.تسا هدش  بقلم  دمحمو  دمحا  بیبح و  بقل  هب  ترضح  نآ  یلو  دنراد ، حور  و 

تسا هدش  هدیمان  هَّللا  بیبح  ام  ربمایپ  ارچ 

ره رطاـخ  نیمه  هب  ددرگ و  شیوخ  تفتلم  درگنب و  دوـخ  هب  بیبـح  هک  نیا  زا  بوـبحم  ندـش  بجاـح  زا  تراـبع  بح  تقیقح  و 
.دوش یم  سونأم  بوبحم  دای  رکذ و  هب  اهنت  ناسنا  ریغ  هاوخ  ناسنا و  هاوخ  یبحم 

ياربانب هدش ، دادملق  تافص  یفن  شدیحوت  لامک  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یمن  دای  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  یهلا  ملاع  رد  هک  ییاجنآ  زا  و 
بجتحم بح  باجح  هب  اذـل  دوش ، هتخانـش  هک  تشاد  تسود  رطاـخ  نیمه  هب  تسین ، اـجنآ  رد  زیچ  چـیه  تسا و  شدوخ  شدوخ 

هاگنآ دیدرگ ، وا  بیبح  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  سپ  دیرفآ ، شیوخ  تاذ  رون  زا  ار  دمحم  رون  و  تسوا ، تاذ  رون  نآ  و  دیدرگ ،
روـن نوـچ  دـش و  لـقن  اـقباس  هک  تسا  یتاـیاور  داـفم  نیمه  هک  ناـنچ  دـیرفآ ، ار  ءایـشا  رگید  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  روـن  زا 

هدوب و ههبـشم  تفـص  دمحا  هک  نیا  هچ  دش ، هدـیمان  دـمحا  هب  دوب  یلامج  یلالج و  تافـص  همه  عماج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
تافـص همه  يادبم  ترـضح  نآ  هک  نیا  رابتعا  هب  دشاب و  یم  شفوصوم  یتاذ  دمح  ینعی  دـمحا »  » يادـبم هک  نیا  رب  دراد  تلالد 

رد هک  نانچ  .تسا  تافص  نآ  همه  يادبم  ترضح  نآ  هک  نیا  هچ  هدش ، هدیمان  دمحم  اذل  تسا ، هدیدنسپ  دومحم و 
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.تسا هدرمش  دمحم  فاصوا  زا  ار  دمحا  ( 443) هیدولوم ترایز 

، تسا هیلالج  تافـص  يادبم  رما  هک  نانچ  دنکلم ، ملاع  قلخ و  ملاع  هیلامج  تافـص  تسا ، هیلامج  تافـص  يادبم  دمح  تقیقح  و 
هیلع همئا  هک  نانچ  دـندرک ، دای  قلخ  لباقم  رد  ار  رما  ملاع  اهاعد  رد  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، رما  ملاع  توکلم و  ملاع  هیلالج  تافص 

(444 «) نیملاعلا بر  هَّللا  كرابت  رمألا  قلخلا و  کل  : » دندومرف مالسلا 

يانعم هب  بر  و  هدـمح » هرمأ و  قلخلا  یف  یـشافلا  (: » 445) هدـمآ هرقف  نیا  رد  هک  نانچ  دریگ ، یم  رارق  دـمح  لباقم  رد  رما  هاـگ  و 
تهجو تمـس  رد  ئـش  يریگ  راـک  هب  ياـنعم  هب  زین  تسا و  ئـش  کـی  فلتخم  روما  رد  ذوـفن  ماوـق و  تروـص و  ءازجا و  لـصا و 

.تسا تانوؤش  همه  رد  بوبرم  عجرم  بر  هصالخ  دشاب و  یم  ئش  برخم  روآ و  نایز  روما  زا  يرادساپ  دوصقم و 

ام اـنقح  یف  اوـلوق  هیبوـبرلا و  نـع  اـنولزن  : » تـسا نـیا  شنومـضم  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  یبـلطم  نینمؤـملاریما  زا  رطاـخ  نـیمه  هـب 
يانعم هب  بر  دـنتفگ : اذـل  و  دـییوگب » دـیهاوخ  هچنآ  ام  تلزنم  هراـبرد  دـیروآ و  رتورف  تیبوبر  هبترم  زا  ار  اـم  : » ینعی (446 «) متئش

نیا همه  هک  هدوب  لفاغ  انعم  نیا  زا  لئاق  نیا  نکیل  تسا ، یبرم  ربدم و  هدنهد و  تمعن  هدننک و  حالصا  دیـس و  بحاص و  هاشداپ و 
.دنشاب ادج  لقتسم و  یناعم  هک  نیا  هن  تسا ، بر  نوؤش  زا  یناعم 

یم راک  هب  دنک  نایب  ار  هدننیرفآ  عناص و  هک  يزیچ  رد  ملاع  هملک  ابلاغ  و  دوش ، یم  هتسناد  نآ  هب  ئش  هک  تسا  يزیچ  مان  ملاع »  » و
: هک نیا  هچ  دوش  یم  تاقولخم  همه  لماش  ملاع  و  دور ،

هیآ هل  ئش  لک  یفف 

دحاو هنا  یلع  لدت 

ره رد 
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.دیامن یم  يو  تینادحو  رب  تلالد  هک  تسا ، يا  هناشن  زیچ 

.تسا لوقعلا  يوذ  هژیو  نیملاع »  » رد نونو » ءای   » اب عمج  اریز  دنتسه ، لوقعلا  يوذ  ملاع  زا  دارم  یتابیکرت  نینچ  رد  یلو 

تیمتاخ ّرس 

اریز تسا ، ناسنا  عون  دراد ، تالامک  همه  تیعماـج  عناـص و  دوجو  رب  تلـالد  هک  يزیچ  نیلوا  هک  تسا  نیا  هرقف  نیا  زا  دارم  سپ 
، تسا هیهلا  هیدمحم  تقیقح  لماک  قادصم  ناسنا  هک  نیا  هچ  ، دنک یم  اهنآ  عیمج  زا  تیاکح  هتشاد و  تافص  همهرب  تلالد  ناسنا 
ار وا  دنوادخ  اذل  دشاب ، یم  یناسنا  بتارم  همه  عماج  هک  تسا  ناسنا  قیداصم  نیرتلماک  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  نوچو 
عیفـش و ار  وا  تفرگ و  تاقولخم  همه  زا  ار  شتوبن  قاثیم  درک و  رایتخا  تاقولخم  نیب  زا  هدـیزگ و  رب  ار  وا  هتفرگ و  شیوخ  بیبح 

همه رب  طلـسم  دهاش و  ناقباس و  شخب  نایاپ  دنیآ و  یم  هک  ار  یتادوجوم  هدننک  عورـش  ار  ترـضح  نآ  داد و  رارق  همه  رب  دـهاش 
تیاور عوفرم  روط  هب  شدانسا  هب  یفاک  رد  هک  نانچ  نآ  شباتک  رد  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  شمیلک  ربمایپ و  هب  و  داد ؛ رارق 

یِْملِع َو ِیف  َناَک  َِکلَذَـک  ِهیَلَع  ُكَراَبی  ِهیَلَع َو  ُهَدـی  َعَضَو  اَمِیف  َُهل  ُكَراَبی  ٍقْدِـص  ٌدـْبَع  َوُه  یِّمُأ َو  ُهَّنِإ  یَـسُوم  اـی   : » هک داد  ربخ  هدـش 
َنُولِعاََفل َو ْمُهَّنِإ  ُهُولُذْخی َو  َال  ُهَمْسا َو  اوُسُرْدی  َال  ْنَأ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َهَمَلَظ  ْرُمَف  اْینُّدلا  َحِیتاَفَم  ُِمتْخَأ  ِِهتَّمُِأب  َهَعاَّسلا َو  ُحَْتفَأ  ِِهب  ُُهتْقَلَخ  َِکلَذَک 

َّنَدَـبْعَُأل اَهِّلُک َو  ِنایْدَْألا  یَلَع  ُهَنیِد  َّنَرِهْظَُأل  ِیتاَِملَک  ْتَّمَتَف  َنُوِبلاَْغلا  ُمُُهبْزِح  ِیبْزِح َو  ْنِم  َوُه  ِِهبْزِح َو  ْنِم  اـَنَأ  ُهَعَم َو  اـَنَأَف  ٌهَنَـسَح  ِیل  ُهُّبُح 
ِیف اَِمل  ًءاَفِش  ًاناَقُْرف  ًانآُْرق  ِهیَلَع  ََّنلِْزنَُأل  ٍناَکَم َو  ِّلُِکب 
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يا هدنب  وا  و  تسا ، یما  دمحم  یسوم ! يا  447 ؛) «.) ِیتَِکئاَلَم ِهیَلَع َو  یِّلَصُأ  یِّنِإَف  َناَرْمِع  َْنبا  ای  ِهیَلَع  ِّلَصَف  ِناَطیَّشلا  ِْثفَن  ْنِم  ِروُدُّصلا 
هنوگ نیا  تسا و  هتـشذگ  نینچ  نیا  نم  ملع  رد  ددرگ ، یم  نومیم  وا  رب  دوش و  یم  كراـبم  دراذـگ  تسد  هچنآ  رب  تسا ، نیتسار 

هک هد  روتسد  لیئارسا  ینب  نارگمتـس  هب  دز ، مهاوخ  رهم  ار  ایند  حیتافم  وا  تما  اب  منک و  یم  عورـش  وا  اب  ار  تمایق  ما ، هدیرفآ  ار  وا 
متـسه و وا  اب  نم  تسا و  هنـسح  وا  یتسود  دننک ، یم  نینچ  ناشیا  هچرگ  دنزرون  ینمـشد  وا  اب  دنزاسن و  هنهک  سردـنم و  ار  وا  مان 

همه رب  ار  وا  نید  هک  نیا  هچ  دـش ، لماک  نم  تاملک  و  تسا ، زوریپ  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  زا  وا  مشاـب و  یم  وا  بزح  زا  نم 
يا دـنریگ ، افـش  یناطیـش  مد  زا  اهلد  ات  دروآ ، دورف  مهاوخ  ناقرف  نارق  وا  رب  و  موش ، تدابع  اـهناکم  همه  رد  میاـمن و  زوریپ  ناـیدا 

«. میتسرف یم  دورد  وا  رب  مناگتشرف  نم و  هک  نیا  هچ  تسرف ، دورد  وا  رب  نارمع ! دنزرف 

درک ملکت  نادب  يادخ  هک  تسیا  هملک  نیرخآ  ناربمایپ و  متاخ  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تفای » نایاپ  نم  تاملک  : » دومرف هک  نیا 
هک تسا  تاملک  همه  زا  رتالاب  وا  دندنوادخ و  دنلب  تاملک  ناشئایـصوا  ناربمایپ و  اریز  درادن ، دوجو  نآ  زا  رتالاب  يا  هملک  چیه  و 
رب هدرپ  دنک و  یم  فشک  شتافـص  بتارم  همه  زا  دیامن و  یم  تیاکح  شلامج  لالج و  لامک  زا  دـهد و  یم  ربخ  ادـخ  رارـسا  زا 

.دراد یم 

اب دور ، یم  نیب  زا  دیشروخ  عولط  اب  ناگراتس  رون  هک  هنوگنامه  ینعی  نایدالا » یلع  هنید  نرهظال  : » دومرف هک  نیا 
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هب هطبار  نیا  تسا ، قلخ  یلاعت و  قح  نیب  هطبار  زا  ترابع  نید  هک  نیا  هچ  دـنور ، یم  نیب  زا  نایدا  رگید  يو  نید  دیـشروخ  عولط 
کیچیه دنا و  هتـسناد  بجاو  ار  نادب  قیدصت  داقتعا و  نایدا  همه  تسا و  ینیقی  قیدصت  لوصا  نآ  زا  بولطم  تسا و  مئاق  یلوصا 

ات هدش  حیرـشت  يربمایپ  ره  نامز  رد  هک  تسا  یلامعا  ماکحا  تسا ، ماکحا  تسا  خسن  لباق  هچنآ  دنتـسین و  خسن  لباق  لوصا  نآ  زا 
.تسا تمکح  باتک و  ملاع  هب  ندیسر  همدقم  هیکزت  نیا  دنوش و  هیکزت  ناگدنب 

ُمُهُمِّلَعی ْمِهیِّکَزی َو  ِِهتایآ َو  ْمِهیَلَع  اُوْلتی  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََـقل  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  نانچ 
ناشیا زا  هک  نیا  هچ  داـهن ، تنم  نینمؤم  رب  دـنوادخ  اـنامه  : » ینعی (448 «) ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناـک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو 

رگ دزومایب ، اهنآ  هب  ار  تمکحو  باتک  دیامن و  هیکزت  ار  اهنآ  دـناوخب و  ار  ادـخ  تایآ  ناشیا  رب  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ 
«. دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  البق  هچ 

َنِم ٍتانَیب  ْمُهانیَتآ  َنیَِملاْعلا َو  یَلَع  ْمُهاْنلَّضَفَو  ِتابیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َهَُّوبُّنلا َو  َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انیَتآ  ْدََـقل  َو  : » دومرف و 
رب ار  ناشیا  و  میدرک ، ناشا  يزور  هزیکاپ  ياهاذغ  زا  میداد و  ار  توبن  مکح و  باتک و  لیئارسا  ینب  هب  ام  انامه  : » ینعی (449 «) ِْرمَْألا

ِْعبَّتَت اهِْعبَّتاَف َو ال  ِْرمَْألا  َنِم  ٍهَعیِرَـش  یلَع  َكاْنلَعَج  َُّمث  : » دومرف هک  نیا  ات  میدرک .» اطع  رما  زا  یتانیب  ناشیا  هب  و  میداد ، يرترب  نایناهج 
هک یناسک  ياهاوه  زا  امن و  يوریپ  نآ  زا  سپ  میداد ، رارق  رما  زا  يا  هعیرـش  رب  ار  وت  هاـگنآ  : » ینعی ( 450 «) َنوُمَْلعی َنیِذَّلا ال  َءاوْهَأ 

دنناد یمن 
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«. امنن يوریپ 

زا هک  میبای  یم  یهیدب  روط  هب  هک  نیا  هچ  درادن ، رارق  نامز  لباقم  رد  ناکم  نیا  ناکم » لکب  ندبعال  و  : » دومرف قوف  ثیدـح  رد  و 
هدوب رتمک  دابآ  ياهنیمزرس  زا  عرزی  مل  ياه  نیمزرس  كدنا و  يا  هدع  تما  نارکاش  نونک  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تثعب  ءادتبا 

مدع لباقم  رد  دوجو  يانعم  هب  نوک »  » زا یمیم  ردصم  ناکمزا  دارم  سپ  دنک ، ادخ  تدابع  ات  هدوبن  یـسک  نیمزرـس  نآ  رد  و  دـنا ،
: تسا نیا  انعم  قیقحت  نیا  اب  تسا ؛

نامز ات  یمـسا  نینچ  هب  یلاـعت  يادـخ  تسا ، هرثأتـسم  زج  مظعا  مسا  بتارم  ماـمت  رهظم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  ییاـجنآ  زا 
زا تسا و  هدیدرگ  تدابع  ءامـسا  مامت  اب  دوجو و  بتارم  مامت  اب  دنوادخ  شدوجو  روهظ و  اب  سپ  تسا ، هدـشن  تدابع  يو  روهظ 

ییزج رهاظم  يربمایپ  ره  تما  تسا و  رثأتسم  مسا  زج  ءامسا  همه  رهظم  وا  دشاب و  یم  مسا  دنچ  رهظم  اهنت  يربمایپ  ره  هک  ییاجنآ 
دنوادخ تدابع  لماک  تلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  سپ  تسا  هدرک  عمج  دوخ  رد  ربمایپ  نآ  هک  دنتـسه  یئامـسا  نآ  زا 

.دوش ماجنا  جیردت  هب  روبزم  تدابع  هچرگ  تسا  بتارم  تانوؤش و  همه  اب  ءامسا  مامت  اب 

لآ دمحم و  شنیزگ  زمر 

ارچ تسیچ و  قئالخ  همه  رب  شنیزگ  تلع  درک و  رایتخا  ار  وا  یلاعت  يادخ  ارچ  هک  دش  نشور  دـیتسناد  ار  قوف  بلاطم  هک  نونکا 
.دنتسه مالسلا  هیلع  ءایبنا  یتح  تاقولخم  همه  زا  رترب  شترتع  هداوناخ و 

نم مهلضف  تنبأ  مهتنبأ و  هب  نیملاعلا و  نود  مهتصصخ  هب  مهدنع و  هتلعج  يذلا  کمـساب  و  : » دومرف همقلع  ياعد  رد  هک  روطنامه 
رد هک  وت  مان  هب  و  : » ینعی ( 451 «) ...نیملاعلا لضف 
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تلیـضف يدـینادرگ و  راکـشآ  نآ  هب  ار  ناشیا  يدادـن و  نارگید  هب  يداد و  صاصتخا  ناشیا  هب  ار  ءامـسا  نآ  يداد و  رارق  ناـشیا 
« .دمآ قئاف  نایناهج  همه  رب  ناشیا  تلیضف  هک  يا  هنوگ  هب  يدومن  راکشآ  نایناهج  همه  رب  نآ  هب  ار  ناشیا 

دمحم تفگ : يو  تسا ، هدمآ  ( 452) هیوباب نبا  تیاور  رد  دـش ، نایب  نیملاعلا »  » و بر »  » و هریخ »  » هرقف يانعم  رد  هک  قوف  بلاـطم 
ناشناردپ زا  رایس  نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  تفگ : درک و  ثیدح  نم  يارب  رسفم  يدابآ  رتسا  مساقلا  یبا  نب 

شدـج زا  شردـپ  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نبرفعج  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  نسح  زا 
دییامرف ریسفت  ار  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا   » هفیرش هیآ  تفگ : دیسر و  اضر  ماما  تمدخ  هب  يدرم  دومرف : ترـضح  نآ  درک  تیاور 

نع ینربخأ  لاقف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  ءاج  الجر  نأ  هیبأ  نع  نیدباعلا  نیز  نع  رقابلا  نع  يدج  نع  یبأ  ینثدح  : » دومرف
یلع نوردـقی  ذإ ال  المج  همعن  ضعب  هدابع  فرع  نأ  وه  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  لاقف  هریـسفت  اـم  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  لـج  زع و  هَّللا  لوق 

مه َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  انیلع  هب  معنأ  اـم  یلع  ِهَّللُدْـمَْحلا  اولوق  مهل  لاـقف  فرعت  وأ  یـصحت  نأ  نم  رثکأ  اـهنأل  لیـصفتلاب  اـهعیمج  هفرعم 
هفنکب و اهظفحی  هقزر و  نم  اهوذـغی  هتردـق و  یف  اهبلقی  وهف  تاناویحلا  امأف  تاناویحلا  تادامجلا و  نم  قولخم  لک  نم  تاعامجلا 

نأ اهنم  تفاهتملا  کسمی  تفاهتی و  نأ  اهنم  لـصتملا  کـسمی  هتردـقب  اهکـسمی  وهف  تاداـمجلا  اـمأ  هتحلـصمب و  اـهنم  ـالک  ربدـی 
یَلَع َعَقَت  ْنَأ  َءامَّسلا  ُکِسْمی  قصالتی و 
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مهقلاخ و مهکلام و  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  مالسلا  هیلع  لاق  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  هدابعب  هنإ  هرمأب  الإ  فسخنت  نأ  ضرألا  کسمی  ِِهنْذِِإب و  اَّلِإ  ِضْرَْألا 
نم اـهراس  هریـس  يأ  یلع  مدآ  نبا  یتأـی  وه  موسقم و  قزرلا  نوملعی و  ـال  ثیح  نم  نوـملعی و  مه  ثیح  نم  مهیلإ  مهقازرأ  قئاـس 
امک هقزر  هبلطل  هقزر  نم  رفی  مکدـحأ  نأ  ول  هبلاط و  وه  رتس و  هنیب  اننیب و  هصقانب و  رجاـف  روجف  ـال  هدـئازب و  قتم  يوقت  سیل  ایندـلا 
اذـه یفف  نوکن  نأ  لبق  نیلوألا  بتک  یف  ریخ  نم  هب  انرکذ  انیلع و  هب  معنأ  ام  یلع  هَّلل  دـمحلا  اولوق  هلالج  لـج  لاـقف  توملا  هبلطی 
ثعب امل  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  کلذ  مهلـضف و  امب  هورکـشی  نأ  مهتعیـش  یلع  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  باجیإ 

هبر نم  هناکم  يأر  حاولألا  هاروتلا و  هاطعأ  لیئارـسإ و  ینب  یجن  رحبلا و  هل  قلف  ایجن و  هافطـصا  نارمع و  نب  یـسوم  لـج  زع و  هَّللا 
نم يدـنع  لضفأ  ادـمحم  نأ  تملع  ام  یـسوم أ  ای  هلالج  لج  هَّللا  لاقف  یلبق  ادـحأ  اهب  مرکت  مل  همارکب  ینتمرکأ  دـقل  بر  ای  لاقف 
نم مرکأ  ءایبنألا  لآ  یف  لهف  کقلخ  عیمج  نم  كدـنع  مرکأ  دـمحم  ناک  نإ  بر  اـی  یـسوم  لاـق  یقلخ  عیمج  یتکئـالم و  عیمج 

لاقف نیلـسرملا  عیمج  یلع  دمحم  لضفک  نییبنلا  لآ  عیمج  یلع  دمحم  لآ  لضف  نأ  تملع  ام  یـسوم أ  ای  هلالج  لج  هَّللا  لاق  یلآ 
نملا و مهیلع  تلزنأ  مامغلا و  مهیلع  تللظ  یتمأ  نم  كدنع  لضفأ  ءایبنألا  ممأ  یف  لهف  کلذک  دمحم  لآ  ناک  نإف  بر  ای  یسوم 

لج هَّللا  لاقف  رحبلا  مهل  تقلف  يولسلا و 
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مهارأ تنک  ینتیل  بر  ای  یسوم  لاقف  یقلخ  عیمج  یلع  یلضفک  ممألا  عیمج  یلع  دمحم  همأ  لضف  نأ  تملع  ام  یـسوم أ  ای  هلالج 
ندـع و هنج  ناـنجلا  یف  مهارت  فوـس  نکل  مهروـهظ و  ناوأ  اذـه  سیل  مهارت و  نـل  کـنإ  یـسوم  اـی  هـیلإ  لـج  زع و  هَّللا  یحوأـف 

لج هَّللا  لاق  یهلإ  ای  معن  لاق  مهمالک  کعمـسأ  نأ  بحتف  نوحجبتی أ  اهتاریخ  یف  نوبلقتی و  اـهمیعن  یف  دـمحم  هرـضحب  سودرفلا 
لج زع و  انبر  يدانف  مالسلا  هیلع  یسوم  کلذ  لعفف  لیلجلا  کلملا  يدی  نیب  لیلذلا  دبعلا  مایق  كرزئم  ددشا  يدی و  نیب  مق  هلالج 

کل همعنلا  دمحلا و  نإ  کیبل  کل  کیرش  کیبل ال  مهللا  کیبل  مهتاهمأ  ماحرأ  مهئابآ و  بالصأ  یف  مهلک  هوباجأف  دمحم  همأ  ای 
یئاضق نإ  دمحم  همأ  ای  لج  زع و  انبر  يدان  مث  جحلا  راعش  هباجإلا  کلت  لج  زع و  هَّللا  لعجف  لاق  کیبل  کل  کیرـش  کلملا ال  و 

نم ینولأست  نأ  لبق  نم  مکتیطعأ  ینوعدت و  نأ  لبق  نم  مکل  تبجتـسا  دقف  یباقع  لبق  يوفع  یبضغ و  تقبـس  یتمحر  نإ  مکیلع 
یلع نأ  هلاعفأ و  یف  قحم  هلاوقأ  یف  قداص  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نأ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هَّللا  الإ  هلإ  نأ ال  هداهـشب  مکنم  ینیقل 

بئاجعب نینابملا  نیرهطملا  نیفطصملا  هءایلوأ  نإف  دمحم  هعاط  مزتلی  امک  هتعاط  مزتلی  هیلو  هدعب و  نم  هیصو  هوخأ و  بلاط  یبأ  نب 
انیبن لج  زع و  هَّللا  ثعب  املف  لاق  رحبلا  دـبز  لـثم  هبونذ  تناـک  نإ  یتنج و  هلخدأ  هءاـیلوأ  هدـعب  نم  هَّللا  جـجح  لـئالد  هَّللا و  تاـیآ 

هذهب کتمأ  انیدان  ذإ  روطلا  بناجب  تنک  ام  دمحم و  ای  لاق  ادمحم 
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دمحلا متنأ  اولوق  هتمأل  لاق  هلیضفلا و  هذه  نم  هب  ینتـصصتخا  ام  یلع  نیملاعلا  بر  هَّلل  دمحلا  لق  دمحمل  لج  زع و  لاق  مث  همارکلا 
«. لئاضفلا هذه  نم  هب  انتصصتخا  ام  یلع  نیملاعلا  بر  هَّلل 

تمدـخ يدرم  هک  درک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیدـباعلا  نیز  زا  رقاـب  ماـما  زا  مدـج  زا  مردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  : » ینعی
نیا هَّللدمحلا » : » دومرف ترضح  وگب ؟ میارب  « َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلا   » هفیرش هیآ  ریسفت  زا  دیسرپ  و  دیسر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تخانـش ناوـت  ناگدـنب  هک  نیا  هچ  دناسانـش ، ناگدـنب  هب  یلاـمجا  روـط  هب  ار  شیوـخ  ياـهتمعن  زا  یخرب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا 
: دومرف ناگدنب  هب  اذل  ددرگ ، هتخانش  ای  دیآ و  رد  هرامش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  اه  تمعن  اریز  دنرادن ، ار  اه  تمعن  همه  یلیـصفت 
زا ادخ  تاقولخم  زا  دنترابع  اه  تمعن  میرازگ ، ساپـس  هداد  تمعن  ام  هب  نایناهج  بر  هچنآ  رب  ار  دنوادخ  دییوگب : یلامجا  روط  هب 

دناروخ و یم  ناشیا  دوخ  هب  يزور  زا  دنادرگ و  یم  دوخ  تردـق  هطیح  رد  دـنوادخ  ار  تاناویح  هک  نیا  هچ  تاناویح ، تادامج و 
.دیامن یم  ریبدت  شیوخ  تحلصم  قبط  رب  ار  کی  ره  دیامن و  یم  ظفح  دوخ  هانپ  رد 

اه هتـسویپان  دیامن و  یم  ظفح  ندش  یـشالتم  زا  ار  لصتم  هتـسویپ و  تادامج  دراد ، یم  هگن  دوخ  تردق  هب  ار  تادامج  دنوادخ  و 
یم هگن  نتفر  ورف  زا  ار  نیمز  و  دریگ ، قلعت  وا  هدارا  رگم  دیآ  دورف  نیمز  رب  نامسآ  دراذگ  یمن  دراد و  یم  زاب  یگتـسویپ  زا  زین  ار 

« نیملاعلا بر  : » دومرف همادا  رد  ترـضح  نآ.دراد  یناـبرهم  تفأر و  دوخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  دـنک ، ءاـضتقا  شا  هدارا  رگم  دراد ،
مولعم ياههار  زا  تاقولخم  هدنهد  يزور  هدننیرفآ و  کلام و 
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وا هب  يو  يزور  دنک  یم  تکرح  یمدآ  هک  يریـسم  رد  اذل  دسر  یم  مدآ  دنزرف  هب  هدش  میـسقت  يزور  سپ  دشاب ، یم  مولعم  ریغو 
هک تسا  يا  هدرپ  یمدآ  يزور و  نیب  دراد ، یمن  زاب  يو  زا  ار  يزور  قساف  قسف  دنک و  یمن  دایز  ار  يزور  یقتم  ياوقت  دسر ، یم 

لابند هب  گرم  هک  نانچ  دـیآ ، یم  يو  لاـبند  هب  وا  یجرخ  دـنک  رارف  دوخ  يزور  زا  یمدآ  رگا  دـتفا  یم  نآ  يوجتـسج  رد  یمدآ 
هکنیا زا  لبق  ناینیشیپ  باتک  رد  ار  ام  و  داد ، تمعن  ام  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  دییوگب : دومرف : لجوزع  يادخ  اذل  دیآ و  یم  یمدآ 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  دمحم  Ș ادـخ  ياهتمعن  لابق  رد  رکـش  بوجو  رب  نیمه  سپ  درک  داـی  یبوخ  هب  تمعن  نیا  هب  مییآ  دوجو  هب 
.دراد تلالد  ناشیا  نایعیش  مالسلا  هیلعدمحم  لآ 

هب ار  وا  دـنوادخ  دـیدرگ و  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  یتـقو  دوـمرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نیا  هچ 
رد ار  دوخ  تناکم  دومرف ، اطع  وا  هب  ار  حاولا  تاروت و  دنتفای و  تاجن  لیئارـسا  ینب  تفاکـش و  يو  يارب  ار  ایرد  دیناسر و  يربمایپ 

؟ يدادن نم  زا  لبق  يدحا  هب  هک  يداد  یتمارک  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : تفایرد و  یلاعت  يادخ  دزن 

.تسا رترب  نم  شیپ  رد  متاقولخم  ناگتشرف و  همه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یناد  یمن  ایآ  یسوم ! يا  دومرف : یلاعت  يادخ 

نادـنزرف ایآ  تسا  رترب  قیـالخ  همه  زا  وت  شیپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رگا  مراـگدرورپ  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
؟ دنرترب نم  نادنزرف  زا  يربمایپ 

یلـصدمحم يرترب  دننامه  ءایبنا  نادنزرف  رگید  رب  مالـسلا  هیلعدمحم  لآ  يرترب  هک  یناد  یمن  ایآ  یـسوم  يا  دومرف : یلاعت  يادخ 
هلآو هیلع  هللا 
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.تسا نالوسر  همه  رب 

ربا هب  وت  ایادخ  تسا ؟ رترب  نم  تما  زا  يربمایپ  تما  ایآ  دنتسه ، نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رگا  مراگدرورپ  تفگ : یسوم 
يا دومرف : يادخ  یتفاکش ! ناشیارب  ار  ایرد  يداتسرف و  يولس  نم و  ناشیا  رب  و  دنکفا ، هیاس  نم  تما  رس  يالاب  رب  هک  يداد  روتسد 
يا مراگدرورپ  تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  تسا  قیالخ  همه  رب  وا  دوخ  يرترب  دننامه  اه  تما  همه  رب  دـمحم  تما  يرترب  یـسوم !

! مدید یم  ار  ناشیا  نم  شاک 

رد ار  ناشیا  يدوز  هب  نکیل  تسین ، ناشیا  شیادیپ  نامز  نونکا  دید و  یهاوخن  ار  ناشیا  وت  یسوم ! يا  درک : یحو  وا  هب  راگدرورپ 
رد و  دـنروخ ، یم  هطوغ  یتـشهب  ياـهتمعن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هاگـشیپ  رد  ناـشیا  دـید ، یهاوخ  سودرف  ندـع و  تشهب 

.يرآ مراگدرورپ ! تفگ : یسوم  مناسرب ؟ امش  هب  ار  ناشیا  نخس  یهاوخ  یم  ایآ  دنرورسم ، یتشهب  ياهتمعن 

یم دوخ  لیلج  راگدرورپ  دزن  رد  لیلذ  ياه  هدنب  هک  هنوگ  نامه  شاب ، راوتـسا  مکحم و  تسیاب و  نم  هاگـشیپ  رد  دومرف : دـنوادخ 
کیبل : » دنداد خساپ  ناردام  محر  ناردـپ و  بلـص  رد  اهنآ  همه  دـمحم ! تما  يا  درک  ادـص  ام  يادـخ  درک  نینچ  یـسوم  دنتـسیا ،

راعـش ار  تباجا  نیا  دنوادخ  دومرف : کیبل » کل  کیرـش  کلملا ال  کل و  همعنلا  دـمحلا و  نإ  کیبل  کل  کیرـش  کیبل ال  مهللا 
یـشیپ مبـضغ  رب  نم  تمحر  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  مکح  دـمحم ! تما  يا  درک ؛ ادـص  ار  ام  راگدرورپ  هاگنآ  داد  رارق  ناـیجاح 

اطع امـش  هب  تساوخرد  زا  لـبق  مدرک و  ناـتتباجا  دـیناوخب  ارم  امـش  هک  نیا  زا  لـبق  نم  دراد ، رارق  مباـقع  زا  لـبق  نم  وفع  هتفرگ و 
سک ره  هک : مدرک 
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هب تداهـش  اب  لاعفا و  هب  لمع  ای  راتفگ و  رد  قدص  هب  هلوسر » هدبع و  ادمحم  نأ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هَّللا  الإ  هلإ  ال   » تداهـش اب 
هک نیا  درک و  یم  يوریپ  دـمحم  زا  هک  نانچ  ددرگ ، مزتلم  ار  وا  تعاط  تسوا و  یلو  یـصو و  ردارب و  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  نیا 
دنک تاقالم  نم  اب  دنیادخ  تجح  ياهتلالد  هدش  يراج  ناشیا  تسد  زا  ادـخ  تفگـش  تایآ  هک  كاپ  هدـیزگرب  ءایلوا  يو  زا  دـعب 

.دشاب ایرد  ياهفک  دننام  وا  ناهانگ  هچرگ  مربب  تشهب  هب  ار  وا  نم 

هب ار  تمارک  نیا  ام  هک  یماگنه  يدوبن  روط  هوک  رانک  رد  دمحم ! يا  دومرف : دیرفآ  ار  ربمایپ  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : همادا  رد 
.میداد وت  تما 

ام هب  هک  یتلیـضف  نـیا  رب  نیملاـعلا  بر  هَّلل  دـمحلا  وـگب ! دوـمرف : هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هـب  لـجوزع  يادـخ  هاـگنآ 
«. داد صاصتخا 

تقلخ ندوب  یگشیمه  رد 

نم مه  سیل  نیملاع  هعبـس  اهقلخ  ذـنم  ضرألا  یف  هَّللا  قلخ  دـقل   » هک هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا  ( 454) یشایع و  ( 453) لاصخ رد  و 
و ال و هنم ، هتیرذ  قلخ  رـشبلا و  اذه  ابأ  مدآ  هَّللا  قلخ  مث  هملاع ، عم  دحاو  دعب  ادحاو  اهونکـسأف  ضرألا  میدأ  نم  مهقلخ  مدآ ، دـلو 

ناک اذإ  هنأ  نورت  مکلعل  هَّللا  اهقلخ  ذنم  نیرفاکلا  حاورأ  نم  رانلا  تلخ  و ال  هَّللا ، اهقلخ  ذنم  نینمؤملا  حاورأ  نم  هنجلا  تلخ  ام  هَّللا 
كرابت و هَّللا  نإ  رانلا ، یف  مهحاورأ  عم  رانلا  لهأ  نادـبأ  ریـص  و  هنجلا ، یف  مهحاورأ  عم  هنجلا  لهأ  نادـبأ  هَّللا  ریـص  هماـیقلا و  موی 

نم اقلخ  نقلخیل  هَّللا  یلب و  هنودحوی  هنودبعی و  اقلخ  قلخی  هدالب و ال  یف  دبعی  یلاعت ال 
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«. هنودحوی هنودبعی و  ثانإ  هلوحف و ال  ریغ 

یکی ناشیا  هدیرفآ  نیمز  هتـسوپ  زا  ار  ناشیا  دنا ، هدوبن  مدآ  نادنزرف  زا  اهنآ  دیرفآ ، ملاع  تفه  نیمز  قلخ  نامز  زا  دنوادخ  : » ینعی
ادخ هب  درک ، قلخ  يو  زا  ار  يو  هیرذ  دیرفآ و  ار  رـشب  نیا  ردپ  مدآ  هاگنآ  دندرک ، یگدـنز  نیمز  رددوخ  ملاع  رد  يرگید  زا  سپ 
لایخ نینچ  دیاش  هدشن ، یلاخ  رفاک  زا  شنیرفآ  نامز  زا  منهج  هدشن و  یلاخ  نمؤم  زا  زگره  هدـش  قلخ  تشهب  هک  یماگنه  ات  مسق 
شتآ رد  منهج  لها  حاورا  نادبا و  دنتفرگ و  مارآ  تشهب  رد  تشهب  لها  حاورا  نادبا و  دش و  تمایق  زور  هک  یماگنه  هب  هک  دینک 

ار وا  دیوگ و  نخـس  وا  دیحوت  هب  دنک و  تدابع  ار  وا  هک  دنیرفآ  یمن  ار  يا  هدنب  دوش و  یمن  تدابع  شدالب  رد  دـنوادخ  دـنداتفا ،
هیاس ناشیا  رب  هک  دـنک  یم  قلخ  ینامـسآ  دـنبای و  مارآ  نآ  رب  ناشیا  ات  دـنیرفآ  یم  اهنآ  يارب  ینیمزرـس  دـنوادخ  دـنرادب ، گرزب 

ینیمز هب  ار  نیمز  نیا  دـنوادخ  هـک  يزور  : » ینعی (455 «) ُتاوامَّسلا ِضْرَْألا َو  َریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُـبت  َمْوی  : » دومرفن دـنوادخ  ایآ  دـنکفا ،
!« رگید ینامسآ  هب  ار  اهنامسآ  دیامن و  لدبم  رگید 

ناشیا هکلب  درک ، هتـسخ  ار  ام  تسخن  شنیرفآ  ایآ  : » ینعی ( 456 «) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ِلَّوَْألا  ِْقلَْخلِاب  اـنییَعَف  َأ  : » دومرف و 
ترـضح نآ  دندیـسرپ  هیآ  نیا  زا  هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دـیحوت  رد  ناـیاپ  دنـشوپ .» یم  ار  هزاـت  تقلخ  ساـبل  هظحل  ره 

املاع هَّللا  ددـج  رانلا  رانلا  لهأ  هنجلا و  هنجلا  لهأ  نکـس  ملاعلا و  اذـه  قلخلا و  اذـه  ینفأ  اذإ  لجوزع  هَّللا  نأ  کلذ  لیوأت  : » دومرف
نم اقلخ  ددج  ملاعلا و  اذه  ریغ 
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يرت کلعل  مهلظت  ءامـسلا  هذه  ریغ  ءامـس  مهلمحت و  ضرألا  هذه  ریغ  اضرأ  مهل  قلخ  هنودحوی و  هنودـبعی و  ثانإ  هلوحف و ال  ریغ 
مدآ فلأ  فلأ  ملاع و  فلأ  فلأ  هَّللا  قلخ  دقل  هَّللا  یلب و  مکریغ  ارـشب  قلخی  مل  هَّللا  نأ  يرت  دحاولا و  ملاعلا  اذه  قلخ  امنإ  هَّللا  نأ 

«. نییمدآلا کئلوأ  ملاوعلا و  کلت  رخآ  یف  تنأ 

دندیـسر شتآ  هب  شتآ  لها  تشهب و  هب  تشهب  لها  درب و  نیب  زا  ار  ملاع  قلخ و  نیا  یتقو  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  لـیوات 
دنیوگ یم  شدیحوت  هدرک و  تدابع  ار  وا  ناشیا  دنک  یم  قلخ  هدام  رن و  نودـب  ار  یتاقولخم  دـنیرفآ و  یم  ملاع  نیا  زا  ریغ  یملاع 

هیاس ناشیا  رب  نامـسآ  نیا  زا  ریغ  ینامـسآ  و  درک ، دنهاوخ  یگدنز  نیمز  نآ  رب  دنیرفآ ، یم  ناشیا  يارب  نیمز  نیا  زا  ریغ  ینیمز  و 
امـش زا  ریغ  يرـشب  دنوادخ  هک  دینک  یم  رکف  ایآ  تسا  هدیرفآ  ار  ملاع  نیمه  دنوادخ  هک  دینک  رکف  نینچ  امـش  دـیاش  .دـنکفا  یم 

«. دیتسه نایمدآ  ملاوع و  نآ  ياهتنا  رد  امش  هدیرفآ و  مدآ  نویلیم  کی  ملاع و  نویلیم  کی  دنوادخ و  مسق  ادخ  هب  هدیرفاین ؟

.تسین حیحص  ملاع  دنچ  هب  ملاوع  رصح  هک  دش  نشور  نیاربانب 

ملاوع ندوب  یهانتم  ریغ  رد 

تافص دنتسه و  لجوزع  يادخ  تافص  رهاظم  اهنآ  نوچ  و  دنتسه ، یلاعت  قح  ءامـسا  رهاظم  زا  ترابع  ملاوع  هک  تسا  نیا  قیقحت 
ریغ زین  ملاوع  سپ  دوش ، متخ  نآ  هب  هک  درادـن  يا  هزادـنا  دـح و  تافـص  رگید  اـب  بیکرت  دارفنا و  نوؤـش و  بتارم و  ظاـحل  هب  وا 

ُهَْعبَس ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  : » دومرف اذل  و  دنا ، یهانتم 
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(457 «) .ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ 

(458 «) .ًادَدَم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  یِّبَر َو  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق  : » دومرف و 

.تسا ملاوع  نآ  بتارم  زا  يا  هبترم  ظاحل  هب  دنا  هدش  رصحنم  ملاوع  یتایاور  رد  رگا  و 

: مالسلا هیلع  موصعم  لوق 

.تسا هدش  نایب  همحرلا » ندعم   » رد نآ  يانعم  و  تسا ، قلطم  دوجو  ملاع  همحر »  » زا دارم  هتاکرب  هَّللا و  همحر  و 

.تسا تلاسر  مود  هبترم  نیا  درادن و  يا  هزادنا  دح و  چیه  قلطم  دوجو  ملاع 

.تسا ینسح  ءامسا  نآ  موزل  بتارم  تاکرب  زا  دارم 

ربمایپ هب  ضیوفت  رد 

درادن و يا ، هزادنا  نایاپ و  زگره  هک  تسا  مسا  تصـشو  دصیـس  ات  ءامـسا  رگید  میحرلا و  نمحرلا و  هَّللا و  ینـسح  ءامـسا  زا  دارم 
ناـشیا میلـست  بتارم  همه  اـب  ار  دوجو  ملاـع  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  تسا ، ناـیب  فطع  مالـسلا »  » رب ...هَّللا » همحر  و   » هرقف نیا  فطع 

َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  ماحش  دیز  هب  شدانـسا  هب  ( 459) یفاک رد  اریز  تسا ، هدرک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ُهیْآلا  ِهِذَـه  ْتَرَج  َُّمث  ًامیِظَع  ًاْکُلم  َناَمیَلُـس  یَطْعَأ  َلاَق  باسِح  ِریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف  اـنُؤاطَع  اذـه 

ام ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  ِِهلْوَِقل  َناَمیَلُـس  یَطْعَأ  اَّمِم  َلَْـضفَأ  ُهَّللا  ُهاَـطْعَأ  َءاَـش َو  ْنَم  َعَنْمی  َءاَـش َو  ْنَم  َءاَـش  اَـم  یِطْعی  ْنَأ  َُهل  َناَـکَف 
هب یگرزب  یهاشداپ  دومرف : دندیـسرپ  ..اـنُؤاطَع  اذـه  هفیرـش : هیآ  هراـبرد  قداـص ) ماـما   ) هَّللادـبع وبا  زا  460 ؛) «) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاـهَن 

سک ره  زا  دشخبب و  تساوخ  هچنآ  سک  ره  هب  تسناوت  یم  زین  وا  اذل  دش ، هدایپ  ادخ  لوسر  رد  هیآ  نیا  هاگنآ  هدش ، هداد  نامیلس 
رتهب هب  دنوادخ  و  دنک ، غیرد  تساوخ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب تسد  درک  یهن  هچنآ  زا  دیریگب و  دروآ  امش  يارب  لوسر  ار  هچنآ  دومرف : هک  نیا  هچ  دومرف ، اطع  وا  هب  داد  نامیلـس  هب  هچنآ  زا 
هب ياطع  هک  نیا  تسا  نامیلـس  هب  هدـش  هداد  تمعن  زا  رترب  ربمایپ  هب  هدـش  هداد  تمعن  هک  نیا  رب  هفیرـش  هیآ  تلـالد  ناـیب  «. دیـشک

« ام  » اب هدـش  هداد  ادـخ  لوسر  هب  هچنآ  یلو  دوب ، ینیعم  رما  اذـل  هدـش و  هراشا  اذـه »  » اب هیآ  رد  هدوب  ینیعم  دودـحم و  زیچ  ناـمیلس 
ریغ مهبم و  رما  نیا  نیارباـنب  دـهد ، یم  ناـشن  ار  نآ  ندوب  دودـحم  ریغ  ماـهبا  نیا  دراد و  ماـهبا  رب  تلـالد  هک  هدـش  ناـیب  هلوـصوم 

.تسا یهانتم  نیعم و  رما  زا  رترب  رتهب و  یهانتم 

ْنِم ٍدَحَأ  َیلِإ  ُهَّللا  َضَّوَف  اَم  ِهَّللا  َال َو  : » دومرف قداص  ماما  تفگ : هک  هدـش  تیاور  نانـس  نیدـلادبع  هب  شدانـسا  هب  ( 461) یفاک رد  و 
هب هن  : » ینعی .ُهَّللا » َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » َّلَج َّزَع َو  َلاَق  ِهَِّمئَأـْلا  َیلِإ  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  َیلِإ  اَّلِإ  ِهِْقلَخ 

يادخ مالسلا و  هیلع  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  رگم  تسا  هدرکن  ضیوفت  قیالخ  زا  يدحا  هب  دنوادخ  مسق ، ادخ 
«. ینک مکح  هداد  ناشن  وت  هب  ادخ  هک  هنوگ  نآ  هب  مدرم  نیب  ات  میداتسرف ، وت  رب  یلاعت  قح  هب  ار  باتک  ام  دومرف : لجوزع 

.تسا هدش  نایب  ضیوفت  يانعم  نآ  ریغ  و  مکیلع » مالسلا   » رد و  تسا ، يراج  زین  ءایصوا  رد  ضیوفت  نیا 

يَدُهْلا ِهَّمِئَأ  یَلَع  ُمالَّسلا 

يَدُهْلا ِهَّمِئَأ  یَلَع  ُمالَّسلا 

.هن هاوخ  هتشاد و  تسایر  هاوخ  دوش ، یم  ءادتقا  وا  هب  هک  تسا  یسک  ماما  تسا و  ماما »  » عمج هزمه »  » هب و  ئای »  » هب همئالا » »

تقیقح یحولا » طبهمو   » هرقف رد 
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.تسا هدش  نایب  ثدحم  یبن و  لوسر و  اب  نآ  توافت  تماما و 

تیاده یناعم  رد 

یم یلا »  » رج فرح  اب  هاگ  رج و  فرح  نودب  ار  مود  لوعفم  هاگ  تسا و  تلالد  داشرا و  يانعم  هب  لاد  حـتف  ءاه و  مض  هب  يدـه » »
هتـشاد لابند  هب  ار  دوصقم  هب  ندیـسر  روبزم  تیادـه  هک  نیا  هن  تسا ، تلـالد  یلا »  » رج فرح  هب  يدـعتم  تیادـه  زا  رهاـظ  دریگ ،

هک نیا  ای  و  هن .) هاوخ  دـسرب و  دوصقم  هب  دـنک و  شوگ  ییامنهار  نآ  هب  صخـش  هاوخ  تسا ، صخـش  ییامنهار  اـهنت  هکلب   ) دـشاب
.تسا دارم  تیاده  عون  نیا  رد  نیقیلا  ملع  ناهرب  هار  زا  دوصقم  هب  ندناسر 

.تسا نیقیلا  نیع  هب  بولطم  هب  ندناسر  نآ و  زا  رتالاب  مال »  » رج فرح  هب  يدعتم  تیاده  و 

.تسا نیقیلا  قح  هب  دوصقم  هب  ندناسر  رج  فرح  نودب  هسفنب و  يدعتم  تیاده 

.تسا ددعتم  ياه  باجح  رگناشن  دشاب  یلا »  » اب رگا  تسا و  دوصقم  هتفای و  تیاده  نیب  باجح  ءاقب  رگناشن  دشاب  مال »  » اب رگا 

ِیتَِّلل يِدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » دومرف هک  نانچ  َمیِقَتْـسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدـْها  : » لثم تسین  نینچ  دـشاب  رج  فرح  نودـب  تیادـه  رگا  اما 
نیا و  تسا ، ناهرب  ای  زاجعا و  هب  ادخ  لوسر  تیاده  هک  نیا  هچ  ( 463 «) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو   » زینو ( 462 «) ُمَْوقَأ یِه 

بولطم ریسم  رد  كولس  راصبتسا و  بجوم  ود  نیا  و  تسا ، رکفت  ربدت و  هب  نآرق  تیاده  و  دنک ، یم  رارقا  هب  راچان  ار  صخش  ود 
یمرب ار  هدش  تیاده  صخـش  دوخ و  نیب  باجح  دنک و  یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  اهلد  هک  تسا  نیا  هب  یلاعت  يادـخ  تیادـه  تسا و 

رگید هدش  لیان  رادید  هب  صخش  هک  نیا  زا  سپ  دراد ،
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.تسین یباجح 

ناشیا سپ  درادـن ، هداعا  هب  يزاین  هک  میا  هتـشاد  میدـقت  یبلاـطم  ناـمیالا » باوبا  راـیخالا و  مئاـعد  راربـالا و  رـصانع  و   » هرقف رد  و 
.دنا ینطاب  يرهاظ و  تیاده  ناماما 

تسا هدنز  هشیمه  نآرق  ارچ 

ماما زا  تفگ : دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هَّللادبعوبا  زا  ریـصبوبا  هب  شدانـسا  هب  هادـهلا » مه  همئالا  نا   » باب رد  ( 464) یفاک تیاور 
، تسا يداه  یلع  رذنم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : تسیچ ؟ ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ   » يانعم مدیـسرپ  قداص 
زا سپ  یکی  هک  دنتـسه  ینایداه  هتـسویپ  مدرگ ، تیادـف  يرآ ، مداد : باوج  نم  دراد ؟ دوجو  يداـه  مه  زورما  اـیآ  دـمحم  وبا  يا 

.تسا هدیسر  امش  هب  هک  نیا  ات  دننک  یم  تیاده  يرگید 

نیا رد  درم ، یم  زین  هیآ  نآ  درم  یم  درم  نآ  دـمآ و  یم  يدرم  هراـبرد  يا  هیآ  رگا  دزرماـیب ، ار  وت  دـنوادخ  دـمحم ! اـبا  يا  دومرف :
رد دوب » يراج  ناگتـشذگ  هرابرد  هک  نانچ  تسا  يراج  زین  هدـنیآ  مدرم  هراـبرد  تسا و  هدـنز  نآرق  نکیل  درم ، یم  نآرق  تروص 

هداقلا و   » هرقف رد  هراب  نیا  رد  میا ، هدرک  ءافتکا  تاـیاور  نیمه  هب  ندـشن  ینـالوط  يارب  اـم  هدـمآ  زین  يرگید  راـبخا  باـتک  ناـمه 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نإ.تفگ  میهاوخ  نخس  رتشیب  هادهلا »

یَجُّدلا ِحیِباَصَم  َو 

یَجُّدلا ِحیِباَصَم  َو 

هب هیجد »  » عمج همـض  هب  یجد »  » .دور یم  راک  هب  دوش  ییامنهار  ثعاب  هک  هچ  ره  رد  هیاـنک  هب  و  تسا ، غارچ  ياـنعم  هب  حابـصم » »
.تسا یکیرات  يانعم  هب  مض 

رون هیآ  زا  هاتوک  يریسفت 

ِیف ُحاَبْصِْملا  ٌحاَبْـصِم  اَهِیف  ٍهاَکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  : » دراد رون  هفیرـش  هیآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  اب  ترـضح  نآ 
ٌرُون ٌراَن  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْولَو  یِـضی ُء  اَُهتیَز  ُداَکی  ٍهِیبْرَغ  َالَو  ٍهِیقْرَـش  َال  ٍِهنُوتیَز  ٍهَکَراَبُم  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَقوی  يِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَأَک  ُهَجاَجُّزلا  ٍهَجاَجُز 
نیمز اهنامسآ و  رون  دنوادخ  : » ینعی ( 465 «) ٌمِیلَع یَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضیَو  ُءاَشی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهی  ٍرُون  یَلَع 

هک تسا  ینارون  یبکوک  ناس  هب  هشیـش  يا و  هشیـش  رد  غارچ  دشاب ، یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دننامه  وا  رون  هصق  تسا ،
هب کـیدزن  زین  دروخن  نآ  هب  شتآ  رگا  هک  ینغور  دـشاب  یم  تسین ، یبرغ  یقرـش و  هک  كراـبم  نوـتیز  تخرد  زا  یغارچ  نآ  رد 

ییاه لثملا  برض  دنوادخ  و  دنک ، یم  ییامنهار  شیوخ  رون  هب  دهاوخ  ار  سک  ره  دنوادخ  تسا ، رون  يالاب  رون  تسا ، ششخرد 
«. تساناد ءایشا  همه  هب  وا  ودروآ  یم  مدرم  يارب 

هعومجم حابـصم  نیا  زا  دارم  ...ٌحابْـصِم » اهِیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَـثَم  : » دومرف تسا و  هداد  رارق  هبترم  جـنپ  نمؤم  يارب  هفیرـش  هیآ  رد 
جنپ بتارم  هعومجم  اب  هَّللا  مسا  هبترم  نآ  زا  دارم  و  دـشاب ، یم  نآ  تاـیوتحم  هشیـش و  نغور و  هلیتف و  زا  نآ  رد  دوجوم  ییاـهزیچ 
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نخـس غارچ ) ) حابـصم نیا  يازجا  رد  دـنوادخ  هاـگنآ  داد ، رارق  يو  فرظ  ار  هوکـشم  اریز  تسا ، هبترم  نآ  همه  رهظم  نآ  هناـگ و 
هب هک  تسا  نغور  هدنشک  هلیتف   » حابصم نیا  زا  دارم  تسا ، هجاجز  رد  حابصم  دومرف : تفگ و 
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مزیه هناریگ و  يانعم  هب  دوقو  هک  نیا  هچ  ...ٍهَکَرابُم » ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَـقوی  : » دومرف هک  دـعب  هلمج  هنیرق  هب  دـشک  یم  الاب  ار  نآ  جـیردت 
ملاـع رد  هَّللا  مسا  هبترم  نآ  زا  دارم  و  تـسین ، دارم  هشیـش  تـسا و  هلیتـف  زیچ  نآ  و  دـننازوسب ، دـنهاوخ  یم  هـک  تـسا  يزیچ  يارب 

نمؤم و تسخن  هبترم  نیا  سپ  تسا ، راثآ  همه  ياشنم  هک  تسا  عاونا  بابرا  ردـصم  ینـسح و  ءامـسا  يادـبم  همه  هیرون و  تیالو 
.دشاب یم  تسا  بکرم  هک  لوا  حابصم  زا  ءزج  کی  نتفای  صخشت 

هلیتف ندـش  نشور  ثعاب  هک  نغور  نهد و  نایب  ینعی  تسا ، موس  ءزج  نایب  دارم  ...ٍهَنُوتیَز » ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَـقوی  : » دومرف هاـگنآ 
حیتافم تامولعم و  زیمت  ملاع  رد  ئـش  تینا  زیمت  هبترم  نآ  زا  دارم  و  دش ، یمن  نشور  غارچ  دوبن  نغور  نیا  رگا  و  دیامن ، یم  تسا 

.تسین ملاع  نامه  رد  زج  يدوجو  هراشا  لباق  هبترم  نیا  هک  هدش  نایب  توبن  تقیقح  حرش  رد  هک  تسا  یهلا  ملاوع  زا  یبیغ 

هدرک فصو  ٌران » ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  یِـضی ُء َو  اُهتیَز  ُداکی   » هب زینو  درادن ، نایاپ  ینعی  تسا ، ٍهِیبْرَغ » ٍهِیقْرَـش َو ال  ال   » هب نآ  رگید  فصو 
.تسا یلاعت  قح  ملاع  زا  اریز  تسا ، رثؤم  بتارم  همه  رد  دوخ  هکلب  دوش ، یمن  رثأتم  يزیچ  زا  وا  ینعی  تسا ،

ران نیا  هک  دـنک  هراشا  تساوخ  هک  نیا  هچ  تسیچ ؟ ران  نیا  هک  درکن  نایب  و  درک ، هراشا  ران »  » راتفگ نیا  اب  مراهچ  هبترم  هب  هاـگنآ 
.دشاب یم  ملع  میلع و  ملاع و  مسا  ملاع  رد  ئش  تینا  لالحمضا  نآ  را  دارم  تسا و  بیغ  ملاع  زا 

ار رون  نیا  و  تسا ، ٍرُون » یلَع  ٌرُون  : » دومرف درک و  هراشا  مجنپ  هبترم  هب  هاگنآ 
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نمؤم و قارحا  هبترم  هبترم  نیا  زا  دارم  هدرک و  ناـیب  ٍرُون » یلَع  ٌرُون   » اـب ار  تایـصوصخ  زا  یخرب  هکلب  دومنن ، فوـصوم  یتفـص  اـب 
قوف رون  نیا  تسا و  ٍرُون » یلَع  ٌرُون   » نیا و  درک ، ناوتن  ناون  یمن  نآ  هک  يا  هدـش  خرـس  نهآ  لثم  تسا ، رثأتـسم  مسا  رد  يو  يانف 

.دشاب یم  دنراد  رون  هک  یئایشا  همه  رد  راونالارون  اهرون و  همه  اب  رون  اهرون و  همه 

َقَلَخَف َناَک  َال  ْذِإ  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هک  درک  تیاور  قداص  ماـما  زا  بلاـطیبا  نب  رمع  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم  زا  ( 466) یفاک رد  و 
ُْهنِم َقَلَخ  يِذَّلا  ُروُّنلا  َوُه  ُراَْونَْألا َو  ُْهنِم  ْتَرُِّون  يِذَّلا  ِهِرُون  ْنِم  ِهِیف  يَرْجَأ  ُراَْونَْألا َو  ُْهنِم  ْتَرُِّون  يِذَّلا  ِراَْونَْألا  َرُون  َقَلَخ  َناَـکَْملا َو  َناَْـکلا َو 

زا سپ  دوب ، دوجوم  دوبن ، ینکمم  هک  یماگنه  هب  دـنوادخ  : » ینعی ...اَمُهَْلبَق » َنِّوُک  یَـش َء  َال  ْذِإ  ِنَیلَّوَأ  ِنیَرُون  َالاَزی  ْمَلَف  ًاـِیلَع  ًادَّمَُحم َو 
رون راونا  هک  شرون  رد  و  دـنتفرگ ، رون  راونـالارون ، زا  راونا  دوـمن ، قـلخ  ار  راونـالارون  راوـنا و  و  دـیرفآ ، ار  ناـکم  تاـنکمم و  نآ 
رون هتـسویپ  ود  نیا  سپ  دنا ، هدش  قلخ  یلع  دمحم و  رون  راونالارون  زا  و  تخاس ، يراج  ار  دوخ  رون  راونالا ) رون  زا  ینعی   ) دنتفرگ

« ...تسا هدوبن  ود  نآ  رون  زا  لبق  يرون  چیه  هک  نیا  هچ  دنا ، هدوب  لوا 

هک نانچ  تسا ، نآ  هب  موقتم  تادوجوم  همه  رد  رثأت  ریثأـت و  هک  تسا  یهلا  هیولع  تقیقح  هیدـمحم و  تقیقح  رون  ود  نیا  زا  دارم 
.دش نایب  نمحرلا » ءانما   » زین و  دابعلا » هسالس   » ترضح نآ  نخس  رد  نآ  قیقحتو  رابخا  زا  یخرب  و  دوب ، نیمه  تیالو  ضرع  دافم 

هیلع قداص  ماما  نخس  ار  هدش  دای  لیوأت  و 
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ُلَثَم  » یلاعت هسفن  رونب  أدب  : » دومرف دنک ، یم  دییأت  هیآ  نیا  رد  شردپ  زا  ترـضح  نآ  زا  شدانـسا  هب  ( 467) یمق تیاور  رد  مالسلا 
هلعج يذلا  رونلا  حابصملا  هبلق و  لیدنقلا  نمؤملا و  فوج  هاکـشملا  ٌحابْـصِم » اهِیف  ٍهاکْـشِمَک   » هلوق نمؤملا  بلق  یف  هاده  لثم  ِهِرُون »

اهل و قرش  يأ ال  هیبرغ  لبجلا ال  ءاوس  یلع  لاق  ٍهِیبْرَغ » ٍهِیقْرَش َو ال  ٍهَنُوتیَز ال   » نمؤملا هرجـشلا  لاق  ٍهَکَرابُم » ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَقوی   » هیف هَّللا 
یف هَّللا  هلعج  يذلا  رونلا  داکی  ینعی  اُهتیَز  ُداکی  اهیلع  تبرغ  تبرغ  اذإ  اهیلع و  تعلط  سمـشلا  تعلط  اذإ  اهل  برغ  يأ ال  هیقرـش  ال 
هننس هضئارفل و  هَّللا  يدهی  ُءاشی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهی   » هنس یلع  هنس  هضیرف و  یلع  هضیرف  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ملکتی  مل  نإ  یِضی ُء و  هبلق 

رون و هلخدـم  رونلا  نم  هسمخ  یف  بلقتی  نم  نمؤملاف  لاق  مث  نمؤملل  هَّللا  هبرـض  لثم  اذـه  ِساَّنِلل و  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضی  ءاشی َو  نم 
مهنإ يدیـس  ای  كادـف  تلعج  مالـسلا  هیلع  رفعجل  تلق  رون  هنجلا  یلإ  هماـیقلا  موی  هریـصم  رون و  همـالک  رون و  هملع  رون و  هجرخم 

.»؟ َلاْثمَْألا ِهَّلل  اُوبِرْضَت  الَف   » هَّللا لاق  ام  لثمب  هَّلل  سیل  هَّللا  ناحبس  لاق  برلا  رون  لثم  نولوقی 

اهِیف ٍهاکْـشِمَک   » نمؤم لد  رد  ادـخ  تیادـه  لثم  ینعی  ِهِرُون » ُلَثَم  : » دومرف دومرف و  عورـش  شدوخ  رون  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  : » ینعی
ْنِم ُدَقوی  ، » تسا هداهن  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  حابصم  تسوا و  لد  لیدنق  تسا و  نمؤم  لخاد  نادخرچ  هاکشم و  ٌحابْصِم »

.تسا نموم  هرجش  دومرف : ٍهَکَرابُم » ٍهَرَجَش 

درادن و قرشم  ینعی  هیبرغ  ال  دراد ، رارق  هوک  يالاب  رب  ینعی  دومرف : ٍهِیبْرَغ » َالَو  ٍهِیقْرَش  َال  ٍِهنُوتیَز  »
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.دنک بورغ  نآ  رب  دنک  بورغ  هک  یماگنه  دنک و  یم  عولط  نآ  رب  دنک  عولط  دیشروخ  هک  یماگنه  درادن ، برغم  ینعی  هیقرش  ال 

« ٍرُون یلَع  ٌرُون  ، » دیوگن نخس  هچ  رگ  دوش  ینارون  یِضی ُء »  » هداد رارق  شلد  رد  دنوادخ  هک  يرون  تسا  کیدزن  ینعی  اُهتیَز » ُداکی  »
دوخ ننس  ضئارف و  يوس  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  ُءاشی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهی   » تنس يور  رب  تنس  هضیرف و  يور  رب  هضیرف 

رد هک  تسا  یسک  نمؤم  دومرف : هاگنآ  دنز ، نمؤم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  و  ِساَّنِلل » َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضی   » دنک یم  تیاده 
رون تشهب  يوس  هب  تمایق  زور  رد  شتبقاع  رون و  شنخـس  رون ، شـشناد  رون ، شجورخ  رون ، شدورو  دـنک ، یم  تکرح  رون  جـنپ 

.تسا

.بر رون  لثم  دنیوگ : یم  تنس  لها  نم ! ياقآ  موش ، تیادف  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

!«. دینزن یلثم  ادخ  يارب  دومرفن : ادخ  رگم  درادن ، یلثم  دنوادخ  ادخ ، تسا  هزنم  داد  خساپ 

، تسا ههلالا » هلا   » هک هَّللا  يامـسم  هن  تسا  یمـسا  هَّللا  نمؤم و  تقیقح  ادخ  زا  دارم  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هفیرـش  تیاور  نیا 
یمن هراـشا  نادـب  هیدوجو  هراـشا  هب  هک  دـشاب  یم  شحاـتفم  دـیلک و  هبترم  یهلا و  ملاـع  رد  نمؤـم  تینا  زیمت  هبترم  هضیرف  زا  دارم 

تـسا رطاخ  نیا  هب  نآ  ندش  هضیرف  .تسادخ و  زا  نآ  يادبم  هک  دـشاب  یم  هیهلا  هقلطم  تقیقح  زا  وا  ظح  ملاع  نآ  رد  رگم  دوش ،
« هّنـس یلع  هنـس   » و هّضیرف » یلع  هضیرف   » و ٍرُون » یلَع  ٌرُون   » زا دارم  دوبن و  يدوجو  دوبن  وا  رگا  تسوا و  هب  یلک  دوجو  ملاع  ماوق  هک 

هب و  دندرگ ، یم  ددجتم  بیغ  ملاع  زا  مارآ  مارآ  هناگ  هس  ملاوع  نیا  هک  تسا  نیا 
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يدوس ناشیا  زا  ینادرگیور  رطاخ  هب  نارگمتـس  هچ  رگ  تسا ، هدنز  ناهج  ود  ره  رد  وا  دوش و  یمن  هدرـسف  نمؤم  رون  رطاخ  نیمه 
ینوزف هدرپ  نآ  دبای  ینوزف  رون  هچ  ره  و  تسا ، ناشیا  ییانیب  هدرپ  رون  هک  دنتـسه  ییاه  هرپ  بش  دننامه  ناشیا  هک  نیا  هچ  دندربن ،

: هک تسا  نیا  دوب  تایاور  رد  هک  نانچ  دنتسه  جنپ  بتارم  میتفگ  هک  نیا  تلع  دبای ، رتشیب 

یظح زین  هوکشم  هبترم  و  دور ، یمن  رامش  هب  نمؤم  هیترم  دراد  تلالد  نآ  رب  ٌمِیلَع » یَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  : » هفیرـش هیآ  هک  هقباس  هبترم 
رون هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  هدراو  تایاور  هک  دوش  یم  مولعم  میدرک  نایب  هچ  نآ  اب  تسا ، باجح  هلزنم  هب  دوخ  هکلب  درادن ، ءالو  زا 

رگیدمه اب  مالسلا  هیلع  یلع  بلق  هب  ار  هجاجز  شملع و  رون  هب  ار  حابـصم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  بلق  هب  هوکـشم  ریـسفت  رد 
.درادن یفانت 

شملع و رون  هب  ار  حابـصم  دـمحم و  بلق  هب  ار  هوکـشم  ( 469) یفاک رد  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 468) دـیحوت رد  هک  نانچ 
.دنا هدرک  ریسفت  همطاف  هب  ار  هجاجز 

یلع و دـمحم و  تقیقح  هک  تسا  ربکا  ملاع  بتارم  رب  نآ  قیبطت  هیآ و  بتارم  زا  یـشخب  تاـیاور  زا  کـی  ره  رد  دارم  هک  نیا  هچ 
ملاع رب  یلبق  تیاور  رد  و  دنتسه ، نآ  لماک  رهاظم  هناگجنپ و  بتارم  رهاظم  ناشیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و 

.دوب هدش  قیبطت  رغصا 

هک دیرفآ  ییامـسا  دنوادخ  تسا : نیا  تیاور  نآ  همجرت  دراد ، تلالد  نآ  رب  دیدرگ  دای  قباس  رد  هک  ( 470) ءامسا ثودح  تیاور 
تهابش زیچ  چیه  هب  هتشاد و  مسج  نودب  یصخش  قطن و  نودب  یظافلا  ادص و  نودب  یفورح 
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هدیـشوپ بوجحم و  هدننک  ساسحا  ره  ساسحا  زا  درادن ، دوجو  اهنآ  رد  دودح  قمعو و  ضرع  لوط و  دـنرادن ، یگنر  و  دـنرادن ،
زا هداد  رارق  درادن  یـشیپ  يرگید  رب  یکیو  دنراد  تیعم  رگیدمه  اب  هک  ءزج  راهچ  رب  همات  هملک  ار  وا  دـنوادخ  دنروتـسم ، ریغ  یلو 

مـسا ناـمه  مسا  نیاو  هدوـمن ، بوـجحم  ار  مسا  کـی  دـندوب و  دـنمزاین  نآ  هب  مدرم  هک  نیا  هچ  هدرک  رهاـظ  ار  مسا  هس  هـملک  نآ 
«. تسا یلاعت  كرابت و  هَّللا و  رهاظ  دش ، راکشآ  هک  ییامسا  نیا  سپ  تسا ، نوزخم  نونکم و 

حرش  » رد تیاور  حرش  و  دنا ، هناگجنپ  ءامـسا  نیمه  نآ  يدابم  ملاوع و  همه  هیاپ  ماوق و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هفیرـش  تیاور  نیا 
.دش نایب  هلاسرلا » عضوم  يداه  ماما  لوق 

نیا دنمسا ، تصش  دصیـس و  نآ  تایلک  تیاور  نیا  بجوم  هب  هک  تسا  یتوغاط  ءامـسا  بجح و  ملاوع  یکیرات  یجد »  » زا دارم  و 
یجد حیباصم  راکشآ ، هینالع و  ملاوع  هب  تبـسن  ناشیا  یلو  تسا ، نونکم  یـسفن  ره  رد  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا  ناشیا  رـس  هب  تبـسن 
ِِهقْوَف ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغی  یُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاُملُظَک  ْوَأ  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  نیا  هچ  دنتـسه ، اه  یکیرات  ياهغارچ  ینعی 

یکیرات لثم  471 ؛) «) ٍرُون ْنِم    ُ َُهل امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل  ْنَم  اهاری َو  ْدَـکی  َْمل  ُهَدـی  َجَرْخَأ  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاـُملُظ  ٌباـحَس 
، تـسا ربا  نآ  زا  رتـالاب  یجوـم و  زین  نآ  زا  رت  ـالاب  دــناشوپ ، یم  ار  نآ  ـالاب  زا  یجوـم  هـک  دــشاب  یم  قـیمع  اـیرد  رد  هـک  ییاـه 

ره هب  و  دنیبب ، دناوتن  دروآ  نوریب  ار  دوخ  تسد  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنرگید ، یخرب  زا  رتالاب  یخرب  هک  ییاهیکیرات 
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«. درادن يرون  دهدن ، يرون  دنوادخ  سک 

ٌجْوَم ِِهقْوَف  ْنِم  ُِثلاَّثلا  ٌجْوَم  ُهاشْغی  ُُهبِحاَص  ُلَّوَْألا َو  َلاَق  ٍتاُملُظَک  ْوَأ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماـما  زا  ( 472) یفاک رد  و 
َُهل ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل  ْنَم  اهاری َو  ْدَکی  َْمل  ْمِِهتَْنِتف  ِهَْملُظ  ِیف  ُنِمْؤُْملا  ُهَدی  َجَرْخَأ  اذِإ  َهیَمُأ  ِیَنب  ُنَِتف  ُهیِواَعُم َو  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُضَْعب  ِیناَّثلا  ٌتاَُملُظ 

« ِهَمایِْقلا َمْوی  ٍماَمِإ  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  مالسلا  هیلعَهَمِطاَف  ِْدلُو  ْنِم  ًاماَمِإ  ًارُون 

تـسا یمود  دارم  تاـملظ » جوم  هقوف  نم   » تسا یموس  دارم  ٌجْوَم » ُهاَـشْغی  ، » دـشاب یم  شقیفر  یلوا و  دارم  دوـمرف : ٍتاَُـملُظَک » ْوَأ  »
ناشیا ياه  هنتف  یکیرات  رد  نمؤم  یتقو  ینعی  ُهَدی » َجَرْخَأ  اَذِإ  ، » دشاب یم  هیما  ینب  ياه  هنتف  هیواعم و  ضعب...جوم » هقوف  نم  اهضعب  »
دوشن هداد  همطاف  نادنزرف  زا  یماما  ینعی  دوشن » هداد  يرون  سک  ره  هب  دنیبب و  دناوت  یمن  َهاَری » ْدَکی  َْمل   » دروآ دوریب  ار  دوخ  تسد 

«. ...درادن یماما  تمایق  زور  رد  ینعی  رون » نم  هل  امف  »

ٌجْوَم ُهاـشْغی  یُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  نـالف  نـالف و  ٍتاـُملُظَک  ْوَأ  هَّللا  لوق  یف  : » دوـمرف هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 473) یمق موحرم  و 
َْمل مهتنتف  هملظ  یف  ُهَدـی  َجَرْخَأ  اذِإ  هیمأ  ینب  نتف  دـیزی و  هیواعم و  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ریبز  هحلط و  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  لثعن  ینعی 

همایقلا موی  مامإ  نم  هل  امف  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  مالسلا  هیلعهمطاف  دلو  نم  امامإ  ینعی  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل  ْنَم  اهاری َو  ْدَکی 
«. ...هرونب یشمی 

اَهُـضَْعب ٌتاَُملُظ  ، » دـنریبز هحلط و  ٌجْوَم » ِِهقْوَف  ْنِم   » تسا لثعن  دارم  ٌجْوَم » ُهاَشْغی  یُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ، » تسا ینالف  ینـالف و  ٍتاَُـملُظَک » ْوَأ  »
ناشیا ياه  هنتف  تملظ  رد  ُهَدی » َجَرْخَأ  اَذِإ   » هیما ینب  ياه  هنتف  دیزی و  هیواعم و  ٍضَْعب » َقْوَف 
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هار يو  رون  هب  هک  درادـن  یماما  ینعی  ٍرُون » ْنِم  َُهل  اَمَف   » همطاـف نادـنزرف  زا  یماـما  ینعی  ًارُون » َُهل  ُهَّللا  ْلَـعْجی  َْمل  ْنَمَو  اَـهاَری  ْدَـکی  َْمل  »
«. ثیدحلا...دور

یم تیادـه  ناـشیا  راوـنا  هب  مدرم  هک  دنتـسه  یکیراـت  نآ  ياـهغارچ  ناـشیا  و  تسا ، نارگمتـس  نیا  یکیراـت  یجد »  » زا دارم  سپ 
.دنتسه هینالع  رس و  رد  یکیرات  ياهغارچ  حیباصم  ناشیا  سپ  دنوش ،

یم تسین  وا  زا  زج  ییادـخ  هک  نایملاع  راـگدرورپ  هضبق  رد  هدرم  دـننامه  ناـشیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  حـیباصم  هب  ناـشیا  هیبشت 
ینشور ار  رون  نابلاط  شیوخ  شناد  رون  اب  ناشیا  تسا ، يرگنشور  غارچ و  حابصم و  راک  هک  روطنامه  ینعی  حابـصم ، لثم  دنـشاب ،

هب زوف  اب  سپ  دنیامن ، یم  هضافتسا  هدافتـسا و  ناشیا  شناد  رون  زا  دندرک و  ادیپ  ار  شیوخ  هار  ناشیا  شناد  رون  اب  سپ  دندیـشخب ،
یحابصم دننامه  دنتـسه  يو  هضبق  رد  هک  ییادخ  هب  تبـسن  ناشیا  و  دنـسر ، یم  نامیا  تاجرد  نیرتالاب  تداعـس  هب  ناشیا  تیالو 

صخش تسد  رد  حابصم  يانف  دننامه  دندیسر ، انف  هب  نایملاع  راگدرورپ  هضبق  رد  درادن و  يرگنـشور  رد  يا  هدارا  دوخ  زا  هک  دنا 
.دننک یم  لمع  یهلا  رما  هب  دنریگ و  یمن  یشیپ  دنوادخ  زا  راتفگ  رد  ناشیا  و 

یَقُّتلا ِمالْعَأ  َو 

یَقُّتلا ِمالْعَأ  َو 

سوماق رد  .تسا  هتیقتا  هیقت و  ردصم  یقت »  » تسامنهار و هک  تسا  یهوک  ملع  و  تسا ، یناث  لوا و  تکرح  هب  َمَلع »  » عمج مالعا » »
رـسک هب  رذـحلا » : » تفگ رذـح »  » هدام رد  و  مدومن ، رذـح  و  مدرک ، زیهرپ  وا  زا  ءاسکک : ءاقت  یقت و  هیقتا  هتیقت و  تیقتاو و  هدـمآ :

.درک ظفح  ار  وا  ینعی  هظفح »  » يانعم هب  هزرح »  » و تفگ : رذح  هدام  رد  و  زارتحا ، دوش : یم  هداد  تکرح  لاذ  هاگ  ءاح و 

يوقت یناعم  رد 

(474 «) ِنوُقَّتاَف يایِإ  َو  : » هفیرش هیآ  انعم  نیا  زا  تبیه و  تیشخ و  - 1 تسا : هدمآ  انعم  دنچ  هب  نآرق  رد  يوقتلا  : » نایبلا عمجم  رد  و 
هدـش هتفگ  هک  روط  نآ  انعم  نیا  ناـهانگ ، زا  اـهلد  ندرک  كاـپ  - 3 ( 475 «.) ِِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  : » هیآ لـثم  تعاـط  .دـشاب 2 - یم 

.لوا يانعم  ود  نآ  هن  تسا و  يوقت  تقیقح 

.دندرک ءات  هب  بلق  ار  واو  تسا و  واو  نآ  لعفلا  مال  لعفلا و  ءاف  هک  نیا  هچ  تسا ، قورفم  فیفل  يوقت  میوگ :

يوقت تقیقح  نایب  رد  يا  همدقم 

: تسا نیا  همدقم  نآ  میدنمزاین و  يا  همدقم  هب  يوقت  تقیقح  نایب  يارب 

هب دناوت  یم  و  دـشاب ، یم  دودـح  همه  زا  هزنم  هکلب  درادـن ، یتفـص  مسا و  دودـح و  شیوخ  شنیرفآ  يادـتبا  زا  ناسنا  هک  دـیتسناد 
رد هک  نانچ  دـشاب ، یم  تیدوبع  تقیقح  نامه  یفرح  ناونع  تسا ، هتـشاد  یفرح  ناونع  لزنت  نیا  رد  دـنک و  لزنت  رت  نییاـپ  ملاوع 

همه يادبم  رفک و  كرـش و  تقیقح  نامه  یمـسا  يانعم  نینچ  دریگب ، یمـسا  يانعم  یلالقتـسا و  ناونع  دـناوت  یم  هدـش  دای  لزنت 
.مینک یم  هماقا  ناهرب  تساراد  ار  ناقیا  تیالو  هک  ادخ  کمک  هب  بلطم  نیارب  نونکا  دشاب ، یم  رورش 
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: میوگ یم  منک و  یم  هیکت  يو  هوق  لوح و  هب  مریگ و  یم  تناعتسا  دنوادخ  زا 

یْقثُْولا َال ِهَوْرُْعلاـِب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْنِمْؤی  ِتوُغاَّطلاـِب َو  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَْغلا  َنِم  ُدْـشُّرلا  َنیَبَت  ْدَـق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ـال  : » هفیرـش هیآ 
ْمُهَنوُجِرْخی ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  اَهل َو  َماـصِْفنا 

.دراد تلالد  ام  بولطم  رب  هیآلا...ِتاُملُّظلا » َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم 

هکنانچ هداد ، رارق  دوش  یمن  هراپ  هک  مکحم » نامسیر   » ینعی یقثو » هورع   » هب ندز  گنچ  ار  ادخ  هب  نامیا  دنوادخ  الوا  هک  نیا  هچ 
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دقتعم نآ  هب  دـیاب  هک  هچنآ  هب  هدـنناسر  هار  نامه  هیآ  رد  ادـخ  زا  دارم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هورع  ود  تلزنم  هب  توغاط  هب  نامیا 
نیا هچ  دـننونکم ، ناسنا  تقیقح  رد  هار  ود  نیا  نوچ  و  وا ، زا  هدـننک  رود  هار  دراد  رارق  ادـخ  لباقم  رد  هک  توغاـط  زا  دارم  دوب و 
ران ایو  فرـص  رون  زا  ار  ناسنا  ام  یَْغلا ؛» َنِم  ُدْشُّرلا  َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  دومرف «: دنوادخ  اذل  تسا و  راتخم  اتقیقح  ناسنا  هک 
قلخ ضحم  رون  زا  ناـسنا  زگره  هک  نیا  هچ  دـشاب ، ناـمیا  زا  عونمم  اـتاذ  اـی  بوجحم و  رفک  زا  هک  يا  هنوـگ  هب  میدـیرفاین  فرص 
هدش دای  ریـسم  ود  هب  ار  وا  ام  هکلب  دوشن ، یـشمتم  وا  زا  نامیا  ات  هدشن  هدیرفآ  ضحم  ران  زا  زین  دوشن و  یـشمتم  وا  زا  رفک  ات  هدـشن 
سک ره  ات  میداد ، شا  هدارا  قبط  ار  ریسم  ود  ره  كولس  تردق  وا  هب  و  میداد ، وا  هب  تملظ  رون و  زا  و  میدرک ، ییامنهار  تیاده و 

ود ره  اب  و  دتفا ، ریـسم  نادب  ناهرب  لیلد و  اب  دبای  تیاده  یگدـنز و  تایح و  سک  ره  دوش و  كاله  لیلد  هنیب و  زا  ددرگ  كاله 
هیآ سپ  هیآ ، رخآ  ات  تسا  هدز  گنچ  یقثو  هورع  هب  دروآ ، ادـخ  هب  نامیا  دزروب و  رفک  توغاط  هب  سک  ره  سپ  دـشاب ، انـشآ  هار 

.تسا هدماین  یفیلکت  مکح  نایب  يارب  هیآ  اریز  تسا ، هدش  خسن  هیآ  هک  دندرک  نامگ  یخرب  هک  نیا  هچ  هدشن ، خسن 

، تسا تیبرت  فرصت و  دارم  و  تسا ، توغاط  نآ  زا  نیرفاک  تیالو  ادخ و  نآ  زا  نینمؤم  تیالو  یناث : رد  و 
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ناتـسرپ هناگود  بهذم  هک  دیآ  یم  مزال  هنرگ  و  دوش ، نامدرم  رد  رثوم  ات  تسین  رگید  ییادخ  یلاعت  يادـخ  اب  هک  تسا  نشور  و 
عاونا عونلا  بر  ءامسا  نآ  و  دشاب ، یم  ءامـسا  رگید  ضرع  رد  هک  تسا  یمـسا  هَّللا  هَّللا »  » زا دارم  راچان  هب  سپ  دشاب  حیحـص  يونث 

هب تقلخ  يذلا  کمـساب  تاومـسلا و  هب  تقلخ  يذلا  کمـساب  کلأسا  : » لثم تسا  هدش  هراشا  نادـب  اهاعد  رد  هک  دنتـسه  قیالخ 
نیا هداد ، رارق  شدوخ  رد  يوطنم  تملظ  روـن و  زا  ار ، ناملـسم  رفاـک و  زا  معا  ناـسنا ، يادـبم  دـنوادخ  اـثلاث : هریغ و  و  نیـضرالا »

َنوُرُفْکَت َفیَک  َو  دومرف : ِتاُملُّظلا و  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  : » دومرف و  ِروُّنلا » َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخی  : » هدمآ اج  ود  رد  بلطم 
یم رفک  هنوـگچ  : » ینعی (476 «) ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  يِدُـه  ْدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْمِصَتْعی  ْنَم  ُُهلوُـسَر َو  ْمُکِیف  ِهَّللا َو  ُتاـیآ  ْمُکیَلَع  یْلُتت  ْمـُْتنَأ  َو 

هب دنز ، گنچ  ادخ  نامسیر  هب  سک  ره  و  تسادخ ، لوسر  امش  نیب  رد  ددرگ و  توالت  ادخ  تایآ  امـش  رب  هک  یتروص  رد  دیزرو 
«. تسا هدش  تیاده  میقتسم  طارص 

هن دسرب  شدوخ  هب  دنز  یم  گنچ  وا  هب  هک  یـسک  دیاب  دشاب  ههلآلا » هلا   » اجنیا رد  هَّللا »  » زا دارم  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  تلالد  نایب 
: دومرف یلاعت  يادخ  زین  میقتسم و  طارص  هب 

َیلِإ ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرْخِیل  ُُهتَِکئالَم  ْمُکیَلَع َو  یِّلَصی  يِذَّلا  َوُه  ًالیِصَأ  ًهَرُْکب َو  ُهوُحِّبَـس  ًارِیثَک َو  ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  »
ار وا  ماش  حبـص و  رد  دینک و  دای  ار  دنوادخ  رایـسب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی ( 477 «) ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  ِروُّنلا َو 

ار امش  ات  دنتسرف  یم  تمحر  امش  رب  شناگتشرف  وا و  دییامن ، حیبست 
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«. تسا زوسلد  نابرهم و  نینمؤم  هب  وا  و  دنروآ ، نوریب  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا 

ریسفت اهنآ  نانمـشد  هب  تملظ  هک  نانچ  هدش ، ریـسفت  وا  مالـسلا  هیلع  نیرهاط  دالوا  نینمؤملاریما و  هب  نآ  ریغ  یلبق و  هیآ  رد  رون  و 
.دمآ دهاوخ  نآ  رابخا  هرون » و   » هرقف رد  ادخ  تساوخ  هب  ( 478) .تسا هدمآ  يریسفت  نینچ  یقثولا  هورع  رد  زین  و  هدیدرگ ،

نامـسیر نم  : » ینعی يوقتلا » هملک  یقثوـلا و  هَّللا  هورع  اـنا  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  يا  هبطخ  نینمؤـملاریما  زا  ( 479) دیحوت رد  و 
«. متسه يوقت  هملک  یهلا و  مکحم 

و  » ترـضح نآ  نخـس  رد  و  یقثولا » هورعلا  يوقتلا و  هملک  نحن  و  : » تسا هدش  تیاور  ثیدح  نیا  اضر  ماما  زا  ( 480) لامکا رد  و 
ناسنا تقیقح  رد  ناشیا  نانمـشد  تاملظ  مالـسلا و  هیلع  همئا  راونا  هک  دـش  هتفگ  نامیالا » باوبا  رایخالا و  مئاـعد  راربالارـصانع و 

.تسا نونکم  ءایشا  همه  رد  هکلب 

َناْسنِْإلا َو اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  دراد ، تلالد  قوف  بلطم  رب  دـنک  تلالد  تاملظ » رون و  لعج   » رب هک  يا  هیآ  ره  زین  و 
ار ناسنا  ام  : » ینعی ٌدـیِعَق » ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتی  ْذِإ  ِدـیِرَْولا  ِْلبَح  ْنِم  ِهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اـم  ُمَْلعَن 

دروخرب ود  هک  یماگنه  هب  میرت ، کیدزن  يو  هب  ندرک  گر  زا  ام  و  میناد ، یم  دنک  یم  هسوسو  ار  يو  سفن  هک  هچنآ  میدـیرفآ و 
«. دنشاب هتسشن  وا  تسار  پچ و  رد  دننک و  دروخرب  دیتع ) بیقر و  کلم  ود  يو (  اب  هدننک 

ناطیـش يرخالا  یلع  دـشرم و  کلم  امهیدـحا  یلع  نانذا  هل  بلق و  نم  ام  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  قداص  ماما  زا  ( 481) یفاک رد 
هرجزی اذه  هرمأی و  اذه  نتفم ،
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ٌبِیقَر ِهیَدـَل  َّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلی  ام  ٌدـیِعَق  ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمْیلا َو  ِنَع   » یلاعت هَّللا  لوق  واـهنع  هرجزی  کـلملا  یـصاعملاب و  رمأـی  ناطیـشلا 
یناطیـش رگید  شوگ  رب  و  دـنک ، یم  تیادـه  دـشر  هار  هب  هک  يا  هتـشرف  دراد : شوگ  هک  نیا  رگم  تسین  یبلق  چـیه  482 ؛) «) ٌدِیتَع

نآ زا  هتـشرف  دناوخ و  یم  ناهانگ  هب  ناطیـش  دیامن ، یم  یهن  ار  وا  نآ  دـهد و  یم  نامرف  وا  هب  نیا  دـیامن ، یم  يرگ  هنتف  هک  تسا 
نیا رگم  دیآ  یمن  نوریب  وا  زا  يا  هملک  چیه  دنا ، هتـسشن  نت  ود  وا  پچ  تسار و  رد  : » هک تسادخ  لوق  دافم  نیا  و  دـنک ، یم  عنم 

«. تسا دیتع  بیقر  دزن  رد  هک 

لهج لقع و  يانعم  رد 

هَّللادبع و یبا  دنع  تنک  : » تفگ يو  هدش ، تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  ثیدـح  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  ( 483) یفاک ثیدح  و 
: تلقف هعامـس  لاق  اودـتهت ، هدـنج  لهجلا و  هدـنج و  لقعلا و  اوفرعا  لاقف : لـهجلا ، لـقعلا و  رکذ  يرجف  هیلاوم ، نم  هعاـمج  هدـنع 

نم شرعلا  نیمی  نع  نییناحورلا  نم  قلخ  لوا  وه  لقعلا و  قلخ  لجوزع  هَّللا  نا  هَّللادبعوبا  لاقف  انتفرع  ام  الا  فرعن  ام  فرعت  تلعج 
.یقلخ عیمج  یلع  کتمرک  امیظع و  اقلخ  کتقلخ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاقف  لبقاف  لبقا  : هل لاق  مث  ربداف ، ربدا  هل  لاقف  هرون ،

«. ثیدـحلا...هنعلف تربکتـسا ، هل  لاقف  لبقی ، ملف  لبقا  هل : لاق  مث  ربداف ، ربدا  هل : لاقف  ایناملظ ، جاجالا  رحبلا  نم  لهجلا  قلخ  مث  لاق :
نخس دنتشاد ، روضح  ترضح  نآ  ناتـسود  زا  يا  هدع  سلجم  نآ  رد  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  ابا  سلجم  رد  : » ینعی

.دـیبای یم  تیادـه  دیـسانشب ، ار  نآ  نایرکـشل  لهج و  نآ و  نایرکـشل  لقع و  رگا  دومرف : ترـضح  دـمآ ، نایم  هب  لهج  لقع و  زا 
، موش تیادف  مدیسرپ : تفگ : هعامس 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


و دیرفآ ، شرون  زا  ار  لقع  لجوزع  يادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیزومایب ، ام  هب  امش  هک  نیا  رگم  میناد  یمن  ار  يزیچ  ام 
، دروآ يور  دومرف : هاـگنآ  درک ، تشپ  نک  تشپ  تفگ : لـقع  هب  دراد ، رارق  شرع  تسار  بناـج  رد  یناـحور  قولخم  نیلوا  لـقع 

.مداد تمارک  همهرب  مدیرفآ و  یگرزب  دوجوم  ار  وت  نم  دومرف : وا  هب  یلاعت  يادخ  دروآ ، يور  لقع 

هاگنآ دـینادرگرب ، ور  يو  نادرگرب ، يور  تفگ : يو  هب  سپ  دـیرفآ ، کـیرات  خـلت و  ییاـیرد  زا  ار  لـهج  دـنوادخ  دومرف : هاـگنآ 
«. ثیدحلا درک ، تنعل  ار  وا  سپ  يدیزرو ، ربکت  دومرف : وا  هب  دنوادخ  درکن ، ور  لهج  روآ ، يور  دومرف :

تخانـش دنـشاب  ادـج  رگا  و  دـنا ، یناسنا  بتارم  زا  هکلب  دنتـسین ، ناسنا  تقیقح  زا  جراخ  قولخم  ود  لهج  لقع و  هک  تسا  نشور 
.درگنب شیوخ  ملاع  رد  ار  وا  دسرب و  لقع  ملاع  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نتفای  تیاده  سپ  ددرگ ، یمن  ناسنا  تیاده  تلع  ودنآ 

ًاخَزَْرب َو امُهَنَیب  َلَعَج  ٌجاجُأ َو  ٌْحِلم  اذه  ٌتاُرف َو  ٌبْذَـع  اذـه  ِنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو  : » دراد تلالد  ریز  هفیرـش  هیآ  بلطم  نیمه  رب 
یخزرب ود  نآ  نیب  و  خـلت ، ییاـیرد  نآ  نیریـش و  ییاـیرد  نیا  تخیمآ ، مهب  ار  اـیرد  ود  هک  تسوا  : » ینعی ( 484 «) .ًاروُجْحَم ًارْجِح 

مهب ار  اــیرد  ود  : » ینعی (« 485) ِناـیِْغبی ـال  ٌخَزَْرب  اـمُهَنَیب  ِناـیِقَْتلی  ِنیَرْحَْبلا  َجَرَم  : » دوـمرف و  دنـشاب .» ادـج  همه  زا  هشیمه  هک  داد  رارق 
«. دنسر یمن  رگیدمه  میرح  هب  هک  دراد  رارق  یخزرب  ود  نآ  نیب  یلو  دنیامن ، یم  تاقالم  رگیدمه  اب  هک  يا  هنوگ  هب  تخیمآ 

ِهیَلَع ْتَّقَح  ْنَـم  ْمُْـهنِم  ُهَّللا َو  يَدـَـه  ْنَـم  ْمُْـهنِمَف  َتوُـغاَّطلا  اوـُِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُدــُبْعا  ِنَأ  ًـالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  اــْنثََعب  ْدـََـقل  َو  : » دوـمرف و 
(486 «) َُهلالَّضلا
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رب و  درک ، تیاده  دنوادخ  ار  يا  هدـع  دـینک ، يرود  توغاط  زا  دـیتسرپب و  ار  يادـخ  هک  میداتـسرف  یلوسر  یتما  ره  رد  ام  : » ینعی
«. تسا هدروخ  مقر  تلالض  يا  هدع 

هباتک َو یف  هَّللا  لوق  کلذ  و  انودع ، نم  هءاربلا  انتیالوب و  الإ  طق  ایبن  هَّللا  ثعب  ام  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ماما  زا  یـشایع 
اُوبَنَتْجا َنیِذَّلا  َو  : » هفیرـش هیآ  دمحم و  لآ  هب  تبـسن  ناشیا  بیذـکت  هطـساو  هب  : » ینعی َُهلالَّضلا » ِهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم...ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل 

، دنا هدیتسرپن  ار  نآ  و  دنا ، هدـیزگ  يرود  توغاط  زا  هک  یناسک  : » ینعی ( 487 «) يرُْشْبلا ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبانَأ  اهوُُدبْعی َو  ْنَأ  َتوُغاَّطلا 
« ...داب اهنآ  رب  تراشب  دنتشگزاب ، ناشراگدرورپ  يوس  هب  و 

اهنآ امش  : » ینعی هدبع » دقف  ارابج  عاطا  نم  و  مه ، متنا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
«. تسا هدیتسرپ  ار  وا  دنک ، يوریپ  يرگمتس  زا  سک  ره  دیتسه ،

زا دـندرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  هک  ادـخ  ناگدـنب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دـیبای ، یم  يا  هلباقم  توغاط  و  هَّللا »  » نیب تایآ  نیا  رد  اـمش 
رب تلالد  تسا ، هدـش  رارقرب  توغاط  هَّللا و  نیب  نآ  رد  هک  یتایآ  قلطم  هکلب  دومرف ، ریـسفت  هعیـش  هب  ار  دـننک  یم  بانتجا  توغاط 

: ینعی ( 488 «) مُُکتْفَلْخَأَف ْمُُکتْدَعَو  ِّقَْحلا َو  َدْعَو  ْمُکَدَعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَْألا  یُِضق  اََّمل  ُناطیَّشلا  َلاق  َو  : » هفیرش هیآ  نیا  لثم.دراد  ام  بولطم 
«. مدرک فلخت  نآ  زا  مداد و  هدعو  امش  هب  نم  یلو  داد ، امش  هب  تسرد  هدعو  دنوادخ  : تفگ تفای  همتاخ  راک  یتقو  ناطیش  «و 

امش هب  ناطیش  489 ؛) «) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ًالْضَف َو  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدِعی  ُهَّللا  ِءاشْحَْفلِاب َو  ْمُکُُرمْأی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعی  ُناطیَّشلا  : » هفیرش هیآ  و 
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الَأ ِناطیَّشلا  ُبْزِح  : » هفیرـش هیآ  و  دهد » هدعو  امـش  هب  ار  لضف  ترفغم و  دنوادخ  دیامن و  یم  رما  اشحف  هب  دهد و  یم  هدعو  ار  رقف 
هاگآ و  دنناطیش ، بزح  ناشیا  490 ؛) «) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  هیآ  ات  َنوُرِـساْخلا  ُمُه  ِناـطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ 

«. دنراگتسر ادخ  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  دنیادخ  بزح  اهنآ  ...دنراکنایز و  ناطیش  بزح  هک  دیشاب 

نیمه زا  دـهد  یم  رارق  ادـخ  تیالو  ضرع  رد  یتیالو  توعد و  تدابع و  هدـعو و  بزح و  ناطیـش  يارب  هک  ینآرق  تایآ  رگید  و 
.میا هدرک  نایب  هک  تسا  لیبق 

رد ودنآ  رّـس  دـنراد ، يا  هینالع  رّـس و  مسا  ود  نیا  و  تسا ، نمؤم  ریغ  رد  فرـصتم  هک  تسا  یمـسا  هَّللا و  مسا  ود  نآ  زا  دارم  سپ 
اهنآ ناوریپ  نانمـشد و  اـهنآ  نایعیـش  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ودـنآ  هینـالع  دراد و  رارق  شنیرفآ  يادـتبا  رد  سوـفن  هـمه 

.دنتسه

زا دارم  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  درک  یم  نایب  ار  خلت  بآ  اراوگ و  بآ  زا  شنیرفآ  يادـتبا  رد  ود  نآ  طالتخا  هک  ( 491) تنیط رابخا 
تیاور ود  نیا  زا  تسا ، رورـش  يادـبم  هک  ناـشیا  نانمـشد  رّـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رّـس  زا  تاریخ  همه  يادـبم  ودـنآ 

.دنا هدومن  ریسفت  ( 493) تایاور هک  نانچ  هدش ، ریبعت  تملظ  رون و  هب  تایآ  رد  لهج و  لقع و  هب  ( 492) هعامس

همادا رد  دراد ، تلالد  نآ  رب  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  هب  شدانـسا  هب  هیلا » درلا  ماـمالا و  هفرعم   » باـب رد  ( 494) یفاک تیاور  زین  و 
اَم ِهَّللا  َال َو  ُناَطیَّشلا  اَّلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َکـِلَذ  َعَقْوَأ  اَـم  ِهَّللا  ِءاـَلُؤَه َو  َهَفِْرعَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َعَقْوَأ  يِذَّلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  يَرَت  َلاَـق َأ  : » دومرف ثیدـح 

َنِینِمْؤُْملا َمَْهلَأ 
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دنگوس ادـخ  هب  تخادـنا ، ار  ینالف  نالف و  ینعی  اهنآ  تفرعم  ناشیا  ياهلد  رد  دـنوادخ  هک  دـینک  یم  رکف  ایآ  : » ینعی « ُهَّللا اَّلِإ  اَنَّقَح 
«. تسا هدرکن  ماهلا  نینمؤم  لد  رد  ار  ام  قح  ادخ  زج  مسق ، ادخ  هب  هدنکفین ، ار  اهنآ  تبحم  ناشیا  لد  رد  ناطیش  زج  یسک 

هللا یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  : » دومرف تسا  قطاـن  نآ  رب  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  هب  صـالخالا  باـب  رد  ( 495) یفاـک هعوفرم  تیاور  زین  و 
ُهَلِجآلا َو ُهَلِجاَْعلا َو  یَْغلا َو  ُدْـشُّرلا َو  َُهلاَلَّضلا َو  يَدُْـهلا َو  ُلِطاَْبلا َو  ُّقَْحلا َو  ُناَطیَّشلا َو  ُهَّللا َو  َوُه  اَـمَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهیَأ  اـی  ملـسو  هلآو  هیلع 

قح و  ناطیش ، ادخ و  اهنت  مدرم ! يا  : » ینعی ِناَطیَّشِللَف » ٍتاَئیَس  ْنِم  َناَک  اَم  ِهِّللَف َو  ٍتاَنَسَح  ْنِم  َناَک  اَمَف  ُتاَئیَّسلا  ُتاَنَسَْحلا َو  ُهَِبقاَْعلا َو 
يا هنسح  ره  تسا ، تائیس  تانـسح و  تبقاع و  و  یقاب ، ترخآ  یناف و  يایند  یغ و  دشر و  و  تلالـض ، تیاده و  لطاب و  یلاعت و 

«. تسا ناطیش  زا  هئیس  ره  ادخ و  زا 

باوخ ماگنه  رد  (ع ) قداص ماما  لمعلاروتسد 

َال َأ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرادـیبو  باوخ  ماـگنه  هب  اـعد  باـب  رد  ( 496) یفاـک تیاور  زین  و 
ِهَّللاـِب َو ُْتنَمآ  ِهَّللا  ِمِْسب  ُلوُقی  یِـسْرُْکلا َو  َهیآ  ُأَْرقی  َناَـک  َلاَـق  یََلب  ُْتُلق  ِهِشاَِرف  َیلِإ  يَوَأ  اَذِإ  ُلوُقی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَـک  اَِـمب  ْمُکُِربْـخُأ 

تفر یم  باوختخر  هب  هک  یماگنه  هب  ادـخ  لوسر  ياعد  زا  ایآ  : » ینعی ِیتَظَقی .» ِیف  یِماَـنَم َو  ِیف  ِینْظَفْحا  َّمُهَّللا  ِتوُغاَّطلاـِب  ُتْرَفَک 
رفک توغاط  هب  مدروآ و  ادخ  هب  نامیا  ادخ  مان  هب  دومرف : یم  دناوخ و  یم  یسرکلا  هیآ  دومرف : هلب ، مداد : خساپ  منکن ، ربخ  ار  امش 

!«. امرف ظفح  میرادیب  باوخ و  رد  ارم  ایادخ  مدیزرو 

رد و 
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ِینْظَفْحا َّمُهَّللا  ِتوُغاَّطلِاب  ُتْرَفَک  ِهَّللاـِب َو  ُْتنَمآ  : » دومرف یم  باوخ  ماـگنه  هب  ربماـیپ  هک  نیا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ( 497) تیاور
مادـک هن  رگ  و  دومرف ، یم  ریبـعت  توغاـط  هب  تملظ  هبترم  زا  ادـخ و  هب  رون  هبترم  زا  ترـضح  نآ  زا  سپ  ِیتَـظَقی » ِیف  یِماَـنَم َو  ِیف 

«. دیزرو یم  رفک  ودب  يو  هک  دوب  ترضح  نآ  نامز  رد  توغاط 

ياه هرقف  رد  هک  نانچ  تسا ، ناکما  هنومن  ناسنا  هک  دـنام  یمن  هدیـشوپ  وا  رب  دـیامن  راـبخا  رد  یلمأـت  كدـنا  سک  ره  هصـالخ  و 
تملظ یکیرات و  وا  رد  تسا و  تاریخ  همه  يادبم  هک  دـشاب  یم  دـمحم  لآ  رـس  هک  تسا  يرون  ناسنا  رد  سپ  دـیتسناد ، هتـشذگ 

، تسا یمدآ  رد  رایتخا  هدننک  تابثا  نیمه  و  دـشاب ، یم  رورـش  همه  يادـبم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  نامـشد  رّـس  هک  تسا 
.دنبای یم  رد  حوضو  هب  ار  بلطم  نیا  دسانشب  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  و  دیتخانش ، اقباس  هک  نانچ 

نانچ تسا ، هداد  رارق  یسفن  ره  رد  دنوادخ  هک  تسا  دمحم  لآ  رّس  زا  يرون  يوقت  تقیقح  سپ  دیتسناد ، ار  همدقم  نیا  هک  نونکا 
هدرک لقن  هتـشذگ  رد  ار  تیاور  ود  نیا  ریظن  ام  تسا و  هدش  تیاور  اضر  ماما  زا  ( 498) لامکا رد  نینمؤملاریما و  زا  دیحوت  رد  هک 

.دنتسه يوقت  هملک  ناشیا  هک  میا 

وه ینعاطأ و  نم  رون  یئایلوأ و  ماـمإ  كدـعب و  يدـهلا  هیار  اـیلع  نإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ربماـیپ  زا  ( 499) نساحم رد  و 
رارق نایقتم  رد  هک  تسا  يا  هملک  وا  و  دشاب ، یم  مناعیطم  رون  ناتـسود و  ربهر  تیادـه و  مچرپ  یلع  نیقتملا ؛» اهتمزلأ  یتلا  هملکلا 

«. مداد

َنِینِمْؤُْملا َو یَلَع  ِِهلوُسَر َو  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  : » دومرف هناحبس  يادخ  اذل  و 
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«. داد رارق  اهنآ  رد  ار  يوقت  هملک  داتسرف و  نینمؤم  ربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  500 ؛) «) يْوقَّتلا َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأ 

هدـش دراو  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا ، یهلا  رماوا  تعاـطا  لـعف  ملاـع  رد  وکین و  قـالخا  هب  قلخت  تاـکلم  ملاـع  رد  رون  نآ  همزـال 
(. تسا نآ  مزال  هکلب  ) تسین يوقت  تقیقح  نیا  هتبلا  تسا ،

اُولَعَف اذِإ  َنیِذَّلا  َو...َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  ُتاوامَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  : » دومرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ 
هب ناـتراگدرورپ و  ترفغم  هب  : » ینعی ( 501 «) ُهَّللا َّالِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغی  ْنَم  ْمِِهبُونُذـِل َو  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاف 

دوخ رب  دـنداد و  ماجنا  تشز  راک  هک  یناسک  و...دیباتـشب  هدـش  هدامآ  نیقتم  يارب  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  يانهپ  هک  یتشهب 
«. دزرمآ یم  ادخ  زج  هب  ار  ناهانگ  یناسک  هچ  و  دنبلط ، ترفغم  دوخ  ناهانگ  زا  دننک و  دای  ار  دنوادخ  دنتشاد  اور  متس 

راصنا زا  يرتخد  هک  نیا  هچ  دـش ، لزان  دـندیدزد  یم  ار  اه  نفک  هتفاکـش و  یم  ار  اهروگ  هک  یناوج  نأـش  رد  هیآ  نیا  هک  نیا  هچ 
نامیشپ هاگنآ  تشاذگاو ، ار  وا  لاح  نامه  هب  تخیمآ و  رد  وا  اب  دیدزد و  ار  وا  نفک  تفاکـش و  ار  شروگ  هنابـش  ناوج  نیا  درم ،

.دش

هتفریذپ یـصاعم  لها  هبوت  قلطم  دیابن  هک  نانچ  ددرگن ، هتفریذپ  يو  هبوت  دیاب  دـشاب  ادـخ  تاروتـسد  زا  يوریپ  يوقت  تقیقح  رگا 
يوقت هملک  تقیقح و  سپ  دریذپ » ناراگزیهرپ  زا  اهنت  دنوادخ  : » ینعی « َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتی  امَّنِإ  : » دومرف یلاعت  يادـخ  اریز  دوش ،

رد تقیقح  نآ  لوزن  ماگنه  هب  هک  نیا  هب  دوش  یم  يوقت  هملک  ظفح  تنایص و  لاعفا و  تاکلم و  ملاع  رد  تسا و  رون  نآ 
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هک نیا  هچ  دوش ، یم  تاعارم  نآ  رد  یلآ  یفرح  يانعم  هدـش و  هداـهن  يراـنک  هب  یلالقتـسا  یمـسا  ياـنعم  لاـعفا  تاـکلم و  ملاـع 
میهاربا ترـضح  نأـش  هک  ناـنچ  تسا ، یفرح  ینعم  نیمه  لاـعفا  ملاوع  اـت  تاذ  ملاوع  زا  یملاـع  ره  رد  تیدوبع  تقیقح  تیاـعر 

اَنَأ ُتِْرمُأ َو  َِکلذـِب  َُهل َو  َکیِرَـش  َنیَِملاْعلا ال  ِّبَر  ِهَّلل  ِیتامَم  يایْحَم َو  یِکُُـسن َو  ِیتالَـص َو  َّنِإ  : » هک تسا  نیمه  مالـسلا  هیلع  لیلخ 
نم درادن و  یکیرـش  وا  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  يادخ  زا  مگرم  یگدـنز و  تادابع و  زامن و  انامه  : » ینعی (502 «) نیِِملْسُْملا ُلَّوَأ 

«. مناگدش میلست  نیلوا  نم  و  متسه ، نیمه  هب  رومأم 

شربماـیپ هب  ادـخ  و  داد ، رارق  تنـس  زاـمن  ره  زا  لـبق  تمارد  ار  نآ  هدرک و  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یِکُُـسن َو ِیتالَـص َو  َّنِإ  ُْلق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  َناک  ام  ًافِینَح َو  َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ًامِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق  : » دومرف
اَم َهَّللا  اوُقَّتاَـف  :» هفیرـش هیآ  نیا  سپ  ( 503 «) َنیِِملْـسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکلذـِب  َُهل َو  َکیِرَـش  َنیَِملاـْعلا ال  ِّبَر  ِهَّلل  ِیتاـمَم  ياـیْحَم َو 

زیهرپ ادـخ  زا  يوقت  تقیقح  هب  : » ینعی ( 505 «) ِِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  : » هفیرـش هیآو  دیزیهرپب » ادخ  زا  دیناوت  ات  : » ینعی (504 «) ُْمتْعَطَتْسا
تایآ هک  يرابخا  هک  نانچ  دوش ، تنایـص  ظفح و  بتارم  همه  رد  كرابم  مسا  نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  یتایآ  نینچ  لاـثما  دـینک »

هدوـب و تاریخ  همه  يادـبم  يو  هک  دـیتسناد  هـک  اریز  دراد  تلـالد  نآ  رب  هدرک  اـنعم  یهلا  تاروتـسد  زا  تعاـطا  هـب  ار  هدـش  داـی 
دمحم لآ  نانمـشد  رّـس  هک  تسا  توغاط  یکیرات  رد  نداتفین  عرو »  » تقیقح دراد و  لاـعفا  تاـکلم و  ملاـع  رد  یتروص  تاـعاط ،

نآ تاعورف  و  تسا ،
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، دشاب یم  نآ  زا  هناحبس  يادخ  اب  ربکت  دوجو و  بتارم  همه  رد  لالقتسا  راهظا  زین  هدش و  یهن  هک  يدراوم  همه  شحاوف و  لیبق  زا 
نم : » ینعی ( 506 «) ٍنُونْـسَم ٍإَـمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَـشَِبل  َدُجْـسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  : » تفگو تسا  هدرک  نینچ  ناطیـش  هک  روط  ناـمه 

ٍران َو ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌریَخ  اَنَأ  : » تفگ تسناد و  گرزب  ار  دوخ  نیارباـنب  منک » یمن  هدجـس  يا  هدـیرفآ  هدـنام  لـگ  زا  هک  ار  يرـشب 
تامارک راد  زا  ار  ناطیـش  دـنوادخ  يا » هدرک  قلخ  لـگ  زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  متـسه ، وا  زا  رتهب  نم  : » ینعی (507 «) ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ 

وش نوریب  تشهب  زا  : » ینعی ( 508 «) نیِّدلا ِمْوی  یلِإ  ِیتَنَْعل  َکیَلَع  َّنِإ  ٌمیِجَر َو  َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  : » دومرف وا  هب  هدرک و  نوریب  شیوخ 
«. تسا هتفرگ  رارق  تمایق  زور  ات  وت  رب  نم  يرود  تنعل و  يا و  هدش  مجر  هک  نیا  هچ 

ِْمثِإـْلا َو َرِهاـظ  اوُرَذ  َو   » هـیآ و  دـینک » يرود  دـیلپ  ياـه  تـب  زا  : » ینعی ( 509 «) ِناـثْوَْألا َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَـف  : » هفیرـش هیآ  نیا  سپ 
ینعی تسا  توغاط  بتارم  ماـمت  زا  يرود  يارب  تاـیآ  نیا  لاـثما  و  دـینک » يرود  هاـنگ  ناـهنپ و  راکـشآ و  زا  : » ینعی ( 510 «) ُهَنِطاب

.دنا هنوگ  نیا  دنا  هدرک  انعم  ادخ  تامرحم  زا  بانتجا  هب  ار  عرو »  » هک يرابخا  و  دشاب ، یم  نآ  لعف  ملاع  ات  تاذ  ملاع  زا  يرود 

ناـشیا هک  دوش  یم  نشور  امـش  يارب  تسا  دـمحم  لآ  ّرـس  يوقت  هک  دـیدیمهف  و  دـیتسناد ، ار  يوقت  نوؤـش  تقیقح و  هک  نوـنکا 
، تسا ریـسم  نآ  زا  هینالع  رد  نایملاع  راگدرورپ  هب  كولـس  هار  هک  دنتـسه  ییاههوک  ناشیا  و  دـنا ، هینالع  رّـس و  رد  یقتلا » مالعا  »

ادج تایهنم  زا  ار  دوخ  ات  داد  روتسد  ناشیا  هب  دنوادخ  اریز 
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دنسانش و یم  ار  نایناهج  راگدرورپ  هک  یسوفن  همه  رد  ناشیا  نونکم  راونا  اریز  دوش ، یم  هتـسج  هار  ناشیا  هب  زین  رـس  رد  و  دننک ،
.نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا  تسا و  دوجوم  دنیوج  یم  هانپ  وا  هب 

یَهُّنلا يِوَذ  َو 

یَهُّنلا يِوَذ  َو 

يا همدقم  يدعب  تارقف  هرقف و  نیا  نایب  .دشاب  یم  زین  هیهن »  » عمج نیا  یهن و  لثم  لقع  ...ینعی و  مض » هب  هیهنلا  : » تفگ سوماق  رد 
زا دوجوم  ره  بیصن  هک  دیتسناد  هوبنلا » تیب  لها  ای   » مالـسلا هیلع  ترـضح  نخـس  رد  هک  نادب  تسا : نیا  همدقم  نآ  دبلط و  یم  ار 

نیعت تسا  یهلا  ملاوع  زا  هک  حیتافم  زیمت  ملاع  تامولعم و  ملاع  رد  ادتبا  هک  تسا  رادقم  نیمه  نیتسخن  رداص  ینعی  توبن  تقیقح 
یم نیعم  يدوجو  هراشا  هب  ملاع  نآ  رد  نیعت  زا  دعب  و  دراد ، یمن  رب  یمدـع  ای  يدوجو و  هراشا  چـیه  ملاع  نآ  ریغ  رد  و  دـبای ، یم 

هراشا قلخ  ملاع  هب  لزنت  زا  دـعب  و  تسه ، زین  یمدـع  هراشا  لباق  هک  نانچ  دوش ، یمن  يا  هراـشا  نینچ  هب  قلخ  ملاـع  هب  یلو  ددرگ ،
یمن هتفگ  نآ  ریغ  تملظ و  رون و  لهج و  لقع و  وا  هب  اذل  درادن ، یمسر  مسا و  زونه  یلو  دوش ، یم  هراشا  ملاع  نیمه  رد  يدوجو 

.تسا دوجولا  فرص  نیتسخن  رداص  تقیقح  نیا  اهنت  و  دوش ،

نآ هب  نیملاعلا  بر  دنوادخ  هک  تسا  يرون  هَّللا  مسا  هبترم  هک  تسا  يرون  دوجو  ملاع  هب  لزنت  زا  دعب  اهنت  ءامسا  شیادیپ  دوجو  و 
رد هتـشذگ  رد  ار  بلطم  نیمه  دـمآ ، یمن  يدـحا  تخانـش  هب  دـش و  یمن  تدابع  دـنوادخ  دوبن  هبترم  نآ  رگا  و  دوش ، یم  هتخانش 

.میدرک نایب  نامیالا » باوبا   » حرش

هب نایملاع  راگدرورپ  هدش و  قلخ  شرع  تسار  زا  هک  تسا  لقع  رون و  تقیقح  تقیقح ، نیا 
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تلالد نآ  رب  ( 511) يرابخا هک  نانچ  دریذـپ ، یم  ماجنا  نآ  طـسوت  شاداـپ  ازج و  یهنو و  رما  ددرگ و  یم  تداـبع  تقیقح  نیمه 
تـسا يرون  نیمه  داد و  هدعو  نیقتم  هب  دنوادخ  هک  تسا  ناقرف  تقیقح  نیمه  دـش و  نایب  یلبق  هرقف  رد  رابخا  نیا  زا  یخرب  دراد ،

ات هدـیرفآ  سوفن  همه  رد  ار  تملظ  رون و  دـنوادخ  دروآ ، یم  رون  هب  اه  یکیراـت  زا  ار  نینمؤم  دنراپـس و  یم  هر  نآ  اـب  ناـیقتم  هک 
هللا یلـصدمحم  ترـضح  رب  هک  تسا  یناقرف  دـمحم و  لآ  رّـس  نآ  زا  دارم  هک  میدرک  نایب  اهراب  ام  و  دنـشاب ، هتـشاد  رایتخا  اهناسنا 

.دنتسه مالسلا  هیلع  همئا  رون  نیا  رهاظم  و  دنک ، یم  ادج  رفاک  نمؤم و  لطبم و  قحم و  نیب  رون  نیمه  و  تسا ، هداتسرف  هلآو  هیلع 

ناقرف نآرق و  توافت  رد 

« ِِهب ِلَمَْعلا  ُبِجاَْولا  ُمَکْحُْملا  ُناَقْرُْفلا  ِباَـتِْکلا َو  ُهَلْمُج  ُنآْرُْقلا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 512) یفاک رد 
هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  ( 513) عماوج رد  و  تسا » بجاو  نآ  هب  لمع  هک  تسا  یمکحم  هیآ  ناقرف  باـتک و  همه  نآرق  : » ینعی

«. دشاب یم  نآرق  رد  مکحم  هیآ  ره  ناقرف  : » ینعی باتکلا » یف  همکحم و  هیآ  لک  ناقرفلا  : » دومرف هک 

نآرقلا هلمج  وه  باتکلا  مکحم و  رمأ  لـک  وه  َناـقْرُْفلا  : » دـندومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 515) یشایع و  ( 514) یمق و 
ناربمایپ ياـهباتک  هک  تسا  نارق  همه  باـتک  تسا و  یمکحم  رما  ره  ناـقرف  : » ینعی ءاـیبنألا » نم  هلبق  باـتک  نم  هیف  قدـصی  يذـلا 

« دنک یم  قیدصت  ار  هتشذگ 

ُرَخُأ ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  :» هفیرـش هیآ  لـیوأت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 517) یشایع و  ( 516) یفاک رد  و 
مالسلا و هیلع  ناماما  نینمؤملاریما و  تامکحم  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دندرک  تیاور  ٌتاِهباشَتُم »

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا ینالف  نالف و  تاهباشتم 

يرکن و تنطیـش و  تملظ و  لهج و  نآ  ضرع  رد  تسا و  ینـسح  ءامـسا  همه  يادـبم  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  لـقع  تقیقح  سپ 
تقیقح رورـش و  همه  هـشیر  لـصا و  توغاـط  .تـسا  هدـش  قـالطا  نآ  رب  یتـهج  هـب  یماـسا  نـیا  زا  کـی  ره  دراد ، رارق  توغاـط 
هیدمحم تقیقح  هبترم  رد  تسا و  هبترم  نآ  زا  رتالاب  هدـیرفآ  شیوخ  تاذ  رون  زا  دـنوادخ  هک  شرون  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

یـضرع مه  رگا  و  درادـن ، دوجو  هبترم  نآ  رد  لهج  ماـن  هب  يزیچ  اذـل  تسین  يزیچ  اـب  ضرع  مه  وا  و  درادـن ، دوجو  يزیچ  نینچ 
ما همکحم  تایآ  باـتک  رد  هک  نیا  هچ  دوب ، یمن  باـتک  نارق و  هبترم  نآ  هبترم  دوبن و  هَّللا » قلخ  اـم  لوا   » ترـضح نآ  رون  تشاد 

.تسا هدش  ریسفت  نالف  نالف و  هب  هباشتم  شنادنزرف و  نینمؤملاریما و  هب  همکحم  تایآ  دراد ، دوجو  هباشتم  تایآ  زین  باتکلا و 

فلتخم تارابتعا  ظاحل  هب  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رّـس  هک  تسا  ناقرف  هبترم  لقع  تقیقح  هک  دیتسناد  هک  نونکا 
.دریگ یم  نوگانوگ  ياهمان  تقیقح  نیا  نآ  رد 

هیآ يوقت و  هملک  تمکح و  هَّللاو و  روـن  ناـقرف و  باـجح و  یمراـهچ  یجح و  یموـس  یهن و  يرگید  تسا ، لـقع  اـهمان  زا  یکی 
ایلع و هملک  یلعا و  لثم  یقثو و  هورع  ینسح و  توعد  ینسح و  ءامـسا  لیبس و  میظع و  ءابن  يداه و  میقتـسم و  طارـص  همکحم و 

لقن ار  تایاور  زا  یـشخب  تسا ، صوصنم  تایاور  رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  یماسا  رگید  ماـما و  تجح و  هفیلخ و  دیهـش و  باـب و 
نا.دروآ میهاوخ  ًادعب  ار  رگید  یخرب  میدرک و 
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زا هدـمع »  » نزورب هیهن » ، » دـنیوگ یم  یهن  و  هیهن »  » نآ هب  دـنک  یم  یهن  یغب  رکنم و  ءاـشحف و  زا  هک  نـیا  راـبتعا  هـب  سپ  هَّللا  ءاـش 
نید همئا  هک  روط  ناـمه  هک  نیا  هب  دراد  هراـشا  اـیوگ  سپ  دـندرگ ، یم  یهتنم  نآ  هب  راـکفا  هک  هچنآ  ینعی  تسا  تلآ  مسا  نازوا 

كرش زا  زرحت  عرو و  تسین ، نکمم  هینالع  رد  ناشیا  زا  يرادربنامرف  رّـس و  رد  ناشیا  تفرعم  نودب  يوقت  دنتـسه و  یقتلا » مالعا  »
دزن رد  یهن »  » همه يدابم  اریز  تسین ، نکمم  هینالع  رد  ناشتعاطا  رس و  زا  اهنآ  تفرعم  نودب  زین  یغب  رکنم و  ءاشحف و  زا  يرود  و 

.تسا ناشیا 

یَجِحْلا یِلوُأ  َو 

دوخ زا  زیچ  نآ  دشاب و  یم  تارابتعا  همه  يأدـبم  هک  هدرک  يزیچ  هدارا  ترـضح  نآ  ایوگ  تسا ، لقع  يانعم  هب  رـسک  هب  یجح » »
نیا هچ  تسا ، هدرک  صاخ  هدارا  هدومن و  رکذ  ار  ماع  ترضح  اجنیا  رد  دوش ، نآ  اب  یفـصو  رابتعا  هک  نیا  نودب  دشاب  یم  رون  نآ 
یم هیزنت  نآ  رد  هک  دراد  يا  هبترم  هب  هراشا  یهنلا » يوذ   » تسا و رظان  دوش  یم  سیدـقت  نآ  رد  هک  يا  هبترم  هب  یقتلا » مـالعا   » هک

، تسا یتاذ  ناشیا  هب  تبـسن  هبترم  نیا  تسا و  دازآ  دویق  همه  زا  و  دوش ، یمن  رابتعا  نآ  اب  يزیچ  هک  تسا  هرقف  نیا  زا  دارم  دوش و 
یتاذ لثم  ای  یتاذ و  دوخ  فوصوم  يارب  تافـص  هک  يدراوم  هب  اـبلاغ  یلوا »  » هملک اریز  دـنا ، هبترم  نیا  تـالزنت  زا  بتارم  رگید  و 
سپ اهنآ ، لاثما  هبارق و  يوذ  لام و  يوذ  لثم  يذ »  » هملک فالخرب  سأـب ، یلوا  ملعلا و  یلوا  باـبلالاولوا و  لـثم  دراد ، هراـشا  دـنا 

همه عمج  لحم  ناشیا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 
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.دنا هدش  قیالخ  همه  فهک  رطاخ  نیمه  هب  هدشن و  راذگ  ورف  ناشیا  زا  ینأش  چیه  دنلقع و  بتارم 

يَرَوْلا ِفْهَک  َو 

.دنیوگ یم  راغ  نآ  هب  دشاب  کچوک  رگا  دنیوگ و  ار  هوک  گرزب  راغ  فهک 

.تسا ءاجلم  فهک و  تسا  هناخ  دننامه  هدش و  هدنک  هوک  رد  هک  هچنآ 

.دنا هینالع  رس و  رد  نامدرم  فهک  ناشیا  سپ  تسا ، مدرم  و  قلخ »  » يانعم هب  یتف »  » نزو رب  يرو » »

یم دـشار  نب  رمعم  زا  شدانـسا  هب  دوخ  یلاـما  رد  هر  ( 518) قودص تیاور  دـننام  دنتـسه  مدرم  فهک  رّـس  رد  ناشیا  هک  نیا  لیلد 
هیلإ رظنلا  ّدحی  هیدی  نیب  ماقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يدوهی  یتأ  لوقی  مالـسلا  هیلع  قداصلا  هَّللا  دـبع  ابأ  تعمـس  : » تفگ دـشاب 

رحبلا و هل  قلف  اصعلا و  هاروتلا و  هیلع  لزنأ  هَّللا و  هملک  يذلا  یبنلا  نارمع  نب  یسوم  مأ  لضفأ  تنأ  لاق  کتجاح  ام  يدوهی  ای  لاقف 
تناک هئیطخلا  باصأ  امل  مدآ 7  نإ  لوقأ  ینکل  هسفن و  یکزی  نأ  دـبعلل  هرکی  هنإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاـقف  ماـمغلاب  هلظأ 
فاخ هنیفـسلا و  یف  بکر  امل  احون  نإ  هل و  هَّللا  اهرفغف  یل  ترفغ  اـمل  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  کـلأسأ  ینإ  مهللا  لاـق  نأ  هتبوت 

لاق رانلا  یف  یقلأ  امل  میهاربإ ع  نإ  هنع و  هَّللا  هاجنف  قرغلا  نم  ینتیجنأ  امل  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  کلأسأ  ینإ  مهللا  لاق  قرغلا 
هاصع یقلأ  امل  مالسلا  هیلع  یسوم  نإ  امالس و  ادرب و  هیلع  هَّللا  اهلعجف  اهنم  ینتیجنأ  امل  دمحم  لآ  دمحم و  قحب  کلأسأ  ینإ  مهللا 

تنأ کنإ  فخت  هلـالج ال  لـج  هَّللا  لاـقف  ینتنمآ  اـمل  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  کـلأسأ  ینإ  مهللا  لاـق  هفیخ  هسفن  یف  سجوأ  و 
یلعألا
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اذإ يدـهملا  یتیرذ  نم  يدوهی و  ای  هوبنلا  هتعفن  ائیـش و ال  هنامیإ  هعفن  ام  یتوبنب  یب و  نمؤی  مل  مث  ینکردأ  ول  یـسوم  نإ  يدوهی  ای 
«. هفلخ یلص  همدقف و  هترصنل  میرم  نبا  یسیع  لزن  جرخ 

یم ار  ترضح  نآ  تقد  هب  داتـسیا و  دیـسر ، ادخ  لوسر  تمدخ  يدوهی  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » ینعی
.تسیرگن

؟ یهاوخ یم  هچ  يدوهی  يا  دومرف : ربمایپ 

ایرد داد و  وا  تسد  هب  ار  اصع  و  داتسرف ، وا  رب  ار  تاروت  درک و  هملاکم  وا  اب  دنوادخ  هک  نارمع  نب  یـسوم  ای  يرترب  وت  ایآ  تفگ :
؟ داد رارق  يو  هیاس  ار  ربا  تفاکش و  وا  يارب  ار 

: دوب اعد  نیا  يو  هبوت  دش ، هدولآ  هانگ  هب  مدآ  یتقو  میوگ ؛ یم  نکیلو  دیاتسب  ار  شدوخ  یـسک  هک  تسین  بوخ  دومرف : ترـضح 
.دیزرمآ ار  وا  دنوادخ  يزرمایب ! ارم  هک  مهد  یم  دنگوس  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ار  وت  ایادخ !

هک مهد  یم  دنگوس  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ار  وت  ایادخ  : تفگ دیساره  ندش  قرغ  زا  و  دش ، راوس  یتشک  رب  حون  هک  یماگنه  و 
.داد تاجن  ار  وا  دنوادخ  یهد ، تاجن  ندش  قرغ  زا  ارم 

تاجن ارم  هک  مهد  یم  مسق  دمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  ار  وت  ادـنوادخ ! تفگ : دـش  هدـنکفا  شتآ  رد  لیلخ  میهاربا  هک  یماگنه  و 
.داد رارق  نما  کنخ و  ار  شتآ  دنوادخ  یهد ،

دنگوس دمحم  لآ  دمحم و  هب  ار  وت  ایادخ  تفگ : درک  ساسحا  سرت  دوخ  رد  تخادـنا و  ار  شیوخ  ياصع  یـسوم  هک  یماگنه  و 
.يرترب ناشیا  رب  وت  سرتن ، دومرف : لجوزع  يادخ  یهد ، تاجن  ارم  هک  مهد  یم 

نم و هب  درک و  یم  كرد  ارم  نارود  یسوم  ترضح  رگا  يدوهی  يا 
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.تشادن وا  لاح  هب  يدوس  شا  يربمایپ  دروآ ، یمن  نامیا  متوبن 

«. دراذگ یم  زامن  وا  تشپ  رد  دیآ و  یم  دورف  میرم  نب  یسیع  جورخ  ماگنه  هب  هک  تسا  يدهم  نم  نادنزرف  رد  يدوهی  يا 

هداعا اذل  یبای ، رد  ار  بولطم  اهنآ  هب  رظن  اب  یناوت  یم  اریز  شاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  هتشذگ  اقباس  هک  یبلاطم  همیمـض  هب  بلاطم  نیا 
.دنا هدمآ  نوگانوگ  ياه  ترابع  توسک  رد  هک  دنتسه  انعم  کی  اهنآ  همه  هک  نیا  هچ  مینک ، یمن 

ِءایِبْنَأْلا ِهَثَرَو  َو 

دـشاب یم  ناشراگدرورپ  هب  یکیدزن  قالخا و  مراکم  مولع و  يادـبم  هک  تسا  یمظعا  مسا  هک  ءایبنا  توبن  مزاول  همه  ناـشیا  ینعی 
یلصفم ياهباتک  هک  نآریغ  اهریشمش و  اهباتک و  فسوی و  میهاربا و  نهاریپ  نامیلس و  متاخ  یـسوم و  ياصع  ریظن  دنتـسه ، اراد  ار 

.دنا هدرک  نایب  ار  اهنآ  همه  راحب  تماما  لثم 

امل : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  نابا  زا  يو  دنـس  هب  ( 519) یفاک تیاور  بلطم  نیا  هرابرد  تایاور  زا 
یِضْقَت ٍدَّمَُحم َو  َثاَُرت  ُذُخْأَت  ٍدَّمَُحم  َّمَع  ای  لاقف : نینمؤملا  ریما  بلطملادبع و  نب  سامتلا  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترضح 

َحیِّرلا يِراَُبت  َْتنَأ  َکُقیِطی َو  ْنَم  ِلاَْملا  ُلِیلَق  ِلایِْعلا  ُرِیثَک  ٌخیَـش  یِّنِإ  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلاَـقَف  ِهیَلَع  َّدَرَف  ِِهتاَدِـع  ُزِْجُنت  ُهَنیَد َو 
ُلِیلَق ِلایِْعلا  ُرِیثَک  ٌخیَـش  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  َلاَقَف  ُهَنیَد  یِـضْقَت  ِِهتاَدِـع َو  ُزِْجُنت  ٍدَّمَُحم َو  َثاَُرت  ُذُـخْأَت  ُساَّبَع َأ  ای  َلاَق  َُّمث  ًهَئیَنُه  َقَرْطَأَف  َلاَـق 

ُهَنیَد یِـضْقَت  ٍدَّمَُحم َو  ِتاَدِع  ُزِْجُنت  ٍدَّمَُحم َأ  اَخَأ  ای  ِیلَع  ای  َلاَق  َُّمث  اَهِّقَِحب  اَهُذُخْأی  ْنَم  اَهیِطْعُأَس  یِّنِإ  اَمَأ  َلاَق  َحیِّرلا  يِراَُبت  َْتنَأ  ِلاَْملا َو 
یَلَع َو َكاَذ  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ْمَعَن  َلاَقَف  ُهَثاَُرت  ُِضبْقَت  َو 
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ُتیَّنَمَتَف یِعَبْصِإ  ِیف  ُُهتْعَضَو  َنیِح  ِمَتاَْخلا  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  َلاَق  ِیتایَح  ِیف  اَذَِهب  ْمَّتَخَت  َلاَقَف  ِهِعَبْصِإ  ْنِم  ُهَمَتاَخ  َعََزن  یَّتَح  ِهَیلِإ  ُتْرَظَنَف  َلاَق  ِیل 
ِهَقَْربَْألا َو ِدُْرْبلا َو  ِباَحَّسلا َو  ِراَقَْفلا َو  يِذ  ِصیِمَْقلا َو  ِهیاَّرلا َو  ِعْرِّدـلا َو  ِرَفْغِْملِاب َو  یَلَع  ُلاَِـلب  اـی  َحاَـص  َُّمث  َمَتاَْـخلا  َكَرَت  اَـم  ِعیِمَج  ْنِم 
ای َلاَقَف  ِهَّنَْجلا  ِقُْربَأ  ْنِم  یِه  اَذِإَف  َراَْصبَْألا  ُفَطْخَت  ْتَداَک  ٍهَّقِِـشب  یِجَف َء  َهَقَْربَْألا  ِینْعی  َْکِلت  ِیتَعاَس  َریَغ  اَُهتیَأَر  اَـم  ِهَّللا  َوَف  َلاَـق  ِبیِـضَْقلا 

ًاعیِمَج ِنیِیبَرَع  ٍلاَِعن  یَجْوَِزب  اَعَد  َُّمث  ِهَقَْطنِْملا  َناَکَم  اَِهب  ِْرفْذَتْـسا  ِعْرِّدـلا َو  ِهَْقلَح  ِیف  اَْهلَعْجا  ُدَّمَُحم  ای  َلاَق  اَِهب َو  ِیناَـتَأ  َلـِیئَْربَج  َّنِإ  ِیلَع 
ِِسناَلَْقلا ٍدُحُأ َو  َمْوی  ِهِیف  َجَرَخ  يِذَّلا  ِصیِمَْقلا  ِهِیف َو  ِِهب  يِرْسُأ  يِذَّلا  ِصیِمَْقلا  ِنیَـصیِمَْقلا  ٍفوُصْخَم َو  ُریَغ  ُرَخالا  ٌفوُصْخَم َو  اَمُهُدَحَأ 

ِءاَبْهَّشلا َو ِنیَتَْلغَْبلِاب  یَلَع  ُلاَِلب  ای  َلاَق  َُّمث  ِِهباَحْـصَأ  َعَم  ُدـُعْقی  اَهُـسَْبلی َو  َناَک  ٍهَوُْسنَلَق  ِعَمُْجلا َو  ِنیَدـیِْعلا َو  ِهَوُْسنَلَق  ِرَفَّسلا َو  ِهَوُْسنَلَق  ِثاَـلَّثلا 
ُثَْعبی هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِِجئاَوَِحل  ِدِجْـسَْملا  ِباَِبب  ُفَقُوت  َْتناَک  ِحاَنَْجلا  ِنیَـسَرَْفلا  ِءاَوْصَْقلا َو  ِءاَبْـضَْعلا َو  ِنیَتَقاَّنلا  ِلُْدلُّدلا َو 

ِراَمِْحلا ُموُزیَح َو  ْمِدـْقَأ  ُلوُقی  َناَک  يِذَّلا  َوُه  ٍموُزیَح َو  هلآو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَجاَح  ِیف  ُهُضُکْریَف  ُُهبَکْریَف  ِِهتَجاَح  ِیف  َلُجَّرلا 
یلص ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  َهَعاَس  ٌریَفُع  یِّفُُوت  ِّباَوَّدلا  َنِم  یَـش ٍء  َلَّوَأ  َّنَأ  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َرَکَذَف  ِیتایَح  ِیف  اَهِْـضْبقا  َلاَقَف  ٍریَفُع 

تلحر هک  یماـگنه  : » ینعی ُهَْربَق » َْتناَـکَف  اَـهِیف  ِهِسْفَِنب  یَمَرَف  اَـبُِقب  َهَمْطَخ  ِیَنب  َْرِئب  یَتَأ  یَّتَـح  ُضُکْری  َّرَم  َُّمث  ُهَماَـطِخ  َعَطَق  هلآو  هیلع  هللا 
هیثرا يرـضاح  اـیآ  دـمحم ! يوـمع  يا  دوـمرف : ساـبع  هـب  و  دـناوخ ، ار  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ساـبع و  دـش ، کـیدزن  ادـخ  لوـسر 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم 
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يا تیادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : درک و  در  ار  نآ  سابع  يزاس ؟ ققحم  ار  وا  ياـه  هدـعو  ییاـمن و  ادا  ار  وا  ياهـضرق  يریگب و  ار 
ار وت  ياه  هدعو  ندرک  هدروآرب  تقاط  یـسک  هچ  یـشخب  یم  ربا  دننامه  وت  مراد  كدنا  یلام  مراولایع و  يدرمریپ  نم  ادخ  لوسر 

هدـعو نآ  لباقم  رد  يریگ و  یم  ار  دـمحم  هیثرا  ایآ  سابع  يا  دومرف : درک و  ثکم  یکدـنا  ادـخ  لوسر  هاگنآ  دومرف : ماـما  .دراد 
مریقف و راولایع و  ریپ و  نم  تیادف ، مردام  ردپ و  داد : خـساپ  سابع  ینک ؟ یم  ادا  ار  وا  ياه  ضرق  يزاس و  یم  هدروآرب  ار  وا  ياه 
، یلع يا  دومرف : هاگنآ  دـنک ، یم  ادا  ار  نآ  قح  هک  مهد  یم  یـسک  هب  ار  شیوخ  هیثرا  نم  نونکا  دومرف : يراـب ! یم  ربا  دـننامه  وت 

ردـپ داد : خـساپ  يریگ ؟ یم  ار  وا  هیثرا  ینک و  یم  ادا  ار  وا  نید  يزاس و  یم  هدروآرب  ار  دـمحم  ياه  هدـعو  ایآ  دـمحم ، ردارب  يا 
و دروآرد ، شتشگنا  زا  يرتشگنا  هک  مدید  نم  تفگ : سابع  .مدرگ  یم  لفکتم  مریگ و  یم  هدهع  رب  ار  هفیظو  نآ  تیادف ، مردامو 

نم هک  مدرک  وزرآ  متـسیرگن و  يرتشگنا  هب  تفگ : سابع  نک ، تسد  رب  ار  رتشگنا ي  نیا  نم  تایح  رد  نونکا  مه  دومرف : یلع  هب 
(520 «.) دیسر نم  هب  متاخ  نیمه  اهنت  هکرت  همه  زا  هک  مدرک  وزرآ  مدرک و  یم  متشگنا  رد  ار  نآ 

هنایزات هقربا و  دنبرمک  درب و  باحس و  همامع  راقفلاوذ و  ریـشمش  نهاریپ و  مچرپ و  هرز و  دوخ و  هالک  لالب  يا  : » درک ادص  هاگنآ 
هک دندروآ  يا  هچراپ  دـنبرمک  کی  سپ  مدوب ، هدـیدن  هظحل  نیا  زا  لبق  ات  ار  دـنبرمک  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : سابع  روایب ! ار 

قرب
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نیا دمحم  يا  تفگ : دروآ ، نم  يارب  ار  دـنبرمک  نیا  لیئربج  یلع  يا  دومرف : .دوب  تشهب  ياه  دـنبرمک  زا  هک  دز  یم  ار  مشچ  نآ 
ار دوب  هدزن  هنیپ  يرگید  هدز و  هنیپ  یکی  هک  ار  یبرع  نیلعن  ود  هاگنآ  .دنبب  دنبرمک  ياج  هب  ارنآ  راذـگب و  هرز  هقلح  رد  ار  دـنبرمک 

یکی هـالک  هس  زین  دوـب و  هتفر  گـنج  هب  دـحا  زور  رد  هک  ینهاریپ  هتفر و  جارعم  هب  نآ  رد  هک  ینهاریپ  نـهاریپ  ود  زین  و  تساوـخ ،
.تساوخ ار  درک  یم  رـس  هب  باحـصا  اب  تسلاجم  ماگنه  هب  هک  یهالک  اه و  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع  هالک  رگید  ود  رفـس و  هالک 

دجسم رد  يولج  رد  هک  حانج  بسا ؛ ود  يوصق و  ابـضع و  هقان  ود  لدلد و  ابهـش و  رطاق  روایب ؛ ار  مرطاق  ود  لالب  يا  دومرف : هاگنآ 
راوس ار  نآ  داتسرف  یم  يراک  رد  ار  یسک  ترضح  هاگ  ره  و  دش ، یم  هتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  ياه  يدنمزاین  رد  داتـسیا و  یم 

و ور ، ولج  موزیح  تفگ : یم  لیئربج  هک  دوب  نامه  نیا  دوب و  موزیح  مان  هب  رگید  بسا  .تفر  یم  راک  نآ  رد  تخاـت  هب  دـش و  یم 
.ریگب ار  اه  نیا  نم  تایح  رد  دومرف : یلع  هب  هاگنآ  تساوخ ، ار  ریفع  رامح  زین 

ار دوخ  راسفا  تفر ، اـیند  زا  ادـخ  لوسر  هک  هظحل  نآ  دوب ، ریفع  درم ، ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  ییاـپراچ  نیلوا  دومرف : نینموملاریما 
«. دش شربق  نامه  درم و  داتفا و  نآ  رد  دیسر و  ابق  رد  همطخ  ینب  هاچ  هب  ات  درک  ندیود  هب  عورش  تخیسگ و 

یَلْعَأْلا ِلَثَمْلا  َو 

نآ عمج  و  تسا ، ثیدحو  تفص  تجح و  يانعم  هب  ءاث  تکرح  اب  لَثَم » »
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.دشاب دارم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  زا  مادک  ره  تسا  نکمم  .دشاب  یم  همض  ود  هب  ُلثُم 

هک يا  هبترم  هب  تسا  راوشد  نآ  مهف  ندیسر و  هک  يا  هبترم  زا  لوهجم  ئش  ندش  هدیشکورف  زا  ترابع  لیثمت  هک  تسا  نیا  قیقحت 
نیا یلو  دراد  دوجو  یتبسانم  صخـش  نآ  رت و  نییاپ  هبترم  نیا  نیب  هک  نیا  هچ  دینامهف ، تسا  نآ  مهف  ناهاوخ  هک  یـسک  هب  ناوتب 

بش و لاثم  ینک ، نایب  یـسک  يارب  ار  دـض  ود  عامتجا  مدـع  یتساوخ  رگا  لاثم  ناونع  هب  .دوبن  لصاح  نآ  یلاع  هبترم  اـب  تبـسانم 
بوـلطم هب  درگاـش  نهذ  رد  رطاـخ  نـیمه  هـب  سکع ، رب  ددرگ و  یم  یفتنم  زور  بـش  ندـمآ  اـب  ییوـگ  یم  و  يروآ ، یم  ار  زور 

.دندض ددرگن  عمج  رگیدمه  اب  دشاب و  نینچ  هچ  ره  هک  دسر  یم  یلک  هیضق  نیا  هب  هدش و  کیدزن 

هبترم ره  دنک ، یم  توافت  تالثمم  اه و  لثم  بتارم  هب  تبسن  نیا  و  تسا ، ئـش  نییبت  لیـصفت و  هبترم  زا  ترابع  لثم  تقیقح  سپ 
.ضارعا زا  هاوخ  و  دشاب ، رهاوج  زا  هاوخ  تسا ، هدنهد  ربخ  تفص و  لثم و  دوخ  قوفام  هب  تبسن  یلیصفت ،

یتفـص ای  دنک و  هطاحا  ار  وا  یناکم  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  رترب و  نایناهج  هدنرورپ  يادخ  نوچ  مییوگ : یم  بلطم  نیا  مهف  اب 
، دسانـشب ار  وا  دنناوت  یمن  ناینج  اهناسنا و  ناگتـشرف و  زا  معا  شتاقولخم  زا  کیچیه  و  دریگ ، ياج  ناکما  ملاع  رد  شتافـص  ای  و 
وا رد  ار  دوخ  تافـص  همه  تروص  نیا  رد  دهد ، یم  رارق  یلثم  دوخ  تافـص  زا  یتفـص  ره  يارب  دنیرفایب ، ار  ناسنا  هک  دهاوخ  رگا 

رگید یتفص  دروآ و  ار  یتفص  هک  نیا  هن  دریگ ، یم  راک  هب 
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تردـق و ملع و  لـیبق  زا  یمـسا  ره  رثا  هک  دوب  نیا  هب  يو  شزومآ  تخومآ ، یم  ار  ءامـسا  همه  مدآ  هب  رطاـخ  نیمه  هب  درواـین ، ار 
دیدرگ و یمن  ساسحا  يا  هساح  هب  هک  تشاذـگ  یمـسا  اهنآ  زا  رت  الاب  و  تشاذـگ ، يو  رد  ار  مسا  رازه  ات  رـصب  عمـس و  تایح و 

.دش یم  كاردا  نآ  هب  ءایشا  همه  هک  يدوجو  دوبن ، شدوجو  هنک  هب  ندیسر  نآ و  زا  جورخ  ناکما 

ِهیَلَع ُنَوْهَأ  َوُه  ُهُدیِعی َو  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبی  يِذَّلا  َوُه  َنُوِتناق َو  َُهل  ٌّلُک  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ 
ترابع ار  وا  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  همه  و  : » ینعی ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  َو 

لثم نیمز  اهنامـسآ و  رد  وا  و  تسا ، رتناسآ  وا  رب  نیا  دنادرگ و  یم  زاب  ارنآ  هاگنآ  درک و  عورـش  ار  تقلخ  هک  تسوا  و  دننک ، یم 
«. تسا میکح  دنمتزع و  وا  دراد و  یلعا 

زا یمسا  ره  هک  نیا  هچ  تسا ، یلثم  ره  زا  رتالاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رّـس  و  تسادخ ، يأبن  تفـص و  تجح و  نیا  سپ 
.دهد یم  ربخ  لامج  لالج و  مامت  زا  مسا  نیا  یلو  دهد ، یم  ربخ  شتافص  زا  یصوصخم  نأش  ای  هژیو و  تفص 

: هفیرش هیآ  رد  هک  تسا  میظع » ءابن   » ترضح نآ  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  يرایسب  رابخا  رد  رطاخ  نیمه  هب 
.تسا هدمآ  ( 521 «) ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاسَتی  َّمَع  »

.تسا تیالو  میظع » ءابن   » زا دارم  هک  تسا  هدمآ  هدش  دای  هفیرش  هیآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 522) یفاک رد  و 

(523) ریسفت زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  و 
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هَّلل ام  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رد  میظع  ءابن  نیا  دومرف : دندیـسرپ ، َنُولَءاسَتی » َّمَع  »
زا رت  میظع  ییأبنو  ربخ  نم و  زا  رتگرزب  يا  هیآ  هناشن و  لجوزع  يادـخ  : » ینعی ینم » مظعا  ءابن  هَّلل  ینم و ال  ربکا  یه  هیآ  لـجوزع 

«. درادن نم 

أبن هَّلل  ام  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : : » دندیسرپ ترضح  نآ  زا  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 524) یمق و 
دنوادخ : » ینعی یلـضفب » رقت  ملف  اهتنـسلأ  فالتخا  یلع  هیـضاملا  ممألا  یلع  یلـضف  ضرع  دـق  و  ینم ، ربکأ  هیآ  هَّلل  ام  ینم و  مظعأ 
ياـهنابز اـب  هتـشذگ  ياـهتما  همه  رب  نم  تلیـضف  اـنامه  دـنگوس  ادـخ  هب  درادـن و  نم  زا  رتـگرزب  يا  هیآ  نم و  زا  رت  میظع  يربـخ 

«. دندماین ّرَقُم  نم  تلیضف  هب  یلو  هدش ، هضرع  نوگانوگ 

لوـسر :» دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  ترـضح  نآ  زا  راـبخا  ( 525) نوـیع رد  و 
میظعلا أبنلا  تنأ  هَّللا و  یلإ  قیرطلا  تنأ  هَّللا و  باب  تنأ  هَّللا و  هجح  تنأ  یلع  ای  :» دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

میظع ءابن  ادـخ و  يوس  هب  هار  راگدرورپ و  باب  ادـخ و  تجح  وت  یلع  يا  :» ینعی « یلعـألا لـثملا  تنأ  میقتـسملا و  طارـصلا  تنأ  و 
«. یتسه یلعا  لثم  وت  یمیقتسم ، طارص  وت  یتسه ،

ْنَع ُرَبْکَْألا َو  ُقیِّدِّصلا  ُمیِظَْعلا َو  ُأَبَّنلا  یِّنِإ   » هک تسا  هدمآ  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یفاک  رد  هک  هلیـسو  هبطخ  رد  و 
«. دیمهف یم  دیدش  هداد  هدعو  ار  هچنآ  يدوز  هب  متسه و  میظع  ءابن  نم  انامه  : » ینعی َنوُمَْلعَتَس » ٍلِیلَق 

سک ره  دسانشب و  ار  ناشیا  دیاب  دسانشب  ار  شیادخ  دهاوخب  هک  سک  ره  دنمدرم ، رب  يربک  تجح  یلعا و  لثم  ناشیا  نیاربانب 
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.تسا ّرس  رد  نیا  تسا ، هدش  یلاخ  دنوادخ  رهم ) ) زا دشاب  یلاخ  ناشیا  رهم ) ) زا سک  ره  هتخانشن و  ار  ادخ  دسانشن  ار  ناشیا 

یمود تافـص  رگید  تردـق و  ملع و  رد  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ، رترب  ناشیا  زا  ادـخ  زا  یلثم  مادـک  تفگ : دـیاب  هینـالع  رد  اـما  و 
! داب ناشیا  يادف  مردام  ردپ و  دنرادن ،

هتـسیاش و وا  درادـن و  نایاپ  هک  يدـمح  داد ، رارق  ناشیا  ناتـسود  زا  ار  اـم  داد و  ناـشن  اـم  هب  ار  ناـشیا  قح  هک  ار  ییادـخ  ساـپس 
! داب شکاپ  لآ  دمحم و  رب  ادخ  مالس  دورد و  تسا و  نآ  قحتسم 

یَنْسُحْلا ِهَوْعَّدلا  َو 

دنتسه (ع ) میهاربا ترضح  ینسح  توعد  تیب  لها 

هک نانچ  دراد  دوب  هتـساوخ  نیرخآ » رد  قدص  ناسل   » یلاعت يادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تساوخرد  هب  دراد  هراشا  نیا 
یمق هد » رارق  رخأتم  مدرم  رد  نم  يارب  نیتسار  نابز  ادـنوادخ ! : » ینعی (526 «) َنیِرِخالا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  : » هفیرـش هیآ  رد 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روبزم  قدص  ناسل  زا  دارم  هک  درک  تیاور 

ْنِم ْمَُهل  اْنبَهَو  اِیبَن َو  اـْنلَعَج  ـالُک  َبوُقْعی َو  َقاحْـسِإ َو  َُهل  اـْنبَهَو  : » درک تباـجا  هیآ  نیا  رد  ار  میهاربا  ترـضح  ياـعد  یلاـعت  يادـخ 
زا ناشیا  هب  و  میدومن ، ربمایپ  ار  اهنآ  میداد و  ار  بوقعی  قحسا و  میهاربا ، هب  ام  : » ینعی ( 527 «) اِیلَع ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  اِنتَمْحَر َو 

«. میداد رارق  هبترم  دنلب  یقدص  نابز  ناشیا  يارب  و  میداد ، شیوخ  تمحر 

، میداد شیوخ  تمحر  زا  بوـقعی  قحـسا و  میهاربا و  هب  : » ینعی مهل » اـنبهو  و   » هک هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یکز  ترـضح  زا  یمق 
ات مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  ایلع » قدص  ناسل  مهل  انلعج   » زا دارم  و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمحر  نیا  زا  دارم 

انَّبَر : » دومرف دنوادخ  هک  نیا 
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ًالوُسَر ْمِهِیف  ْثَْعبا  انَّبَر َو  ُمیِحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انیَلَع  ُْبت  انَکِـسانَم َو  انِرَأ  ََکل َو  ًهَِملْـسُم  ًهَّمُأ  اِنتیِّرُذ  ْنِم  ََکل َو  ِنیَِملْـسُم  اـْنلَعْجا  َو 
تدوخ میلـست  ار  اـم  دـنوادخ ! : » ینعی « ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَزی  َهَمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَعی  َکـِتایآ َو  ْمِهیَلَع  اُوْلتی  ْمُْهنِم 

ریذپ هبوت  وت  اهنت  شخبب ، ام  رب  و  هد ، ناشن  ام  هب  ار  ام  کسانم  تادابع و  و  دنـشاب ، وت  میلـست  هک  هد  رارق  یتما  ام  نادنزرف  زا  و  امن ،
«. یمیکح دنمتزع  وت  طقف  و  یتسه ، میحر 

هتخاس رود  ار  يدیلپ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  دنتسه  تیب  لها  ناشیا  : » هک هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاص  رد  و 
«. دومن هزیکاپ  ار  اهنآ  و 

رد ْمُْهنِم » ًالوُسَر   » هفیرـش هیآ  نیا  زا  دارم  و  دنتـسه ، مشاه  ینب  اـهنت  تما  زا  دارم  : » هک هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  یـشایع  تیاور  رد  و 
هیرذ زا  و  تسا ، هدـمآ  نینچ  زین  ( 528) یـشایع تیاور  هب  قداص  ماما  زا  میداتـسرف .» یلوسر  تما  نآ  زا  ینعی  تسا ، هدـمآ  یفاص 

ادخ لوسر  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، لیعامـسا  نادنزرف  دارم  : » هک هدمآ  ( 529) یمق زا  هدرکن و  ثوعبم  ام  ربمایپ  زا  زج  يربمایپ  ودـنآ 
«. متسه میهاربا  مردپ  ياعد  نم  دومرف :

هب تسین  فورح  بیکرت  عطقم و  يادص  اب  یمالک و  هب  هلالج  لج  ادخ  توعد  نوچ  هک  دـشاب  نیا  دارم  هک  دور  یم  يوق  لامتحا 
هدوـب و اـهنآ  یظفل  دوـجو  ظاـفلا  و  دـنناسر ، یم  ار  نآ  ظاـفلا  هک  دـشاب  یناـعم  قیاـقح  داـجیا  هب  راـگدرورپ  توـعد  دـیاب  راـچان 
: هفیرش هیآ  رد  هک  نانچ  تساوخ ، یم  نارمع  نب  یسوم  هک  یـشتآ  لثم  دنا ، ینامـسج  دوجو  يرـصنع و  روص  یجراخ  تادوجوم 

ْنِم َسَنآ  ِِهلْهَِأب  َراس  َلَجَْألا َو  یَسُوم  یضَق  اَّمَلَف  »
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« ...يِدُون اهاتَأ  اَّمَلَف  َنُولَطْـصَت  ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  َنِم  ٍهَوْذَـج  ْوَأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاـق  ًاراـن  ِروُّطلا  ِِبناـج 
هب درک ، ساسحا  ار  یـشتآ  روط  هوک  هیحان  زا  داد  تکرح  ار  دوخ  هداوناخ  درب و  ناـیاپ  هب  ار  تدـم  یـسوم  هک  یماـگنه  هب  : » ینعی
هک یماگنه  دیزورفارب ، شتآ  نآ  زا  ات  مروآ ، يا  هراپ  ای  يربخ و  نآ  زا  دیاش  مدید ، یـشتآ  نم  دییامن ، ثکم  تفگ : شا  هداوناخ 

«. ...دمآ شتآ  دزن  هب 

نینمؤم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رّـس  سپ  دـناوخ ، دوخ  هب  ار  وا  هوک  هیحاـن  رد  شتآ  داـجیا  اـب  یلاـعت  يادـخ  هک  نیا  هچ 
هب شتآ  اب  ار  یـسوم  هک  نانچ  دـناوخ ، ارف  نآ  هب  نامیا  هب  ار  ناشیا  سپ  ، دـیرفآ اهنآ  ياـهلد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یـشتآ  دـننامه 

روبع يروص  يونعم و  ياه  یکیرات  زا  ار  اهنآ  دور و  یم  اهنآ  يور  شیپ  رد  نانمؤم  رون  سپ  درک ، تاجانم  وا  اب  اذل  دناوخ ، دوخ 
شلد هک  هدرک  داجیا  شلد  رد  هایس  يا  هطقن  دنک  يرود  ناشیا  زا  هتساوخ  و  دنتسه ، نالذخ  قحتسم  هک  یناسک  نکیل  و  دهد ، یم 

: دومرف یلاـعت  يادـخ  نیارباـنب  و  ددرگ ، یم  هدوزفا  شا  يرود  و  دوش ، یم  نادرگ  يور  یلاـعت  يادـخ  زا  اذـل  هدومن و  کـیرات  ار 
: ینعی ( 530 «) ِءامَّسلا ِیف  ُدَّعَّصی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجی  ُهَّلِضی  ْنَأ  ْدِری  ْنَم  ِمالْـسِْإِلل َو  ُهَرْدَص  ْحَرْـشی  ُهیِدْهی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدِری  ْنَمَف  »

دنک شهارمگ  دهاوخب  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  دنک و  یم  حرـشنم  مالـسا  يارب  ار  شلد  دـنک  تیادـه  دـهاوخب  ادـخ  ار  سک  ره  »
«. دنک یم  دوعص  نامسآ  يوس  هب  ایوگ  هک  يروط  هب  دنک  یم  کیرات  گنت و  ار  شا  هنیس 

: دومرف هک  هدش  تیاور  قداص  ماما  زا  ( 531) یفاک رد 
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ْمُکیِدـیَأ ِیف  اَم  یَلَع  َصَرْحَأ  َنوُکی  یَّتَح  ُُهْبلَق  ُهُعْمَـس َو  اََهل  َءاَضَأَف  ٍرُون  ْنِم  ًهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ًاریَخ  ٍدـْبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
يریخ رگا  لجوزع  يادخ  : » ینعی ...َهیالا » ِهِذَه  اَلَت  َُّمث  ُُهْبلَق  ُهُعْمَـس َو  اََهل  َمَلْظَأَف  َءاَدْوَس  ًهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ًاءوُس  ٍْدبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  ْمُْکنِم َو 
رتشیب شیاهتـشا  ات  دزاس ، یم  نشور  ار  شلد  شوگ و  هطقن  نآ  دنک و  یم  قلخ  رون  زا  يا  هطقن  شلد  رد  دهاوخب  يا  هدنب  يارب  ار 

، دنیرفآ یم  هایس  يا  هطقن  شلد  رد  دهاوخب  ار  يا  هدنب  يدب  دنوادخ  هک  یماگنه  و  ددرگ ، یم  تسامش  ناتسد  رد  هچنآ  هب  امش  زا 
«. ...دوش یم  هایس  شلد  شوگ و  مامت  رطاخ  نیمه  هب 

هتکن هبلق  یف  تکن  اریخ  دـبعب  دارأ  اذإ  هَّللا  نإ  : » هک هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  ( 534) یشایع و  ( 533) دیحوت و  ( 532) یفاک رد  و 
هب لکو  هبلق و  عماسم  ددس  ءادوس و  هتکن  هبلق  یف  تکن  اءوس  دبعب  هَّللا  دارأ  اذإ  و  هددسی ، اکلم  هب  لکو  و  هبلق ، عماسم  حتف  ءاضیب و 
یم ینارون  يا  هطقن  شلد  رد  دـهاوخب  يریخ  هدـنب  يارب  یلاعتو  كرابت  يادـخ  هاگره  : » ینعی هیـآلا » هذـه  ـالت  مث  هلـضی ، اـناطیش 

رد دهاوخب  ار  يا  هدنب  دب  رگا  و  دیامن ، شمکحم  هک  دیامن  یم  لکوم  وا  رب  يا  هتشرف  و  دنک ، یم  زاب  ار  شلد  ياهـشوگ  دنیرفآ و 
هاگنآ دیامن ، یم  هارمگ  ار  وا  هک  دنک  یم  لکوم  وا  رب  یناطیش  ددنب و  یم  ار  شلد  ياهـشوگ  هک  دنیرفآ ، یم  هایـس  يا  هطقن  شلد 

«. درک توالت  ار  هیآ  نیا 

سک ره  هک  داهن  تعیدو  هب  يزیچ  ناشیا  تقلخ  رد  هک  نیا  هچ  تسا  هینالع  رد  ترـضح  نآ  بوخ  ياعد  ناشیا  ینامـسج  دوجو 
ار ناشیا 
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.دیامن یم  لیم  ناشیا  هقیرط  هار و  هب  دوش و  یم  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دنک  هشیدنا  ناشیا  ياهراک  رد  دنیبب و 

اعد نیا  دومرف : تسا ، هدمآ  هدروآ  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  يارب  لیئربج  هک  ییاهاعد  زا  ( 535) مجنپ ياعد  رد  نیمه 
هَّللا یبسح  : » تسا نیا  اعد  و  تسین ، مایا  نیا  رد  اعد  نیا  اب  ادـخ  تدابع  زا  رتبوبحم  یتدابع  هک  اریز  ناوخب ، هجحلا  يذ  ههد  رد  ار 

ره و  : » ینعی یلوألا » هرخآلا و  هَّلل  نأ  ئربت و  نمم  يرب ء  هنأ  یعد و  امب  هَّلل  دهشأ  یهتنم  هَّللا  ءارو  سیل  اعد  نمل  هَّللا  عمـس  یفک  و 
نیاو تساوخ  هک  يزیچ  هرابرد  ادخ  يارب  مهد  یم  یهاوگ  درادن ، دوجو  ادخ  زا  رترب  يدوصقم  دونـش ، یم  دـناوخب  ار  ادـخ  سک 

«. تسایند ترخآ و  هأشن  ياراد  دنوادخ  و  تسا ، ئرب  تسج  يربت  وا  زا  هک  یسک  زا  دنوادخ  هک 

و تسا ، دمحم  لآ  ّرـس  نامه  نآ  دـنیرفآ و  یم  ار  نآ  دـنک  شتیادـه  دـهاوخب  سک  ره  لد  رد  هک  يرون  ینعی  یعد » امب   » زا دارم 
یم هایـس  يا  هطقن  شلد  رد  دنک  شهارمگ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـیوج  یم  يربت  ادـخ  هک  نیا  زا  دارم 

.دنک یم  هایس  ار  شلد  شوگ و  هک  دنیرفآ 

.دشاب یم  ممالا » هداق   » رد ام  حورشم  تانایب  نآ  لیلد  تسا ، يراج  شناگدنب  رد  یمتح  روط  هب  نیا  هک  تسا  نشور 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  یَلوُأْلا َو  َوِهَرِخْآلا  ایْنُّدلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ِجَجُح  َو 

تسلا هناشن  رد 

نآ هرابرد  و  دـنا ، هینالع  رـس و  رد  یهلا  لماک  نیهارب  ناشیا  هک  تسا  هدـش  مولعم  و  تسا ، ناهرب  ياـنعم  هب  تجح »  » عمج جـجح 
.مینک یمن  ثحب  هرابود 

، دنا هدیزرو  رفک  يا  هدع  دنا و  هدروآ  نامیا  يا  هدع  تفرگ ، تیب  لها  تیالو  قاثیم  مدرم  زا  هک  تسا  ّرذ »  » هأشن یلوا »  » زا دارم  و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 346 

http://www.ghaemiyeh.com


ُْلبَق ْنِم  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََـقل  اِهئاْبنَأ َو  ْنِم  َکیَلَع  ُّصُقَن  يرُْقلا  َکـِْلت  : » تسا ناـمه  هیآ  نیا  و 
هدروآ نشور  هلدا  ناـشیا  يارب  ناربماـیپ  میناوخ ، یم  وـت  رب  يرق  نیا  هصق  زا  : » ینعی (536 «) َنیِِرفاْکلا ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطی  َِکلذَـک 

«. دنز یم  رهم  نارفاک  ياهلد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  دندرواین ، نامیا  دندوب  هدرک  بیذکت  اقباس  هچنآ  هب  ناشیا  اما  دنا ،

نامیا ایند  رد  رذ  ملاع  رد  بیذـکت  رطاخ  هب  ناشیا  : » ینعی رذـلا » یف  اوبذـک  امب  ایندـلا  یف  نونمؤی  ال  : » هدـمآ ( 537) یمق ریسفت  رد 
«. دنروآ یمن 

.تسا هدرک  راکنا  ار  رذ  لوا  قاثیم  هک  تسا  یناسک  در  هیآ  نیا  و 

َّبَحَأ َو اَّمِم  َّبَحَأ  ْنَم  َقَلَخَف  َْقلَْخلا  َقَلَخ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  رقاـب  ماـما  زا  ( 539) یشایع و  ( 538) یفاک رد  و 
ِلاَلِّظلا ِیف  ْمُهَثََعب  َُّمث  ِراَّنلا  ِهَنیِط  ْنِم  ُهَقَلَخ  ْنَأ  َضَْغبَأ  اَـم  َناَـک  َضَْغبَأ َو  اَّمِم  َضَْغبَأ  ْنَم  َقَلَخ  ِهَّنَْجلا َو  ِهَنیِط  ْنِم  ُهَقَلَخ  ْنَأ  َّبَحَأ  اَـم  َناَـک 

ِهَّللِاب ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ْمُهْوَعَدَـف  َنیِیبَّنلا  ُمُْهنِم  َثََعب  َُّمث  یَِـشب ٍء  َسَیل  ًائیَـش َو  ِسْمَّشلا  ِیف  َکِّلِظ  َیلِإ  َرَت  َْمل  َلاَقَف َأ  ُلاَلِّظلا  یَـش ٍء  يَأ  ُْتلُقَف َو 
َُّمث ٌضَْعب  َرَْکنَأ  ْمُهُـضَْعب َو  َّرَقَأَف  َنیِیبَّنلِاب  ِراَْرقِإـْلا  َیلِإ  ْمُهْوَعَد  َُّمث  ُهَّللا  َُّنلوُقَیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َّلَـج َو  َّزَع َو  ُُهلْوَق  َوُه  َّلَـج َو  َّزَع َو 
ُوبَأ َلاَق  َُّمث  ُلـْبَق  ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَـک  اـِمب  اُونِمْؤِیل  اُوناـک  اـمَف  ُُهلْوَق  َوُه  َضَْغبَأ َو  ْنَم  اَـهَرَْکنَأ  َّبَحَأ َو  ْنَم  ِهَّللا  اَِـهب َو  َّرَقَأَـف  اَِـنتیَالَو  َیلِإ  ْمُهْوَعَد 

«. ُبیِذْکَّتلا َناَک  مالسلا  هیلعٍرَفْعَج 

تنیط زا  تقلخ  يو  بوبحم  و  دـیرفآ ، تشاد  یم  تسود  هچنآ  زا  تشاد  تسود  ار  سک  ره  دـیرفآ و  ار  قیـالخ  دـنوادخ  : » ینعی
ره هب  و  دوب ، تشهب 
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زا دیرفآ ، هیاس  رد  ار  ناشیا  هاگنآ  دوب ، شتآ  تنیط  زا  تقلخ  يو  ضوغبم  و  دیرفآ ، دمآ  یم  شدب  هچنآ  زا  دیزرو  یم  هنیک  سک 
زیچ چـیه  لاح  نیع  رد  تسا و  يزیچ  هک  دـیرگن ، یمن  باتفآ  رد  دوخ  هیاس  هب  ایآ  دومرف : تسیچ ؟ هیاـس  دندیـسرپ : ترـضح  نآ 
هراب نیا  رد  یلاعت  يادخ  دندرک ، ادخ  هب  فارتعا  شریذـپ و  هب  توعد  ار  مدرم  ناشیا  و  داتـسرف ، ار  ناربمایپ  اهنآ  نایم  زا  و  تسین ،

« ادـخ دـنیوگ  یم  دـیرفآ ، ار  ناشیا  یـسک  هچ  هک  دیـسرپب  ناشیا  زا  رگا  : » ینعی ُهَّللا » َُّنلوُقَیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  : » دـیامرف یم 
، دـناوخ ام  تیالو  هب  ار  ناشیا  هاگنآ  دـندرک ، راکنا  يا  هدـع  هتفریذـپ و  يا  هدـع  هدرک ، توعد  ناربمایپ  هب  نامیا  هب  ار  مدرم  هاگنآ 

اُوناک امَف  : » دومرف دنوادخ  هک  نانچ  دندرک ، راکنا  دیزرو  یم  هنیک  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  یناسک  دـندرک و  فارتعا  ادـخ  ناتـسود 
«. دنروآ نامیا  دنتسناوت  یمن  دندوب  هدرک  بیذکت  البق  هک  نیا  رطاخ  هب  ناشیا  : » ینعی ُْلبَق » ْنِم  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمْؤِیل 

فارتعا نابز  هب  ناشیا  زا  يا  هدـع  ینعی : هَّللا » لاقف  هبلقب  نمؤی  مل  رذـلا و  یف  هناـسلب  رقأ  نم  : » هدـمآ ( 540) رگید تیاور  رد  هاگنآ 
« .ُْلبَق ْنِم  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمْؤِیل  اُوناک  امَف  دومرف «: دنوادخ  اذل  دندوب  هدرک  راکنا  لد  هب  یلو  هدرک 

ربمایپ دـنوادخ  دـندوب ، هیاس  رد  زونه  لاح  نآ  رد  قیالخ  نیا  دـیرفآ ، ار  قیالخ  دـنوادخ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ( 541) یشایع و 
هاگنآ دندومن ، بیذکت  ار  وا  يا  هدع  و  دندروآ ، نامیا  يا  هدـع  سپ  ، داتـسرف ناشیا  يوس  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  شیوخ 

زین اجنیا  رد  دوب  هدروآ  نامیا  هلظا  هیاس و  هأشن  رد  هک  سک  ره  دومن ، ثوعبم  مدرم  يوس  هب  هأشن  نیا  رد  ار  ترضح  نآ 
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« .ُْلبَق ْنِم  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمْؤِیل  اُوناک  امَف  : » دومرف اذل  دومن و  راکنا  زین  اج  نیا  رد  دوب  هدومن  راکنا  سک  ره  دروآ و  نامیا 

ءاسنلا ماحرأ  لاجرلا و  بالـصأ  یف  مه  قلخلا و  یلإ  لـسرلا  هَّللا  ثعب  لاـق  : » هک تسا  ( 542) هدـش تیاور  نیا  رد  قداص  ماما  زا  و 
رد زونه  هک  ینامز  رد  مدرم  يوس  هب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  ؛» کلذ دعب  بذک  ذئنیح  بذک  نم  کلذ و  دعب  قدص  ذئنیح  قدص  نمف 

ماگنه نآ  رد  سک  ره  دومن و  قیدـصت  زین  ادـعب  درک ، قیدـصت  ناـمز  نآ  رد  سک  ره  داتـسرف ، دـندوب  ناـنز  محر  نادرم و  بلص 
«. دومن بیذکت  زین  اهدعب  درک ، بیذکت 

ای رارقا و  توعد و  هک  تسا  يا  هأشن  اـیند  نیا  زا  لـبق  هک  دـناد  یم  دـشاب  هتـشاد  راـبخا  نیا  رد  یعبتت  نیرتمک  سک  ره  هصـالخ  و 
زا دارم  سپ  دش ، نایب  البق  اهنآ  زا  یخرب  و  دننک ، یم  نایب  تانئاک  همه  رب  تیالو  ضرع  رابخا  هک  نانچ  هداتفا ، قافتا  نآ  رد  راکنا 

.تسا هأشن  نامه  یلوا  هأشن 

.دش نایب  یلعالا » لثملا   » زین و  نامیالا » باوبا   » ترضح نآ  نخس  حرش  رد  دنا ، هأشن  نآ  رد  ججح  ناشیا  هک  نیا  زا  دارم  و 

دنترخآ ياه  تّجح  (ع ) همئا هک  نیا  رد 

ُریِصَْملا َْسِئب  َمَّنَهَج َو  ُباذَع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو  : » دومرف دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنتسه  ترخآ  رد  ججح  ناشیا  هک  نیا  و 
ْدَق یَلب  اُولاق  ٌریِذـَن  ْمُِکتْأی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  یِْقلُأ  امَّلُک  ِظیَْغلا  َنِم  ُزیَمَت  ُداکَت  ُروُفَت  یِه  ًاقیِهَـش َو  اَهل  اوُعِمَـس  اـهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ 

ِریِعَّسلا ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  ٍرِیبَک َو  ٍلالَـض  ِیف  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  یَـش ٍء  ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  اْنبَّذَکَف َو  ٌریِذَن  انَءاج 
ْمِِهْبنَِذب اُوفَرَتْعاَف 
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(543 «) .ِریِعَّسلا ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف 

دنوش هدنکفا  نآ  رد  هک  یماگنه  تسا ، یتبقاع  دب  و  تسا ، منهج  باذـع  دـندیزرو  رفک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  يارب  : » ینعی
هدنکفا نآ  رد  يا  هدع  هاگره  دوش ، هراپ  هراپ  دهاوخ  یم  مشخ  زا  ایوگ  دنک ، یم  ناروف  شتآ  هک  یلاح  رد  دنونش ، يا  هرعن  نآ  زا 
بیذکت ار  اهنآ  ام  نکیل  دمآ ، ربمایپ  يرآ  دنیوگ : هدماین ، امش  يارب  يربمایپو  هدنناسرت  ایآ  دنـسرپب ، ناشیا  زا  لکوم  هکئالم  ، دنوش

لها زا  میدرک  یم  رکفت  ای  و  میدینـش ، یم  ام  رگا  دنتفگ : و  دیگرزب ، یهارمگ  رد  امـش  داتـسرفن ، يزیچ  دنوادخ  میتفگ  و  میدرک ،
«. دنوش دوبان  منهج  لها  سپ  دندرک ، فارتعا  شیوخ  هانگ  هب  سپ  میدوبن ، شتآ 

دنوادـخ هک  يزور  : » ینعی (544 «) ِبویُْغلا ُمَّـالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اـَنل  َْملِع  ـال  اُولاـق  ُْمْتبِجُأ  اذ  اـم  ُلوُقیَف  َلُـسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجی  َمْوـی  : » دوـمرف و 
رد و  یتسه .» اه  یناهنپ  ياـناد  وت  میناد  یمن  يزیچ  اـم  دـنیوگ : یم  دوب ، هنوگچ  امـش  هب  خـساپ  دـسرپ ، یم  دروآ  درگ  ار  ناربماـیپ 

ُمُِکئایِـصْوَأ ِیف  ُْمْتبِجُأ  اَذ  اَم  ُلوُقی  : » دـیامرف یم  دراد ، یلیوأـت  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 545) یفاک
رب شیوخ  نیشناج  هک  امش  يایصوا  هب  امش  خساپ  : » ینعی اَنِدَْعب » ْنِم  اُولَعَف  اَِمب  اََنل  َْملِع  َال  َنُولوُقیَف  َلاَق  ْمُکِمَمُأ  یَلَع  ْمُهوُُمتْفَّلَخ  َنیِذَّلا 

«. دنا هدرک  هچ  ام  زا  دعب  ياه  تما  میناد  یمن  ام  دنیوگ : یم  ناشیا  دوب ؟ هچ  دیدوب  هداد  رارق  شیوخ  ياه  تّما 

نیا رد  يرگید  رابخا  زین  دیامن و  لیوأت  ار  نآ  هک  نیا  نودب  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  ریظن  ترضح  نآ  زا  ( 546 () یشایع ) یمق و 
ناـشیا هک  نیا  مینک و  یم  يراددوخ  نادـب  ضرعت  زا  اـم  اذـل  تسا ، ناوارف  راـبخا  نآ  و  دراد ، تلـالد  نآ  رب  هک  دراد  دوجو  هنیمز 

تسا تهج  نیا  هب  دنتسه ، ایند  رد  ادخ  ياه  تجح 
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ناشیا هک  نیا  اب  هدمآ ، قئاف  نایناهج  رب  ناشیا  تلیـضف  هک  يا  هنوگ  هب  دنتافـص ، رگید  تردـق  ملع و  هجرد  نیرتالاب  رد  ناشیا  هک 
، دنتسه عناص  دوج  بوجو و  نیهارب  مالسلا  هیلع  همئا  سپ  دنشاب ، هتشاد  یبر  قلاخ و  ثدحم و  دیاب  و  دنبوبرم ، ثداح و  قولخم و 

.تسا رترب  رایسب  ناگدننک  فصو  فصو  زا  دنوادخ 

ِهَّللا ِهَفِرْعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُمالَّسلا 

تفرعم يانعم  رد 

اب هک  يروط  هب  دوش  یم  زاـتمم  نارگید  زا  دوخ  تاصخـشم  همه  اـب  ئـش  هک  نیا  هچ  تسا ، كاردا  هبترم  تیاـهن  تفرعم ، هکنادـب 
الثم تسین ، تایـصوصخ  مامت  اب  لماک  تفرعم  هدنزاس ، هب  هدش  هتخاس  هیحان  زا  تفرعم  لاقتنا و  اذـل  ددرگ ، یمن  هابتـشا  زیچ  چـیه 
دوب هدنـشخب  دنلب ، ای  دوب و  هاتوک  دق  ياراد  انب  نیا  ایآ  هک  دیناد  یمن  یلو  دراد ، ییانب  هدنزاس و  هک  دینادب  دینیبب و  ینامتخاس  رگا 

زا يو  دـیتسناد  امـش  هک  دـینک  ضرف  دـیا ، هتخانـشن  یبوخ  هب  ار  انب  نیاربانب  رادان ، ای  دوب و  رگاناوت  لیلذ ، ای  دوب و  زیزع  لیخب ، ای  و 
، تسا وت  سلجم  رد  رـضاح  دارفا  زا  یکی  يو  هک  دیدیمهف  زین  و  دشاب ، یم  هفیاط  نالف  زا  رهـش و  نالف  زا  و  تسا ، مجع  ای  برع و 

نیا رد  تسا ، ناـمتخاس  نآ  هدـنزاس  وا  ییوـگب  ینک و  هراـشا  وا  هب  یناوـت  یمن  يا و  هدادـن  صیخـشت  نارگید  زا  ار  وا  زوـنه  یلو 
صخش و نیا  ییوگب  یناوتب  هک  يروط  هب  یسانشب ، اه  یگژیو  همه  اب  ار  وا  هک  نیا  رگم  دیا ، هتخانشن  یتسرد  هب  ار  وا  امش  تروص 

َِلئابَق ًابوُعُـش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـنچ  تسا ، صخـش  نآ  اـی 
درم نز و  زا  ار  امش  مدرم  يا  : » ینعی « اُوفَراعَِتل
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«. دیسانش زاب  ار  رگیدمه  ات  میداد  رارق  لئابق  اهتلم و  ار  امش  میدیرفآ و 

« دـندرگ یم  هتخانـش  ناشیامیـس  زا  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا  رد  : » ینعی ْمُهامیِِـسب » ـالُک  َنُوفِْرعی  ٌلاـجِر  ِفارْعَأـْلا  یَلَع  : » دوـمرف و 
فورعم اب  فراع  هطاحا  تفرعم  تخانـش و  هکلب  تسین ، لماک  تفرعم  تخانـش و  هدنزاس  هب  هدش  هتخاس  زا  یتفرعم  لاقتنا  نیاربانب 

«. ددرگن هابتشا  نارگید  اب  هک  يروط  هب  دشاب ، یم  تاصخشم  همه  اب 

شیاجنگ لعف  یلاعت و  قح  سدـقم  تاذ  هب  دـسر  هچ  دـیآ ، یمن  رد  كاردا  هب  یلاـعت  يادـخ  زا  یتفـص  چـیه  هک  تسا  نیا  ضرف 
.دنک ادیپ  هطاحا  دوخ  لعف  هب  لعاف  هک  نیا  رگم  درادن ، ار  شلعاف  هب  هطاحا 

هتخانـش تسا  هلآلا » هلا   » هک دنوادخ  هک  دـشاب  یم  نیا  دنتـسه ، ادـخ  تفرعم  ياه  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  ناماما  هک  نیا  زا  دارم  سپ 
هیآ یسفن  ره  رد  و  تساهنآ ، رد  نونکم  هدش و  هتشاذگ  تعیدو  هب  سوفن  مامت  رد  تسا و  هَّللا »  » هک یمسا  هبترم  اهنت  و  دوش ، یمن 

هب ناوت و  یم  و  دوش ، یم  هتخانـش  تسا  رایخالا » هماـع   » و راربـالا » رـصانع   » ناـمه هک  دـشاب  یم  دوجوم  نآ  زا  يا  هنیآ  هناـشن و  و 
هیلع هللا  یلصدمحم  لآ  ّرس  نیاو  میا ، هدرک  نایب  ار  نآ  نامیالا » باوبا   » زین هدش و  دای  هرقف  ود  نایب  رد  ام  دیسر ، هصح  نآ  تفرعم 

.تسا هداد  هدعو  نایقتم  هب  دنوادخ  هک  تسا  ناقرف  رون و  هلآو و 

رد قیالخ  هبترم  تیاهن  هبترم  نیا  ددرگ و  یمن  نکمم  امش  رّس  هب  ندیسر  امش و  تفرعم  اب  زج  ادخ  تفرعم  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
و هَّللاب » هَّللا  اوفرعا  : » دومرف هک  هدـمآ  ( 548) دیحوت و  ( 547) یفاک رد  هک  نانچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  و  تسادـخ ، تفرعم 

نآ نامیالا » باوبا   » رد البق 
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.میا هدرک  لقن  ار 

الوُقَف َنْوَعِْرف  اِیتْأَف  : » هفیرش هیآ  لثم  تسا ، دارم  نآ  یسنج  يانعم  دشاب  نینچ  رگا  هدمآ ، درفم  هغیـص  هب  لحم »  » خسن زا  یخرب  رد  و 
« .َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  اَّنِإ 

ِهَّللا ِهَکَرَب  ِنِکاَسَم  َو 

تسا رامش  یب  تیب  لها  لئاضف  هک  نیا  رد  تفرعم  يانعم  رد 

.تسا نآ  عمج  نکاسم »  » و تسا ، رارقتسا  لحم  نکسم » »

ایرد رگا  و  درادن ، ینایاپ  نآ  تسا و  ینسح  ءامسا  همه  يادبم  هک  دنتـسه  هَّللا »  » مسا رهاظم  مالـسلا  هیلع  ناماما  هک  تسا  نیا  دارم 
.دوش یم  مامت  ایرد  اهنآ  نایاپ  زا  لبق  دوش ، بکرم 

! ایادخ : » ینعی لوهجم » ریغ  کب  فرعت  نم  یهلا  : » دومرف نابعش  هام  رد  تاجانم  هام  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رطاخ  نیمه  هب  و 
زگره تسوت  ینـسح  نامـسآ  يادبم  هک  دشاب  هَّللا  مسا  سک  ره  روهظ  يادبم  ینعی  تسین » لوهجم  تسج ، تفرعم  وت  هب  سک  ره 

دوجوم اهنآ  هاگره  تساهنآ و  ماوق  حور و  مسا  نآ  اریز  تسین ، لوهجم  دننومیم ، مسا  نآ  نوؤش  هک  دوجو  بتارم  زا  يا  هبترم  رد 
.تسین لخاد  اهنآ  رد  تسین و  نوریب  نآ  زا  تساهنآ و  اب  مسا  نیا  دنوش 

دعب : » ینعی ائیش » کب  كرـشی  كدبعی ال  انمأ  هفوخ  دعب  نم  هلدبا  و  : » دومرف فیرـشلا  هجرف  هَّللا  لجع  ( 549) تجح ترضح  رد  و 
رد هک  دراد  روتـسد  تبیغ  يادتبا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  دزرون » یکرـش  دـنک و  تدابع  ار  وت  ات  روایب ، تینما  سرت  زا 

مامت اب  اذـل  دـیامن ، لمع  نوؤش  بتارم و  همه  اب  هَّللا  مسا  ياضتقم  هب  شروهظ  يادـتبا  رد  دـنک و  لـمع  هَّللا  مسا  ریغ  هب  قلخ  ملاـع 
زا ندش  رپ  زا  دعب  تلادع  طسق و  زا  ار  نیمز  و  دنک ، یم  مکح  مالـسلا  هیلعدوواد  مکح  هب  و  دـنک ، یم  تدابع  ار  دـنوادخ  ءامـسا 

ام ادنوادخ ! درک ، دهاوخ  رپ  روج  متس و 
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یم تیاکـش  ام ، دض  رب  نامز  لها  ینابیتشپ  اه و  هنتف  یتخـس  دادعت و  یمک  نانمـشد و  یناوارف  یلو و  تبیغ  ربمایپ و  دـقف  زا  وت  هب 
.مینک

ٌلِماَک َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُراَّمَّتلا  ٌلِماَک  اَنَأ َو  ُْتلَخَد  : » تفگ هک  هدش  تیاور  طابر  نب  سنوی  هب  شدانسا  هب  ( 550) یفاک رد  و 
ٍبَاب ُّلُک  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّفُُوت  َمْوی  ٍبَاب  ِْفلَِأب  مالسلا  هیلعًاِیلَع  َثَّدَح  ِیبَّنلا  َّنَأ  ِینَثَّدَح  َلاَقَف  ُهْرُکْذا  َلاَقَف  ٌناَُلف  ُهاَوَر  ٌثیِدَح  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
ُلِماَک ای  َلاَقَف  ْمُکِیلاَوَم  ْمُِکتَعیِِـشل َو  َِکلَذ  َرَهَظَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َِکلَذ  َناَک  ْدََـقل  َلاَقَف  ٍبَاب  ِْفلَأ  ُْفلَأ  َِکلَذَـف  ٍباـَب  َْفلَأ  ُحَـتْفی 

ْنِم اوُوْرَت  ْنَأ  ُْمتیَسَع  اَم  َلاَقَف َو  َلاَق  ِنَابَاب  ْوَأ  ٌبَاب  اَّلِإ  ٍبَاب  ِْفلَأ  ِْفلَأ  ْنِم  ْمُِکلْـضَف  ْنِم  يَوْری  اَمَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ِنَابَاب  ْوَأ  ٌبَاب 
هب لماک  میدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  رامت  لماک  نم و  تفگ : : » ینعی ٍهَفوُطْعَم » َریَغ  ًاْفلَأ  اَّلِإ  اَِنلْـضَف  ْنِم  َنوُوْرَت  اَـم  اَِنلْـضَف 

ربمایپ هک  داد  ربخ  ارم  تفگ : وگب ، ار  ثیدح  نآ  دومرف : ترـضح  درک ، تیاور  ینالف  ار  یثیدح  موش  تیادف  تفگ : ترـضح  نآ 
خـساپ دـش  یم  باب  رازه  رازه  اهنآ  عومجم  دـش ، یم  زاب  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  داد  دای  یلع  هب  باب  رازه  دوخ  تلحر  نامز  رد 

؟ دش دهاوخ  راکشآ  امش  ناتسود  نایعیش و  يارب  باوبا  نآ  ایآ  موش ! تیادف  مدیسرپ : دوب ؛ نینچ  داد :

.باب ود  ای  باب و  کی  دومرف :

؟ دوش یم  تیاور  باب  ود  ای  باب و  کی  نامه  اهنت  امش  لیاضف  زا  ایآ  موش ، تیادف  مدیسرپ :

« .دنا هدرکن  تیاور  هفوطعم  ریغ  فلا  کی  زج  ام  لیاضف  زا  يا ، هدرک  تیاور  ار  ام  لیاضف  زا  رادقم  هچ  داد : خساپ 

ثیدح نیا  مهف  رد  نادنمشناد 
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مخ و شرمک  هک  دوش ، یم  هتـشون  د »  » تروص هب  یفوک  طـخ  اـب  فلا  نوچ  تفگ : شوـخ  هر ) ) ییاـهب خیـش  و  دـندرک ، فـالتخا 
ام لیاضف  زا  امـش  هک  تسا  نیا  ثیدح  زا  دارم  سپ  تسا ، فلا  فصن  دوش  هتـشون  فوطعم  ریغ  هدشن و  مخ  رگا  هدـش و  فوطعم 

.دیا هدرک  لقن  ار  باب  کی  فصن  اهنت 

ِهَّللا ِهَمْکِح  ِنِداَعَم  َو 

تمکح يانعم  رد 

: ینعی ٌدیِمَح » ِینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکْشی  امَّنِإَف  ْرُکْشی  ْنَم  ِهَّلل َو  ْرُکْـشا  ِنَأ  َهَمْکِْحلا  َنامُْقل  انیَتآ  ْدََقل  َو  : » دومرف یلاعت  يادخ 
شیوخ زا  دـنک  يرازگ  ساپـس  سک  ره  رازگب و  ادـخ  ساپـس  هک  میداد ، تمکح  نامقل  هب  ام  هنیآ  ره  یلاـعت  يادـخ  هب  دـنگوس  »

«. تسا هدوتس  زاین و  یب  ادخ  درک  یساپس  ان  سک  ره  هدرک و  يرازگ  ساپس 

ملاع زا  دراد  هچ  ره  هک  نیا  هب  تسا  نآ  يرادیب  لد و  ندیمهف  زا  ترابع  رکش  تقیقح  هدرک و  ینعم  رکـش  هب  ار  تمکح  دنوادخ 
زا هک  نیا  هچ  دشاب ، یم  کیرش  یب  هناگی و  هک  ییادخ  تسادخ ، نآ  زا  يو  تافاضا  تایـصوصخ و  همه  هکلب  لاعفا  ملاع  ات  تاذ 

.دنتفگ روکشلا  دبع  نیمه  رطاخ  هب  ار  حون  هک  هدش  دراو  تمصع  لآ 

َّنِهِیف ََغلَاب  ٍتاَِملَک  َلاَق  ًاروُکَش  ًاْدبَع  َناک  ُهَّنِإ  ٍحُون  ِیف  ِِهلْوَِقب  یَنَع  اَمَف  ُْتُلق   » هک هدش  تیاور  رقاب  ماما  هب  شدانسا  هب  ( 551) یفاک رد  و 
َال َكَدْحَو  َْکنِم  اَهَّنِإَف  اْینُد  ْوَأ  ٍنیِد  ِیف  ٍهِیفاَع  ْوَأ  ٍهَمِْعن  ْنِم  ِیب  ْتَحَبْصَأ  اَم  َكُدِهْـشُأ  ُتْحَبْـصَأ  َلاَق  َحَبْـصَأ  اَذِإ  َناَک  َلاَق  َّنُه  اَم  ُْتُلق َو 

ترـضح نآ  زا  : » ینعی ًاثاََلث .» یَْـسمَأ  اَذِإ  ًاثاََلث َو  َحَبْـصَأ  اَذِإ  اَُهلوُقی  َناَک  ًارِیثَک  ُرْکُّشلا  ََکل  َِکلَذ َو  یَلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  َکـَل  َکـیِرَش 
هب هک  نیا  يانعم  دندیسرپ 
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؟ تسیچ دنتفگ  روکشلا  دبع  حون 

؟ تسیچ تاملک  نآ  دندیسرپ : تفگ ، یم  يرایسب  تاملک  حون  ترضح  دومرف :

زا اهنت  يداد  ایند  ای  نید و  رد  یتمالس  ای  تمعن و  ره  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  ایادخ  تفگ : یم  راب  هس  حبص  ماگنه  هب  داد : خساپ 
«. تفگ یم  ار  نآ  راب  هس  بش  ماگنه  هب  زین  مرازگ و  ساپس  رایسب  وت  زا  نآ  رطاخ  هب  سپ  يرادن ، یکیرش  وت  تسوت و 

و ( 555) یمق ریـسفت  رد  و  ( 554) للع و  ( 553) هیقف رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نـیا  ریظن  ترـضح  نآ  زا  ( 552) یشایع و 
.تسا هدش  تیاور  نآ  دادعت  رکذ و  رد  ظافلا  نیمه  هب  بیرق  ( 556) یشایع

َرْشَع ْلُقَف  َتیَْـسمَأ  َتْحَبْـصَأ َو  اَذِإ  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانـسا  هب  ( 557) یفاک رد  و 
ای یَلَع  اَِهب  ُرْکُّشلا  ََکل  ُدْمَْحلا َو  ََکل  ََکل  َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْکنِمَف  اْینُد  ْوَأ  ٍنیِد  ْنِم  ٍهِیفاَع  ْوَأ  ٍهَمِْعن  ْنِم  ِیب  ْتَحَبْصَأ  اَم  َّمُهَّللا  ٍتاَّرَم 

«. ِهَلیَّللا َْکِلت  ِیف  ِمْوْیلا َو  َِکلَذ  ِیف  َکیَلَع  ِِهب  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَم  َرْکُش  َتیَّدَأ  ْدَق  َْتنُک  َِکلَذ  َْتُلق  اَذِإ  َکَّنِإَف  اَضِّرلا  َدَْعب  یَضْرَت َو  یَّتَح  ِّبَر 

طقف هدیـسر  نم  هب  ایند  ای  نید و  رد  یتمالـس  ای  تمعن و  ره  ایادخ  ناوخب " ار  اعد  نیا  راب  هد  يدرک  ماش  ای  حبـص و  هاگره  : » ینعی
و تسوت ، نآ  زا  طقف  اه  تمعن  نآ  رب  ساپس  تسار و  وت  اهنت  شیاتس  نیاربانب  تسین ، کیرـش  نآ  رد  وت  اب  سک  چیه  و  تسوت ، زا 

رکش ییوگب  نینچ  رگا  سپ  " مهد همادا  نادب  زین  يدونشخ  زا  دعب  يوش و  دونشخ  ات  منک  رکش  دمح و  نادنچ  هک  تسا  نم  هفیظو 
زور نآ  رد  دنوادخ  هک  ار  ییاهتمعن 
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«. يا هدرک  ادا  تسا  هداد  وت  هب  بش  نآ  رد  و 

مـسا هبترم  نامه  نیا  هک  تسا  هدش  هراشا  البق  هک  تسا  نیملاعلا  بر  هضبق  رد  گرم  نیقی و  هبترم  هب  ندیـسر  رکـش  تقیقح  سپ 
.تسا دمحم  لآ  ّرس  هک  تسا ، هیرون  تیالو  هبترم  ادخ و 

ُءاشی ْنَم  َهَمْکِْحلا  ِیتْؤی  : » دومرف ادخ  هک  نینچ  تسا ، ناقرف  هبترم  هیرون و  تیالو  هبترم  نامه  هدـش  هداد  نامقل  هب  هک  یتمکح  سپ 
تمکح سک  ره  هب  و  دنک ، تیانع  تمکح  دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنوادخ  : » ینعی (558 «) ًارِیثَک ًاریَخ  ِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتْؤی  ْنَم  َو 

«. تسا هداد  وا  هب  زین  ناوارف  ریخ  هداد ،

دارم ِماَمِْإلا » ُهَفِْرعَم  ِهَّللا َو  ُهَعاَط  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هیآ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 560) یشایع و  ( 559) یفاک رد  و 
.تسا ماما  تفرعم  ادخ و  تعاط 

مزال ار  شتآ  نآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هریبک  ناهانگ  زا  يرود  ماما و  تفرعم  نیا  هک  هدـش  تیاور  ( 561) ترضح نآ  زا  زین  و 
.تسا هدومن 

نید هقف  تفرعم و  تمکح  دومرف : نیدلا .» یف  هقفتلا  هفرعملا و  همکحلا  نإ  لاقف   » هک هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ( 562) یشایع و 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تفرعم  ریثک  ریخ  هک : درک  تیاور  ( 563) یمق تسا و 

زا دارم  زین  و  دشاب ، یم  شربمایپ  ادخ و  بناج  زا  یلو  ماما و  هک  نیا  تسا و  ندوب  ماما  ظاحل  هب  ماما  تفرعم  تمکح ، زا  دارم  سپ 
َنُوتْؤی َهـالَّصلا َو  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکِیلَو  اـمَّنِإ   » هک تسا  هفیرـش  هیآ  هراـشا  دروم  تیـالو  ناـمه  تمکح 

رد دنراد و  یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  دشاب  یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  ادخ و  امش  یلو  : » ینعی َنوُعِکار » ْمُه  َهاکَّزلا َو 
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«. دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح 

هبترم هب  لوص  زا و  ترابع  لوصو  نیا  دـسر ، یم  ماـما  ملاـع  هب  يوقت  هطـساو  هب  فراـع  تسا و  ینارون  تفرعم  اـی  ماـما  تفرعم  و 
دراد و یپ  رد  ار  هریبک  ناهانگ  زا  زیهرپ  هک  تسا  تیالو  تقیقح  نیاو  تسا  هداد  هدـعو  ناـیقتم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  رونو  ناـقرف 

نیا ياضتقم  هب  سپ  دسر ، یم  ادخ  تعاط  هب  دوش و  یم  ببس  ار  رهاظ  هأشن  رد  مالسلا  هیلع  همئا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفرعم 
ای ادخ و  زا  يرادربنامرف  تعاط و  و  ماما ، تفرعم  دـشاب  انعم  ود  ياراد  تمکح  هک  نیا  هن  تسا ، نیمه  هفیرـش  هیآ  زا  دارم  تایاور 

.دشاب هقف  ماما و  تفرعم  ای  هریبک و  ناهانگ  زا  بانتحا  ماما و  تفرعم  يانعم  هب 

ناونع هب  شیوخ  زا  دـعب  يارب  ار  اهنآ  ادـخ  لوسر  هک  نیا  و  تسا ، ینادـسج  ینامـسج و  تفرعم  مالـسلا  هیلع  ناماما  تفرعم  اـی  و 
یهارمه ادـخ  تعاط  نید و  مهف  هقف و  هریبک و  ناهانگ  زا  يرود  اب  یتفرعم  نینچ  دـشاب ، هدومرف  بصن  ناگدـنب  يارب  ییاه  هناـشن 

.دشاب نیمز  اهنامسآ و  زا  رت  گرزب  نآ  ياه  هیاپ  هچرگ  درادن ،

یلـصادخ لوسر  هک  نانچ  دـننآ ، باوبا  ناشیاو  دـشاب ، یم  ربمایپ  لآ  نآ  ندـعم  هک  تسا  هیرون  هیلک  تیالو  تمکح  زا  دارم  سپ 
رهـش نآ  رد  یلع  متـسه و  تمکح  رهـش  نم  : » ینعی اَُـهبَاب » ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  ِهَمْکِْحلا َو  ُهَنیِدَـم  اـَنَأ  ( » 564 :) دوـمرف هلآو  هیلع  هللا 

 [ هنیدـملا  ] همکحلا دارأ  نمف  اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنأ  لاـقف  هتمکح  هملع و  هعدوأ  مث  : » دومرف ( 565) هبدـن ياعد  رد  و  تسا »
رد یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : درپس و  وا  هب  ار  دوخ  تمکح  ملع و  هاگنآ  : » ینعی اهباب » نم  اهتأیلف 
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«. دوش دراو  نآ  ياهرد  ناهاوخ  ایوج و  ار  تمکح  سک  ره  تسا ، نآ 

: ینعی نآرقلا » لـثم  همکحلا  نم  یناـتآ  نآرقلا و  یناـتآ  هَّللا  نا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ناـیبلا  عـمجم  رد  و 
«. تسا نآرق  لثم  مه  تمکح  تسا ، هداد  تمکح  نآرق و  نم  هب  دنوادخ  »

مالـسلا هیلع  همئا  هک  نیا  زا  دارم  سپ  تسا ، نآ  باـب  یلع  هک  تـسا  تیـالو  هـبترم  تـمکح  زا  دارم  توـبن و  هـبترم  نآرق  زا  دارم 
رهاظم بتارم و  زا  دارم  و  دـننآ ، ییزج  رهاظم  رهاظم و  بتارم  همه  اب  هیرون  تیالو  نداعم  ناشیا  ینعی  دـندنوادخ ، تمکح  نداعم 

همه دوش  تفاـی  نآ  رهاـظم  زا  يرهظم  اـجک  ره  و  تسا ، هدـش  هداد  ناـشیا  كاـپ  نایعیـش  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  هب  هک  تسا  نآ  ییزج 
نیا هچ  ( 566 «) ًارِیثَک ًاریَخ  ِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتْؤی  ْنَم  َو  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دوش ، یم  تفای  اجنآ  رد  تاکرب  تاریخ و 

ار يزیچ  رگا  سپ  تسا ، كدنا  دنوادخ  دزن  رد  يریثک  ره  هک  نیا  هچ  تسا ، تیاهن  یب  دوش  هدرمـش  ریثک  دنوادخ  دزن  هچ  ره  هک 
.دناد یمن  شدوخ  زج  ار  نآ  هنک  درامش  ریثک  وا 

هَّللا هجو  تمکح  لاوز و  ءاـنف و  يارب  هن  و  هدـش ، قـلخ  ندـنام  يارب  و  دور ، یمن  نیب  زا  زگره  اریز  دـندیمان ، تـمکح  ار  تـمکح 
لالجلا وذ   » راگدرورپ هجو  اهنت  دنوش و  یم  دوبان  ادخ  هجو  زج  تادوجوم  همه  و  دور ، یم  نیب  زا  وا  هجو  زج  ءایشا  همه  هک  تسا 

ادخ هجو  ام  : » ینعی هنم » یتؤی  يذلا  هَّللا  هجو  نحن  : » دومرف هک  ( 567) هدش تیاور  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا  .دنام و  یم  مارکالا » و 
تیاور قداص  ماما  زا  ( 568) بقانم رد  و  دنوش .» یم  دراو  نآ  زا  هک  میتسه 
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اذإف : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  زا  ( 569) دیحوت رد  و  میتسه » ادخ  هجو  ام  کبر » هجو  یقبی  و  : » دومرف هک  هدش 
روص و درب  نیب  زا  ار  ءایـشا  دـنوادخ  یتقو  : » ینعی املاع » لزی  مل  نم  لازی  عطقنی و ال  ـال  ءاـجهلا و  روصلا و  ینفأ  ءایـشألا  هَّللا  ینفأ 

.تسا هدش  تیاور  نیا  دننامه  ترضح  نآ  زا  (570) یفاک رد  و  دنام .» هدوب  ملاع  لوا  زا  هک  یسک  نآ  اما  درب ، یم  نیب  زا  ار  اهاجه 

ِهَّللا ِّرِس  ِهَظَفَح  َو 

ّرس یناعم  بتارم و  رد 

ار شرارسا  دنتسه و  وا  دوخ  هلزنم  هب  هک  یناتسود  يارب  هک  يّرس  و  تسین ، نارگید  يارب  نآ  راهظا  ناکما  هک  يّرس  میراد ؛ ّرس  ود 
، هدش هدیمان  لیلخ  ترضح  نآ  هک  نیا  هچ  تسا ، هداتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  میهاربا  هرابرد  هک  نانچ  درک ، راهظا  ناوت  یم  دنناد  یم 

.تسا هدش  تیاور  يراصن  دوهی و  اب  جاجتحا  رد  ادخ  لوسر  زا  هک  نانچ  .درک  ادیپ  یلاعت  يادخ  رارسا  رب  عالطا  تقایل  هک  اریز 

زا رتالاب  هک  يروط  هب  دنا  هدیسر  یناکما  ملاوع  هلحرم  تیاهن  هب  ناشیا  هک  تسا  نیا  لوا  يانعم  ربانب  ادخ  ّرس  ناظفاح  زا  دارم  سپ 
ناظفاح نآ و  باجح  ناشیا  نیاربانب  دیامن ، زواجت  نارگید  هب  دنوادخ  زا  دناوت  یمن  تسا و  ّرس  هک  یملاع  رگم  تسین ، یملاع  نآ 

بجتنملا دمحم  یلع  هَّللا  یلص  و   » تسا هدمآ  ( 571) هیبجر ترایز  رد  هک  نانچ  دنیامن ، یم  عافد  ادخ  میرح  زا  و  دنتـسه ، ادخ  رّس 
وا باجح  هک  ییادخ  شیاتس  : » ینعی هباب » قلغی  هباجح و ال  کتهی  يذلا ال  هَّلل  دمحلا   » حاتتفا ياعد  رد  و  بجحلا » هئایصوا  یلع  و 

«. ددرگ یمن  هتسب  وا  باب  دوش و  یمن  هدیرد 

هدرک تیاور  ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هبطخ  دیحوتلا  عماوج  باب  رد  ( 572) یفاک رد  و 
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هطـساو هب  دوخ  نونکم  بیغ  زا  دـنوادخ  : » ینعی ِبویُْغلا » َنِم  ٌبُجُح  ِنُونْکَْملا  ِِهبیَغ  َنوُد  َلاَح  َو  : » تسا نیا  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا 
«. تسا هدرک  يریگولج  بویغ  زا  ییاهباجح 

رد رطاـخ  نیمه  هب  و  دـننارگید ؛ زا  ادـخ  هب  برقا  لـضفا و  فرـشا و  قیـالخ و  لوا  ناـشیا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هرقف  نـیا  رد  و 
َنَحَْتما ٌنِمُْؤم  ٌدـْبَع  ْوَأ  ٌلَسُْرم  ِیبَن  ْوَأ  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحی  َال  ٌبَعْـصَتْسُم  ٌْبعَـص  اَنَْرمَأ  َّنِإ  : » هک هدـش  دراو  ( 573) رابخا زا  يرایسب 

لسرم و ربمایپ  برقم و  هتشرف  زج  هک  يروط  هب  تسا  راوشد  رایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ثیدح  : » ینعی ِناَمیِْإِلل » ُهَْبلَق  ُهَّللا 
«. دنک یمن  لمحت  ارنآ  هدش  ناحتما  نامیا  هب  شلد  هک  يا  هدنب 

َّنِإ ٍدَّمَُحم  َابَأ  ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدش  تیاور  ریصب  یبا  قلاخلادبع و  نب  دمحم  هب  شدانسا  هب  ( 574) یفاک رد  و 
ِناَمیِْإِلل َو ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  َال  ٌلَسُْرم َو  ِیبَن  َال  ٌبَّرَقُم َو  ٌکَلَم  ُُهلِمَتْحی  اَم  ِهَّللا  ِهَّللا َو  ِْملِع  ْنِم  ًاْملِع  ِهَّللا َو  ِّرِـس  ْنِم  ًاّرِـس  ِهَّللا  اَنَدـْنِع َو 

«. ثیدحلا...اَنَریَغ ًادَحَأ  َِکلَِذب  َدَبْعَتْسا  َال  اَنَریَغ َو  ًادَحَأ  َِکلَذ  ُهَّللا  َفَّلَک  اَم  ِهَّللا 

يا هتشرف  چیه  مسق  ادخ  هب  دراد ، دوجو  یهلا  مولع  زا  یملع  ادخ و  رارسا  زا  يرـس  ام  دزن  رد  دنگوس  ادخ  هب  دّمحم ! ابا  يا  : » ینعی
دنوادـخ مسق  ادـخ  هب  دـشک ، شود  هب  دـناوت  یمن  ار  نآ  هدومزآ  ناـمیا  هب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ینمؤـم  لـسرم و  ربماـیپ  برقم و 

«. تسا هتساوخن  ار  نآ  هب  تدابع  عوضخ و  ام  زج  یسک  زا  هدرکن و  فلکم  نادب  ام  زا  ریغ  هب  ار  سکچیه 

هک تسا  اهنآ  راونا  هبترم  تاوذ و  هبترم  هبترم  نیا  و 
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.دنرترب ناگتشرف  ناربمایپ و  یتح  قیالخ  همه  زا  ناشیا  هک  دوش  یم  تیاث  هبترم  نیمه  هب  هدیرفآ و  شتاذ  رون  زا  دنوادخ 

هدومن لقن  تاقث  یخرب  زا  هرهابلا » هردـلا   » زا هر  ( 575) یسلجم تیاور  ربانب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دمحم  وبا  یلوم  رطاخ  نیمه  هب 
عبـس انرون  هیالولا و  هوبنلا و  مادـقأب  قئاقحلا  يرذ  اندعـص  دـق  : » تسا هدرک  لقن  دوب  هتـشون  يا  هماـن  تشپ  رد  هک  یطخ  زا  يو  هک 

دمحلا و ءاول  لجاعلا و  یف  ملقلا  فیـسلا و  انیف  يدعلا و  ناعط  يدـنلا و  ثویغ  یغولا و  ثویل  نحنف  هیادـهلاب  هوتفلا  مالعأ  تاقبط 
هلح سبلأ  میلکلاـف  مرکلا  حـیتافم  ممـألا و  حـیباصم  و  ( 576 () نیقیلا ) نییبنلا ءافلخ  نیدـلا و  ءاـفلح  انطابـسأ  لـجآلا و  یف  ضوحلا 

هیکازلا و هقرفلا  هیجانلا و  هئفلا  انتعیش  هروکابلا و  انقئادح  نم  قاذ  هروقاصلا  نانج  یف  سدقلا  حور  ءافولا و  هنم  اندهع  امل  ءافطصالا 
و هیاوطلا )  ) هط مح و  لآ  مامتل  نارینلا  یظل  دـعب  ناویحلا  عیبانی  مهل  رجفنیـس  اـنوع و  اـبلإ و  هملظلا  یلع  اـنوص و  اءدر و  اـنل  اوراـص 

تفه تاقبط خ ل )  ) ياههار میدرک و  دوعـص  تیالو  توبن و  ياهماگ  اـب  قیاـقح  هلق  هب  اـم  : » ینعی ...نینـسلا » نم  ( 577) نیساوطلا
ریشمش و مینز و  یم  مخز  نانمشد  رب  ،و  میتسه ششخب  ياهربا  گنج و  ناریـش  ام  سپ  میدومن ، نشور  توتف  ياهمچرپ  اب  ار  هناگ 

ياه هفیلخ  نید و  ناـنامیپ  مه  اـم  نادـنزرف  و  میراد ، تسد  رد  ار  ملع  دـمح و  ءاول  ترخآ  رد  تساـم و  تسد  هب  اـیند  نیا  رد  ملق 
.دنمرک ياهدیلک  اه و  تلم  ياهغارچ  ناربمایپ و 

غاب زا  موس  نامسآ  رد  سدقلا  حور  درک و  ام  نت  هب  ءافطصا  نهاریپ  میلک  میدرک  افو  شیوخ  دهع  هب  ام  یتقو  سپ 
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هتفرگ هدهع  رب  ار  ام  تنایص  تظافح و  ناشیا  و  تسا ، كاپ  هقرف  تاجن و  لها  راگتـسر و  هورگ  ام  هعیـش  و  دیچربون ، ياه  هویم  ام 
زا سپ  دشوج ، یم  ناشیا  يارب  یگدنز  ياه  همشچ  شتآ  ياه  هلعش  زا  دعب  دنتسه ، ام  روای  کمک و  نارگمتس  اب  هزرابم  رد  دنا و 

«. دش دهاوخ  نینچ  نیساوط  اه و  هط  نایلاس  تشذگ 

يانعم هب  مض  اب  ّبلا »  » و دـشاب ، یم  نتخپ  ندیـسر و  زا  لبق  ربون  هویم  يانعم  هب  هروکاب »  » موس و نامـسآ  يانعم  هب  هروقاص  مییوگ :
تسا و هدرک  تیـالو  توبن و  بتارم  هب  هراـشا  ود  نیا  اـب  و  دـشاب ، یم  نسط  عمج  نیـساوط  هط و  عمج  هیواوط  و  ( 578 ،) تسا مّس 

نیرتروهـشم هلا »  » و دـشاب ، یم  ادـخ  لوسر  نآ  رهظم  هک  هدومن  توبن  تقیقح  هب  هراشا  نآ  اـب  و  دـشاب ، یم  هنـس »  » عمج نینـسلا » »
! امن هعجارم  اجنادب  دیدرگ ، لقن  هلاسرلا » عضوم  و   » نمض رد  هتشذگ  رد  و  تسا ، تایاور  دافم  هک  نانچ  تسا ، نآ  رب  لاد  هملک 

نآ دـنوادخ  .دنتـسه و  وا  رارـسا  مراحم  ادـخ و  ياهلیلخ  ناشیا  هک  نیا  هب  دراد ، یتسود  تلخ و  هبترم  هب  هراشا  مود  يانعم  رباـنب  و 
تسام ياطع  نیا  : » ینعی (579 «) ٍباسِح ِریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع   » اذه دومرف : و  تسا ، هتـشاذگ  تعیدو  هب  ناشیا  رد  ار  رارـسا 

: راتفگ نیا  اب  ( 580) یلبق تیاور  رد  هبترم  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  و  راد .» هگن  یهاوخ  باـسح و  نودـب  شخبب  یهاوخ 
اًلْهَأ َال  ًاعِضْوَم َو  َُهل  ْدَِجن  ْمَلَف  ِهِغِیْلبَِتب  اَنَرَمَأ  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  اَنْغَّلَبَف  ِهِغِیْلبَِتب  ُهَّللا  اَنَرَمَأ  ِهَّللا  ِْملِع  ْنِم  ًاْملِع  ِهَّللا َو  ِّرِـس  ْنِم  ًاّرِـس  اَنَْدنِع  َّنِإ  »

اَْهنِم َِقلُخ  ٍهَنیِط  ْنِم  اوُِقلُخ  ًاماَْوقَأ  َِکلَِذل  ُهَّللا  َقَلَخ  یَّتَح  ُهَنُولِمَتْحی  ًَهلاَّمَح  َال  َو 
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زا يرـس  اـم  دزن  رد  : » ینعی ...ِِهتَمْحَر » ِلْـضَِفب  ْمُهَعَنَـص  ُهَتیِّرُذ َو  ًادَّمَُحم َو  ُْهنِم  ُهَّللا  َقَـلَخ  ٍروـُن  ْنِم  مالـسلا َو  هیلع  ُُهتیِّرُذ  ُُهلآ َو  ٌدَّمَُحم َو 
، میدـناسر داد  نامرف  هک  یناسک  هب  ام  اذـل  مییامن ، غیلبت  ار  نآ  هک  داد ، نامرف  ار  اـم  دـنوادخ  هک  تسادـخ  مولع  زا  یملع  رارـسا و 

قلخ يرون  تنیط و  زا  هک  درک  قلخ  ار  یمدرم  دنوادخ  نآ  ندیـشک  شودـب  يارب  ات  میتفاین  يا  هدـننک  لمح  لها و  هاگیاج و  یلو 
دوخ تمحر  لضف  هب  ار  ناشیا  و  تسا ، هدرک  قلخ  ار  مالسلا  هیلع  شا  هیرذ  لآ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  دنوادخ  هک  دنا  هدش 

«. دیرفآ

ِْنب ِیلَع  َْدنِع  ًامْوی  ُهیِقَّتلا  ِتَرِکُذ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  هدعصم  هب  شدانسا  هب  ( 581) یفاک رد  و 
ِْقلَْخلا ِِرئاَِسب  ْمُکُّنَظ  اَمَف  اَمُهَنَیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَخآ  ْدََقل  ُهَلَتََقل َو  َناَْملَس  ِْبلَق  ِیف  اَم  ٍّرَذ  ُوبَأ  َِملَع  َْول  ِهَّللا  َلاَقَف َو  ِنیَسُْحلا 

َراَص اَمَّنِإ  َلاَقَف َو  ِناَمیِْإِلل  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبَع  ْوَأ  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ْوَأ  ٌلَسُْرم  ِیبَن  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحی  َال  ٌبَعْـصَتْسُم  ٌْبعَـص  ِءاَـمَلُْعلا  َْملِع  َّنِإ 
ماـما نیـسحلا  نب  یلع  روضح  رد  هیقت  زا  يزور  : » ینعی ِءاَـمَلُْعلا » َیلِإ  ُُهْتبَـسَن  َِکلَذـِلَف  ِتیَبـْلا  َلـْهَأ  اَّنِم  ٌؤُْرما  ُهَّنَأـِل  ِءاَـمَلُْعلا  َنِم  ُناَْـملَس 

یم ار  وا  درذگ  یم  هچ  ناملـس  لد  رد  هک  تسناد  یم  رذوبا  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـش ، ثحب  مالـسلا  هیلعداجس 
راوشد تخـس  املع  شناد  دیـشیدنا ؟ یم  هچ  مدرم  رگید  هرابرد  سپ  تسب ، توخا  دقع  ودنآ  نیب  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  تشک 

ار نآ  دومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  دنوادخ  هک  يا  هدنب  ای  برقم و  هتشرف  ای  لسرم و  ربمایپ  زج  یسک  تسا ،
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رطاخ نیمه  هب  تسا و  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هک  دش  ءاملع  هرمز  زا  تلع  نیا  هب  ناملـس  داد : همادا  سپ  دـشک ، شود  هب  دـناوت  یمن 
«. مداد شتبسن  نادنمشناد  هب 

تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  هب  شدانسا  هب  ( 582) یفاک تیاور  هلمج  زا  دراد ، هراشا  هبترم  ود  نیا  هب  ءادـب  رابخا  رد  و 
ُنْحَنَف ُهَءاِیْبنَأ  ُهَلُـسُر َو  ُهَتَِکئاَلَم َو  ُهَمَّلَع  ٌْملِع  ُءاَدَْـبلا َو  ُنوُکی  َکـِلَذ  ْنِم  َوُه  اَّلِإ  ُهُمَْلعی  اـَل  ٌنوُزْخَم  ٌنُونْکَم  ٌْملِع  ِنیَْملِع  ِهَّلل  َّنِإ  : » دومرف هک 

یم تروـص  ءادـب  ملع  نیا  زا  و  دـناد ، یمن  شدوـخ  زج  هک  تسا  نوزخم  نوـنکم و  یملع  دراد : مـلع  ود  دـنوادخ  : » ینعی ُهُـمَْلعَن »
«. میناد یم  ار  ملع  نیا  ام  تخومآ  شیایبنا  نالوسر و  ناگتشرف و  هب  هک  یملع  و  دریگ ،

نیا هب  تسا ، هدـسر  تیـشم  هبترم  هب  هک  تسا  یملع  دراد  هطاحا  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یملع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتاـیآ  زین  و 
مولع زا  یملع  چیه  هب  مدرم  : » ینعی « َءاش اِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  یَِشب ٍء  َنوُطیِحی  َو ال  : » یلاعت قح  نخس  نیا  لثم  دنک ، یم  هراشا  هبترم  ود 

انعم ود  هب  یهلا  رّـس  ناظفاح  ناشیا  نیاربانب  نیا ، هب  هیبش  تایآ  زین  و  دهاوخب .» ادـخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دـننک ، یمن  ادـیپ  هطاحا  قح 
.دنتسه

ِهَّللا ِباَتِک  ِهَلَمَح  َو 

باتک يانعم  رد 

.میرادرب باتک  يور  زا  هدرپ  دیاب  هلمج  نیا  حیضوت  رد 

دوخ تیب  لها  رد  ترضح  نآ  و  دومرف ، تیانع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  ادخ  هک  تسا  یمظعا  مسا  زا  ترابع  باتک  هک  نادب 
رد ترـضح  نآ  ار  هبترم  نیا  تسا و  باـتک  یظفل  هبترم  درک  ناـیب  مدرم  يارب  ترـضح  نآ  هـک  يرادـقم  نآ  و  تشاذـگ ، اـج  هـب 

رارق حطس  کی  رد  هرهاط  ترتع  اب  نیلقث  تیاور 
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هرهاط ترتع  زا  رتگرزب  ار  باتک  ظافلا  ثیداحا  نآ  زا  يرایسب  رد  هکلب  تسا ، رتاوتم  ینـس  هعیـش و  نیقیرف  نیب  نیلقث  تیاور  داد ،
.داد رارق 

تسین و قلاخ  باتک  نآ  : دومرف نم  هب   » ینعی ( 583 «) قولخم قلاخ و ال  یل ال  لاقف  : » هک درک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هرارز 
«. دشاب یمن  قولخم 

تسا ینامسیر  نآرق  : » ینعی هَّللا » دیب  هفرط  ضرألا  یلإ  ءامسلا  نم  دودمم  لبح  هَّللا  باتک   » هدمآ ( 584) نیلقث رابخا  زا  یخرب  رد  و 
زیچ کی  و  دنک ، یمن  لیدبت  رییغت و  فیرحت و  لوبق  نآرق  و  تسادخ » تسد  هب  شفرط  نآ  هدش و  هدیشک  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک 

يادـخ هک  نامه  و  تسا ، نارخأتم  ناینیـشیپ و  زا  مدرم  همه  رب  ادـخ  تجح  نامه  و  تسا ، هدـش  لزان  سک  کی  شیپ  زا  هک  تسا 
یباـتک نآ  و  : » ینعی ( 585 «) ٍدـیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِهیَدـی َو ال  ِنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأی  ٌزیِزَع ال  ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو  : » دومرف یلاـعت 

«. تسا هدمآ  دورف  هدیدنسپ  میکح  هیحان  زا  و  دبای ، یمن  هار  ودب  يرس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  لطاب  هک  تسا  یمارگ 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  يادبم  هک  نیا  هچ  تسا ، رتگرزب  هرهاط  ترتع  زا  باتک  نیا 
لاس تسیب  تسین ، هتشون  ظفل و  ملاع  هک  تسا  يرومعملا  تیب  زا  هک  تسوا  و  ( 586 «) ٍدَّمَُحم ِدِیبَع  ْنِم  ٌْدبَع  اَنَأ  : » دومرف يو  هرابرد 

.تسا هدش  لزان  ترضح  نآ  رب  جیردت  هب  هاگنآ  هدش ، لزان  یلامجا  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  لبق  رتشیب  ای  و 

ناگدنناوخ ندناوخ  ناگدنسیون و  نتشون  هب  هک  تسا  ثداح  یلاعفا  دندرک ، قطن  نآ  هب  اهنابز  دنتشون و  اه  تسد  هک  ینآرق  یلو 
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نیمه دننک  تباتک  ار  نآرق  ظفل  تباتک و  اب  دنهاوخب  رگا  هتبلا  تسا ، یظفل  يراتـشون و  دوجو  هبترم  هبترم ، نیا  تسا  هدـمآ  دـیدپ 
رب تما  عامجا  دنک و  یم  تیافک  زین  دننک ، نآرق  تئارق  هک  هدش  طرش  هک  يدراوم  رد  و  تسین ، نآرق  مه  نیا  هنرگ  تسا و  نآرق 

.تسا نیمه 

هئجرملا و هَّللا  نعل  لاقف  نآرقلا  نع  لئس  هنأ  : » دومرف مداخ  رسای  تیاور  رب  انب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  یلوم  رطاخ  نیمه  هب 
: ینعی ( 587 «) صصق ربخ و  مالک و  وهف  تقطن  تأرق و  ام  ثیح  و  هب ، تملکت  ام  ثیح  قولخم  ریغ  هَّللا  مالک  هنأ  هفینح  ابأ  هَّللا  نعل 

نآ اب  هک  یماگنه  تسین  قولخم  نآرق  دزاس ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  هفینحوبا  اه و  يا  هئجرم  دـنوادخ  دومرف : دندیـسرپ  نآرق  زا  »
«. تسا صصق  ربخ و  مالک و  يدروآ  نابز  هب  يدرک و  شتئارق  یتفگ و  نخس 

ناربمایپ ءایصوا  رد 

یَسُوم یَصْوَأ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملید  یبا  نب  دیمحلادبع  هب  شدانـسا  هب  ( 588) یفاک لوصا  رد  و 
َُهل َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  یَسُوم  َِدلَو  َیلِإ  َال  ِهَِدلَو َو  َیلِإ  ِصوی  َْمل  َنوُراَه َو  َِدلَو  َیلِإ  ٍنُون  ُْنب  ُعَشوی  یَـصْوَأ  ٍنُون َو  ِْنب  َعَشوی  َیلِإ  مالـسلا  هیلع 
َلاَق مالسلا  هیلع  َحیِـسَْملا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َثََعب  ْنَأ  اَّمَلَف  مالـسلا  هیلع  ِحیِـسَْملِاب  ُعَشوی  یَـسُوم َو  َرََّشب  ُءاَشی َو  ْنَّمِم  ُءاَشی  ْنَم  ُراَتْخی  ُهَریِْخلا 

يِرْذُع َو ْمُکِقیِدْصَت َو  یِقیِدْصَِتب َو  یِجی ُء  مالسلا  هیلع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْدلُو  ْنِم  ُدَمْحَأ  ُهُمْـسا  ِیبَن  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأی  َفْوَس  ُهَّنِإ  ْمَُهل  ُحیِـسَْملا 
َرَبْکَْألا َو َمْسِالا  اوُظِفُْحتْـسا  ُمُهَّنَِأل  َنیِظَفْحَتْـسُْملا  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُمُهاَّمَـس  اَمَّنِإ  َنیِظَفْحَتْـسُْملا َو  ِیف  َنییِراَوَْحلا  ِیف  ِهِدَْعب  ْنِم  ْتَرَج  ْمُکِرْذُع َو 

يِذَّلا یَش ٍء  ِّلُک  ُْملِع  ِِهب  ُمَْلعی  يِذَّلا  ُباَتِْکلا  َوُه 
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َفِرُع اَمَّنِإ  ُرَبْکَْألا َو  ُمْسِالا  ُباَتِْکلا  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َِکْلبَق َو  ْنِم  اًلُسُر  اَْنلَسْرَأ  ْدََقل  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  ُلوُقی  ِءاِیْبنَْألا ص  َعَم  َناَک 
َّزَع َو ُهَّللا  َرَبْخَأَف  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  ٍبیَعُـش َو  ٍِحلاَص َو  ُباَتِک  اَهِیف  ٍحُون َو  ُباَتِک  اَهِیف  ُناَقْرُْفلا  ُلیِْجنِْإلا َو  ُهاَرْوَّتلا َو  َباَتِْکلا  یَعْدی  اَّمِم 

یَسُوم ُفُحُص  ُرَبْکَْألا َو  ُمْسِالا  َمیِهاَْربِإ  ُفُحُص  اَمَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ُفُحُص  َنیَأَف  یسُوم  َمیِهاْربِإ َو  ِفُحُص  یلوُْألا  ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  َّلَج 
« ...ُهیِصَْولا ِلَزَت  ْمَلَف  ُرَبْکَْألا  ُمْسِالا 

نادنزرف هب  و  دومن ، تیصو  نوراه  نادنزرف  هب  نون  نب  عشوی  و  درک ، تیصو  نون  نب  عشوی  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  : » ینعی
ترـضح ، درک ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  لجوزع  يادخ  دومنن ، تیـصو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نادـنزرف  هب  ای  دوخ و 

نم يو  تسا ، لیعامسا  ترضح  نادنزرف  زا  دمحا و  شمان  هک  دمآ  دهاوخ  يربمایپ  يدوز  هب  دومرف : ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
نایرج و رد  دندوب  نآ  ناظفاح  هک  نویراوح  نیب  رد  شرافـس  نیا  دنک ، یم  نایب  ار  امـش  نم و  رذع  و  دنک ، یم  قیدصت  ار  امـش  و 
هک تسا  یباتک  ربکا  مسا  دندوب ، ربکا  مسا  ظفاح  ناشیا  هک  تسا  نیا  نیظفحتـسم ) ) ناظفاح هب  ناشیا  يراذگمان  تلع  دوب ، دادـتما 

ناشیا اب  و  میداتـسرف ، وت  زا  شیپ  ار  یناربمایپ  اـم  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  ددرگ ، یم  مولعم  هدوب  ءاـیبنا  اـب  هک  ییاـهزیچ  همه  نآ  هب 
«. میداتسرف ورف  نازیم  باتک و 

مالسلا هیلع  حون  باتک  رد  هک  تسا  نیا  دش ، هتخانـش  ناقرف  لیجنا و  تاروت و  اهنت  باتک  زا  هک  نیا  تلعو  تسا ، ربکا  مسا  باتک 
، نیتسخن ياه  هفیحص  رد  نیا   » هک داد  ربخ  یلاعت  يادخ  تسا ، دوجوم  مالسلا  هیلع  میهاربا  مالسلا و  هیلع  بیعـش  حلاص و  باتک  و 

میهاربا و فحص  ینعی 
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«. تسا دوجوم  یسوم 

زین مالسلا  هیلع  یسوم  فحص  تسا و  ربکا  مسا  نامه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  فحـص  و  تساجک ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  فحـص  سپ 
«. ثیدحلا...تیصو هتسویپ  سپ  تسا ، ربکا  مسا 

یلا هیوضرلا  هفحتلا   » باتک رد  ار  نایب  نیا  ناکرا  اـم  و  دراد ، نآ  نیهارب  باـتک و  تقیقح  هب  یلاـمجا  يا  هراـشا  ثیدـح  نیا  سپ 
.تسین روصتم  نآ  زا  شیب  هک  يروط  هب  میا ، هدرک  مکحم  ناهرب  لیلد و  اب  هیوضترملا » هعیشلا 

تسا مظعا  مسا  فورح  دجاو  باتک  هک  نیا  رد 

هک دـشاب  یم  فرح  هس  داـتفه و  ياراد  سپ  تسا ، مظعا  مسا  زا  تراـبع  باـتک  هک  نیا  دـیتسناد و  ار  باـتک  تقیقح  هـک  نوـنکا 
زا کی  ره  هب  و  درادن ، ربخ  نآ  زا  یلسرم  ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  هتشاد و  هگن  دوخ  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  زا  فرح  کی  دنوادخ 

هتخومآ فرح  ود  داـتفه و  مالـسلا  هیلع  شلآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  و  تسا ، هداد  يزیچ  مظعا  مسا  فورح  هیقب  زا  ءاـیبنا 
.تسا هدش  تیاور  قیرط  دنچ  زا  یفاک  لوصا  رد  هک  نانچ  تسا ،

ًافْرَح َنیِْعبَس  ٍهَثاََلث َو  یَلَع  َمَظْعَْألا  ِهَّللا  َمْسا  َّنِإ  : » هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج  هب  ( 589) یفاک لوصا  دانسا  هب  هلمج  زا 
ِتَداَع َُّمث  ِهِدـِیب  َریِرَّسلا  َلَواَنَت  یَّتَح  َسیِْقِلب  ِریِرَـس  َنَیب  ُهَنَیب َو  اَم  ِضْرَْألِاب  َفِسُخَف  ِِهب  َمَّلَکَتَف  ٌدِـحاَو  ٌفْرَح  اَْهنِم  َفَصآ  َدـْنِع  َناَک  اَمَّنِإ  َو 

ِِهب ََرثْأَتْسا  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  ٌدِحاَو  ٌفْرَح  ًافْرَح َو  َنوُْعبَس  ِناَْنثا َو  ِمَظْعَْألا  ِمْسِالا  َنِم  اَنَْدنِع  ُنَْحن  ٍنیَع َو  ِهَفْرَط  ْنِم  َعَرْسَأ  َْتناَک  اَمَک  ُضْرَْألا 
کی اهنت  فصآ  و  تسا ، فرح  هس  داتفه و  ادـخ  مظعا  مسا  : » ینعی ِمیِظَْعلا » ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  اـَل  ُهَدـْنِع َو  ِبیَْغلا  ِْملِع  ِیف 

اراد ار  نآ  زا  فرح 
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هاـگنآ دروآ ، ار  نییقلب  تخت  دوخ  تسد  اـب  اـت  درک  فسخنم  دوـب  سیقلب  تخت  وا و  نیب  هک  ینیمز  تفگ و  نخـس  نآ  اـب  و  دوـب ،
مظعا مسا  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  و  تشگزاب ، شیوخ  لاح  هب  ندز  مه  هب  مشچ  زا  شیب  یتعرـس  اـب  دوب  هک  روط  ناـمه  ار  نیمز 

و دیزگرب ، شبیغ  ملع  رد  شیوخ  يارب  هک  دشاب  یم  دوجوم  یلاعت  كرابت و  يادخ  دزن  رد  فرح  کی  و  تسا ، دوجوم  ام  دزن  رد 
«. تسین میظع  یلع  يادخ  هب  زج  يا  هوق  لوح و 

نآ نئازخ  حیتافم و  دوجو و  بتارم  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  دش  دهاوخ  دـبا  ات  هچنآ  هب  هتـشذگ  ءایـشا  همه  نایب  رطاخ  نیمه  هب 
.دراد یمن  هدیشوپ  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  تخومآ  ار  اهنآ  هک  یناسک  هب  دنوادخ  تسا ، دوجوم  نآ  رد 

.دنا هتفرگ  دیحوت  زا  ار  تیاور  زین  ناشیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا  هدمآ  زین  ناهرب  و  ( 590) یفاص رد  تیاور  نیا 

زا دندش و  دراو  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رب  نیطـسلف  زا  یتئیه  : » دومرف یم  هک  مدینـش  قداص  ماما  زا  هک : تسا  هدـش  تیاور  یفاص  رد 
هسمخ ُدَمَّصلا  هیف  هریـسفت  لاقف  : » دندیـسرپ دمـص  زا  ناشیا  هاگنآ  داد ، خساپ  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  دندیـسرپ ، یلئاسم  هرابرد  يو 
كرد نع  بئاـغلا  یلإ  هراـشإ  هیبـنت و  کـلذ  َوُه و  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَـش  لـج  زع و  هلوـق  وـه  هتینإ و  یلع  لـیلد  فلـألاف  فرحأ 

یف نارهظی  عمـسلا و  یف  ناعقی  ناسللا و ال  یلع  نارهظی  نامغدـم ال  ماللا  فلألا و  هَّللا و  وه  هنأب  هتیهلإ  یلع  لیلد  ماللا  ساوحلا و 
عقی ساوحلاب و ال  كردی  هیفاخ ال  هفیطل  هتیهلإ  نأ  یلع  نالیلد  هباتکلا 
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عدـبم وه  لب  مهوب ال  وأ  سحب  هتیفیک  هتیئام و  كرد  نع  قلخلا  هلأ  يذـلا  وه  هلإلا  ریـسفت  نـأل  عماـس  نذأ  ـال  فصاو و  ناـسل  یف 
بیکرت قلخلا و  عادـبإ  یف  هتیبوبر  رهظأ  هناحبـس  هَّللا  نأ  یلع  لیلد  وهف  هباتکلا  دـنع  کـلذ  رهظی  اـمنإ  ساوحلا و  قلاـخ  ماـهوألا و 

نم هساح  یف  لخدـت  نیبتت و ال  دمـصلا ال  مال  نأ  امک  هحور  ری  مل  هسفن  یلإ  دـبع  رظن  اذإف  هفیثکلا  مهداسجأ  یف  هفیطللا  مهحاورأ 
طحت مل  ریحت و  هیف و  هلأ  هتیفیک  ئرابلا و  هیئام  یف  دـبعلا  رکفت  یتمف  فطل  یفخ و  ام  هل  رهظ  هباتکلا  یلإ  رظن  اذإف  سمخلا  هساوح 

یف مهحاورأ  بکرم  مهقلاـخ و  لـج  زع و  هنأ  هل  تبث  هقلخ  یلإ  رظن  اذإـف  روـصلا  قلاـخ  لـج  زع و  هنـأل  هل  روـصتی  یـشب ء  هـترکف 
قدـصلاب و قدـصلا  عابتا  یلإ  هدابع  اعد  قدـص و  همالک  قدـص و  هلوق  قداص و  لج  زع و  هنأ  یلع  لیلدـف  داصلا  امأ  مهداـسجأ و 

لیلدف لادـلا  امأ  هکلم و  لوزی  لازی و ال  لزی و ال  مل  قحلا  کلملا  هنأ  هکلم و  یلع  لیلدـف  میملا  امأ  قدـصلا و  راد  قدـصلاب  دـعو 
نئاک لک  هنیوکتب  ناک  يذلا  تانئاکلا  نوکم  لج  زع و  هَّللا  وه  لب  لاوزلا  نوکلا و  نع  یلاعت  مئاد  لج  زع و  هنأ  هکلم و  ماود  یلع 

نم عئارشلا  نیدلا و  نامیإلا و  مالسإلا و  دیحوتلا و  ترـشنل  هلمح  لج  زع و  هَّللا  یناتآ  يذلا  یملعل  تدجو  ول  مالـسلا  هیلع  لاق  مث 
ربنملا یلع  لوقی  ءادعـصلا و  سفنتی  ناک  یتح  هملعل  هلمح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  يدج  دجی  مل  کلذب و  یل  فیک  دمـصلا و 

نإف ینودقفت  نأ  لبق  ینولس 
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ُهَّللا َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  الف ال  هغلابلا  هجحلا  هَّللا  نم  مکیلع  ینإ  الأ و  هلمحی  نم  دـجأ  ـال  ـالأ  هاـه  هاـه  اـمج  اـملع  ینم  حـناوجلا  نیب 
هتدابعل انقفو  انیلع و  نّم  يذلا  هَّلل  دمحلا  مالسلا  هیلعرقابلا  لاق  مث  ِرُوبُْقلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئی  امَک  ِهَرِخآلا  َنِم  اوُِسئی  ْدَق  ْمِهیَلَع 

«. ابصاو ارکش  ادمرس و  ادمح  ناثوألا  هدابع  انبنج  ٌدَحَأ و  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکی  َْمل  َْدلوی َو  َْمل  ِْدلی َو  َْمل  يذلا  دمصلا  دحألا 

دنوادخ هفیرـش : هیآ  دافم  نآ  دراد و  ادخ  دوجو  رب  لیلد  فلا  تسا : فرح  جنپ  دمـص  ، دـشاب یم  شدوخ  رد  دمـص  ریـسفت  : » ینعی
.دراد ساوح  كاردا  زا  بئاغ  هب  هراشا  وه »  » تسین و ییادخ  وا  زج  تسا و  ییادخ  وا  هک  داد  تداهش  دوخ 

، دنروخ یمن  شوگ  هب  اذل  دوش و  یمن  رهاظ  ظفلت  رد  هدـش و  ماغدا  مه  رد  مال  فلا و  تسادـخ و  هک  تسا  تیهولا  رب  لیلد  مال  و 
یمن رد  ساوح  هب  تسا و  ناهنپ  ادـخ  فطل  رطاخ  هب  يو  تیهولا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نیمه  دـنوش و  یم  رهاظ  راتـشون  رد  یلو 
كرد زا  قیالخ  هک  تسا  نیا  هلا »  » ریـسفت اریز  دـسر ، یمن  ییاونـش  شوگ  رب  دریگ و  یمن  رارق  يا  هدـننک  فصو  نابز  رد  دـیآ و 

وا هک  نیا  هچ  دـنبای ، رد  ار  وا  دـنناوت  یمن  اهنآ  زگره  دـندش  ریحتم  هدـنامرد و  لقع )  ) مه هب و  ای  سح  هب  يو  یگنوگچ  تیهام و 
ار شیوخ  تیبوبر  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  دنوش  یم  رهاظ  راتشون  رد  هک  نیا  تلع  دشاب و  یم  ساوح  و  لوقع ) ) ماهوا هدننیرفآ 

یمن ار  دوخ  ناور  درگنب ، دوخ  هب  هدنب  هک  یماگنه  هتخاس ، نشور  مدرم  میخـض  داسجا  اب  فیطل  حاورا  بیکرت  قیالخ و  عادبا  رد 
نانچ دنیب ،
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هچنآ درگنب ، نآ  هتـشون  هب  یتقو  یلو  دوش ، یمن  دراو  هناگجنپ  ساوح  زا  يا  هساح  رد  دـیآ و  یمن  رد  یظفل  نایب  هب  دمـص  مال  هک 
رکفت و نآ  یگنوگچ  یلاعت و  يراـب  تیهاـم  رد  هدـنب  هک  یماـگنه  سپ  ددرگ ، یم  راکـشآ  وا  يارب  دراد  تفاـطل  هدـنام و  ناـهنپ 

لجوزع يادخ  اریز  دیامن ، روصت  دـناوت  یمن  دوش و  یم  ریحتم  دـسر و  یمن  نآ  هب  يو  رکف  ددرگ و  یم  هدز  تریح  دـنک  هشیدـنا 
اب ار  اهنآ  حاورا  تساهنآ و  قلاخ  دنوادخ  هک  دوش  یم  نشور  يو  يارب  تسیرگن  قیالخ  هب  یتقو  سپ  دـشاب ، یم  روص  همه  قلاخ 

.تسا هدز  دنویپ  ناشداسجا 

قدص زا  يوریپ  هب  قدص  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  قدص و  يو  نخـس  تسا و  قداص  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  داص »  » اما و 
.داد قدصلاراد  هدعو  قدص  هب  درک و  توعد 

.دوش یمن  یناف  يو  کلم  دوب و  دهاوخ  هدوب و  یلاعت  قح  کلم  يو  هک  نیا  دراد و  تلالد  يو  کلم  رب  میم »  » اما و 

هدـننیرفآ نّوـکم و  وا  هکلب  تسا ، یلاـعتم  لاوز  نوـک و  زا  هدوـب و  مئاد  يو  هک  نـیا  تسادـخ و  کـلم  ماود  رب  لـیلد  لاد »  » اـما و 
.دندرگ یم  دوجوم  اه  هدیدپ  همه  يو  شنیرفآ  هب  و  تسا ، تانئاک 

نید نامیا و  مالسا و  دیحوت و  متفای ، یم  ینالماح  دوب  هداد  نم  هب  دنوادخ  هک  یشناد  يارب  رگا  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هاگنآ 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  مدـج  هک  یلاـح  رد  منک ، ادـیپ  ار  صاخـشا  نینچ  هنوگچ  مدرک ، یم  رـشن  دمـص »  » نیمه زا  ار  عیارـش  و 

، دیـسرپب نم  زا  دـیباین  ارم  هک  نیا  زا  لبق  دومرف : یم  ربنم  رب  .دیـشک  یم  يدرـس  هآ  هک  يروط  هب  ، تفاین دوخ  شناد  يارب  ینـالماح 
ناوارف یشناد  ما  هنیس  رد  هک  نوچ 
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(. هآ هآ ، ، هآ ، ) دراد دوجو 

رب دنوادخ  هک  ار  یناسک  متسه ، امش  رب  ادخ  هغلاب  تجح  نم  هک  رادشه  دشک ، شودب  ارنآ  هک  مبای  یمن  ار  یسک  نم  دیـشاب  هاگآ 
.ناتسروگ لها  زا  رافک  دننامه  دنسویأم ، ترخآ  زا  ناشیا  دیریگن ، تسود  هتفرگ  مشخ  ناشیا 

دیاز و یمن  هک  داد  يدمص  دحا  تدابع  قیفوت  ار  ام  تشاذگ و  تنم  ام  رب  هک  ار  ییادخ  ساپس  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هاگنآ 
«. دشاب هتسویپ  هک  يرکش  دوب و  یگشیمه  هک  یساپس  دومن ، رود  ناتب  تدابع  زا  ار  ام  درادن ، يرسمه  هدشن و  هداز 

رارـسا و هب  هجوـت  باـتک و  مهف  تیلها  وا  دـبایب ، دوـخ  رد  ار  مظعا  مسا  نآ  هرهب  دسانـشب و  ار  شیوـخ  سک  ره  هـک  نـیا  هصـالخ 
، تفاین ار  شمـسج  زج  دوخ  رد  سک  ره  دراد و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  زا  هدراو  ثیداحا  ینیریـش  ندیـشچ  تـالیوأت و 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دوش  یم  لئان  همئا  تقیقح  مهف  هب  هنوگچ  سپ  تسا ، تنـس  باتک و  ذئاذل  زا  مورحم 
.دنباتک نوؤش  بتارم و  همه  نالماح  ناشیا  سپ  داد ، ناشیا  ثرا  هب  ار  هرثأتسم  زج  هب  مسا  نآ  نوؤش  همه 

یلِإ ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  ِِهب َو  اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  ِوَأ  ِْنمَْألا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاـج  اذِإ  َو  : » دومرف ناـشیا  یلاـعت  قح  رد  یلاـعت  يادـخ  اذـل  و 
یم راـشتنا  ار  نآ  دیـسر  ناـشیا  هب  سرت  اـی  تینما و  زا  یبلطم  هک  یماـگنه  591 ؛) «) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْـسی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ 

«. دندیمهف یم  ارنآ  دنا  هدوب  طابنتسا  لها  هک  یناسک  زا  دندناسر  یم  رمالا  یلوا  وربمایپ  هب  ار  نآ  رگا  دنهد ،

ناشیا : » ینعی نوموصعملا » همئالا  مه  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  عماجلا  عماوج  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
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«. دنتسه مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما 

لـالحلا و نوفرعی  و  نآرقلا ، نم  نوطبنتـسی  نیذـلا  مه  و  دـمحم ، لآ   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  ( 592) یشایع و 
طابنتسا نآرق  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  دنتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  ناشیا  : » ینعی هقلخ » یلع  هَّلل  هجحلا  مه  و  مارحلا ،

«. دنمدرم رب  ادخ  تجح  ناشیا  و  دنناد ، یم  ار  مارح  لالح و  دننک و  یم 

نآرق بتارم  لیزنت  رت و  نییاپ  يا  هبترم  هب  ار  يا  هبترم  ره  لیزنت  ینعی  .تسا  نآ  نطاب  زا  نآرق  رهاـظ  جارختـسا  طابنتـسا  زا  دارم  و 
.دنناد یم  ار  هیئزج  بتارم  هب  هیلک 

هب ار  باتک  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  تسا ، مظعا  مسا  دوخ  بتارم  همه  اب  باـتک  هک  نیا  دـیتسناد و  ار  باـتک  تقیقح  هک  نونکا 
.تخومآ دوخ  تیب  لها  هب  ار  هرثأتسم  زج  هب  نآ  بتارم  همه  ترضح  نآ  تخومآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  شربمایپ 

؟ تسیک نیبم  ماما 

ترضح نآ  لوق  حرش  رد  هک  نیا  هچ  دنتسه ، ادخ  باتک  نیع  ناشیا  ینعی  دنتـسه ، ادخ  باتک  نالماح  ناشیا  هک  نیا  زا  دارم  سپ 
تایآ هیلک و  رهاظم  شلآ  دمحم و  دـنزیچ و  کی  هیدـمحم  تقیقح  مظعا و  مسا  توبن و  تقیقح  هک  دـیتسناد  هوبنلا » تیب  لها  ای  »

.دننآ هلماک 

ماـما هک  هدرک  تیاور  ( 594 «) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ٍِسبای  ـال  ٍبْطَر َو  ـال  َو  : » یلاـعت قح  نخـس  ریـسفت  رد  ( 593) یـشایع هک  نیا  هچ 
هک تسا  يا  هدش  طقـس  هقرو  : » ینعی نیبم » مامإ  یف  لاق   » ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ...همأ  نطب  نم  طقـسی  طقـسلا  هقرولا  لاقف  : » دومرف مظاک 

«. تسا نیبم  ماما  يانعم  هب  نیبم  باتک  ...دوش و  یم  طقس  ردام  مکش  زا 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  قداص  ماما  زا  جاجتحا  رد  و 

مکبحاصل لاق  «و 
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یَش َّلُک  َو  یلاعت : هلوق  نیبم و  باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  لاق و ال  باتکلا و  ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هَّللاب  یفک  لق 
یسک ادخ و  امش ، نم و  نیب  هک  دنک  یم  تیافک  وگب  دومرف : امـش  قیفر  هب  : » ینعی « نینمؤملاریماب رـسفملا  ٍنِیبُم  ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَـصْحَأ  ٍء 

.تسا دوجوم  نیبم  باتک  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یکشخ  رت و  چیه  دومرف : و  دنشاب ، رظان  دهاش و  تسوا  دزن  رد  باتک  ملع  هک 

رد نیبم  ماما  و  میا » هدرک  هرامش  ءاصحا و  نیبم  ماما  رد  ار  اه  زیچ  همه  : » ینعی ٍنِیبُم » ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَصْحَأ  یَش ٍء  َّلُک  َو  : » دومرف ادخ  و 
.تسا هدش  ریسفت  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  هفیرش  هیآ 

«. متسه نیبم  ماما  نم  مسق  ادخ  هب  : » ینعی نیبملا » مامإلا  هَّللا  انأ و  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  نینمؤملاریما  زا  ( 595) یمق

زا رمع  رکبوبا و  دـش ، لزاـن  ادـخ  لوـسر  رب  هیآ  نیا  یتـقو  هک  هدرک  تیاور  شدـج  زا  شردـپ  زا  رقاـب  ماـما  زا  ( 596) یناـعم رد  و 
: داد خـساپ  تسا  لیجنا  ایآ  دـنتفگ : .هن  دومرف : تسا ؟ تاروت  نیبم  ماما  زا  دارم  ایآ  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دنتـساخرب و  ناـشیاج 
هک تسا  ماما  نآ  وا  دومرف : ادـخ  لوسر  دروآ ، يور  نینموملاریما  ماگنه  نیا  رد  هن ، دومرف : تسا ؟ نآرق  دارم  اـیآ  دندیـسرپ : ریخ ،

«. تسا هدرک  ءاصحا  يو  رد  دنوادخ  ار  ءایشا  همه  ملع 

هبترم و  تسا ، باتک  ناقرف  هبترم  ناماما  هبترم  هلب  .تسا  یکی  نیبم  ماما  نیبم و  باـتک  زا  دارم  هک  دـش  مولعم  هدـش  داـی  بلاـطم  زا 
هک نیا  هوالع  دش ، نایب  یهنلا » يوذ  و   » هرقف رد  البق  ناقرف  نآرق و  نیب  توافت  و  دشاب ، یم  باتک  نآرق  هبترم  ادخ  لوسر 
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نآ رد  تسا و  لاـمجا  هبترم  نآرق  هبترم  اریز  هدرک ، فصو  نیبم »  » هب ار  نآ  هک  نیا  هچ  تسا  ناـقرف  هبترم  نیبم » باـتک   » زا رهاـظ 
ساپس شیاتس و  تسامنهار و  دنوادخ  و  تسا ، نیبم  ماما  نیبم  باتک  زا  دارم  هک  تسین  مزال  نیا  هب  لالدتـسا  نیاربانب  تسین  ینایب 

.تسادخ نآ  زا 

ِهَّللا یِبَن  ِءایِصْوَأ  َو 

متاخ ربمایپ  ءایصوا  رد 

زا هیلخت  اـب  یلو  هدیـسر ، توـبن  هبترم  هب  هک  تسا  یـسک  ربماـیپ  هک  نیا  تسیچ و  توـبن  تـقیقح  هـک  دـیتسناد  باـتک  يادـتبا  رد 
قالخا هب  یتقو  دیـسر ، هجرد  نآ  هب  شراگدرورپ  دوخ و  نیب  ياهباجح  زا  یکزیکاپ  دویق و  همه  زا  ندـش  كاـپ  اـه و  تیدودـحم 
دنوادـخ زا  هطـساو  نودـب  دـناوت  یم  هک  نیا  هچ  دـنک  یم  ادـیپ  ار  مدرم  هب  تلاسر  تیلها  دـیدرگ ، بدأتم  هیهلا  بادآ  هب  قلختم و 

.مدرم فالخ  رب  دنک ، تفایرد 

رد مدرم  هک  نیا  هچ  دزاس ، هدروآرب  ار  ادخ  يوس  هب  لابقا  كولس و  رد  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  اب  مدرم  تاجایتحا  همه  دیاب  اذل  و 
تازجعم هب  جایتحا  دنناهرب و  نایب  دنمزاین  مدرم  رتشیب  اریز  دـنتوافتم ، دروآ  یم  ادـخ  زا  هک  یفراعم  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا 

هتـشاد ار  نآ  ییاناوت  دیاب  داتفا  نآ  هب  زاین  دوخ  غیلبت  رد  رگا  اذـل  و  دـشاب ، هتـشاد  گنج  داهج و  رب  ییاناوت  دـیاب  هک  نانچ  دـنراد ،
و دوـش ، ثوـعبم  سنا  نج و  نیلقث و  يوـس  هب  رگا  هژیو  هب  دـشاب ، دـجاو  ار  تلاـسر  اـه  يدـنمزاین  رگید  دـیاب  ربماـیپ  زین  و  دـشاب ،
هک دـشاب  هتـشاد  ییاناوت  هتـشاد و  نیرخآ  نیلوا و  مولع  همه  هب  هطاحا  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، ناربماـیپ  متاـخ  رگا  ًاـصوصخم 

دوش یم  داهنشیپ  وا  هب  هچنآ  دناوتب  دروایب و  اهنآ  همه  يارب  يا  هزجعم 
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نیمز و اهنامـسآ و  همه  زا  دش و  دهاوخ  هچ  دب  بوخ و  زا  ناشیا  تشونرـس  دیآ و  یم  شیپ  هچ  مدرم  يارب  هک  دنادب  زین  دروایب و 
علطم اهنآ  ياه  یتخـس  تاکرد و  اه و  تمعن  لزانم و  تاجرد و  خزود و  تشهب و  زا  دنـشاب و  هتـشاد  عالطا  نآ  ياـه  یگژیو  اـب 

دوش و كاله  هنیب  اب  دوش  یم  كاله  سک  ره  ات  دـنادب  ار  دوش  یم  مدرم  رب  تجح  مامتا  ثعاب  هک  يرگید  ياـهزیچ  زین  دنـشاب و 
یلاخ تجح  زا  ایند  نایاپ  ات  نیمز  هک  درادـن  ناکما  رطاخ  نیمه  هب  و  ددرگ ، یم  نمؤم  تجح  اب  دوش ، یم  هدـنز  نامیا  اب  سک  ره 

، تسادخ تجح  ومه  دشاب  یقاب  نت  کی  اهنت  رگا  تسادخ و  تجح  ود  نآ  زا  یکی  دـننامب  یقاب  نیمز  رد  نت  ود  رگا  یتح  دـنامب 
هدرک یفرعم  ار  صخـش  نآ  وا  هب  دنوادخ  هک  يربمایپ  ای  دنک و  یفرعم  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تخانـش  ناوت  یمن  ار  یـصخش  نینچ 

، مالسلا هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  زا  دعب  ناشیا  دنناسانـشب  ار  صخـش  نآ  ناربمایپ  ءایـصوا  ای  دیامن و  یفرعم 
دمحم و نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسح و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  دنترابع  ناشیا  دنتـسه و  وا  دنزرف  هدزای 

مهیلع هَّللا  تاولـص  نسحلا  نب  تجح  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نـب  یلع  رفعج و  نـب  یـسوم 
لوسر ولت  یلات  ادخ و  نامرف  ناگدنراد  اپ  رب  ناشیا  دنا  هدـش  هتخانـش  قحال  رب  یقباس  ره  صن  ربمایپ و  ادـخ و  صن  هب  هک  نیعمجا 

زا تیصو  هتسویپ  دشاب و  یم  ادخ 
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ناشیا اذل  و  تسین ، يربمایپ  ام  ربمایپ  زا  دعب  دراد ، همادا  تمایق  زور  ات  دـمحم  ترـضح  زا  دـعب  و  تشاد ، همادا  مدآ  ترـضح  نامز 
.دنرادن ساره  يرگ  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  هدوب و  رذنم  ورشبم  هتسویپ 

ماما زا  نامیلـس  نب  لـتاقم  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  یـسیع  نبا  زا  يریمح  زا  لـکوتم  نبا  زا  ( 597) نیدلا لامکا  رد  قودـص  تیاور 
ییصو نییبنلا و  دیس  انأ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » دومرف ترضح  نآ  تسا ، یفاک  باب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

لج زع و  هَّللا  یحوأف  احلاص  ایصو  هل  لعجی  نأ  لج  زع و  هَّللا  لأس  مالـسلا  هیلع  مدآ  نإ  ءایـصوألا  هداس  هؤایـصوأ  نییـصولا و  دیس 
ریخ ییـصو  لـعجاف  بر  اـی  مالـسلا  هیلع  مدآ  لاـقف  ءایـصوألا  مهراـیخ  تلعجف  یقلخ  ترتخا  مث  هوبنلاـب  ءاـیبنألا  تمرکأ  ینأ  هیلإ 
هنبا یلإ  ثیش  یصوأ  ثیش و  یلإ  مدآ  یـصوأف  مدآ  نب  هَّللا  هبه  وه  ثیـش و  یلإ  صوأ  مدآ  ای  هیلإ  لج  زع و  هَّللا  یحوأف  ءایـصوألا 

یـصوأ ثلجم و  هنبا  یلإ  نابـش  یـصوأ  اثیـش و  اهجوزف  هنجلا  نم  مدآ  یلع  لج  زع و  هَّللا  اـهلزنأ  یتلا  ءاروحلا  هلزن  نبا  وه  ناـبش و 
سیردإ یـصوأ  مالـسلا و  هیلع  یبنلا  سیردإ  وه  خونخأ و  یلإ  اشیمثغ  یـصوأ  اـشیمثغ و  یلإ  قوحم  یـصوأ  قوحم و  یلإ  ثلجم 

اشاثیعرب و یلإ  رماثع  یـصوأ  رماثع و  یلإ  ماس  یـصوأ  ماس و  یلإ  حون  یـصوأ  مالـسلا و  هیلع  حون  یلإ  روخان  اهعفد  روخاـن و  یلإ 
یلإ نارمع  اـهعفد  نارمع و  یلإ  هسیفج  یـصوأ  هـسیفج و  یلإ  هرب  یـصوأ  هرب و  یلإ  ثفاـی  یـصوأ  ثفاـی و  یلإ  اـشاثیعرب  یـصوأ 

لیعامسإ هنبا  یلإ  میهاربإ  یصوأ  مالسلا و  هیلع  لیلخلا  میهاربإ 
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یصوأ ءایرثب و  یلإ  فسوی  یصوأ  فسوی و  یلإ  بوقعی  یصوأ  بوقعی و  یلإ  قاحسإ  یصوأ  قاحسإ و  یلإ  لیعامـسإ  یـصوأ  و 
یصوأ دواد و  یلإ  عشوی  یصوأ  نون و  نب  عشوی  یلإ  یسوم  یـصوأ  نارمع و  نب  یـسوم  یلإ  بیعـش  یـصوأ  بیعـش و  یلإ  ءایرثب 

میرم نبا  یسیع  یلإ  ایرکز  اهعفد  ایرکز و  یلإ  ایخرب  نب  فصآ  یصوأ  ایخرب و  نب  فصآ  یلإ  نامیلس  یصوأ  نامیلـس و  یلإ  دواد 
یلإ ایرکز  نب  ییحی  یصوأ  ایرکز و  نب  ییحی  یلإ  نوعمش  یصوأ  افـصلا و  نومح  نب  نوعمـش  یلإ  یـسیع  یـصوأ  مالـسلا و  هیلع 

اهعفدأ انأ  هدرب و  یلإ  اهعفد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  مث  هدرب  یلإ  همیلـس  یـصوأ  همیلـس و  یلإ  رذـنم  یـصوأ  رذـنم و 
لهأ ریخ  یلإ  عفدت  یتح  دحاو  دعب  ادحاو  كدلو  نم  کئایصوأ  یلإ  کیصو  اهعفدی  کیـصو و  یلإ  اهعفدت  تنأ  یلع و  ای  کیلإ 
رانلا رانلا و  یف  کنع  ذاشلا  یعم و  میقملاک  کیلع  تباثلا  ادـیدش  افالتخا  کیلع  نفلتختل  همألا و  کـب  نرفکتل  كدـعب و  ضرـألا 

یماگنه دنتسه  ءایصوا  تاداس  نم  ءایصوا  ءایصوا و  دیس  نم  یصو  ناربمایپ و  دیس  نم  دومرف : ادخ  لوسر  : » ینعی نیرفاکلل » يوثم 
یمارگ توبن  هب  ار  ناربمایپ  نم  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  دـهد ، رارق  یحلاص  یـصو  يو  يارب  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  مدآ  هک 

.داد رارق  ءایصوا  ار  ناشیا  نیرتهب  هدرک و  باختنا  ار  قیالخ  هاگنآ  متشاد 

تیـصو ثیـش  هب  مدآ ! يا  درک : باطخ  وا  هب  لجوزع  يادـخ  هد ! رارق  ار  ءایـصوا  نیرتهب  نم  يارب  مراگدرورپ  تشاد : هضرع  مدآ 
تسا مدآ  نب  هَّللا  هبه  هب  وا  دومن و  تیصو  ثیش  هب  مدآ  امن ،
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وا مدآ  ترضح  داتسرف و  تشهب  زا  مدآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ءاروحلا  هلزن  دنزرف  نابش  درک و  تیصو  نابش  شدنزرف  هب  ثیـش  و 
وا تسا و  ربمایپ  سیردا  هک  خونخا  هب  اشیمع  اشیمع و  هب  قلحم  قلحم و  هب  ثلجم  ثلجم و  هب  نابـش  دروآرد و  ثیـش  جیوزت  هب  ار 
وا نارمع و  هب  وا  هسیفج و  هب  هرب  هرب و  هب  وا  ثفای و  هب  وا  اشایتعرب و  هب  وا  رماثع و  هب  وا  ماس و  هب  حونو  حون  هب  روحاـن  روحاـن و  هب 
وا ایرثب و  هب  فسوی  فسوی و  هب  يو  بوقعی و  هب  قاحسا  قاحسا و  هب  لیعامسا  لیعامـسا و  شدنزرف  هب  میهاربا  لیلخ و  میهاربا  هب 

ایرکز و هب  فصآ  ایخرب و  نب  فصآ  هب  نامیلس  نامیلس و  هب  وا  دوواد و  هب  وا  نون و  نب  عشوی  هب  یسوم  یسوم و  هب  وا  بیعش و  هب 
هب همیلـس  همیلـس و  هب  رذنم  رذنم و  هب  ییحی  ایرکز و  نب  ییحی  هب  وا  افـص و  نومح  نب  نوعمـش  هب  يو  میرم و  نب  یـسیع  هب  ایرکز 

.دندرک تیصو  هدرب 

یصو هب  وت  مهد و  یم  لیوحت  یلع  ای  وت  هب  نم  داد و  لیوحت  نم  هب  ار  تیصو  هدرب  و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگنآ 
وت اب  سک  ره  دـیامن ، یم  دـیدش  یفالتخا  وت  اب  دزرو و  یم  رفک  وت  هب  تما  دـهد و  لیوحت  وت  زا  دـعب  نیمز  لها  نیرتهب  هب  ات  دوخ 

«. تسا نارفاک  هاگیاج  شتآ  تسا و  شتآ  رد  دوش  رود  وت  زا  سک  ره  هدنام و  نم  اب  هک  تسا  نیا  دننامه  دنامب 

زا ( 598) یلاما رد  خیش  و 
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.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لثم  قودص  زا  يرئاضغ 

.تسا هدش  لقن  نآ  ریظن  لتاقم  زا  بوبحم  نبا  زا  يرگید  دنس  هب  ( 599) لامکا رد  و 

.تسا هدش  هدرب  مان  شربمایپ  ادخ و  هیحان  زا  مالسلا  هیلع  ناماما  تماما  زا  حیرص  روط  هب  هک  نیا  رب  هلدا  هلمج  زا  و 

تیصو رد  شربمایپ  هب  ادخ  ییادها  حول  رد 

ِیل َّنِإ  يِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَِجل  ِیبَأ  َلاَق  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  هب  شدانـسا  هب  یفاـک  تیاور 
ای َُهل  َلاَقَف  ِمایَْألا  ِضَْعب  ِیف  ِِهب  اَلَخَف  ُهَْتبَبْحَأ  ِتاَقْوَْألا  يَأ  ٌِرباَج  َُهل  َلاَقَف  اَْهنَع  ََکلَأْسَأَف  َکـِب  َُولْخَأ  ْنَأ  َکـیَلَع  ُّفِخی  یَتَمَف  ًهَجاَـح  َکـَیلِإ 
ِیف ُهَّنَأ  یِّمُأ  ِِهب  َْکتَرَبْخَأ  اَم  هلآو َو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  مالـسلا  هیلعَهَمِطاَف  یِّمُأ  ِدی  ِیف  ُهَتیَأَر  يِذَّلا  ِحْوَّللا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  ُِرباَج 

اَُهتیَّنَهَف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهایَح  ِیف  مالسلا  هیلعَهَمِطاَف  َکِّمُأ  یَلَع  ُْتلَخَد  یِّنَأ  ِهَّللِاب  ُدَهْشَأ  ٌِرباَج  َلاَقَف  ٌبُوتْکَم  ِحْوَّللا  َِکلَذ 
یِّمُأ ِیبَِأب َو  اََهل  ُْتلُقَف  ِسْمَّشلا  ِنَْول  َْهبِش  َضْیبَأ  ًاباَتِک  ِهِیف  ُتیَأَر  ٍدُُّرمُز َو  ْنِم  ُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  َرَـضْخَأ  ًاحَْول  اَهیَدی  ِیف  ُتیَأَر  ِنیَـسُْحلا َو  ِهَدَالِِوب 
ُمْـسا ِیبَأ َو  ُمْسا  ِهِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِِهلوُسَر  َیلِإ  ُهَّللا  ُهاَدْهَأ  ٌحَْول  اَذَه  َْتلاَقَف  ُحْوَّللا  اَذَه  اَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای 

ُُهتْأَرَقَف َو مالـسلا  هیلعُهَمِطاَف  َکُّمُأ  ِهِیْنتَطْعَأَف  ٌِرباَج  َلاَـق  َِکلَذـِب  ِینَرِّشَبِیل  ِیبَأ  ِهِیناَـطْعَأ  يِدـْلُو َو  ْنِم  ِءایِـصْوَْألا  ُمْسا  یَْنبا َو  ُمْسا  ِیْلَعب َو 
ای َلاَقَف  ٍّقَر  ْنِم  ًهَفیِحَـص  َجَرْخَأَف  ٍِرباَج  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِیبَأ  ُهَعَم  یَـشَمَف  ْمَعَن  َلاَق  یَلَع  ُهَضِْرعَت  ْنَأ  ُِرباَج  ای  ََکل  ْلَـهَف  ِیبَأ  َُهل  َلاَـقَف  ُُهتْخَْـسنَتْسا 

ُدَهْشَأَف ٌِرباَج  َلاَقَف  ًافْرَح  ٌفْرَح  ََفلاَخ  اَمَف  ِیبَأ  ُهَأَرَقَف  ٍهَخُْسن  ِیف  ٌِرباَج  َرَظَنَف  َکیَلَع  اَنَأ  َأَْرقَِأل  َِکباَتِک  ِیف  ْرُْظنا  ُِرباَج 
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ِهِریِفَـسَو َو ِهِرُون  ِهِیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یلا  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  نِم  ٌباَتِک  اَذَه  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ًابُوتْکَم  ِحْوَّللا  ِیف  ُُهتیَأَر  اَذَکَه  یِّنَأ  ِهَّللِاب 
َال ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  ِیئَالآ  ْدَـحْجَت  َال  ِیئاَمْعَن َو  ْرُکْـشا  ِیئاَمْـسَأ َو  ُدَّمَُحم  ای  ْمِّظَع  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  ِِهلِیلَد  ِِهباَجِح َو 

ُُهْتبَّذَع ِیلْدَع  َریَغ  َفاَخ  ْوَأ  ِیلْـضَف  َریَغ  اَجَر  ْنَمَف  اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  ِنیِّدلا  ُنایَد  َنیِمُولْظَْملا َو  ُلیِدُم  َنیِراَّبَْجلا َو  ُمِصاَق  اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ 
ًایِـصَو َو َُهل  ُْتلَعَج  اَّلِإ  ُُهتَّدُم  ْتَضَْقنا  ُهُمایَأ َو  ْتَلِمْکُأَف  ًاِیبَن  ْثَْعبَأ  َْمل  یِّنِإ  ْلَّکَوَتَف  یَلَع  ُْدبْعاَف َو  يایِإَف  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  َال  ًاباَذَـع 

َنِدْعَم ًانَـسَح  ُْتلَعَجَف  ٍنیَـسُح  ٍنَسَح َو  َکیَْطبِـس  َکیَْلبِِـشب َو  َُکْتمَرْکَأ  ِءایِـصْوَْألا َو  یَلَع  َکیِـصَو  ُْتلَّضَف  ِءاِیْبنَْألا َو  یَلَع  َُکْتلَّضَف  یِّنِإ 
ُعَفْرَأ َدِهُْـشتْسا َو  ِنَم  ُلَْضفَأ  َوُهَف  ِهَداَعَّسلِاب  َُهل  ُتْمَتَخ  ِهَداَهَّشلِاب َو  ُُهْتمَرْکَأ  ییْحَو َو  َنِزاَخ  ًانیَـسُح  ُْتلَعَج  ِهِیبَأ َو  ِهَّدـُم  ِءاَضِْقنا  َدـَْعب  یِْملِع 

ِیئاـِیلْوَأ ُنیَز  َنیِدـِباَْعلا َو  ُدیَـس  ِیلَع  ْمُُهلَّوَأ  ُِبقاَـعُأ  ُبِیثُأ َو  ِِهتَْرتِِعب  ُهَدـْنِع  َهَِغلاَْـبلا  ِیتَّجُح  ُهَعَم َو  َهَّماَّتلا  ِیتَِـملَک  ُْتلَعَج  ًهَجَرَد  ِءاَدَـهُّشلا 
َّقَح یَلَع  ِّداَّرلاَک  ِهیَلَع  ُّداَّرلا  ٍرَفْعَج  ِیف  َنُوباَتْرُْملا  ُِکلْهیَس  ِیتَمْکِِحل  ُنِدْعَْملا  یِْملِع َو  ُِرقاَْبلا  ٌدَّمَُحم  ِدوُمْحَْملا  ِهِّدَج  ُْهبِـش  ُُهْنبا  َنیِـضاَْملا َو 

َال یِضْرَف  َطیَخ  َّنَِأل  ٌسِْدنِح  ُءایْمَع  ٌهَْنِتف  یَسُوم  ُهَدَْعب  ْتَحِیتُأ  ِِهئاِیلْوَأ  ِهِراَْصنَأ َو  ِهِعایْـشَأ َو  ِیف  ُهَّنَّرُـسََأل  ٍرَفْعَج َو  يَْوثَم  َّنَمِرْکَُأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا 
ِیباَتِک ْنِم  ًهیآ  َریَغ  ْنَم  ِیتَمِْعن َو  َدَـحَج  ْدَـقَف  ْمُْهنِم  ًادِـحاَو  َدَـحَج  ْنَم  یَفْوَْألا  ِسْأَْکلِاب  َنْوَقْـسی  ِیئاِیلْوَأ  َّنَأ  یَفْخَت َو  َال  ِیتَّجُح  ُعِطَْقنی َو 

ْنَم يِرِصاَن َو  یِیلَو َو  ِیلَع  ِیف  ِیتَریِخ  ِیبِیبَح َو  يِْدبَع َو  یَسُوم  ِهَّدُم  ِءاَضِْقنا  َْدنِع  َنیِدِحاَْجلا  َنیِرَتْفُْمِلل  ٌلیَو  یَلَع  يَرَْتفا  ِدَقَف 
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یِْقلَخ ِّرَش  ِْبنَج  َیلِإ  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهاََنب  ِیتَّلا  ِهَنیِدَْملا  ِیف  ُنَفْدی  ٌِربْکَتْسُم  ٌتیِْرفِع  ُُهُلتْقی  اَِهب  ِعاَلِطْـضِالِاب  ُُهنِحَْتمَأ  ِهَُّوبُّنلا َو  َءاَبْعَأ  ِهیَلَع  ُعَضَأ 
ُنِمْؤی َال  یِْقلَخ  یَلَع  ِیتَّجُح  يِّرِـس َو  ُعِضْوَم  یِْملِع َو  ُنِدْعَم  َوُهَف  ِهِْملِع  ِثِراَو  ِهِدَْعب َو  ْنِم  ِِهتَفِیلَخ  ِِهْنبا َو  ٍدَّمَحُِمب  ُهَّنَّرُـسََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح 

يِرِصاَن َو یِیلَو َو  ِیلَع  ِِهْنبِال  ِهَداَعَّسلِاب  ُِمتْخَأ  َراَّنلا َو  اُوبَجْوَتْسا  ِدَق  ْمُهُّلُک  ِِهتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َنیِْعبَس  ِیف  ُُهتْعَّفَش  ُهاَْوثَم َو  َهَّنَْجلا  ُْتلَعَج  اَّلِإ  ِِهب  ٌْدبَع 
ًهَمْحَر ِِهْنبِاب م ح م د  َِکلَذ  ُلِمْکُأ  َنَسَْحلا َو  یِْملِِعل  َنِزاَْـخلا  ِیلِیبَس َو  َیلِإ  یِعاَّدـلا  ُْهنِم  ُجِرْخُأ  ییْحَو  یَلَع  ِینیِمَأ  یِْقلَخ َو  ِیف  ِدِـهاَّشلا 

ِكْرُّتلا َو ُسوُءُر  يَداَهَُتت  اَمَک  ْمُهُـسوُءُر  يَداَهَُتت  ِِهناَمَز َو  ِیف  ِیئاِیلْوَأ  ُّلَذـیَف  َبویَأ  ُْربَص  یَـسیِع َو  ُءاََهب  یَـسُوم َو  ُلاَمَک  ِهیَلَع  َنیَِملاَْـعِلل 
َِکَئلوُأ ْمِِهئاَِـسن  ِیف  ُهَّنَّرلا  ُلـیَْولا َو  وُشْفی  ْمِِهئاَمِدـِب َو  ُضْرَأـْلا  ُغَبُْـصت  َنِیلِجَو  َنِیبوُعْرَم  َنیِِفئاَـخ  َنُونوُکی  َنُوقَرْحی َو  َنوـُلَتْقیَف َو  ِمَلیَّدـلا 

ْمِهِّبَر َو ْنِم  ٌتاَوَلَـص  ْمِهیَلَع  َِکَئلوُأ  َلاَلْغَْألا  َراَصآلا َو  ُعَفْدَأ  َلِزَالَّزلا َو  ُفِشْکَأ  ْمِِهب  ٍسِدـْنِح َو  َءایْمَع  ٍهَْنِتف  َّلُک  ُعَفْدَأ  ْمِِهب  ًاّـقَح  ِیئاـِیلْوَأ 
اَّلِإ ُْهنُصَف  َكاَفََکل  َثیِدَْحلا  اَذَه  اَّلِإ  َكِرْهَد  ِیف  ْعَمْـسَت  َْمل  َْول  ٍریَِـصب  ُوبَأ  َلاَق  ٍِملاَس  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َلاَق  َنوُدَتْهُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ  ٌهَمْحَر َو 

«. ِِهلْهَأ ْنَع 

.مسرپب نآ  زا  میوگب و  تولخ  رد  وت  اب  یتسناوت  هاگره  مراد  يراک  وت  اب  نم  دومرف : يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هب  مردپ  »

زا دیـسرپ : رباج  زا  درک و  وگ  تفگ و  رباـج  اـب  ترـضح  نآ  يزور  متـسه ، وت  راـیتخا  رد  یتشاد  تسود  ار  یتقو  ره  تفگ : رباـج 
هب داد  ربخ  وت  هب  حول  نآ  ياه  هتشون  زا  مردام  هچنآ  دید و  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  مردام  تسد  رد  هک  یحول 
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.وگب نم 

هب ار  وا  مدیـسر و  ادـخ  لوسر  یناگدـنز  نامز  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تمدـخ  نم  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  تفگ : رباـج 
؟ تسیچ حول  نیا  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تیادف  مردام  ردپ و  مدیسرپ : زبس  یحول  يو  تسد  رد  متفگ ، تینهت  نیسح  ماما  تدالو 

هتـشون مدنزرف  نادنزرف  زا  ءایـصوا  مان  مدنزرف و  مرهوش و  مردپ و  مان  نآ  رد  و  داد ، هیده  شربمایپ  هب  ار  حول  نیا  دـنوادخ  دومرف :
.دهد تراشب  نم  هب  ات  داد  نم  هب  مردپ  هدش و 

داد نم  هب  ترـضح  نآ  تسیچ ؟ نآ  رد  مرگنب  اـت  دـهد  نم  هب  ار  حوـل  اـت  متـساوخ  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  زا  نم  تـفگ : رباـج 
، مرادرب هخـسن  نآ  زا  ات  یهد  یم  هزاـجا  نم  هب  اـیآ  ناـنز  هدیـس  يا  متفگ  ترـضح  نآ  هب  و  تفرگ ، رب  رد  ارم  یناوارف  یلاحـشوخ 

.تسا نم  دزن  رد  نآ  زا  يا  هخسن  متفرگ و  وا  زا  رادرب ، دومرف :

تفر و يو  هناخ  هب  رباج  اب  مردـپ  يرآ  تفگ : رباج  یهد ؟ ناـشن  نم  هب  ار  هخـسن  نآ  یناوت  یم  اـیآ  رباـج  يا  دیـسرپ : وا  زا  مردـپ 
هخـسن رد  رباج  مناوخب ، یتسوپ  هفیحـص  نیا  يور  زا  نم  اـت  رگنب  دوخ  هخـسن  رد  تفگ : رباـج  هب  دروآ و  رد  تسوپ  زا  يا  هفیحص 

.تشادن توافت  یفرح  چیه  رد  وا  هخسن  اب  مردپ  هخسن  درک ، یم  هاگن  دوخ 

.مدید حول  رد  ار  هتشون  هنوگ  نیا  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  تفگ : رباج 

حور دـشاب ، یم  شلیلد  باجح و  ریفـس و  رون و  ربمایپ و  دـمحم  هب  میکح  زیزع و  يادـخ  زا  يا  هماـن  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
.درک لزان  ار  نآ  نایناهج  بر  دزن  زا  نیمالا 

رادب گرزب  ار  میاهمان  دمحم ! يا 
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نارابج و هدـنبوک  تسین ، نم  زج  ییادـخ  هک  متـسه  ییادـخ  نم  امنم ، یـساپسان  ارم  ياه  تمعن  رازگ و  ساپـس  ارم  ياه  تمعن  و 
ریغ هب  يدیما  سک  ره  تسین ، نم  زج  يراگدرورپ  هک  متسه  ییادخ  نم  متـسه ، ازج  زور  سرباسح  مناگدیدمتـس و  هدنهد  تلود 

تسرپب و ارم  طقف  مدرکن ، باذع  ناس  نادب  ار  نایناهج  زا  يدحا  هک  منک  یباذع  ار  وا  دسرتب  نم  تلادـع  زا  ریغ  زا  ای  ددـنبب و  نم 
! نک لکوت  نم  رب 

.مداد رارق  ییصو  وا  يارب  تفای  نایاپ  وا  تدم  دش و  لماک  وا  راگزور  و  مداتسرف ، يربمایپ  ره  نم 

یمارگ نیـسح ) نسح و  ) دـنزرف ود  اب  ار  وت  و  مداد ، لیـضفت  رگید  ءایـصوا  رب  ار  یلع  وت  یـصو  مداد و  يرترب  ناربمایپ  رب  ار  وت  نم 
تداهـش هب  ار  وا  مداد و  رارق  دوخ  یحو  نزاـخ  ار  نیـسح  مداد و  رارق  مملع  ندـعم  شردـپ  تلهم  ناـیاپ  زا  دـعب  ار  نسح  متـشاد ،

همات هملک  تساراد ، ار  ءادهش  هجرد  نیرتالاب  تسا و  نادیهش  نیرترب  نیسح  مدرک ، متخ  تداعس  اب  ار  وا  یگدنز  میتشاد و  یمارگ 
یم تازاجم  مهد و  یم  شاداـپ  يو  ترتع  هطـساو  هب  دنـشاب ، یم  يو  دزن  رد  وت  هب  نم  هغلاـب  تجح  مدرک ، هارمه  وا  اـب  ار  شیوخ 
رقاب دمحم  دشاب  یم  دومحم  شدج  هیبش  هک  شنادنزرف  و  دشاب ، یم  ما  هتـشذگ  ناتـسود  تنیز  نادباع و  دیـس  ناشیا  نیلوا  میامن ،

در ارم  دـنک  در  ار  وا  سک  ره  دـندرگ ، یم  كاله  رفعج  رد  ناگدـننک  کش  تسا ، نم  تمکح  ندـعم  نم و  شناد  هدنفاکـش  هک 
.مزاس لاحشوخ  شنارای  ناوریپ و  رد  ار  وا  مرادب و  یمارگ  ار  رفعج  هاگیاج  هک  مدرک  بجاو  نم  تسا ، هدرک 

باختنا یسوم  وا  زا  دعب 
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اب نم  ناتـسود  و  دـنام ، یمن  ناهنپ  نم  تجح  دوش و  یمن  هراـپ  نم  یمتح  نامـسیر  هک  نیا  هچ  هایـس ، روک و  يا  هنتف  تسا ، هدـش 
ارم باتک  زا  يا  هیآ  سک  ره  هدرک و  راکنا  ارم  تمعن  دـنک  راکنا  ار  ناـشیا  زا  یکی  سک  ره  و  دوش ، یم  باریـس  رپ  ییاـه  هناـمیپ 

ار یلع  مراتخم  بیبح و  هدـنب و  تفای  نایاپ  یـسوم  نامز  هک  یماـگنه  هب  هک  ناگدـننز  ارتفا  رب  ياو  هتـسب ، غورد  نم  رب  دـهد  رییغت 
، میامزآ یم  يو  نتفرگ  شود  اب  ار  وا  مراذگ و  یم  وا  شود  رب  ار  توبن  ینیگنـس  هدوب و  مروای  یلو و  هک  یـسک  دـننک ، یم  راکنا 

.ددرگ یم  نفد  مقولخم  نیرتدب  رانک  رد  هدرک  انب  حلاص  هدنب  هک  يرهش  رد  دشک و  یم  ربکتسم  یتیرفع  ار  وا 

ندعم وا  دشاب ، یم  شملع  ثراو  يو و  زا  دـعب  هفیلخ  هک  يدـنزرف  مزاس ، رورـسم  شدـنزرف  دـمحم  اب  ار  وا  هک  دـش  بجاو  نم  رب 
رارق وا  هاگیاج  ار  تشهب  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  نامیا  وا  هب  يا  هدنب  چـیه  دـشاب ، یم  مقلخ  رب  نم  تجح  مّرـس و  هاگیاج  مشناد و 
رارق یصو  ار  شدنزرف  یلع و  هک  نیا  هب  منک ، یم  متخ  تداعس  هب  ار  وا  تبقاع  و  دنشاب ، خزود  شتآ  بجوتـسم  هک  یناسک  مهد ،
مهار هب  هدنناوخ  هک  مروآ  یم  نوریب  يدنزرف  وا  زا  دـشاب ، یم  ماما  یحو  رب  نم  نیما  مقلخ و  رد  دـهاش  روای و  یلو و  وا  مهد ، یم 
لاـمک تسا ، ناـیناهج  تمحر  هک  وا  مهد ، یم  همتاـخ  م ح م د »  » شندـنزرف اـب  ار  وا  یگدـنز  و  دـشاب ، یم  نسح  مشناد  نزخم  و 

ياهرس دوش و  یم  لیلذ  وا  هنامز  رد  مناتسود  ار ، بویا  ییابیکش  و  یسیع ، ياهب  دراد و  ار  یسوم 
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رد و  دـندرگ ، یم  هدـینازوس  دـنوش و  یم  هتـشک  ناشیا  دـتفا ، یم  نییاپ  هب  ملید  كرت و  ياهرـس  هک  نانچ  دـتفا  یم  نییاپ  هب  ناـش 
يایلوا اقح  ناشیا  ددرگ ، یم  ناوارف  ناشیا  نانز  نیب  رد  الیواو  ياو و  دوش و  یم  نیگنر  ناشیا  ياهنوخ  هب  نیمز  دنـسرت ، ساره و 
ناشیا رب  میاشگ ، یم  ار  اهدـنب  دویق و  و  میامن ، یم  فرطرب  ار  اه  هلزلز  منک و  یم  شوماخ  ار  هایـس  روک  ياه  هنتف  ناشیا  اـب  دـننم ،

.دنناگتفای تیاده  ناشیا  اهنت  داب ، ناشراگدرورپ  تمحر  تاولص و 

زا نیاربانب  دوب  یفاک  وت  يارب  يدوب  هدینـشن  ار  ثیدـح  نیمه  زج  تراگزور  رد  رگا  تفگ : ریـصبوبا  تفگ : ملاس  نب  نمحرلادـبع 
.دنراد تیلها  هک  یناسک  رگم  رادب ، نوصم  ناگناگیب 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِهِلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهیِّرُذ  َو 

دنربمایپ هیّرذ  همئا  هک  نیا  رب  لالدتسا  رد 

رقاب ماما  زا  دوراجلاوبا  هب  شدانسا  هب  ( 600) یفاک رد  هک  نیا  دنتـسه ، ادخ  لوسر  هیرذ  ناشیا  هک  نیا  رد  تسا  یفاک  دـهاش  نیمه 
ِلوُسَر اَْنبا  اَمُهَّنَأ  اَنیَلَع  َنوُرِْکنی  ُْتُلق  ِنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  ِیف  ْمَُکل  َنُولوُقی  اَم  ِدوُراَْجلا  َابَأ  ای  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  : » تفگ هک  هدـش  تیاور 

َنامیَلُـس َو َدُواد َو  ِِهتیِّرُذ  ْنِم  َمیْرَم َو  ِْنبا  یَـسیِع  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَِقب  ْمِهیَلَع  اَنْجَجَتْحا  ُْتُلق  ْمِهیَلَع  ُْمتْجَجَتْحا  یَـش ٍء  يَأَـف  َلاَـق  ِهَّللا 
َلاَق ٍحُون  ِهیِّرُذ  ْنِم  َمیْرَم  َْنبا  یَسیِع  َلَعَجَف  یسیِع  ییْحی َو  ایِرَکَز َو  َنِینِسْحُْملا َو  يِزَْجن  َِکلذَک  َنوُراه َو  یسُوم َو  َفُسوی َو  َبویَأ َو 

اَنْجَجَتْحا ُْتُلق  ْمِهیَلَع  ُْمتْجَجَتْحا  یَش ٍء  يَأَف  َلاَق  ِْبلُّصلا  َنِم  ُنوُکی  َال  َِدلَْولا َو  َنِم  ِهَْنبِالا  َُدلَو  ُنوُکی  ْدَق  اُولاَق  ُْتُلق  ْمَُکل  اُولاَق  یَـش ٍء  يَأَف 
ُْتُلق اُولاَق  یَـش ٍء  يَأَف  َلاَق  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِِهلوُسَِرل  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِلْوَِقب  ْمِهیَلَع 

ٍلُجَر ُءاَْنبَأ  ِبَرَْعلا  ِماَلَک  ِیف  ُنوُکی  ْدَق  اُولاَق 
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اَّلِإ اَهُّدُری  َال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْبلُص  ْنِم  اَمُهَّنَأ  َیلاَعَت  َّلَج َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  اَهَکَّنیِطْعَُأل  ِدوُراَْجلا  َابَأ  ای  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف  َلاَق  اَنُؤاَْنبَأ  ُلوُقی  ُرَخآ  َو 
ِنَأ َیلِإ  َهیآلا  ...ْمُُکتاوَخَأ  ْمُُکتاَنب َو  ْمُُکتاهَّمُأ َو  ْمُکیَلَع  ْتَمِّرُح  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ُثیَح  ْنِم  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َکـِلَذ  َنیَأ  ُْتُلق َو  ُِرفاَْـکلا 

ُحاَِکن ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ُّلِحی  َناَک  ْلَه  ِدوُراَْجلا  اـَبَأ  اـی  ْمُْهلَـسَف    ْ مُِکبالْـصَأ ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاـْنبَأ  ُلـِئالَح  َیلاَـعَت َو  َكَراَـبَت َو  ِِهلْوَق  َیلِإ  یَهَْتنا 
هرابرد دوراجلابا ! يا  تفگ : نم  هب  مالـسلا  هیلعرفعج  وبا  ِِهْبلُِـصل » ُهاَْنبا  اَمُهَف  َال  اُولاَـق  ْنِإ  اوُرَجَف َو  اُوبَذَـک َو  ْمَعَن  اُولاَـق  ْنِإَـف  اَـمِهیَتَلِیلَح 

: دومرف دنتسین ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادنزرف  ناشیا  هک  دننک  ضارتعا  ام  رب  مداد : خساپ  دنیوگ ؟ یم  هچ  نیـسح  نسح و 
.يا هدرک  جاجتحا  اهنآ  اب  هچ  اب 

زا : » ینعی (601 «) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  ...َنامیَلُـس َو  َدُواد َو  ِِهتیِّرُذ  ْنِم  َو  : » میرم نب  ییـسع  رد  یلاعت  قح  نخـس  اب  مداد : خـساپ 
میهاربا نادنزرف  هیرذ و  زا  ار  یـسیع  سپ  میهد .» یم  شاداپ  ناراکوکین  هب  نینچ  نیا  و...نامیلـس  دوواد و  میهاربا  نادنزرف  هیرذ و 

یمدآ نادنزرف  زا  رتخد  نادنزرف  هاگ  دنتفگ : مداد : خساپ  دـنتفگ ؟ هچ  لالدتـسا  نیا  لباقم  رد  روهمج  دومرف : ماما  .تسا  هداد  رارق 
نیا هب  مدرک  لالدتـسا  اهنآ  يارب  مداد : خساپ  دیا ؟ هدروآ  یتجح  هچ  ناشیا  رب  دومرف : .دنتـسین  یبلـص  نادـنزرف  ناشیا  نکیل  دـنا و 

«. دیناوخب ار  ...دوخ  نادنزرف  امش  دوخ و  نادنزرف  ام  دییایب  : » ینعی (602 «) ْمُکَئاْنبَأ انَئاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  :» ادخ نخس 

هدرک هارمه  يرگید  نادنزرف  اب  ار  دوخ  نادنزرف  برع  مالک  رد  هاگ  دنتفگ : ناشیا  مداد : خساپ  دنتفگ ؟ هچ  امـش  خـساپ  رد  دومرف :
.ام نادنزرف  دیوگ  یم  و 

دوراجلاابا يا  مسق  ادخ  هب  دومرف : رفعج  وبا 
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: متفگ دنک  در  دناوت  یمن  ار  هیآ  نآ  رفاک  زج  دنتسه و  ادخ  لوسر  یبلـص  دنزرف  ناشیا  هک  مهد  یم  وت  هب  ادخ  باتک  زا  یلیلد  نم 
؟ تسا مادک  هیآ  نآ  موش  تیادف 

ْنِم َنیِذَّلا  ُمُِکئاـْنبَأ  ُلـِئالَح  ...هیآ  نیا  اـت...ْمُُکتاوَخَأ  ْمُُکتاـَنب َو  ْمُُکتاـهَّمُأ َو  ْمُکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » دومرف دـنوادخ  هک  ییاـجنآ  رد  دومرف :
مارح دنتسه  امش  بلص  زا  هک  ینارسپ  ياهنز  زین  ...دنا و  هدش  مارح  نارهاوخ  نارتخد و  ناردام و  امـش  رب  : » ینعی ( 603 «) مُِکبالْصَأ

«. دنا هدش 

، يرآ دنداد  خساپ  رگا  دروآرد ؟ دوخ  حاکن  هب  ار  نیـسح  نسح و  ياهنز  دـناوت  یم  ادـخ  لوسر  ایآ  سرپب  ناشیا  زا  دوراجلاابا  يا 
یبلـص نادـنزرف  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دوش  یم  تباث  تروص  نیا  رد  هن ، دـنتفگ : رگا  دـندش و  قساـف  دـنتفگ و  غورد  سپ 

« .دنتسه ادخ  لوسر 

ِهَّللا یَلِإ  ِهاَعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

همئا ندوب  یعاد  يانعم  رد 

هب هدـش  هدـناوخ  هجوت  تلع  هک  تسا  یلعف  ای  لوق و  زا  ترابع  اعد  تقیقح  هک  دـش  نایب  ینـسحلا » هوعدـلاو  : » هرقف لوق  حرـش  رد 
هب سوفن  همه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رـس  نوچ  و  تسا ، هدـنناوخ  هدـننک  توـعد  لـعف  اـی  نخـس و  نیا  تسا ، هدـنناوخ 

دنوادخ هک  یـشتآ  لثم  تسادخ ، يوس  هب  هدنناوخ  نیمه  و  تسا ، یلاعت  يادخ  توعد  نامه  نآ  ندوب  اذل  هدش  هتـشاذگ  تعیدو 
هب یسوم  هک  یماگنه  ، » درک تفتلم  هجوتم و  تخرد  هب  ار  وا  و  دناوخ ، ار  یسوم  شتآ  نآ  و  درک ، نشور  تخرد  رد  یسوم  يارب 

.دشاب یم  رّس  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ياعد  نیمه  و  متسه » ادخ  نم  یسوم  يا  درک : ادص  دنوادخ  دیسر ، تخرد 

دـهز و يراراد  و  دـنیامن ، یم  اـه  هظعوم  دـنیوگ و  یم  نخـس  دـننک  یم  داـهج  ناـشیا  هک  تسا  نیا  هینـالع  رد  همئا  ياـعد  اـما  و 
هک يروط  هب  دنتادابع 
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مدرم ناربهر  ناشیا  هک  دننک  یمن  یکـش  دننیبب  ار  وا  يرادربنامرف  رد  تبقارم  ادـخ و  اب  ناشیا  هلماعم  و  دسانـشب ، ار  ناشیا  سک  ره 
تعاطا ار  وا  نیمارف  و  دنریگ ، یمن  یـشیپ  دنوادخ  زا  راتفگ  رد  هک  دننراگدرورپ  یمارگ  ناگدـنب  ادـخ و  ياههار  ادـخ و  يوس  هب 

وا هب  دـیابن  و  دراد ، تدابع  یگتـسیاش  هک  تسا  ییادـخ  ياراد  وا  هک  نیا  هب  دوش ، یم  هبنتم  رادـیب و  هظعوم و  نیارباـنب  دـننک ، یم 
یب ساـسحا  وا  زا  دـنک و  یم  هیکت  وا  هـب  و  دـیامن ، یمن  نارفک  هدرک و  يرازگـساپس  دـنک و  یمن  تیـصعم  ار  وا  دـیزرو و  كرش 

فرتعم اهنآ  دـهز  هب  راصعا  همه  رد  نافلاخم  یتح  دوش ، نآ  هجوتم  درگنب  ناشیا  هریـس  رد  یـسک  ره  هک  نانچ  دـننک ، یمن  يزاـین 
لثم دنتـسه ، ادخ  حـلاص  ناگدـنب  ادـخ و  ناگدـیزگرب  ناشیا  هک  دـندرک  یم  قیدـصت  دنتـشاد و  ناعذا  ار  ناشیا  تلالج  دـندوب و 

.تسا هدوب  ناش  تنطلس  لاوز  زا  سرت  همئا  اب  اهنآ  ینمشد  توادع و  تلع  نارگید ، نومأم و  نوراه و  هیواعم و 

ِهَّللا ِهاَضْرَم  یَلَع  ِءالِدَأْلا  َو 

ِهَّللا ِهاَضْرَم  یَلَع  ِءالِدَأْلا  َو 

تسا و نآ  ندش  تابثا  یـش و  هب  قیدصت  ثعاب  هک  تسا  یطـسو  دـح  لیلد  و  تسا ، زیزع »  » عمج ءازعا »  » لثم لیلد »  » عمج ءالدا » »
.دور یم  رامش  هب  زین  يو  تلع  دشاب  مه  توبث  رد  هطساو  رگا 

.دشاب یم  هیلع » یضر   » و هنع » یضر   » ردصم هاضرم » »

هکلب دشاب ، یمن  يزیچ  زا  ادخ  زازئمـشا  يانعم  هب  ادخ  مشخ  هک  نانچ  تسین ، يزیچ  اب  ادخ  سفن  تمئالم  زا  ترابع  ادخ  تیاضر 
: دومرف دنناوخب و  نآ  اب  ار  وا  هک  هدرک  توعد  ار  شناگدنب  هدیمان و  نآ  اب  ار  دوخ  هک  تسا  ینسح  يامسا  زا  ترابع  ادخ  تیاضر 

ُءامْسَْألا ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق  »
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«. تسا ینسح  ءامسا  ياراد  دنوادخ  دیناوخب ، ار  مادک  ره  دیناوخب ، ار  نمحر  ای  ادخ و  وگب ! : » ینعی (604 «) ینْسُْحلا

لآ رّـس  اـهنآ  همه  ياـشنم  ردـصم و  دـنا ، هحلاـص  لاـمعا  هلـضاف و  تاـکلم  لـیبق  زا  ینوؤـش  بـتارم و  ياراد  ینـسح  ءامـسا  نـیا 
.تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  دنلاعفا  تاکلم و  ملاوع  رد  ناشرهاظم  اهنآ  دنشاب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

دنتاکلم اه و  یبوخ  همه  ياشنم  دمحم  لآ  هک  نیا  رد 

.تسا هدروآ  نآ  رد  یتایاور  هدرک و  زاب  نآ  يارب  یباب  ( 605) راحب رد 

تسا هدرک  تیاور  ریثک  نب  دوواد  زا  ناذاش  نب  لضف  هب  شدانسا  هب  هر  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  زا  هک  تسا  ( 606) یتایاور هلمج  زا 
نحن دواد  ای  لاقف  جـحلا  متنأ  هاـکزلا و  متنأ  لـج و  زع و  هَّللا  باـتک  یف  هالـصلا  متنأ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبـأل  تلق  : » تفگ يو 

هبعک نحن  مارحلا و  دلبلا  نحن  مارحلا و  رهـشلا  نحن  جـحلا و  نحن  مایـصلا و  نحن  هاکزلا و  نحن  لج و  زع و  هَّللا  باتک  یف  هالـصلا 
هَّللا باتک  یف  انودع  تانیبلا و  نحن  تایآلا و  نحن  و  ِهَّللا » ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیَأَف   » یلاعت هَّللا  لاق  هَّللا  هجو  نحن  هَّللا و  هلبق  نحن  هَّللا و 

هتیملا و توغاطلا و  تبجلا و  ناثوألا و  مانـصألا و  مالزألا و  باصنألا و  رـسیملا و  رمخلا و  یغبلا و  رکنملا و  ءاـشحفلا و  لـج  زع و 
یف ام  تاوامـسلا و  یف  ام  یلع  هنازخ  هتظفح و  هءانمأ و  انلعج  انلـضف و  اـنقلخ و  مرکأـف  اـنقلخ  هَّللا  نإ  دواد  اـی  ریزنخلا  محل  مدـلا و 

انءادعأ اندادضأ و  یمس  هیلإ و  اهبحأ  ءامـسألا و  نسحأب  انئامـسأ  نع  ینک  هباتک و  یف  انامـسف  ًاءادعأ  ادادضأ و  انل  لعج  ضرألا و 
نع ینک  هباتک و  یف 
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رد زامن  امش  ایآ  : متفگ قداص  ماما  هب  : » ینعی نیقتملا » هدابع  یلإ  هیلإ و  ءامسألا  ضغبأ  یف  هباتک  یف  لاثمألا  مهل  برض  مهئامـسأ و 
مارح و رهـش  جح و  هزور و  تاکز و  ادخ و  باتک  رد  زامن  ام  دوواد ! يا  دومرف : دـیتسه ؟ نآرق  رد  روکذـم  جـح  تاکز و  نآرق و 

دینک يور  فرط  ره  هـب  : » ینعی ( 607 «) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیَأَف  :» دومرف یلاـعت  يادـخ  میتسه ، هَّللا  هجو  هلبق و  هبعک و  مارح و  دـلب 
رـسیم رمخ و  یغب و  رکنم و  ءاشحف و  ادـخ  باـتک  رد  اـم  نمـشد  و  میتسه ، تاـنیب  تاـیآ و  اـم  و  دراد .» رارق  وس  نآ  رد  ادـخ  هجو 

.دشاب یم  كوخ  تشوگ  مد و  هتیم و  توغاط و  تبج و  ناثوا و  واه  تب  مالزا و  باصناو و 

رد هچنآ  رب  ياـه  هنازخ  ناـطفاحو و  اـه  نـیما  درک و  رترب  ار  اـم  تـشاد و  یمارگ  ار  اـم  تـقلخ  دـیرفآ و  ار  اـم  دـنوادخ  دواد ! يا 
هب ام  ياهمان  زا  درب و  مان  ام  ار  ام  شباتک  رد  و  درک ، قلخ  ینانمـشد  دادضا و  لاثما و  ام  لباقم  رد  داد ، رارق  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
دزن هب  اهمان  نیرت  ضوغبم  هب  ار  ناشیا  ياهمان  دـیمان و  مان  نیرتدـب  هب  ار  ام  نانمـشد  دادـضا و  درک و  دای  اهنآ  نیرتبوبحم  نیرتهب و 

.تسا هدز  ناشیا  يارب  ار  یضوغبم  ياهلثم  نینچمه  و  درب ، مسا  شناتسود  شدوخ و 

ریخ و لک  لصأ  نحن  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  قداص  ماما  هب  شدانـسا  هب  لضف  هب  شدانـسا  هب  ( 608) یفاک زا  زین  و 
وفعلا ظیغلا و  مظک  مایصلا و  هالصلا و  دیحوتلا و  ربلا  نم  رب و  لک  انعورف  نم 
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مهنمف هشحاف  حیبق و  لک  مهعورف  نم  رش و  لک  لصأ  انودع  هلهأل و  لضفلاب  رارقإلا  راجلا و  دهاعت  ریقفلا و  همحر  یـسملا ء و  نع 
بوکر لج و  زع و  هَّللا  رمأ  یتلا  دودـحلا  يدـعت  هقح و  ریغب  میتیلا  لام  لکأ  اـبرلا و  لـکأ  هعیطقلا و  لـخبلا و  همیمنلا و  بذـکلا و 

« انریغ عرفب  قلعتم  وه  انعم و  هنإ  لاق  نم  بذک  حیبقلا و  نم  کلذ  قفاو  ام  لک  هقرسلا و  انزلا و  نم  َنََطب  ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  شحاوفلا 
ندرب ورف  هزور و  زامن و  دـیحوت و  اه  یبوخ  هرمز  زا  دـشاب ، یم  اه  یبوخ  همه  ام  ياه  هخاش  میتسه و  تاریخ  همه  هشیر  ام  : » ینعی

.دشاب یم  لضف  لها  هب  تبسن  لضف  هب  رارقا  هیاسمه و  هب  یگدیسر  ریقف و  هب  ینابرهم  راکدب  زا  وفع  مشخ و 

عطق ینز ، مهبود  غورد و  اهنآ  هلمج  زا  تساه ، یتشز  حیابق و  همه  ناشیا  ياه  هخاش  زا  و  دنشاب ، یم  رورش  همه  هشیر  ام  نانمـشد 
زا نطاب  رهاظ و  ياه  یتشز  باکترا  هداد و  نامرف  نآ  هب  دنوادخ  هک  يدودح  زا  زواجت  قح و  نودب  میتی  لام  ابر و  ندروخ  محر ،

.دشاب یم  نآ  هیبش  دراوم  يدزد و  انز و  لیبق 

«. دیوگ یم  غورد  هدز  گنچ  نارگید  ياه  هخاش  هب  یلو  تسام  زا  هک  درادنپ  یم  سک  ره 

: تفگ هک  هدش  تیاور  بدوملا  صفح  زا  لاضف  نی  یلع  نی  نسح  نب  دیعـس  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دـمحا  زا  ( 609) رئاصب زا  و 
موصلا نأ  لجر و  هالصلا  نأ  لجر و  انزلا  نأ  لجر و  رمخلا  نأ  معزت  کنأ  ینغلب  باطخلا  یبأ  یلإ  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  بتک  »

ریخلا لصأ  نحن  لوقت  امک  سیل  لجر و 
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: ینعی عاطی » نم ال  فرعی  فیک  فرعی و  نم ال  عاطی  فیک  بتک  مث  هَّللا  هیـصعم  هعورف  رـشلا و  لصأ  انودـع  هَّللا و  هعاـط  هعورف  و 
يدرم و زامن  و  تسا ، يدرم  انز  و  تسا ، يدرم  بارـش  هک  ینک  یم  ناـمگ  وت  تشون : باـطخلا  یبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  »
رـش و هشیر  ام  نانمـشد  تسادـخ و  تعاط  ریخ  عورف  میتسه و  ریخ  هشیر  ام  تسین ، يرادـنپ  وت  هک  هنوگ  نیا  تسا ، يدرم  تاـکز 
هک یسک  دوش  یم  هتخانش  هنوگچ  دوش و  یم  تعاطا  تسین  هتخانش  هک  یسک  هنوگچ  تشون : هاگنآ  تسادخ ، تیـصعم  نآ  عورف 

«. دنرب یمن  شنامرف 

باطخلا یبا  هب  قداص  ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناّـهد  ریـشب  هب  شدانـسا  هب  ( 610) یـشک لاجر  زا  و 
امک وه  سیل  و  لجر ، شحاوفلا  نأ  لجر و  مایـصلا  نأ  لجر و  هالـصلا  نأ  لجر و  رمخلا  نأ  لجر و  انزلا  نأ  معزت  کنأ  : » تشون

فرعی فیک  فرعی و  نم ال  عاطی  فیک  و  شحاوفلا ، مهعورف  رـشلا و  لصأ  انودـع  و  هَّللا ، هعاط  قحلا  عورف  قحلا و  لصأ  انأ  لوقت 
«. عاطی نم ال 

ییوگ یم  هک  روط  نیا  دنتـسه ، يدرم  شحاوف  يدرم و  هزور  يدرم و  زامنو  يدرم ، بارـش  و  يدرم ، اـنز  هک : ینک  یم  ناـمگ  وت 
شحاوف نآ  ياه  هخاش  رـش و  لها  ام  نمـشد  تسادـخ و  تعاط  قح  عورف  و  میقح ) لصا  ام  يا  هخـسن  رد  (و  میقح لها  ام  تسین ،

ناشیا سپ  دنرب ،» یمن  شنامرف  هک  یسک  دوش  یم  هتخانش  هنوگچ  ددرگ و  یم  تعاطا  تسین  هتخانش  هک  یـسک  هنوگچ  دنتـسه و 
دنوادخ دندوبن  ناشیا  رگا  دنا و  هینالع  رد  تابثا  هطساو  هک  نانچ  دنتسه ، رـس  رد  یلاعت  يادخ  تاضرم  اه و  تعاط  توبث  هطـساو 

رد
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.دش نایب  نامیالا » باوبا   » هرقف حرش  رد  نآ  لیصفت  هک  نانچ  دیدرگ ، یمن  تدابع  هینالعو  رس 

َّلَج َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف یسوم  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  هب  شدانسا  هب  ( 611) یفاک لوصا  تیاور  ربانب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  و 
َّلَج َو َّزَع َو  ُهَّللا  َدـِبُع  اَِنتَداَبِِعب  ُهَرَجَّشلا َو  ِتَقَطَن  اََنل  ِهِضْرَأ َو  ِِهئاَمَـس َو  ِیف  ُهَناَّزُخ  اَنَلَعَج  اَنَرَوُص َو  َنَسْحَأَف  اَنَرَّوَص  اَنَْقلَخ َو  َنَسْحَأَف  اَـنَقَلَخ 

نیمز نامـسآ و  رد  دوخ  ياه  هنازخ  ار  ام  داد و  ام  هب  ابیز  یتروص  دیرفآ و  بوخ  رایـسب  دـیرفآ و  ار  ام  دـنوادخ  « ُهَّللا َدـِبُع  اَم  اَنَالَْول 
«. دش تدابع  دنوادخ  ام  تدابع  هب  تفگ و  یم  نخس  ام  رطاخ  هب  تخرد  داد و  رارق  شیوخ 

ِهَّللا ِرْمَأ  یِف  َنیِّرِقَتْسُمْلا  َو 

ِهَّللا ِرْمَأ  یِف  َنیِّرِقَتْسُمْلا  َو 

ملاع نآ  رد  و  تسا ، یهلا  ملاوع  زا  تامولعم  زیمت  ملاع  حـیتافم و  ملاع  رد  ءایـشا  همه  هکلب  ناسنا  زیمت  نیلوا  هک  میدرک  نایب  ـالبق 
تاجرد همه  لماش  هدوب و  دوجو  بتارم  همه  ياراد  ءایـشا  دیآ ، یمن  هبترم  نآ  رد  رفک  ای  نامیا و  درادن ، يدح  هنوگ  چـیه  ءایـشا 

(612) ءامـسا ثودح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلاسرلا » عضوم   » هرقف رد  هدش  دای  تیاور  هک  نانچ  دـشاب ، یم  دوعـص  لوزن و 
رابخا رد  هک  شا  يدابم  روهظ  هطـساو  هب  نتفای  تیلعف  دوجو و  بتارم  روهظ  یلک و  دوجو  ملاـع  هب  لوزن  زا  سپ  .درک  یم  تلـالد 
تیلعف تاهج  زا  هدش و  هدرب  مان  خلت  بآ  هب  تملظ  لهج و  ملاع  زا  اراوگ و  بآ  هب  رون  لقع و  ملاع  زا  هدـش و  هراشا  نآ  هب  تنیط 

لماک ار  رایتخا  تقیقح  تساوخ  یم  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  تسا  هدـش  ریبعت  ینیمز  كاخ  هب  تیلباق  تاهج  زا  ینامـسآ و  كاـخ  هب 
، درک نشور  یشتآ  اذل  دنک 
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قبطرب سک  ره  ات  دوش  ادـج  نمؤم  زا  رفاک  كاـپ و  زا  كاـپان  اـت  هدـش  هتخورفا  ءایـشا  همه  کـلام  يادـخ  بنج  رد  اـنف  شتآ  نیا 
میلـست ار  دوخ  بتارم  همه  درک و  مادقا  شتآ  نادب  دورو  رد  سک  ره  دنیامن ، رایتخا  ار  دوجو  زا  يا  هبترم  شیوخ  تلبج  هلکاش و 

زا هک  يربماـیپ  ره  دـش و  ربماـیپ  تفگ  یـشیپ  نارگید  زا  هک  ینیمی  باحـصا  ره  دـش و  نیمی  باحـصا  زا  درک  شا  یقیقح  کـلام 
.دش متاخ  تفرگ ، یشیپ  هک  یمزعلاولوا  ره  دش و  مزعلاولوا  تفرگ  یشیپ  ناربمایپ  رگید 

انف رقف و  ینافرع  يانعم  رد 

زا یـشان  نارگید  ناقـساف و  نارجاـف و  نرفاـک و  ناـنمؤم و  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  بتارم  تواـفت  مدرم و  بـتارم  فـالتخا  هصـالخ  و 
زور نآ  رد  مالـسلا  هیلع  شکاـپ  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  سپ  تسا ، شتآ  نادـب  نتخوـس  رد  زور  نآ  رد  ناـشیا  فـالتخا 

.دنامن یقاب  هراشا  لباق  يزیچ  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخوس  شتآ  نادب 

هب و  درک ، یم  تاـهابم  دوخ  هَّللا  یلا  رقف  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  رطاـخ  نیمه  هب 
هب نم  کلام  دومرف و  ینازرا  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  : » ینعی يرقف » رقفلا  : » دومرف و  دومن ، یمن  تاهابم  شا  یقالخا  مراـکم  رگید 
وا هب  ار  دوخ  نم  هک  دوب  نیا  داد  نم  هب  تسوا  تسد  رد  نم  یناشیپ  هک  یـسک  هدنهد و  يزور  هدـننیرفآ و  دروآ و  رد  نم  تیکلم 

يایْحَم َو یِکُُسن َو  ِیتالَص َو  َّنِإ  و  ( 613 «) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ًافِینَح َو  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  یِهْجَو  ُتْهَّجَو   » مدرک میلست 
زورما زین  نم  ( 614 «) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکلِذب  َُهل َو  َکیِرَش  َنیَِملاْعلا ال  ِّبَر  ِهَّلل  ِیتامَم 
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مدرک و هیبشت  لاح  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  لاح  متـسین  کلام  ار  يرـشح  یگدـنز و  تایح و  ینایز و  دوس و  شیوخ  يارب  مریقف و 
: مدرک منرت  نینچ 

دوب تسود  نامیپ  هن  هچنآ  میدـیرب و  دوب  رای  دـنویپ  هن  هچنآ  میتسـشن  وت  اب  میدـمآ  زاب  همه  زا  میتسبب و  قلخ  يور  هب  تولخ  رد  اـم 
زیر ممدق  رد  هک  یهد  تزاجا  وت  ات  میتسکش 

رد داد و  رارق  ـالتبا  هتوب  رد  ار  شیوخ  ناـج  داـب ، ترـضح  نآ  يادـف  هب  مناـج  رداـم و  ردـپ و  میتسد  فک  رب  هتفرگ  یمارگ  ناـج 
.درک میلست  ناج  شکلام  تاقالم  هب  قایتشا 

ایند و رد  یهایس  ور  رقف  : » ینعی نیرادلا » یف  هجولا  داوس  رقفلا  : » دومرف ( 615) هدش تیاور  هچنآ  ربانب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  اذل 
ترخآ ایند و  رد  دیناسر  تیدوبع  تقیقح  هب  ار  وا  دـنوادخ  تسین و  کلام  ار  يزیچ  شیوخ  يارب  هک  یـسک  ینعی  تسا .» ترخآ 

هک نیا  هچ  دیامنب ، هداد  وا  هچنآ  ناربج  دناوت  یمن  زگره  وا  و  دنک ، یم  یگدنز  هدیشخب  وا  هب  شا  هدنشخب  کلام  هچنآ  ییادها  اب 
.تسا هایس  ایند  ود  رد  مرش  ترثک  زا  شیور  اذل  تسا ، ناوتان  یفالت  زا  هدوب و  شیالوم  لک  هک  تسا  یکولمم  وا 

رقف : » ینعی ًارفک » نوکی  نا  رقفلا  داک  : » دومرف تیاور  ربانب  اذـل  دور ، یم  ترـضح  نآ  دوجو  ءاقب  هبئاش  رقف ، ماـقم  ود  نیا  رد  نوچ 
نیاربانب دـشاب ، یم  شیالوم  زا  زین  نیا  هک  دومن  فارتعا  تخوس و  تیدوبع  شتآ  هب  زین  وا  رقف  ماـقم  ینعی  دوش .» یم  رفک  هب  رجنم 

ُلَّوَأ اـَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناـک  ْنِإ  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  هک  ناـنچ  .مرادـن  زین  اـنف  نیا  هب  روعـش  هـک  ما  هدـش  یناـف  يروـط  هـب  نـم 
ادخ رگا  : » ینعی ( 616 «) َنیِِدباْعلا
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.میدرک حرش  ار  نآ  هوبنلا » تیب  لها  ای   » ترضح نآ  نخس  رد  و  دوب .» مهاوخ  شناگدنتسرپ  نیلوا  زا  نم  دشاب  يدنزرف  ار 

یف لهاجلا  انأ  یهلإ  يرقف  یف  اریقف  نوکأ  فیکف ال  يانغ  یف  ریقفلا  انأ  یهلإ  : » دومرف هفرع  ياعد  رد  نیـسحلا  هَّللادـبعوبا  ترـضح 
کیلإ لصی  نأ  لاحم  وه  امب  کیلإ  لسوتأ  فیک  کیلإ و  يرقفب  کیلإ  لسوتأ  انأ  اـه  ..یلهج  یف  ـالوهج  نوکأ  ـال  فیکف  یملع 
يزاین یپ  رد  نم  ایادخ ! : » ینعی کیلإ » زرب  کنم  وه  یلاقمب و  مجرتأ  فیک  مأ  کیلع  یفخی  وه ال  یلاح و  کیلإ  وکشأ  فیک  مأ 

هب نم  شاب  هاگآ  ...مشابن  نادان  ما  ینادان  رد  هنوگچ  منادان ، مشناد  رد  نم  مدوبعم ! مشابن  دنمزاین  میدنمزاین  رد  هنوگچ  مدنمزاین  ما 
وت هک  منک  تیاکـش  ملاح  زا  هنوگچ  ای  دسرب ، وت  هب  دناوتن  زگره  هک  منز  گنچ  يزیچ  هب  هنوگچ  منز ، یم  گنچ  وت  هب  میدـنمزاین 

«. تسا هدرک  روهظ  وت  يوس  هب  وت  زا  هک  مروآرد  ترابع  هب  هب  ار  منانخس  هنوگچ  ای  یناد  یم 

ادخ ءاقب  هب  اذل  دندیدرگ ، هتفات  نهآ  دننامه  دنامن و  یقاب  ناشیا  زا  يزیچ  ات  دنتخوس  تیدوبع  شتآ  هب  زور  نآ  رد  نوچ  هصالخ :
، دنقرغ هَّللاب  الا  هوقال  لوح و  يایرد ال  رد  دنراد و  تکرح  فرـصت و  ادخ  تردق  رد  دننک و  یم  راک  ادخ  تیـشم  هب  دندش و  یقاب 

نیا هچ  دـنموصعم ، یـشومارف  ءاطخ و  شزغل و  زا  اهنآ  هدـش ، ناشیا  تلبج  نیمه  و  تسا ، ناشیا  نابز  تسد و  مشچ و  شوگ و  وا 
تـسد رد  ناشیا  گرم  شاداپ  نیا  هدـش و  راگدـنام  ادـخ  رما  رد  اذـل  دـنتفا ، ینامرفان  رد  زیچ  نآ  هطـساو  هب  اـت  دـنرادن  يزیچ  هک 

.تسادخ

و  » هرقف رد  و 
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! شاب نآ  راظتنا  رد  تشاد ، میهاوخ  يرتشیب  نایب  هیهن » هَّللارمال و  نیرهظملا 

ياـه یبوـخ  هچ  : » ینعی هترـشن » هل  ـالهأ  تسل  لـیمج  ءاـنث  نم  مک  و  : » درک ناـیب  نینچ  ( 617) مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  ار  نیمه 
«. يدرک رشتنم  مدوبن  نآ  هتسیاش  نم  هک  ار  ییابیز 

دوسو و یمک  يدایز و  : » ینعی يرـض » یعفن و  یـصقن و  یتدایز و  كریغ  دـیب  ـال  كدـیب  و  : » دومرف ( 618) هینابعـش تاجانم  رد  و 
.تسا ناوارف  اهاعد  رد  نومضم  نیا  و  نارگید » تسد  هب  هن  تسوت و  تسد  هب  منایز 

نآ قحتسم  دراد و  ار  شیاتس  تیلها  هک  هنوگنامه  هب  درک ، دنراد  ادخ  دزن  رد  هک  يدومحم  ماقم  هب  انشآ  ارم  هک  ار  يادخ  شیاتس 
!ِ داب وا  نیرهاط  لآ  دمحم و  رب  دورد  و  تسا ،

هب نم و  يارب  تا  يراگدرورپ  هب  زین  وت  مدیدنـسپ  تماما  هب  ار  وا  يایـصوا  توبن و  هب  ار  دـمحم  يراگدرورپ و  هب  ار  وت  نم  ایادـخ 
تمحر زا  ار  ناشیا  نانمـشد  وش و  دونـشخ  ترخآ  ایند و  رد  نایاوشیپ  ناربهر و  نایاقآ و  ناونع  هب  وا  يایـصوا  هب  مربماـیپ و  توبن 

«. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  امن »، رود 

ِهَّللا ِهَّبَحَم  یِف  َنیِّماَّتلا  َو 

ِهَّللا ِهَّبَحَم  یِف  َنیِّماَّتلا  َو 

هچ ره  تسا ، شیوخ  هب  تسود  هجوت  ناشیا  بوبحم  باجتحا  تبحم  تقیقح  هک  دـش  ناـیب  نیملاـعلا » بر  هریخ  هرتع  و  : » هرقف رد 
زا یلک  هب  هک  نیا  اـت  ددرگ ، یم  فطعنم  بوبحم  يوس  هب  دوش و  یم  هتـشادرب  شدوخ  زا  رتـشیب  يو  تاـفتلا  دوـش  رتـشیب  یتـسود 

.ددرگ یم  شیالوم  هجوتم  دوجو  مامت  اب  دراد و  یمرب  تسد  شیوخ  تافص  همه  زا  ددرگ و  یم  لفاغ  شدوخ 

تافتلا هب  ایادـخ  : » ینعی کیلع » یلکب  تلبقا  کیلا و  یعاطقناب  تصلخا  یهلا  : » دومرف هک  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  الوم  هتفگ  نیا  و 
يور وت و  هب 
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«. مدرک یلاخ  مداد و  یصالخ  ار  مدوجو  وت  هب  دوجو  مامت  اب  ندروآ 

راصبا قرخت  یتح  کیلا  اهرظن  ءایـضب  انبولق  راصبا  رنا  کیلا و  عاـطقنالا  لاـمک  یل  به  یهلا  : » دومرف ( 619) نینموملاریما یلوم  و 
تدوخ هب  یلک  تاـفتلا  نم  هب  ادوبعم ! : » ینعی کسدـق » ّزعب  هقلعم  اـنحاورا  ریـصت  همظعلا و  ندـعم  یلا  لـصتف  رونلا  بجح  بولقلا 
تمظع ندعم  هب  دنک و  هراپ  ار  رون  ياهباجح  لد  نامـشچ  ات  نک  ینارون  نادـب  ترظن  شـشخرد  هب  ار  ناملد  مشچ  و  امرف ! تیانع 

هک دـیدیمهف  دوش و  یم  لماک  دوخ  تبحم  رد  دـبع  دیـسر  هبترم  نیا  هب  هک  یماـگنه  دزیواـیب .» تکاـپ  تزع  هب  اـم  حاورا  دـسرب و 
.دنتسه نینچ  ناشیا 

ایادـخ : » ینعی کبحا » ینا  اهلها  تملعا  رانلا  ینتلخدا  ناو  : » دومرف هینابعـش  تاـجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رطاـخ  نیمه  هب 
دافصالاب و ینتنرق  ول  یهلا  : » دومرف مالسلا  هیلعداجس  ماما  مراد .» تتـسود  نم  هک  منک  هاگآ  ار  نایخزود  يزادنا  شتآ  رد  ارم  رگا 

تعطق اـم  راربـالا  نیب  ینیب و  تلح  راـنلا و  یلا  یب  ترما  داـبعلا و  نوـیع  یحئاـضف  یلع  تللد  و  داهـشالا ، نیب  نـم  کبیـس  ینتعنم 
رد يدـنبب و  اهریجنز  اب  ار  ام  رگا  ادوبعم ! : » ینعی یبلق » نع  کبح  جرخ  کنع و ال  وفعلل  یلیمأت  هجو  تفرـص  اـم  کـنم و  یئاـجر 

نیب و  دـنربب ، شتآ  هب  ارم  یهد  روتـسد  و  ینک ، زاب  مهانگ  هب  ار  ناگدـنب  نامـشچ  و  ینک ، غیرد  نم  زا  ار  دوخ  تمعن  همه  روضح 
و منادرگ ، یمنرب  تشـشخب  يارب  ار  میاـهوزرآ  يور  و  مـهد ، یمن  تـسد  زا  ار  وـت  هـب  دـیما  زگره  ینکفا ، ییادـج  ناـبوخ  نـم و 

«. دور یمن  نوریب  ملد  زا  تا  یتسود 

وت هب  ام  یتسود  هک  تسا  نیا  راوگرزب  ود  نآ  دارم 
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نوریب اـم  لد  زا  یتسود  هنوگچ  سپ  تسوت  تاذ  هب  اـم  یتسود  هکلب  تسا  يدـیما  هب  يراودـیما  يارب  هن  تشهب و  هب  نتفر  يارب  هن 
! يرت کیدزن  ندرگ  گر  زا  ام  هب  هک  یسک  يا  یتسه ، ام  اب  وت  هک  یلاح  رد  دور ، یم 

ِهَّللا ِدیِحْوَت  یِف  َنیِصِلْخمُْلا  َو 

صالخا رد 

.تساه يرامیب  همه  زا  يافش  لد و  تمالس  زا  ترابع  دیحوت  رد  صالخا 

تیاور ترـضح  نآ  زا  هک  دشاب  یم  هنییع  نب  نایفـس  هب  شدانـسا  هب  یفاک  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  دافم  نیمه  و 
هیف سیل  هبر و  یقلی  يذلا  میلسلا  بلقلا  دومرف : مدیـسرپ ، ( 620 «) ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  : » یلاعت قح  راـتفگ  زا  تفگ : درک و 
یلد ملاس  لد  : » ینعی هرخآلل » مهبولق  غرفتل  ایندلا  یف  دهزلاب  اورما  امنا  طقاس و  وهف  کش  وا  كرش  هیف  بلق  لک  لاق : و  هاوس ، دحا 

كرـش و نآ  رد  هک  یلد  ره  دومرف : و  دـیامن ، تاقالم  ار  تسین  ادـخ  زج  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  یلاح  رد  ار  شراگدرورپ  هک  تسا 
یلاخ دازآ و  ترخآ  يارب  ناشیا  ياهلد  هک  تسا  نیا  دندش  رومأم  ایند  رد  دـهز  هب  مدرم  هک  نیا  تلع  و  تسا ، طقاس  دـشاب  یکش 

«. دشاب

هک نیا  رگم  دننیب  یمن  ار  يزیچ  چـیه  هک  يا  هبترم  هب  ات  دنتـشذگ  تافـص  لاعفا و  راثآ و  دودـح  زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
تیأر : » دوـمرف هک  ( 621) هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هک  نانچ  دـننیب ، یم  نآ  زا  دـعب  نآ و  اـب  نآ و  زا  لـبق  ار  ادـخ 
لوسر یلع  اهتصصق  تحبصا  املف  وه ، الا  وه  نم ال  ای  وه  ای  لاق : ءادعالا  یلع  هب  رصتنا  ایئـش  ینملع  هل  تلقف  هلیلب  ردب  لبق  رـضخلا 

ای یل : لاقف  هَّللا 
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هک متـساوخ  وا  زا  مدید ، باوخ  هب  ار  رـضخ  ردب  گنج  زا  لبق  یبش  : » ینعی ردب » موی  یناسل  یلع  ناکف  مظعالا ، مسالا  تملع  یلع 
ار دوخ  يایور  حبص  ماگنه  هب  وه » الا  وه  نم ال  ای  وه  ای  وگب : تفگ : رـضخ  موش ، زوریپ  نانمـشد  رب  نآ  هب  ات  دزومایب  نم  هب  يزیچ 

«. دوب منابز  رب  ردب  گنج  زور  رد  نامه  و  دنتخومآ ، مظعا  مسا  وت  هب  یلع  يا  دومرف : مدرک ، فیرعت  ادخ  لوسر  يارب 

: ینعی ( 622 «) نیرفاکلا موقلا  یلع  ینرـصنا  یل و  رفغا  وه  الإ  وه  نم ال  وه  ای  لاق  غرف  اـملف  دـحأ  هَّللا  وه  لـق  أرق  نینمؤملا  ریمأ  نأ  »
موقلا یلع  ینرـصنا  یلرفغا و  وه  الا  وه  نم ال  ای  وه  نم  ای  : » دومرف یم  نآ  زا  تغارف  زا  دعب  دناوخ و  یم  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  نینموملاریما  »

رد و  کیلا » زرب  کنم  وه  یلاقمب و  مجرتا  فیک  و  : » دومرف هک  میدرک  ناـیب  ار  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  یلوم  هلمج  و  نیرفاـکلا »
.دنک یم  زاین  یب  ماقم  نیا  رد  لاقم  طسب  زا  ار  ام  هک  میدرک  نایب  یبلاطم  یلبق  هرقف 

ناسنا ریس  ياهتنم  رد  فیطل  ینخس 

ءاقل هدـمآ  تایآ  رابخا و  رد  هک  نآ  ریغ  هَّللا و  یف  ءانف  هَّللاب و  ءاـقب  هَّللا و  ءاـقل  راـگدرورپ و  ءاـقل  زا  دارم  هک  تسا  نشور  یهاـگآ 
زا دنشاب ، ءایبنا  ولو  قیالخ  هک  نیا  هچ  هتمظع  تلج  بابرالا  بر  و  ههلآلا » هلا   » هن تسا  یمـسا  بر  سفن و  ره  رد  نونکم  هَّللا  مسا 
هب تسا و  شیوخ  ملاوع  رد  دننک  ریـس  هچ  ره  دننک و  روبع  شیوخ  ملاوع  زا  دنناوت  یمن  دننک و  زواجت  دنناوت  یمن  شیوخ  دودح 

َمَّلَع َو  : » هفیرش هیآ  دافم  هک  نانچ  دنسر ، یم  تسا  نونکم  ناشیا  رد  هک  ییامسا 
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.دشاب یم  ( 623 «) اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ 

ییاهمان هب  مسق  و  ئـش » لک  ناکرا  تألم  یتلا  کئامـساب  و  : » دراد هراشا  نآ  هب  (624  ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  یلوم  نخـس  زین  و 
رد دـش و  قیقحت  نامیالا » باوبا  رایخالا و  مئاعد  راربالارـصانعو و   » هرقف رد  نآ  هراـبرد  و  تسا » هدرکرپ  ار  ءایـشا  همه  ناـکرا  هک 

.دمآ دهاوخ  يرتشیب  تانایب  ادخ  تساوخ  هب  مکب » ءدب  هَّللا  دارا  نم  »

ِهیْهَن ِهَّللا َو  ِرْمَأِل  َنیِرِهْظُمْلا  َو 

تقلخ فده 

: تسا نیا  نآ  میتسه و  يا  همدقم  نایب  هب  راچان  نآ  حرش  يارب 

هـشیپ نمـشد  کیرـش  وج و  هدایز  دنو  دـض  رب  کمک  ای  دوبمک و  ای  يدوبان و  زا  سرت  ای  تردـق و  بسک  يارب  ار  مدرم  دـنوادخ 
دننک و بسک  یتعفنم  يو  يارب  ات  هدادن  نامرف  ناشیا  هب  ای  دنک و  يزاب  مدرم  اب  شنیرفآ  زا  دعب  ات  هدرکن  قلخ  زین  و  تسا ، هدیرفاین 
زا لبق  دـنوادخ  اذـل  و  ددرگ ، یم  یناحبـس  میرح  هب  ینایز  ثعاب  تفلاخم  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ادـخ  اب  تفلاـخم  زا  ناـشیا  یهن 

یتدـم رد  ات  داد  يرادربنامرف  تردـق  ناشیا  هب  درادـن ، يزاین  ناشیا  هب  قلخ  ياـنف  زا  دـعب  تسا و  زاـین  یب  ناـشیا  زا  مدرم  شنیرفآ 
اهلاس و درب و  یمن  نیب  زا  ار  نآ  نامز  هک  زارد  یناـمز  يارب  هک  دـنروآرب ، ار  شیوخ  گرزب  ياـهوزرآ  كدـنا  لاـمعا  اـب  كدـنا 

يرود هار  هداد و  نامرف  ماجنا  رب  تردق  ناشیا  هب  دنوش ، هدامآ  دور  یمن  نیب  زا  هک  ینایاپ  یب  دنزاس و  یمن  یناف  ار  نآ  ناراگزور 
ات تسا ! ناوارف  هچ  ادـخ  مرک  داد ، رارق  تقاـط  ناوت و  زا  رت  نییاـپ  دـح  رد  ار  تعاـط  هب  فـیلکت  هتخاـس و  ناـسآ  ار  تاـمرحم  زا 

ییادخ دهد ، شاداپ  ار  ناراکوکین  دنک و  باقع  ار  ناراکدب 
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هبترم نیا  رد  دندرک و  رارقا  ادـخ  تیبوبر  هب  ناشیا  تفرگ  تیبوبر  هب  فارتعا  ناشیا  زا  درک و  قلخ  تیبوبر  تفرعم  رب  ار  مدرم  هک 
.تفر یمن  روصت  فارتعا  رارقا و  زج  ناشیا  زا  دندوب و  فصتم  تیدحا  تفص  هب 

هیئزج هیلک و  ءامـسا  زا  ینـسح  ءامـسا  نوؤش  بتارم و  همه  هب  تیدـحا  ملاع  از  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  ناش  هیرذ  اهنآ  تشپ  زا  هاـگنآ 
، دروآ دورف  یناـملظ  یتوغاـط و  ءامـسا  نوؤـش  بتارم و  همه  هب  ار  ناـشیا  زین  و  تسا ، هَّللا  مسا  ءامـسا  نیا  هـمه  ردـصم  داد ، لزنت 

.دشاب یم  دمحم  لآ  رس  هَّللا  مسا  هک  نانچ  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  يالعا  رس  تملظ و  اهنآ  همه  ردصم 

توبن هب  ات  داتـسرف  اهنآ  يارب  ناربمایپ  درک و  فلکم  ار  ناشیا  هاگنآ  دهد ، رارق  اهناسنا  رد  ار  لماک  رایتخا  تساوخ  یم  هک  نیا  هچ 
هَّللا مسا  زا  ترابع  رما  تقیقح  تسا و  لیصفت  ءامسا و  ملاع  هب  ناشیا  لیزنت  زا  ترابع  فیلکت  تقیقح  سپ  دنریگ ، رارقا  تیالو  و 

لآ نانمشد  رس  هک  تستملظ  یهن  تقیقح  و  دنلاعفا ، تاکلم و  ملاوع  رد  نآ  روص  اه  تدابع  و  دشاب ، یم  دمحم  لآ  رـس  هک  تسا 
راربالارصانع و و  : » حرـش رد  هک  نانچ  تسا ، یـصاعم  رگید  رکنم و  ءاشحف و  لاعفا  تاکلم و  ملاع  رد  نآ  رهاظم  دشاب ، یم  دمحم 

.دیتسناد هَّللا » تاضرم  یلع  ءالدألا   » و رایخالا » مئاعد 

زا دعب  و  دنتسه ، رما  تقیقح  ناشیا  هکلب  دنا ، یهلا  نامرف  هدننک  راهظا  ناشیا  هک  دیرادن  کش  دیدرگ  مولعم  همدقم  نیا  هک  نونکا 
هب درادن  يروهظ  رما  الا  و  دشاب ، یم  یهن  تسا  رما  اب  داضم  هچ  ره  هک  دوش  یم  مولعم  رما  تقیقح  يانعم  ندش  نشور 
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رون ملاع  هک  دنتـسه  هَّللا  مسا  رهاظم  ناشیا  هک  نیا  هچ  دـنداهن ، قوراف »  » مان نینموملاریما  هب  و  دـنتفگ ، ناقرف  ناشیا  هب  رطاخ  نیمه 
يزیچ نآ  رد  هک  تسا  قلطم  دوـجو  ملاـع  ملاـع ، ود  نیا  زا  رتـالاب  و  دراد ، رارق  توغاـط  نآ  ضرع  رد  دوـش و  یم  راکـشآ  نآ  هب 

هب میدرک و  شهوژپ  ار  نآ  یهنلا » يوذ  و   » هرقف رد  البق  و  دـنکفا ، ییادـج  رفاک  نمؤم و  لطاب و  یلاعت و  قح  نیب  اـت  دـشن  راکـشآ 
.داد میهاوخ  يرتشیب  حیضوت  ادخ  تساوخ 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنوُلَمْعی َو  ِهِرْمَأِب  ْمُه  ِلْوَقْلاِب َو  ُهَنوُقِبْسی  َنیِذَّلا ال  َنیِمَرْکُمْلا  ِهِداَبِع  َو 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنوُلَمْعی َو  ِهِرْمَأِب  ْمُه  ِلْوَقْلاِب َو  ُهَنوُقِبْسی  َنیِذَّلا ال  َنیِمَرْکُمْلا  ِهِداَبِع  َو 

همزال و  دریگرارق ، کیرـش  نودب  يادخ  صلاخ  كولمم  شدوجو  مامت  اب  هدـنب  هک  تسا  نیا  تیدوبع  تقیقح  هک  هدـش  نایب  البق 
، درادرب تسد  دوخ  هدارا  زا  دبع  هک  نیا  و  تسالوم ، هدارا  تحت  شیوخ  ياه  یگژیو  همه  لام و  سفن و  نداد  رارق  رایتخا  رد  نآ 

زیچ چـیه  رب  هک  یکوـلمم  هدـنب  هب  دـنوادخ  : » ینعی ( 625 «) یَـش ٍء یلَع  ُرِدـْقی  ًاکُولْمَم ال  ًادـْبَع  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  :» دومرف هک  نیا  هچ 
«. دز لثم  درادن  تردق 

سوفن زا  هک  يروط  هب  دندیسر  تیدوبع  هب  مالسلا  هیلع  همئا  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  هدابعو »  » اعد رد  ترـضح  نآ  راتفگ  نیا  سپ 
، دندومنن یفرصت  ادخ  تاقولخم  ریـسم  رد  ادخ و  هدارا  هب  زج  اهنآ  رد  ناشیا  اذل  دنامن  یقاب  يزیچ  ناشیا  هب  طوبرم  روما  لاوما و  و 
، دومن يرازگساپس  ناشیا  شالت  زاو  تشاد  یمارگ  نآ  هب  ار  ناشیا  اذل  تسناد ، یم  ناشیا  هینالع  رس و  رد  ار  بلطم  نیا  دنوادخ  و 

ْمُهاقَـس ٍهَِّضف َو  ْنِم  َرِواسَأ  اوُّلُح  ًارُوفاک َو  اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشی  َراْربَْألا  َّنِإ  : » دومرف درک و  هراـشا  نیمه  هب  رهد  هروس  رد  و 
ًءازَج ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  ًاروُهَط  ًابارَش  ْمُهُّبَر 
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دـننک و یم  نت  رب  يا  هرقن  ياه  تنیز  ...دنـشون و  یم  دراد  روفاک  معط  هک  يا  هساک  زا  ناـبوخ  : » ینعی ًاروُکْـشَم » ْمُکیْعَـس  َناـک  َو 
«. تسا هدش  هداد  شاداپ  امش  شالت  هب  و  تسامش ، شاداپ  نیا  دهد ، یم  هدننک  كاپ  بارش  ناشیا  هب  ناشیادخ 

؟ تسا هدوب  هچ  مدآ  تخرد 

هدوـب و هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ملع  تخرد  نآ  هک  تسا  هدـمآ  دروـخ  نآزا  مدآ  هـک  یتـخرد  هراـبرد  ( 626) ماما ریـسفت  رد  و 
همطاف و یلع و  ربمایپ و  و  دنک ، یمن  لوانت  تخرد  نآ  زا  ادخ  روتسد  هب  زج  یـسک  دومن ، باختنا  مدرم  رگید  رب  ار  ناشیا  دنوادخ 
ار یگتفوک  یگتسخ و  یگنشت و  یگنـسرگ و  نآ  زا  دعب  اذل  دندروخ ، نآ  زا  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  ماعطا  زا  دعب  نیـسح  نسح و 

عون کی  اهنت  تخرد  ره  هک  تسا  نیا  راجـشا  رگید  زا  هن  هدش و  یهن  صوصخم  هرجـش  نآ  زا  هک  نیا  تلع  .دندرک  یمن  ساسحا 
هویم عاونا  رگید  بانع و  ریجنا و  روگنا و  مه  و  داد ، یم  مدـنگ  تشهب  رد  نآ  سنجمه  ناتخرد  هرجـش و  نیا  یلو  دـهد ، یم  هویم 

.اهاذغ اه و 

نآ هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  ناـشیا  یثیدـح  رد  ( 628) یمق ریـسفت  و  ( 627) یفاـک رد  و 
َنِم ٍلُجَر  ُْفلَأ  اَـهَتْحَت  ُّلِظَتْـسَیل  اَْـهنِم  َهَقَرَْولا  َّنِإ  ٌهَرَجَـش  ِهَّنَْجلا  ِباـَب  یَلَع  : » دومرف یم  درک و  یم  یباـیزرا  ار  نمؤم  تـالاح  ترـضح 

َْرعَّشلا ُمِهِراَْشبَأ  ْنِم  ُطِقْسی  ِدَسَْحلا َو  َنِم  ْمَُهبُوُلق  اَِهب  ُهَّللا  ُرِّهَطیَف  ًَهبْرَـش  اَْهنِم  َنْوَقْـسیَف  َلاَق  ٌهیِّکَُزم  ٌهَرِّهَطُم  ٌنیَع  ِهَرَجَّشلا  ِنیِمی  ْنَع  ِساَّنلا َو 
یم نآ  زا  یگرب  هک  یتخرد  تشهب  رد  رب  : » ینعی ِهَرِّهَطُْملا » ِنیَْعلا  َْکِلت  ْنِم  ًاروُهَط  ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو 

نابیاس دناوت 
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هب دنوادخ  دنـشون و  یم  یتبرـش  نآ  زا  مدرم  دراد ، دوجو  یکزم  هزیکاپ  يا  همـشچ  تخرد  نآ  تسار  فرط  رد  و  ددرگ ، نت  رازه 
ياهتروص زا  دـهد و  یم  يا  هدـننک  كاپ  بارـش  ناشیا  ياهتروص  زا  دـنک و  یم  كاپ  کشر  زا  ار  ناشیاهلد  تبرـش  نیا  هطـساو 

كاپ بارـش  ناشیا  هب  هزیکاپ  همـشچ  نآ  زا  : » ینعی « ًاروُهَط ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  : » هفیرـش هیآ  دافم  نیا  درتس و  یم  ار  اهوم  ناشیا 
«. دهد یم  هدننک 

هچ ره  زا  ار  ناشیا  « هَّللا يوس  یش ء  لک  نع  مکرهطی  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 629) نایبلا عمجم  رد  و 
نیمه هب  دنک ، یم  كاپ  تسادخ  ریغ  هچ  ره  زا  ار  ناشیا  ياهلد  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  تمارک  نیا  دـنک ، یم  كاپ  تسادـخ  ریغ 

.دننک یم  راک  يو  وتسد  هب  و  دنریگ ، یمن  یشیپ  وا  زا  راتفگ  رد  رطاخ 

ِهاَعُّدلا ِهَّمِئَأْلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

ِهاَعُّدلا ِهَّمِئَأْلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

رد نآ  زا  دارم  سپ  ، دـشاب یم  تلاسر  زا  رترب  تماـما  هک  دـش  مولعم  و  دـش ، ناـیب  تماـما  تقیقح  ضرـالا » طـبهم   » هرقف حرـش  رد 
يرادربنامرف و ادخ و  هب  مدرم  توعد  يارب  تداهـش  ملاع  رد  نآ  ندش  هدایپ  اج  نیا  رد  و  دشاب ، یم  تماما  بصنم  يدهلا » همئالا  »

.دشاب یم  تفلاخم  كرت 

یمسا ینعم  هوعد »  » زا دارم  هک  نیا  هچ  تسا ، ینسحلا » هوعدلا   » هرقف زا  دارم  زا  ریغ  زین  اجنیا  رد  ناگدنناوخ  نایعاد و  زا  دارم  سپ 
« یعاد  » عمج هاعد »  » ینعی تسا ، دارم  یلعاف  ياـنعم  اـج  نیا  رد  و  دوش ، یم  ققحتم  نادـب  ادـخ  توعد  نآ  هب  هچنآ  ینعی  تسا  نآ 

.تسا لعاف  مسا  یعاد »  » تسا و

ِهاَدُهْلا ِهَداَقْلا  َو 

(ع) همئا زا  يوریپ  بتارم  رد 

.دش نایب  هداق »  » ینعم ممالا » هداق   » هرقف رد 

اَِنلوُسَر یلَع  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمتیَّلَوَت  ْنِإَف  اوُرَذْحا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  َو  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  نادـب  مییوگ : هادـه  هرابرد 
ندناسر زج  يا  هفیظو  ام  ربمایپ  هک  دینادب  دـینک  تشپ  رگا  دیـسرتب ، و  دـینک ، يوریپ  لوسر  ادـخ و  زا  : » ینعی ( 630 «) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا 

«. درادن ینشور  هب  مایپ 

َکَلَه اَم  ْمُکَْلبَق َو  َناَک  ْنَم  َکَلَه  اَم  ِهَّللا  اَمَأ َو  : » هک تسا  هدمآ  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 631) یفاک لوصا  رد  و 
اْینُّدلا َنِم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ  اَم  اَنِّقَح َو  ِدوُحُج  اَِنتیَالَو َو  ِكْرَت  ِیف  اَّلِإ  مالسلا  هیلع  اَنُِمئاَق  َموُقی  یَّتَح  َکَلَه  ْنَم 

ناگتشذگ و تکاله  مسق  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  : » ینعی ٍمیِقَتْـسُم .» ٍطاَرِـص  َیلِإ  ُءاَشی  ْنَم  يِدْهی  ُهَّللا  اَنَّقَح َو  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  َباَقِر  َمَْزلَأ  یَّتَح 
نوریب ایند  زا  ادخ  لوسر  و  تسا ، هدوب  ام  قح  راکنا  تیالو و  كرت  رطاخ  هب  دـندرگ  یم  كاله  ام  مئاق  مایق  ات  هک  یناسک  همه  زین 

هتفرن
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«. دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  دنوادخ  ار  سک  ره  هدرک و  بجاو  مزال و  ار  ام  قح  تما  نیا  ندرگ  رب  هک  نیا  رگم 

اُونَمآ َو اْوَقَّتا َو  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  اـمِیف  ٌحاـنُج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َسَیل  : » دومرف هیآ  نیا  زا  دـعب  یلاـعت  يادـخ  هاـگنآ 
ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  : » ینعی ( 632 «) َنِینِسْحُْملا ُّبِحی  ُهَّللا  اُونَـسْحَأ َو  اْوَقَّتا َو  َُّمث  اُونَمآ  اْوَقَّتا َو  َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 

کین و ياهراک  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هشیپ  يوقت  هک  یماگنه  تسین ، ناشیا  رب  دنا  هدروخ  هچنآ  رد  ار  يداریا  دنا  هدومن  هتسیاش 
«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  دنشاب و  هدرک  يراکوکین  هدومن و  هشیپ  يوقت  هاگنآ  دنا ، هدرک  هتسیاش 

رد دنا  هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هک  دراد  یم  مولعم  دراد  روهظ  تیالو  رد  هک  هیآ  نآ  زا  دعب  هیآ  نیا  رکذ 
هبترم ي هب  و  دنشاب ، هدرک  یط  ار  يوقت  زا  هبترم  هس  نامیا و  زا  هبترم  هس  هک  نیا  رگم  تسا  ناشیا  هجوتم  يداریا  دنا  هدروخ  هچنآ 

.دنیامن يوریپ  ناشیا  زا  هدروآ و  رمالا  یلوا  هب  نامیا  هک  نیا  رگم  ددرگ  یمن  لوسر  ادخ و  زا  يرادربنامرف  و  دنشاب ، هدیسر  ناسحا 

زا دـیاب  و  دـنا ، لوسر  يایـصوا  ناشیا  هک  تسا  نیا  هب  رارقا  نامیا  تروص  تسا ، ییانعم  یتروص و  ياراد  رمالا  ولوا  هب  نامیا  سپ 
اراد تایح  نامز  رد  ادـخ  لوسر  هک  هچ  ره  تشادرب و  تسد  ناشیا  یهاون  زا  و  دومن ، تعاطا  ار  ناشیا  رماوا  هدرک و  يوریپ  ناشیا 

.تسا نامیا  نیرتمک  نیاو  تسا ، ناشیا  يارب  دوب 

هک تسا  يرون  نآ  و  دشاب ، یم  شملاع  رد  یلو  تفای  تیالو و  تفرعم  نامیا  تقیقح  اما  و 
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هدش هراشا  نادب  هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، هدومرف  هراشا  نادب  شباتک  رد  هک  تسا  یناقرف  هدومرف و  هدعو  نیقتم  هب  دـنوادخ 
، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی ( 633 «) ...ْمُِکتائیَس ْمُْکنَع  ْرِّفَکی  ًاناقُْرف َو  ْمَُکل  ْلَعْجی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » تسا

«. دناشوپ یم  ار  امش  ناهانگ  دهد و  یم  رارق  ناقرف  امش  يارب  دینک  هشیپ  ار  ادخ  ياورپ  رگا 

ُهَّللا ْمَُکل َو  ْرِفْغی  ِِهب َو  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَـعْجی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ِنیَْلفِک  ْمُِکتْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : » دوـمرف و 
امـش هب  دنوادخ  دیروآ ، نامیا  شربمایپ  هب  دینک و و  هشیپ  ادخ  ياورپ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی ( 634 «) ٌمیِحَر ٌروُفَغ 

هدنـشخب دنوادخ  و  دزرمآ ، یم  ار  امـش  دیور و  هار  نآ  اب  هک  دهد  یم  رارق  يرون  امـش  يارب  داد و  دـهاوخ  شتمحر  زا  بیـصن  ود 
«. تسا نابرهم 

.تسا هدش  هتشاذگ  تعیدو  هب  یسفن  ره  رد  هک  دنتسه  یمسا  هَّللا  هبترم  رابتعا  ود  نیا 

ناشیا رد  دشاب ، یم  تیالو  هب  نامیا  لها  زا  لوا  هقبط  تسخن  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب  دارم  سپ 
ُُهلانی ْنِکل  اهُؤامِد َو  اهُموُُحل َو ال  َهَّللا  َلانی  َْنل  : » هفیرـش هیآ  رد  هک  هک  ناـنچ  هدومرفن ، تباـث  تسا  بلق  ياـه  یگژیو  زا  هک  ییاوقت 

زا دعب  هیآ  نیا  و  دبای » یم  رد  ار  امـش  ياوقت  نکیل  دسر و  یمن  اه  ینابرق  نوخ  تشوگ و  هب  دنوادخ  : » ینعی ( 635  «) ْمُْکنِم يْوقَّتلا 
....میداد رارق  ادخ  رئاعش  زا  امش  يارب  ار  ینابرق  نارتش  و  ...ِهَّللا ؛» ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  : » هیآ

مود هقبط  مود ، ( 636 «) ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  اْوَقَّتا َو  اَم  اذِإ  : » هفیرش هیآ  رد  و 
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.دنا هدیسر  ناقرف  رون و  هبترم  هب  ناشیا  تسا ، دارم  تیالو  هب  نامیا  لها  زا 

نامیا و دـشاب ، یم  تیالو  نطاب  هک  تسا  هَّللا  مسا  تقیقح  زا  نآ  ریغو  ماسجا  تاکلم و  زا  راثآ  باجح  عفر  ناـشیا  ياوقت  زا  دارم 
البق هک  نانچ  دـنک  یم  رما  نادـب  یلآ  یفرح  يانعم  تروص  هب  دوخ  لوزن  بتارم  رد  كرابم  مسا  نآ  هک  تسا  نامه  حـلاص  لمع 

.دنک یم  تیاده  رون  ناقرف و  هبترم  هب  وا  لوصو  زا  دعب  هَّللا  مسا  سپس  دش و  نایب 

ار تملظ  نیا  رون  نآ  دناوتب  ات  هداد  رارق  رتالاب  ار  نیا  دـنوادخ  و  دراد ، رارق  تنطیـش  توغاط و  تملظ و  ملاع  هبترم  نیا  ضرع  رد 
دراد دـض  هک  هچ  ره  دنـسرب و  وا  هب  ناکلاس  ات  تسین  یـضار  تملظ  ریـسم  زا  دـنوادخ  هک  دـنامهف  یم  و  دـنک ، عفد  دوخ  میرح  زا 

ار وت  سپ  تسا ، شیوخ  زا  رتالاب  هدنب  دور و  یم  نیب  زا  تسوت و  دوخ  دننامه  ئـش  نآ  هک  نیا  هچ  درادن ، ندوب  دوبعم  یگتـسیاش 
یم روتـسد  و  دهد ، یم  باجح  عفر  يوقت و  هب  نامرف  ار  وت  دنک و  یم  تیادـه  تسا  نآ  رون  زا  ادـخ  رون  هک  قلطم  دوجو  هبترم  هب 

.تسا توبن  تقیقح  رهاظ  هقلطم و  تیالو  هبترم  نیاو  ییامن ، دوعص  قلطم  دوجو  ملاع  هب  هک  دهد 

دوجو هب  نآ  لوفا  زا  دعب  دیامن و  یم  لوفا  دوش و  یم  یناف  نآ  شـشخرد  رد  ادـخ  رون  دـش ، نشور  دوجو  شـشخرد  هک  یماگنه 
نامیا لها  ناشیا  تسا ، هصاخ  نینمؤم  يارب  ینامیا  هبترم  نیا  مرادـن و  تسود  ار  ناگدـننک  لوفا  نم  دـیوگ  یم  دروآ و  یم  نامیا 

.دنا هفیرش  هیآ  رد  موس  هقبط  تیالو و  هب 

ییامنهار ار  وت  دوجو ، هب  نامیا  زا  دعب  هاگنآ 
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هبترم نیا  دـشاب ، هتـشاد  رارق  لهج  ضرع  رد  هک  دـشاب  یلقع  هک  نیا  هن  تسا ، قلطم  لـقع  دوخ  نآ  هکلب  یـشیدنایب  اـت  دـننک ، یم 
ار وا  يدح  درادن و  یمـسا  ثدحم  نآ  دنک و  یم  دودحم  ار  وا  هک  دراد  یثدحم  اذل  و  تسا ، لقع  دـح  هب  دودـحم  هدوب و  ثداح 
رون و رد  دوجو  شـشخرد  سپ  ددرگ ، یم  متخ  نآ  هب  هتفرگ و  تأشن  نآ  زا  دشاب و  یم  هبترم  نآ  دبع  هبترم  نیا  دنک ، یمن  هطاحا 

نیا مرادـن و  تسود  ار  ناگدـننک  بورغ  نم  دـیوگ  یم  دروآ و  یم  ناـمیا  نآ  هب  دـیامن و  یم  لوفا  و  ددرگ ، یم  یناـف  نآ  ياـهب 
: دومرف یقیدنز  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  نیقی  هبترم 

ِنَـسَْحلا ِیبَأ  یَلَع  ِهَقِداَنَّزلا  َنِم  ٌلُجَر  َلَخَد  َلاَق  : » تسا دوجوم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  شدانـسا  هب  ( 637) یفاـک لوصا  رد  تیاور 
َکَلیَو مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلاَقَف  ِّساَوَْحلا  َنِم  ٍهَّساَِحب  ْكَرْدی  َْمل  اَذِإ  یَش َء  َال  ُهَّنِإ  ًاذِإَف  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  ....ٌهَعاَمَج  ُهَْدنِع  مالـسلا َو  هیلع 

َنِم یـَـش ٍء  ِفاـَـلِِخب  اـَـنُّبَر  ُهَّنَأ  اَّنَقیَأ  ِهِـکاَرْدِإ  ْنَـع  اـَـنُّساَوَح  ْتَزَجَع  اَذِإ  ُنَْـحن  ُهَتِیبوـُبُر َو  َتْرَْکنَأ  ِهِـکاَرْدِإ  ْنَـع  َکُّساَوَـح  ْتَزَجَع  اََّمل 
«. ثیدحلا...ِءایْشَْألا

دناسر اج  نیا  هب  ار  ثیدح  دندوب و  ترضح  نآ  روضح  رد  يا  هدع  هدیـسر ، مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  یقیدنز  تفگ : : » ینعی
: دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح  دیآ ، یمن  رد  ساوح  زا  یـسح  هب  يو  هک  نیا  هچ  تسین ، يزیچ  وا  نیاربانب  تفگ : درم  نآ  تفگ : هک 

یسح تفایرد  زا  یتقو  ام  هک  یلاح  رد  يا ، هدرک  راکنا  ار  وا  تیبوبر  دندش ، ناوتان  یلو  تفایرد  زا  ساوح  هک  یماگنه  وت  رب  ياو 
«. ثیدحلا ...تسایشا  رگید  فالخرب  و  تسام ، راگدرورپ  وا  هک  مینک  یم  نیقی  میدش  ناوتان  يو 

نسح دمحموبا  یلوم  هک  گرم  هبترم  و 
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نب یلع  نب  نسحلا  لئـس  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هیوباـب  نبا  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  يرگـسع 
؟ تسیچ گرم  دندیسرپ  يرکسع  نسح  ماما  زا  : » ینعی ( 638 «) نوکی امب ال  قیدصتلا  وه  لاقف  وه  ام  توملا  نع  مالسلا  هیلعدمحم 

«. دشاب یمن  هک  يزیچ  هب  قیدصت  دومرف :

نیقی اـت  تسرپب  ار  تراـگدرورپ  : » ینعی (639 «) ُنیِقْیلا َکـِیتْأی  یَّتَـح  َکَّبَر  ْدـُبْعا  َو  یلاـعت «: قح  لوـق  رد  ار  نیقی  رطاـخ  نیمه  هب  و 
(640) .دنا هدرک  انعم  گرم  هب  دیایب »

تسا نیمه  هدرک  هراشا  نمهب  نب  سنوی  نب  یلع  هب  شدانسا  هب  ( 641) یشک تیاور  رد  نآ  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  مدع  هبترم 
ملف لاق  ائیش  کلذ  نم  یل  کحا  هیف  اوفلتخا  یش ء  يأ  یف  لاقف  اوفلتخا  دق  انباحصأ  نإ  كادف  تلعج  مالـسلا  هیلعاضرلل  تلق  لاق  »

سیل یـشب ء و  سیل  ءاوهلا  نإ  هرارز  لاقف  مکحلا ، نب  ماشه  هرارز و  هیف  فلتخا  ام  کلذ  نم  كادف  تلعج  تلق ، ام  الإ  ینرـضحی 
«. هرارز لوقب  لقت  ماشه و ال  لوقب  اذه  یف  لق  یل  لاقف  لاق ، قولخم ، یش ء  ءاوهلا  نإ  ماشه  لاق  و  قولخمب ،

دنا هدرک  فالتخا  يزیچ  هچ  رد  دیسرپ  دنا ، هدرک  فالتخا  ام  باحصا  موش  تیادف  متـشاد ، هضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  : » ینعی
ماشه هرارز و  فالتخا  هرابرد  ناشیا  فالتخا  زا  موش  تیادف  متفگ : هک  نیا  رگم  دیسرن ، مرطاخ  هب  زیچ  چیه  مدش و  برطـضم  نم 
بلطم نیا  رد  دومرف : ترضح  .تسا  قولخم  یفن » : » تفگ ماشه  دشاب ، یمن  قولخم  .تسین و  یفن » : » تفگ هرارز  تسا ؛ مکح  نب 

«. وشم لئاق  هرارز  لوق  هب  وش و  ماشه  لوق  هب  لئاق 

تّلخ هبترم  رد 

زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ( 642) ماـما ریـسفت  رد  هدراو  تیاور  رد  ادـخ  لوـسر  هک  تلخ  هبترم  و 
هیلع شناردپ 
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دوهیلا نایدأ  هسمخ  لهأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنع  اموی  عمتجا  هنأ  : » دومرف هراشا  نادب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  مالسلا 
میهاربإ نإ  نولوقت  متسلَوَأ  دمحم  ای  هل  لاقف  مهنم ، ادحاو  الجر  الإ  اوتکسف  .....برعلا  اوکرشم  و  هیونثلا ، و  هیرهدلا ، و  يراصنلا ، و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هَّللا  نبا  یـسیع  نإ  لوقن  نأ  نم  انومتعنم  ملف  کلذ  متلق  اذإف  لاقف  .کلذ  انلق  دق  لاق  هَّللا  لیلخ 
الیلخ ناک  دـقف  هقافلا ، رقفلا و  اهانعم  امنإف  هلخلا  امأف  هلخلا و  نم  قتـشم  وه  امنإف  هَّللا ، لیلخ  میهاربإ  نإ  انلوق  نأل  اهبتـشی ، مل  امهنإ 

هَّللا ثعبف  قینجنملا  یف  هب  یمرف  رانلا ، یف  هفذـق  دـیرأ  امل  کلذ  و  اینغتـسم ، اضرعم  اففعتم  هریغ  نع  و  اعطقنم ، هیلإ  و  اریقف ، هبر  یلإ 
لاقف .کترـصنل  هَّللا  ینثعب  دقف  کل  ادب  ام  ینفلک  لاقف  ءاوهلا ، یف  هیقلف  هءاجف  .يدـبع  كردأ  هل  لاق  مالـسلا و  هیلع  لیئربج  یلاعت 
نمع هیلإ  عطقنملا  و  هجاتحم ، هریقف و  يأ ، هلیلخ  هامـسف  .هیلإ  الإ  یل  هجاح  ـال  هریغ و  لأـسأ  ـال  ینإ  لـیکولا ، معن  هَّللا و  یبسح  لـب 

هب و ملاعلا  هانعم  ناک  هریغ  اهیلع  فقی  مل  رارـسأ  یلع  فقو  و  هیناعم ، هب  للخت  دق  هنأ  وه  هلخلا و  نم  کلذ  ینعم  لعج  اذإ  .هاوس و 
هیونث و هیرهد و  يراـصن و  دوـهی و  زا  نید  جـنپ  لـها  يزور  دوـمرف : ترـضح  نآ  هقلخب » هَّللا  هیبـشت  کـلذ  بجوـی  ـال  و  هرومأـب ،

نیب زا  درم  کی  دندش و  تکاس  همه  هک  دیشک  اجنیا  هب  ثحب  دندش ، عمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  رد  برع  ناکرـشم 
هَّللا لیلخ  ار  وا  میهاربا  هرابرد  امش  ایآ  دمحم ! يا  تفگ : ناشیا 
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.مییوگب هَّللا  حور  یسیع  هب  ام  هک  دینک  یم  عنم  ار  ام  ارچ  نیاربانب  دییوگ ، یمن 

میهاربا ندوب  تسود  لیلخ و  هرابرد  ام  نخس  هک  نیا  هچ  دنتسین ، مه  دننامه  نخـس  ود  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
شراگدرورپ لیلخ  میهاربا  هک  نیا  هچ  تسا ، هقاف  رقف و  يانعم  هب  حتف  هب  تلخ  .ّتلُخ  زا  ای  تسا و  ّتلَخ  زا  قتـشم  ای  لیلخ  تسا و 

هتـساوخ هک  یماگنه  هب  اریز  زاین ، یب  هدومن و  ضارعا  نارگید  زا  هدوب و  راگدرورپ  هب  تفتلم  دوجو  مامت  هب  هدوب و  ریقف  ینعی  هدوب 
هب لیئربج  بایرد ، ار  ما  هدنب  دومرف : داتـسرف و  يو  يوس  هب  ار  لیئربج  دنوادخ  دنتخادنا ، قینجنم  رد  ار  وا  دـننکفیب ، شتآ  هب  ار  وا 

ار وت  ات  داتسرف  ارم  دنوادخ  هک  نیا  هچ  هد ، روتسد  ارم  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : وا  هب  درک ، تاقالم  اوه  رد  ار  وا  دمآ و  لیلخ  دزن 
.منک يرای 

نیمه هب  مرادن ، زاین  يدحا  هب  وا  زج  هب  نم  مهاوخ ، یمن  يزیچ  وا  ریغ  زا  نم  تسا ، یلیکو  بوخو  تسا  یفاک  ارم  دنوادخ  دومرف :
، درادـن يزاـین  هجوت و  نارگید  هب  تسوا و  هب  تفتلم  جاـتحم و  ریقف و  هک  یـسک  ینعی  دـیمان  شیوـخ  لـیلخ  ار  وا  دـنوادخ  رطاـخ 

نادـب رگید  سک  چـیه  و  تفای ، تسد  نآ  رارـسا  رب  دیـسر و  نآ  يانعم  هب  میهاربا  ترـضح  دـیدرگ  مولعم  تلخ  يانعم  هک  نونکا 
هدش دای  ثیدح  ...دوش » یمن  شقلخ  هب  ادخ  هیبشت  ثعاب  انعم  نیا  تسادخ ، روما  ادخ و  هب  ياناد  تلخ  يانعم  سپ  تفاین ،، تسد 

.میا هدرک  لقن  نامزاین  هزادنا  هب  ام  تسا  ینالوط 

هک یسک  : » ینعی ( 643 «) ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکیَأ  ْمُکَُوْلبِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  : » دومرف یلاعت  يادخ 
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«. دنک یم  لمع  رتهب  سک  نیمادک  هک  دنک  شیامزآ  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و 

هبترم هکلب  تسین ، ندب  زا  حور  نتفر  نوریب  گرم  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رب  نشور  لیلد  هتـشاد  مدقم  تایح  رب  ار  گرم  هک  نیا  رد 
.تسا ناسحا  هبترم  زا  هیآ  رد  مراهچ  هقبط  تیالو و  لها  صاخلا  صاخ  نامیا  نامیا ، زا  هبترم  نیاو  دشاب ، یم  مدع  رقف و 

دنیرفایب ار  دوجو  دناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب  تسا ، فرص  رقف  هبترم  نیا  هک  دنک  یم  ییامنهار  ار  وت  هبترم  نیا  هب  ندیـسر  زا  دعب  و 
دح زا  يو  راد  هگن  مویق و  تسا و  دوجوم  تباث و  يرگید  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دـیامن ، ناگدرم  هتاما  ناگدـنز و  ءایحا  ءاـشنا و  و 

، دوجو هطـساو  هب  وا  تیدوجوم  دـهاش ، یتلزنم  ره  رد  بیاـغ و  بتارم  همه  زا  وا  .تسا  رترب  نآ  رب  دوجو  ضورع  زا  هزنم و  مدـع ،
یملاع تسین ، کیدزن  وا  هب  دـیعب  تسین و  رود  وا  زا  کـیدزن  درادـن ، زاـین  دوعـص  لوزن و  هب  دوخ  فرـصت  رد  و  تسین ) ضراـع  )

.تسا هدوب  هتسویپ  تسا ، تایح  نودب  يا  هدنز  ملع و  نودب 

.دنتسه وا  تاذ  نیع  رصب  عمس و  تایح و  دوجو و  تردق و  ملع و 

دوجو هب  دیدرگ ، لحمضم  نآ  يانـس  رد  نآ  ياهب  دش و  رو  هطوغ  وا  رد  مدع  ملاع  يدش و  نادرگرـس  ریحتم و  وا  رد  هک  یماگنه 
مظعا مساو  یلعا  لثم  يربک و  هَّللا  هیآ  نامه  و  دـشاب ، یم  دودـحم  وت  تینانا  هب  هک  یتقیقح  يدرک ، ادـیپ  تسد  تدوخ  تقیقح  و 

ءانس یتقو  و  درادن ، یمسر  مسا و  هک  تسا  تریح  هبترم  هبترم  نیا  تسا و  دوجوم  وا  لثم  دوجوم  ره  رد  تسادخ 
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.درذگب هلحرم  نیا  زا  دناوت  یمن  دشاب  دهاوخ  سک  ره  سکچیه  و  يدیسر ، ناکما  بتارم  نیرخآ  هب  دش ، راکشآ  ملاع  نیا 

(ع) میهاربا هب  توکلم  هئارا  هیآ  زا  یلیوأت 

َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکِیل  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو  : » دراد هراشا  یلاـعت  قح  نخـس  هناـگراهچ  بتارم  هب  و 
َْمل ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  يَأَر  اَّمَلَف  َنِیِلفآلا  ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذـه  َلاق  ًابَکْوَک  يأَر  ُلیَّللا  ِهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 
اَّمِم يَِرب ٌء  یِّنِإ  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْـکَأ  اذـه  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًهَغِزاـب  َسْمَّشلا  يَأَر  اَّمَلَف  َنیِّلاَّضلا  ِمْوَْـقلا  َنِم  َّنَنوُکَأـَل  یِّبَر  ِینِدـْهی 

توکلم میهاربا  هب  هنوگ  نیا  : » ینعی َنیِکِرْـشُْملا » َنِم  اَنَأ  اـم  ًاـفِینَح َو  َضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  یِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  َنوُکِرُْـشت 
، تسا نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : دید ، يا  هراتس  دمآ  بش  هک  یماگنه  دشاب ، ناگدننک  نیقی  زا  ات  میداد  ناشن  ار  نیمز  اهنامـسآ و 

مراگدرورپ نیا  تفگ : درک  عولط  هام  دید  هک  یماگنه  و  مرادن ، تسود  ار  ناگدننک  بورغ  نم  تفگ : درک  بورغ  هک  یماگنه  و 
دید هک  یماگنه  دوب  مهاوخ  ناهارمگ  زا  نم  دنکن  تیاده  ارم  نم  راگدرورپ  رگا  تفگ : درک  بورغ  دید  هک  یماگنه  دشاب و  یم 
يا تفگ : درک  بورغ  هک  یماگنه  تسا  رتگرزب  اهنآ  زا  دیـشروخ  هک  نوچ  تسا ، نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : درک  عولط  دیـشروخ 

زگره هک  یلاح  رد  مدومن  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم  مرازیب  دیزرو  یم  كرش  هچنآ  زا  نم  موق 
«. متسین ناکرشم  زا  فرحنم و 

تیالو ینعی  دید ، ار  یبکوک  دیدرگ  شّرس  ياطغ  شندب  یکیرات  هک  یماگنه  ینعی : ُلیَّللا » ِهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  : » دومرف دنوادخ  هک  نیا 
دومن مهوت  دید ، ار  دوخ  هیرون 
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درک بورغ  بکوک  نآ  هک  یماگنه  درک  بورغ  تقیقح  نآ  تفایرد و  ار  وا  یهلا  تیانع  دـشاب ، یم  شراگدرورپ  تیالو  نیا  هک 
اریز دومن ، ریبعت  بکوک  هب  هَّللا  هبترم  زا  هام و  هب  نآ  زا  و  دومن ، هدـهاشم  ار  فرـص  دوجو  هیلک و  تیـالو  هبترم  ینعی  دـید ، ار  هاـم 
یم شراگدرورپ  يرمق  تیالو  درک  لایخ  ظاحل  نیمه  هب  تشاد  يرتشیب  تعسو  نآ  تینارون  بکوک و  هب  تبسن  یلک  دوجو  ملاع 

تداهـش و ملاـع  رد  توبن  تقیقح  روهظ  نیلوا  هک  مدـع  ملاـع  درک و  لوفا  زین  وا  دوجو  تفرگ و  ار  وا  تسد  یهلا  تیاـنع  دـشاب ،
رون هک  نانچ  تسا ، كاردا  زا  عنام  شروهظ  تدش  اریز  درک ، ریبعت  دیـشروخ  هب  تقیقح  نیا  زا  و  دومن ، روهظ  تسا  حـیتافم  ملاع 

بورغ یهلا  تیانع  هب  زین  مدع  ملاع  هک  یماگنه  دشاب ، یمن  عنام  يربا  چیه  هک  یلاح  رد  تسا ، دیـشروخ  ندید  زا  عنام  دیـشروخ 
ثدحم دنتـسه و  قولخم  ثداح و  اهنآ  سپ  تسا ، یقاب  وا  یلو  دنوش  یم  ینافو  دنثداح  ناشملاع  رد  بتارم  نیا  هک  نیا  هچ  درک 

هک نیا  هچ  مرفنتم .» دیدیزرو  یم  كرش  امـش  هچنآ  زا  : » ینعی َنوُکِرُْـشت » اَّمِم  يَِرب ٌء  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  : » دومرف اذل  دنهاوخ ، یم  یقلاخ  و 
نیا اب  تسا ، یقاب  زین  اهنآ  زا  دـعب  دوب و  دوجوم  بتارم  همه  دوجو  زا  لبق  تقیقح  نیا  تسا ، تیاهن  یب  هک  متفای  یتقیقح  دوخ  رد 
دنور یم  نیب  زا  نم ، بتارم  داجیا  زا  دعب  درادن ، يدن  دض و  کیرش و  نم  ملاع  رد  تقیقح  نآ  و  متسه ، ثداح  قولخم و  نم  هک 

داجیا هدنرآ و  دیدپ  هرابرد  هنوگچ  سپ  دنک ، یم  مکح  دنک  هدارا  هچ  ره  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  وا  و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


دیزرو یم  كرـش  هچنآ  زا  نم  دیـشیدنا ، یم  تسه  نم  تفـص  هب  فاصتا  نم و  اب  تهابـش  زا  هزنم  هک  یـسک  هدننیرفآ و  هدننک و 
.مرازیب

گنهامه ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  يدنوادخ  فرط  هب  مدرک  نایب  هک  ار  شیوخ  تینانا  ینعی  مدرک » وا  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم   » و
یم يور  دشاب  یم  مدوخ  رد  یلفس  يولع و  ملاوع  يادبم  هک  يدنوادخ  هب  ینعی  متـسین ، ناگدنزرو  كرـش  زا  نم  مدومن و  دیرفآ 

زا و  میامن ، یم  تسوا  تسد  رد  نم  هیصان  هک  یسک  هدننیرفآ و  قلاخ و  ثدحم و  راگدرورپ و  هجوتم  ار  دوخ  تینانا  نیا  و  مروآ ،
دهد یم  رارق  کیرـش  ار  نارگید  ادـخ و  اب  هک  یـسک  زا  نم  و  مور ، یم  يدـبا  یلزا و  يوس  هب  موش و  یم  رود  تسا  یناـف  هچ  ره 

.مرازیب

نانچ دید ، ار  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  شگرم  هاگنآ  دیـسر ، توم  نیقی و  هبترم  هب  دـید و  ار  دـنوادخ  توکلم  میهاربا  هک  یماگنه 
اَنَأ ُتِْرمُأ َو  َِکلِذب  َُهل َو  َکیِرَش  َنیَِملاْعلا ال  ِّبَر  ِهَّلل  ِیتامَم  يایْحَم َو  یِکُُسن َو  ِیتالَـص َو  َّنِإ  ُْلق  : » هدومن تیاکح  وا  زا  دنوادخ  هک 
ْنِم َلاق َو  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  : » دومرف دومرف و  تیاـنع  ار  تماـما  راـختفا  وا  هب  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد  (644 «) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ 

« .َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانی  َلاق ال  ِیتیِّرُذ 

َذَخَّتا َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقی  ُُهتْعِمَـس  َلاَـق  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 645) یفاک رد 
ُهَذِخَّتی ْنَأ  َْلبَق  اًلِیلَخ  ُهَذَخَّتا  اًلِیلَخ َو  ُهَذِخَّتی  ْنَأ  َْلبَق  ًالوُسَر  ُهَذَخَّتا  ًالوُسَر َو  ُهَذِخَّتی  ْنَأ  َْلبَق  ًاِیبَن  ُهَذَخَّتا  ًاِیبَن َو  ُهَذِخَّتی  ْنَأ  َْلبَق  ًاْدبَع  َمیِهاَْربِإ 

یِّنِإ ُمیِهاَْربِإ  ای  َُهل  َلاَق  ُهَدی  َضَبَق  َءایْشَْألا َو  ِهِذَه  َُهل  َعَمَج  اَّمَلَف  ًاماَمِإ 
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زا لبق  دـنوادخ  و  تفرگ ، یبن  ار  وا  دریگب  لوسر  هک  نیا  زا  لبق  ار  میهاربا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  : » ینعی ًاـمامإ » ِساَّنِلل  َکـُلِعاج 
یماگنه تفرگ ، لیلخ  ار  وا  دـیامنب ، ماما  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  نیا  زا  لبق  و  تفرگ ، ربماـیپ  ار  وا  دریگب  لـیلخ  ار  میهاربا  هک  نیا 

.ثیدحلا...ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  دومرف : دش  عمج  وا  يارب  ءایشا  همه  هک 

هیلع لیلخلا  میهاربإ  اهب  هَّللا  صخ  همامإلا  نإ  : » هک تسا  هدـش  لقن  ینالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا  ( 646) نویع رد  و 
دنوادخ : » ینعی ًامامِإ » ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  لج  زع و  لاقف  هرکذ  اهب  داشأ  اهب و  هفرش  هلیـضف  هثلاث و  هبترم  هلخلا  هوبنلا و  دعب  مالـسلا 
تماـما هب  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  ترـضح  نآ  موس  هبترم  تاـما  اذـل  داد ، رارق  لـیلخ  میهاربا  هژیو  تلخ  توبن و  زا  دـعب  ار  تماـما 

.تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  ًامامِإ » ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ   » هفیرش هیآ  و  تخاس » فرشم 

.تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نیا  دننامه  ( 647) یفاک رد  و 

اذـه هلوق  یف  كرـشأ  یِّبَر  اذـه  میهاربإ  لوق  نع  هَّللا  دـبع  وبأ  لئـس  : » تفگ تسا ، یمق  تیاور  قوف  بلاطم  هب  هیآ  لیوأت  رب  لـیلد 
: ینعی كرـش » هریغ  نم  وه  هبر و  بلط  یف  ناک  امنإ  كرـش و  میهاربإ  نم  نکی  مل  و  كرـشم ، وهف  مویلا  اذـه  لاق  نم  لاقف ال  یِّبَر 

زورما سک  ره  دومرف : .دش  كرشم  هتفگ  نیا  رد  ایآ  دندیسرپ ، یِّبَر » اذه   » دومرف هک  میهاربا  نخـس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
رگا یلو  هدوب ، شراگدرورپ  يوجتسج  رد  میهاربا  هک  نیا  هچ  تسا ، هدادن  يور  یکرـش  میهاربا  زا  و  تسا ، كرـشم  دیوگب  نینچ 

نآ ریظن  ( 648) یشایع .تسا  كرشم  دیوگب  نینچ  يرگید 
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اذـل دوب ، هدیـسرن  رفک  هب  یلو  هدوب  شراگدرورپ  يایوج  میهاربا  هک  نیا  تلع  هب  : » هک تسا  هدرک  هفاـضا  ار  نیا  هدرک و  تیاور  ار 
«. دراد میهاربا  دننامه  یتلزنم  دیامن  يرکفت  نینچ  سک  ره 

، تسا مدرم  هب  شیاه  تفایرد  غیلبت  ندـناسر و  تلاسر  هبترم  تسا و  دوجو  هبترم  توبن  هبترم  تیدوبع و  هبترم  هَّللا  مسا  هبترم  سپ 
هب هک  تسا  يا  هبترم  تماما  تسا و  تلخ  هبترم  مدـع  هبترم  .دور و  یمن  رامـش  هب  يرگید  هبترم  هدوب و  توبن  رهاظ  هبترم  نیا  سپ 

لیئربح رطاخ  نیمه  هب  .تسا  مدرم  ریـس  ياهتنم  هک  دنکادیپ  تسد  شیوخ  تینانا  تقیقح و  هب  اجنآ  رد  و  دناسر ، یم  تریح  ملاع 
یلماح تماما  بصنم  يارب  دنوادخ  یلو  دـشاب ، یم  تلخ  بصنم  لماح  لیئارزع  تلاسر و  ماکحا  هدـنناسر  توبن و  بصنم  لماح 

.دش نایب  اهنآ  تایاور  بتارم و  نیا  نیب  توافت  یحولا » طبهم   » هرقف رد  و  امامِإ » ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  : » دومرف و  هدادن ، رارق 

کنیا هچ  دنتسه ، تیاده  ناربهر  ادخ و  هب  هاعد  دنتسه و  مالـسلا  هیلع  همئا  ناشیا  هک  دش  نشور  دش ، نایب  قوف  بلاطم  هک  نونکا 
.دیسر ناوت  یم  تقیقح  ناسحا و  هبترم  هب  نآ  اب  تاجرد  یط  زا  دعب  تسا و  ناشیا  رّس  هَّللا  مسا  هتفرگ و  تأشن  هَّللا  مسا  زا  تیاده 

ِهالُوْلا ِهَداَّسلا  َو 

و دوش » یم  هتفگ  هدیـس  نز  هب  دیـس و  درم  هب  تسا ، فرـش  دـجم و  يانعم  هب  ددوس و  مسا  و  هدایـس ، دوسی  داـس  : » دومرف عمجم  رد 
دیس زین  و  دشابن ، يولع  ای  یمشاه و  هچرگ  دوش  یم  هدرب  نامرف  لیماف  رد  تسا و  گرزب  موق  رد  هک  سیئر  يانعم  هب  دیـس  : » تفگ

يانعم هب  دیس  زین  دریگ و  یم  یشیپ  نارگید  زا  ریخ  رد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب 
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مدـقم حوز و  رب  دـنک و  یم  لمحت  ار  دوخ  موق  ياه  تیذا  هک  یـسک  میلح و  میرک و  لضاف و  فیرـش و  بر و  رب  و  تسا ، کلام 
.دوش یم  قالطا 

زا ترابع  دجم  و  دشاب ، یم  نآ  مزاول  زا  یناعم  رگید  تسا و  فرـش  دـجم و  يانعم  هب  تدایـس  تقیقح  هک  تسا  نیا  رهاظ  میوگ :
تاکلم و ظاحل  هب  فرـش  تاذ و  ظاحل  هب  دجم  هک  تسا  نیا  فرـش  دجم و  نیب  توافت  و  دوش ، یمن  كرد  نآ  هنک  هک  تسا  ولع 

یتافص تفارـش  یتاذ و  دجم  ادخ  لوسر  اذل  و  میروآ ، یم  ار  نآ  دهاش  همرک » متدجم  و   » رد ادخ  تساوخ  هب  و  دشاب ، یم  تافص 
.تسا هدرک  عمج  (649 «) َرْخَف َال  َمَدآ َو  ِْدلُو  ُدیَس  اَنَأ   » ظفل رد  دیس  هلمج  رد  ار  یتاکلم  و 

.دشاب یم  دراد  تیالو  نآ  رب  هک  يدراوم  رد  فرصت  هب  یلوا  يانعم  هب  یلو  تسا و  یلاو  عمج  هالو 

ُهَّللا َو ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » دومرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دنـشاب  یم  ناشیا  نایلاو  دـنقلخ و  تاداـس  یناـعم  نآ  همه  هب  ناـشیا  هک  دـیتسناد  و 
ْنَم : » دومرف ادـخ  لوسر  زین  651)و  «) ...ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ِیبَّنلا  :» یلاعت يادخ  نخـس  زین  و  ( 650 «) اُونَمآ َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو 

.دراد تلالد  الاب  بلطم  رب  رابخا  رگید  زین  و  ( 652 «) ُهَالْوَم ِیلَع  اَذَهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک 

ِهاَمُحْلا ِهَداَّذلا  َو 

، تسا طالتخا  زا  عنم  يانعم  هب  دوذ »  » هکلب و  تسا ، نینچ  يرایسب  تاملک  رهاظ  هک  نانچ  تسین ، عنم  درط و  قلطم  يانعم  هب  دوذ » »
ود ناناپوچ  زا  ریغ  یسوم  ترضح  : » ینعی ( 653 «) ِنادوُذَت ِنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  : » دومرف یـسوم  هصق  رد  یلاعت  يادخ  هک  نانچ 

نادنفسوگ اب  طالتخا  زا  ار  دوخ  نادنفسوگ  نز  ود  نیا  هک  نیا  هچ  دندرک » یم  تسارحار  نادنفسوگ  هک  دید  ار  نز 
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.دندرگ زاب  بآ  زا  ات  دندرک ، یم  ظفح  رگید 

ناماما سپ  تشادزاب » روآ  نایز  ياهاذـغ  زا  ار  ضیرم  بیبط  : » ینعی هرـضی » ام  ضیرملا  بیبطلا  یمح   » زا یماح »  » عمج هاـمح »  » و
یم ناشیا  هداذ »  » دنرادیم زاب  نافلاخم  ناوریپ  اب  طالتخا  زا  دننک و  یم  عمج  ار  نایعیش  هک  نیا  رابتعا  هب  ناشیا  ینعی  دنتـسه  هداذ » »

.دنراد یم  زاب  ار  نایعیش  دننک  كاله  دیاقع  دب و  تاکلم  تشز و  ياهراک  زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  هامح »  » و دنشاب ،

ِرْکِّذلا ِلْهَأ  َو 

ُرْکِّذـلا ِهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دومرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مان  نآرق و  مان  رکذ »  » هک دـش  نایب  ـالبق 
َوُه ْلـَب  اـِننَیب  ْنِم  ِهیَلَع  ُرْکِّذـلا  یِْقلُأ  َأ  : » دومرف و  يا .» هناوید  وت  هدـش  لزاـن  رکذ )  ) نآرق وـت  رب  هک  یـسک  يا  654 ؛) «) ٌنُونْجََمل َکَّنِإ 

«. تسا نارذگشوخ  ییوگغورد  وا  هکلب  هدش  لزان  نآرق  ام  نیب  زا  وا  رب  ایآ  655 ؛) «) ٌرِشَأ ٌباَّذَک 

«. دیسرپب رکذ  لها  زا  دیناد  یمن  رگا  656 ؛) «) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : » دومرف و 

هک دـنتفگ  رکذ » لها   » ار وا  تیب  لها  و  دـندرب ، مان  رکذ  هب  ار  ادـخ  لوسر  یناوارف  رابخا  ( 658) یشایع ریسفت  و  ( 657) یفاک رد  و 
.دنریگ یم  رارق  شسرپ  دروم  ناشیا 

ْمُکیَلَع ُوْلتی  ًالوُسَر  ًارْکِذ * ْمُکَیلِإ  ُهَّللا  َلَزنَأ  ْدَـق  :» دومرف دـنوادخ  : » تفگ هک  ( 659) هدـش تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  نویع  رد  و 
ار ادخ  تایآ  وا  داد ، رارق  ربمایپ  ار  رکذ  امش  يوس  هب  دنوادخ  هلها ؛ نحن  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رکذلاف  (660 «) ِهَّللا ِتایآ 

.میتسه رکذ  لها  ینعی  ترضح  نآ  لها  ام  ادخ و  لوسر  رکذ  سپ  دناوخ » یم  امش  رب 

رکذ هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 662) یفاک رد  مالسلا و  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 661) رئاصب رد  و 
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؛ لاـهجلا لاؤسب  اورمؤـی  مل  مهلاؤـسب و  هَّللا  رما   » هک تسا  هدـمآ  نیا  هفاـضا  هب  یفاـک  رد  و  دنتـسه ، دـمحم  لآ  رکذ  لـها  نآرقلا و 
«. دنسرپ نالهاج  زا  هک  دشن  هداد  روتسد  ناشیا  هب  و  دنسرپب ، ناشیا  زا  هک  داد  نامرف  مدرم  هب  دنوادخ 

.دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  رابخا  رگید  زین  و 

رد باتک  يادتبا  رد  هک  نانچ  تسا ، یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  تقیقح  نآرق و  تقیقح  هک  دوش  یم  هدیمهف  بلطم  نیمه  زا 
.دش نایب  هَّللا » باتک  هلمح   » زین توبن و  تقیقح  نایب 

ِرْمَأْلا یِلوُأ  َو 

«. رمالا قلخلا و  کل  : » تسا هدمآ  اهاعد  رد  هک  نانچ  دراد ، رارق  قلخ  لباقم  رد  رما 

ملاوع هک  نیا  هچ  تسا ، دوجو  ملاوع  همه  لماش  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  همه  يادبم  هک  تسا  هَّللا  مسا  رما  تقیقح  هک  دـیناد  یم 
یَش ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدِیب  : » هفیرـش هیآ  هراشا  دروم  توکلم  زا  دارم  زین  نآ و  یبیکرت ، روص  ای  دنتـسه و  هَّللا  مسا  يدرف  روص  ای  دوجو 

دنرمالاولوا و رس  نطاب و  رد  ناشیا  سپ  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رس  نیمه  و  تسا ، نیمه  ( 663 «) َنوُعَجُْرت ِهَیلِإ  ٍء َو 
اریز دـنرادن ، ار  رما  تیالو  تیلباق  نارگید  هک  نیا  هچ  دـشاب ، یم  ناشیا  تسد  هب  روما  مامز  زین  هینالع  رهاظ و  ملاـع  رد  نآ  یپ  رد 

توعد و لفکتم  دنک و  تیاده  ار  مدرم  دیامن و  لصف  لح و  ار  اهاوعد  ات  دشاب ، هتـشاد  تیعر  تاجایتحا  همه  رب  هطاحا  یلو  دـیاب 
.ددرگ نآ  ریغ  تسایس و  تدابع و 

لآ ناشیا  دروآرد ، وا  هرطیس  رد  ار  قیالخ  همه  یگنوگچ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاد  يا  هعس  نینچ  دناوت  یمن  سک  چیه  و 
.دندمحم

ِهَّللا ِهیِقَب  َو 

نیا دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  راونا  نآ  و  تسا ، دوجوم  همه  زا  دعب  همهزا و  لبق  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  هَّللا  هیقب 
.دوب ربکا  ملاع  هب  طوبرم  نیا  تسا  دوجوم  همه  يانف  زا  دعب  هدش و  هدیرفآ  ءایشا  زا  لبق  راونا 

زا اـه  هعیدو  نآ  زا  مادـک  ره  و  هدـش ، هداـهن  تعیدو  هب  يدوـجوم  ره  رد  هک  تسا  یتـقیقح  نآ  رغـصا  ملاـع  هب  تبـسن  هَّللا  هـیقب  و 
رد ددرگ ، یمرب  نآ  هب  اهنآ  بتارم  نوؤش و  همه  تسا و  تادوجوم  ردصم  هَّللا  مسا  دنتسه ، هَّللا  مسا  قیداصم 
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« .َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُهیَِقب  : » هفیرش هیآ  هک  نانچ  دراد ، هراشا  نادب  متخی » مکب  هَّللا و  حتف  مکب   » هب اعد  نیا 

ِِملاَّظلا ِهَنیِدَْـملا  َلْهَأ  ای  ِِهتْوَص  یَلْعَِأب  َلاَقَف  ْمِهیَلَع  َفِرْـشِیل  اًلَبَج  َدِعَـصَف  : » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 664) یفاک رد  و 
ْمَُهل َلاَقَف  ْمُهاَتَأَف  ٌرِیبَک  ٌخیَش  ْمِهِیف  َناَک  َلاَق َو  ٍظیِفَِحب  ْمُکیَلَع  اَنَأ  ام  َنِینِمُْؤم َو  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُتیَِقب  ُهَّللا  ُلوُقی  ِهَّللا  ُهیَِقب  اَنَأ  اَُهلْهَأ 

نآ ْمُِکلُجْرَأ ؛» ِتْحَت  ْنِم  ْمُِکقْوَف َو  ْنِم  َّنُذَخُْؤَتل  ِقاَوْسَْألِاب  ِلُجَّرلا  اَذَه  َیلِإ  اوُجِرُْخت  َْمل  ِْنَئل  ِهَّللا  ِیبَّنلا َو  ٍبیَعُش  ُهَوْعَد  ِهَّللا  ِهِذَه َو  ِمْوَق  ای 
دروم ار  رهش  لها  ترضح  نآ  دندوب ، هتسب  ار  رهش  رد  نیدم  لها  هک  نیا  هچ  تفر ، الاب  نیدم  رهش  رب  فرـشم  یهوک  رب  ترـضح 

ُْمْتنُک ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُهیَِقب  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  متـسه ، هَّللا  هیقب  نم  دنرگمتـس ، شلها  هک  يرهـش  يا  دومرف : داد و  رارق  باطخ 
ادخ هب  موق  يا  تفگ : دـمآ و  رهـش  مدرم  دزن  هب  دوب ، هدروخلاس  يدرم  ناشیا  نیب  رد  دومرف : ( 665 «) ٍظیِفَِحب ْمُکیَلَع  اَنَأ  ام  َنِینِمُْؤم َو 

رب باذع  نییاپ  الاب و  زا  دینکن  دراو  رهـش  رد  ار  وا  دیورن و  درم  نیا  يوس  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، بیعـش  نیرفن  نیا  دـنگوس 
«. ثیدحلا...دوش لزان  امش 

ِهَّللا ُهیَِقب  : » هیآ دناوخ  یم  مایق  ماگنه  هب  مئاق  ترضح  هک  يا  هیآ  نیلوا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 666) لامکا رد  و 
مالسلا لاق  الإ  ملـسم  هیلع  ملـسی  الف  مکیلع  هتجح  هتفیلخ و  هضرأ و  یف  هَّللا  هیقب  انأ  : » دیامرف یم  هاگنآ  َنِینِمُْؤم » ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ 

تجح و هَّللا و  هیقب  نم  : » ینعی هضرأ » یف  هَّللا  هیقب  ای  کیلع 
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.نیمز يور  رب  هَّللا  هیقب  يا  وت  رب  دورد  دیوگ : یم  دنک  یم  مالس  وا  هب  هک  یناملسم  ره  متسه ، امش  رب  ادخ  هفیلخ 

ِهِتَریِخ َو 

ِهِتَریِخ َو 

ینعی دنتـسه ، وا  تاذ  نیع  تافـص  رگید  دوجو و  ملع و  تردق و  دبا  لزا و  رد  اذـل  درادـن  يزاین  يزیچ  چـیه  هب  دـنوادخ  هکنادـب 
.درادن تاذ  تردقو و  ملع  هب  يزاین  وا  تاذ 

: تسا ( 667) هلیـسو هبطخ  هلمج  زا  تسا : هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  نآ  زا  هبطخ  دـنچ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  یلوـم  هک  ناـنچ 
نکمم هار  نآ  زا  زج  ملع  هک  یتلآ  نودب  ار  اهنآ  و  : » ینعی ِهِریَغ » ُْملِع  ِهِمُوْلعَم  َنَیب  ُهَنَیب َو  َسَیل  اَِهب َو  اَّلِإ  ُْملِْعلا  ُنوُکی  َال  ٍهاَدَِأب  َال  اَهَِملَع  »

، تاذ هبترم  رد  سپ  دنادب ، ار  مولعم  يرگید  ملع  هب  هک  تسین  نینچ  تسین » هطساو  يرگید  ملع  شمولعم  وا و  نیب  دناد ، یم  دشابن 
.درادن دوجو  ناکما  بوجو و  مساو و  تفص 

ُهَّللا ُهَْدنِع  ٌلُجَر  َلاَق  : » هک دش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  عطق  نآ  دانـسا  هک  یثیدح  هب  ( 668) یفاک لوصا  رد  هک  نانچ 
ُهَّللا ُْلق  َلاَق  ُلُوقَأ  َفیَک  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  ُهَتْدَّدَح  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  یَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  َلاَقَف  یَـش ٍء  يَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  ُرَبْکَأ 
همه زا  داد  خساپ  درم  نآ  تسا ؟ زیچ  هچ  زا  رتگرزب  ادخ  دومرف : تفگ ، ربکا » هَّللا   » ترضح نآ  دزن  هب  يدرم  َفَصوی » ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ 

! يدرک دودحم  ار  وا  سپ  دومرف : قداص  ماما  ءایشا ،

؟ میوگب هچ  سپ  دیسرپ : درم  نآ 

«. تسا رتگرزب  ددرگ  فصو  هک  نیا  زا  ادخ  فصوی ، نا  نم  ربکا  هَّللا  وگب  دومرف :

ُهَّللا ُْتلُقَف  ُرَبْکَأ ؟ ُهَّللا  یَش ٍء  يَأ  : » دیسرپ ترضح  نآ  تفگ : هک  هدش  تیاور  ریمع  نب  عیمج  هب  شدانسا  هب  ( 669) باتک نامه  رد  و 
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«. َفَصوی ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَق  َوُه  اَم  ُْتلُقَف َو  ُْهنِم  َرَبْکَأ  ُنوُکیَف  یَش ٌء  َّمَث  َناَک  َلاَقَف َو  یَش ٍء  ِّلُک  ْنِم  ُرَبْکَأ 

؟ تسا رتگرزب  يزیچ  هچ  زا  ربکا  هَّللا  : » ینعی

.تسا رت  گرزب  زیچ  همه  زا  هَّللا  مداد : خساپ 

.تسا رت  گرزب  نآ  زا  هَّللا  هک  دراد  دوجو  يزیچ  سپ  دومرف :

؟ هنوگچ سپ  مداد : خساپ 

.دیآرد فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  دومرف :

دوش یم  ینسح  ریغ  ءامسا  ینسح و  ءامسا  لماش  ءامسا  هک  نیا  رد 

تاذ هلحرم  رد  تاذ  هک  ییاهزیچ  روهظ  ملاع  ینعی  تافص  ملاع  رد  اما  درادن ، دوجو  یبلـس  ای  یتوبث و  تفـص  تاذ  هبترم  رد  سپ 
لماک دـیاب  اهنآ  رهاظم  سپ  دوب ، زاین  یب  هریغ  تایح و  دوجو و  تردـق و  ملع و  زا  تاذ  هلحرم  رد  تاذ  ینعی  دوب ، زاین  یب  اهنآ  زا 

نآ نکیل  و  درادن ، هار  اجنآ  رد  تسا  تاقولخم  تافص  زا  هک  نآ  ریغ  يروک و  گرم و  نالطب و  یناوتان و  ینادان و  نیاربانب  دشاب ،
رب هک  روطنامه  تردق  دشاب و  مه  اه  یتشز  هب  طیحم  دیاب  تسوکین  ءایشا  هب  طیحم  هک  روطنامه  ملع  ینعی  دنشاب ، ماع  دیاب  تافص 

تافـص همه  دیاب  ینعی  دشاب ، هنوگ  نیا  دـیاب  مه  تافـص  رگید  هک  نانچ  دوش ، مه  رورـش  لماش  دـیاب  هدـش  هدیـشک  تاریخ  يور 
تاقلعتم تادوجوم و  هفلاختم  هداضتم و  فانـصا  نوؤش و  بتارم و  همه  رب  تافـص  هک  نیا  هچ  دنـشاب ، هتـشاد  لومـش  تیمومع و 

.تسا لطاب  بلطم  نیا  یهیدب  روط  هب  تسا ، نایادخ  ددعت  مزلتسم  نآ  دنشاب و  دودحم  تافص  هک  دیآ  یم  مزال  الا  و  دراد ، هطاحا 

هتشاد هزادنا  نامه  هب  ییامسا  دیاب  دشاب ، داضتم  نوؤش  بتارم و  رب  لمتشم  هک  یتفص  ره  ءامسا  هبترم  رد  دیاب  دش  نینچ  هک  نونکا 
هب هک  نیا  هچ  دشاب ،
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یمن تیاده  دشاب و  رـش  دلوم  دناوت  یمن  ریخ  و  دشاب ، مدع  دناوت  یمن  دوجو  رثا  و  دـشاب ، تملظ  تلع  دـناوت  یمن  رون  لاثم  ناونع 
هَّللا و ضرع  رد  ناطیـش  دریگ و  یم  تأشن  يداـه  ضرع  رد  لـضم  مسا  اـج  نیمه  زا  و  سکعرب ، و  ددرگ ، یهارمگ  ثعاـب  دـناوت 

.دریگ یم  رارق  رون  ضرع  رد  تملظ 

عقاو ایلع  ریغ  ضرع  رد  ایلع  لاثما  یقثو و  ریغ  هورع  ضرع  رد  یقثولا  هورع  ینسح و  ءامسا  ضرع  رد  ینسح  ریغ  ءامسا  هصالخ  و 
.دندرگ یم 

نآ هجیتـن  و  دوـش ، یم  تافـص  تیدودـحم  ثعاـب  هک  نیا  هـچ  درادـن ، ناـکما  تاذ  زا  ینـسح  ریغ  ءامـسا  بلـس  هـچرگ  نیارباـنب 
هزاـجا دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دومن ، فصو  ءامـسا  نآ  هب  ار  باـبرالا  بر  دـنوادخ  ناوـت  یمن  نکل  تسا  تاذ  دـیدهت  تیدودـحم 

.دنیوگ یم  نارگمتس  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رایسب  دنوادخ  و  دهد ،

ءامسا تیقیفوت  رد 

هب شدانـسا  هب  نآ  تایاور  هلمج  زا  تسا  هدومن  زاب  نآ  يارب  باب  ینیلک  دـمآ و  هراـب  نیا  رد  ییاـهتیاور  ( 670) یفاک لوصا  رد  و 
ْنِم ُمَظْعَأ  ُّلَجَأ َو  یَلْعَأ َو  َهَّللا  َّنَأ  ِیبَأ  َیلِإ  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َبَتَک  َلاَـق  : » تفگ يو  تسا ، میکح  نب  دـمحم 

مردـپ هب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  : » ینعی َکـِلَذ » يَوِس  اَّمَع  اوُّفُک  ُهَسْفَن َو  ِِهب  َفَصَو  اَِـمب  ُهوُفِـصَف  ِِهتَفِـص  ُْهنُک  َغَْلبی  ْنَأ 
دوخ هک  دییاتـسب  یتافـص  هب  ار  وا  سپ  دسرب ، شتفـص  هنک  هب  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  رت  گرزب  رت و  عیفر  رترب و  دـنوادخ  تشون :

«. دیراد زاب  تسد  نآ  ریغ  زا  و  دروآ ، دوخ  فصو  يارب  ار  اهنآ 

ِیف اَم  ْزَواَجَت  َال  َلاَقَف  ِهَفِّصلا  َنِم  یَش ٍء  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  : » تفگ (، 671) تسا لضفم  تیاور  هلمج  زا  و 
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؟ مدیسرپ تفص  هرابرد  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ماما  زا  : » ینعی ِنآْرُْقلا »

«. دیورن نوریب  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  زا  دومرف :

لمات یکدنا  رگا  نکل  تسا ، تیدودـحم  مسج و  تروص و  یفن  رد  اهنآ  رتشیب  هچرگ  هدرک  تیاور  باب  نآ  رد  هک  ( 672) يرابخا
تلالج و هتـسیاش  هک  دوش  ثعاب  ادـخ  يارب  اهنآ  ندروآ  اب  هک  ار  یتافـص  همه  ینعی  دـیبای ، یم  تافـص  همه  لماش  ار  اهنآ  دـینک 
و تشاد ، گرزب  ار  دنوادخ  دیاب  نیاربانب  درک ، یفن  ناوتن  ادخ  زا  ار  تافـص  نآ  هچرگا  دوش ، یم  لماش  دـشابن  ادـخ  هجو  تمارک 

هاش هب  دیناوت  یم  ایآ  و  تسوا ، توهـش  توق  ناسنا  لامک  زا  میوگ : اذل  دـنریذپ ، لاوز  هک  دروآ  ناهاش  نیطالـس و  هرابرد  ار  لاثم 
ود ره  هب  هاش  هک  یلاح  رد  طوغتم  يا  دیوگب  ای  يدرک و  یکیدزن  راب  هد  تنز  نالف  اب  بشید  هک  یسک  يا  دییوگب : مدرم  عمج  رد 

يادخ اذل  و  دشاب ، ضیرم  مود  تفص  رد  لماکان و  لوا  تفص  رد  هاش  دیاب  یم  دندوبن  تفص  ود  نیا  رگا  تسا و  فوصوم  تفص 
ار نمحر  ای  دیناوخب و  ار  ادخ  وگب : : » ینعی ( 673 «) ینْسُْحلا ُءامْـسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق  : » دومرف یلاعت 

«. تسا ینسح  ءامسا  ياراد  دنوادخ  دیناوخب  ار  کی  ره  دیناوخب ،

ءامسا ناشیا  هک  نیا  هچ  دنا ، هدش  رایتخا  يا  هینالع  ّرس و  رد  هک  دنتـسه  ادخ  ءامـسا  دمحم  لآ  دیدیمهف  ار  قوف  بلاطم  هک  نونکا 
ءامـسا نآ  هب  هینالع  ّرـس و  رد  ار  ناشیا  هک  هدرک  رما  ار  شناگدنب  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دنتـسه  ادـخ  ینـسح 

ام َنْوَزْجیَس  ِِهئامْسَأ  ِیف  َنوُدِْحلی  َنیِذَّلا  اوُرَذ  اِهب َو  ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ِهَّلل  َو  : » دومرف هک  نانچ  دنناوخب 
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هار زا  ادخ  ءامسا  رد  هک  ار  یناسک  دیناوخب و  ءامسا  نآ  اب  ار  دنوادخ  تسا ، ینسح  ءامـسا  ار  دنوادخ  : » ینعی ( 674 «) َنُولَمْعی اُوناک 
«. دنوش یم  باقع  دنا  هدرک  هچنآ  رب  ناشیا  دینک ، اهر  دنور  یم  نوریب 

ُءامْـسَْألا ِهَّلل  َو  هَّللا » لوـق  وـه  هَّللا و  یلع  اـنب  اونیعتـساف  هدـش  مکب  تلزن  اذإ  : » تفگ هک  دـندرک  تـیاور  اـضر  ماـما  زا  ( 675) یشایع
«. اهب هوعداف  لاق  انتفرعمب  الإ  دحأ  نم  لبقی  يذلا ال  ینسحلا  ءامسألا  هَّللا  نحن و  هَّللا  دبع  وبأ  لاق  لاق   » اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا 

: دومرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دـیهاوخب ، کـمک  ادـخ  زا  هداد و  رارق  هطـساو  ار  اـم  هدروآ  يور  امـش  هب  یتدـش  هک  یماـگنه  : » ینعی
هک میتسه  ینسح  ءامسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : قداص  ماما  دومرف : دیناوخب ، ءامسا  نآ  اب  ار  ادخ  تسا  ینسح  ءامسا  ار  دنوادخ  »

«. دیناوخب ینسح  ءامسا  هب  ار  وا  سپ  دومرف : دریذپ ، یمن  یسک  زا  ام  تفرعم  هب  زج  دنوادخ 

ندرم ادخ و  هب  ندروآ  يور  اب  هینالع  رد  و  میدرک ، نایب  ینـسحلا » هوعدلا   » و نامیالا » باوبا   » حرـش رد  هک  تسا  نامه  رّـس  رد  اما 
رارق هطـساو  ار  ناشیا  یلئاس  رگا  هک  هدروخ  ناج  هب  مسق  دـنوادخ : هک  نانچ  ناشیا ، نداد  رارق  عیفـش  یتسود و  ناـشیا و  تسد  رد 

«. دنکن دیماان  ار  يدنموزورآ  دنکن و  در  ار  وا  دهد 

لوسر زا  مردپ  دومرف : نیسح  نب  یلع  دومرف : هک  دش  تیاور  ( 676) مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  دمحم  وبا  ماما  ریسفت  رد  هک  نانچ 
هذه ام  بر  ای  لاقف  .انحابشأ  يأرف  ....هبلص  نم  اعطاس  رونلا  يأر  امل  مدآ  نإ  هَّللا  دابع  ای  : » دومرف ترضح  نآ  هک  درک  ثیدح  ادخ 

یتایرب یقئالخ و  لضفأ  حابشأ  هذه  مدآ  ای  یلاعت  هَّللا  لاق  حابشألا 
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نم امـسا  هل  تققـش  میظعلا ، یلعلا  انأ  و  یلع ، اذـه  .یمـسا و  نم  امـسا  هل  تققـش  یلاعفأ ، یف  دـیمحلا  دومحملا  انأ  دـمحم و  اذـه 
مهرعی و امع  یئایلوأ  مطاف  و  یئاضق ، لصف  موی  یتمحر  نع  یئادـعأ  مطاف  ضرألا ، تاوامـسلا و  رطاف  انأ  همطاـف و  هذـه  .یمـسا و 

رایخ ءالؤه  یمسا  نم  امهیمسا  تققش  لمجملا   [ و  ] نسحملا انأ  نیسحلا و  نسحلا و  ناذه  .یمسا و  نم  امسا  اهل  تققـشف  مهئیـسی 
مهلعجاف هیهاد ، کتهد  اذإ  و  مدآ ، ای  .مهب  یلإ  لسوتف  بیثأ ، مهب  و  بقاعأ ، مهب  و  یطعأ ، مهب  و  ذخآ ، مهب  یتیرب ، مارک  یتقیلخ و 

اعد هئیطخلا ، هنم  تلز  نیح  کلذلف  .الئاس  مهب  درأ  و ال  المآ ، مهب  بیخأ  نأ ال   ] اقح امسق  یسفن  یلع  تیلآ  ینإف  كءاعفـش ، یلإ 
اچنیا هب  ار  ثیدـح  هک  نیا  ات  ...دـشخرد  یم  وا  بلـص  زا  دـید  ار  يرون  مدآ  هک  یماگنه  هل » رفغ  هیلع و  باـتف  مهب  لـج  زع و  هَّللا 

تاقولخم نیرترب  حابشا  نیا  مدآ ! يا  دومرف : دنوادخ  دنتسیچ ؟ حابشا  نیا  مراگدرورپ ! دیسرپ : و  دید ، ار  ام  حابشا  سپ  هک : دناسر 
میظع یلع  نم  یلع و  نیا  مدرک و  قتـشم  دوخ  مسا  زا  یمـسا  وا  يارب  متـسه ، اـهراک  رد  دومحم  دـیمح و  نم  دـمحم و  نیا  دـننم ،

دوخ تمحر  زا  ار  منانمشد  متسه ، نیمز  اهنامسآ و  رطاف  نم  همطاف و  نیا  مدومن و  قتشم  شیوخ  مسا  زا  وا  يارب  ار  یمـسا  متـسه ،
رطاخ نیمه  هب  دنک  یم  ادج  دوش  یم  اهنآ  رد  بیع  ثعاب  دوش و  یم  يراط  ناشیا  رب  هچنآ  زا  مناتـسود  مّرب و  یم  تواضق  زور  رد 

وا نسح و  نیا  مدرک و  قتشم  یمسا  وا  يارب  دوخ  مسا  زا 
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نیرت یمارگ  متاـقولخم و  نیرتهب  ناـشیا  مدومن  قتـشم  دوخ  مسا  زا  ناـشیا  يارب  یمـسا  متـسه ، لـمجم  نسحم  نم  تسا و  نیـسح 
ار ناشیا  مدآ  يا  مهد ، یم  باوث  ناشیا  هب  منک و  یم  باقع  ناشیا  هب  میهد و  یم  ناشیا  هب  میریگ و  یم  ناشیا  هب  دنتـسه و  اهناسنا 

مدروخ قح  هب  يدنگوس  مدوخ  رب  نم  امن  عیفـش  نم  دزن  هب  ار  ناشیا  هدمآ  شیپ  یلکـشم  هک  یماگنه  هد و  رارق  نم  دزن  يا  هلیـسو 
داتفا هانگ  هب  هک  رطاخ  نیمه  هب  منکن ؛ در  ناـشیا  هطـساو  هب  ار  يا  هدـنهاوخ  مرادـگن و  ماـکان  ار  يدـنموزرآ  ناـشیا  هطـساو  هب  هک 

«. دیشخب تفریذپ و  ار  وا  هبوت  دنوادخ  هدناوخ ، ناشیا  هب  ار  لجوزع  يادخ 

ءامـسا ایلع و  لاثما  همات و  تایآ  ناشیا  هک  تسا  نیا  دومنن  باـختنا  ار  ءامـسا  رگید  دـیزگرب و  شیوخ  يارب  ار  اـهنآ  هک  نیا  تلع 
.دش نایب  نیملاعلا » بر  هریخ  هرتع  و   » حرش رد  هک  نانچ  دننک ، یم  تیاکح  وا  لالج  لامج و  همه  زا  هک  دنتسه  يربک 

ِهِبْزِح َو 

هجرد هب  ادخ  تبحم  ماقم  رد  ناشیا  هک  میدرک  نایب  البقو  دنتسه ، وا  رظن  رکف و  رب  هک  تسا  درم  ناهارمه  رکشل و  يانعم  هب  بزح 
.تسا ناشیا  مشچ  شوگ و  دنوادخ  اذل  دننیب  یمن  ار  وا  ریغ  هک  دندیسر  يا 

هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  دـش  تیاور  ریـشب  نبدامح  هب  شدانـسا  هب  ( 677) یفاک لوصا  رد  هک  ناـنچ 
اَّمِم َیلِإ  َّبَحَأ  یَِـشب ٍء  ٌدـْبَع  َیلِإ  َبَّرَقَت  اَم  ِیَتبَراَحُِمل َو  َدَـصْرَأ  ْدَـقَف  ًاِیلَو  ِیل  َناَـهَأ  ْنَم  : » دومرف دـنوادخ  دومرف : ادـخ  لوسر  دومرف :

ِِهب ُرِْصبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  ِِهب َو  ُعَمْسی  يِذَّلا  ُهَعْمَس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِهَِلفاَّنلِاب  َیلِإ  ُبَّرَقَتَیل  ُهَّنِإ  ِهیَلَع َو  ُتْضَرَْتفا 
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«. ُُهتیَطْعَأ ِیَنلَأَس  ْنِإ  ُُهْتبَجَأ َو  ِیناَعَد  ْنِإ  اَِهب  ُشِْطبی  ِیتَّلا  ُهَدی  ِِهب َو  ُقِْطنی  يِذَّلا  ُهَناَِسل  َو 

رارق برقت  هلیـسو  بجاو  زا  رت  بوبحم  ما  هدنب  ار  يزیچ  چیه  هدرب ، الاب  ار  نم  اب  گنج  مچرپ  دـنک  راوخ  ارم  یلو  سک  ره  : » ینعی
یم وا  شوگ  مرادـب  شتـسود  یتقو  مراد ، یم  شتـسود  نم  هک  نیا  ات  دروآ  یم  نم  هب  یکیدزن  يارب  ار  يا  هلفاـن  مه  هدـنب  هدادـن ،
یم شتـسد  دـیوگ و  یم  نخـس  نآ  اب  هک  موش  یم  شنابز  و  دـنیب ، یم  نآ  اب  هک  مدرگ  یم  شمـشچ  و  دونـش ، یم  نآ  اب  هک  موش 

«. ...مهد یم  وا  هب  دهاوخب  يزیچ  نم  زا  رگا  مهد و  یم  خساپ  ار  وا  دناوخب  ارم  رگا  دریگ ، یم  نآ  اب  هک  موش 

.دنتسه ادخ  بزح  اقلطم  ناشیا  نیاربانب  دننک ، یم  راک  يو  نامرف  هب  دنریگ و  یمن  یشیپ  وا  زا  راتفگ  رد  ناماما  و 

ِهِمْلِع ِهَبیَع  َو 

هاگیاج ینعی  دوش  قالطا  هبیع »  » یـسک رب  رگا  دـنراذگ و  ساـبل  نآ  رد  هک  يزیچ  و  تسا ، نآ  ریغ  یتسوپ و  لـیبنز  حـتف  هب  هبیع » »
.رس

.دنک یم  زاین  یب  اجنیا  رد  ثحب  زا  ار  ام  هک  تشذگ  یثحابم  ملعلا » نازخ  و   » هرقف و 

ِهِتَّجُح َو 

رب ناگدنب  ییاه  تجح  ناشیا  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  دارم  سپ  دـش ، نایب  البق  دـنا  یهلا  جـجح  مالـسلا  هیلع  همئا  هک  نیا  زا  دارم 
هب زج  ار  ناگدنب  نیاربانب  دـهاوخ ، یمن  دـنا  هدروآ  وا  جـجح  هک  نیا  زا  شیب  يزیچ  ناگدـنب  زا  یلاعت  يادـخ  ینعی  دنتـسه ، ادـخ 

نامز نیا  زا  لبق  ات  يداتـسرفن  يربمایپ  ام  يارب  ارچ  : » دنیوگب دنناوت  یم  ناگدنب  هنرگو  دـننک  یمن  هذـخاؤم  دـندناسر  ناشیا  هچنآ 
(678 «.) مییامن يوریپ  يو  زا  میا  هدش  راوخ  لیلذ و  هک 

ِهِطاَرِص َو 

؟ تسیچ طارص 

رتاوتم رابخا  رد  دینک » يوریپ  نآ  زا  تسا  نم  میقتسم  طارص  نیا  679 ؛) «) ُهوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  : » هفیرش هیآ  هب  هراشا 
.دنتسه میقتسم  طارص  مالسلا  هیلع  همئا  هک  هدش  تیاور 

مالـسلا هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  تلأس  لاق  : » هک هدـش  تیاور  رمع  نب  لضفم  هب  شدانـسا  هب  ( 681) رابخالا یناعم  زا  ( 680) راونالاراحب رد 
یف يذلا  طارصلا  امأف  هرخآلا  یف  طارص  ایندلا و  یف  طارص  ناطارـص  امه  لج و  زع و  هَّللا  هفرعم  یلإ  قیرطلا  وه  لاقف  طارـصلا  نع 
مل نم  هرخآلا و  یف  منهج  رـسج  وه  يذلا  طارـصلا  یلع  رم  هادـهب  يدـتقا  ایندـلا و  یف  هفرع  نم  هعاطلا  ضورفملا  مامإلا  وهف  ایندـلا 

«. منهج ران  یف  يدرتف  هرخآلا  یف  طارصلا  نع  همدق  تلز  ایندلا  یف  هفرعی 

: تسا عون  ود  طارص  تسا ، لجوزع  يادخ  تفرعم  هب  هار  يانعم  هب  طارـص  دومرف : مدیـسرپ ، طارـص  هراب  رد  قداص  ماما  زا  : » ینعی
تخانـش و ار  وا  ایند  رد  سک  ره  تسا ، مزال  بجاو و  وا  تعاط  هک  تسا  یماما  اـیند  طارـص  ترخآ ، رد  طارـص  اـیند ، رد  طارص 
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ار وا  ایند  رد  سک  ره  و  دهد ، روبع  تسا  ترخآ  رد  منهج  رب  لپ  هک  یطارص  رب  ار  وا  تفریذپ  ار  وا  تیاده 
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.دوب رهاظ  رد  طارص  نیا  دتفا .» یم  خزود  شتآ  رد  دزغل و  یم  شماگ  ترخآ  رد  تخانشن 

.تسا هدش  هداهن  تعیدو  هب  تسا  تاریخ  همه  ماوق  هک  دمحم  لآ  ّرس  زا  یسفن  ره  رد  هک  تسادخ  مسا  رون  نطاب  رد  طارص  اما 

یناتأ دومرف : ادخ  لوسر  : » هک تسا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  لصتم  ثیدح  اب  ریثک  نبدیبع  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  نب  تارف  ریسفت  رد 
هَّللا رون  نم  كرون  كرونب و  یلع  زوجی  هَّللا و  رونب  زوجت  لاق  یلب  تلق  لاق  طارصلا  یلع  زوجت  امب  دمحم  ای  كرشبأ  لاقف  لیئربج 
دمآ نم  دزن  هب  لیئربج  : » ینعی ٍرُون » ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  یلع  عم  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجی  َْمل  ْنَم  كرون َو  نم  یلع  رون  یلع و  رونب  کـتمأ  زوجت  و 

: تفگ لیئربج  وگب ! مداد ، خساپ  لیئربج  هب  دومرف : ینک  روبع  طارـص  زا  زیچ  دنچ  اب  هک  مهد  یم  تراشب  ار  وت  دمحم  يا  تفگ : و 
رون زا  یلع  رون  دـنیامن و  یم  روبع  یلع  رون  هب  وت  تما  تسادـخ و  رون  زا  وت  رون  وت و  رون  هب  یلع  ینک و  یم  روبع  ادـخ  رون  هب  وت 

«. درادن يرون  دادن  رون  دنوادخ  ار  سک  ره  و  تسوت ،

تنأ و انأ و  دـعقأ  همایقلا  موی  ناک  اذإ  یلع  اـی  یلعل  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  و  : » تسا هدـمآ  ( 682) قودص دئاقع  رد 
یماگنه هب  یلع ! يا  دومرف : یلع  هب  ربمایپ  : » ینعی کتیالوب » هءارب  هعم  تناک  نم  الإ  طارـصلا  یلع  زوجی  الف  طارـصلا  یلع  لیئربج 

ار وت  تیالو  زاوج  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  روبع  طارص  را  سک  چیه  مینیـشن  یم  طارـص  رب  لیئاربج  وت و  نم و  دوش  تمایق  زور  هک 
«. دراد

هنیمز نیا  رد  يرگید  رابخا  زین  و 
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.دراد دوجو 

ِهِروُن َو 

َُهل ُهَّللا  ِلَعْجی  َْمل  ْنَم  ...ُءاشی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی  ...ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  : » دراد رون  هیآ  هب  هراـشا  رون 
(683 «) ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون 

(684 «) اْنلَْزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآف  َو  :» دراد ریز  هیآ  هب  هراشا  زینو 

ناـشیا دـییامن ، يوریپ  هدـش  لزاـن  وا  اـب  هک  يرون  زا  : » ینعی ( 685 «) َنوُِـحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوـُعَبَّتا  َو  : » هـیآ و 
«. دنناراگتسر

يا : » ینعی ( 686 «) ِِهب َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَـعْجی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ِنیَْلفِک  ْمُِکتْؤی  ِِهلوُـسَِرب  اوـُنِمآ  َهَّللا َو  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : » هیآ و 
دهد و یم  امش  هی  هرهب  ود  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ  دیدروآ  نامیا  شلوسر  هب  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

«. دینک تکرح  نآ  اب  هک  دهد  یم  يرون  امش  هب 

«. دنک یم  تکرح  تسار  تمس  ور و  شیپ  رد  ناشیا  رون  : » ینعی ( 687) ...ْمِِهنامیَِأب ْمِهیِدیَأ َو  َنَیب  ْمُهُرُون  یعْسی  : » دومرف و 

شوماخ دوخ  ياهناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  : » ینعی ( 688 «ِ) ...هِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفْطِیل  َنوُدـیِری  : » دوـمرف و 
«. درک دهاوخ  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  دنیامن ،

هدش زاب  یباب  نآ  يارب  ( 689) یفاک لوصا  رد  هک  نانچ  تسا ، هدـش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تایآ  نیا  همه  رد  رون  هک  نیا  هچ 
.تسا

ِِهلوُسَر َو ِهَّللِاب َو  اُونِمآف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلعٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  : » یلباک دلاخ  وبا  هب  شدانسا  هب  باب  نآ  تایاور  زا  و 
يِذَّلا ِهَّللا  ُرُون  ِهَّللا  ْمُه َو  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوی  َیلِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُهَِّمئَْألا  ِهَّللا  ُروُّنلا َو  ٍدـِلاَخ  َابَأ  اـی  َلاَـقَف  اـْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا 

ِهَّللا ِضْرَْألا َو  ِیف  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ِهَّللا  ُرُون  ِهَّللا  ْمُه َو  َلَْزنَأ َو 
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َّزَع َو ُهَّللا  ُبُجْحی  َنِینِمْؤُْملا َو  َبُوُلق  َنوُرِّوَنی  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَهَّنلِاب َو  ِهَئیِضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  ُرَْونَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ِماَمِْإلا  ُرُوَنل  ٍِدلاَخ  َابَأ  ای 
َمِّلَـسی یَّتَح  ٍْدبَع  َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَطی  َال  ُهَْبلَق َو  ُهَّللا  َرِّهَطی  یَّتَح  اَناَّلَوَتی  ٌْدبَع َو  اَنُّبِحی  َال  ٍِدلاَخ  َابَأ  ای  ِهَّللا  ْمُُهبُوُلق َو  ُمَلُْظتَف  ُءاَشی  ْنَّمَع  ْمُهَرُون  َّلَج 

«. ِرَبْکَْألا ِهَمایِْقلا  ِمْوی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  ِباَسِْحلا َو  ِدیِدَش  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَّلَس  اََنل  ًاْملِس  َناَک  اَذِإَف  اََنل  ًاْملِس  َنوُکی  اََنل َو 

لآ زا  همئا  رون  مسق  ادـخ  هب  دـلاخ  ابا  يا  دومرف : مدیـسرپ ، اْنلَْزنَأ » يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآف  َو  : » هیآ زا  رقاـب  ماـما  زا  : » ینعی
هب ، دنتسه نیمز  رد  اهنامسآ و  رد  رون  ناشیا  و  دنا ، هدش  لزان  هک  دنتسه  يرون  ناشیا  دنگوس  ادخ  هب  دنتـسه ، تمایق  زور  ات  دمحم 
رپ ار  نینمؤم  ياهلد  ناشیا  تسا ، رتنـشور  راهن  رد  هدننک  نشور  دیـشروخ  زا  نینمؤم  ياهلد  رد  ماما  رون  دـلاخابا  يا  دـنگوس  ادـخ 

.ددرگ یم  کیرات  ناشیا  ياهلد  اذلو  دوش  یم  بجاح  دهاوخب  سک  ره  زا  ار  ناشیا  رون  دنوادخ  دننک و  یم  رون 

، دنک یم  كاپ  ار  شلد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  هدادن  رارق  یلو  ار  ام  دراد و  یمن  تسود  ار  ام  يا  هدـنب  دـلاخابا  يا  دـنگوس  ادـخ  هب 
باسح زا  ار  وا  دنوادخ  دش  ام  میلـست  هاگ  ره  دوش و  یم  ام  میلـست  هدنب  نآ  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  كاپ  ار  يا  هدـنب  لد  دـنوادخ 

«. دیامن یم  نمیا  تمایق  زور  ياه  تشحو  زا  دنک و  یم  ظفح  دیدش  تخس و 

.دش نایب  باب  نیا  رد  يرابخا  یجدلا » حیباصم   » حرش رد  و 

هچنآ تسا و  ماما  رون  زا  دارم  هک  دیامن  یم  تلالد  هک  دراد  دوجو  يرابخا  رگید  باوبا  باب و  نآ  زا 
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ینسح ءامسا  رگید  و  تسا ؛ رهاظ  تداهـش  ملاع  هبترم  رد  اقلطم  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  زا  دمحم  لآ  ّرـس  تسا  نینمؤم  ياهلد  رد 
.دنک یم  راهظا  راکشآ و  ار  نارگید  یلو  تسا  رهاظ  دوخ  هب  رون  هک  دنتفگ  رطاخ  نیمه  هب  دزاس و  یم  رهاظ  ار 

ُهُتاَکَرَب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َو 

رگید يا  هفاضا  دنراد و  یهلا  ملاع  هب  يا  هفاضا  شیوخ  تاوذ  تقیقح و  ظاحل  هب  مالـسلا  هیلع  همئا  هک  نادب  دـش ، نایب  نآ  ریـسفت 
ود نیا  زین  ناشیا  لاعفا  و  قلخ ، ظاحل  هب  ای  دریگ و  یم  رارق  رظن  دروم  ناشیا  تافـص  ظاحل  هب  ای  زین  ناشیا  تافـص  و  قلخ ، ملاع  هب 

.دراد ار  هفاضا 

هیترم مراهچ  هرقف  موس و  هبترم  موس  هرقف  مود و  هبترم  مود  هرقف  درک ، ناـیب  ار  تسخن  هبترم  تسخن  هرقف  رد  هرقف  جـنپ  نیا  رد  سپ 
دوخ هب  هاگن  شدـعبام  اب  هرقف  نیا  دراد و  قلخ  هب  مالـسلا  هیلع  همئا  لاعفا  هب  هاگن  رکذـلا » لها   » ات مجنپ  هرقف  دومن و  نایب  ار  مراهچ 
یم یهاگآ  دادـس  هب  دـنک و  یم  تیادـه  لماکت  دـشر و  يوس  هب  دـنوادخ  تسا و  هدومرف  ءافتکا  مالـس  جـنپ  هب  اذـل  دراد ، ناـشیا 

.دشخب

ُهَل َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  الِإ  َهَلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ 

ُهَل َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  الِإ  َهَلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ 

.تسا رضحا »  » يانعم هب  دهشا » ، » تسا نآ  ردصم  دوهش  و  مرک »  » و ملع »  » لثم دهش » »

لاوما نوخ و  ظفح  دیفم  اهنت  نیا  هک  نیا  هچ  دبعت ، ای  ظفلت و  درجم  هن  دـشاب ، يدوهـش  دـیاب  دـیحوت  هک  نیا  رب  نداد  یهاگآ  دارم 
.تسا

انتنـسلأب و کب  انمآ  انإ  اولمأ و  ام  اوکردأف  مهئاـمد  هب  اونقحیل  مهتنـسلأب  اونمآ  اـموق  مهللا  : » دومرف نیدـجاسلا  دیـس  یلوم  هک  ناـنچ 
ات دنا ، هدروآ  نامیا  نابز  اب  يا  هدع  ایادخ  : » ینعی ( 690 «.) انرودص یف  كءاجر  تبث  انلمأ و  ام  انب  كردأف  انکردأف  انع  وفعتل  انبولق 

نام يوزرآ  هب  ار  ام  ییامرف  وفع  ام  زا  ات  میا  هدروآ  نامیا  ناملد  نابز و  هب  ام  دنا ، هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  و  ددرگ ، ظفح  ناشنوخ 
«. نادرگ تباث  ام  لد  رد  ار  دوخ  دیما  و  ناسرب ،

تسادخ و وفع  دیفم  هک  تسا  لد  هب  نامیا  سپ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


تحاس هب  ندیـسر  سفن و  مهو و  لایخ و  مسج و  ملاع  زا  هیلخت  اب  ینامیا  نینچ  تسا  نارگید  زا  دیما  عطق  وا و  هب  دـیما  نآ  هدـیاف 
یم ار  یمـسا  هَّللا  هب  موسوم  دنوادخ  تخانـش ، درک و  هدـهاشم  ار  ادـخ  هک  یماگنه  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  وا  هدـهاشم  ادـخ و  مسا 

.میدرک نایب  لیصفت  هب  هادهلا » هداقلا  و   » حرش رد  و  نامیالا » باوبا  و   » حرش رد  هک  نانچ  دسانش ،

ملاع و مسا  ملاوع  رد  انف  لالحمضا و  هبترم ي  هب  هراشا  ال »  » هملک دراد ، دیحوت  تفرعم و  بتارم  هب  هراشا  هَّللا » الا  هلا  ال   » هرقف رد  و 
ولو دوش  یمن  هراشا  تادوجو  قیاقح و  هب  ملاوع  نیا  رد  هک  میدرک  هراشا  البق  هک  دراد  رثأتـسم  مسا  ملاع  ملع و  ملاـع  میلع و  مسا 

.دشاب هنأش  یلاعت  يادخ  زا  هیمدع و  هراشا 

ادخ هیحان  زا  اهنت  يدوجو  هراشا  هب  هک  دراد  یهلا  ملاوع  زا  حـیتافم  تادوجو و  زیمت  ملاع  رد  نآ  نیعت  هبترم  هب  هراشا  هلا »  » هملک و 
.دوش یم  هراشا  نآ  هب 

.دننک هراشا  هبترم  نآ  هب  دنناوت  یم  یمدع  هراشا  هب  مدرم  هتبلا  و 

يور ود  ياراد  ملاـع  نیا  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  ءانثتـسا  هملک  نآ  .دراد و  یلک  دوجو  هبترم  هب  هراـشا  ـالا »  » هملک و 
دوش و یم  هدیمان  دوجو  يور  نیمه  قلخ و  ملاع  هب  ییور  و  دوش ، یمن  هدیمان  یصاخ  مان  هب  يور  نآ  بیغ و  ملاع  هب  ییور  تسا :

.تسا قلخ  تداهش و  ملاع  هب  هضافا  تهج  یلاعت و  قح  بیغ و  ملاع  زا  هضافتسا  تهج  هک  تسا  توبن  بترم  نآ 

نارگید رهظم  تاذ و  هب  رهاظ  هک  دراد  يرون  دوجو  ملاع  هب  هراشا  هَّللا  هملک  و 
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.میدروآ رد  هادهلا » هداقلا  و   » رد حورشم  روط  هب  ار  بلطم  نیا  تسا و 

رد هک  ناـنچ  قلخ  هب  قح  هن  دوـش و  یم  هتخانـش  یلاـعت  قـح  هب  قـلخ  هک  تسا  نیا  تفرعم  قـح  هک  نیا  هب  دراد  هراـشا  بیترت  نیا 
َّنِإ مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاح  نب  روصنم  هب  شدانـسا  هب  ( 691) یفاک

رتیمارگ رتگرزب و  دنوادخ  متفگ : قداص  ماما  هب  : » ینعی َْتقَدَـص » َلاَق  ِهَّللِاب  َنُوفَْرعی  ُْقلَْخلا  َِلب  ِهِْقلَِخب  َفَْرعی  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  ُّلَجَأ َو  َهَّللا 
« ثیدحلا تسا  نیمه  بلطم  دومرف : ترضح  دوش  یم  هتخانش  ادخ  هب  قلخ  هکلب  دوش  هتخانش  شقلخ  هب  هک  تسا  نیا  زا 

.هیددع تدحو  هیتاذ 2 - تدحو  - 1 تسا : هنوگ  ود  تدحو  هکنادب  مییوگ : هدحو »  » حرش رد 

هب نآ  نیا و  هب  درک و  ضرف  نآ  ضرع  رد  یمود  ناوت  یمن  شدوخ  ظاحل  هب  تاذ  يارب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هیتاذ  تدـحو  - 1
تاذ عاـطقنا  مدـع  زج  ییاـشنم  تدـحو  عازتنا  نیارباـنب  دور ، یمن  نیب  زا  دـبا  لزا و  رد  تاذ  زگره  هک  نیا  هچ  درک  هراـشا  ود  نآ 

.درادن

دادعا رگید  ود و  رب  ندوبن  قداص  ندوب و  عطقنم  ندوب و  دودحم  تلع  هب  دودعم  رب  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  هیددع  تدـحو  - 2
هکلب تسین  تدـحو  ضورعم  يددـع  تدـحو  رد  عازتـنا  ياـشنم  سپ  ددرگ  یم  ضراـع  دوـش  یم  هراـشا  نآ  هب  نآ  نیا و  هب  هـک 
رگید دودعم  ضورعم و  زا  ضورعم  دودعم و  عاطقنا  ینعی  تسا  ینتبم  نآ  رب  دـحاو  رد  تدـحو  هک  تسا  يزیچ  نآ  عازتنا  ياشنم 

.دادعا

دحا دحاو و  توافت  رد 

هک دیتسناد  ار  ینسح  هَّللا  ءامسا  رد  دحا  دحاو و  توافت  سپ  دیتسناد  ار  ود  نآ  توافت  هک  نونکا 
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یمن تیدودـحم  ادـتبا  رد  هن  مدـع  دـنک ، یمن  عطقنم  دودـحم و  ار  یلاعت  قح  مدـع  هک  دوش  یم  قالطا  نآ  رب  رابتعا  نیا  هب  دـحاو 
زا ار  يو  تیدبا  اذل  دزاس  یمن  دودحم  عطق و  ار  وا  دوش و  یمن  يراط  وا  رب  مدـع  زین  تیاهن  رد  و  دراد ، تیلزا  دـنوادخ  اذـل  دروآ 

.تسا هتفرگ  یشیپ  دوجو  مدع  زا  هک  تسوا  تاذ  نیع  ادخ  دوجو  هکلب  دنک ، یمن  عطق  ار  وا  زین  مدع  دراط  دوجو  و  درب ، یمن  نیب 

َال ُتاَقْوَْألا َو  ُُهبَحْـصَت  اـَل  : » دومرف تسا  هدـش  تیاور  توبن  تقیقح  ( 692) نایب رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هبطخ  رد  هک  روطناـمه 
هتفرگن کمک  تاودا  زا  درادـن و  یهارمه  وا  اب  نامز  : » ینعی ُُهلَزَأ » َءاَدـِْتبِالا  ُهُدوُجُو َو  َمَدَْـعلا  ُُهنْوَک َو  َتاَقْوَْألا  َقَبَـس  ُتاَوَدَأـْلا  ُهُدـِفْرَت 

«. تسا هدز  ولج  ادتبا  زا  وا  تیلزا  هتفرگ و  تقبس  مدع  زا  شدوجو  هتفرگ و  یشیپ  نامز  زا  دنوادخ  دوجو  تسا 

.دشاب مدع  لاطبا و  ناونع  هب  هچرگ  داد ، رارق  تاذ  ضرع  رد  ار  يزیچ  ناوت  یمن  نیاربانب 

«. دوبن وا  اب  زیچ  چیه  دوب و  دنوادخ  : » ینعی ( 693 «) یَش َء َال  ُهَّللا َو  َناَک  : » دندومرف هک  نیا  و 

.تسا هدوب  تاذ  ضرع  رد  يزیچ  روصت  ناکما  مدع  تاذ و  عاطقنا  مدع  نایب  يارب 

ییزج ملع  دناوت  یمن  الثم  دریذپ ، یمن  هیزجت  لماک  دادعا  دننامه  تاذ  هک  نیا  هچ  تسا ، تاذ  يارب  ءازجا  مدع  رابتعا  هب  دـحا  اما 
.تسا دوجو  تردق و  ملع و  نیع  دنوادخ  هکلب  ءازجا  رگید  روط  نیمه  و  دشاب ، رگید  ییزج  تردق  رگید و  ییزج  دوجو  و 

نانچ تسوا ، زا  تفـص  یفن  قح  دیحوت  لامک  هکلب  دراد ، تردق  دناد  یم  هچنآ  هب  و  دناد ، یم  ار  دراد  تردـق  نآ  رب  هک  ار  هچنآ 
هک ( 694) هلیسو هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یلوم  هک 
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« ِلاَمَک ِیف  ِدَدَْعلا  ِهَئِزْجَِتب  ُضَّعَبَتی  َال  ِِهتاَذ َو  ِیف  ُتَواَفَتی  َال  يِذَّلا  َوُه  َْلب  : » تسا نیا  هلمج  نآ  زا  تسا و  هدومرف  هدش  تیاور  یفاک  رد 
«. درادن ءازجا  ددع  دننامه  لامک  نیع  رد  تسا و  طیسب  شتاذ  هک  ییادخ  تسوا  : » ینعی

ُهِیناَدْـحَو یَِهلِإ  اـی  َکـَل  : » دومرف درک  یم  يرارق  یب  دـنوادخ  يوس  هب  هک  یلاـح  رد  دوخ  ياـعد  رد  ( 695) نیدجاسلادیس یلوم  و 
، دراد ءازجا  تسا  ییازجا  ياراد  هک  ددـع  دـننامه  شلامک  دوش  لامک  هب  فصتم  سکره  : » ینعی ِدَـمَّصلا » ِهَرْدـُْقلا  ُهَکَلَم  َو  ِدَدَْـعلا ،

عمج ار  اهنآ  مینک و  اصقتـسا  ار  وت  تالامک  رگا  هک  یلاح  رد  دشاب  یم  تالامک  رگید  زا  ریغ  شملع  ملع و  زا  ریغ  وا  تردـق  سپ 
، دشاب افک  دوخ  نآ  نودب  دناوت  یمن  زیچ  چیه  یلو  دنک  یم  تیافک  ءایـشا  همه  زا  هک  دوش  یم  وت  تاذ  نامه  مینک  یکی  مییامن و 

«. ددرگ یکی  دادعا  ینعی  دوش  دادعا  دیحوت  : » ینعی ددعلا » هینادحو  کل  : » دومرف ترضح  نآ  هک  نیا  سپ 

: دومرف نآ  زا  دعب  رطاخ  نیمه  هب  هیددع ، تدحو  هن  تسا و  هیتاذ  تدحو  تدـحو  زا  دارم  سپ  دـیدیمهف  ار  هدـش  دای  بلطم  یتقو 
وا دومرفن : نآ  رس  تشپ  یلو  .درادن  کیرـش  هک  نیا  هن  درادن ، ناکما  کیرـش  ضرف  تسا  یهانتم  ریغ  نوچ  ینعی  هل » کیرـش  «ال 

.تسین ات  ود  ای  تسین و  ددعتم 

: تسا راهچ  دیحوت  بتارم  هک  دیدرگ  مولعم  بلطم  نیا  زا  سپ 

دحاو وا  دنتـسه و  هَّللا  مسا  نوؤش  بتارم و  زین  ینـسح  ءامـسا  تسا و  ینـسح  ءامـسا  هب  راثآ  همه  تشگزاب  ینعی  راثآ ، دیحوت  - 1
.تسا

.تسا دحاو  زین  قلطم  دوجو  نیا  و  تسا ، مدع  هبترم  عاعش  لعف و  هک  تسا  قلطم  دوجو  رثا  زین  هَّللا  مسا  و  - 2

-3
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.تسا دحاو  مدع  هبترم  و  دشاب ، یم  کلهتسم  یناف و  رثأتسم  مسا  رد  هک  تسا  يزیچ  تفص  مدع  هبترم  و 

.تسا نآ  یتاذ  رثأتسم  مسا  تدحو  و  - 4

ِهِقْلَخ ْنِم  ِمْلِعْلا  اوُلوُأ  ُهُتَکِئالَم َو  ُهَل  ْتَدِهَش  ِهِسْفَنِل َو  ُهَّللا  َدِهَش  اَمَک 

دیحوت بتارم  رد 

دافتسم ( 696 «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَـش  : » هفیرـش هیآ  هب  هراشا 
: دراد هبترم  هس  دیحوت  هب  تداهش  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  زا 

رد ریغ  یفن  راثآ و  لاعفا و  تافص و  تاذ و  هبترم  رد  دنوادخ  دوهش  زا  ترابع  هبترم  نیا  و  نآ ، هب  دنوادخ  تداهش  تسخن : هبترم 
(697 «) ٌمِیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َوُه  ُنِطاْبلا َو  ُرِهاَّظلا َو  ُرِخآلا َو  ُلَّوَْألا َو  َوُه   » سپ ملاوع ، همه 

هنوگچ : » ینعی کیلإ » زرب  کنم  وه  یلاـقمب و  مجرتأ  فیک  : » دومرف ( 698) هفرع ءاعد  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلوم  هک  نانچ 
«. تسا هدش  رهاظ  وت  يوس  هب  تسوت و  زا  بلاطم  نآ  هک  یلاح  رد  مرادرب  هدرپ  دوخ  بلاطم  زا 

َنیَِملاْعلا ال ِّبَر  ِهَّلل  ِیتامَم  ياـیْحَم َو  یِکُُـسن َو  ِیتالَـص َو  َّنِإ  ْلـُق  : » دـیوگب هک  داد  ناـمرف  ادـخ  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  روطناـمه  و 
تسا میلس  بلق  يانعم  رد  ( 700) مالسلا هیلع  قداص  ماما  تیاور  دافم  زین  و  ( 699 «) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکلِذب  َُهل َو  َکیِرَش 

هدـنامن یقاـب  نآ  رد  سک  چـیه  دـنیب و  یم  ار  شراـگدرورپ  هک  تسا  یبـلق  نآ  : » ینعی هاوس » دـحا  قبی  ملف  هبر  يری  بلق  هنا  : » هک
«. تسا

یم هک  مدینـش  قداص  ماما  زا  : تفگ هک  هدـمآ  ریـشب  نب  داـمح  هب  شدانـسا  هب  ( 701) یفاک رد  هک  تسادـخ  لوسر  تیاور  داـفم  و 
َیلِإ َّبَحَأ  یَِـشب ٍء  ٌْدبَع  َیلِإ  َبَّرَقَت  اَم  ِیَتبَراَحُِمل َو  َدَصْرَأ  ْدَقَف  ًاِیلَو  ِیل  َناَهَأ  ْنَم  : » دومرف لجوزع  يادـخ  دومرف : ادـخ  لوسر  دومرف :

اَّمِم
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يِذَّلا ُهَناَِـسل  ِِهب َو  ُرِْـصبی  يِذَّلا  ُهَرََـصب  ِِهب َو  ُعَمْـسی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَـف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِهَِلفاَّنلاـِب  َیلِإ  ُبَّرَقَتَیل  ُهَّنِإ  ِهیَلَع َو  ُتْضَرَْتفا 
«. اَِهب ُشِْطبی  ِیتَّلا  ُهَدی  ِِهب َو  ُقِْطنی 

َكِدْمَِحب ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َو  : » دنتفگ و  دنراد : یلاعت  قح  دوجو  لابق  رد  يدوجو  هک  دنا  هدومن  اعدا  هک  تسا  هکئالم  دیحوت  مود  هبترم 
(702 «) ُسِّدَُقن َو 

دندوب هدرمن  هک  نیا  اب  دنا  هدرم  هک  دنا  هدرک  نامگ  دندش و  یناف  نیملاعلا  بر  تسد  رد  هک  تسه  ملعلا  یلوا  دـیحوت  موس : هبترم 
مهیلع تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  لثم  دندید ، زین  ادـخ  زا  ار  دوخ  گرم  هک  نیا  ات 

«. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ِیتامَم  يایْحَم َو  یِکُُسن َو  ِیتالَص َو  َّنِإ  ُْلق  : » دنتفگ هک  ترضح  نآ  مالسلا 

، تسا درفم  هک  نیا  هچ  تسا  هَّللا »  » لاح طقف  هلمج  نیا  ِطْسِْقلِاب » ًاـِمئاق  : » دومرف هک  نیا  هچ  تسا ، لوا  هبترم  دـیحوت  بتارم  نیرترب 
بتارم همه  اب  تینادحو  هب  لوا  راب  رد  ماما  سپ  دنا ، هدیسرن  دیحوت  رد  طسق  هبترم  هب  ملعلااولوا  هکئالم و  هک  دنک  یم  تلالد  سپ 

و ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  : » دومرف درک و  كاردتـسا  هاـگنآ  دوب ، دـحوم  دـیحوت  یناـعم  همه  اـب  یلو  داد ، تداهـش  هناـگ  هس 
« وه  » زج يرثؤم  هک  نیا  هچ  هداد  تداهـش  دوخ  باتک  رد  نآ  اب  دـنوادخ  هک  تسنآ  تداهـش  بتارم  نیرترب  هک  دـنامهفب  تساوخ 

َهلِإ ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَـش  : » دومرف دنروایب و  ارنآ  دنناوت  یم  شناگدنب  هک  درک  نیقلت  ار  صلاخ  دیحوت  شربمایپ  هب  دنوادخ  اذـل  و  تسین ،
رد لاح  نیع  رد  تسا و  بئاغ  ملاوع  همه  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تاریثأت  همه  هک  دنامهفب  تساوخ  و  َوُه » َّالِإ 
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«. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ال  : » دومرف اذل  و  تسا ، دهاش  ملاوع  همه 

.دراد تلالد  نآ  رب  دش  نایب  نینموملاریما  زا  اقباس  هک  ( 703) یتیاور و 

وه ای  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  قیدصت  ترضح و  نآ  هب  ار  مظعا  مسا  مالسلا  هیلعرـضخ  نتخومآ  رد  نآ  و 
.دیحوت هبترم  هن  دیبای  یم  تدحو  هبترم  ار  نآ  ینک  هشیدنا  هبترم  نیا  رد  رگا  هکلب  وه .» الا  وه  نم ال  ای 

َفَْرعی ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  ُّلَجَأ َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هک  دراد  تلالد  نآ  رب  دش  تیاور  البق  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 704) تیاور زین  و 
! رامش تمینغ  مهفب و  ِهَّللِاب » َنُوفَْرعی  ُْقلَْخلا  َِلب  ِهِْقلَِخب 

ُمیِکَحْلا ُزیِزَعْلا  َوُه  الِإ  َهَلِإ  ال 

زیزع يانعم  رد 

رد دـنوادخ  تیوه  هک  درادـن  ناـکما  هک  نیا  هب  دراد  هراـشا  نیا  دوشن ، تفاـی  هک  تسا  کـیدزن  دوجو  یمک  زا  هک  تسنآ  زیزع » »
ناـیاپ وا  تاذ  تسوا و  تاذ  نیع  دوجو  اریز  دـنرادن ، ار  قح  دوجو  شیاـجنگ  ملاوع  هک  نیا  هچ  دوـش ، راکـشآ  ملاوـع  زا  یملاـع 

اب هک  نیا  هن  یلو  تسا  ءایـشا  رد  دراد ، هطاحا  ملاوع  همه  هب  وا  هکلب  مدع ، دراط  دوجو  هن  دنک و  یم  دودحم  ار  وا  مدـع  هن  درادـن ،
هراب نیا  رد  تسین ، دوجوم  دوجو  هطـساو  هب  هک  يدوجوم  دشاب  نیابم  اهنآ  اب  هک  نیا  هن  تسا  نوریب  ءایـشا  زا  دـشاب و  جوزمم  اهنآ 
لاؤس زا  باوج  رد  نینموملاریما  زا  شدانـسا  هب  هلمج  زا  هدرک  زاب  تاـیاور  نآ  زا  یفاـک  رد  یباـب  ینیلک  هدـمآ و  یناوارف  تاـیاور 

ای هنونیک  الب  نئاک  وه  ناک  یتم  ناکف و  نکی  مل  نمل  ناک  یتم ، لاقی  امنا  لاق : اـنبر ؟ ناـک  یتم  : » دوب هدیـسرپ  هک  تولاـجلا  سأر 
زا : » ینعی نوکی » فیک  الب  ناک  نئاک  يدوهی !
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وا هدـش ، دوجوم  هدوبن و  هک  هدوب  ینامز  هچ  زا  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  يدوهی ! يا  دومرف : دوب ؟ دوجوم  ام  راگدرورپ  یناـمز  هچ 
«. درادن یگنوگچ  تیفیک و  هک  يدوجوم  تسا ، دوجوم  رگید  دوجو  نودب 

هیلعرفعج یبأ  یلإ  لجر  ءاج  : » تسا هدمآ  زین  هیطع  نب  دمحم  هب  شدانسا  هب  ( 705) یفاک تیاور  رد  میدرک  تزع  يارب  هک  ییانعم 
ُْتلَأَس ْدَـق  اَهُرِّسَفی َو  ًادـحأ  دـجأ  نأ  یلع  تیعأ  دـق  هلأسم  نع  کلأسأ  تئج  رفعجابأ ! ای  لاقف : مهئآملع  نم  ماشلا  لهأ  نم  مالـسلا 

َلاَق َكاَذ  اَم  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ُرَخآلا  ُْفنِّصلا  َلاَق  يِذَّلا  َریَغ  ًائیَـش  ْمُْهنِم  ٍْفنِـص  ُّلُک  َلاَقَف  ِساَّنلا  َنِم  ٍفاَنْـصَأ  َهَثاََلث  اَْـهنَع 
ُوبَأ َلاَقَف  ُحوُّرلا  ُمُهُـضَْعب  َلاَق  ُمَلَْقلا َو  ُمُهُـضَْعب  َلاَق  ُرَدَْـقلا َو  َلاَق  ُُهْتلَأَـس  ْنَم  َضَْعب  َّنِإَـف  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اَـم  ِلَّوَأ  ْنَع  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإَـف 

َِکلَذ ِهِّزِع َو  َْلبَق  َناَک  َدَحَأ  َال  ًازیِزَع َو  َناَک  ُهَریَغ َو  یَـش َء  َال  َناَک َو  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنَأ  َكُِربْخُأ  ًائیَـش  اُولاَق  اَم  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج 
َْمل ًاذِإ  یَّشلا ِء  َنِم  یَّشلا َء  ِهِْقلَخ  ْنِم  َقَلَخ  اَم  ُلَّوَأ  َناَک  َْول  ِقُولْخَْملا َو  َْلبَق  ُِقلاَْخلا  َناَـک  َنوُفِـصی َو  اَّمَع  ِهَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  ُُهلْوَق 

ِءایْشَْألا ُعیِمَج  يِذَّلا  یَّشلا َء  َقَلَخ  ُهَریَغ َو  یَش َء  َال  ْذِإ  َناَک  ُهَّنَِکل  ُهُمَّدَقَتی َو  َوُه  َسَیل  یَش ٌء  ُهَعَم  ًاذِإ َو  ُهَّللا  ِلَزی  َْمل  ًاَدبَأ َو  ٌعاَطِْقنا  َُهل  ْنُکی 
؛ ِءاَْملا َنِم  َحیِّرلا  َقَلَخ  ِهَیلِإ َو  ُفاَضی  ًابَـسَن  ِءاَْمِلل  ْلَعْجی  َْمل  ِءاَْملا َو  َیلِإ  یَـش ٍء  ِّلُک  َبَسَن  َلَعَجَف  ُْهنِم  َءایْـشَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُءاَْملا  َوُه  ُْهنِم َو 

خساپ هک  یسک  نتفایرد  هک  مسرپب  یبلطم  زا  ات  مدمآ  رفعجوبا  يا  تفگ : و  دیسر ، مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  ماش  لها  زا  يدرم 
هب یتسرد 
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مالسلا هیلعرقاب  ماما  .دوب  رگید  فانصا  خساپ  زا  ریغ  هک  داد  یخساپ  یفنـص  ره  مدیـسرپ : فنـص  هس  زا  نم  مدش ، هتـسخ  دهدب  نم 
نآ دنتفگ : یخرب  ملق و  دـنتفگ : یخرب  ردـق ، دـنتفگ : یخرب  مدیـسرپ ، ادـخ  قولخم  نیلوا  زا  نم  تفگ : تسیچ ؟ هلأسم  نآ  دومرف :

.تسا حور 

زیزع و  دوبن ، زیچ  چیه  دوب و  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  مهد  یم  ربخ  ار  وت  .دـنا  هدرواین  یتسرد  بلطم  ناشیا  داد : خـساپ  رفعجوبا 
قلخ و  ( 706 «) َنوُفِـصی اَّمَع  ِهَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  : » تسادـخ هدومرف  زا  دارم  نیا  و  دوبن ، زیزع  شتّزع  زا  لـبق  سک  چـیه  دوب و 

هشیمه و  دوشن ، متخ  ییاج  هب  هلسلس  نیا  زگره  دیاب  دوب  یم  يزیچ  زا  ادخ  قولخم  نیلوا  تسیاب  یم  امتح  رگا  دوب ، قولخم  زا  لبق 
، دنزیچ نآ  زا  ءایـشا  همه  هک  درک  قلخ  ار  يزیچ  دنوادخ  اذل  دوبن ، وا  اب  زیچ  چیه  دوب و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  يزیچ  ادـخ  اب 
ات درادن  يزیچ  هب  یتبسن  بآ  یلو  .دنراد  تبـسن  بآ  هب  ءایـشا  همه  سپ  درک ، قلخ  نآ  زا  ار  ءایـشا  دنوادخ  هک  تسا  بآ  زیچ  نآ 

تـسا مدع  ملاع  نآ  داد و  رارق  ادخ  ریغ  ءایـشا  یفن  زا  ترابع  ار  تزع »  » نیاربانب ...دیرفآ  بآ  زا  ار  داب  و  دـنک ، ادـیپ  هفاضا  نآ  هب 
.دشاب یم  تفص  زا  تاذ  هزنت  ملاع  هک 

قرخت یّتح  کیلإ  اهرظن  ءآیـضب  انبولق  راصبأ  رنأو  کیلإ  عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلإ ! ( » 707 :) دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 
کل نوکأف  جهبألا  كّزع  رونب  ینقحلأو  ...کسدق  ّزعب  هقّلعم  انحاورأ  ریـصتو  همظعلا  ندعم  یلإ  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبأ 

ام ياهلد  مشچ  و  امن ! دوخ  رد  یناف  یلک  هب  ارم  دوجو  مراگدرورپ ! ًافرحنم ؛ كاوس  نعو  ًافراع 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ام  حاورا  دسرب و  تمظع  ندعم  هب  دردب و  ار  رون  ياه  باجح  ام  لد  نامـشچ  رون  دـناوتب  ات  نادرگ  ینارون  ترظن  عشعـشت  هب  ار 
«. موش ادج  نارگید  زا  مدرگ و  وت  ياسانش  ات  امن  قحلم  دوخ  ولالتم  ّزع  رون  هب  ارم  میادخ  ...ددرگ  هتخیوآ  وت  سدق  ّزع 

.ددرگ یمن  هتخانـش  دـنوادخ  دـهد و  یمن  خر  یلک  ياـنف  دـشاب  یقاـب  یباـجح  هک  یماـگنه  اـت  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هلمج  نیا 
هدروآ نآ  يارب  تسا ، هیلک  تیالو  هبترم  مان  میکح  مسا  .تسا  نآ  زا  رتالاب  دنوادخ  هک  دیمهف  دیـسر و  مدع  ملاع  هب  دـیاب  نیاربانب 

تلذ زا  ار  وا  ات  درادن  یتسود  هدرکن و  قلخ  ار  قیالخ  يزیچ  زا  هدشن و  دوجوم  يزیچ  زا  دـنوادخ  هک  نیا  هب  دـیامن  هراشا  ات  هدـش 
ّبر هَّلل  دمحلاو   » .تسا رترب  رایـسب  دنروآ  یم  وا  يارب  هک  یفاصوا  زا  دـنوادخ  .تسا  میکح  باجح  ءارو  زا  دوخ  وا  هکلب  .دـناهرب 

«. نیرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  هَّللا  یّلصو  هلهأ  وه  امک  نیملاعلا 

ُبَجَتْنُمْلا ُهُدْبَع  ادَّمَحُم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هب  ترـضح  نآ  يراذگمان  هجو  نیملاعلا » ّبر  هریخ  هرتعو  : » مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  لوق  ریـسفت  رد 
: هدمآ سوماق  رد  .تسا  بجن »  » زا لعتفم  نزو  رب  بجتنملا »  » .میدروآ ار  تیدوبع  تقیقح  رابخالا » مئاعد   » حرش رد  میدرک و  نایب 

سپ .تفرگ  ار  شتـسوپ  ینعی  هبجتنا » : » تفگ هک  نیا  ات  تسا  نآ  ياه  هشیر  تسوپ  ای  تخرد و  يانعم  هب  میج  تکرح  اـب  بجن » »
ینْدَا وَا  ِنیَـسوَق  َباـق   » هبترم هب  ار  وا  اـت  تشادرب  ار  وا  شدوـخ و  نیب  ياـه  باـجح  همه  يو  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دارم 

.دیناسر ( 708)

یَضَتْرُمْلا ُهُلوُسَر  َو 

سک چیه  تسا ، بیغ  ياناد  دنوادخ  709 ؛) «) لوسر نم  یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  : » هفیرش هیآ  هب  هراشا 
.دشاب وا  تیاضر  دروم  يربمایپ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تسد  دنوادخ  بیغ  هب 

ترـضح هاـضترا ؛ نمم  دّـمحم  ناـکو  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هـیآ  نـیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 710) یفاک رد 
«. تسا یضار  دونشخ و  وا  زا  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

کلذ هثرو  نحن  یـضترم و  هَّللا  دـنع  هَّللا  لوـسرف  : » هک هدـش  دراو  هـیآ  نـیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  ( 711) جـیارخ رد  و 
«. میربمایپ نآ  هثرو  ام  تسا و  هدیدنسپ  ادخ  دزن  رد  ادخ  لوسر  لوسرلا ؛

.تسا تیدوبع  تلاسر  تخاسریز  ماوق و  هک  نیا  رب  دنک  هراشا  تساوخ  هتشاد  مدقم  تلاسر  رب  ار  تیدوبع  تفص  هک  نیا  زا 

هَّللا ّنأو  ًایبن  هذـّختی  نأ  لبق  أدـبع  میهاربا  ذـّختا  هَّللا  ّنإ  : » دومرف هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 712) یفاک هک  نانچ 
نأ لبق  ًالیلخ  هذّختا  هَّللا  ّنأو  ًالیلخ ، هذّختی  نأ  لبق  ًالوسر  هذّختا  هَّللا  ّنأو  ًالوسر ، هذّختی  نأ  لبق  ًایبن  هذّختا 
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.تفرگ و هدـنب  دریگب ، ربمایپ  هک  نیا  زا  لبق  ار  میهاربا  دـنوادخ  ًامامإ ؛ سانلل  کلعاج  ّینإ  لاق : ءآیـشألا  هل  عمج  اّملف  ًاـمامإ ، هلعجی 
ماما ار  وا  هک  نیا  زا  لبق  تفرگ و  لوسر  ار  وا  میهاربا  نتفرگ  لیلخ  زا  لبق  دـنوادخ  و  درک ، ربمایپ  تلاسر  زا  لـبق  ار  وا  راـگدرورپ 

«. مداد رارق  ماما  ار  وت  نم  انامه  دومرف : دش ، عمج  يو  يارب  تاماقم  نیا  هک  یماگنه  دومن ، لیلخ  ار  وا  دیامن 

.دنراد دوجو  ( 713) رگید يرابخا  قوف  تیاور  دننامه  هراب  نیا  رد 

ِقَحْلا ِنیِد  يَدُهْلاِب َو  ُهَلَسْرَأ 

رتس دننامه  ( 714) .دوش یم  هتـسج  نیدت  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  مان  نید  اما  و  دـش ، نایب  تیادـه  يانعم  هادـهلا » هداقلا   » ریـسفت رد 
.دنیوش یم  نآ  اب  هک  يزیچ  يانعم  هب  لسغ »  » دندرگ و یم  روتسم  نادب  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  هک  هدرپ ) )

يا هبترم  نآ  زا  دارم  سپ  .تسا  هینایب  هفاضا  قح  هب  نید  هفاضا  .دوش و  یمن  یناف  لئاز و  هک  يزیچ  ینعی  .تسا  لطاب  دـض  قح »  » و
.تسین يا  هبترم  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  دیحوت  زا 

ُهَرِهْظِیل : » تسا دوجوم  هفیرـش  هیآ  رد  هلاـبند  نیا  نآ  زا  دـعب  میدرک و  ناـیب  ار  دـیحوت  بتارم  ملعلا » اولوأو  ...هَّللا  دهـش   » هرقف رد  و 
 . ...دیآ بلاغ  نایدا  همه  رب  ات  715 ؛) «) ...ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع 

ّقحلا نید  وه  هیالولاو  هیـصول  هیالولاب  هلوسر  لسرأ  يّذلا  وه  : » هک هدـش  تیاور  هیآ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یفاک  رد  و 
اذه لیق : .مالـسلا  هیلع  یلع  هیالول  نورفاکلا  هرک  ولو  مالـسلا  هیلع  مئآقلا  هیالو  ّمتم  هَّللاو  مئآقلا  مایق  دنع  نایدألا  عیمج  یلع  هرهظیل 
قح نید  تیالو  داتـسرف و  شا  یـصو  تیالو  هب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  لیوأنف ؛ هریغ  اّمأو  لیزنت  فرحلا  اذـه  لاق : لـیزنت ؟

همه رب  ات  تسا 
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، نارفاک هچرگ  دـنک ، یم  لماک  ار  مئاق  تیالو  دـنوادخ  تسا و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ماـیق  ناـمز  رد  نآ  دوش و  زوریپ  ناـیدا 
ریخا نخـس  نیمه  دومرف : تسا ؟ هیآ  لیزنت  نیا  اـیآ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  .دنـشاب  هتـشادن  شوخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو 

«. دشاب یم  هیآ  لیوأت  هیقب  تسا و  لیزنت 

« هادـهلا هداقلاو   » رد هکنانچ  .دیـسر  دـیحوت  هب  ناوت  یم  ناـشیا  تیـالو  هطـساو  هب  هک  تسا  نیا  تیـالو  رب  هیآ  ریـسفت  تلع  میوگ :
.دش مولعم 

هکنانچ .دـنا  هدوب  لـطاب  ناـیدا  رگید  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  دـیمان ، قح »  » ار هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  نید  هک  نیا  رد 
.دمآ دهاوخ  دعب  یکدنا 

(716 «) َنوُکِرْشُملا َهِرَک  ْوَلَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظیِل  »

(ع) يدهم ترضح  مایق  رد 

اهنآ يانف  لالحمـضا و  دارم  هکلب  تسین ، نایدا  رگید  نتفر  نیب  زا  يانعم  هب  يزوریپ  هبلغ و  زا  دارم  دوش و  زوریپ  نایدا  رگید  رب  اـت 
نیا هچ  .دیشروخ  عولط  ماگنه  هب  ناگراتس  راونا  ندش  یناف  دننامه  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  نید  روهظ  ماگنه  هب 

هب .دـنوش  یم  دوبان  یلک  هب  ءایبنا  نید  زج  هب  رگید  نایدا  یلو  هدـش ، خـسن  ناشیا  ماـکحا  هکلب  دنتـسین ، خوسنم  ناربماـیپ  ناـیدا  هک 
.دنام یمن  یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  ریغ  رب  سک  چیه  هک  يروط 

قافتا مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدهم  جورخ  ماگنه  هب  بلطم  نیا  : » تسا هدمآ  هیآ  نیا  دروم  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  عمجم  رد 
« .دنک یم  رارقا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هب  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  سک  چیه  .دتفا  یم 

ار وا  دنوادخ  ات  : » هدمآ رگید  ربخ  رد  .تسا و  قوف  تیاور  دننامه  انعم  رد  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  ترضح  نآ  زا  ( 717) یشایع و 
« .دنک زوریپ  تعجر  رد 

هدش هدایپ  هیآ  دافم  همه  ایآ  دیسرپ : نینمؤملاریما  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و 
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يا هیرق  چـیه  هک  دوش  یم  رهاظ  يروط  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  مسق  زگره ، دومرف : ترـضح  يرآ ، دـنتفگ : تسا ؟
(719 ( ) 718 «) .دوش یم  دایرف  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا و  الا  هلا  تداهش ال  ماش  حبص و  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب 

نیمز يور  رب  : » دومرف هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  : » تفگ دوـسا  نب  دادـقم  هک  هدرک  تیاور  ناـیبلا  عـمجم  رد  و 
تروص نیا  رد  هک  تزع  هب  ای  دنک  یم  لخاد  مالـسا  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  رداچ )  ) نییوم ای  یلگ و  هناخ 

تزع مالـسا  هب  ناشیا  سپ  .دیامن  یم  مالـسا  لها  زا  ار  همه  سپ  .تسا  لیلذ  تروص  نیا  رد  هک  ّتلذ  هب  ای  تسا و  یمارگ  زیزع و 
«. دنهن ندرگ  مالسا  رب  ات  دیامن  یم  لیلذ  ار  ناشیا  دنوادخ  ای  دنبای و  یم 

َنویِدْهَمْلا َنوُدِشاَّرلا  ُهَّمِئَأْلا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

تسار هار  هب  يامنهار  يداه و  يانعم  هب  ادخ  تافص  رد  ار  دیشر  يراوتـسا و  اب  قح  هار  رب  تماقتـسا  يانعم  هب  ار  دشر  سوماق ، رد 
يداه ناماما  ناشیا  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  .تسا  هدرک  انعم  دنک  یم  ریدقت  يریگ و  هزادنا  تاردقم  رد  یتسرد  هب  هک  یسک  زین  و 

.دنور یمن  نوریب  قح  زا  زگره  هک  دنتسه  تسار  هار  هب  يدهم 

ِّلُِکلَو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلجع  دیرب  هب  ( 720) شدانسا هب  یفاک  رد  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِیبَن  ِِهب  َءاَج  اَم  َیلِإ  ْمِهیِدـْهی  ٍداَه  اَّنِم  ٍناَمَز  ِّلُِکل  ُرِذـْنُْملا َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  : » دومرف ٍداـه » ٍمْوَق 

رذنم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ٍدِحاَو ؛ َدَْعب  ٌدِحاَو  ُءایِصْوَْألا  َُّمث  ِیلَع  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهاَدُْهلا  َُّمث  ملسو 
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، ربمایپ زا  دعب  نایداه  دنک ، یم  تیاده  هدروآ  ربمایپ  هچنآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  دوجوم  تیب  لها  ام  زا  يداه  ینامز  ره  رد  و 
«. دنتسه يرگید  زا  سپ  یکی  وا  ءایصوا  یلع و 

.تسا دوجوم  ( 721) يرگید رابخا  هنیمز  نیا  رد  و 

َنوُموُصْعَمْلا

تمصع نایب  يارب  يا  همدقم 

تمصع نایب  يارب  يا  همدقم 

: مینک رشتنم  ار  باهو  ماّلع  دنوادخ  ياه  تنم  زا  يراونا  میهد و  طسب  ار  مالک  دیاب  هلمج  نیا  حیضوت  رد 

تنیط ترطف و  يانعم  رد  لوا : رون 

َرَثْکَأ َّنِکلَو  ُمیَقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  ًاـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  : » دومرف دـنوادخ 
ار ادخ  قلخ  دیرفآ ، نآ  رب  ار  مدرم  هک  ادخ  ترطف  رادـب ، راوتـسا  تسار و  نید  فرط  هب  ار  شیوخ  يور  722 ؛) «) َنوُمَْلعی ِساّنلا ال 

.دنناد یمن  مدرم  رثکا  نکیل  تسا ، راوتسا  نید  نآ  هک  نیا  هچ  دنک ، یمن  نوگرگد  زیچ  چیه 

ُماَلْـسِْإلا یِه  َلاَق  ُهَرْطِْفلا  َْکِلت  اَم  : » دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 723) یفاک رد  و 
ترطف نآ  دوـمرف : تسیچ ؟ ترطف  نآ  ُِرفاَْـکلا ؛» ُنِمْؤُْـملا َو  ِهِیف  ْمُکِّبَِرب َو  ُتَْسل  َلاَـق َأ  ِدـیِحْوَّتلا  یَلَع  ْمُهَقاَـثیِم  َذَـخَأ  َنیِح  ُهَّللا  ُمُـهَرَطَف 

نیب رد  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : .دیرفآ و  ار  اهنآ  دیحوت  رب  ناشیا  زا  نتفرگ  نامیپ  ماگنه  هب  دنوادخ  هک  تسا  مالـسا 
« .دنتشاد دوجو  رفاک  نمؤم و  ناشیا 

ًانامیإ نوفرعی  اهیلع ال  مهرطف  یّتلا  هرطفلا  یلع  مهّلک  ساّنلا  قلخ  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنإ  : » هک تسا  هدش  تیاور  ( 724) ترضح نآ  زا  و 
دنوادخ هّللا ؛ هدـهی  مل  نم  مهنم  هّللا و  يدـه  نم  مهنمف  هب  نامیإلا  یلإ  دابعلا  اوعدـت  لسّرلا  هّللا  ثعب  ّمث  ٍدوحجب  ًارفک  هعیرـشب و ال 
ثوعبم ار  ناربمایپ  دنوادخ  هاگنآ  دنتخانـش ، یمن  ار  يراکنا  ای  رفک و  ای  تعیرـش و  هب  نامیا  ناشیا  دـیرفآ ، ترطف  رب  ار  مدرم  همه 

« .دومرفن تیاده  ار  يا  هدع  درک و  تیاده  دنوادخ  ار  ناشیا  زا  يا  هدع  دناوخ ، نامیا  هب  ار  ناگدنب  درک ،

هدمآ ناوارف  رابخا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  ( 725) دیحوت رد  زین  باتک و  نآ  رد  و 
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« .دیرفآ دیحوت  رب  ار  ناشیا  دنوادخ  : » دومرف هک 

« .دیرفآ تفرعم  رب  ار  ناشیا  : » هک تسا  هدمآ  ( 726) مالسلا هیلعرقاب  ماما  زا  و 

یتح هرطفلا  یلع  دـلوی  دولوم  لک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  : » هک تسا  هدـمآ  ینـس  هعیـش و  نیب  روهـشم  ( 727) تیاور رد  و 
« .هنارصنی هادوهی و  هاوبأ  نوکی 

هک نیا  ات  متسناد  یمن  ار  ( 728 «) ِضْرَالاَو ِتاومَّسلا  ِرِطاَف   » يانعم نم  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
انا  ) مدنک ار  هاچ  نآ  نم  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دنتـشاد ، عازن  یهاچ  هرابرد  ناشیا  دـندمآ ، نم  دزن  هب  درگنابایب ) برع   ) یبارعا ود 

(«. اهترطف

: قلخلا هَّللا  هرطف  و  تفگ : هک  نیا  ات  .ار  نآ  تفاکـش  ینعی  هقـش  رـسکلاب : هرطفی  مضلاب و  هرطفی  هرطف  : » تسا هدـش  لقن  سوماق  رد 
« .درک عورش  ار  راک  دنوادخ  رمالا : هَّللا  رطف  .دیرفآ و  ار  ناشیا 

اناوت هتسیاش  لامعا  ندروآ و  نامیا  مالسا و  رب  ار  ناشیا  دیرفآ  ار  مدرم  دنوادخ  هک  يراب  نیلوا  هک  دوش  یم  مولعم  تغل  رابخا و  زا 
رگید هدودـحم  هب  يا  هدودـحم  زا  دـنناوتن  ات  دـندوب  هتفرگن  ار  تیـصعم  تعاط و  رفک و  ناـمیا و  گـنر  مادـکچیه  و  دوب ، هتخاـس 

هچ ییادـخ و  گـنر  : » ینعی 729 ؛) «) َنوُدـِباَع َُهل  ُنَْحنَو  ًهَْغبِـص  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهّللا  َهَْغبِـص  : » دومرف یلاعت  يادـخ  اذـل  و  دـنورب ،
« .میتسه وا  هدنتسرپ  ام  دنک ، یم  يزیمآ  گنر  رتهب  دنوادخ  زا  یسک 

.تسا هدش  تیاور  ( 731) یشایع ریسفت  و  ( 730) یفاک رد  هک  نانچ  درک ، انعم  مالسا  هب  ار  هیآ  قداص  ماما 

موس قاثیم  قاثیم ، نیا  زا  دارم  میوگ : .دز » گنر  تیالو  هب  قاـثیم ، رد  ار  ناـنمؤم  : » تسا هدرک  لـقن  نینچ  ترـضح  نآ  زا  یـشایع 
هکنانچ تسا ، تیالو  نتفرگ  يارب  ندش  ثوعبم  ناربمایپ و  قیدصت  زا  دعب 
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.تسا هدمآ  ترطف  رد  یفاک  زا  مود  تیاور  رد 

رهاظ هکنانچ  .تسا  هدرک  گنر  ناشیا  تعاط  تیالو و  هب  رما  زا  دعب  ار  نینمؤم  دـنوادخ  هک  تسا  تلبج  تنیط و  نآ  زا  دارم  سپ 
نامیا و مود و  قاثیم  رد  مدرم  يوس  هب  ناربمایپ  ندش  ثوعبم  زا  دـعب  تدابع  مالـسا و  نامیا و  هک  نیا  هچ  تسا ، تیاور  نیا  هیآ و 

نایبلا عمجم  رد  هک  نیا  هچ  تسا ، تعیبط  يانعم  هب  هدمآ  سوماق  نایبلا و  عمجم  رد  هچنآ  رب  انب  تنیط »  » .تسا و عیارـش  هب  قیدصت 
: تسا هدـمآ  سوماـق  رد  .داـهن و  ار  ریخ  يو  هلبج  رد  ینعی  .دـیرفآ  ریخ  رب  ار  وا  دـنوادخ  هیلع ؛» هلبج  ریخلا  یلع  هَّللا  هناـط  : » دومرف
« هنیط  » .دـشاب و یم  فورعم  هک  تسا  لِگ  ياـنعم  هب  رـسک  هب  نیط  : » ینعی هلبجلا » هقلخلا و  هنم و  هعطقلا  فورعم و  رـسکلاب  نیطلا  »

لبج هرمط : نزو  رب  هعیبطلا ؛ هقلخلا و  هرمطک : : » تفگ ج ب ل »  » هداـم رد  و  تسا .» تلبج  تقلخ و  ياـنعم  هب  زین  نآ و  زا  يا  هراـپ 
يا هیجـس  هّلبج  ناسنالا ؛ اهیلع  لبج  هیجـسلا  باتکک  عابطلا  هعیبطلا و  عبطلا و  : » تفگ عبط »  » رد .تسا و  تعیبط  تقلخ و  يانعم  هب 

«. تسا هدش  هتشرس  نآ  رب  ناسنا  هک  تسا 

رون زا  ناشیا  هک  نیا  هدش و  دراو  ناشیا  حاورا  يادـتبا  هرابرد  هک  يرابخا  سپ  يدـیمهف ، ار  تنیط  ترطف و  نیب  توافت  هک  نونکا 
هبترم یلو  .تسا  ترطف  تسخن  هبترم  هب  ناـشهاگن  دنـشاب  یم  دـندش  ینارون  نآ  زا  راونا  هک  يرون  تلـالج و  روـن  ادـخ و  تمظع 

ناشیا حاورا  نامه  زا  و  دنتفگ ، نیلاع »  » اهنآ هب  تهج  نیمه  هب  اذل  .تسا و  نآ  زا  دعب  تنیط  تلبج و 
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تلبج تنیط و  هک  یحور  نآ  درادن و  دوجو  يزیچ  اهنآ  ضرع  رد  دنـشاب و  یمن  دودحم  يدـح  هب  دـنرادن و  یمـسا  هدـش و  قلخ 
فیرـش رترب و  اه  تنیط  همه  زا  تسا و  ترثک  هلحرم  رد  حور  نیا  دنراد و  رارق  نآ  ضرع  رد  ناگتـشرف  هک  تسنامه  هدـش  ناشیا 

.دنتفگ نیلاع »  » ناشیا هب  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  رت 

لوسر عم  اسولج  انک  لاق  : » هک تسا  هدمآ  يردخ  دیعسوبا  هب  شدانـسا  هب  هر -  قودص -  ( 732) هعیشلا لئاضف  باتک  رد  هک  نانچ 
« َنِیلاْعلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ   » سیلبإل لج  زع و  هلوق  نع  ینربخأ  هللا  لوسر  ای  لاـقف  لـجر  هیلإ  لـبقأ  ذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

انک نیـسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  انأ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هکئالملا  نم  یلعأ  وه  يذـلا  هللا  لوسر  ای  وه  نمف 
رمأ مدآ  لج  زع و  هللا  قلخ  املف  ماع  یفلأب  مدآ  لج  زع و  هللا  قلخی  نأ  لبق  انحیبستب  هکئالملا  حبست  هللا و  حبـسن  شرعلا  قدارـس  یف 

یلاعت كرابت و  هللا  لاقف  دجـسی  مل  یبأ و  هنإـف  سیلبإ  ـالإ  مهلک  هکئـالملا  دجـسف  دوجـسلاب  اـنرمأی  مل  هل و  اودجـسی  نأ  هکئـالملا 
لوـسر اـب  اـم  هللا ؛ باـب  نحنف  شرعلا  قدارـس  یف  مهؤامـسأ  هبوـتکملا  هسمخلا  ءـالؤه  نم  ینع  َنِیلاـْعلا » َنـِم  َتـْنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ  »

یلاعت قح  نخس  زا  ادخ ، لوسر  يا  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  دش و  دراو  يدرم  ماگنه  نیا  رد  میدوب ، هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
؟ دنرترب ناگتشرف  زا  هک  دنتسیک  ناشیا  هک  امرفب  هدب و  ربخ  ام  هب  ( 733 «) َنِیلاَْعلا َنِم  َتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْسَأ   » هرابرد سیلبا  هب 

یلع و نم و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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نیا دندرک ، یم  حیبست  ام  حیبست  هب  ناگتـشرف  میدرک و  یم  حیبست  ار  دـنوادخ  میدوب ، شرع  هدرپارـس  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و 
هدجـس ار  مدآ  هک  داد  نامرف  ناگتـشرف  هب  دـیرفآ ، ار  مدآ  دـنوادخ  هک  یماگنه  .تسا  لاـس  رازه  ود  هب  مدآ  شنیرفآ  زا  لـبق  هصق 
یلاعت يادخ  .دز  نت  ندرک  هدجس  زا  سیلبا  یلو  .دندرک  هدجس  سیلبا  زج  ناگتشرف  نیاربانب  دادن ، هدجـس  نامرف  ام  هب  یلو  دننک ،

هدرپارس رد  ناشیا  ياه  مان  هک  نت  جنپ  نیا  زا  هک  نیا  ای  ینعی  يدوب ، نیلاع  زا  هک  نیا  ای  يدرک  یگرزب  رابکتسا و  ایآ  دومرف : وا  هب 
حاورا مالسلا و  مهیلع  همئا  نادبا  شنیرفآ  باب  رد  ( 734) یفاک رد  ثیدحلا و  ...میتسه .» ادخ  باب  ام  سپ  یشاب ، یم  تسه  شرع 

ْنِم اَنَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقی  ُُهتْعِمَـس  تفگ : هک  دش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناورم  نب  دمحم  زا  شدانـسا  هب  ناشیا  ياه  لد  و 
َْمل َنیِیناَرُون  ًارََـشب  ًاـْقلَخ َو  ُنَْحن  اَّنُکَف  ِهِیف  َروُّنلا  َکـِلَذ  َنَکْـسَأَف  ِشْرَْعلا  ِتْحَت  ْنِم  ٍهَنُونْکَم  ٍهَنوُزْخَم  ٍهَنیِط  ْنِم  اَـنَْقلَخ  َرَّوَص  َُّمث  ِِهتَمَظَع  ِرُون 

شیوخ تمظع  رون  زا  ار  اـم  دـنوادخ  دومرف : یم  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  ینعی : ًابیِـصَن ؛ ُْهنِم  اَـنَقَلَخ  يِذَّلا  ِلـْثِم  ِیف  ٍدَـحَِأل  ْلَـعْجی 
ام نیاربانب  .تشاذگ  تروص  نیا  رد  ار  رون  نآ  و  درک ، يرگ  تروص  شرع  تحت  زا  نونکم  نوزخم  تنیط  زا  ار  ام  هاگنآ  دـیرفآ ،

ماسجا ثیدحلا و  ...دادـن » رارق  يا  هرهب  شنیرفآ  هوحن  نینچ  رد  نارگید  يارب  دـنوادخ  .میتسه  ینارون  تیرـشب  تقلخ و  تهج  زا 
رد ( 735) یفاک رد  هک  هدـمآ  يرگید  ناوارف  تایاور  رد  هراب  نیا  رد  اذـل  و  درک ، قلخ  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هچنآ  زا  زین  ار  ناـشیا 

مالسلا مهیلع  همئا  دیلاوم  باب 
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رد مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  دـلوم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  شدانـسا  هب  هلمج  نآ  زا  تسا : هدـمآ 
.میروآ یم  مکرطخ » مظع  مکرما و  هلالج  مهفرع  الا   » حرش رد  ار  نآ  ام  تسا  هدمآ  هار  ود  زا  ینالوط  یثیدح 

(ع) هّمئا تقلخ  رد 

َیلاَعَت َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقی  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  : » تفگ هک  تسا  دشار  نب  نسح  زا  شدانـسا  هب  ( 736) هلمج نآ  زا  و 
هیلع قداص  ماما  زا  َماَـمِْإلا ؛ ُُقلْخی  َکـِلَذ  ْنِمَف  ُهاـَبَأ  اَهیِقْـسیَف  ِشْرَْعلا  َتْحَت  ٍءاَـم  ْنِم  ًَهبْرَـش  َذَـخَأَف  ًاـکَلَم  َرَمَأ  َماَـمِْإلا  َُقلْخی  ْنَأ  َّبَحَأ  اَذِإ 
دهد یم  روتسد  يا  هتشرف  هب  دنک ، قلخ  ار  یماما  تشاد  تسود  هک  یماگنه  یلاعت  كرابت و  يادخ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا 

نب سنوی  زا  ( 737) هلمج زا  ثیدحلا و  ...دوش » یم  قلخ  ماما  بآ  نآ  زا  دناشونب ، شردپ  هب  دریگب و  شرع  ریز  بآ  زا  یتبرـش  هک 
ِماَمِْإلا َنِم  َماَمِْإلا  َُقلْخی  ْنَأ  َداَرَأ  اَذِإ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقی  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  ناـیبظ 

هیلع قداص  ماما  هک  مدینـش  ِمِحَّرلا ؛ ِیف  ُثُکْمیَف  اََهبِرَـشَف  ِماَمِْإلا  َیلِإ  اَهَعَفَد  ْوَأ  اَهَعَقْوَأ  َُّمث  ِشْرَْعلا  َتْحَت  ٍءاَم  ْنِم  ًَهبْرَـش  َذَخَأَف  ًاکَلَم  َثََعب 
تحت زا  بآ  یتبرـش  ات  دتـسرف  یم  ار  يا  هتـشرف  دنیرفایب  رگید  ماما  زا  ار  یماما  دـهاوخب  هک  یماگنه  دـنوادخ  دومرف : یم  مالـسلا 

رهاظ رابخا  نیا  زا  ثیدـحلا  « ...دـنک یم  ثکم  محر  رد  هاگنآ  ، دـشون یم  ار  نآ  ماما  ، دـناسر یم  ماما  هب  ار  نآ  هاگنآ  .دریگب  شرع 
، دنک یم  لیزنت  ناسنا  هک  ملاوع  نآ  زا  مادکره  بسح  هب  دنراد و  یبتارم  ملاوع و  اه  ناسنا  قلطم  هکلب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  دـش 

ره یگژیو  ظاحل  هب  هبترم  ره  هب  ناسنا  لیزنت  و  دنهد ، یم  شنیرفآ  قلخ و  مسا  نآ  هب 
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و هیوست »  » هب نآ  زا  هاگ  دنک و  یم  ریبعت  ءاشنا »  » هب ناسنا  قلخ  زا  هاگ  هک  دـینیب  یمن  ار  ادـخ  باتک  ایآ  .دراد  یـصاخ  مان  يا  هبترم 
یم ریبعت  هریغ  و  رّوص »  » هب هاـگ  و  عرتخا »  » هب هاـگ  و  عدـتبا »  » هب هاـگ  و  ءرذ »  » هب هاـگ  و  ءرب »  » هب نآ  زا  هاـگ  و  قلخ »  » هب نآ  زا  هاـگ 

تیاور رد  قلخ »  » زا دارم  هک  دوش  مولعم  ات  دـنرگنب  باب  ره  نئارق  هب  دـیاب  دـننک  طابنتـسا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  نیارباـنب  .دـنک 
مهوت يا  هدـع  هکنانچ  ددرگن ، هبتـشم  وا  رب  تایاور  تایآ و  ات  تسا ؟ مادـک  نآ  لاثما  و  ءرذ »  » ای ءرب »  » ظـفل یگژیو  اـی  و  تسیچ ؟

هک هدـش  هتـشذگرد  یتاقیقحت  تانایب و  نآ  هرابرد  و  دراد ، روهظ  ربج  رد  تایآ  زا  یخرب  تایاور و  نیا  زا  يرایـسب  هک  دـنا  هدرک 
رون تمظع و  رون  زا  ناـشیا  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  راـبخا  زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  دراد و  یم  رب  راـبخا  نیا  هرهچ  زا  هدرپ 

ریغ زا  دارم  هکنانچ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  همئا  ترطف  ملاع  دنا ، هدیدرگ  رونم  راونا  رگید  ناشیا  رون  زا  دنا و  هدش  قلخ  ادخ  تلالج 
« راربالا رـصانع  و   » هرقف رد  هک  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  ّرذ  ملاع  رد  تعاط  زا  دـعب  ناشیا  هک  تسا  ناشیا  نادـبا  هلبج و  ملاوع  راـبخا  نیا 

: دنناوارف لوا  هتسد  رابخا  لاح  نیع  رد  تسا ، هدوب  حیرص  هراب  نیا  رد  هک  هدش  لقن  يرابخا 

لآ دـمحم و  دـشاب و  یم  توـبن  تقیقح  هک  تسا  هیهلا  هیدـمحم  تقیقح  زا  لوا  رداـص  هـک  نـیا  رد  دـنرهاظ  راـبخا  نآ  زا  یخرب 
، دش نایب  هوبنلا » تیب  لها  ای   » هرقف حرش  رد  نآ  نیهارب  قیقحت و  هکنانچ  دننآ ، همات  تایآ  زا  يو  مالسلا  مهیلع  نیرهاط 
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.دش لقن  نانجلا  ضایر  زا  هلاسرلا » عضوم  و   » ترضح نآ  لوق  حرش  رد  دوب  رهاظ  بولطم  رد  هک  تایاور  نیا  زا  یخرب  زین  و 

اه باجح  حرش  رد 

تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  « راونالا  » باتک رد  هر -  یناث -  دیهـش  داتـسا  يرکب  نسحلاوبا  زا  ( 738) راـحب تیاور  هلمج : زا  و 
یلصدمحم وا  بیبح  رون  درک  قلخ  هک  ار  يدوجوم  نیلوا  دوبن ، وا  اب  سکچیه  دوب و  ادخ  ...هعم ؛  یش ء  هَّللا و ال  ناک  : » دومرف هک 

خزود و تشهب و  ملق و  حوـل و  نیمز و  اـه و  نامـسآ  یـسرک و  شرع و  بآ و  تقلخ  زا  لـبق  شنیرفآ  نیا  و  دوـب ، هـلآو  هـیلع  هللا 
ترـضح ربماـیپ  رون  هک  یماـگنه  اـهنآ ، قلخ  زا  لـبق  لاـس  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  راـهچ  تدـم  .دوب  اوـح  مدآ و  ناگتـشرف و 

يادـخ و  درک ، یم  دـیمحت  حـیبست و  دوب و  هداتـسیا  �Ș̙Ġ� راـگدرورپ دزن  رد  لاـس  رازه  دـیرفآ ، ار  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم 
تزع و هب  دـنگوس  .یتسه  قیالخ  زا  نم  بختنم  وت  يدـیرم و  دارم و  وت  ما ! هدـنب  تفگ : یم  تسیرگن و  یم  وا  هب  یلاعت  كرابت و 

وت اب  سکره  تشاد و  مهاوخ  تسود  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وت  سکره  مدـیرفآ ، یمن  ار  كـالفا  نم  يدوبن  وت  رگا  ملـالج 
.دیرفآ باجح  هدزاود  نآ  زا  راگدرورپ  تفرگ ، الاب  نآ  عاعش  درک و  ادیپ  ششخرد  وا  رون  مزرو ، هنیک  وا  اب  دزرو ، هنیک 

دعب توربج و  باجح  هاگنآ  تبیه ، باجح  سپـس  تزع ، باجح  سپـس  تمظع ، باـجح  هاـگنآ  تردـق ، باـجح  لوا ، باـجح 
تداعس باجح  هاگنآ  تعفر و  باجح  سپـس  تلزنم و  باجح  دعب  ءایربک و  باجح  دعب  توبن و  باجح  سپـس  تمحر ، باجح 

.تعافش باجح  سپس  و 

یلاعت يادخ  هاگنآ 
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نآ رد  و  یلعالا ،» یلعلا  ناحبـس  : » دومرف یم  دـش و  لخاد  ترـضح  نآ  دوش ، تردـق  باجح  دراو  هک  داد  نامرف  شربماـیپ  رون  هب 
: تفگ یم  دش و  دراو  ترـضح  نآ  دورب ، تمظع  باجح  رد  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـنوادخ  سپ  دـنامب ، لاس  رازه  هدزاود  باجح 

کلملا ناحبس  : » تفگ یم  دش و  تزع  باجح  لخاد  هاگنآ  .دنامب  لاس  رازه  هدزای  باجح  نآ  رد  و  یفخلا » ّرسلا و  ملاع  ناحبس  »
رازه هن  رقتفی » ینغ ال  وه  نم  ناحبـس  : » تفگ یم  دـش و  تبیه  باجح  لخاد  هاگنآ  .دـنامب  باـجح  نآ  رد  لاـس  رازه  هد  ناـنملا »

باجح نآ  رد  لاس  رازه  تشه  مرکالا » میرکلا  ناحبس  : » تفگ یم  دش و  توربج  باجح  لخاد  هاگنآ  .دنامب  باجح  نآ  رد  لاس 
هاگنآ .دـنامب  باجح  نآ  رد  لاس  رازه  تفه  میظعلا » شرعلا  بر  ناحبـس  : » تفگ یم  دـش و  تمحر  باجح  لخاد  هاـگنآ  .دـنامب 

رد هاگنآ  .دـنامب  باجح  نآ  رد  لاس  رازه  شـش  نوفـصی » امع  هزعلا  بر  کـبر  ناحبـس  : » تفگ یم  دـش و  توبن  باـجح  لـخاد 
تلزنم باجح  رد  هاگنآ  .دـنامب  باجح  نآ  رد  لاس  رازه  جـنپ  مظعالا » میظعلا  ناحبـس  : » دومرف یم  دـش و  لخاد  ءاـیربک  باـجح 

یم دـش و  لخاد  تعفر  باجح  رد  هاگنآ  .دـنامب  باجح  نآ  رد  لاس  رازه  راهچ  میرکلا » میلعلا  ناحبـس  : » دومرف یم  دـش و  لخاد 
: دومرف یم  دـش و  لخاد  تداعـس  باجح  رد  هاگنآ  .دـنامب  باجح  نآ  رد  لاس  رازه  هس  توکلملا » کلملا و  يذ  ناحبـس  : » دومرف

ناحبس : » دومرف یم  دش و  لخاد  تعافش  باجح  رد  هاگنآ  .دنامب  باجح  نآ  رد  لاس  رازه  ود  لوزیال » ءایشالا و  لزی  نم  ناحبـس  »
.دنامب باجح  نآ  رد  لاس  رازه  میظعلا » هَّللا  ناحبس  هدمحب  هَّللا و 

رون زا  دنوادخ  هاگنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح 
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هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رون  هب  هاگنآ  .دناد  یمن  یلاعت  يادخ  زج  هک  تسا  یمولع  ییایرد  ره  رد  هک  دیرفآ  رون  يایرد  هد  دمحم 
يایرد رد  هاگنآ  عوشخ و  يایرد  رد  هاـگنآ  ربص و  ياـیرد  رد  هاـگنآ  .دـمآ  دورف  ترـضح  نآ  يآ ، دورف  تزع  ياـیرد  هب  دومرف :
تیـشخ يایرد  رد  هاگنآ  یقت و  يایرد  رد  هاگنآ  ملح و  يایرد  رد  هاگنآ  افو و  يایرد  رد  هاگنآ  اضر و  يایرد  رد  هاگنآ  عضاوت و 

هاگنآ تنایـص ، يایرد  رد  هاگنآ  يده ، يایرد  رد  هاگنآ  دـیزم ، يایرد  رد  هاگنآ  لمع و  يایرد  رد  هاگنآ  هبانا و  يایرد  رد  هاگنآ 
دیـس بیبح و  يا  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  دـمآ ، نوریب  ایرد  نیرخآ  زا  هک  یماگنه  .تفر  ایرد  تسیب  رد  هک  نیا  ات  ءاـیح  ياـیرد  رد 

نآ زا  .تساخرب  سپس  داتفا و  هدجس  هب  رون  نآ  هاگنآ  .يرـشحم  زور  عیفـش  وت  مربمایپ ! نیرخآ  يا  تاقولخم و  لوا  يا  نالوسر و 
قلخ ار  ناربمایپ  زا  يربماـیپ  رون  تارطق  نآ  زا  دـنوادخ  دـندوب ، هرطق  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  تارطق  نآ  درک ، حـشرت  یتارطق 

.درک

فاوط ادخ  هناخ  رود  هب  نایجاح  هکنانچ  دندرک ، یم  فاوط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رون  رود  رد  دندش  لماک  راونا  هک  یماگنه 
، لجعی میلح ال  وه  نم  ناحبـس  لهجیال ، ملاع  وه  نم  ناحبـس  : » دنتفگ یم  دـندرک و  یم  ادـخ  دـیمحت  حـیبست و  اهنآ  دـندرک ، یم 

دایرف تفرگ و  یشیپ  راونا  همه  زا  دمحم  رون  متسیک ؟ نم  هک  دیناد  یم  ایآ  داد : رد  ادن  یلاعت  يادخ  رقتفی ؛» ینغ ال  وه  نم  ناحبس 
نیا رد  یناهاش ، همه  هاشداپ  نایبرم و  همه  راگدرورپ  .يرادن  یکیرش  يا و  هناگی  تسین ، وت  زج  ییادخ  هک  یتسه  ییادخ  وت  دز :
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مدرم يارب  هک  دنتـسه  تما  نیرتهب  وت  تما  یتاقولخم ، نیرتهب  نم  بیبح  هدـیزگرب و  وت  هک : تساخرب  قح  بناج  زا  ییادـن  ماگنه 
.دنا هدش  جراخ 

نآ تسیرگن ، تبیه  مشچ  هب  لوا  مسق  هب  دومن ، مسق  ود  هب  ار  نآ  درک و  قلخ  يا » هرهوج   » هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رون  زا  هاگنآ 
یـسرک سپ  .تفرگ  رارق  بآ  رب  شرع  .دیرفآ  ار  شرع  نآ  زا  تسیرگن ، ینابرهم  هاگن  اب  مود  مسق  هب  و  دیدرگ ، اراوگ  بآ  رهوگ 

مالک زا  .سیونب  ارم  دـیحوت  تفگ : وا  هب  دـیرفآ و  ار  ملق  حول  رون  زا  و  دومن ، قلخ  ار  حول  یـسرک  رون  زا  دـیرفآ و  شرع  رون  زا  ار 
سیونب دومرف : مسیونب ؟ هچ  نم  ایادخ  دیسرپ : .سیونب  دومرف : دنوادخ  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  دنامب ، تسم  لاس  رازه  ملق  ادخ 
ناحبـس راهقلا ، دـحاولا  ناحبـس  تفگ : داتفا و  هدجـس  هب  دینـش ، ار  دـمحم  مسا  ملق  هک  یماگنه  هَّللا » لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ـال  »

: تفگ هاـگنآ  مالـسلا » هیلع  هَّللا  لوـسر  دـمحم  هَّللا ، ـالا  هـلا  ـال  : » تشوـن تـشادرب و  هدجـس  زا  ار  شرـس  هاـگنآ  مظعـالا » مـیظعلا 
؟ يدومن نیشنمه  دوخ  دای  اب  ار  شدای  و  يدرک ؟ نیرق  دوخ  مان  اب  ار  شمان  هک  تسیک  دمحم  اراگدرورپ 

راذـنا هدـنهد و  تراـشب  وا  .مدـیرفآ  یمن  ار  شیوخ  تاـقولخم  زین  و  مدرک ، یمن  قلخ  ار  وت  دوـبن  وا  رگا  ملق ! يا  دوـمرف : دـنوادخ 
: تفگ ملق  هاـگنآ  تفاکـش ، دـمحم  ماـن  ینیریـش  زا  ملق  ماـگنه  نیا  رد  .تسا  نم  بیبح  عیفـش و  شخب و  ینـشور  غارچ  هدـننک و 
بحتسم و مالس  رطاخ  نیمه  هب  .هتاکرب  هَّللا و  همحر  ینم و  مالـسلا  کیلع  و  داد : خساپ  یلاعت  يادخ  .هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا 

ترضح نآ  تنس 
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.دیدرگ بجاو  هضیرف و  مالس  باوج  تسا و 

دمحم و رب  ناشیا  دـیرفآ ، ار  ناگتـشرف  هاگنآ  سیونب ! منیرفآ  یم  تمایق  زور  ات  ار  هچنآ  ردـق و  اضق و  دومرف : یلاعت  يادـخ  هاگنآ 
هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رون  زا  دنوادخ  هاگنآ  دندرک ، یم  رافغتسا  تمایق  زور  ات  شتما  يارب  دنداتـسرف و  یم  تاولـص  دمحم  لآ 
لها ناتـسود و  يارب  ار  تفـص  راهچ  نیا  تناما و  تواخـس ، تلـالج ، میظعت ، .داد  تنیز  زیچ  راـهچ  هب  ار  نآ  .دـیرفآ و  ار  تشهب 

.داد رارق  تعاط 

یماگنه دیرفآ ، ار  نیمز  نآ  فک  زا  اه و  نامسآ  نآ  رود  زا  دش ، بوذ  رهوگ  نآ  .تسیرگن  تبیه  هاگن  اب  هرهوج »  » هیقب هب  هاگنآ 
هاگنآ دندرک ، مکحم  ار  نیمز  اه  هوک  دیرفآ ، ار  اه  هوک  دنوادخ  .تشاد  بارطـضا  دوب و  جاّوم  یتشک  دیرفآ  ار  نیمز  دنوادخ  هک 
هرخص دنوادخ  دوب  رارق  یب  هتشرف  ياه  ماگ  نوچ  دیسر ، نیمز  ریز  هب  هتـشرف  نآ  دیرفآ ، دوبن  روصتم  نآ  زا  رت  يوق  هک  يا  هتـشرف 
هاگن ناوت  یسک  هک  دیرفآ  گرزب  يواگ  دنوادخ  .دوبن  مارآ  هرخص  نآ  زاب  .داهن  هتـشرف  نآ  ياپ  ریز  هب  ار  نآ  دیرفآ و  گرزب  يا 

خاروس زا  یکی  رد  ار  اهایرد  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  .دوب  ولـالتم  شنامـشچ  گرزب و  رایـسب  نآ  تقلخ  هک  نیا  هچ  تشادـن  ار  نآ  هب 
تفرگ و رارق  هرخص  نآ  ریز  رب  واگ  اذل  .تفر  یم  رامـش  هب  روانهپ  یتشد  يور  رب  یلدرخ  هناد  هزادنا  هب  دنتخیر  یم  شا  ینیب  ياه 
ار یگرزب  یهاـم  دـنوادخ  تشادـن ، رارق  مارآ و  مه  واـگ  نآ  .تسا  اـتوهل »  » روـث نآ  مسا  .تـفرگ  شیاـه  خاـش  شود و  رب  ار  نآ 

رب واگ  نآ  تفرگ و  رارق  واگ  ماگ  ود  ریز  توح  تسا ، تومهب »  » یهام نآ  مان  .دیرفآ 
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.یهام تشپ 

اوه رب  بآ  دراد و  رارق  بآ  رد  توح  توح و  رب  واگ  واـگ و  رب  هرخـص  هرخـص و  رب  هتـشرف  هتـشرف و  شود  رب  نیمز  همه  نیارباـنب 
(739) .دسر یمن  تملظ  زا  دعب  هب  قیالخ  شناد  .تسا  تملظ  رب  اوه  تسا و 

.تسا لدع  يرگید  لضف و  یکی  دیرفآ ، ءایض  ود  زا  ار  شرع  دنوادخ  هاگنآ 

لقع زا  هاگنآ  .اخـس  ملع و  ملح و  لقع و  درک : قلخ  زیچ  راهچ  سفن  ود  نآ  زا  دـننز ، سفن  ود  اـت  داد  روتـسد  ءایـض  ود  هب  هاـگنآ 
.دیرفآ ار  تبحم  ءاخس  زا  تدوم و  ملح  زا  اضر و  ملع  زا  فوخ و 

هیلع هللا  یلصدمحم  تما  نینمؤم  حاورا  ناشیا  تقلخ  زا  دعب  و  درک ، ریمخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تنیط  رد  ار  ءایـشا  نیا  هاگنآ 
هیلع هللا  یلصدمحم  رون  زا  ار  ناگتشرف  رگید  یکیرات و  ءایض و  زور و  بش و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  هاگنآ  دیرفآ ، ار  هلآو 

.دیرفآ هلآو 

ترضح نآ  رون  هاگنآ  .دنامب  لاس  رازه  هس  داتفه و  شرع  تحت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رون  دندش ، لماک  راونا  هک  یماگنه 
هاگنآ دنامب ، لاس  رازه  داتفه  اجنآ  رد  دش ، لقتنم  یهتنملا  هردـس  هب  هاگنآ  دـنامب ، لاس  رازه  داتفه  اجنآ  رد  دـش ، لقتنم  تشهب  هب 
سپس موس و  نامسآ  هب  دعب  مراهچ و  نامسآ  هب  دعب  مجنپ و  نامسآ  هب  سپس  مشش و  نامسآ  هب  هاگنآ  دش ، لقتنم  متفه  نامسآ  هب 
یقاب دنیرفایب  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  تساوخ  دنوادخ  هک  ینامز  ات  ترضح  نآ  رون  .دش  لقتنم  ایند  نامسآ  هب  هاگنآ  مود و  نامسآ  هب 

دیآ دورف  نیمز  هب  هک  درک  رما  لیئربج  هب  ماگنه  نیا  رد  دنوادخ  .دنام 
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وت زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  تفگ : نیمز  هب  دمآ و  نیعل  سیلبا  لیئربج ، لوزن  زا  لبق  یلو  دـمآ ، دورف  لیئربج  .درادرب  نآ  زا  یتشم  و 
میرب یم  هانپ  ادخ  هب  ام  دییوگب : دندمآ  دورف  امش  رب  یهلا  ناگتـشرف  هک  یماگنه  .دیامن  باذع  شتآ  رد  ار  وا  هک  دنیرفایب  یقولخم 

ار وـت  هک  ییادـخ  هب  تفگ : نیمز  دـمآ ، نیمز  هب  لـیئربج  .دـشاب  هتـشاد  يا  هرهب  نآ  زا  شتآ  هک  دـیرادرب  اـم  زا  يزیچ  هک  نـیا  زا 
زا نیمز  مراگدرورپ ! تشاد : هضرع  تشگزاب و  تشادنرب و  يزیچ  نیمز  زا  لیئربج  .يرادرب  يزیچ  نم  زا  هک  مرب  یم  هانپ  هداتـسرف 

نامرف ار  لیفارـسا  هاگنآ  .تشگزاب  نینچ  نیا  زین  لیئاکیم  داتـسرف ، ار  لیئاکیم  دنوادخ  .مدروآ  تمحر  وا  رب  نم  درب ، هانپ  وت  هب  نم 
.تشگرب هنوگ  نیا  زین  يو  داد ،

زا یتشم  سپ  منک ، ینامرفان  ار  ینامرف  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  تزع  هب  نم  تفگ : لیئارزع  داتـسرف ، ار  لیئارزع  دنوادخ  هاگنآ 
يا هدـع  دـش ، توافتم  مدرم  ياه  گنر  قالخا و  رطاخ  نیمه  هب  .تشادرب  نآ  مرن  نشخ و  خرـس و  هایـس و  دیفـس و  نییاپ و  الاب و 

راتفگ هب  نم  یلو  يرآ ، تفگ : لیئارزع  دربن ؟ هانپ  نم  هب  نیمز  رگم  تفگ : لیئارزع  هب  دـنوادخ  دـندرز ، هایـس و  يا  هدـع  دـیفس و 
.تشادزاب نیمز  رب  تقفش  زا  ارم  وت  زا  يرادربنامرف  میالوم ! يا  هک  نیا  هچ  مدرکن ، هجوت  يو 

هک نوـچ  داد : خـساپ  لـیئارزع  .دـندروآ  تمحر  وا  رب  وـت  ناتـسود  هک  یلاـح  رد  يدرواـین  تمحر  نـیمز  رب  ارچ  دوـمرف : دـنوادخ 
.دوب یلوا  نم  يارب  وت  يرادربنامرف 

هدنریگ ار  وت  منک و  قلخ  هریغ  ناحلاص و  ناربمایپ و  كاخ  نی  زا ا  مهاوخ  یم  نم  هک  نادب  دومرف : دنوادخ 
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وت ناگدنب  مشاب  هنوگ  نیا  رگا  تفگ : لیئارزع  يدرک ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : وا  هب  یلاعت  قح  تسیرگ ، لیئارزع  .مداد  رارق  اهنآ  حاورا 
یم تبـسن  اهنآ  هب  ار  شیوخ  گرم  ناشیا  هک  مهد  یم  رارق  اهنآ  يارب  ییاه  يرامیب  نم  سرتن ، دومرف : .دیآ  یمن  ناشـشوخ  نم  زا 

ناگتـشرف هارمه  هب  لیئربج  .روایب  تسا  لیـصا  هک  كاخ  زا  يدیفـس  تشم  نآ  هک  درک  رما  لیئربج  هب  دنوادخ  نآ  زا  دعب  .دنهد و 
يور هعقب  نیرتهب  تسا و  دیفـس  يا  هعقب  حیرـض  .دنتفرگ  شحیرـض  ياج  زا  ار  نآ  دـندروآ و  يور  نوحبـسم  نوفاص و  یبورک و 

، تخیمآرد وفع  ءام  تمحر و  ءام  میرکت و  ءام  میظعت و  ءاـم  مینـست و  بآ  اـب  تشادرب و  ار  نآ  ناـکم  نآ  زا  لـیئربج  .تسا  نیمز 
شیاه مدق  تفع و  زا  ار  وا  جرف  ربص و  زا  ار  نآ  داوف  تواخس و  ار  نآ  فک  تقفـش و  زا  ار  شا  هنیـس  تیاده و  زا  ار  شرـس  سپ 

یماگنه .تخیمآرد  مالسلا  هیلع  مدآ  تنیط  اب  ار  اهنآ  هاگنآ  .درک  ریمخ  رطع  زا  ار  وا  ياه  سفن  نیقی و  زا  ار  شبلق  فرـش و  زا  ار 
دوخ حور  زا  مدرک و  شلماک  هک  یماگنه  مدیرفآ و  لگ  زا  ار  يرـشب  نم  هک  درک  یحو  شناگتـشرف  هب  دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک 
دسج نآ  دنتشاذگ و  تشهب  رد  رب  ار  نآ  دندیشک و  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  دسج  ناگتـشرف  .دینک  هدجـس  وا  رب  مدیمد  نآ  رب 

نامرف هدجس  هب  ار  ناگتشرف  یلاعت  يادخ  هاگنآ  .دوب  هعمج  رصع  نآ  و  دندوب ، هدجس  نامرف  رظتنم  ناگتشرف  .تشادن و  حور  زونه 
دیرفآ و ار  حور  دنوادخ  هاگنآ  .دندرک  هدجس  نیعل  سیلبا  زج  هب  همه  داد ،
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، دش ندب  دراو  مشچ  یلاوح  ات  رـس  مرن  هیحان  زا  حور  دومرف : .ور  نوریب  یتیاضران  اب  زین  نآ  زا  ورب و  دـسج  رد  یتیاضران  اب  دومرف :
، درک هسطع  مدآ  دیـسر ، ینیب  هیحاـن  هب  هک  یماـگنه  .دینـش  ار  ناگتـشرف  حـیبست  يادـص  ماـگنه  نیا  رد  تسیرگن ، یم  شدوخ  هب 
: داد خساپ  یلاعت  قح  .تفگ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  تسا  يا  هلمج  نیلوا  نیا  هَّللدـمحلا و  تفگ : دروآرد و  نخـس  هب  ار  وا  دـنوادخ 

نینچ ماـگنه  نیا  رد  وت  دـننامه  هک  دـشاب  تنـس  وـت  نادـنزرف  وـت و  يارب  نیا  .مدـیرفآ و  ار  وـت  نیمه  يارب  مدآ  يا  هَّللا ، کـمحر 
.درادن دوجو  سیلبا  يارب  هلمج  نیا  زا  رتدب  تسا و  تنس  هدننک  هسطع  هب  هَّللا » کمحر   » رطاخ نیمه  هب  .دنیوگب 

اپ قاس  هب  حور  هک  یماگنه  هَّللا » لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  : » هدش هتـشون  هک  دـید  شرع  رب  دوشگ ، مشچ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هاگنآ 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذل  تشادن ، ندـش  دـنلب  رب  ییاناوت  یلو  دوش ، دـنلب  تساوخ  مدآ  دـسرب  شیاه  مدـق  هب  هک  نیا  زا  لبق  دیـسر ،

(. 740 «) ٍلَجَع ْنِم  ُناْسنِالا  َِقلُخ  »

قاس رد  لاس  دص  شنار و  رد  لاس  دص  شا و  هنیس  رد  لاس  دص  مدآ و  رسالاب  رد  لاس  دص  حور  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ دننک و  هدجـس  ار  مدآ  ات  داد  روتـسد  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  دش ، دـنلب  مدآ  هک  یماگنه  .دوب  شیاه  مدـق  رد  لاس  دـص  شیاه و 

« ثیدحلا .دش  رصع  ات  دوب  شا  هدجس  رد  هتسویپ  سپ  .دوب  هعمج  زور  رهظزادعب 

هیدمحم تقیقح  رد 

هیدمحم تقیقح  رد 

ناـمه هک  تشاد  لوا  رداـص  رب  تلـالد  نوچ  نکیل  تسا ، باـتک  نیا  راـتخاس  فـالخ  هچرگ  ینـالوط  ثیدـح  نیا  لـقن  هصـالخ 
تمظع رون  هب  نآ  زا  رگید  رابخا  رد  هک  تسا  هیهلا  هیدمحم  تقیقح 
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دراد تلالد  هک  دوش  رابخا  رگید  هنیرق  ات  میا  هدرک  لقن  ار  نآ  اذـل  رگید  بلاطم  دـنا و  هدـش  ینارون  نآ  زا  رگید  راونا  هک  يرون  و 
یلاخ ترطف  رد  قیالخ  رگید  دننامه  ناشیا  هک  نیا  .دنتسه و  تقیقح  نآ  هلماک  تایآ  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  هک  نیا  رب 

بتارم کت  کت  هب  طوبرم  فیلاکت  اهنآ و  ياه  تشپ  زا  ناش  هیرذ  نتفرگ  زا  دعب  هاگنآ  دندوب ، اهدنب  اه و  گنر  دودح و  همه  زا 
تعاـط و شاداـپ  اـت  درک  قـلخ  هدـش  داـی  تنیط  راـبخا  رد  هچ  نآ  زا  ار  ناـشیا  نادـبا  تنیط  حاورا و  هـبترم  ره  رد  ناـش  تعاـط  و 

! نک هعجارم  نآ  هب  دش ، نایب  رایخالا » مئاعد  راربالا و  رصانع  و   » هرقف رد  هک  نانچ  دشاب ، ناشیا  يرازگساپس 

تمصع تقیقح  رد  مود : رون 

اهنآ نادبا  تنیط و  حاورا و  .دنترطف و  ظاحل  هب  قیالخ  رگید  دننامه  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  هک  میدرک  نایب  هک  نیا  زا 
بتارم هیرذ و  نتفرگ  زا  دـعب  نآ  دـشاب و  ناشیا  رکـش  تعاـط و  شاداـپ  .دـیدرگ  قلخ  دـش ، هتفگ  تنیط  ( 741) راـبخا رد  هچنآ  زا 

هب مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  لـماک  نتخوس  شتآ و  رد  دورو  هب  مدرم  فیلکت  همئا و  ترطف  یبـیغ و  ملاوع  تشپ و  زا  اـهنآ  دوـهش 
زا ترابع  تمصع  هک  ددرگ  یم  مولعم  امش  رب  دش ، نایب  هَّللا » رما  یف  نیرقتـسملا  و   » رد هکنانچ  .دوب  نوؤش  بتارم و  دوجو و  همه 

.تسا تاریخ  همه  ءادبم  ینـسح و  ءامـسا  همه  ردصم  هک  .تسا  هَّللا  مسا  رون و  ملاع  ناونع  هب  ترطف  نآ  روهظ  يراجم  نداد  رارق 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هچ  دش  نایب  نآ  رابخا  میتسه و  ینسح  ءامسا  ام  دنتفگ : اذل  و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 468 

http://www.ghaemiyeh.com


اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دومرف زین  و  ( 742 «) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغیَو  ْمُِکتائیَـس  ْمُکنَع  ْرِّفَکیَو  ًاناَقُْرف  ْمَُکل  ْلَعْجی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ 
(. 743 «) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغیَو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجیَو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِنیَْلفِک  ْمُِکتْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآَو  َهَّللا  اوُقَّتا 

هلیـسو هب  ار  هدـنب  هک  نیا  تسا و  ادـخ  مسا  هبترم  دـیتسناد  هک  روط  ناـمه  روـن  ناـقرف و  زا  دارم  هک  تسا  نیا  نآ  تلـالد  حیـضوت 
تاریخ همه  هب  هک  دـشاب  رون  ناـقرف و  تیعر ، رد  هَّللا  مسا  بتارم  زا  یخرب  شیادـیپ  هک  یماـگنه  دـناسرب و  هبترم  نآ  هب  شیاوـقت 

همه زا  ار  ناشیا  دراد  دوجو  نآ  بتارم  همه  هک  مالسلا  مهیلع  ججح  رد  سپ  دنک ، یم  تظفاحم  رورـش  همه  زا  دنک و  یم  تیاده 
مسا نآ  روهظ  بتارم  هک  تسا  نیا  رد  نارگید  اب  ججح  رد  تمصع  توافت  هلب  .دنک  یم  ظفح  توغاط  تنطیش و  تملظ و  بتارم 

یم هارمه  تایآ  قیداصم و  نیرت  گرزب  اب  ناـشیا  رد  كراـبم  مسا  نیا  روهظ  هک  یناـسک  ینعی  مالـسلا  مهیلع  همئا  تسا ، فلتخم 
زین ناـشیا  تیدوـبع  هبترم  .تسا و  رت  لـماک  زین  ادـخ  لاـمج  لـالج و  تافـص  زا  تیاـکح  رت و  يوـق  زین  نآ  تمـصع  سپ  .دـشاب 
رارق ود  نآ  نیب  یکچوک  یگرزب و  رد  هک  ییاـه  بآ  اـهایرد و  هرطق و  سوناـیقا و  تیاـکح  لـثم  دـشاب ، یم  نارگید  زا  رتراوتـسا 

هب مادکره  هک  نیا  زج  .دننک  یم  تیاکح  نآ  تافص  بآ و  تقیقح  زا  اهنآ  همه  نیا  اب  .تسا  نآ  تافص  بآ و  تقیقح  زا  .دنراد 
.دنراد فعض  تدش و  بآ  نآ  زا  يدنم  هرهب  هزادنا 

دنراد رارق  (ع ) هّمئا رد  هک  یحاورا  رد 

دنراد رارق  (ع ) هّمئا رد  هک  یحاورا  رد 

نَم یَلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َهَِکئالَْملا  ُلِّزَنی   » هیآ لثم  .دنوش  یم  دییأت  حور  هب  مالسلا  مهیلعءایبنا  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  یتایآ  زین  و 
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دورف دهاوخب  هک  یناگدنب  رب  ار  ادخ  رما  حور  هطساو  هب  ناگتشرف  : » ینعی ( 744 «) ِنوُقَّتاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  اوُرِذنَأ  ْنَأ  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشی 
ًاحوُر َکَیلِإ  اَنیَحْوَأ  َِکلذَکَو  : » دومرف و  .دیزیهرپب » نم  زا  تسین ، نم  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  دیناسرتب  ار  مدرم  هک  نیا  هب  دـنروآ  یم 
َحوُّرلا یِْقلی  ِشْرَْعلا  وُذ  ِتاَجَرَّدـلا  ُعِیفَر  : » دومرف و  ...میدرک » یحو  وت  رب  ار  دوخ  رما  زا  یحور  اـم  نینچمه  : » ینعی ( 745 «) اَنِْرمَأ ْنِم 

دهاوخب يا  هدـنب  ره  هب  ار  شرما  حور  شرع  بحاص  هجرد  دـنلب  : » ینعی ( 746 «) ِقَالَّتلا َمْوی  َرِذـنِیل  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشی  نَم  یَلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم 
« ...دنک راذنا  تاقالم  زور  هب  ات  دنک ، یم  ءاقلا 

َّزَع َو ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌْقلَخ  َلاَق  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هیناث  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  زا  ( 747) یفاک رد  و 
« ِهِدَْعب ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه  ُهُدِّدَسی َو  ُهُِربْخی َو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َناَک  َلِیئاَکیِم  َلِیئَْربَج َو  ْنِم  ُمَظْعَأ  َّلَج 

ار وا  دـهد و  یم  ربـخ  وا  هب  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  هک  تسا  لـیئاکیم  لـیئربج و  زا  رت  گرزب  یقوـلخم  حور   ؛»
« .دشاب یم  ترضح  نآ  زا  دعب  ناماما  اب  حور  دنک و  یم  مکحم  دیدست و 

.دراد دوجو  زین  انعم  نیا  رد  ( 748) رگید يرابخا  باتک  نآ  رد 

ِماَمِْإلا ِْملِع  ْنَع  ُُهْتلَأَس  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  زا  نانـس  نب  دمحم  زا  ( 749) نآ رد  زین  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِیف  َلَعَج  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُلَّضَفُم  اـی  َلاَـقَف  ُهُْرتِس  ِهیَلَع  یًخُْرم  ِِهتَیب  ِیف  َوُه  ِضْرَأـْلا َو  ِراَْـطقَأ  ِیف  اَِـمب 

َلَقَْتنا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َِضُبق  اَذِإَف  َهَُّوبُّنلا  َلَمَح  ِِهبَف  ِسُدُْقلا  َحوُر  لاق  نا  یلا  ٍحاَوْرَأ  َهَسْمَخ 
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وُْهلَت َو وُهْزَت َو  ُلُفْغَت َو  ُماَنَت َو  ِحاَوْرَْألا  ُهََعبْرَْألا  وُهْزی َو  َال  وُْهلی َو  َال  ُلُفْغی َو  َال  ُماَنی َو  َال  ِسُدـُْقلا  ُحوُر  ِماَمِْإلا َو  َیلِإ  َراَـصَف  ِسُدـُْقلا  ُحوُر 
شا هناخ  رد  ماما  هک  یلاـح  رد  مدیـسرپ ، نیمز  فاـنکا  فارطا و  هب  ماـما  ملع  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  ِِهب ؛ يَری  َناَـک  ِسُدـُْقلا  ُحوُر 

« .دشاب یم  روتسم  شا  هناخ  دنک و  یم  یگدنز 

حور اب  : » هک دناسر  اجنیا  هب  ار  ثیدـح  داد و  رارق  حور  جـنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رد  یلاعت  يادـخ  لضفم ! يا  دومرف : خـساپ 
باوخ و سدقلا  حور  و  دور ، یم  ماما  يوس  هب  سدقلا  حور  دومرف ، تلحر  ربمایپ  هک  یماگنه  هب  دنک ، یم  لمح  ار  توبن  سدـقلا 

...دـننیب یم  سدـقلا  حور  هب  و  دـنراد ، بعل  وـهل و  تـلفغ و  باوـخ و  رگید  هناـگراهچ  حاورا  یلو  درادـن ، بـعل  وـهل و  تـلفغ و 
« ثیدحلا

زا شتوبن  هزادـنا  هب  ربمایپ  ره  نیاربانب  دراد ، دوجو  مالـسلا  هیلع  ءایبنا  همه  رد  دوب و  نوگاـنوگ  یبتارم  ياراد  سدـقلا  حور  میوگ :
دمآ دهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یلـصفم  تیاور  ثلاث  رون  زا  مراهچ  هجو  رد  و  تسا ، دنم  هرهب  سدـقلا  حور  زا  يا  هصح 

نآ هب  توبن  راتخاس  هکنانچ  تسا ، حور  نیمه  هب  تمـصع  راـتخاس  ماوق و  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  یبلطم  نآ  رد  هک 
.نارگید هن  دراد و  صاصتخا  مالسلا  مهیلع  ججح  نیلسرم و  ءایبنا و  هب  اهنت  حور  نیا  هک  سب  رادقم  نیمه  دشاب ، یم 

هقلخلا رهاظ  یف  همـصعلا  تسیل  اموصعم و  الإ  نوکی  انم ال  مامإلا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  داجـس  ماـما  زا  ( 750) رابخالا یناعم  رد 
مصتعملا وه  لاقف  موصعملا  ینعم  امف  هللا  لوسر  نبا  ای  هل  لیقف  اصوصنم  الإ  نوکی  کلذل ال  اهب و  فرعیف 
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هللا لوق  کلذ  مامإلا و  یلإ  يدـهی  نآرقلا  نآرقلا و  یلإ  يدـهی  مامإلا  همایقلا و  موی  یلإ  ناقرتفی  نآرقلا ال  وه  هللا  لبح  هللا و  لبحب 
تسین ماما  ینامـسج  شنیرفآ  رهاظ  رد  تمـصع  دشابن و  موصعم  دناوت  یمن  ماما  ُمَْوقَأ ؛ » یِه  ِیتَِّلل  يِدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  لج  زع و 
دنزرف يا  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  دـشاب ، ادـخ  هیحان  زا  بوصنم  دـیاب  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دوش ، هتخانـش  ماما  تمـصع  نآ  اب  اـت 
نآرق ادخ  نامسیر  ادخ و  نامـسیر  هب  هدننز  گنچ  ینعی  موصعم  دومرف : تسیچ ؟ تمـصع  يانعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

(.« 751 «) ُمَْوقَأ یِه  یتَِّلل  يِدْهی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  : » دومرف هک  نیا  هچ  دنک ، یم  تیاده  ماما  يوس  هب  نآرق  تسا و 

، تسا نآ  ياه  هخاش  ادخ و  مسا  نآ  و  دـنا ، یهلا  مکحم  تایآ  دارم  ینعی  .تسا  ندوب  ناقرف  ظاحل  هب  نآرق  نآرق ، زا  دارم  میوگ :
َالَو ًاـعیِمَج  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دوـمرف دـنوادخ  هک  ینامـسیر  ینعی  دـشاب ، یم  موـقا  نآ  دـنک و  یم  تیادـه  ناـمه  هب  نآرق  و 

دنوادخ هک  دنتسه  ادخ  مکحم  لبح  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 753) یشایع ( 752 «) اُوقَّرَفَت
«. ًاعیِمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » دومرف دننز و  گنچ  نآ  هب  هک  داد  روتسد 

«. تسا نیتملا  هَّللا  لبح  بلاطیبا  نب  یلع  : » دومرف هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

يده دقف  هَّللاب  مصتعی  نم  و  : » دومرف یلاعت  يادخ  میتسه و  لبح  ام  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 754) یلاما رد  و 
ِدِری نَمَف  :» دومرف یلاعت  يادخ  زین  تسا و  هدش  تیاده  دنوادخ  تسار  هار  هب  دنز  گنچ  دنوادخ  هب  سک  ره  میقتسم ؛» طارـص  یلا 

دنوادخ ار  سک  ره  : » ینعی ( 755 «) ِمالْسْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْشی  ُهیِدْهی  نَأ  ُهَّللا 
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« .دهد یم  تعسو  مالسا  لوبق  يارب  ار  شا  هنیس  دهاوخب 

ُهُعْمَـس َو اََهل  َءاَضَأَف  ٍرُون  ْنِم  ًهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ًاریَخ  ٍدـْبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 756) یفاک رد 
ینارون يا  هطقن  شلد  رد  دـنک  اطع  ریخ  يا  هدـنب  هب  دـهاوخب  دـنوادخ  هاگره  ْمُْکنِم ؛ ْمُکیِدـیَأ  ِیف  اَم  یَلَع  َصَرْحَأ  َنوُکی  یَّتَح  ُُهْبلَق 

«. دوش یم  رت  صیرح  نآ  رب  امش  یناف  يایند  زا  هک  يا  هنوگ  هب  .دزاس  یم  نشور  ار  شلد  شوگ و  هک  دزادنا  یم 

.تسا هدش  لقن  نآ  يانعم  رد  یتایاور  ( 759) یشایع ریسفت  و  ( 758) دیحوت و  ( 757) یفاک رد  زین  و 

نآ يراجم  دنوادخ  نآ و  شزیگنا  ادخ و  مسا  نّوکت  زا  ترابع  تمـصع  هک  دش  مولعم  دیدیمهف و  ار  تمـصع  تقیقح  هک  نونکا 
ناونع هب  نآ  ياه  هخاش  ینـسح و  ءامـسا  هب  یتقو  هَّللا  مسا  تقیقح  هک  دـینادب  سپ  تملظ  ملاع  هن  هداد و  رارق  رون  ملاـع  ار  ترطف 
تملظ ملاع  هک  نیا  هن   ) دـسر یمن  راثآ  لاعفا و  ملاوع  هب  نآ  هار  زا  دراذـگ و  یم  لمهم  ار  تملظ  ملاـع  دـیامن  لـیزنت  یفرح  یلآ 

اب تمـصع  اذـل  .درادـن  تافانم  توغاط  تملظ و  هار  زا  نتفر  تیـصعم و  رودـص  اب  تمـصع  تقیقح  نیاربانب  دوش ) لـئاز  لـطاب و 
نِإَو : » دومرف یلاعت  يادخ  اذـل  دـنور ) یمن  یلو  دـنورب  تملظ  هار  زا  دـنناوت  یم  ادـخ  ءامـسا  هک  نیا  اب  سپ   ) درادـن تافانم  رایتخا 
ًائیَـش ْمِهَیلِإ  ُنَکْرَت  َّتدِک  ْدََقل  َكاَْنتَّبَث  نَأ  َْولَو َال  ًالِیلَخ *  َكوُذَخَّتَال  ًاذِإَو  ُهَریَغ  اَنیَلَع  يِرَتْفَِتل  َکَیلِإ  اَنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفَیل  اوُداَک 

رد يدـنبب و  ءارتفا  هب  ار  یحو  نآ  زا  ریغ  ام  رب  ات  دـننزب  لوگ  میدرک  یحو  وت  هب  هچنآ  زا  ار  وت  هک  دوب  کیدزن  : » ینعی ( 760 «) ًالِیلَق
دنوش تسود  وت  اب  ماگنه  نیا 
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« .ینک لیم  یکدنا  ناشیا  يوس  هب  هک  دوب  کیدزن  میدرک  یمن  راوتسا  ار  وت  ام  رگا  و 

زا و  دـنک ، یم  لـطاب  ار  تلمع  يزرو  كرـش  رگا  : » ینعی ( 761 «) َنیِرِـساَْخلا َنِم  َّنَنوُکََتلَو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحَیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : » دومرف و 
« .دوب یهاوخ  ناراکنایز 

ام رب  ار  نانخس  زا  یخرب  رگا  : » ینعی ( 762 «) َنِیتَْولا ُْهنِم  اَنْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمْیلِاب *  ُْهنِم  اَنْذَـخََأل  ِلیِواَقَْألا *  َضَْعب  اَنیَلَع  َلَّوَقَت  َْولَو  : » دومرف و 
« .میربب ار  وا  ندرگ  گر  میریگب و  ار  وا  دوخ  تسد  اب  ام  ددنبب ،

رودص زا  ار  ناشیا  دنوادخ  نکیلو  .درادن  تیاضر  نادب  دنوادخ  هک  دور  یم  لاعفا  رودـص  ناکما  رب  تلالد  هک  تایآ  نیا  لاثما  و 
(. 763 «) ْمِهَیلِإ ُنَکْرَت  َّتدِک  ْدََقل  َكاَْنتَّبَث  نَأ  َْولَو َال   » هفیرش هیآ  حیرص  نیمه  و  درک ، ظفح  یلاعفا  نینچ 

هظحل ارم  ادنوادخ  ًادبا ؛ نیع  هفرط  یـسفن  یلا  ینلکت  مهللا ال  : » دومرف ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  : » دش هتفگ  نایبلا  عمجم  رد  و 
« .راذگماو نتشیوخ  هب  يا 

دهاوـخ یم  ناطیــش  رگا  و  ینعی : ( 764 «) ُمِیلَْعلا ُعـیِمَّسلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناَـطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَزنی  اَّمِإَو  : » دوـمرف دـنوادخ  و 
« .تساناد ياونش  دنوادخ  ربب ، هانپ  دنوادخ  هب  دیامنب  يا  هسوسو 

هگن ار  وت  ریـسم  نآ  رد  تسوت  لاح  حالـص  هچنآ  دـنوادخ  هک  نیا  رد  ناشیارب  ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  هذاعتـسا و  اـب  هک  تسا  نیا  دارم 
.دنک یم  ظفح  تسین  تحلصم  هب  هک  يدراوم  زا  ار  وت  زین  دنوادخ  دراد ،

یِه ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُهَئیَّْسلا  َالَو  ُهَنَـسَْحلا  يِوَتْـسَت  َـالَو  : » هیآ نآ  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  زا  لـبق  هیآ  یتقو   » هک هدـش  تیاور  ناـیبلا  عمجم  رد 
: ینعی ( 765 «) ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  اَّلِإ  اَـهاَّقَلی  اَـمَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  اَـهاَّقَلی  اَـمَو  ٌمیِمَح *  ِیلَو  ُهَّنَأَـک  ٌهَواَدَـع  ُهَنَیبَو  َکَـنَیب  يِذَّلا  اَذِإَـف  ُنَسْحَأ 

يدب دشاب ، یمن  ناسکی  يدب  اب  یکین  »
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هک یناسک  زج  ار  يراتفر  نینچ  .تسا  هارمه  تسود  اـیوگ  هک  یباـی  یم  ار  دوخ  نمـشد  تروص  نیا  رد  .نک  فرطرب  یکین  اـب  ار 
: دیـسرپ دـنوادخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـنهد » ماجنا  دـنناوت  یمن  دـننآ  زا  میظع  يا  هرهب  ياراد  دـننک و  یم  هشیپ  ییابیکش 
رد تسا و  فارعا  هروس  رد  هیآ  نیا  و  دـش ، لزاـن  ( 766 «) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ْذِعَتْـساَف   » هفیرـش هیآ  سپ  مینک ؟ هچ  مشخ  اب  ایادخ 

«. ِمیِجَّرلا ِناَطیَّشلا  َنِم  ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَف  : » دومرف دنوادخ  هدش و  رارکت  هدجس » مح   » هروس

نآ میدـناوخ ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تماـما  هب  ار  برغم   » زاـمن تفگ : تسا  هدـش  تـیاور  ریدـس  زا  ( 767) دانـسالا برق  زا  و 
.درک تئارق  ار  نورضحی » نا  هللااب  ذوعا  میجرلا و  ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذوعا   » ًارهج ترضح 

ماگنه هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  زا  تیاور  ود  یقتلا » مـالعا  و   » هرقف رد 
داجـسلا ءاعد  نم  ناک  هنأ   » ناونع نیا  تحت  ( 768) هیداجـس هفیحـص  رد  هکلب  توغاطلاب » ترفک  هَّللاب و  تنمآ  : » دومرف یم  باوخ 

«. هدیک میجرلا و  ناطیشلا  تاغزن  نم  کب  ذوعن  انإ  مهللا  هدیک  هتوادع و  نم  هنم و  ذاعتساف  ناطیشلا  رکذ  اذإ  مالسلا  هیلع 

رگا هکنانچ  درادن ، ییانعم  ناطیش  زا  هذاعتـسا  هتفر  نیب  زا  تملظ  ملاع  مییوگ  رگا  هک : نیا  تایآ  تیاور و  نیا  هب  لالدتـسا  بیرقت 
َْتأَرَق : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هچ  درادن ، ییانعم  هذاعتسا  زاب  دور  نیب  زا  تمصع  ملاع  نآ  ندوب  اب  دشاب  هتشاد  تمـصع  اب  تافانم 

.تسا هدش  هدروآ  دراد  ثودح  ددجت و  رب  تلالد  هک  عراضم  هغیص  اجنیا  رد  ( 769 «) ِمیِجَّرلا ِناَطیَّشلا  ْنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا 

سجر ناشیا  زا  هتسویپ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
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اب ناشیا  تمـصع  و  دنموصعم ، ادـخ  تمـصع  هب  ناشیا  نیاربانب  دـنک ، یم  ریهطت  جـیردت  هب  هتـسویپ و  ار  ناشیا  دزاس و  یم  رود  ار 
نینچ رگا  هکلب  درادـن ، تافانم  تسا  رایتخا  مزال  هک  تنطیـش  توغاط و  ملاع  هار  زا  ترطف  نآ  لیزنت  تملظ و  هار  زا  نتفر  ناـکما 

.درادن نیطایش  رب  هکلب  ناگتشرف  رب  یتلیضف  ناسنا  دشابن 

ظفح ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک  تیصعم  ناشیا  هنوگچ  دز ، دهاوخن  رس  زگره  هدزن و  رس  یهانگ  تیصعم و  ناشیا  زا  هلب 
تشاد و دیؤم  شدوخ  حور  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  دـندش و  یناف  دـندرم و  یهلا  هضبق  رد  ناشیا  هک  نیا  هچ  .دـنک  یم  يرادـهگن  و 

روتسد هب  راک  نآ  هک  نیا  رگم  دنهد  یمن  هدادن و  ماجنا  يراک  ناشیا  .دومن  رایتخا  شیوخ  يارب  و  دیزگرب ، ار  اهنآ  دوخ  ّرـس  يارب 
.داب ناشیا  همه  رب  دنوادخ  دورد  سپ  دننک ، یم  راک  وا  روتسد  هب  دنریگ و  یمن  یشیپ  ادخ  زا  نخس  رد  و  دشاب ، ادخ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هبانا  هبوت و  يانعم  رد  موس : رون 

رد هک  یتاـیاور  سپ  دـنموصعم ، شزغل  زا  كاـپ و  ناـهانگ  زا  هتـسویپ  ناـشیا  هک  نیا  يدـیمهف و  ار  تمـصع  تقیقح  هـک  نوـنکا 
هیزنت ناشیا  نماد  زا  اهنآ  نابحم  هک  یناهانگ  هب  ناشیا  رارقا  رافغتـسا و  هبوت و  رب  تموادم  اهنآ و  زا  یهاوخرذع  هانگ و  هب  فارتعا 

.دوش انعم  هجو  دنچ  رب  دناوت  یم  دننک  یم 

هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 770) یمق ریـسفت  نایبلا و  عمجم  رد  تسا ، هدیـسر  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  لوا : هجو 
نم هل  ناک  ام  : » دومرف دندیسرپ ، ( 771  «) َرَّخَأَت اَمَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغِیل  » یلاعت قح  نخس  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  : » هک

هتعیش بونذ  هلمح  هللا  نکل  بنذب و  مه  بنذ و ال 
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اهنآ هاگنآ  تشاذگ ، وا  شود  رب  ار  يو  ناوریپ  ناهانگ  دنوادخ  نکیل  دومنن ، یهانگ  دصق  تشادـن و  یهانگ  ربمایپ  هل ؛»  اهرفغ  مث 
« .دیشخب وا  هب  ار 

بنذـب و ّمه  بنذ و ال  هل  ناک  ام  هَّللاو  لاقف  : » دومرف دندیـسرپ ، هیآ  نیا  زا  هک : تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نایبلا  عمجم  رد 
دـصق تشادـن و  یهانگ  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  هرّخات ؛ ام  مهبنذ و  نم  مدـقت  ام  یلع  هعیـش  بونذ  رفغی  نا  هل  نمـض  هناحبـس  هَّللا  نکل 

« .دزرمایب ار  هدنیآ  هتشذگ و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ناهانگ  هک  دش  نماض  وا  يارب  هناحبـس -  يادخ -  نکیلو  درکن ، یهانگ 
.تسا هدمآ  يرگید  تایاور  ( 772) تیاور نیمه  يانعم  رد 

زج .دنا  هدش  قلخ  مالـسلا  هیلع  همئا  هک  دنا  هدـش  قلخ  یتنیط  زا  ناشیا  نایعیـش  نابحم و  هک  دـیتسناد  امـش  هک  تسا  نیا  مود : هجو 
تایاور اقباس  هک  روطناـمه  .دـیرفآ  تنیط  نآ  رت  نییاـپ  تمـسق  زا  ار  اـهنآ  نایعیـش  رتـالاب و  تمـسق  زا  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  نیا 

رون ملاع  ادخ و  مسا  هبترم  هک  تسا  ینییلع  تنیط  تنیط ، نآ  و  میدروآ ، رایخالا » مئاعد  راربالا و  رـصانع  و   » هرقف رد  ار  ( 773) باب
سپ دنقیالخ ، ناعیفش  ناشیا  رطاخ  نیمه  هب  و  دراد ، یتآرم  دیآ و  یسفن  ره  رد  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ّرـس  و 

تیالو ملاع  هَّللا و  مسا  تقیقح  هب  ندیـسر  تاـنیعت و  عفر  زا  دـعب  نکیل  دـنمدرم ، رگید  ضرع  رد  تاـنیعت  ظاـحل  هب  هچرگ  ناـشیا 
.دنریگ یم  رارق  قلخ  لوط  رد  هیهلا  هیرون 

ّرـس هک  تقیقح  نآ  سپ  تسا ، مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دوخ  تانیعت  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوش  یم  یتانیعت  همه  أشنم  ردـصم و  اذـل  و 
هب هچرگ  تسا ، دمحم  لآ 
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سپ .تسین  نینچ  هیئزج  رهاـظم  ظاـحل  هب  نکیلو  دـشاب ، یم  هزنم  رهطم و  موصعم و  تساـهنآ  تاـنیعت  هک  يا  هیلک  تاـنیعت  ظاـحل 
درک و لّضفت  ربمایپ  رب  دنوادخ  اذل  تسا ، هدش  رداص  ناشیا  دوخ  زا  یلوط  رابتعا  نیا  هب  هدـش  رداص  ناشیا  نایعیـش  زا  هک  یناهانگ 

.دشاب نیمه  رابخا  زا  دارم  هک  تسین  رود  .هلها  وه  امک  هَّللدمحلا  و  دیشخب ، ار  اهنآ 

و دنتـسه ، ادـخ  ناگدـنب  تیدوبع  تقیقح  هب  دنـشاب ، همئا  نیلـسرم و  ناربمایپ و  دـننامه  ولو  قلخ  هک  دـیدیمهف  امـش  هک  نیا  موس :
و  » هرقف حرش  رد  هکنانچ  دنشاب ، یم  ناش  ناتسود  نیرهاط و  لآ  دمحم و  ناگدنب  قیالخ  هک  نیا  زج  دنناسکی ، هبترم  نیا  رد  ناشیا 

مالسلا هیلع  همئا  ندرگ  رب  ناشیا  ناهانگ  سپ  تسا  نینچ  هک  نونکا  دیدرگ ، رکذ  اجنآ  رد  زین  نآ  رابخا  دش و  نایب  رایخالا » مئاعد 
سپ دنتـسه ، وا  نیرهاـط  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  كوـلمم  تافـص  رگید  لاوـما و  سوـفن و  زا  قیـالخ  هک  نیا  هچ  تـسا ،

مهیلعدمحم لآ  ناشیا  سپ  تسا ؟ ناشیا  یلاوم  زا  زج  ماقتنا  نیا  ایآ  دیامن ، یم  هذـخاؤم  دریگ و  یم  ماقتنا  یناسک  هچ  زا  دـنوادخ 
.دیزرمآ ار  ناشیا  دعب  لبق و  ناهانگ  دنوادخ  و  دنتسه ، مالسلا 

ناهانگ ماسقا  رد 

یخرب .دنروایب  ار  نآ  هک  دـهد  روتـسد  دـنوادخ  ولو  دـنهانگ  یخرب  هدرک ، یهن  دـنوادخ  یخرب  زا  دـنا : یماسقا  رب  ناهانگ  مراهچ :
.دنشابن هنع  یهنم  هب و  رومأم  ولو  دنهانگ 

.دنناهورکم تامرحم و  لوا : مسق 

تفأر دنوادخ  نوچ  نکیل  دراد ، تافانم  دنوادخ  لالج  تزع و  اب  دننک و  یم  یلوم  تمرح  کته  هک  دـنا  يروما  نآ  مود : مسق  زا 
نآ بکترم  هک  داد  روتسد  وا  هب  دوش  یم  نآ  هب  هدنب  رارطضا  هجوتم  ای  دراد و  ناوارف  تبحم  و 
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راگدرورپ رـضحم  رد  ار  دوخ  يایاعر  تسایـس  تمظع و  یگرزب و  دبع  هک  نیا  لثم  درادن ، هگن  ار  ادخ  تمرح  تمـشح و  دوش و 
روتـسد رگا  تسا ، هانگ  تیدوبع  تقیقح  هب  هاگآ  انیب و  هدنب  هاگدید  زا  نکیل  دشاب ، ادخ  روتـسد  هب  راتفر  نیا  هچ  رگ  دـنک ، راهظا 

رطاخ هب  تسا  نآ  هب  راچان  نوچ  یلو  تسا ، یلوم  ضرع  رد  تینانا  راهظا  هک  نیا  هچ  دنک ، نینچ  دناوت  یمن  هدـنب  زین  دـشابن  ادـخ 
.دنک رارف  رت  کچوک  یهانگ  هب  رت  تخس  یهانگ  زا  ات  دوش ، یم  نآ  بکترم  یلوم  نامرف 

كرمأ لوبق  نم  بجاولا  ول ال  یهلإ   » دـنک یم  هراشا  ( 774) نیرکاذ تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلوم  انعم  نیمه  هب 
؛ کسیدـقتل الحم  لعجأ  یتح  يرادـقم  غلبی  نأ  یـسع  ام  كردـقب و  يردـقب ال  کـل  يرکذ  نأ  یلع  كاـیإ  يرکذ  نم  کـتهزنل 

نم هزادنا  هب  نم  دای  هک  نم  دای  هک  نیا  هوالع  متسناد ، یم  هزنم  مرکذ  زا  ار  وت  دوبن ، بجاو  تنامرف  شریذپ  رگا  مراگدرورپ  ینعی :
« میامن وت  سیدقت  هاگیاج  هک  تسین  رادقم  نآ  تسا  نم  رادقم  هب  هک  يرکذ  و  وت ، هزادنا  هب  هن  تسا و 

دراد و تافانم  اضر  ماقم  ادـخ و  زا  تیاضر  اـب  تساوخ  رد  اـعد و  هک  نیا  هچ  تسا ، نیمه  زین  ادـخ  زا  تساوخ  رد  اـعد و  هراـبرد 
رابکتـسا و ار  اعد  كرت  هدرک و  رما  اعد  هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  نوچ  هک  نیا  زج  تسادـخ ، زا  راتفگ  رد  هدـنب  نداتفا  ولج 
رد قلخ  اب  تالماعم  هکلب  تسا ، باب  نیا  زا  ادخ  اب  ناگدنب  تالماعم  هیلک  هکلب  درک ، اعد  دیاب  اذـل  تسا  هتـسناد  ینیب  گرزب  دوخ 

ناشیا هک  نیا  هچ  تسا ، هنوگ  نیا  راگدرورپ  رضحم 
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.دنهد یمن  ماجنا  ادخ  روتسد  نودب  ار  يزیچ  ناشیا  سپ  دنا ، هدیسر  تیدوبع  تقیقح  هب 

َّنِإ َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ای  لاَقَف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج  : » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 775) یفاک رد  و 
اَذَـه َو یَلَع  َلُقَث  ْدَـقَف  لاق  نا  یلا  نِمُْؤم  َوُه  َرْمَْخلا َو  ُبَرْـشی  َال  ٌنِمُْؤم َو  َوُه  ُقِرْـسی َو  َال  ٌنِمُْؤم َو  َوُه  ِینْزی َو  اـَل  َدـْبَْعلا  َّنَأ  اوُمَعَز  ًاـساَن 

َنِم َجَرَخ  ْدَق  ُُهثِراَوُأ َو  ِیُنثِراَوی َو  ُهُحِکاَنُأ َو  ِینُحِکاَنی َو  ِیئاَعُد َو  وُعْدی  ِیتاَلَـص َو  یِّلَـصی  َْدبَْعلا  اَذَه  َّنَأ  ُمُعْزَأ  َنیِح  يِرْدَص  ُْهنِم  َجِرَح 
ُلِیلَّدلا ُلوُقی َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َْتقَدَص  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  َُهباَصَأ  ٍریِـسی  ٍْبنَذ  ِلْجَأ  ْنِم  ِناَمیِْإلا 

ُباَحْـصَأ ِباَتِْکلا  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َلِزاَنَم َو  َثاََلث  ْمَُهلَْزنَأ  ٍتاَقَبَط َو  ِثاََلث  یَلَع  َساَّنلا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَلَخ  ِهَّللا  ُباَتِک  ِهیَلَع 
َهَـسْمَخ ْمِهِیف  ُهَّللا  َلَعَج  َنِیلَـسُْرم  ُریَغ  َنُولَـسُْرم َو  ُءاِیْبنَأ  ْمُهَّنِإَف  َنیِِقباَّسلا  ِْرمَأ  ْنِم  َرَکَذ  اَـم  اَّمَأَـف  َنوُِقباَّسلا  ِهَمَأْـشَْملا َو  ُباَحْـصَأ  ِهَنَمیَْملا َو 

َنِیلَـسُْرم َو َریَغ  َنِیلَـسُْرم َو  َءاِیْبنَأ  اُوثُِعب  ِسُدُْقلا  ِحوُِربَف  ِنَدَْبلا  َحوُر  ِهَوْهَّشلا َو  َحوُر  ِهَّوُْقلا َو  َحوُر  ِناَمیِْإلا َو  َحوُر  ِسُدـُْقلا َو  َحوُر  ٍحاَوْرَأ 
ِهَوْهَّشلا ِحوُِرب  ْمُهَشاَعَم َو  اوَُجلاَع  ْمُهَّوُدَع َو  اوُدَهاَج  ِهَّوُْقلا  ِحوُِرب  ًائیَش َو  ِِهب  اوُکِرْـشی  َْمل  َهَّللا َو  اوُدَبَع  ِناَمیِْإلا  ِحوُِرب  َءایْـشَْألا َو  اوُِملَع  اَِهب 

َلاَق َُّمث  ْمِِهبُونُذ  ْنَع  ٌحوُفْـصَم  ْمَُهل  ٌروُفْغَم  ِءَالُؤَهَف  اوُجَرَد  اوُّبَد َو  ِنَدَْبلا  ِحوُِرب  ِءاَسِّنلا َو  ِباَبَـش  ْنِم  َلاَلَْحلا  اوُحَکَن  ِماَعَّطلا َو  َذـیَِذل  اُوباَصَأ 
ِتانیَْبلا َمیْرَم  َْنبا  یَسیِع  انیَتآ  ٍتاجَرَد َو  ْمُهَـضَْعب  َعَفَر  ُهَّللا َو  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق 

ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدیَأ  َو 
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يدرم ْمِِهبُونُذ ؛ ْنَع  ٌحوُفْصَم  ْمَُهل  ٌروُفْغَم  ِءَالُؤَهَف  ْمُهاَوِس  ْنَم  یَلَع  ْمُهَلَّضَفَف  اَِهب  ْمُهَمَرْکَأ  ُلوُقی  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ْمُهَدیَأ  ْمِِهتَعاَمَج َو  ِیف  َلاَق  َُّمث 
دیامن و یمن  يدزد  دنک و  یمن  انز  نمؤم  هدنب  هک  دـندرک  نامگ  يا  هدـع  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ 

مرب یم  نامگ  هک  نیا  هچ  .دش  گنت  نآ  زا  ما  هنیس  دمآ و  راوشد  بلطم  نیا  نم  رب  ...دروخ  یمن  بارـش  نامیا  لاح  رد  نمؤم  هدنب 
یم جاودزا  دنویپ  ام  اب  دنک و  یم  منک ، یم  نم  هک  ییاعد  نیمه  دـناوخ و  یم  مناوخ ، یم  نم  هک  يزامن  نیمه  يا  هدـنب  نینچ  هک 
هانگ هب  هک  نیا  هچ  هدش  جراخ  نامیا  زا  وا  یلو  میرب ، یم  ثرا  وا  زا  درب و  یم  ثرا  ام  زا  مینک و  یم  يدـنواشیوخ  وا  اب  ام  ددـنب و 

.تسا هدیزای  تسد  یکدنا 

هس رب  ار  مدرم  دنوادخ  .تسادخ  باتک  نآ  رب  لیلد  مدینش  ادخ  لوسر  زا  روطنیمه  یتفگ ، تسار  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 * ِهَنَمیَْملا ُباَحْـصَأ  اَـم  ِهَنَمیَْملا  ُباَحْـصَأَف  ( » 776 :) دوـمرف دـنوادخ  هک  نیا  هـچ  .دروآ  دورف  لزنم  هـس  هـب  ار  ناـشیا  دـیرفآ و  هـقبط 

ناشیا هک  دراد  یم  نشور  هدرک  ناـیب  نوقباـس »  » هراـبرد هچنآ  َنوُِقباَّسلا ،» َنوُِقباَّسلاَو  ِهَمَأْـشَْملا *  ُباَحْـصَأ  اَـم  ِهَمَأْـشَْملا  ُباَحْـصَأَو 
حور  - 3 نامیا ، حور   - 2 سدقلا ، حور   - 1 تسا : هداد  رارق  حور  جنپ  ناشیا  رد  دـنوادخ  دنتـسه ، لسرم  ریغ  لسرم و  یناربمایپ 
ادیپ ملع  ءایـشا  هب  حور  نآ  اب  و  دنا ، هدش  لسرم  ریغ  لسرم و  ءایبنا  سدـقلا  حور  اب  ناشیا  ندـب ، حور   - 5 توهش ، حور   - 4 هوق ،

شیوخ تشیعم  و  دنا ، هدرک  هزرابم  نانمشد  اب  هوق  حور  هب  و  دنا ، هدیزرون  كرش  دندیتسرپ و  ار  دنوادخ  نامیا ، حور  اب  .دندرک و 
اب و  دنا ، هداد  ناماس  ار 
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هدیزرمآ ناشیا  سپ  دنا ، هدرک  شالت  تکرح و  ندب  حور  اب  و  دنا ، هدیزای  تسد  نانز  اب  جاودزا  اذغ و  ياه  تذل  هب  توهش  حور 
« .دوش یم  ضامغا  ناشیا  ناهانگ  و 

َمیْرَم َْنبا  یَـسیِع  اَنیَتآَو  ٍتاَجَرَد  ْمُهَـضَْعب  َعَفَرَو  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَـضَْعب  اَْنلَّضَف  ُلُـسُّرلا  َکـِْلت  : » دومرف دـنوادخ  هاـگنآ 
هدرک و وـگتفگ  دـنوادخ  یخرب  اـب  مـیداد ، يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  ءاـیبنا  زا  یخرب  : » ینعی ( 777  «) ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهاَنْدـیَأَو  ِتاَنیَْبلا 

« .میدومن دییأت  سدقلا  حور  هب  ار  وا  و  میداد ، تانیب  میرم  نب  یسیع  هب  و  دومن ، دایز  ار  يا  هدع  تاجرد 

ناشیا دنوادخ  ینعی  .تخاس  دیؤم  دوخ  حور  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی : هنم » حورب  مهدـیا  و  : » دـندومرف زین  ءایبنا  همه  هرابرد  هاگنآ 
نآ ناـیاپ  .تشذـگرد » ناـشیا  ناـهانگ  زا  دیـشخب و  ار  ناـشیا  دـنوادخ  سپ  دوـمن ، رترب  نارگید  رب  داد و  تـمارک  حور  نآ  اـب  ار 

ناـشیا داد و  رارق  لـسرم  ریغ  لـسرم و  ناربماـیپ  ار  ناـشیا  دـنوادخ  :» دوـمرف هک  نیا  هچ  هدرک  حیرـصت  ءاـیبنا  تمـصع  هب  ترـضح 
هدیزرمآ و ناشیا  :» دومرف هاگنآ  .دراد  اهاوه  يوریپ  زا  ناشیا  تئارب  رب  تلالد  نیا  .دنا » هدیزرون  كرـش  هدرک و  تدابع  ار  دنوادخ 

اهنآ زا  دـنوادخ  ات  دـنام  یم  یقاب  ناشیا  يارب  یهانگ  هچ  ءاـیبنا  تلاـسر  زا  دـعب  سپ  .تسا » هتفرگ  رارق  وفع  دروم  ناـشیا  ناـهانگ 
لیبق زا  ءایبنا  يرارطـضا  روما  هب  هلمج  نیا  رظن  هک  نیا  ای  دراد ، رظن  ام  بلطم  نامه  هب  هلمج  نیا  سپ  دزرمایب ؟ ار  اهنآ  درذـگرد و 

یلصادخ لوسر  شور  روط  نیمه  .دراد و  یگتسب  روما  نیا  هب  اهنآ  ینامسج  دوجو  راتخاس  هک  تسا  ندیشون  ندروخ و  جاودزا و 
رگید .تسا و  هدوب  بآ  اذغ و  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا 
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.تسا هدوب  راک  رد  اهنآ  رد  يرگید  تمکح  هک  نیا  هچ  دنتشاد ، يرگید  برشم  همئا ،

قیداصم همه  هب  طیحم  تقیقح  نیا  تسا ، هیهلا  هیلک  تیالو  تقیقح  هیلک  قیداصم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تانیعت  هک  دـش  ناـیب  مجنپ :
ات ناینیشیپ  زا  قلخ  يادهش  رطاخ  نیمه  هب  و  دنا ، یلعف  ناشیا  ملاوع  رد  دوخ  نوؤش  بتارم و  همه  اب  یئزج  قیداصم  تسا و  ییزج 
هب طوبرم  روما  همه  هداتـسیا و  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دنتـسه  يا  هدنب  دننامه  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  ناشیا  سپ  دنتـسه ، تمایق  زور 

شا هراوخریش  هک  نیا  لثم  تسین  الوم  تلالج  هتسیاش  هک  دنز  یم  رس  دبع  نآ  زا  ییاهراک  و  دراد ، رارق  شیالوم  هاگـشیپ  رد  دبع 
دوخ هدنب  نآ  هچرگ  .نآ  لاثما  دننک و  یم  یق ء  يو  روضح  رد  شنامداخ  ای  دود و  یم  شا  هچب  ای  دـنک و  یم  لوب  یلوم  شیپ  رد 

شیالوم زا  هدـنب  نکیل  .تسا  جراخ  زین  مداخ  هچب و  ای  لفط و  نآ  رایتخا  زا  هکلب  دـشاب ، یمن  زین  وا  راـیتخا  هب  تسا و  هدرکن  نینچ 
لال شنابز  درب و  ورف  ار  وا  نیمز  هک  دنک  یم  وزرآ  تلاجخ  تدش  زا  هاگ  هکلب  دـنک ، یم  یهاوخرذـع  وا  زا  دـشک و  یم  تلاجخ 

، دـناشنب ار  وا  دـیدش  بارطـضا  دربب و  نیب  زا  ار  وا  سرت  و  دوش ، وا  لاح  لماش  یلوم  تفأر  ات  دوشن ، یهاوخرذـع  رب  رداق  ددرگ و 
رد ناهاش  هاش  ناهاش و  کـلام  هاگـشیپ  رد  ناـشیا  ناگدـنب  اـیاعر و  ناـهانگ  .دنتـسه  نینچ  دوخ  ملاوع  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا 
ورف ار  شلها  نیمز  دوب  یمن  مشخ  رد  وا  ینأت  تمحر و  لضف و  رگا  تسین و  راـگدرورپ  تزع  تلـالج و  هتـسیاش  ناـشیا  هاگدـید 

ناهاوخ هدرک و  یهاوخرذع  دنوادخ  زا  هتسویپ  ناشیا  نیاربانب  درب ، یم 
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.دنا هدادن  ماجنا  ار  اهراک  نآ  دوخ  هک  نیا  اب  دنتسه ، ششخب 

تسوا و يالوم  تمظع  ییایربک و  یلوم و  تلـالج  هب  تفرعم  هزادـنا  هب  دـنک  لـمع  تیدوبع  فیاـظو  هب  هدـنب  رگا  هک  نیا  مشش :
كاردا تلـالج و  تخانـش  باـت  سکچیه  هک  يروـط  هب  دراد  رارق  تمظع  ییاـیربک و  تلـالج و  هـجرد  تیاـهن  رد  زین  دـنوادخ 

همزال هک  تیدوبع  فیاظو  هب  لمع  زا  دشاب  ناوتان  نآ  تخانـش  زا  هک  یمادام  اذـل  درادـن ، ار  وا  ییایربک  هنک  هب  ندیـسر  تمظع و 
دبع روصق  یناوتان و  نکیلو  .دیامن  یم  روذعم  اهنآ  هب  لمع  رد  ار  وا  تخانش  رد  یناوتان  هچرگ  .تسا  رصاق  زین  تسا  تخانـش  نآ 
دای تیدوبع  هب  لمع  كرت  هک  ددرگ  یمن  ثعاب  یناوتان  و  دشاب ، هتـشادن  ار  یتیدوبع  نانچ  یگتـسیاش  یلوم  هک  دوش  یمن  بجوم 

هک دوش  یم  رداـص  يروما  یلوم  هاگـشیپ  رد  وا  زا  دـنیب و  یمن  ار  یلوم  هک  تساـنیبان  نآ  لاـثم  .دـشابن  یلوم  تمرح  کـته  هدـش 
.دـیامن یم  وفع  بلط  دـیامن و  یم  یهاوخرذـع  دـشک و  یم  تلاـجخ  دوش و  یم  عـلطم  نآ  زا  هاـگنآ  .تسا  یلوـم  تمرح  کـته 

، دیناسانـش ناشیا  هب  دنوادخ  هک  يا  هزادنا  نآ  رگم  دـنرادن  شتافـص  یلاعت و  يادـخ  هب  هطاحا  نوچ  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  نیاربانب 
یم و  دـننک ، لمع  قح  تمظع  لـباقم  رد  دوخ  فیاـظو  هب  دـنناوت  یمن  هدـینامهف  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  هب  هک  دـنناد  یم 

كانفرع ام  ( » 778 :) دندومرف هک  هتفای  ترهـش  ناشیا  زا  هک  نانچ  دشاب ، هدـشن  ماجنا  شترـضح  لابق  رد  ناشیا  فیاظو  هک  دنـسرت 
وت تدابع  قح  میتخانشن و  تسوت  تفرعم  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  هب  ار  وت  ام  ایادخ  ینعی  کتدابع ؛» قح  كاندبع  ام  کتفرعم و  قح 

هدرک رافغتسا  هبوت و  اذل  .میدومنن  ادا  ار 
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َنوـُعِجاَر ْمِهِّبَر  َیلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو  ْمُُهبوـُُلقَو  اوَـتآ  اَـم  َنوـُتْؤی  َنیِذَّلاَو  :» دوـمرف دـنوادخ  هک  ناـنچ  .دـنیامن  یم  وـفع  بلط  دـنوادخ  زا  و 
راگدرورپ يوس  هب  ناشیا  تسا ، ناساره  ناشیا  ياه  لد  هک  تسا  یلاح  رد  دـنهد  یم  ماجنا  هک  ار  یلاـمعا  ناـشیا  : » ینعی 779 ؛) «)

« .دندرگ یم  زاب  دوخ 

یفرح یلآ  ناونع  هب  هب ، ٌرومأـم  ندروآ  ادـخ  زا  يرادربناـمرف  دـشاب ، یم  شیـالوم  كولمم  قلعتم و  هدـنب  دوجو  ماـمت  نوچ  متفه :
.دشاب یم  تدابع  حور  نیا  و  تسا ،

هک یمادام  سپ  .دشاب  یم  یـصاعم  همه  حور  هک  تسا  یمـسا  ینعم  یلالقتـسا و  ناونع  هب  لاعفا  ندروآ  يانعم  هب  ادـخ  ینامرفان  و 
رابجا و ینادان و  هابتشا و  یـشومارف و  لاح  رد  هک  نانچ  دوش ، یمن  بوسحم  یتیـصعم  تعاط و  دشاب ، یلاخ  ناونع  ود  نیا  زا  لعف 

.تسا هدمآ  عفر  ثیدح  هلمج  زا  قوف  دراوم  هرابرد  ییاه  تیاور  و  تسا ، نینچ  هابتشا  تلفغ و  رارطضا و 

کل يرکذ  نأ  یلع  كاـیإ  يرکذ  نم  کـتهزنل  كرمأ  لوـبق  نـم  بجاوـلا  ـال  وـل  یهلإ  : » دوـمرف ( 780) مالسلا هیلعداجـس  ماما  و 
نم هک  دوبن  نینچ  تیـصعم  ماگنه  هب  ایادخ ! ینعی : کسیدقتل ؛ الحم  لعجأ  یتح  يرادقم  غلبی  نأ  یـسع  ام  كردـقب و  يردـقب ال 

، مشاب هدوب  تسس  وت  دیعو  رد  ای  هدوب و  مولعم  نم  رب  وت  تبوقع  ای  هدرمش و  کبس  ار  وت  روتـسد  ای  مشاب و  هدرک  وت  تیبوبر  راکنا 
لعف هک  یماگنه  .دناسر  يرای  اهنآ  هب  متواقش  دش و  بلاغ  نم  رب  میاوه  درک و  هارمگ  ارم  مسفن  هدش و  يراط  نم  رب  یهانگ  نکیل 

هدـننیب هک  هَّللاهفیلخ  زا  دـیابن  هک  تسا  یـشزغل  هلب  تسین ، تمـصع  اب  یفانم  یناـمرفان و  هاـنگ و  دـشاب ، یلالقتـسا  ناونع  زا  یلاـخ 
ییاه شزغل  نینچ  رودص  اذل  دوش ، رداص  دنتیدوبع  تقیقح 
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هچ تسین ، یفانم  ناشیا  تمـصع  اب  اذل  .دنیامن  یم  یهاوخرذـع  هبوت و  دـننک و  یم  رافغتـسا  نآ  زا  دنرامـش و  یم  هانگ  دوخ  زا  ار 
هدشن رداص  تسا  تیـصعم  حور  هک  ادـخ  ضرع  رد  لالقتـسا  نامرف و  ندرمـش  کبـس  تیبوبر و  راکنا  ناونع  هب  ناشیا  زا  هک  نیا 

.تسا

هانگ و درادن ، یلالقتـسا  هدنب  هک  ییاج  رد  تسا و  دبع  لالقتـسا  رب  تیـصعم  راتخاس  حور و  هک  دش  نشور  هک  نیا  زا  دعب  متـشه :
رد ار  ناشیا  ددرگ  یم  رب  ناشیا  دوخ  هب  هک  یحلاصم  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  دوش  هتفگ  هک  درادن  یعنام  سپ  .تسا  هدرکن  یتیـصعم 
هب رگا  دیسر و  یمن  لامک  هب  تشهب  زا  ندمآ  نوریب  نودب  مدآ  هک  نیا  هچ  داتفا ، قافتا  مالسلا  هیلع  مدآ  رد  هک  نانچ  هدنکفا ، اطخ 

دوجو ناسنا  رد  راچان  هک  ار  ناسنا  رد  ناهنپ  ياه  يرامیب  و  دـیدرگ ، یمن  زوریپ  شا  ینادان  رب  شدرخ  دـید و  یمن  شیوخ  راـیتخا 
زاب تخرد  هویم  ندروخ  زا  ار  وا  سپ  تشادـن ، تشهب  زا  مدآ  جارخا  رب  یلیلد  زین  دـنوادخ  رگید  فرط  زا  و  درک ، یمن  اود  دـنراد 

دنوادـخ ات  دروخب ، نآ  زا  هدروآ و  يور  تخرد  نآ  هب  تعیبط  ياضتقم  هب  مدآ  ات  .دوب  مدآ  تعیبط  ياضتقم  رب  هک  نیا  اـب  تشاد ،
.دیامن نامرد  ار  دوخ  ياه  يرامیب  مدآ  ات  دنک  نوریب  اجنآ  زا  ار  مدآ  يا  هناهب  هب 

هجلاعم ناکما  هک  ینامز  رد  ات  دنهد  یم  اود  وا  هب  شردام  ردـپ و  .دـیآ  دـیدپ  وا  رد  يرامیب  دـنچ  دـیاب  هک  یکدوک  لاثم  ناونع  هب 
هک دنک  زورب  یتقو  رد  تسا  نکمم  دـنامب  ناهنپ  اه  يرامیب  نآ  رگا  هک  نیا  هچ  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  اه  يرامیب  نآ  دور  یم  ناشیا 

زین مدآ  نوچ  و  دشابن ، جالع  ناکما 
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زا دش ، یمن  رداص  یهانگ  شزغل و  يو  زا  رگا  اذـل  يو ، همزال  ناهانگ  اه و  شزغل  دوب و  يوطنم  ربکا  ملاع  يو  رد  هک  دوب  یناسنا 
ار وا  دـنوادخ  اذـل  .دوب  یم  رت  نییاپ  لماک  ناسنا  هبترم  زا  ترخآ  رد  شا  هبترم  اذـل  و  داتفا ، یم  تسا  ربکا  ملاع  هک  تیناسنا  هبترم 
هچ .هدیـشخب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  زا  نیا  دوش و  رهاظ  یناسنا  لامک  هبوت  هطـساو  هب  نآ  جالع  اب  ات  دـنکفا  هانگ  نآ  رد 

.دروآ تمحر  شدبع  رب  ات  هدوب  ادخ  راک  هک  نیا 

رب نادباع  تدابع  نافراع و  تفرعم  هک  دناد  یم  اهنآ  تدابع  تفرعم و  قلخ و  زا  يزاین  یب  ادخ و  تافص  تفرعم  زا  دعب  هدنب  مهن :
یهاون رماوا و  نیاربانب  دهاک ، یمن  وا  تردق  زا  يا  هرذ  شا  یهاون  تاروتسد و  تفلاخم  كرش و  رفک و  دیازفا و  یمن  ادخ  تردق 

ار يررـض  ای  دـنک و  بلج  ار  يدوس  دوخ  يارب  دـهاوخ  یم  هک  نیا  هن  تسا ، ناشراضم  عفانم و  هب  مدرم  ییاـمنهار  يارب  دـنوادخ 
اور متس  دوخ  رب  دوش ، بکترم  ار  یهن  ای  دنک و  كرت  ار  یهلا  رماوا  زا  يرما  هاگره  تافص  نیا  هب  ادخ  تخانش  اب  سپ  .دیامن  عفد 
دوخ و  ار ، ههل » الا  هلا  و   » همه راگدرورپ  هن  تسا ، هدرک  نایـصع  ار  دوخ  هب  طوبرم  راگدرورپ  هتـشاذگ و  مک  دوخ  قح  زا  هتـشاد و 
میرح هب  كولـس  هار  هداد و  داب  رب  ار  شیوخ  نیمزرـس  هتـشاذگ و  ار  شیوخ  تنطلـس  بیرخت  يانب  هدومن و  مادـقا  دوخ  ناصقن  رب 

ای تیبوبر و  راکنا  تیهولا و  یفن  اب  یلوم  تمرح  کته  نایصع و  هک  یتروص  رد  نیا  .تسا  هتـسب  ار  كولملا  کلام  ناهاش و  هاش 
ندرمش کبس 
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یَصَعَو :» دومرف دنوادخ  و  ( 781 «) اَنَـسُفنَأ اَنْمَلَظ  اَنَّبَر  : » دنتفگ مالـسلا  امهیلع  اوح  مدآ و  اذل  و  دـشابن ، مأوت  وا  یهن  رد  یتسـس  رما و 
(782 «) يَوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ 

فعاف انـسفنا  انملظ  دـق  انملظ و  نّمع  وفعت  نا  کباتک  یف  تلزنا  کنا  مهللا  : » دومرف ( 783) مالسلا هیلع  نیدباعلادیس  داجـس  ماما  و 
ضرعتم و ال کتبوقعل  فختسم و ال  كرمأب  دحاج و ال  کتیبوبرب  انأ  کتیصع و  نیح  کصعا  مل  یهلا  ...کلذب  یلوا  کناف  انع 

باتک رد  وت  ادنوادخ ! : » ینعی یتوقـش » اهیلع  ینناعأ  ياوه و  ینبلغ  یـسفن و  یل  تلوس  تضرع و  هئیطخ  نکل  نواهتم و  كدیعول 
هک نیا  هچ  رذگرد ، ام  زا  سپ  میدرک ، متـس  شیوخ  هب  ام  میرذگرد ، دندرک  متـس  ام  هب  هک  یناسک  زا  هک  يدرک  رما  ام  هب  تدوخ 

؛» .يوفع هب  رتراوازس  ام  زا  وت 

مدوب و هدرمش  کبس  ار  تنامرفای  رکنم و  ار  وت  تیبوبر  هک  دوبن  رطاخ  نیا  هب  مدرک  یم  ینامرفان  ار  وت  هک  ماگنه  نآ  رد  ادنوادخ !
تفیرف و ارم  مسفن  هدز و  رـس  نم  زا  یهانگ  نکیل  و  مشاب ، هدرمـش  تسـس  ار  وت  دـیع  هدـمآرب و  تبوقع  اب  هضرااـعم  ددـص  رد  اـی 

؛» ...دش ددم  نآ  رب  ارم  متواقش 

مناهانگ ایادـخ ، : » ینعی هعیطق ؛ اـهب  تدرأ  اـم  ینإـف  هعیطق  تناـک  نإ  یبونذ و  نإ  مهللا  : » دومرف ( 784) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  و 
« .منک نینچ  متساوخن  نم  نکیل  دشاب ، محر  عطق  هچرگ 

ار وا  نکیل  دشن ، دراو  يا  هبرض  يو  تمصع  هب  دشن و  جراخ  يو  تیدوبع  زا  درکن و  تیصعم  ار  يادخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
رد لوخد  زا  ار  وا  لاح  نآ  رد  تخادـنا و  ریخأت  هب  ار  یقثولا  هورع  هب  کسمت  تخادـنا و  بقع  ادـخ  مسا  لـبح  هب  ندز  گـنچ  زا 

میرح و
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بتارم نیلسرم  ناربمایپ و  ناگتشرف و  نابرقم و  تاجرد  نیموصعم و  تمـصع  رطاخ  نیمه  هب  تشاد ، زاب  هجرد  نیرتالاب  هب  لوصو 
مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  نآ  زا  الاب  هبترم  هجرد و  نآ  و  دسرب ، هجرد  هبترم و  نیرتالاب  ییاهن و  هبترم  هب  ات  دراد  نوگانوگ 

.دنزئاح ار  نآ  هجرد  نیرتالاب  تمصع و  بتارم  همه  دنراد و  قلطم  تمصع  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ،

دوخ فرط  هب  ار  يدوس  دوخ  رما  اب  دـهاوخ  یمن  کشزپ  تسا ، کشزپ  ياـهزیهرپ  تاروتـسد و  دـننامه  ادـخ  یهاون  رماوا و  سپ 
کـشزپ اب  رامیب  رگا  دیامن ، رود  وا  زا  ار  يرامیب  نایز و  دناسر و  دوس  رامیب  هب  دهاوخ  یم  هکلب  دیامن ، رود  ار  ینایز  ای  دـناشکب و 

تسس ار  وا  تاروتسد  ای  دیامن و  وا  ندوب  قذاح  تبابط و  راکنا  شیاهزیهرپ  تاروتسد و  تفلاخم  اب  هک  یماگنه  ات  دنک ، تفلاخم 
هب .تسا  هتفرگ  هنوگ  نیا  ار  اهوراد  ندروخن  دزم  هتخادنا و  ریخأت  هب  ار  دوخ  یتمالـس  اهنت  هدرکن ، عطق  ار  وا  اب  طابترا  هار  درامـشب 
یم هچ  امـش  باذع  زا  دـنوادخ  دـیدوب ، رازگـساپس  رگا  : » ینعی ُْمتْرَکَـش ؛» ْنِإ  ْمُِکباَذَِـعب  ُهَّللا  ُلَعْفی  اَم  : » دومرف دـنوادخ  رطاخ  نیمه 

داد و روتسد  هچره  ینعی  دیدیسر ، یم  ینمیا  هب  دیداد ، یم  رارق  شنیرفآ  فده  ریـسم  رد  ار  دوخ  ملاوع  همه  رگا  ینعی  تساوخ »؟
امش راک  هکلب  هدوبن  نم  لعف  زا  نم  باذع  ینعی  شیوخ ، حلاصم  يارب  هن  هدوب  امـش  دوخ  حلاصم  يارب  متـشاد  زاب  نآ  زا  ار  امـش  ای 

َءاَزَْجلا ُهاَزْجی  َّمـُث  * يَری َفْوـَـس  ُهیْعـَـس  َّنَأَو   » و ( 785 «) یَعَـس اَـم  اَّلِإ  ِناَـسنِْإِلل  َسَیل  ْنَأَو  : » هـک نـیا  هـچ  هدـش ، راوـشد  امـش  دوـخ  رب 
هاگنآ دنیب ، یم  يدوز  هب  ار  دوخ  شالت  ناسنا  : » ینعی ( 786 «) یَفْوَْألا
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« .دهد یم  رت  لماک  شاداپ  وا  هب  دنوادخ 

َنوُمَّرَکُمْلا

قیالخ رگید  رب  (ع ) همئا تمارک  يانعم  رد 

ناشیا هب  هدرک و  زاتمم  قیالخ  زا  ار  مدآ  ینب  دـنوادخ  تسا ، بوخ  زاتمم و  دوخ  سنج  ناـیم  رد  زیچ  نآ  ینعی  يزیچ  ندوب  میرک 
يادخ .دومرف  تیانع  ملع  ناشیا  هب  دیـشخب و  تمارک  مدآ  نادنزرف  نیب  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  شلآ  دمحم و  ترـضح  داد و  تمارک 
نایبلا عمجم  رد  .دادن  نایناهج  زا  يدحا  هب  ار  شناد  نیا  ( 787 «) َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناَسنِْإلا * َقَلَخ  َنآْرُْقلا *  َمَّلَع  ُنَمْحَّرلا *  : » دومرف یلاعت 

« .دندرگ یم  مولعم  ءایشا  همه  نآ  هب  هک  تسا  مظعا  مسا  يانعم  هب  هفیرش  هیآ  رد  نایب  : » درک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ار نآرق  دـنوادخ  : » دوـمرف ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  َنآْرُْقلا » َمَّلَع  ُنَـمْحَّرلا *   » هـیآ رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  ( 788) یمق و 
نامه نایب  دارم  دومرف : َنایَْبلا ،» ُهَمَّلَع  : » دندیسرپ تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دارم  دومرف : َناَسنِْإلا ،» َقَلَخ  : » دندیـسرپ .تخومآ »

ْمُهاَْنلَّضَفَو ِتاَبیَّطلا  ْنِم  ْمُهاَْنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْـنمَّرَک  ْدََـقلَو  : » دومرف زین  .دـندنمزاین و  نآ  هب  مدرم  هک  يروما 
میدیشک و شود  هب  یکـشخ  ایرد و  رد  ار  ناشیا  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف  ام  : » ینعی 789 ؛) «) ًالیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یَلَع 

« .میداد يرترب  اه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  و  میداد ، يزور  هزیکاپ  ياهاذغ  زا  ار  ناشیا 

ْمُهاْنلَمَح َو   » قلخلا رئاس  یلع  مدآ  ینب  انلضف  : » دومرف یم  هک  هدش  تیاور  هیآ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 790) یلاما رد  و 
نم سیل  لوقی  ْمُهاْنلَّضَف » َو   » اهلک راـمثلا  تاـبیط  نم  لوقی  ِتاـبیَّطلا » َنِم  ْمُهاـْنقَزَر  َو   » سباـیلا بطرلا و  یلع  لوقی  ِرْحَْبلا » ِّرَْبلا َو  ِیف 

ابارش اماعط و ال  اهیف  یلإ  اهدیب  عفرت  ال  اهیفب ، برشت  لکأت و  یه  الإ  رئاط  هباد و ال 
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رد ار  ناشیا  میداد و  يرترب  اه  هدیرفآ  رگید  رب  ار  مدآ  ینب  ام  ینعی : لیضفتلا ؛» نم  اذهف  هماعط ، هدیب  هیف  یلإ  عفری  هنإف  مدآ  نبا  ریغ 
ار ناشیا  هزیکاپ و  ياه  هویم  ینعی  میداد ، يزور  هزیکاپ  ياهاذغ  زا  ار  ناشیا  و  کشخ ، رترب و  ینعی  میدرک ، لمح  ایرد  یکـشخ و 
دننک و یم  کیدزن  بآ  اذـغ و  هب  ار  شیوخ  ناهد  اه  هدـنرپ  نایاپراچ و  همه  : » دومرف هیآ  نیا  هرابرد  ترـضح  نآ  .میداد » يرترب 
رب ناسنا  يرترب  دراوم  زا  یکی  زین  نیا  درب ، یم  شناهد  هب  ار  بآ  اذغ و  ناسنا  اهنت  دنرب ، یمن  ناهد  هب  دوخ  تسد  اب  ار  بآ  اذغ و 

« .تسا رگید  ياه  هدیرفآ 

قلخ هنإف  ناسنإلا  ریغ  ابکنم  یـش ء  لک  قلخ  : » دومرف ٍرِیثَک » یَلَع  ْمُهاَْـنلَّضَفَو  : » هیآ رد  هک  درک  تیاور  رقاـب  ماـما  زا  ( 791) یشایع و 
تیاور نایمدآ  تروص  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و  .دـیرفآ » تسار  ار  ناسنا  یلو  درک  قلخ  هداتفا  ار  همه  ینعی : ابـصتنم ؛

« .تسادخ دزن  هب  تروص  نیرت  یمارگ  نیا  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدش 

َنوُوْری اَّمَع  مالسلا  هیلعٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  ( 792) یفاک رد  و 
َیلِإ اَهَفاَضَأَف  ِهَِفلَتْخُْملا  ِرَوُّصلا  ِِرئاَس  یَلَع  اَـهَراَتْخا  ُهَّللا َو  اَهاَفَطْـصا  ٌهَقُولْخَم َو  ٌهَثَدُْـحم  ٌهَروُص  یِه  َلاَـقَف  ِِهتَروُص  یَلَع  َمَدآ  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ 
لها مدیـسرپ : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یِحوُر ؛» ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو   » ِیتَیب َلاَقَف  ِهِسْفَن  َیلِإ  َحوُّرلا  ِهِسْفَن َو  َیلِإ  َهَبْعَْکلا  َفاَـضَأ  اَـمَک  ِهِسْفَن 

.دیرفآ شیوخ  تروص  رب  ار  مدآ  دنوادخ  هک  دننک  یم  تیاور  تنس 

تروص اذـل  دـیزگرب ، نوگانوگ  ياه  تروص  رگید  رب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  قولخم  ثداح و  تروص  نیا  داد : خـساپ  ترـضح 
، داد تبسن  دوخ  هب  ار  ناسنا 
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(.« 793 «) یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  : » دومرف دومن و  بوسنم  دوخ  هب  ار  حور  داد و  تبسن  دوخ  هب  ار  هبعک  هک  نانچ 

لامج زا  تیاکح  نیرت  مامت  نیرت و  لماک  یناسنا  تروص  هک  دشاب  نیا  شدوخ  هب  تبـسن  شنیزگ و  تلع  هک  دراد  ناکما  میوگ :
یتروص هب  روصتم  دنوادخ  هک  دوب  نکمم  رگا  هک  دنک  هاگآ  ات  داد  تبـسن  هدرک و  هفاضا  شدوخ  هب  دنوادخ  اذل  دراد ، ار  لالج  و 

ریغ تیدبا و  تیلزا و  اب  هک  نیا  هچ  تسا  لاحم  دنوادخ  يارب  تروص  نکیل  .دمآ  یم  رد  یناسنا  تروص  هب  تسا ، لاحم  هک  دوش 
.دراد يراگزاسان  تاذ  ندوب  یهانتم 

تسا و نم  ّرـس  ناسنا  هرـس » انا  يّرـس و  ناسنالا  نا  : » تسا هدش  لقن  دنوادخ  نابز  زا  هک  دنک  یم  دـییأت  ریز  تیاور  ار  قوف  بلطم 
یتمکح شناد و  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  ناشیا  دنوادخ  دنتسه و  ادخ  دزن  هب  اه  ناسنا  نیرت  یمارگ  دمحم  لآ  متـسه و  وا  ّرـس  نم 

رب داتـسرف و  مالـس  ناـشیارب  درک و  راذـگاو  ناـشیا  هب  ار  دوخ  نید  رما  دوـمرفن و  اـطع  ناـیناهج  زا  سک  چـیه  هب  هک  داد  ناـشیا  هب 
« نیسای لآ  یلع  مالس  و  : » دومرف داتسرفن و  مالس  رگید  ناربمایپ  نادنزرف 

ادخ هب  هن  : » دومرف قداص  ماما  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  نانـس  نب  هلادبع  زا  نانـس  نب  دـمحم  هب  شدانـسا  هب  ( 794) یفاک رد  و 
اَْنلَزنَأ اَّنِإ  : » دومرف تسا و  هدوـمرفن  ضیوـفت  مالـسلا  هیلع  همئـالا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  زج  يدـحا  هب  دـنوادخ  مسق ،
هچنآ هب  مدرم  نیب  اـت  میداتـسرف  وـت  رب  قـح  هب  ار  باـتک  اـم  ینعی : ( 795 «) ُهَّللا َكاَرَأ  اَِمب  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلاـِب  َباَـتِْکلا  َکـَیلِإ 

ییامن مکح  هداد  ناشن  وت  هب  دنوادخ 
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.تسا يراج  مالسلا  مهیلعءایصوا  رد  نیا  و 

اَنْکَرَتَو : » دومرف درک و  دای  ار  دمحم  دنوادخ  هاگنآ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ( 797 «) َنیِسای ْلِإ  یَلَع  ٌماَلَس   » هفیرش هیآ  رد  ( 796) یمق
« .دنتسه همئا  نیسای  لآ  دمحم و  نیسای  : » دومرف ( 798 «) َنیِسای ْلِإ  یَلَع  ٌماَلَس  َنیِرِخْآلا * ِیف  ِهیَلَع 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هیآ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 799) یناعم رد  و 
« .میتسه نیسای  لآ  ام  تسا و  دمحم  نیسای  »

ترـضح نآ  ياه  ماـن  زا  یماـن  نیـسای  دنتـسه و  دـمحم  لآ  نیـسای  لآ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ( 800) عـماوج رد  و 
« .تسا

َنوُبَّرَقُمْلا

زا ناشیا  رایتخا  تلع  هدیرفآ و  شیوخ  تاذ  رون  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هک  دش  نایب  نیملاعلا » بر  هریخ  ترتع  و   » هرقف حرش  رد 
.تسا یفاک  دنتیاده  بلاط  هک  یناسک  يارب  نامه  هدوب و  هچ  یسوم  شمیلک  ادخ و  نیب  يارجام  قیالخ و  نیب 

َنْوَفَطْصُمْلا َنوُقِداَّصلا  َنوُقَّتُمْلا 

؟ تسیچ نیقداص  زا  دارم 

يوقت نیقتم  ناشیا  ّرس  ناشیا و  هطساو  هب  دنتـسه و  يوقت  ماوق  مالعا و  ناشیا  هک  نیا  دش و  نایب  یقتلا » مالعا  و   » رد يوقت  تقیقح 
.دنوش یم  تیاده  مدرم  ناشیا  هینالع  هطساو  هب  دننک و  یم  هشیپ 

.دراد ( 801 «) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو   » هفیرش هیآ  هب  هراشا  نوقداصلا » »

لثم دوش ؛ یم  هدیمان  قداص  دشاب  نآ  قباطم  هچ  ره  اذل  دشاب و  یم  یـش ء  دوجو  ررقت و  عقاو و  زا  ترابع  قدص  تقیقح  هک  نادب 
دـشاب عقاو  اب  قباطم  هداد  هک  يربخ  رگا  هدـنهد  ربخ  زین  تسا و  بذاک  الا  قداـص و  دـشاب  عقاو  اـب  قباـطم  ربخ  رگا  يربخ ، تبـسن 

.دراد تیعقاو  شربخ  هک  دنک  نامگ  هدنهد  ربخ  هچرگ  تسا ، بذاک  الاو  قداص 

اَِهتْحَت ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِـص  َنـِیقِداَّصلا  ُعَـفنی  ُمْوـی  اَذَـه  : » دوـمرف ادـخ  هـک  نـیا  هـچ  تـسا ، روذـعم  غورد  نـیا  رد  وا  هـلب ،
اهدور اهنآ  ریز  زا  هک  دنراد  ییاه  غاب  ناشیا  دـشخب ، يدوس  ییوگتـسار  ار  نایوگتـسار  هک  تسا  يزور  نیا  : » ینعی ( 802 «) ُراَهنَْألا

.درادنپب عقاو  ار  نآ  يدقتعم  هچنآ  هن  دراد ، دوس  نامیا  تقیقح  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نشور  هک  نیا  هچ  .تسا » يراج 

لماح هک  دنتسه  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ناشیا  دنتسه و  عقاو  تقیقح و  لماح  هک  دنا  یناسک  تسخن  هیآ  رد  نیقداص  زا  دارم  سپ 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 803) یفاک رد  اذل  .دننآ  یلک  رهاظم  ادخ و  مسا 
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ناشیا تعاط  هب  هک  یناسک  مالـسلا و  مهیلع  همئا  نیقداص  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ( 804) مالـسلا هیلعاضر  ماما  زا  و  میتسه » ام  دارم  »
« .دنشاب یم  دنراد  فارتعا 

مالـسلا مهیلعدـمحم  لآ  اب  ینعی  َنِیقِداَّصلا » َعَم  اُونوُکَو  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  و 
.دنتسه همئا  ناشیا  هک  هدرک  تیاور  ( 805) یمق دیشاب و 

.نک هعجارم  نآ  هب  .دنک  یم  تیافک  نامه  .دش و  نایب  نیلسرملا » هوفص  نییبنلا و  هلالس  و   » ریسفت رد  نآ  زا  دارم  نوفطصم »  » و

ِهَّلِل َنوُعیِطُمْلا 

دوخ تاقلعتم  اضعا و  حراوج و  همه  اه و  ییاراد  ناج و  ینعی  هداد  ادـخ  ار  هچنآ  ره  هدـنب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تعاط  تقیقح 
هللا یلصدمحم  لآ  دمحم و  زا  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  مهارف  ادخ  هب  تبسن  يا  هدنب  يارب  هجرد  نیا  دنک و  فرص  یهلا  هدارا  رد  ار 

.مینک یمن  هداعا  رگید  هدش و  نایب  هَّللارما » یف  نیرقتسملا   » رد بولطم  نیا  دشاب ، هلآو  هیلع 

ِهِرْمَأِب َنوُماَّوَقْلا 

.دش نایب  هیهن » هرمال و  نیرهظملا  هرما و  یف  نیرقتسملا   » رد نآ  ریسفت 

ِهِتَداَرِإِب َنوُلِماَعْلا 

هب دنریگ و  یمن  یـشیپ  ادخ  زا  راتفگ  رد  هتفرگ و  دهع  ناشیا  زا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـننک ، یمن  يراک  ناشیا  هک  تسا  نیا  دارم 
هک نیا  هچ  تسا ، هدرک  زاب  نآ  يارب  یباب  یفاـک  رد  هدـش و  دراو  هنیمز  نیا  رد  ناوارف  تیاور  هک  ناـنچ  دـننک ، یم  راـک  وا  ناـمرف 

تسا رترب  رتالاب و  ناشیا  مولع  همه  زا  یجیردت  ملع  نیا  و  دسر ، یم  ناشیا  هب  جیردت  هب  قیالخ  روما  ناشدوخ و  هرابرد  یهلا  رماوا 
.تسا هدش  زاب  یباب  مالسلا  مهیلع  همئا  ملع  باب  رد  یفاک  رد  هنیمز  نیا  رد  و 

ِهِتَماَرَکِب َنوُزِئاَفْلا 

، تسا لامعا  نیرتهب  دـسر  یم  ناشیا  هب  جـیردت  هب  ناشیاهراک  هرابرد  هک  یتاروتـسد  دـنوش و  یم  زئاف  میرک  لامعا  هب  ناشیا  ینعی 
لآ يداـبم  لـلع و  نوـچ  دـنوش و  یم  رومأـم  دوـخ  تاـماقم  یتـسپ  بتارم و  يدـنلب  اـه و  تیلباـق  هزادـنا  هب  نیرومأـم  هک  نیا  هچ 

هتشاد ار  تبـسانم  تیاهن  تلع  نآ  اب  هک  دشاب  يزیچ  اهنآ  هب  رومأم  دیاب  سپ  تسا ، يدابم  نیرت  یمارگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
نیاربانب دوب ، ناشیا  تاکلم  تافـص و  يدابم و  هب  رظان  یلبق  ياه  هرقف  دـشاب و  یم  ناشیا  لاعفا  ملاع  هب  رظاـن  هرقف  نیا  سپ  دـشاب ،

.تسین رارکت 

ْمُکَدیَأ ِهِروُنِل َو  ْمُکَبَجَتْنا  ِهِناَهْرُبِب َو  ْمُکَّصَخ  ُهاَدُهِب َو  ْمُکَّزَعَأ  ِهِتَرْدُقِب َو  ْمُکاَبَتْجا  ِهِّرِسِل َو  ْمُکَراَتْخا  ِهِبیَغِل َو  ْمُکاَضَتْرا  ِهِمْلِعِب َو  ْمُکاَفَطْـصا 
ِهِحوُرِب

دنراگدرورپ ملع  فرظ  (ع ) هّمئا
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دنا هدیسر  تیشم  ملع  هب  هک  تسا  نیا  داد  مالسلا  مهیلع  شلآ  دمحم و  هب  دنوادخ  هک  یشناد  هک  دش  نایب  ملعلا » ناّزخ  و   » هرقف رد 
دوجو بتارم  همه  زا  هیفـصت  دیرجت و  هک  نیا  رگم  تسین ، نکمم  يا  هجرد  نینچ  دنا ، یهلا  تیـشم  يوس  هب  ناگدـنناوخ  ناشیا  و 

تـسین نکمم  تانکمم  يارب  هک  لماک  دـیرجت  هبترم  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  هدـیدرگ و  هیزنت  هیکزت و  دودـح  همه  زا  دنـشاب و  هدـش 
دنـشاب دویق  دودح و  ملاع  رد  هک  ینامز  ات  الاو  دنیامن ، عامتجا  يدیق  ره  اب  شیوخ  يدابم  اب  دنناوتب  دـنوش و  اهر  دازآ و  ات  دـناسرب 

رازه اب  دشاب  طرـشبال  يزیچ  رگا  یلو  تسا ، داضتم  يرگید  اب  يدـح  ره  هک  نیا  هچ  دـنیامن ، دوعـص  يرگید  هبترم  هب  دـنناوت  یمن 
هجرد نیرترب  نابرقم و  هبترم  نیرتالاب  اه و  هدـش  یمارگ  هاـگیاج  هب  دـیزگرب و  ار  ناـشیا  هنوگ  نیا  یتقو  دوش ، یم  عمج  مه  طرش 

نآ رب  دنک و  علطم  دوخ  ملع  رب  ار  ناشیا  هک  هداد  تیاضر  دنوادخ  سپ  دننک ، یم  ادیپ  ار  یهلا  ملع  لوزن  تیلها  دـناسر ، نالـسرم 
مزج ار  مزع 
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نومنهر دوخ  تیاده  هب  تخاس و  رپ  دوخ  تردق  هب  ار  ناشیا  داتسرف و  ورف  ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ  ّرـس  دیزگرب و  ار  ناشیا  هدرک و 
هریچ ءایـشا  رب  تلاکو  تردق و  نیا  اب  اذل  دنناسرب ، دنراد  شیاجنگ  هک  يا  هزادـنا  هب  ار  ءایـشا  هک  درک  راذـگاو  اهنآ  هب  ینعی  دـش ،

.درک یم  تلالد  ادخ  یلامج  یلالج و  تافص  لامک  رب  نیهارب  نآ  .دیدرگ  اهنآ  هژیو  راگدرورپ  نیهارب  دنوش و 

نیا همه  دنوادخ  دـبای ، یمن  ققحت  نآ  هب  زج  نیمز  نامـسآ و  رد  يا  هرذ  چـیه  هک  دراد  يا  هناگ  تفه  ملاوع  هب  هراشا  تارقف  نیا 
هب هدیـسر  تیـشم  ملاع  هب  هک  یملع  اذل  دیا ، هدش  یهلا  تیـشم  فرظ  شملع  يارب  امـش  شنیزگ  اب  نیاربانب  داد ، امـش  هب  ار  بتارم 
ادخ بیغ  داد و  رارق  شیوخ  هدارا  لحم  ار  امش  دنوادخ  تیشم  ملاع  رد  امش  نتفرگ  دهاش  ادخ و  تیاضر  اب  دیدرگ و  لصاو  امش 

هب دشاب  امش  هدارا  اب  ردق  ملاع  هب  ندیـسر  دیاب  دیا  هدیدرگ  ادخ  ّرـس  ندعم  هدارا و  لحم  امـش  هک  یماگنه  دیدرگ و  امـش  دوهـشم 
امش ریدقت  اب  زج  ءایشا  همه  ریدقت  نیاربانب  تخاس ، رپ  دوخ  تارودقم  اب  ار  امش  ینعی  دیزگرب ، ار  امـش  دوخ  تردق  اب  ظاحل  نیمه 
ملاع هب  ءایشا  لیزنت  رب  یلوتسم  هریچ و  ار  امش  هک  نیا  هب  دش  نومنهر  شیاضق  هب  ار  امـش  ءایـشا  ریدقت  زا  دعب  تسین و  ریذپ  ناکما 
سپ دوشن ، ادج  امش  زا  هدوب و  امـش  اب  هشیمه  وا  تیبوبر  ناهرب  ات  هداد  صاصتخا  اهنآ  یجیردت  ياضما  هب  ار  امـش  تخاس و  ءاضق 

اذل تسا و  سدقلا  حور  رون  نآ  دیور و  هار  نآ  اب  هک  داد  رارق  يرون  امش  اب 
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امـش سپ  .دزاس  یم  علطم  ار  امـش  عور  رد  يو  ندیمد  اب  داد  هزاجا  يزیچ  رد  امـش  هب  دنوادخ  هاگره  تخاس ، نآ  هب  دـیؤم  ار  امش 
! نک عجارم  نآ  هب  .دش  هتفگ  هلاسرلا » عضوم   » رد يرتاسر  نایب  اب  بلطم  نیا  دیهد و  یم  لیزنت  لجا  ملاع  هب  ار  نآ 

تسا مظعا  مسا  نامه  دشاب و  یم  ناشیا  ملع  داوم  هک  دراد  يا  هیهلا  هیلک  تیـشم  ملاع  هب  هراشا  هملعل » مکیفطـصا  : » دومرف هک  نیا 
ای برقم و  هتـشرف  چیه  ار  فرح  نیا  تسا ، هدـیزگرب  بیغ  ملع  رد  دوخ  يارب  ادـخ  ار  یفرح  تسا و  فرح  هس  داتفه و  ياراد  هک 

دوخ تیب  لها  هب  ترضح  نآ  هداد و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هب  ار  فرح  ود  داتفه و  دنوادخ  دناد ، یمن  لسرم  يربمایپ 
( هر  ) ینیلک هک  هدمآ  یفاک  رد  یتایاور  هراب  نیا  رد  دنناد ، یم  ار  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  ثداوح  نآ  اب  ناشیا  .دومرف  اطع  ثرا  هب 

.تسا هدومن  زاب  یباب  نآ  يارب 

ملاع رد  ملع  تلزنم  هب  نآ  تسا و  تادوجوم  همه  رد  نیتسخن  رداص  هک  تسا  توبن  تقیقح  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرهب  هبترم  نیا 
.دشاب یم  هعبس  ملاع  زا  قلخ 

(806 «) ٍلوُسَر ْنِم  یَضَتْرا  ْنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ *  ِِهبیَغ  یَلَع  ُرِهْظی  اَلَف   » هفیرش هیآ  هب  هراشا  هبیغل » مکیضترا  و   » دومرف هک  نیا  و 

هدارا ملاع  هب  نآ  هب  .تسا و  توبن  هبترم  زا  رت  نییاپ  تلاسر  هبترم  هک  نیا  هچ  دراد ، تلاسر  زا  ناشیا  هرهب  بیصن و  هب  هراشا  نیا  و 
یمن مسا  ود  زا  یکی  نودـب  هک  تسا  عمج  ملاع  نآرق و  ملاع  تیـشم و  ملاع  تلزنم  هب  ناشیا  ملاوع  رد  هک  هدومن  هراشا  هیهلا  هیلک 

دیاب ًامتح  و  دیامن ، لزنت  تداهش  ملاع  هب  دناوت 
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.تسا هباشتم  هیآ  هک  تملظ  ملاع  ای  تسا و  همکحم  هیآ  هک  رون  ملاع  .دیآ  دورف  ملاع  ود  نیا  زا  یکی  رد 

همکحم هیآ  رون و  ملاع  نآ  زا  دارم  هک  تسا  یهلا  ردق  ملاع  هک  دراد  هیقلخ  هدارا  ملاع  هب  هراشا  هّرـسل » مکراتخا  و  : » دومرف هک  نیا 
لوسر راـتخم  رطاـخ  نیمه  هب  دـشاب ، یم  ناـقرف  تلزنم  ترثک و  ملاـع  هب  لزنت  ماـقم  رد  لوسر  ادـخ و  راـتخم  هک  تسا  هَّللا  مسا  و 

رایتخا و شّرـس  يارب  ناشیا  سپ  توغاـط ؛ هب  هن  تسا  هَّللا  مسا  هب  ترثک  ملاـع  رد  ناـشیا  روهظ  هک  نیا  هچ  دـننایناهج ، راـگدرورپ 
.دنا هدش  باختنا 

ءامـسا ملاوع  هب  ناشیا  لیزنت  هبترم  نیا  .دراد  تسا  قیالخ  رد  ردق  ملاع  هک  یهلا  ياضق  ملاع  هب  هراشا  هتردـقب » مکیبتجا  و   » هرقف و 
يانعم هب  میج  رسک  هب  ابج  هوبج و  هوابج و  هیابج و  نآ  هشیر  لاعتفا و  باب  زا  ءابتجا  اریز  دنتسه ، هَّللا  مسا  بتارم  هک  تسا  ینـسح 

رد ار  تارودقم  مامت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  تسا ؛ هدـمآ  سوماق  رد  هک  نانچ  .دـشاب  یم  هدـش  عمج  ضوح  رد  هک  یبآ 
ضوح رد  ار  بآ  هک  نانچ  دشاب ، هدرک  مالعا  تارودـقم  هب  تبـسن  ار  شیوخ  ياضق  ات  هدومن  رپ  نآ  زا  ار  امـش  هدرک و  عمج  امش 

.تسا ءالتما  يارب  عمج »  » يانعم نیمضت  هیدعت و  يارب  هتردقب »  » رد ءاب  سپ  دشاب ، هدش  رپ  نآ  هب  ضوح  هدرک و  عمج 

هب تیادـه  یگریچ و  هبلغ و  يانعم  هب  ّزع  دراد و  تسا  قلخ  رد  ءاضق  ملاع  هک  یهلا  ءاضما  ملاع  هب  هراـشا  هادـهب » مکّزعا  و   » هرقف و 
نداد رارق  اب  هک : تسا  نیا  دارم  تسا ، وا  هدارا  ندناسر  لاصیا و  يانعم 
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.تسا هدش  هداد  نآ  ءاضما  ءایشا و  همه  رب  هطلس  یگریچ و  امش  هب  امش  رد  ءاضما  ملاع 

رد لجا  ملاع  سپ  دشاب ، یم  نذا  ملاع  قلخ و  رد  ءاضما  ملاع  هک  دراد  یهلا  لجا  ملاع  هب  هراشا  نیا  و  هناهربب » مکّـصخ  و  : » هرقف و 
همه تشادرب  امـش و  شنیزگ  رطاخ  هب  بلطم  نیا  هک  درک  نایب  نینچ  ار  بولطم  نیا  هاگنآ  .دـشاب  یم  جراـخ  رد  نییعت  ملاـع  قلخ 

.دشاب یم  تسامش  روهظ  يادبم  هک  تسا  هَّللا  مسا  هک  شرون  هطساو  هب  امش  زا  اه  باجح 

رد هبترم  نیا  ندیـسر  اـب  تسا و  هَّللا  مسا  بتارم  زا  يا  هبترم  نوؤش و  زا  ینأـش  نیا  هحورب ؛ مکدـیا  هرونل و  مکبجتنا  و  دومرف : اذـل 
«. هنم حورب  مهدیا  و  : » دومرف هک  نانچ  درک ، دییأت  ار  مالسلا  مهیلعءایبنا  دنوادخ  ادخ ، ياه  تجح 

اَنِْرمَأ ْنِم  ًاحوُر  َکَیلِإ  اَنیَحْوَأ  َِکلَذَکَو   » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  ریـصبوبا  زا  ( 807) یفاک رد 
َناَک َلِیئاَکیِم  َلِیئَْربَج َو  ْنِم  ُمَظْعَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌْقلَخ  َلاَـق  : » دومرف مدیـسرپ ، ( 808 «) ُناَمیِْإلا َالَو  ُباَتِْکلا  اَم  يِرْدَت  َْتنُک  اَم 

؛» ِهِدَْعب ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه  ُهُدِّدَسی َو  ُهُِربْخی َو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم 

مکحم علطم و  ار  وا  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  حور  نیا  تسا ، لیئاکیم  لیئربج و  زا  رت  گرزب  يا  هدیرفآ  حور  ینعی :
« .دشاب یم  يو  زا  دعب  ناماما  اب  حور  نآ  دومن ، یم 

ْنِم ُحوُّرلا  ُْلق  ِحوُّرلا  ْنَع  َکَنُولَأْسیَو   » هفیرـش هیآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   » هک هدش  تیاور  ریـصبوبا  زا  ( 809) یفاک رد  زین  و 
مالـسلا هیلع  همئا  اب  هدوب و  عمج  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  لیئارزع  لیئربج و  زا  رت  گرزب  یقولخم  دومرف : مدیـسرپ ، ( 810 «) یِّبَر ِْرمَأ 

زا حور  نیا  دشاب ، یم 
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« .تسا توکلم  ملاع 

مهیلع شلآ  دـمحم و  دراد و  یبیـصن  حور  نآ  زا  يدوـجوم  ره  هکلب  یـسفن  ره  هک  هدـش  هتفگ  توـبن  تقیقح  ناـیب  رد  هـک  نادـب 
هیهلا هیولع  تقیقح  هیهلا و  هیدمحم  تقیقح  سپ  دنشاب ، یم  وا  هیئزج  رهاظم  مدرم  رگید  دننآ و  هیلک  رهاظم  يربک و  تایآ  مالسلا 

دنا هدیسر  مظعا  مسا  بتارم  مامت  هب  هک  نیا  لیلد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  سپ  دنتـسه ، ءایـشا  همه  رد  نونکم  دوجوم  ود 
اه و نامسآ  همه  هک  يا  هناگتفه  ياه  تلصخ  نآ  تایلک  اذل  تسا ، یهلا  هیولع  تقیقح  یهلا و  هیدمحم  تقیقح  ياربک  تیآ  هک 

رگید فالخ  رب  دـنراد ، هطاحا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  همه  هب  رطاخ  نیمه  هب  .دـنتفای  صاصتخا  ناـشیا  هب  دـندوجوم  نآ  هب  نیمز 
ّرس سوفن و  هب  رظن  اه  هرقف  نیا  سپ  .دنقلخ  يادهش  ناشیا  دراد و  ققحت  ناشیا  رد  نارگید  هن  قلخ و  بتارم  همه  اذل  تادوجوم و 

ملاـع ّربدـم  همئا  هک  نیا  هن  دراد ، هرهب  تیـالو  توبن و  تقیقح  زا  يدوـجوم  ره  هک  نیا  هچ  تسا ، نوـنکم  ءایـشا  رد  هک  دراد  همئا 
نتفریذپ رثا  رد  مدرم  رگید  ناشیا و  تسا و  کیرش  نودب  دحاو  يادخ  زا  نآ  ریغ  ریدقت و  ریبدت و  هکلب  دنشاب ، نآ  ردقم  ناکما و 

.دش قیقحت  باتک  يادتبا  رد  هک  نانچ  دنراد ، رارق  حطس  کی  رد  هطساو  چیه  نودب  ادخ  زا 

ِهِضْرَأ یِف  َءاَفَلُخ  ْمُکیِضَر  َو 

ادخ زا  (ع ) هّمئا تفالخ  رد 

رد تسا ، نآ  رب  ناکما  ملاع  رد  تیلباق  تاهج  راتخاس  هک  تسا  يزیچ  ای  نیمز  زا  دارم  هک  نیا  هچ  دراد ، انعم  ود  نیمز  رب  تفـالخ 
تسا یلعا  لثم  وا  دشاب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  ّرس  هب  دوجو  ملاع  رد  تاریثأت  همه  هک  دیدرگ  مولعم  تروص  نیا 
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َُهلَو ِهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُهَو  ُهُدیِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبی  يِذَّلا  َوُهَو  : » دومرف دنوادخ  اریز  دـیامن ، یم  شا  هداعا  هاگنآ  هدرک و  عورـش  ار  تقلخ  هک 
یم زاب  ار  نآ  هدرک و  عورش  ار  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  وا  : » ینعی ( 811 «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  یَلْعَْألا  ُلَثَْملا 

زا دارم  ای  و  .تسا » میکح  یمارگ  وا  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  یلعا  لثم  ياراد  دنوادخ  تسا و  رت  ناسآ  وا  رب  نیا  و  دنادرگ ،
.تسا تادوجوم  رگید  لابق  رد  نیمز  نآ 

هب ار  امـش  درک و  لـماک  امـش  يارب  ار  دوجو  زاـین  دروم  تادوجوم  ناـکرا  همه  دـنوادخ  یتـقو  هک  تسا  نیا  دارم  تروص  نیا  رد 
و ( 812 «) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  : » دومرف درک و  بدا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  امـش  دج  هک  نانچ  دومن ، بیدأت  شیوخ  بادآ 

ْعِطی ْنَم  : » دومرف و  ( 813 «) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ْمُکاَتآ  اَمَو  : » دومرف دومن و  راذـگاو  وا  هب  ار  مدرم  تسایـس  سپس 
سپ تسا ، هدرک  زاب  یباب  نآ  يارب  ینیلک  هدـش و  تیاور  ددـعتم  قرط  اـب  ( 815) یفاک رد  هک  ناـنچ  ( 814 «) َهَّللا َعاَطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا 

: دوـمرف داد و  رارق  شیوـخ  ياـفلخ  اـه و  تجح  ار  امـش  سپ  تسناد ، امـش  هتـسیاش  ار  تفـالخ  داد و  تفـالخ  تعلخ  زین  ار  اـمش 
ِدَْعب ْنِم  ْمُهََّنلِّدَـبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنـِم  َنـیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاَِـحلاَّصلا  »

نامیا هک  یناسک  هب  دنوادخ  : » ینعی ( 816 «) َنوُقِساَْفلا ْمُه  َِکَئلْوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًائیَش  ِیب  َنوُکِرْـشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ 
ار ناگتـشذگ  هک  نانچ  دهد ، رارق  نیمز  رد  شیوخ  هفیلخ  ار  ناشیا  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و 

هتسیاش ناشیا  يارب  هک  ینید  تسا و  هداد  رارق  هفیلخ 
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نآ زا  دعب  سکره  دنزرون و  كرـش  ارم  ات  دنک  یم  لدب  ینمیا  هب  سرت  زا  دعب  ار  ناشیا  یناساره  هدرک و  رقتـسم  نّکمتم و  ار  دـید 
« .دوب دهاوخ  قساف  دنک ، یساپسان 

ناشیا زا  دارم  : » داد خساپ  دنا ، هدیسرپ  ترـضح  نآ  زا  هدش  دای  هیآ  زا  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 817) یفاک رد 
« مالسلا مهیلع  دنا  همئا 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  زا  دعب  نایلاو  هرابرد  شباتک  رد  دـنوادخ   » هک هدـش  تیاور  ( 818) مالـسلا هیلعرقاب  ماما  زا  و 
، مهد یم  رارق  هفیلخ  ربمایپ  زا  دعب  متدابع  نید و  ملع و  رطاخ  هب  ار  امش  : » ینعی نوقسافلا » مه  ...نیذلا  هَّللا  دعو  : » دومرف هژیو  روط 
«، دنزرون كرش  دنتسرپب و  ارم  ات  دوش ، ثوعبم  دیآ  یم  يو  زا  دعب  هک  يربمایپ  ات  داد  رارق  ییایـصوا  دوخ  زا  دعب  يارب  مدآ  هکنانچ 

تفگ نیا  زا  ریغ  سکره  سپ  تسین ، يربمایپ  دمحم  زا  دعب  هک  دنـشاب  دقتعم  هک  دنتـسرپب  ینامیا  هب  ارم  ینعی  یننودـبعی »  » زا دارم 
رگا دیـسرپب ، ام  زا  مینایلاو ، نامه  ام  تخاس و  نکمتم  ملع  هب  دمحم  زا  دعب  ار  رما  نایلاو  دنوادخ  نیاربانب  نوقـسافلا » مه  کئلوأف  »

.درک دیهاوخن  نینچ  امش  دینک و  فارتعا  میدرک ، ناتقیدصت 

بترم ادـخ  هب  تبـسن  نآ  ندـش  هدایپ  روما و  نآ  ات  داد  رارق  هفیلخ  و  تسادـخ ، زا  تباین  زا  تراـبع  ادـخ  زا  تفـالخ  تقیقح  سپ 
هک نانچ  دـنراد ، فارتعا  ناشیا  تیبوبر  تیهولا و  هب  هدروآ و  نامیا  لد  هب  مدرم  هک  نیا  زا  ددرگ  فشاک  لـیلد و  نیمه  و  ددرگ ،

ٌلِعاَج یِّنِإ  : » دومرف روبزم  تایآ  رد  هکنانچ  دوش ، مولعم  ربکتـسم  رفاک  زا  نمؤم  ات  دننک  هدجـس  مدآ  يارب  ات  تشاداو  ار  ناگتـشرف 
هروس رد  و  ( 819 «) ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف 
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ُُهتیَّوَس اَذِإَـف  :» دومرف هروـس ص  رد  و  ( 820 «) ٍنُونْـسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاَْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاَـخ  یِّنِإ  ِهَِکئاَـلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَـق  ْذِإَو  : » دومرف رجح 
نآ اب  هک  نیا  هچ  تسا  هناحبـس -  يادخ -  تعاط  مدآ  يارب  ناشیا  دوجـس  سپ  ( 821 « ) َنیِدِـجاَس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو 

فرط نآ  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  دـننک  يور  یفرط  هب  هک  نیا  هچ  دـنناسر ، یم  تاـبثا  هب  ناحبـس  يادـخ  يارب  ار  ادـخ  تیدوبع 
.تشاداو

ِهِتیِرَب یَلَع  اجَجُح  َو 

ُءِراَْـبلا ُِقلاَْـخلا  ُهَّللا  َوُـه   » هفیرــش هـیآ  رد  هـیرب »  » .دــش ناـیب  تـجح  ینعم  یلوـالا » هرخــالا و  ایندــلا و  لــها  یلع  هَّللا  جــجح   » رد
قلاخ هک  نیا  هچ  مییوگ : یم  نونکا  هک  تسانعم  نیا  هب  هدمآرد  روصم  قلاخ و  رانک  رد  یتقو  يراب » ، » تسا هدـمآ  ( 822 «) ُرِّوَصُْملا
ياج رد  تسا  نکمم  کیره  هچرگا  دشاب ، یم  سوفن  ملاع  هب  لوقع  لیزنت  رابتعا  هب  تاذ  يراب  لوقع و  داجیا  رابتعا  هب  تاذ  ینعی 

هچ اریز  دشاب ، یم  هریغ  ریصب و  عیمس و  لیبق  زا  ءامسا  ملاع  هب  سوفن  لیزنت  رابتعا  هب  تاذ  يانعم  هب  روصم  و  دوش ، لامعتـسا  رگید 
ِیف اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَم   » هفیرـش هیآ  لثم  .دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  قوف  يانعم  دوش و  یم  قالطا  اسب 

زا لبق  یباتک  رد  هک  نیا  رگم  هدیـسرن  امـش  هب  ناتیاه  ناج  رد  ای  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه  : » ینعی ( 823 «) اَهَأَْربَن ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباَتِک 
.سوفن ءاشنا  زا  لبق  ینعی  اهأربن »  » اجنیا رد  .تسا » هدش  هتشون  مییامن  قلخ  ار  سوفن  هک  نیا 

« هینیع نیب  ایندلا  یف  ناسنالا  بیصی  ام  لک  بتکی  ماحرالا  کلم  نا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  للع  رد  و 
دسر یم  ایند  رد  ناسنا  هب  هک  ار  هچنآ  ماحرا  هتشرف  »
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رد نیمه  دنام و  یم  یقاب  بتارم  همه  يانف  زا  دـعب  سفن  دـسیون ، یم  يو  سفن  ملاع  رد  ینعی  میوگ : .دـسیون » یم  يو  یناشیپ  رد 
«. ههجو الا  کلاه  یش ء  لک  : » هدش عقاو  هراشا  دروم  هفیرش  هیآ 

يِرَاب َء ای  : » دـنا هدومرف  زین  تسا و  هدـمآ  خـلا » ...ٍهَبیِـصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَـم   » هفیرـش هیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  بلطم  نیا  دومرف : هاـگنآ 
َیلِإ اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ْمُکِذاَـخِّتِاب  ْمُکَـسُفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یَـسُوم  َلاَـق  ْذِإَو  : » دومرف دـنوادخ  و  ( 824 «) ِتْوَْملا َدـَْعب  ِسوُفُّنلا 

اب امـش  تفگ : لیئارـسا  ینب  شموـق  هب  یـسوم  هـک  یماـگنه  : » ینعی ( 825 «) ْمُِکئِرَاب َدـْنِع  ْمَُکل  ٌریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکَـسُفنَأ  اُوُلْتقاَـف  ْمُِکئِراـَب 
دزن هب  امش  يارب  نیا  دیـشکب ، ار  نتـشیوخ  دیدرگرب و  شیوخ  هدننیرفآ  يوس  هب  سپ  دیا ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  یتسرپ  هلاسوگ 

« .تسا رتهب  امش  هدننیرفآ 

هب روصم  سوفن و  هدـننیرفآ  يانعم  هب  يراب  لوقع و  هدـننیرفآ  يانعم  هب  قلاـخ  روصم ، يراـب و  قلاـخ و  لـباقت  ماـقم  رد  هصـالخ  و 
.تسا ءازجا  هدننیرفآ  يانعم 

زا دارم  سپ  تسا ، ترثک  ملاع  هدـننیرفآ  روصم  تیدـحاو و  ملاع  هدـننیرفآ  يراب  تیدـحا و  ملاع  هدـننیرفآ  قلاخ  رگید  ترابع  هب 
.هریغ ناینج و  اه و  ناسنا  ناگتشرف و  زا  دنتسه ، سفن  ياراد  هک  یناسک  همه  رب  ینعی  هتیرب » یلع  ًاججح  ، » هتفگ نیا 

ِهِنیِدِل اراَصْنَأ  َو 

ملاع رد  هَّللا  رهاظم  عیارـش  یلو  تسادخ ؛ مسا  نآ  تسا و  مزال  نآ  ریغ  زا  ضارعا  بجاو و  نادـب  نیدـت  هک  تسا  نآ  نید  زا  دارم 
.دش قیقحت  هَّللا » هاضرم  یلع  ءالدالا   » رد هک  نانچ  دنلاعفا ،

رب بترتم  رایخا  راربا و  رد  تالامک  تاریخ و  همه  هک  نیا  هچ  دنیادخ  روای  ّرس  رد  دنیادخ ، ناروای  هینالع  ّرـس و  رد  ناشیا  نیاربانب 
ّرس نیا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  ّرس 
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نایب ًالبق  هک  نانچ  دنا ، هدش  رایخالا » مئاعد  راربالا و  رصانع   » ناشیا اذل  تسا و  یـسفن  ره  رد  نونکم  هک  تسادخ  مسا  قیداصم  زا 
.دیآ یمن  رد  تخانش  هب  دش و  یمن  تدابع  دنوادخ  دوبن  ّرس  نیا  رگا  دش و 

تایآ دننک و  یم  راکـشآ  ار  ادخ  یهن  رما و  دنیادخ و  يدونـشخ  تیاضر و  يوس  هب  نایامنهار  ناشیا  هک  لیلد  نیا  هب  هینالع  رد  و 
یم یهن  يو  اب  تفلاخم  زا  دـننک و  یم  عافد  دـنوادخ  میرح  زا  نیرکنم  رب  ردوخ  ياه  تجح  اـب  ناـشیا  دـنراد و  یم  اـپرب  ار  ادـخ 

! امن هعجارم  نآ  هب  دش  نایب  نامیالا » باوبا  و   » باب رد  هک  نانچ  دنیامن ،

ِهِمْلِعِل ًهَنَزَخ  ِهِّرِسِل َو  ًهَظَفَح  َو 

.دش نایب  نآ  حرش  هَّللارس » هظفح   » و ملعلا » نازخ   » رد .دنشاب  یم  شملع  نئازخ  ّرس و  ناظفاح  ناشیا 

ِهِتَمْکِحِل اعَدْوَتْسُم  َو 

هب ادـخ  دزن  رد  ار  دوخ  تمکح  ناشیا  دوش : یم  نینچ  ینعم  نیاربانب  .دـشاب  لاد  حـتف  هب  ای  لاد و  رـسک  هب  عدوتـسم »  » تسا نکمم 
.تسا هتشاذگ  تعیدو  هب  ناشیا  دزن  هب  ار  دوخ  تمکح  دنوادخ  ای  دنا و  هتشاذگ  تعیدو 

.دمآ هتفگ  همکحلا » نداعم   » رد انعم  نیا  تسا ، تیالو  تقیقح  تمکح  هک  دش  نشور  دش و  نایب  تمکح  يانعم  ًالبق 

ِهیْحَوِل ًهَمِجاَرَت  َو 

.تسا نابز  رسفم  هدنرادرب و  هدرپ  يانعم  هب  نآ  نافهیر و  نارفعز و  ناوفنع و  لثم  نامجرت »  » عمج همجارت » »

زج هب  فورح  همه  دـنوادخ  هک  تسا  مظعا  مسا  یحو  تقیقح  هک  دـش  نایب  هَّللا » باتک  هلمح   » رد دـشاب و  یم  نآرق  یحو  زا  دارم 
.تخومآ هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هب  ار  هرثأتسم 

هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  هبترم  ناـقرف  تسا ، ناـقرف  هلحرم  رد  نوؤـش  بتارم و  روـهظ  اـب  نآ  لیـصفت  لاـمجا و  هبترم  نآرق  و 
نآرق ناگدنـسیون  ار  هچنآ  دنا و  هدرک  ظفلت  ار  نآ  زین  ءارق  هک  تسا  نآرق  لوق  هبترم  دروآرد ، ظفل  هب  ادـخ  لوسر  ار  هچنآ  تسا ،

.تسا نآرق  دوب  نآ  رد  نآرق  تیاکح  ندوب و  نآرق  دصق  رگا  هک  تسا  يراتشون  تباتک و  هبترم  دنا  هتشون 

، دنتـسه مسا  نآ  بتارم  همه  هدنهد  لیـصفت  رگنایب و  ناشیا  ینعی  دنتـسه ، ادخ  یحو  ناگدـننک  همجرت  ناشیا  هک  نیا  زا  دارم  سپ 
تسا دنمزاین  تمایق  زور  ات  تما  ار  هچره  نآ  زا  دنهد و  یم  لزنت  لیصفت  ملاوع  هب  لامجا  ملاع  زا  ار  هدش  دای  مسا  اهنآ  هک  نیا  هچ 

(826 «) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْـسی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلْوُأ  َیلِإَو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْولَو  : » دومرف دنوادخ  هک  روطنامه  دنک ، یم  طابنتـسا 
زا طابنتسا  هک  یناسک  دندناسر ، یم  رمالا  ولوا  ربمایپ و  هب  ار  رما  ناشیا  رگا  ینعی :
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« .دنتسناد یم  ار  نآ  دنیامن  یم  نآرق 

« .دنتسه نیموصعم  همئا  ناشیا   » هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 827) عماوج رد  و 

یم طابنتـسا  نآرق  زا  ناشیا  هک  نیا  هچ  دـندمحم ، لآ  ناشیا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 828) یشایع و 
« .دنمدرم رب  ادخ  ياه  تجح  ناشیا  دنمهف و  یم  ار  مارح  لالح و  دننک و 

نآرق رهاوـظ  سپ  دـشاب ، یم  تاـیئزج  هب  تاـیلک  لـیزنت  اـه و  هشیر  لوـصا و  زا  اـه  هخاـش  عورف و  ندروآ  رد  طابنتـسا  تقیقح  و 
هک ییانعم  ره  و  دیآ ، یمن  رد  رامش  هب  نطاوب  نیاربانب  تسا ، مسا  نآ  تقیقح  رهاظ و  هبترم  نیرخآ  نآ  نطاوب  نآ و  هبترم  نیرخآ 

.دنراد فالتخا  بتارم  اذل  و  دراد ، رظن  يا  هبترم  هب  هدمآ  نآرق  لیوأت  رد 

دوخ رابخا  نیب  رد  فالتخا  دوش و  یم  هتـشادرب  باتک »  » يور زا  هدرپ  هک  میا  هتـشاد  نایب  یبلاطم  هیوضرلا » هفحتلا   » باتک رد  اـم  و 
! نک هعجارم  نآ  هب  .ددرگ  یم  فرطرب  نآ  اب  باتک 

ِهِدیِحْوَتِل اناَکْرَأ  َو 

لآ ّرـس  هک  هَّللا  مسا  هک  میدرک  ناـیب  ًـالبق  تسا و  فارطا  رگید  ياـنبریز  يوـق و  فرط  ياـنعم  هب  مض  هب  نـکر »  » عـمج ناـکرا ،» »
دیحوت دنوادخ و  هار  كولس  هب  نآ  تخانش  تفرعم و  اب  اهنت  كولس  دراد و  دوجو  سوفن  همه  رد  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

ییامنهار و ار  ناشیا  ّرـس  نیا  دنـسر و  یم  تاماقم  نآ  هب  ناشدوخ  ملاوع  رد  ّرـس  نآ  هب  ندیـسر  اب  ناشیا  دنبای ، یم  تسد  تیاده 
« نامیالا باوبا  و   » هرقف رد  دش و  یمن  هتخانش  دنوادخ  دوبن  رّـس  نآ  رگا  دیامن و  یم  ههلآلا » هلا   » تفرعم دیحوت و  تقیقح  هب  داشرا 

.دیدرگ حرش  قوف  بلاطم  هادهلا » هداقلا   » و

ِهِقْلَخ یَلَع  َءاَدَهُش  َو 

دنقلخ رب  نادهاش  (ع ) هّمئا

رضاح دوخ  دزن  رد  ار  یـش ء  هک  دهد  تداهـش  دناوت  یم  یـسک  هک  نیا  هچ  تسا ، دهاش  دزن  رد  دوهـشم  روضح  تداهـش  تقیقح 
هللا یلـصدمحم  لآ  دمحم و  دنوادخ  دـسرب ، تیـشم  ملع  هب  رگا  ادـخ  ملع  هک  میدرک  نایب  ملعلا » نازخ  و   » هرقف رد  .دـشاب و  هدـید 

طیحم قلخ  للع  يداـبم و  همه  رب  ناـشدوجو  ناـشیا و  يداـبم  و  ملع ، فرظ  ناـشیا  اذـل  دـنک ، یم  طـیحم  ملع  نآ  رب  ار  هلآو  هیلع 
رد ار  تادوجوم  همه  ياه  هنومن  ناشیا  نیارباـنب  دـننآ ، هیئزج  رهاـظم  مدرم  رگید  هَّللا و  مسا  هیلک  رهاـظم  ناـشیا  هک  نیا  هچ  .تسا 
يا هیئزج  هبترم  زا  ترابع  وا  نیاربانب  .دوش  یم  سکعنم  اجنآ  رد  دوش  یم  رداص  اهنآ  زا  هک  يرـش  ریخ و  ره  اذـل  دـنراد ، دوخ  دزن 

قیداـصم اـهنآ  تادوـجو  قیـالخ و  يداـبم  ادـخ و  مسا  نوؤـش  زا  هیئزج  هبترم  نیا  و  دراد ، هطاـحا  نآ  رب  ناـشیا  يداـبم  هک  تـسا 
بتارم و همه  تیلعف  هب  اذل  دنراد ، هطاحا  نآ  رب  همئا  نوچ  و  دنا ، هبترم  نیا  یجراخ 
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همئا ملاوع  رد  ردق  بش  هس  نابعش و  هام  همین  بش  رد  ینعی  نامز  تاقیم و  تفه  رد  اذل  و  دنراد ، هطاحا  دوخ  ملاوع  رد  نآ  نوؤش 
ياهزور رد  اضق و  ملاع  هعمج  ياه  بش  رد  هک  نانچ  .دوش  یم  ادج  مه  زا  مدرم  ردق  هدارا و  تیشم و  ملع و  ملاوع  مالـسلا  مهیلع 

هب نایعا  رد  هدـیدرگ و  مولعم  تایئزج  کـت  کـت  هاـگنآ  ددرگ ، یم  مولعم  ناـشیا  لاـجآ  تاـعاس  رد  نذا و  ءاـضما و  ملاـع  رگید 
.دنناد یم  رتهب  شیافلخ  لوسر و  ادخ و  دهد ، یم  خر  يرگید  زا  دعب  يا  هعقاو  ره  مارآ ، مارآ  جیردت و 

اـضتقا یتحلـصم  رگا  یلو  دتفا ، قافتا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملاوع  رد  شروهظ  نامز  زا  رتولج  دهاوخن  يا  هثداح  هک  یتروص  رد  نیا 
بجاح زیچ  نآ  روهظ  زا  ناشیا  دیآ ، دیدپ  نونکا  يزیچ  هک  دنک  یم  اضتقا  يزاجعا  تمارک و  ًالثم  دوش ، يا  هلجع  نینچ  هک  دـنک 

.دنام و یمن  یفخم  ناشیا  زا  مدرم  روما  زا  کیچیه  و  دنتـسه ، قلخ  رب  ادخ  ءادهـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیاربانب  دـنوش ، یمن  عنام  و 
ٍدیِهَِشب ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اَْنئِج  اَذِإ  َفیَکَف   » رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  زا  ( 829) یفاک رد  دنراد : تلالد  نآ  رب  ثیداحا  نآرق و 

رارق دـهاش  ناـشیا  رب  ار  وت  میدروآ و  يدـهاش  یتـما  ره  زا  هک  ماـگنه  نآ  يا  هنوگچ  : » ینعی ( 830 «) ًادیِهَـش ِءَالُؤَه  یَلَع  َِکب  اَْنئِجَو 
« .میهد

دهاش ناشیا  رب  هک  دنراد  یماما  ناشیا  ینرق  ره  هک  نیا  هچ  .هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تما  هرابرد  هفیرـش  هیآ  : » دومرف
« .دشاب یم  دهاش  ام  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  تسا و 

یَلَع َءاَدَهُـش  اوـُنوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْـنلَعَج  َِکلَذَـکَو   » هفیرـش هیآ  زا  هک  هدـش  تـیاور  ( 831) یلجع دــیرب  زا  شدانــساب  نآ  رد  و 
قداص ماما  زا  ( 832 «) ِساَّنلا
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: دومرف دنوادخ  مدیسرپ : .میتسه  نیمز  رد  وا  ججح  قلخ و  رب  ادخ  ءادهش  ام  میتسه و  یطسُو  تما  ام  دومرف : مدیـسرپ ، مالـسلا  هیلع 
رب لوسر  ات  نآرق  رد  زین  دیمان و  ناملسم  قباس  ءایبنا  ياه  باتک  رد  ار  امـش  وا  هدرک  دصق  ار  ام  اهنت  داد : خساپ  میهاربا » مکیبا  هلم  »

قیدصت سکره  سپ  میمدرم ، رب  نادهاش  ام  هدـناسر و  دـنوادخ  زا  ام  هب  هچنآ  رد  ام  رب  دیهـش  ادـخ  لوسر  سپ  دـشاب ، دـهاش  امش 
انعم نیا  رد  .مینک  یم  بیذـکت  ار  وا  تماـیق  زور  رد  درک  بیذـکت  ار  اـم  سک  ره  مـینک و  یم  قیدـصت  تماـیق  زور  رد  ار  وا  درک 

.تسا دوجوم  ( 833) يا هدیدع  تایاور 

.دنراد تلالد  بلطم  نیا  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  لامعا  ضرع  تایاور  زین  و 

هللا یلـصادخ  لوسر  رب  ناگدنب  لامعا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هب  شدانـساب  ( 834) یفاک رد 
: دومرف یلاعت -  يادـخ -  اذـل  دیـسرتب ، نیاربانب  رجاف ، هاوخ  دنـشاب و  نمؤم  ناگدـنب  هاوخ  دوش ، یم  هدومن  حبـص  ره  رد  هلآو  هیلع 

هاگنآ ...شربمایپ .  زین  دـنیب و  یم  ار  امـش  لـمع  دـنوادخ  هک  دـینک  لـمع  : » ینعی ( 835 «) ...َو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَـسَف  اوـُلَمْعا  »
« .دش تکاس 

ُهَّللا يَریَـسَف  اُولَمْعا   » هفیرـش هیآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا   » هک هدـش  تیاور  بیعـش  نب  بوقعی  زا  شدانـساب  ( 836) نآ رد  و 
« .دنتسه همئا »  » نونمؤم زا  دارم  : داد خساپ  ، مدیسرپ َنُونِمْؤُْملا » ُُهلوُسَرَو َو  ْمُکَلَمَع 

ار ربمایپ  ارچ  دومرف : یم  هک  مدینش  ترـضح  نآ  زا   » هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامـس  زا  شدانـسا  هب  یفاک  رد  و 
، دوش یم  هضرع  ترضح  نآ  رب  امش  لامعا  هک  دیناد  یمن  رگم  دومرف : میهد ، یم  رازآ  ار  وا  هنوگچ  دیسرپ : يدرم  دیهد ، یم  رازآ 
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ار وا  و  دیزاسن ، تحاران  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیاربانب  دـیآ ، یم  شدـب  ترـضح  دـنیبب ، یتیـصعم  نآ  رد  هک  یماگنه 
« .دینک رورسم 

.تسا هدش  تیاور  انعم  نیا  رد  يرگید  رابخا  یفاک  رد 

مارآ هک  دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملاوع  رد  لامعا  تیلعف  نّوکت و  شـشوج و  هک  تسا  نیا  ناـشیا  رب  لاـمعا  ضرع  زا  دارم  و 
.دینک هعجارم  اجنآ  هب  .میدرک  نایب  ار  نآ  هکئالملا » فلتخم   » رد ام  دیآ و  یم  دیدپ  تاعاس  اهزور و  رد  مارآ 

رگید ناینج و  اه و  ناسنا  ناگتـشرف و  نیلـسرم و  ناربمایپ و  زا  نیرخآ  نیلوا و  زا  قیـالخ  همه  رب  ءادهـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  هکلب 
هتـشذگ و ملع  هدوب و  ادـخ  تیـشم  فرظ  ناشیا  دراد و  هطاحا  قیـالخ  همه  دوجو  رب  ناـشیا  دوجو  هک  نیا  هچ  دنتـسه ، تاـقولخم 

تـسا يرابخا  نآ  هرمز  زا  هدـش  دراو  ود  نآ  زا  کیره  صوصخ  رد  يرابخا  زین  تسا و  ناشیا  دزن  رد  تمایق  زور  ات  لاح  هدـنیآ و 
.دنملاوع همه  رب  تاقولخم و  همه  رب  تجح  ناشیا  هک  نیا  رد 

هدزاود دـنوادخ  : » دومرف دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  زا  قلاخلادـبع  زا  شدانـسا  هب  ( 837) لاـصخ تیاور  هلمج  زا 
یملاع دـنوادخ  هک  دـنک  یمن  نامگ  ملاوع  زا  کیچیه  تسا ، رت  گرزب  نیمز  نامـسآ و  تفه  زا  یملاع  ره  هک  دـیرفآ  ملاع  رازه 

« .متسه اهنآ  همه  رب  تجح  نم  و  تسا ، هدیرفآ  نآ  زا  ریغ  رگید 

نب نسح  ماما  زا   » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شلاجر  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شدانـسا  هب  ( 838) تاجردلا رئاصب  زا  و 
تسا و راوید  ود  نآ  رب  برغم و  رد  يرهش  قرـشم و  رد  يرهـش  دراد ، رهـش  ود  دنوادخ  دومرف : هک  دومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع 

ره
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يرگید نابز  زا  ریغ  اه  نابز  نآ  زا  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  نابز  نویلیم  کی  نآ  رد  دراد و  ـالط  زا  رد  هگنل  نویلیم  کـی  يرهش 
« .تسین نیسح  مردارب  نم و  زا  ریغ  یتجح  اهنآ  رب  اهنآ و  نیب  رهش و  ود  نآ  رد  مناد و  یم  ار  اه  نابز  نآ  همه  نم  تسا و 

.تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  هیبش  دانسا  نیمه  اب  شردپ  زا  نیسح  نب  دمحا  زا  ( 839) باتک نامه  رد 

: دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  یطنزب  عماج  زا  ( 840) رئارس زا  و 
یقولخم دنوادخ  میتسه و  اه  نآ  رب  ججح  ام  هک  نیا  رگم  نامـسآ  رد  ناگتـشرف  ناینج و  اه و  ناسنا  نایمدآ و  زا  تسین  زیچ  چـیه 

دحاج رفاک و  يا  هدـع  ام و  هب  نمؤم  يا  هدـع  .هدومن  جاجتحا  وا  رب  ام  اـب  هدرک و  هضرع  وا  رب  ار  اـم  تیـالو  هک  نیا  رگم  هدـیرفاین 
«. ثیدحلا ...تسا  هتفرگ  تروص  زین  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامسآ  رب  هضرع  نیا  یتح  دنا ، هدوب 

.دنک هعجارم  نآ  تماما  باتک  هب  دهاوخ  سکره  هدرک ، رکذ  ار  نآ  رابخا  هدرک و  زاب  نآ  يارب  یباب  راحب  باتک  رد  و 

، مدوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور  : » تفگ هک  هدش  تیاور  دیعس  یبا  نب  فسوی  هب  شدانسا  هب  ( 841) یفاک هضور  رد  و 
وا هب  دننک ، یم  ادص  همه  زا  لبق  ار  حون  ترضح  دنک ، یم  عمج  ار  مدرم  همه  دنوادخ  دوش ، تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف : نم  هب 

هیلع هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دمحم  دـنیوگ : یم  تسیک ؟ وت  دـهاش  دنـسرپ : یم  يرآ ، دـیوگ : یم  يدـناسر ؟ ار  مایپ  ایآ  دـنیوگ : یم 
هب ات  دنز  یم  رانک  ار  مدرم  دوش و  یم  دنلب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هاگنآ  دومرف : .هلآو 
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اب مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و  دراد ، رارق  ییوبـشوخ  لحم  رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  دسر ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 
.تسوا

يور دـندید ، ار  وا  هک  یماـگنه  : » ینعی اوُرَفَک ؛» َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًهَْفلُز  ُهْوَأَر  اَّمَلَف   » هک تسا  هدرک  ریوصت  ار  هنحـص  نآ  هیآ  نیا 
، هلب متفگ : يدناسر ؟ ار  مایپ  ایآ  دیسرپ  نم  زا  دنوادخ  دیوگ : یم  ترضح  نآ  هب  حون  .دوش » یم  هایس  دنا  هدیزرو  رفک  هک  یناسک 

يارب دـیزیخ و  اـپرب  هزمح  يا  رفعج و  يا  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  متفگ : تـسیک ؟ وـت  دـهاش  دیـسرپ :
غیلبت رد  ناربمایپ  دـهاش  هزمح  رفعج و  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  هدـیناسر  وا  هک  دـیهد  تداهـش  حون  ترـضح 

« .تسا نیا  زا  رت  گرزب  یلع  تلزنم  دومرف : تساجک ؟ دراد و  یهاگیاج  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  موش ، تیادف  مدیسرپ : دنتسه ؛

ینالوط یتیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 843 «) ِرْدَْقلا ُهَلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِرْدَْقلا *  ِهَلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ   » باب رد  ( 842) باتک نامه  رد 
رب نادـهاش  ناشیا  رطاخ  نیمه  هب  دـشابن ، یفالتخا  نینمؤم  نیب  هک  تسا  یهلا  مکح  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن 

ناشیا نیاربانب  دنمدرم ، رگید  رب  دهاش  ام  نایعیش  و  میهد ، تداهش  نایعیش  يارب  ام  ام و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ات  دنمدرم ،
« .دندهاش مدرم  همه  رب 

ِهِداَبِعِل امالْعَأ  َو 

هب هراشا  ددرگ  یم  رب  ادـخ  هب  هک  ه »  » ریمـض هب  دابع »  » هفاضا رد  دوش و  یم  هتـسناد  نآ  هب  هار  هک  تسا  یهوک  ملع »  » عمج مالعا » »
هار درب و  یمن  هار  ادـخ  هب  هنرگو  درادـن ، مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  هجوـت  زا  يا  هراـچ  دتـسرپ  یم  ار  ادـخ  هک  سکره  هـک  هدـش  نـیا 

.دمهف یمن  ار  وا  تدابع 

ِهِدالِب یِف  اراَنَم  َو 

.دنبای هار  اه  هدشمگ  ات  دنزورفا  شتآ  نآ  رب  هک  یعفترم  زیچ  میم ، حتف  هب  رانملا » »

ِهِطاَرِص یَلَع  َءالِدَأ  َو 

یـش ء نآ  أدبم  دشاب و  یم  توبن  تقیقح  هیئزج  رهاظم  زا  يرهظم  دوخ  زیچ  نآ  أدـبم  و  تسا ، نآ  أدـبم  هب  زیچ  ره  ماوق  هک  نادـب 
ادـیپ ار  هار  وا  هب  هارمگ  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا و  ناگدـنب  مَلَع  دـشاب ، یم  ادـخ  هب  نامیا  باب  هک  نیا  رابتعا  هب  سپ  تسا ، نآ  نکر 

یم ییامنهار  ار  صخش  نآ  نتخانش  زا  دعب  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا و  سفنا  دالب  رد  رانم  دناوخ ، یم  دشر  هب  ار  صخـش  دنک و  یم 
مالعا ناشیا  سپ  دـشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  رّـس  نآ  دـشاب و  یم  لیلد  اذـل  دراد ، یمیق  قلاـخ و  ثدـحم و  هک  دـنک 
باوبا دالبلا و  ناکرا   » رد حورـشم  روط  هب  ار  بلطم  نیا  دنـشاب و  یم  شطارـص  رب  هدـننک  تلالد  شدـالب و  راـنم  ادـخ و  ناگدـنب 

.دینک هعجارم  اجنآ  هب  .میا  هدروآ  نامیالا »

ادخ اب  ناش  هریس  نسح  رطاخ  هب  زین  ناشیا و  نانخس  راونا  توعد و  هب  زج  سکچیه  هکنیا  تلع  هب  هینالع  رد  اما  ّرـس  رد  بلطم  نیا 
.دنا هدرکن  داریا  نآ  رد  زین  ناشیا  نانمشد  یتح  هک  دوب  وکین  دنوادخ  اب  ناشیا  هریس  نادنچ  درکن ، ادیپ  تیاده 
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ِلَلَّزلا َنِم  ُهَّللا  ُمُکَمَصَع 

قتشم هَّللا  هک  نیا  هچ  .تسا  تاریخ  همه  أدبم  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا  ترابع  تمصع  هک  نیا  نآ  و  میدرک ، نایب  ار  تمصع  تقیقح 
يانعم هب  هلا »  » ضرف ود  ره  ربانب  و  تسا ، ریحت »  » يانعم هب  حرف »  » لثم هلا »  » زا ای  دومن و  تدابع  ینعی  هداـبع » دـبع   » ینعی ههلا  هلا  زا 

.تسا هغلابم  يارب  لاعف 

گرم انف و  هک  دیسر  تدابع  بتارم  تیاهن  هب  يروط  ماما  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  تسا ، تخس  تدابع  لوا  ضرف  رب  انب  هَّللا  يانعم 
زین ار  شیوخ 
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هک هدش  یلوم  هتفیـش  هلاو و  يروط  يو  تسا  دـیدش  ینادرگرـس  ریحت و  هلا »  » زا دارم  مود  يانعم  رب  انب  و  دـنیب ، یم  دوخ  يالوم  زا 
.ددرگ یم  رب  لوا  يانعم  هب  انعم  نیا  دنیب ، یمن  ار  دوخ 

تـسا نینچ  هک  نونکا  دنیب ، یمن  ار  وا  رد  هیلکلاب  يانف  گرم و  شیالوم و  زج  نآ  رد  دـبع  هک  تسا  يا  هبترم  مسا  تروص  ره  رد 
وا هدارا  نابز و  تسد و  مشچ و  شوگ و  ادـخ و  لوق  وا  لوق  ادـخ و  لـعف  وا  لـعف  سپ  دور ، یمن  روصت  یهاـنگ  وا  يارب  نیارباـنب 

نخـس نامه  نیا  و  دناخرچ ، یم  ار  وا  دهاوخب  دـنوادخ  هک  فرط  ره  اجکره و  .تسا  راگدرورپ  تشگنا  ود  نیب  وا  دـنا و  ییادـخ 
کتمحرب اهتأرد  یبونذ  ءابعا  هذه  کتیشم و  لاقعب  اهتلقع  یسفن  هّمزا  هذه  یهلا  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم 

وت تیـشم  دـنب  هب  هک  تسا  نم  سفن  ياهراسفا  نیا  ایادـخ ! : » ینعی كوفع » کـفطل و  باـنج  یلا  اـهتلکو  هّلـضملا  یئاوها  هذـه  و 
هک تسا  نم  هدننک  هارمگ  ياهاوه  اه و  تساوخ  نیا  و  مدرک ، عفد  ار  نآ  وت  تمحر  اب  هک  دشاب  یم  مناهانگ  ینیگنس  نیا  و  متسب ،

لوگ هدنیامزآ و  رگ و  شزغل  تسا ؟ یـسک  هچ  راکاطخ  و  تسیک ؟ راکهانگ  نیاربانب  .ما » هدرک  راذـگاو  توفع  فطل و  بانج  هب 
رارق ناشیا  تلبج  ار  نآ  دیناسر و  يا  هبترم  نینچ  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یماگنه  دیامزایب ، ار  وا  دنوادخ  ات  تسیک  هدنب  هدـننز و 

ره زا  و  دـنناما ، رد  يا  هنتف  ره  زا  موصعم و  اه  شزغل  زا  ناشیا  سپ  .دـنا  هدرک  رایتخا  قاـثیم  ملاـع  رد  ار  نآ  دوخ  هک  نیا  هچ  داد ،
هچ .تخاس  رود  ناشیا  زا  ار  اه  يدیلپ  همه  دنوادخ  دنکاپ و  یتساجن 
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ناطیش و ياه  هخاش  زا  يا  هشحاف  یتشز و  ره  اه و  تساجن  اه و  يدیلپ  اه و  هنتف  تاهابتشا و  ناهانگ و  شزغل و  رد  نداتفا  هک  نیا 
.تسا نارگمتس 

ُهَّنِإ اَمِِهتآْوَس  اَمُهیِرِیل  اَمُهَـساَِبل  اَمُْهنَع  ُعِزنی  ِهَّنَْجلا  ْنِم  ْمُکیََوبَأ  َجَرْخَأ  اَمَک  ُناَطیَّشلا  ْمُکَّنَِنتْفی  َال  َمَدآ  ِیَنب  اـی  : » دومرف دـنوادخ  هک  ناـنچ 
ُهَّللاَو اَنَءَابآ  اَهیَلَع  اَنْدَـجَو  اُولاَق  ًهَشِحاَف  اُولَعَف  اَذِإَو  َنُونِمْؤی * َال  َنیِذَِّلل  َءاِیلْوَأ  َنیِطاـیَّشلا  اَْـنلَعَج  اَّنِإ  ْمُهَنْوَرَت  اـَل  ُثیَح  ْنِم  ُُهلِیبَقَو  َوُه  ْمُکاَری 

نآ دبیرفن ، ار  امـش  ناطیـش  مدآ ! نادنزرف  يا  ینعی : ( 844 «) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَأ  ِءاَشْحَْفلِاب  ُُرمْأی  اـَل  َهَّللا  َّنِإ  ْلـُق  اَِـهب  اـَنَرَمَأ 
ناطیش دنایامنب ، اهنآ  هب  ار  ناشیا  ياه  يدب  ات  درک  نورب  ناشنت  زا  ناشیا  سابل  هدرک  جارخا  تشهب  زا  ار  امش  ردام  ردپ و  هک  نانچ 

هب دـندروآ ، یمن  نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  ناتـسود  ار  نیطایـش  اـم  دـننیب ، یم  دـینیب ، یمن  امـش  هک  ییوس  زا  ار  امـش  وا  هلیبق  و 
هک وگب  .درک  رما  نآ  هب  ار  ام  دنوادخ  میتفای و  نآ  رب  ار  شیوخ  ناردپ  ام  دنیوگ : یم  دـنا ، هدـش  یتشز  لمع  بکترم  هک  یماگنه 

»؟ دیناد یمن  هک  دیدنب  یم  يزیچ  ادخ  رب  ایآ  دنک ، یمن  رما  اشحف  هب  دنوادخ 

اََهل َماَصِفنا  َال  یَْقثُْولا  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمْؤیَو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَغلا  ْنِم  ُدْشُّرلا  َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکِإ  َال  : » دومرف و 
ِروُّنلا ْنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ْمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  ْنِم  ْمُهُجِرْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  ٌمِیلَع * ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو 

(845 «) ِتاَُملُّظلا َیلِإ 

اَمَّنِإ  * َنُولَّکَوَتی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  ِمیِجَّرلا * ِناَـطیَّشلا  ْنِم  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَـف  : » دومرف و 
750(846 «) َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناَْطلُس 

ادخ هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  یناوخب  نآرق  یهاوخ  هک  یماگنه  : » ینعی
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رب يو  تردق  هکلب  درادن ، یتردق  دـننک  یم  لکوت  شیوخ  راگدرورپ  رب  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  ناطیـش  هک  نیا  هچ  ربب ، هانپ 
« .دنکرشم ادخ  هب  هک  یناسک  هتفرگ و  تسود  ار  وا  هک  تسا  یناسک 

ندیزغل يانعم  هب  عراضم  رد  نآ  رسک  حتف و  یضام و  رد  نیع  رـسک  هب  ّلزی » ّلز   » ردصم مال  ءاز و  تکرح  اب  للزلا  للزلاو ؛ دومرف :
.دشاب یم  توغاط  نوؤش  تنطیش و  بتارم  زا  يا  هبترم  رد  نداتفا  زا  هیانک  تسا و  راتفگ  رد  ای  لگ و  رد 

ِنَتِفْلا َنِم  ْمُکَنَمآ  َو 

اه هنتف  شیامزآ و  رد 

ناحتما 4 نونج 3 -  .تسانعم 2 -  نیمه  زا  نونتفی » رانلا  یلع  و   » هفیرـش هیآ  باذع و   - 1 تسانعم : دنچ  ياراد  هنتف »  » عمج نتف » »
هلاطا ثعاب  اهنآ  ندروآ  هک  نآ  ریغ  مدرم و  ءارآ  فالتخا  تحیضف 9 -  رفک 8 -  مثا 7 -  لالض 6 -  یش ء 5 -  زا  ندمآ  شوخ  - 

.دوش یم  مالک 

اریز تسا ، هتـشاد  ظوفحم  ار  امـش  دنوادخ  دیتسه و  ظوفحم  نآ  زا  امـش  تسین  ادـخ  هفیلخ  هتـسیاش  هک  هچ  ره  هک  تسا  نیا  دارم 
.تسا هداد  صاصتخا  تسا  تاربم  تاریخ و  همه  أدبم  هک  هَّللا  مسا  هبترم  هب  ار  امش  تلبج 

تانوؤش و ياراد  مادک  ره  و  دراد ، مسا  کی  رازه و  رابخا  زا  یخرب  بجوم  هب  دراد و  يا  هیلک  هیئزج و  ءامـسا  دـنوادخ  هک  نادـب 
هَّللا مسا  ظاحل  هب  هَّللا  مسا  شأدـبم  سکره  و  دراد ، دوجو  یتیـصعم  تعاط و  ینأش  هبترم و  ره  رابتعا  هب  و  دـنا ، یهانتم  ریغ  بتارم 

.دشاب هَّللا  مسا  نوؤش  زا  یضعب  ای  بتارم و  زا  یخرب  رابتعا  هب  هن 

ناشیا و  تسا ، هداد  ار  نآ  هجرد  نیرتدنلب  تمصع و  هبترم  تیاهن  وا  هب  دنوادخ 
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زا یخرب  رابتعا  هب  هَّللا  مسا  دنتمصع ؛ لها  هک  یناگتشرف  ءایصوا و  ناربمایپ و  رگید  أدبم  اما  دنتـسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ 
رادقم هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیاربانب  دنراد ، فالتخا  بتارم  ظاحل  هب  ءایبنا  نودام  بتارم  نیا  رد  هتبلا  دشاب ، یم  نوؤش  ای  بتارم و 

هب سک  ره  هکلب  ( 847 «) اَهَعْـسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَکی  َال  ، » دـنبوجحم نآ  ریغ  زا  دـنموصعم و  دـنراد ، هَّللا  مسا  بتارم  زا  هک  يا  هرهب 
.دسر یم  نآ  هب  دمهف و  یم  روهظ  أدبم  هزادنا 

ربخ ناشیا  کت  کت  يامـسا  زا  مدآ  ترـضح  هک  نیا  هچ  دـنا ، هدرک  فارتعا  شیوخ  رب  مدآ  تلیـضف  هب  ناگتـشرف  رطاخ  نیمه  هب 
ناشیا هب  ار  ءامـسا  کت  کت  مدآ  هک  یماگنه  دندیمهف ، یمن  ار  هدوب  اهنآ  شیادـیپ  أدـبم  هک  یمـسا  زج  ناشیا  هک  یلاح  رد  هداد ،
هدجـس ار  وا  دـندرک و  فارتعا  دوخ  یهاتوک  روصق و  هب  دراد ، هطاحا  ناشیا  تـالامک  رب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  دنتـسناد  داد و  ربخ 

َُّمث اَهَّلُک  َءاَمْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  ...ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإَو  : » دومرف هناحبـس -  يادـخ -  هک  نانچ  دـندرک ،
ُْلقَأ َْملَأ  َلاَق  ْمِِهئاِمْسِأب  ْمُهَأَْبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئاِمْسِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاَق  ...َنِیقِداَص  ُْمتنُک  ْنِإ  ءَالُؤَه  ِءاِمِْسب  ِینُوِئْبنَأ  َلاَقَف  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع 
رارق يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم  هک  دومرف  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  هک  ینامز  و  : » ینعی ( 848 «) ...ِضْرَأـْلاَو ِتاَوَمَّسلا  َبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل 
امـش رگا  .دـییوگب  ار  اـه  نیا  ياـه  ماـن  دوـمرف : داد و  ناـس  ناگتـشرف  رب  هاـگنآ  تخوـمآ ، ار  ءامـسا  همه  مدآ  هـب  ...داد و  مهاوـخ 

هک متفگن  امش  هب  ایآ  دومرف : داد ، ربخ  اهنآ  ءامسا  زا  مدآ  هک  یماگنه  هدب ، ربخ  ناگتشرف  هب  اهنآ  ءامـسا  زا  مدآ ، يا  ...دییوگتـسار 
اه و نامسآ  بیغ  نم 
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« ...مناد یم  ار  نیمز 

مدآ هب  ناگتشرف  تبسن  لثم  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  هب  رگید  قیالخ  همه  ءایـصوا و  ءایبنا و  ناگتـشرف و  همه  تبـسن  سپ 
هیآ و ره  و  دنتـسه ، اناد  مولع  همه  هب  دنموصعم و  تمـصع  بتارم  همه  اب  و  دنطیحم ، ملاوع  همه  رب  ناشیا  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع 

هنوگ هب  دندجاو  ار  تلیـضف  دـجم و  تفارـش و  يرترب و  ره  نیاربانب  تسا ، ناشیا  دزن  رد  توبن  ملع  راثآ  زا  يرثا  زاجعا و  باتک و 
متـس ناشیا  هب  هک  یناسک  .داب  تیب  لها  يادف  هب  مردام  مردپ و  نم و  ناج  دـمآ ، قیاف  الـضف  همه  تلیـضف  رب  اهنآ  تلیـضف  هک  يا 
هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  تما  هک  يروط  هب  تسا ، رتالاب  ناشیا  تلالج  تلیضف و  ندرک  ناهنپ  زا  هک  تسا  متـس  مادک  تسا ، هدش 

ار وا  تّدوم  تبحم و  ياعدا  تما  هک  یلاح  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نالف و  نالف و  دـنتفگ : هتـسناد و  یکی  ناشنانمـشد  اـب  ار  ناـشیا 
ادـخ فرط  زا  میهاوخ و  یم  کمک  وا  زا  میرب و  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  و  ( 849 «) َنُوِبلَقنی ٍبَلَقنُم  يَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعیَـسَو  ، » دنراد

نم مکنمآ  و  : » دومرف هک  نیا  زا  دارم  سپ  .تسین  میظع  یلع و  يادـخ  زا  زج  ییورین  ناوـت و  میدرگ و  یم  رب  وا  يوـس  هب  هدـمآ و 
چیه تفرگ و  دـهاوخن  هتفرگن و  یـشیپ  ناشیا  زا  سکچیه  هک  هَّللا  مسا  بتارم  نیرتـالاب  زا  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نتفلا »

تـسد قیاقح  يادـنلب  هب  تیالو  توبن و  ياه  ماگ  اب  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدرک  فقاو  دـنک ، یمن  كاردا  ار  هبترم  نآ  يراودـیما 
رگید فالخ  رب  هدنامن  یقاب  ناشیا  قح  رد  شیامزآ  هنتف و  يارب  ییاج  اذل  دندرک ، ادیپ 
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، يدرک نامتیاده  هک  میراذگ  یم  ساپس  مینک و  یم  شیاتس  ار  وت  ادنوادخ ! .نارگید  سنوی و  دوواد و  مدآ و  ترضح  لثم  مدرم ،
! دهاوخ ییامنهار  وت  زا  هک  یسک  يامنهار  يا 

اریِهْطَت ْمُکَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُکْنَع  َبَهْذَأ  ِسَنَّدلا َو  َنِم  ْمُکَرَّهَط  َو 

(ع) همئا تراهط  بتارم  رد 

تسا و مدرم  ای  ادخ و  دزن  رد  نیـش  صقن و  ثعاب  هک  يزیچ  دارم  و  تسا ، خـسو  كرچ و  يانعم  هب  نون  لاد و  تکرح  هب  سند » »
.تسا يدیلپ  و  رذق »  » يانعم هب  رسک  هب  سجر » »

دیلپ راک  ره  و  ناهانگ )  ) مثآم يانعم  هب  ددرگ و  یم  روسکم  میج  حوتفم و  ءار  هاگ  دوش ، یم  هداد  تکرح  زین  سجر »  » لعفلا نیع 
.دشاب یم  دوش ، یم  مشخ  باقع و  کش و  باذع و  هب  رجنم  هک  يراک  ره  زین  و 

تفه ملاوـع  هک  نیا  هچ  تسا ، تنطیـش  ینطاـب  يرهاـظ و  بتارم  نیرخآ  بتارم و  نیلوا  هب  هراـشا  سجر »  » و سند »  » زا دارم  سپ 
ءاضق ملاع  ردق و  ملاع  هدارا و  ملاع  تیشم و  ملاع  ملع و  ملاوع  لیبق  زا  تسا ، نادب  يوامس  یـضرا و  تادوجوم  ماوق  هک  يا  هناگ 

ات دـشاب  دوجوم  ملاع  ود  نیا  أدـبم  دـیاب  یـسفن  ره  رد  هک  نیا  و  دـنا ، يواسم  تملظ  ملاع  رون و  ملاع  رد  لجا  ملاع  نذا و  ملاـع  و 
.تسا تنطیش  تملظ  ملاع  أدبم  هَّللا و  مسا  رون  ملاع  أدبم  اذل  دوش ، مهارف  سفن  نآ  رد  رایتخا  تقیقح 

ادـخ و اهنت  مدرم ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 850) یفاک تیاور  رب  اـنب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رطاـخ  نیمه  هب  و 
ادخ زا  يا  هنسح  ره  تسا ، تائیس  تانسح و  تبقاع و  هلجآ و  هلجاع و  یغ و  دشر و  تلالـض و  تیاده و  لطاب و  قح و  ناطیش و 

« .تسا ناطیش  زا  يا  هئیس  ره  و 

یلبق تایآ 
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.دراد تلالد  زین  بولطم  نیمه  رب  هَّللا » مکمصع  و   » قباس هرقف  رد 

يزیمآ گنر  هناـگ ؛ تفه  یناطیـش  بتارم  زا  ناـشیا  ندرک  كاـپ  سجرلا » مکنع  بهذاو  سندـلا  نم  مکرهط  «و  هرقف زا  دارم  سپ 
هیآ دافم  نیا  میدرک و  نایب  ...هملعل » مکیفطـصا   » هرقف رد  هکنانچ  تسا ، ینارون  هناـگ  تفه  تلبج  نداد  ییادـخ و  گـنر  هب  اـهنآ 

.تسا ( 851 «) َمیِظَْعلا َنآْرُْقلاَو  ِیناَثَْملا  ْنِم  ًاْعبَس  َكاَنیَتآ  ْدََقلَو   » هفیرش

دنوادخ هک  میتسه  یناثم  ام  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 854) یمق ریسفت  و  ( 853) یشایع و  ( 852) دیحوت رد 
« .تسا هدومرف  اطع  شربمایپ  هب 

نیمه هب  تـیاور  هدزاـی  مـیهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  و  ( 857) دـیحوت و  ( 856) رئاـصب زا  مـیهاربا و  نـب  تارف  ریـسفت  زا  ( 855) راحب رد 
تسا و نانثا  نانثا  نآ  يانعم  تسا و  ینثم »  » عمج یناـثم »  » هک تسا  نیا  یناـثم »  » هب نآ  يراذـگمان  تلع  تسا و  دوجوم  نومـضم 

ندوب هناگود  نیمه  اب  اهنت  رایتخا  تقیقح  هک  نیا  هچ  دنشاب ، ییاتود  ییاتود  یـسفن  ره  رد  دیاب  هناگ  تفه  ملاوع  هک  دیتسناد  امش 
نیا أدـبم  سکچیه  هک  تسا  نیا  مدرم  رگید  هن  نآ و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نتفاـی  صاـصتخا  تلع  .دوـش  یم  تباـث 

.تساهنآ أدبم  تیلک  تروص  هب  ترضح  تسین و  ترضح  نآ  زج  ینارون  هناگ  تفه  ملاوع 

صوصخ رد  یتایاور  هک  نیا  هچ  درادن ، یفانت  روبزم  رابخا  ام و  ریـسفت  اب  دـنا  هدرک  ریـسفت  دـمح  هروس  ار  یناثم  هک  یتایاور  اما  و 
هیلع نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  ( 859) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  و  ( 858) نویع رد  ًالثم  .تسا  هدش  دراو  دمح  هروس 

هحتاـف تمـسق  لـج  زع و  هللا  لاـق  : » دومرف یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا 
نیب ینیب و  باتکلا 
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هدرک تمسق  ما  هدنب  دوخ و  نیب  ار  باتکلا  هحتاف  نم  : » ینعی ...دبعلا ؛ لاق  اذإ  لأس  ام  يدبعل  يدبعل و  اهفـصن  یل و  اهفـصنف  يدبع 
هدرک و عمج  دمح  هروس  رد  ار  قلخ  ملاع  نم  ینعی  ...دهاوخب » هچنآ  ما  هدـنب  و  تسا ، ما  هدـنب  زا  نآ  فصن  نم و  زا  نآ  فصن  .ما 

ملاع ود  هدنراد  ریگارف و  هروس  نآرق  رد  دمح  هروس  سپ  ما ، هدرک  میسقت  ما  هدنب  دوخ و  نیب  ار  نآ  اذل  و  ما ، هدومن  جردنم  نآ  رد 
: تسا

نآ هب  هک  نیا  رگم  تسین ، نامـسآ  نیمز و  رد  زیچ  چـیه  هک  تسا  يا  هناـگ  تفه  ملاوع  أدـبم  هک  دـشاب  یم  هَّللا  مسا  هک  قـح   - 1
.دشاب یم  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  نآ  رهاظم  هک  تسا  تیالو  تقیقح  مسا  نیمه  تسا و  مئاق  مسا 

کی دـبلاک  ود  هحتاف  هروس  مالـسلا و  مهیلع  همئا  .دـشاب  یم  هناگ  تفه  ملاوع  نوؤش  بتارم و  همه  زا  تراـبع  هک  قلخ  ملاـع   - 2
.دشاب یم  هَّللا  مسا  هک  دنا  حور 

راتشون ظفل و  ملاع  رد  نآ  دبلاک  هحتاف  هروس  دنلوقع و  ملاوع  ات  هریغ  مسج و  ملاع  رد  هَّللا  مسا  دبلاک  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  سپ 
مهف تاکاردا و  هک  روط  نامه  .تسا  هدش  ریـسفت  زین  هحتاف  هروس  هب  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  ریـسفت  ناشیا  هب  یناثم  عبـس  اذـل  تسا ؛
روص رگید  رد  هدش و  فوصوم  نیملاعلا » بر   » تفـص اب  هروس  نیا  رد  هَّللا »  » هک تسا  نیا  نآ  دـیؤم  تسا ، هدوب  فلتخم  نابطاخم 

.تسا هعبس  ملاوع  رب  هراشا  نیمه  سپ  دنرادن ، یفصو  نینچ  دنا  هدش  عورش  دمح  اب  هک  يرگید  روس  ینعی  تسا ، هدشن  نینچ 

دوـجوم نآرق  رد  هچنآ  همه  و  دـندوجوم ، نآرق  رد  ءایـشا  همه  : » تسا نینچ  شیاـنعم  هک  تسا  نینمؤـملاریما  تـیاور  نآ  دـیؤم  و 
هروس رد  تسا ،
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رد تسا  دوجوم  هَّللا  مسب  رد  هچره  و  دشاب ، یم  دوجوم  هَّللا  مسب  رد  تسا  دوجوم  دمح  هروس  رد  هچ  ره  و  دشاب ، یم  دوجوم  دمح 
« .متسه ءاب  هطقن  نم  دشاب و  یم  دوجوم  ءاب  هطقن 

ُهَلالَج ْمُتْمَّظَعَف 

هک تسا  نیا  شلـالج  تشادـگرزب  میظعت و  زا  دارم  سپ  تسا ، ناگدـننک  فـصو  فـصو  زا  دـنوادخ  هیزنت  ملاـع  لـالج  زا  دارم 
قلطم و دوجو  ملاع  ملاع ، نآ  دنـسرب ، تمظع  ملاع  هب  ات  دنردب  ار  اه  باجح  همه  هک  دنا  هدیـسر  ییاج  هب  دنوادخ  هیزنت  رد  ناشیا 

دنوادـخ هاگنآ  .دـنداتفا  یندا » وأ   » ملاع مدـع و  ملاع  رد  ملاع  نیا  یفن  اب  سپـس  دـشاب ، یم  نیـسوق  باق  ملاع  ءامـسا و  یفن  ملاـع 
اذـل هدوبن ، تابثا  یفن  نینچمه  یفن و  تابثا  ناکما  ملاع  نآ  رد  درب ؛ الاب  تسین  تابثا  یفن و  نآ  رد  هک  يرگید  ملاـع  هب  ار  ناـشیا 

ار ءایـشا  همه  هک  یماگنه  هک : تسا  هدش  تیاور  ( 860) هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  نانچ  دندیدرگ ، ریحتم  هلاو و  ناشیا 
بر : » دومرف ماـگنه  نیا  رد  دـیدرگن ، نومنهر  يزیچ  هب  دـش  هدرب  دـیآ  یم  رد  روصت  هب  هک  یملاوـع  همه  زا  رتـالاب  هب  درک و  یفن 

و هنع » تافـصلا  یفن  هدـیحوت  لامک  : » دومرف هک  تسا  دـیحوت  لامک  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  همئا  راـتفگ  نیمه  ًاریحت .» کـیف  یندز 
یتح کیلإ  اهرظن  ءایـضب  انبولق  راـصبأ  رنأ  کـیلإ و  عاـطقنالا  لاـمک  یل  به  یهلإ  : » دومرف ( 861) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  یلوم 

« کسدق زعب  هقلعم  انحاورأ  ریصت  همظعلا و  ندعم  یلإ  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبأ  قرخت 

ُهَنْأَش ْمُتْرَبْکَأ  َو 

ریبکت يانعم  رد 

دشاب یم  شفوصوم  زا  ریغ  هک  دهد  یم  تداهش  یتفـص  ره  هک  نیا  هچ  دیتسناد ، گرزب  ار  ادخ  نأش  تفـص ، زا  ادخ  هیزنت  اب  ینعی 
.تسا تفص  زا  ریغ  هک  دهد  یم  تداهش  یفوصوم  ره  و 

هلمج زا  دـناوخ  ار  هبطخ  نیا  هفوک  رد  ترـضح  نآ   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  شدانـسا  هب  ( 862) یفاک رد  و 
ُهَّدَع َو ْدَقَف  ُهَّدَح  ْنَم  ُهَّدَح َو  ْدَقَف  َهَّللا  َفَصَو  ْنَمَف  : » نآ
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هرامـش هب  ار  وا  دنک  دودحم  ار  وا  سک  ره  درک و  دودحم  ار  وا  دنک ، فصو  ار  دنوادخ  سک  ره  : » ینعی َُهلَزَأ ؛ َلَْطبَأ  ْدَقَف  ُهَّدَـع  ْنَم 
« .تسا هدرب  نیب  زا  ار  وا  تیلزا  دروآرد  هرامش  هب  ار  وا  سکره  هدروآرد و 

هدرک هفاـضا  نینچ  نآ  رب  تسا و  هدومرف  تیاور  ار  نآ  دـننامه  مالـسلا  هیلع  میهارباوـبا  هب  رگید  دنـس  هب  ( 863) باتک ناـمه  رد  و 
ِفوُصْوَْملا ُریَغ  اَهَّنَأ  ٍهَفِـص  ِّلُک  ِهَداَهَِـشب  ُْهنَع  ِتاَفِّصلا  یْفَن  ِهِدیِحْوَت  ُلاَمَک  ُهُدیِحْوَت َو  ِِهتَفِْرعَم  ُلاَمَک  ُُهتَفِْرعَم َو  ِِهب  ِهَنایِّدلا  ُلَّوَأ  : » هک تسا 

ُهَّدَع َو ْدَقَف  ُهَّدَح  ْنَم  ُهَّدَح َو  ْدَـقَف  َهَّللا  َفَصَو  ْنَمَف  ُلَزَْألا  ُْهنِم  ِِعنَتْمُْملا  ِهِیْنثَّتلِاب  ًاعیِمَج  اَمِِهتَداَهَـش  ِهَفِّصلا َو  ُریَغ  ُهَّنَأ  ِفوُصْوَْملا  ِهَداَهَـش  َو 
زا تافـص  یفن  دـیحوت  لاـمک  دـیحوت و  تفرعم  لاـمک  ادـخ و  تفرعم  تناـید  هلحرم  نـیلوا  ینعی ؛ : ُهـَلَزَأ ؛» َلَْـطبَأ  ْدَـقَف  ُهَّدَـع  ْنَـم 

تفـص زا  ریغ  هک  دهد  یم  تداهـش  یفوصوم  ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  هک  دهد  یم  تداهـش  یتفـص  ره  هک  نیا  هچ  .تسادـخ 
دودحم ار  وا  دـنک  فصو  ار  دـنوادخ  سک  ره  دوش و  یم  لئاز  وا  لزا  اذـل  و  تسا ، هناگود  هک  دـنهد  یم  تداهـش  ود  ره  تسا و 

« .تسا هدرک  لاطبا  ار  وا  لزا  درامشب  ار  وا  سکره  هدروآرد و  هرامش  هب  ار  وا  دنک ، دودحم  ار  وا  سکره  هدرک و 

يَأ ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُهَْدنِع  ٌلُجَر  َلاَق  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانـسا  هب  ( 864) یفاک رد  و 
: ینعی َفَصوی ؛» ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُْلق  َلاَق  ُلُوقَأ  َفیَک  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  ُهَتْدَّدَح  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  یَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  َلاَقَف  یَش ٍء 

، ربکا هَّللا  تفگ : ترضح  نآ  تمدخ  رد  يدرم 
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هدرک دودحم  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ءایـشا ؛ همه  زا  داد : خساپ  تسا ؟ رت  گرزب  زیچ  هچ  زا  دنوادخ  دومرف : ترـضح 
« .ددرگ فصو  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  دنوادخ  وگب  دومرف : میوگب ؟ هچ  سپ  دیسرپ : درم  يا ،

نم تسیچ ؟ ربکا  هَّللا  يانعم  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ترضح   » هک تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  شدانـسا  هب  ( 865) یفاک رد  زین  و 
هاگنآ تسا ، رت  گرزب  وا  زا  دـنوادخ  هک  تسه  يزیچ  اـجنآ  رد  سپ  دومرف : تسا ، رت  گرزب  ءایـشا  همه  زا  دـنوادخ  مداد : خـساپ 

« .تسا رت  گرزب  ندش  فصو  زا  دنوادخ  دومرف : تسیچ ؟ نآ  يانعم  سپ  مدیسرپ :

هک دـیبای  یم  يزیچ  ار  وا  تروص  نیا  رد  دـینک ، یم  هزنم  كاـپ و  فصو  زا  ار  وا  دیدرمـش  گرزب  ار  ادـخ  نأـش  امـش  یتـقو  سپ 
مئاق شدوخ  تئیـش  هب  وا  تئیـش  هک  تسا  يزیچ  وا  یلو  تسا ، مئاق  دوخ  دودح  هب  رگید  ءایـشا  تئیـش  تسین ، رگید  ءایـشا  دننامه 
ءایشا تساوخ  هک  یماگنه  دنتسه ، وا  تاذ  نیع  رصب  عمس و  تایح و  دوجو و  تردق و  ملع و  دوب و  دهاوخ  هدوب و  هتـسویپ  تسا ،

دراد و تیدوجوم  وا  هک  دـینامهف  درک و  راکـشآ  ار  ینوگانوگ  تالاح  راوطا و  اهنآ  تقلخ  اب  دـیامن ، داجیا  ار  اـهنآ  دـنیرفایب و  ار 
تقلخ اب  داد و  ناشن  ار  شیوخ  تافص  زا  يا  هبترم  يدوجوم  ره  داجیا  اب  سپ  تسا ، یحو  كردم  ریصب و  عیمس و  رداق و  ملاع و 
ءایـشا زا  زاین  یب  وا  تسین و  دوقفم  اجنآ  رد  یتفـص  چـیه  هک  دومن  نشور  و  دومن ، راکـشآ  ار  تالامک  همه  تیعماج  هبترم  ناـسنا 

.تسا

ُهَمَرَک ْمُتْدَّجَم  َو 

تاذ اب  قح  تافص  تینیع  رد 

یتفص ره  دیاین و  رد  فصو  هب  تعفر  يدنلب و  رطاخ  هب  يرما  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دجم  تقیقح 
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(866) رحـس فورعم  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  هک  نیا  هچ  دشاب ، رتدـنلب  رت و  عیفر  رما  نآ  دوش  هدروآ  نآ  يارب  هک 
« هدجم هنأش و  لک  ماهوألا  غلبی  الف  دیجم  ای  : » دومرف

.تسا یلاعت  قح  لامج  زا  ترابع  مرک  .تسا و  یلاع  عیفر  يانعم  هب  دیجم  تسا : هدمآ  سوماق  رد  و 

هچره تسا و  نادنمدرخ  لوقع و  نیرترب  هدـننک  ریحتم  نآ  نیرتمک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دـنوادخ  تافـص  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
.دیا هدادن  رارق  نآ  يارب  يدح  دـیتسناد و  فاصوا  همه  زا  رترب  ار  ادـخ  تافـص  امـش  سپ  تسا ، رترب  نآ  زا  دـنوادخ  دوش  فصو 

هک نیا  هچ  دـیا ، هدرکن  دودـحم  نآ  ریغ  تردـق و  ملع و  هب  دـیا و  هدرواـین  رد  هرامـش  هـب  ار  اـهنآ  دـیا و  هدرکن  ریثـکت  ار  تاـفص 
وا زا  ار  اه  یهانتم  همه  نیاربانب  دـشاب ، یم  تیدـبا  تیلزا و  نتفر  نیب  زا  نآ  همزال  و  تسا ، یهانت  اب  مزالم  شرامـش  تیدودـحم و 

.دنک یم  تیافک  یتفص  ره  زا  ادخ  تاذ  هک  دیتسناد  و  دیا ، هدرک  یفن 

و دوجو ، هب  هن  تسا  دوجوم  تایح و  هب  هن  تسا  هدنز  تردـق و  هب  هن  تساناوت  و  تاذ ) رب  دـئاز   ) ملع هب  هن  یلو  دـناد ، یم  نیاربانب 
.رگید تافص  روط  نیمه 

، دـیا هدومن  فصو  هدرک  فصو  فاصوا  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یفاـصوا  هب  ار  وا  هدرک و  ادـخ  تمارک  هب  دـیجمت  ار  امـش  هنوگ  نیا  و 
.تسانیب ياونش  وا  درادن و  يدننامه 

مالـسلا هیلع  ِیناَّثلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  هب  شدانـسا  هب  ( 867) یفاک رد  هک  نانچ 
هیلعٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَقَف  َوُه  یِه  ُُهتاَفِـص  ُهُؤاَمْـسَأ َو  ِِهباَتِک َو  ِیف  ٌتاَفِـص  ٌءاَمْـسَأ َو  َُهل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِّبَّرلا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َلاَقَف  ٌلُجَر  َُهلَأَـسَف 

َّنِإ مالسلا 
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ُءاَمْـسَْألا ُتاَفِّصلا َو  ِهِذَه  ُلوُقَت  َْتنُک  ْنِإ  َِکلَذ َو  ْنَع  ُهَّللا  َیلاَعَتَف  ٍهَْرثَک  ٍدَدَع َو  وُذ  ُهَّنِإ  يَأ  َوُه  یِه  ُلوُقَت  َْتنُک  ْنِإ  ِنیَهْجَو  ِماَلَْکلا  اَذَِـهل 
اَـهُریِوْصَت َو ْلَزی  َْمل  ُلوـُقَت  َْتنُک  ْنِإ  ْمَعَنَف َو  اَهُّقِحَتْـسُم  َوُـه  ِهِْملِع َو  ِیف  ُهَدـْنِع  ْلَزَت  َْمل  َْتُلق  ْنِإَـف  ِنییَنْعَم  ٌلِـمَتُْحم  ْلَزَت  َْمل  َّنِإَـف  ْلَزَت  ْمـَل 

اَِهب َنوُعَّرَضَتی  ِهِْقلَخ  َنَیب  ُهَنَیب َو  ًهَلیِسَو  اَهَقَلَخ  َُّمث  َْقلَخ  َال  ُهَّللا َو  َناَک  َْلب  ُهُریَغ  یَـش ٌء  ُهَعَم  َنوُکی  ْنَأ  ِهَّللا  َذاَعَمَف  اَِهفوُرُح  ُعیِطْقَت  اَهُؤاَجِه َو 
ٌتاَقُولْخَم َو ُتاَفِّصلا  ُءاَمْـسَْألا َو  ْلَزی َو  َْمل  يِذَّلا  ُمیِدَْقلا  ُهَّللا  َوُه  ِرْکِّذلِاب  ُروُکْذَْملا  َرْکِذ َو  َال  ُهَّللا َو  َناَک  ُهُرْکِذ َو  یِه  ُهَنوُدـُبْعی َو  ِهَیلِإ َو 

ُهَّللا َال  ٌِفلَتُْؤم َو  ُهَّللا  ُلاَقی  اَلَف  ُئِّزَجَتُْملا  ُِفلَتْأی  ُِفلَتْخی َو  اَمَّنِإ  ُفاَِلْتئِالا َو  َال  ُفاَِلتْخِالا َو  ِِهب  ُقِیلی  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  اَِهب  ِینْعَْملا  ِیناَـعَْملا َو 
ٍئِّزَجَتُم ُّلُک  ِهَْرثَْکلا َو  ِهَّلِْقلِاب َو  ٌمَّهَوَتُم  َال  ٌئِّزَجَتُم َو  َال  ٌدِحاَو  ُهَّللا  ٌئِّزَجَتُم َو  ِدِـحاَْولا  يَوِس  اَم  َّنَِأل  ِِهتاَذ  ِیف  ُمیِدَْـقلا  ُهَّنَِکل  ٌرِیثَک َو  َال  ٌلِیلَق َو 

َزْجَْعلا َو ِهَِملَْکلِاب  َتیَفَنَف  یَـش ٌء  ُهُزِْجعی  َال  ُهَّنَأ  َتْرَّبَخ  ٌریِدَـق  َهَّللا  َّنِإ  َکـُلْوَقَف  َُهل  ٍِقلاَـخ  یَلَع  ُّلاَد  ٌقُولْخَم  َوُهَف  ِهَْرثَْکلا  ِهَّلِْقلاـِب َو  ٍمَّهَوَتُم  ْوَأ 
َهَروُّصلا َو یَْنفَأ  َءایْـشَْألا  ُهَّللا  یَْنفَأ  اَذِإ  ُهاَوِس َو  َلْهَْجلا  َْتلَعَج  َلْهَْجلا َو  ِهَِملَْکلِاب  َتیَفَن  اَمَّنِإ  ٌِملاَع  َکـُلْوَق  َِکلَذَـک  ُهاَوِس َو  َزْجَْعلا  َْتلَعَج 

َْمل ِعاَمْسَْألِاب َو  ُكَرْدی  اَم  ِهیَلَع  یَفْخی  َال  ُهَّنَِأل  َلاَقَف  ًاعیِمَس  اَنَّبَر  اَنیَّمَـس  َفیَکَف  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  ًاِملاَع  ْلَزی  َْمل  ْنَم  ُلاَزی  َال  َعیِطْقَّتلا َو  َءاَجِْهلا َو 
ِریَغ ْوَأ  ٍصْخَش  ْوَأ  ٍنَْول  ْنِم  ِراَْصبَْألِاب  ُكَرْدی  اَم  ِهیَلَع  یَفْخی  َال  ُهَّنَِأل  ًاریَِصب  ُهاَنیَّمَس  َِکلَذَک  ِْسأَّرلا َو  ِیف  ِلوُقْعَْملا  ِعْمَّسلِاب  ُهْفِصَن 
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.مدوب مالـسلا  هیلع  ( يداه ماما   ) مود رفعجوبا  ماما  دزن  رد  نم  ینعی : ًافیَِطل ؛ ُهاَنیَّمَـس  َِکلَذَـک  ِنیَْعلا َو  ِهَظَْحل  ِرَـصَِبب  ُهْفِـصَن  َْمل  َِکلَذ َو 
ءامـسا و ایآ  هدروآ ، یتافـص  ءامـسا و  نآرق  رد  دـنوادخ  هدربخ ، یلاعت  كراـبت و  راـگدرورپ  زا  ارم  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  يدرم 

؟ تسا راگدرورپ  دوخ  تافص 

، دشاب یم  هرثکتم  تافص  وا  هک  تسا  نیا  تسا  تافـص  نیع  دنوادخ  هک  نیا  زا  دارم  رگا  دراد : تروص  ود  نخـس  نیا  دومرف : ماما 
ندوب یلزا  تسا ، هدوـب  هتـسویپ  ءامـسا  تافـص و  نیا  هک  تسا  نیا  تدارم  رگا  و  تسا ، رترب  نآ  زا  دـنوادخ  تسین و  حیحـص  نیا 

نیا تسا ، هدوب  تافص  نآ  قحتـسم  هتـسیاش و  وا  هدوب و  شملع  رد  راگدرورپ و  دزن  رد  تافـص  ییوگب  رگا  .دراد  انعم  ود  تافص 
، تسا هدوـب  لزا  رد  اـهنآ  تاوـصا  فورح و  هتـشاد و  یلزا  یتروـص  تافـص  نیا  ییوـگب  یهاوـخ  یم  رگا  تسا و  تـسرد  مـالک 

.دشاب تافص  نآ  زا  ریغ  دنوادخ  هک  هَّللاذاعم 

ءامسا نآ  هب  مدرم  ات  تسا  هدرک  قلخ  تاقولخم  دوخ و  نیب  يا  هلیسو  ناونع  هب  ار  تافص  هاگنآ  دوبن ، یقولخم  دوب و  دنوادخ  هکلب 
يادـخ رکذ  هب  روکذـم  دوبن و  يرکذ  دوب و  دـنوادخ  تسا و  دـنوادخ  داـی  تافـص ، داـی  دنتـسرپب و  ار  وا  دـننک و  يراز  تافـص  و 
فالتئا ییادج و  فالتخا و  هک  تسادخ  تافص  نیا  زا  دارم  و  دنقولخم ، یناعم  تافـص و  ءامـسا و  تسا و  یلزا  هک  تسا  یمیدق 

فیلأت و دنوادخ  دنیوگ  یمن  اذل  تسا ، حیحص  تابکرم  رد  یگتسویپ  ییادج و  هک  نیا  هچ  تسین ، هتـسیاش  اجنآ  رد  یگتـسویپ  و 
میدق شتاذ  رد  دنوادخ  نکیلو  .ددرگ  یمن  ریثک  لیلق و  قالطا  وا  رب  هدش و  بیکرت 
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اجنآ رد  ترثک  تلق و  دریذپ و  یمن  هیزجت  هک  تسا  يدحاو  دنوادخ  دـنریذپ و  هیزجت  دـحاو  يادـخ  زا  ریغ  هک  روط  نامه  تسا ،
.ددرگ یم  رب  یقلاخ  هب  اذل  و  تسا ، قولخم  دوش  نآ  رد  تلق  ترثک و  لقعت  ای  دوش و  هیزجت  هک  يزیچ  ره  .دوش و  یمن  لقعت 

هدرک یفن  ار  زجع  دنوادخ  زا  اجنیا  رد  دزاس ، یمن  زجاع  ار  وا  زیچ  چیه  هک  یهد  یم  ربخ  تسا ، ریدـق  دـنوادخ  ییوگ  یم  هک  نیا 
ریغ ار  لهج  يدرک و  رود  وا  زا  ار  لهج  ملاع  هملک  اب  تسا ، ملاع  دـنوادخ  ییوگ  یم  یتقو  يداد ، رارق  ادـخ  زا  ریغ  ار  زجع  و  يا ،

دنوادخ هک  یلاح  رد  درب  یم  نیب  زا  ار  فورح  اجه و  تروص و  درب  یم  نیب  زا  ار  ءایشا  دنوادخ  هک  یماگنه  و  يداد ، رارق  ادخ  زا 
.تسا ملاع  دبا  لزا و  رد 

؟ میدیمان عیمس  هب  ار  نامدنوادخ  هنوگچ  سپ  دیسرپ : درم 

، مینک یمن  فصو  رـس  شوگ  اب  ار  دـنوادخ  ام  دـناد و  یم  دوش ، یم  كرد  اـه  شوگ  اـب  هک  ار  هچنآره  دـنوادخ  هک  نوچ  دومرف :
هاوخ تسا ، مولعم  دـنوادخ  رب  دـننیب  یم  نامـشچ  هچره  هک  تسا  نیا  نامدارم  میدرک ، فصو  ریـصب  اـب  ار  دـنوادخ  یتقو  هکناـنچ 

هب ار  دـنوادخ  یتقو  زین  و  تسین ، رـس  مشچ  اب  هاـگن  ادـخ  ندـید  هب  ادـخ  فصو  زا  دارم  یلو  .دـشاب  رگید  ياـهزیچ  هاوخ  گـنر و 
« ثیدحلا ...تسا  نینچ  نیا  میدرک  فصو  فیطل 

قالطا هیلامج  تافص  رب  ار  مرک  دش و  لباقتم  لالج  تافص  اب  هک  تسا  نیا  میا  هدرک  انعم  هیلامج  تافـص  هب  ار  مرک  هک  نیا  تلع 
رگید اب  یتبـسن  هک  دنتـسه  ادخ  تافـص  تافـص ، نیا  اریز  دنتافـص ، نیرتهب  ندوب  تافـص  ظاحل  هب  ادـخ  تافـص  هک  نیا  هچ  درک 

تاقولخم
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.دنوش یمن  هسیاقم  اهنآ  اب  دنرادن و 

، درادـن دوجو  نآ  رد  یترثک  و  تسا ، تفـص  کی  هیلاـمج  تافـص  هک  نیا  نداد  ناـشن  يارب  هدروآ  درفم  ار  مرک »  » هک نیا  تلع  و 
تردـق و نیع  شملع  دراد ، ملع  نآ  هب  هک  تسا  ناـمه  هب  وا  تردـق  و  دراد ، تردـق  نآ  رب  هک  تسا  ناـمه  هب  وا  ملع  هک  نیا  هچ 

.دنتاذ نیع  تافص  نیا  همه  و  شلالج ، نیع  وا  لامج  تسوا و  لامج  نیع  وا  لالج  هکنانچ  .دشاب  یم  تایح  دوجو  رصب و  عمس و 
تاذ تسین و  ادخ  اب  زیچ  چیه  هک  نیا  يانعم  هب  هکلب  دنا ، هدیدرگ  یکی  هک  دنا  هدوب  زیچ  ود  ادخ  تافـص  تاذ و  هک  نیا  يانعم  هب 

.نیملاعلا بر  هَّللدمحلا  و  تسا ، نافصاو  فصو  زا  هزنم  دنوادخ  و  تسا ، یفاک  ءایشا  همه  زا  تاذ  یه  امب 

ُهَرْکِذ ْمُتْنَمْدَأ 

ادخ رکذ  رد 

.تسا یگتسویپ  همادا و  نامدا » »

قح رد  ًاـقلطم  رکذ  تقیقح  و  دـشاب ، یم  روکذـم  هبترم  هب  شلوزن  اـی  روکذـم و  هبترم  هـب  رکاذ  دوعـص  زا  تراـبع  رکذ  تـقیقح  و 
.تسا لاحم  یلاعت  يادخ 

: ینعی ( 869 «) ْمُکاَدَه اَمَک  ُهوُرُکْذاَو   » .منک و دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  ینعی : ( 868 «) ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف  : » نخـس نیا  يانعم  سپ 
رب هک  داد  رارق  يا  هیآ  یـسفن  ره  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  تایآ  نیا  ریظن  و  درک » تیاده  ار  امـش  هک  هنوگنامه  دینک  شدای  »
هک تسا  هَّللا  مسا  هیآ  نآ  .میدرک  ناـیب  ناـمیالا » باوبا  و   » رد هکناـنچ  دـیامن ، یم  تلـالد  وا  یلـالج  یلاـمج و  تافـص  هیلک  وا و 

.تسا یسفن  ره  يدابم  نآ  ییزج  رهاظم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  نآ  لماک  رهظم 

: دومرف تشادرب و  تسد  ادخ  رکذ  زا  روبزم  هَّللا  مسا  ینعی  هیآ  نآ  رکذ  اب  سپس 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


َرَکَذَو یَّکَزَت *  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » دومرف و  نک .» دای  ماش  حبـص و  ار  تراگدرورپ  مان  : » ینعی ( 870 «) ًالیِـصَأَو ًهَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ْرُکْذاَو  »
اوُعْدَت اَم  ًایَأ    ِ َنَمْحَّرلا اوُعْدا  ْوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُْلق  : » دومرف و  ( 872 «) ًالِیْتبَت ِهَیلِإ  ْلَّتَبَتَو  َکِّبَر  َمْسا  ْرُکْذاَو  : » دومرف و  ( 871 «) یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا 

(874 «) یَلْعَْألا َکِّبَر  َمْسا  ْحِّبَس  : » دومرف حیبست  ماقم  رد  زین  و  ( 873 «) یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  ُهَلَف 

رد هکنانچ  ادخ ، نانمشد  بتارم  رد  لوخد  مدع  ادخ و  مسا  ماقم  رد  يراوتسا  ینعی  مدرم  طسوت  ادخ  یگشیمه  ندرک  دای  نیاربانب 
.تسا ناشیا  رد  مسا  نآ  شنیرفآ  يانعم  هب  قلخ  هب  تبسن  ادخ  رکذ  و  میدرک ، نایب  للزلا » نم  هَّللا  مکمصع  »

يرکذ نم  کـتهزنل  كرمأ  لوبق  نم  بجاولا  ـال  ول  : » دوـمرف نیرکاذ  تاـجانم  رد  ( 875) مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  اذل  و 
« کسیدقتل الحم  لعجأ  یتح  يرادقم  غلبی  نأ  یسع  ام  كردقب و  يردقب ال  کل  يرکذ  نأ  یلع  كایإ 

ُهَقاَثیِم ْمُتْدَّکَو  َو 

قاثیم رد 

ْنِم َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإَو  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  داـتفا ، قاـفتا  رذ  ملاـع  رد  هـک  تـسا  يزیچ  دارم  تـسا و  هدـهاعم  قاـثیم 
.دـش و نایب  رایخالا » مئاعد  راربالا و  رـصانع  و   » رد ًالبق  و  ( 876 «) یََلب اُولاَق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو  ْمُهَتیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ 

تافو ناـمز  اـت  تقلخ  يادـتبا  زا  لوزن  بتارم  همه  رد  نیتسار  تیدوبع  هب  ناـمیپ  هدـهاعم و  رارقا و  نآ  قیدـصت  دـیکوت »  » زا دارم 
.دش نایب  ًالبق  نآ  تیاور  هکنانچ  تسا ،

دیـسر و مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  هیبلاو  هباج  : » هک تسا  هدـمآ  ( 877) راـحب رد  تیاور  نیا  میروآ : یم  يرتـشیب  تیاور  نونکا 
؟ دیا هدوب  هچ  دیدوب  هیاس  رد  هک  ینامز  رد  امش  وگب : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  دیسرپ :

لبق میا  هدوب  رون  ادخ  دزن  رد  ام  داد : خساپ 
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ام دندرک و  حیبست  قیالخ  اذـل  میدرک ، حـیبست  ام  دـیرفآ ، ار  مدرم  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـنیرفایب ، ار  تاقولخم  دـنوادخ  هک  نیا  زا 
ْوَّلَأَو : » دومرف لجوزع -  يادـخ -  اذـل  دـنا ، هدرک  ریبکت  زین  قیالخ  میا و  هدرک  ریبکت  ام  دـندرک و  لیلهت  زین  قیـالخ  میومن ، لـیلهت 

زا دارم  میدناشون .» یم  اراوگ  بآ  ار  ناشیا  ام  دندرشف  یم  ياپ  هار  رب  رگا  : » ینعی ( 878 «) ًاقَدَغ ًءاَم  ْمُهاَنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماَقَتْسا 
.تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  تیالو  اراوگ ) بآ   ) قدغ ءام  زا  دارم  تسا و  هیلع -  هَّللا  تاولص  یلع -  بح  هقیرط 

، مییادـخ هّمذ  دـهع و  ام  .میتسه  تلاسر  ندـعم  توبن و  تخرد  اـم  : » دومرف هک  تسا  ( 879) مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  تیاور  زین  و 
نیمز هب  هک  یماگنه  دندرک ، یم  حیبست  اه  نامـسآ  نانکاس  ام  حیبست  اب  میدرک و  یم  حـیبست  میدوب ، شرع  درگ  هب  يراونا  هتـسویپ 

ام زا  ام و  شناد  زا  دیسر  نیمز  اه و  نامـسآ  نانکاس  هب  هک  یـشناد  ره  دندرک ، حیبست  نیمز  نانکاس  میدرک و  حیبست  میدمآ ، دورف 
ام نانمشد  زا  ینمـشد  چیه  ددرگن و  خزود  لخاد  ام  ناتـسود  زا  یتسود  چیه  هک  تشذگ  نینچ  یهلا  قباس  ءاضق  رد  و  تسا ، هدوب 
« ...دسرپ یمن  هدومن  اضق  مکح و  اهنآ  رب  هچنآ  زا  دسرپ و  یم  ناگدنب  اب  شیوخ  دهع  زا  دنوادخ  هک  نیا  هچ  ددرگن ، تشهب  دراو 

هب دنوادخ  هک  دـنا  هدیـسر  يا  هلحرم  هب  تدابع  یتسرد  تعاط و  رد  هک  يروط  هب  .دـنا  هتفرگ  مان  نیقیّدـص  ناشیا  تهج  نیمه  هب 
هب ار  دوخ  نید  رما  و  دومن ، راذـگاو  ناـشیا  هب  ار  مدرم  رما  داد و  رارق  دوخ  ّرـس  نیما  ار  ناـشیا  هداد و  شاداـپ  ازج و  ناـشیا  شـالت 

.درک ضیوفت  ناشیا 

ِهِتَعاَط َدْقَع  ْمُتْمَکْحَأ  َو 

نیا دارم  تسا و  قباس  هلمج  ریسفت  نیا 
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هک ییاهزیچ  همه  ار و  دوخ  ياه  ییاراد  نادنزرف و  اه و  ناج  دـیا و  هدـش  یناف  دوخ  زا  دـیا و  هدرم  ادـخ  تسد  رد  امـش  هک  تسا 
امـش دهاوخب  وا  هچره  و  دنک ، یم  فرـصت  دوخ  تساوخ  قبط  رب  اهنآ  رد  دنوادخ  اذل  .دیا  هدرپس  دنوادخ  هب  هداد  امـش  هب  دنوادخ 

.دیهاوخ یم 

ِهیِنالَعْلا ِّرِّسلا َو  یِف  ُهَل  ْمُتْحَصَن  َو 

تیدوبع تقیقح  رد  امـش  هک  تسا  نیا  ادخ  يارب  تحیـصن  و  حصن »  » تقیقح سپ  تسا ، یـش ء  تقیقح  راهظا  صولخ و  حـصن » »
نآ دیناد و  یم  ادخ  نآ  زا  دیناد و  یمن  دوخ  نآ  زا  ار  نآ  دینک و  یم  یفن  ناتدوخ  زا  هداد  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  همه  دیراوتـسا و 

.دینک یم  جرخ  شنیرفآ  فده  هار  رد  ار  اه  هداد 

هدش فرتعم  ادخ  تیدوبع  هب  ناشیا  هک  نیا  هب  مدرم ، اب  ناشیا  هلماعم  ینعی  هینالع  رد  ناشیا و  ادخ و  نیب  هلماعم  ینعی  ّرـس  زا  وا  رد 
شیوخ ياهّرـس  هدرک و  یفن  دنوادخ  زا  ار  کیرـش  ات  دنیامن  قیوشت  ار  ناشیا  دـنزومایب و  ار  نید  ماکحا  تیدوبع و  هار  مدرم  هب  و 

دنراد زاب  ار  ناگدنب  دنراداو و  رئاعش  تشادگرزب  هب  هدرک و  لوسر  ادخ و  تعاط  قاتـشم  ار  ناگدنب  دنیامن و  صلاخ  ادخ  يارب  ار 
لمحت دندید  يرازآ  تیذا و  ادخ  يوس  هب  توعد  هار  رد  رگا  و  دنرواین ، نابز  هب  تسین  ادخ  لالج  هتسیاش  هک  ینانخـس  هک  نیا  زا 

.تسا مئاق  نآ  رب  تیدوبع  تقیقح  هک  يروما  رگید  دنشاب و  ابیکش  هتشون  ناشیا  يارب  یهلا  ياضق  هک  ییایالب  رد  و  دنیامن ،

ِهَنَسَحْلا ِهَظِعْوَمْلا  ِهَمْکِحْلاِب َو  ِهِلیِبَس  یَلِإ  ْمُتْوَعَد  َو 

نسحا لادج  هنسح و  هظعوم  تمکح و  يانعم  رد 

یِه ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداَـجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  َیلِإ  ُعْدا   » هفیرـش هیآ  هراـبرد  یمق  ریـسفت  رد  زین  و  ( 880) یفاک رد 
: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 881 «) َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُهَو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ 

« .تسا نآرق  دارم  »

: دنراد هقبط  هس  دوخ  ياهدادعتسا  ظاحل  هب  قیالخ  هکنادب 

بتارم همه  هک  تسا  دنمشزرا  يرهوگ  تقیقح  نآ  هک  دندرب  یپ  دندیمهف و  ار  شیوخ  تقیقح  یتقو  هک  دنا  یناسک  تسخن  هقبط 
ملاع نآ  رد  تساراد و  ار  دوجو 
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هتـشاداو و نآ  رب  دوجـس  هب  ار  ناگتـشرف  همه  دنوادخ  هک  نیا  هچ  تسا ، رت  یمارگ  قیالخ  همه  زا  دنوادخ  رب  تسا و  يوطنم  ربکا 
هاـگنآ میا و  هدـیرفآ  ار  امـش  اـم  هـنیآ  ره  : » ینعی ( 882 «) َمَدآ اوُدُجْـسا ِل  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْـنُلق  َُّمث  ْمُکاـَنْرَّوَص  َُّمث  ْمُکاَـنْقَلَخ  ْدََـقلَو  : » دومرف

هک نیا  هچ  دوش ، یم  مدآ  نادنزرف  همه  لماش  هیآ  نیا  .دییامن » هدجس  مدآ  يارب  میا : هتفگ  ناگتشرف  هب  سپس  هدومن و  يرگتروص 
ناگتـشرف مالـسلا  هیلع  مدآ  رد  حور  خفن  زا  دعب  هکلب  .تسا  هدوبن  ناشیا  يرگتروص  مدآ و  ینب  همه  قلخ  زا  دعب  ناگتـشرف  هدجس 

ار نآ  شتـسد  اب  دنوادخ  هک  تسا  یباتک  وا  هدرک و  رپ  ار  وا  ناکرا  ینـسح  ءامـسا  همه  هک  دندیمهف  دـنا و  هدـش  هدجـس  هب  رومأم 
رد ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  للع  تیاور  يدعب  هرقف  رد  هک  نانچ  ندش ، یناف  يارب  هن  هدش و  قلخ  ندنام  یقاب  يارب  وا  هتشون و 

هتسویپ دنوش و  یم  تیاده  يرادیب  هبنت و  نیا  اب  دندمهفب ، ار  اهدجم  اه و  تفارش  لئاضف و  رگید  زین  .درک و  میهاوخ  لقن  هراب  نیا 
.دنسر یم  دنسرب ، نآ  هب  تسا  نکمم  هچنآ  هب  ات  دنشوک  یم 

ياه تمعن  تشهب و  نایب  اب  درک و  راودیما  دناسرت و  ار  ناشیا  دیاب  درک و  تیاده  هاگآ و  ناش  تقیقح  هب  ناوت  یمن  ار  يا  هدـع  و 
.داد دیعو  هدعو و  راذنا و  تراشب و  نآ  میمح  خزود و  نآ و 

رادـیب دـنریذپب و  ات  دروآ  نایب  دومن و  هلداجم  درک و  هماقا  نیهارب  ناشیا  يارب  دـیاب  اذـل  دنتـسه و  ـالاب  هفئاـط  زا  رت  نییاـپ  يا  هدـع 
.دنوش

دراد و یمن  رب  انف  توم و  ددرگ ، ناسنا  زا  هچره  و  دشاب ، ءاقب  هبترم  هب  هدنناسر  هک  تسا  يزیچ  هب  توعد  تمکح  زا  دارم  سپ 
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.تسا دیعو  دعو و  راذنا و  تراشب و  هب  توعد  هنسح  هظعوم  زا  دارم  .تسا و  صاوخ  يارب  تمکح 

اُوتاَه ُْلق  :» هرقب هروس  هفیرش  هیآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  جاجتحا و  رد  هک  ( 883) تسا نامه  نسحا  هلداجم  زا  دارم  و 
هللا یلـصادخ  لوسر  هک  نیا  دش و  نید  رد  لادج  زا  نایب  قداص  ماما  تمدخ  رد  : » تفگ هدمآ ، ( 884 «) َنِیقِداَص ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَناَهُْرب 

نکیل درکن ، یهن  نآ  زا  قلطم  روط  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دندرک ، یهن  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هلآو و  هیلع 
لها اب  : » ینعی ( 885 «) ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداَُجت  َالَو  : » دومرف هک  دـیا  هدینـشن  ایآ  درک ، یهن  ار  نسحا  ریغ  هب  لادـج 

یِه ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداَـجَو  ِهَنـَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْـملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  َیلِإ  ُعْدا  : » دوـمرف و  دــینکن » هلداــجم  رتـهب  شور  اــب  زج  باــتک 
ثحب وکین  يا  هلداجم  هب  ناشیا  اب  ناوخب و  هنسح  هظعوم  تمکح و  هطساو  هب  تراگدرورپ  ریـسم  هب  ار  ناشیا  ینعی : ( 886 «) ُنَسْحَأ

« .امن

هدرک مارح  اـم  ناوریپ  رب  دـنوادخ  تسا و  مارح  نسحا  ریغ  لادـج  و  داد ، ناـمرف  نید  رد  اـملع  هب  ار  نسحا » لادـج   » دـنوادخ سپ 
ْوَأ ًادوُـه  َناَـک  ْنَم  اَّلِإ  َهَّنَْجلا  َلُخْدـی  َْنل  اُولاَـقَو  : » دـیامرف یم  هک  یلاـح  رد  دـنک  مارح  یلک  هـب  ار  لادـج  دـنوادخ  هنوـگچ  تـسا و 

اُوتاَه ُْلق  ْمُهِیناَمَأ  َْکِلت  : » دومرف خـساپ  رد  دـنوادخ  دوش » یمن  تشهب  لخاد  يراصن  اـی  دوهی و  زج  دـنتفگ  و  :» ینعی ( 887 «) يَراَصَن
« .دیتسه وگتسار  رگا  دیروایب ، ار  نآ  رب  ناهرب  وگب : تسا ، ناشیا  ياهوزرآ  نیا  : » ینعی ( 888 «) َنِیقِداَص ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَناَهُْرب 

؟ دنروآ یم  نسحا  لادج  رد  زج  ار  ناهرب  ایآ  داد و  رارق  ناهرب  هب  ار  نامیا  نیتسار و  ملع  سپ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دندیسرپ :
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؟ تسیچ نسحا  ریغ  لادج  تسا و  مادک  نسحا  لادج  سپ 

ار ییادخ  تجح  وا  خساپ  رد  امـش  و  دروآ ، لطاب  ینخـس  ینک و  هلداجم  یلطاب  لها  اب  رگا  هک  تسا  نیا  نسحا  ریغ  لادج  دومرف :
.ینک راکنا  هدروآ  دوخ  لطاب  يارب  لطاب  لها  نآ  هک  ار  یقح  لیلد  هکلب  يرواین ،

، یـشابن دلب  ار  نداد  خـساپ  هار  یهدـب و  ار  وا  خـساپ  یناوتن  وت  دـنک و  هدافتـسا  لطاب  يارب  قح  زا  وا  هک  نیا  زا  سرت  يارب  نیاربانب 
رد هک  ناشیا  یعیـش  ناردارب  هک  دوش  یم  ثعاب  هک  نیا  هچ  تسا ، مارح  اـم  نایعیـش  رب  يا  هیور  نینچ  .ینک  راـکنا  ار  یقح  بلطم 

هلداجم رد  هک  یناسک  اب  یتقو  لطاب  لها  هک  نیا  هچ  .دوش  لطاب  لها  دوخ  یهارمگ  ثعاب  زین  دـنوش و  هارمگ  دـنا ، فیعـض  داقتعا 
هک نیا  هچ  دنوش  یم  تحاران  فیعـض  نایعیـش  اما  .دنریگ و  یم  دوخ  لطاب  رب  لیلد  ار  دننز  لادج  هب  تسد  فصولا  عم  دنفیعض و 

.دننیب یم  تسس  لطاب  تسد  رد  ار  قح 

گرم زا  دعب  ندش  هدنز  هک  یناسک  اب  ات  تسا  هداد  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نسحا  لادـج  اما  و 
یِهَو َماَظِْعلا  یْحی  ْنَم  َلاَق  ُهَْقلَخ  یِسَنَو  ًالَثَم  اََنل  َبَرَـضَو  : » تسا هدرک  تیاکح  نینچ  رفاک  نآ  زا  دنوادخ  دنک و  هلداجم  دنرکنم ، ار 
هدنز ار  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  نیا  یسک  هچ  : » تفگ هدومن و  شومارف  ار  شیوخ  شنیرفآ  هدز و  لثم  ام  يارب  : » ینعی ( 889 «) ٌمیِمَر

ِرَـضْخَْألا ِرَجَّشلا  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ٌمِیلَع *  ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  اَهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهییْحی  ُْلق  : » دومرف نآ  خساپ  رد  سپـس  دنک » یم 
لوا راب  ار  نآ  هک  يدنوادخ  وگب  : » ینعی ( 890 «) َنوُِدقُوت ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اَذِإَف  ًاراَن 
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« ...داد رارق  ار  شتآ  زبس  تخرد  زا  امش  يارب  هک  يدنوادخ  تساناد ، شنیرفآ  عون  همه  رب  وا  و  دیامن ، یم  شا  هدنز  دومن  قلخ 

هک تسا  نکمم  هنوگچ  دوب : هتفگ  صخـش  نآ  هک  نیا  هچ  دـنک ، هلداجم  لطاب  لـها  اـب  اـت  دـهاوخ  یم  شربماـیپ  زا  دـنوادخ  سپ 
ادتبا زا  هک  یـسک  نآ  ایآ  ینعی  ...يِذَّلا » اَهییْحی  : » دومرف دنوادخ  .دنک  هدـنز  ار  هدـش  ردوپ  هدیـسوپ و  ياه  ناوختـسا  نیا  دـنوادخ 
هکلب دنک ؟ قلخ  ار  نآ  دناوت  یمن  ندـش  هدیـسوپ  زا  دـعب  تسا و  نآ  هداعا  زا  ناوتان  هدـیرفآ  دریگب  ار  نآ  يزیچ  زا  هک  نیا  نودـب 

تخرد زا  ار  شتآ  امش  يارب  هک  ییادخ  ...ْمَُکل » َلَعَج  يِذَّلا  : » دومرف هاگنآ  تسا ، هداعا  زا  رت  تخـس  امـش  دزن  رد  تسخن  ندیرفآ 
ات دنک  یم  هریخذ  رت  زبس  تخرد  رد  ار  مرگ  شتآ  دنوادخ  یتقو  ینعی  .دینک  یم  هدافتـسا  نتخورفا  يارب  نآ  زا  امـش  دـیرفآ و  زبس 

.تسا رداق  زین  هدیسوپ  هداعا  رب  هک  دوش  یم  مولعم  امش  رب  نیاربانب  دنک ، جارختسا  شتآ  نآ  زا  رشب  دعب 

یسک ایآ  : » ینعی ( 891 «) ُمِیلَْعلا ُقَّالَْخلا  َوُهَو  یََلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخی  ْنَأ  یَلَع  ٍرِداَِـقب  َضْرَأـْلاَو  ِتاَوَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َسَیلَوَأ  : » دومرف هاـگنآ 
هتـساوخ نآ  رد  و  .تساناد » هدننیرفآ  وا  هکلب  دنیرفایب  ار  ناشیا  دـننامه  هک  نیا  رب  درادـن  تردـق  دـیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک 

ندینادرگزاب زا  رتارف  رتالاب و  امـش  ياه  نهذ  رد  اه  نآ  ندیرفآ  رت و  گرزب  هک  نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  هک  ییادخ  دـیامرفب :
زیاج یلو  دنیرفایب  ار  امش  دزن  هب  تخـس  رت و  تفگـش  رما  نآ  دنوادخ  هک  دیناد  یم  زیاج  هنوگچ  سپ  هداد  ماجنا  ار  تسا  هدیـسوپ 

؟ دیامن هدیسوپ  هداعا  ینعی  دهد ، ماجنا  ار  امش  دزن  رد  رت  ناسآ  رما  نیا  هک  دیرمش  یمن 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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.دوش یم  هداد  خساپ  ناشیا  ههبش  دوش و  یم  هتسب  نارفاک  رذع  هار  نآ  رد  اریز  تسا ، نسحا  هک  تسا  یلادج  نیا 

زا ار  ینک  یم  هلداجم  يو  اـب  هک  یـسک  نآ  لـطاب  قح و  نآ  یناوتن  ینک و  راـکنا  ار  یقح  هک  تسا  نیا  نسحا  ریغ  هب  لادـج  یلو 
یقح وا  اریز  يا ، هدش  وا  دننامه  وت  هک  نیا  هچ  تسا  مارح  نیا  ینک ، یم  راکنا  رگیدمه  اب  ار  وا  قح  لطاب و  ینک و  ادج  رگیدمه 

« يدومن راکنا  ار  یقح  زین  وت  هدرک و  راکنا  ار 

تیاور ود  نیا  نیب  یتافانم  هک  دیدرگ  مولعم  نسحا  لادج  هنسح و  هظعوم  تمکح و  هب  توعد  یناعم  هرابرد  هدش  دای  بلاطم  زا  و 
(893) ماما ریـسفت  و  ( 892) جاـجتحا تیاور  رد  هتـسناد و  نآرق  اـب  ار  ربماـیپ  توـعد  تیاور  کـی  رد  هک  نیا  هچ  تسین ، ریـسفت  رد 

نآرق هب  توـعد  هک  تسا  بجاو  زین  تیاور  ود  نیا  زا  دارم  هک  نیا  هچ  .تسا  هدرک  دادـملق  هناـگ  هس  هوـجو  زا  یکی  هب  ار  توـعد 
يارب ناگتـشرف  ندرک  هدجـس  هب  رما  لیبق : زا  هداد  ییاه  یهاگآ  نآ  رد  هک  اریز  دشاب  تمکح  هب  توعد  هبترم  هس  ره  ياج  دـشاب ،

رب تاـیآ  نیا  هک ، نارگید  هن  مالـسلا و  مهیلع  همئا  تسد  رد  نشور  تاـیآ  ندـش  راکـشآ  راـهظا و  مدآ و  ینب  قلطم  میرکت  مدآ و 
.دراد میرک  نآرق  هک  یتالداجم  اهدیعو و  اه و  هدعو  اهراذنا و  اه و  تراشب  .دراد و  تلالد  همئا  تلیضف  تفارش و 

ِهِتاَضْرَم یِف  ْمُکَسُفْنَأ  ْمُتْلَذَب  َو 

ناسنا تقلخ  تیاغ  رد 

ْمُکَّنَأَو ًاثَبَع  ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَفَأ  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  هک  نیا  نآ  و  میریگب ، يا  همدـقم  دـیاب  هرقف  دـنچ  نیا  حیـضوت  يارب 
میا و هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  ام  هک  دنا  هدرک  نامگ  ایآ  : » ینعی ( 894 «) َنوُعَجُْرت َال  اَنَیلِإ 
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« .دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  امش 

لب يدـس ، مهکرتی  مل  ًاثبع و  هقلخ  قلخی  مل  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 895) للع رد 
لب هّرـضم  مهب  مهعفدـیل  الو  هعفنم  مهنم  بلجیل  مهقلخ  اـم  و  هناوضر ، کلذـب  اوبجوتـسیف  هتعاـط  مهفلکیلو  هتردـق  راـهظال  مهقلخ 

يارب اهنآ  شنیرفآ  هکلب  هتشاذگن ، او  اهر  ار  ناشیا  هدرکن و  قلخ  هدوهیب  ار  یقولخم  دنوادخ  معنی ؛ یلا  مهلـصوی  مهعفنیل و  مهقلخ 
ار ناـشیا  و  دـنوش ، دـنوادخ  ناوـضر  قحتـسم  نآ  هطـساو  هب  اـت  دـشاب  یم  يرادربناـمرف  يارب  زین  و  تسوا ، تردـق  ندرک  راکـشآ 
ار ناشیا  تمعن  هب  ندیناسر  ناشیا و  هب  دوس  ندیناسر  يارب  هکلب  دزاس ، رود  دوخ  زا  ار  ینایز  ای  دربب و  يدوس  ناشیا  زا  ات  هدـیرفاین 

« .تسا هدیرفآ 

راد نم  لوحتن  امنإ  لق  نکل  دمخت و  ران ال  دیبت و  هنج ال  ینفت  فیک  ءاقبلل و  انقلخ  : » دندیـسرپ هک  هدش  لقن  ( 896) بانج نآ  زا  و 
هدـیرفآ ندـنام  اقب و  يارب  ار  ام  دـنوادخ  شاب ، تکاس  دومرف : تسا ؟ هدـیرفآ  نتفر  نیب  زا  يارب  ار  ام  دـنوادخ  ایآ  ینعی  راد ؛» یلإ 

رگید هأـشن  هب  يا  هأـشن  زا  نکیل  دوش ، یمن  شوماـخ  زگره  راـن  تسا و  یگـشیمه  تشهب  هک  یلاـح  رد  میوش  یناـف  هنوگچ  .تسا 
ْنِإ * ْمَُکلاَْومَأ ْمُْکلَأْسی  اـَلَو  ْمُکَروُجُأ  ْمُِکتْؤی  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  ْنِإَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُهاـیَحلا  اَـمَّنِإ  : » دومرف دـنوادخ  و  میوش ،» یم  لـقتنم 

اَمَّنِإَف ْلَْخبی  ْنَمَو  ُلَْـخبی  ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُقِفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ِءاـَلُؤَه  ُْمْتنَأ  اَـه  ْمُکَناَغْـضَأ *  ْجِرْخیَو  اُولَْخبَت  ْمُکِفْحیَف  اَـهوُمُْکلَأْسی 
هـشیپ اورپ  دـیروایب و  نامیا  رگا  تسا ، یمرگرـس  هچیزاب و  اـیند  یگدـنز  : » ینعی ( 897 «) ُءاَرَقُْفلا ُْمْتنَأَو  ِینَْغلا  ُهَّللاَو  ِهِسْفَن  ْنَـع  ُلَْـخبی 

زا دهد و  یم  ار  ناتشاداپ  امش  هب  دنوادخ  دینک 
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یم امـش  ياه  هنیک  راهظا  ثعاب  دیزرو و  یم  لخب  امـش  دـهاوخب  رارـصا  هب  ار  اهنآ  امـش  زا  رگا  و  دـهاوخ ، یمن  ار  نات  لاوما  امش 
لخب سکره  دنزرو و  یم  لخب  امش  زا  يا  هدع  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  ات  دندرک  توعد  دنتـساوخ و  امـش  زا  دیـشاب  هاگآ  .ددرگ 

رگا تسامش ، دوس  هب  دهد  یم  امـش  هب  هک  یتاروتـسد  ینعی  دیدنمزاین ،» امـش  تسا و  زاین  یب  دنوادخ  هدیزرو و  لخب  دوخ  رب  دنک 
دنوادـخ دـینک  تشپ  رگا  : » دومرف هاـگنآ  .تسامـش  ناـیز  هب  دـینادرگرب ، يور  رگا  ددرگ و  یم  رب  امـش  هب  نآ  دوـس  دـینک  لاـثتما 
ِكْرَّدـلا ِیف  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ  : » دومرف و  ( 898) .دوب دنهاوخن  امـش  دـننامه  هورگ  نآ  هاگنآ  دروآ ، یم  تسامـش  زا  ریغ  هک  ار  یهورگ 

َفْوَسَو َنِینِمْؤُْملا  َعَم  َِکَئلْوُأَف    ِ ِهَّلل ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأَو  ِهَّللِاب  اوُمَصَتْعاَو  اوُحَلْصَأَو  اُوباَت  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ًاریِصَن *  ْمَُهل  َدِجَت  َْنلَو  ِراَّنلا  ْنِم  ِلَفْـسَْألا 
نییاپ رد  ناقفانم  : » ینعی ( 899 «) ًامِیلَع ًارِکاَش  ُهَّللا  َناَکَو  ُْمْتنَمآَو  ُْمتْرَکَـش  ْنِإ  ْمُِکباَذَِـعب  ُهَّللا  ُلَعْفی  اَم  ًامیِظَع * ًارْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتْؤی 

دندز و گنچ  ادخ  هب  دندرک و  حالصا  هدرک و  هبوت  هک  یناسک  رگم  تسین ، يروای  ناشیا  يارب  و  دنتسه ، شتآ  هجرد  كرد و  رت 
رگا دـهد ، یم  ناوارف  شاداـپ  نینمؤـم  هب  دـنوادخ  يدوز  هـب  و  دـننانمؤم ، اـب  ناـشیا  دـندرک ، صلاـخ  دـنوادخ  يارب  ار  دوـخ  نـید 

« .تسا اناد  رازگساپس  دنوادخ  هک  نیا  هچ  دنک ، باذع  ار  امش  يور  هچ  هب  دنوادخ  .دیروآ  نامیا  دیرازگساپس و 

دهاوخب هک  نیا  زا  تسا  رترب  دیامن و  عفد  ار  ینایز  ای  دـنک و  بسک  يدوس  امـش  باذـع  هب  هک  نیا  زا  تسا  زاین  یب  دـنوادخ  ینعی 
، تسا نایز  دوس و  زا  رترب  زاین و  یب  وا  تسا ، رترب  هزنم و  دنک ، کنخ  ار  دوخ  لد 
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و دوش ، یم  متخ  يرامیب  هب  هک  تسا  یجازم  ءوس  دننامه  نآ  رب  رارـصا  رفک و  هک  تسا  نیا  رفک  رب  ناگدـننک  رارـصا  باقع  تلع 
ياهدمآ یپ  زا  دوش  كاپ  شناج  دـنک و  فرطرب  ار  جازم  ءوس  نآ  يرازگـساپس  نامیا و  یتقو  دوش  یم  هدیـشک  تکاله  هب  هاگنآ 

یبوخ ناتدوخ  اـب  دـینک ، یبوخ  رگا  ینعی : ( 900  «) اَهَلَف ُْمتْأَسَأ  ْنِإَو  ْمُکِـسُفنَِال  ُْمتنَـسْحَأ  ُْمتنَـسْحَأ  ْنِإ  : » دومرف و  دبای ، یم  ییاهر  نآ 
« .دیا هدرک  دب  شیوخ  ررض  هب  دینک ، دب  هاگره  دیا و  هدرک 

تسا و زاین  یب  ناشیا  يرادربنامرف  نامیا و  مدرم و  زا  یلاعت -  كرابت و  يادخ -  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  هفیرش  تایآ  نیا  سپ 
هطـساو هب  تقلخ  زا  دعب  ار  ناشیا  دهاوخ  یم  هکلب  هدـیرفاین ، هدوهیب  ار  مدرم  دـنوادخ  دـنیب و  یمن  ینایز  ناشیا  ینامرفان  رفک و  زا 

چیه : » ینعی ( 901 «) َنُولَمْعی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ٍنیْعَأ  ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  یِفْخُأ  اَم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَلَف  : » دومرف دـناسرب و  دومحم  ماـقم  هب  یهن  رما و 
ناشیا لامعا  شاداپ  ات  هدرک  ناهنپ  ناشیا  يارب  دش  دـهاوخ  اه  مشچ  ینـشور  ثعاب  هک  ییاهزیچ  هچ  دـنوادخ  هک  دـناد  یمن  سک 

زاین یب  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  نیا  هچ  ددرگرب ، قلخ  دوخ  هب  دیاب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  تقلخ  يارب  یفده  ره  هک  نیا  لصاح  و  دشاب »
.ددرگ یمن  رب  ادخ  هب  اذل  تسا و 

تسا یلامج  یلالج و  تافص  هنیآ  ناسنا  هک  نیا  رد 

هبساحم اه و  تبوقع  خزرب و  ياه  یتخس  خزود و  تشهب و  شنیرفآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاکشا  نیا  اجنیا  رد 
ناونع هب  ار  دـننک  یمن  لمحت  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  ار  تخـس  تازاجم  نآ  هنوگچ  هاگنآ  تسیچ ؟ يارب  زیر  درخ و  ياـهراک  رد 

هتسیز ایند  رد  يزور  دنچ  هک  يریقف  ریگ  نیمز  نیا  هنوگچ  هتفرگ ، رظن  رد  تازاجم 
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ماود دبالا  یلا  .درادن و  ینایاپ  هک  دوش  یم  راچد  یباذـع  نینچ  هب  هدـید  دوخ  هب  ناوارف  ياه  یتخـس  هتـشاد و  يراوشد  یگدـنز  و 
دـنمتزع و دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لکـشم  نیا  خـساپ  دـیور ؟ یم  يرگید  تسوپ  دور  نیب  زا  دزپب و  اهنآ  ياه  تسوپ  هچره  دراد و 

دناد یمار  نآ  دوخ  هک  نیا  رگم  دیسر  ناوتن  نآ  هنک  هب  هک  دراد  یتیاهن  یب  توربج  نوؤش و  تافص و  هک  نیا  لیلد  هب  بآمتلالج 
تیمم و ییحم و  مقتنم و  وا  هکنانچ  تسا ، تمحر  ادخ  تافـص  زا  و  دـنک ، ادـیپ  هطاحا  نآ  رب  دـناوت  یمن  شدوخ  زج  سکچیه  و 
رد نانآ  لدـع  تفـص  هک  تسا  نیابتم  داضتم و  ناوارف  تافـص  ياراد  دـشاب و  یم  ردـقمو  عسوم  ضباق و  طساب و  قزار و  قلاخ و 
رب ار  مدرم  دنیرفایب  تساوخ  دنوادخ  نوچ  و  ( 902 ،) دنروهظ زورب و  یضتقم  هک  رابتعا  نیا  هب  تافـص  نیا  تسا ، هدرک  عمج  دوخ 

عماج تفص  نیا  دیرفآ ، دوخ  لدع  تفص  تآرم  ار  ناسنا  .دشاب و  ینأش  ای  یتفـص و  هنیآ  سکره  ات  تسا  هدیرفآ  تالاح  راوطا و 
.تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  یناسنا  تروص  دنوادخ  اذل  تسا و  تافص  همه 

هک دننک  یم  تیاور  ربمایپ  زا  مدیسرپ : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  : » تفگ ملـسم  نب  دمحم  زا  شدانـسا  هب  ( 903) یفاک تیاور  رب  انب  و 
دیزگرب ار  تروص  نیا  دنوادخ  تسا و  قولخم  ثدحم و  تروص  نیا  دومرف : تسا ، هدـیرفآ  شیوخ  تروص  رب  ار  ناسنا  دـنوادخ 

ِهِیف ُتْخَفَنَو  ُُهتیَّوَس  اَذِإَف  : » دومرف داد و  تبسن  دوخ  هب  ار  حور  هبعک و  هکنانچ  داد ، تبـسن  شدوخ  هب  و  درک ، رایتخا  روص  رگید  رب  و 
(904 «) َنیِدِجاَس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم 

ناسنا هک  ییاجنآ  زا  و 
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تفـص راثآ  زا  شتآ  تمحر و  تفـص  راثآ  زا  تشهب  .تسا  خزود  تشهب و  زا  ءایـشا  همه  عمج  لحم  اذل  هدـش  هدـیرفآ  نینچ  نیا 
.دشاب یم  مقتنم 

تفرعم و لـقع و  نآ  بتارم  زا  تاریخ و  همه  أدـبم  مسا  نیا  دـشاب ، یم  هَّللا  مسا  راـثآ  زا  هک  تسا  يرما  أدـبم  لـماش  ناـسنا  زین  و 
زا تسا و  كرـش  لهج و  نآ  بتارم  زا  رورـش و  همه  ردصم  هک  تسا  توغاط  راثآ  زا  هک  تسا  یهن  أدـبم  لماش  .تسا و  دـیحوت 

بتارم داهن و  مان  نیطایش  ار  توغاط  نوؤش  دیمان و  ینسح  ءامـسا  ار  هَّللا  مسا  نوؤش  دنوادخ  دنوش ، یم  بعـشنم  ینوؤش  مادکره 
لـئاذر و تنطیـش  بتارم  نآ و  ریغ  داـهج و  جـح و  هزور و  تاـکز و  زاـمن و  زا  بوـغرم  ياـه  تعاـط  بوـخ و  تاـکلم  هَّللا  مسا 

نایب ار  اهنآ  یهقف  یقالخا و  ياه  باتک  هک  هریغ  ابر و  رامق و  بارش و  ندیـشون  انز و  ینیچ و  نخـس  سفن و  لتق  لیبق  زا  تارکنم 
هولج رثن  اهنآ  .دنا  هدش  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رـس  هک  هَّللا  مسا  يارب  يرون  تیالو  ملاع  ياه  هولج  نیمه  و  دنا ، هدرک 
یلو تسا و  تملظ  رون و  هدننیرفآ  نیملاعلا  بر  دنوادخ  هدـش و  تسا  نانمـشد  ّرـس  هک  ناطیـش  يارب  یناملظ  تیالو  ملاع و  ياه 

.تسا هدش  نایب  لیصفت  هب  یلبق  تارقف  رد  هک  نانچ  دشاب ، یم  توغاط  نارفاک  یلو  هَّللا و  مسا  نینمؤم 

تلالض و یهارمگ و  تیاده و  لطاب و  قح و  ناطیـش و  ادخ و  نید  مدرم ! يا  : » دومرف ( 905) هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اذل  و 
ادخ و زا  يا  هنسح  ره  تسا ، تائیس  تانسح و  تبقاع و  لجآ و  لجاع و  یغ و  دشر و 
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زا ار  ناسنا  دنوادخ  سپ  تسا ، نینچ  بلطم  نیا  هک  نونکا  .تسا  هدمآ  یفاک  باتک  رد  تیاور  نیا  .تسا » ناطیش  زا  يا  هئیـس  ره 
هاگنآ دادن ، قیالخ  زا  کی  چیه  هب  هک  هداد  وا  هب  يرایتخا  تنطلـس و  تسا و  هدیرفآ  تروص  نیرتوکین  رب  اه و  تخاسریز  نیرتهب 

زا ندـیناسرت  ناربمایپ و  تعاط  هب  قیوشت  دـیعو و  هدـعو و  اه و  ندـیناسرت  اه و  نداد  تراشب  ناربمایپ و  اـه و  باـتک  نداتـسرف  اـب 
رکذـتم و ناشیا  هک  تسا  هتـساوخ  ینیمز  ياه  لاثم  ینامـسآ و  ياه  باتک  نداتـسرف  هطـساو  هب  ندـیناهاگآ  ناشیا و  اـب  تفلاـخم 
رب ار  اه  تمعن  همه  ياهرد  دـنوادخ  دـندرک  شومارف  ار  تارکذـت  هک  یماگنه  تشاد ، اـهنآ  هب  تمحر  هاـگن  اریز  .دـنوش  روآداـی 

ْمِهِْهلیَو اوُعَّتَمَتیَو  اُولُکْأی  ْمُهْرَذ   * َنیِِملْـسُم اُوناَک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوی  اََمبُر  : » دومرف دنتفر و  ورف  تلفغ  رد  یبوخ  هب  ات  درک  زاب  ناشیا 
ار ناشیا  دندوب ، یم  ناملـسم  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  دنا  هدیزرو  رفک  هک  یناسک  اسب  هچ  ینعی : ( 906 «) َنوُمَْلعی َفْوَسَف  ُلَمَْألا 

« .تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  سپ  دنک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  ناشیا  اهوزرآ  دنربب و  تذل  دنروخب و  ات  راذگاو  دوخ  هب 

چیه ات  ددرگ و  هدـنز  ناهرب  اب  دوش  هدـنز  سکره  دوش و  كاله  هنیب  زا  دوش  كاله  سکره  اـت  هدرک  نینچ  ناـشیا  اـب  دـنوادخ  و 
راوخ لیلذ و  هنوگ  نیا  هک  نیا  زا  لبق  میدرک  یم  يوریپ  اهنآ  زا  مه  اـم  اـت  داتـسرفن  يربماـیپ  اـم  يارب  دـنوادخ  ارچ  دـیوگن : سک 

، دـندرک ضوـع  باذـع  اـب  ار  ترفغم  دـنتخورف و  یهارمگ  هب  ار  تیادـه  دـندیزگرب و  تیادـه  رب  ار  يروـک  ناـشیا  یلو  میدرگ ،
ياه لد  دنتفگ : دننک و  متس  دوخ  رب  دنتساوخ  یم  ناشدوخ  نکیلو  دنک ، متس  ناشیا  هب  تساوخ  یمن  دنوادخ 
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هتخیوآ ناشیا  ناگدید  رب  هدرپ  هدرک و  متخ  ناشیا  ياه  شوگ  رب  هدز و  رهم  نآ  رب  ناشرفک  هطساو  هب  دنوادخ  هکلب  تسا ، هتسب  ام 
(907 «) .دنتسه كاندرد  یباذع  ياراد  ناشیا  و 

هک یهن  ای  رما و  زا  ناشیا  ار  هچره  اـهنت  دـنوادخ  دراد و  دوجو  جامدـنا  وحن  هب  اـه  ناـسنا  رد  خزود  تشهب و  یهن و  رما و  تقیقح 
رد هدـنب  رایتخا  رد  ار  دوخ  يورین  و  دروآ ، یم  رد  ارجا  هب  ناشیا  دروم  رد  دـنا  هدرک  باختنا  رایتخا و  تسا  توغاط  ای  ادـخ و  مسا 

ْنَمَو ًاروُحْدَم * ًامُومْذَم  اَهاَلْصی  َمَّنَهَج  َُهل  اَْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءاَشَن  اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  َهَلِجاَْعلا  ُدیِری  َناَک  ْنَم  : » دومرف دنوادخ  دروآ ، یم 
ُءاَطَع َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ِءاَطَع  ْنِم  ِءَالُؤَهَو  ءَالُؤَه  ُّدُِـمن  ًاّلُک   * ًاروُکْـشَم ْمُهیْعَـس  َناَک  َِکَئلْوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اَهیْعَـس  اََـهل  یَعَـسَو  َهَرِخآـْلا  َداَرَأ 

، میهد یم  میهاوخب  هچنآ  میهاوخب  سکره  هب  ایند  نیمه  رد  زین  اـم  دـهاوخب  ار  یناـف  ياـیند  سکره  : » ینعی ( 908 «) ًاروُظْحَم َکِّبَر 
دـهاوخب و ار  ترخآ  سکره  و  دـسر ، یم  خزود  هـب  هدـش  رود  تمذـم و  هـک  یلاـح  رد  .مـیهد  یم  رارق  ار  مـنهج  وا  يارب  هاـگنآ 

یم رتشیب  ار  تراگدورپ  ءاطع  همه  يارب  دـهد و  یم  شاداپ  ار  ناشیا  شالت  دـنوادخ  دـشاب ، نمؤم  دـیامنب و  نآ  روخ  رد  شـشوک 
« .دوش یمن  غیرد  ناشیا  زا  تراگدرورپ  ياطع  مینک و 

یهن رما و  تقیقح  ییارچ و  رد 

َیلِإ ُهَّللا  یَحْوَأ  اَّمِم  َّنِإ  ُلوُقی  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  بهو  نب  هیواعم  زا  ( 909) یفاک رد  و 
ُّبِحُأ ْنَم  يَدـی  یَلَع  ُُهتیَرْجَأ  َریَْخلا َو  ُْتقَلَخ  َقـْلَْخلا َو  ُْتقَلَخ  اـَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّللا  اـَنَأ  یِّنَأ  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ِهیَلَع  َلَْزنَأ  مالـسلا َو  هـیلع  یَـسُوم 

اَنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  اَنَأ  ِهیَدی َو  یَلَع  ُُهتیَرْجَأ  ْنَِمل  َیبوُطَف 
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مدینـش مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینعی : ِهیَدی ؛ یَلَع  ُُهتیَرْجَأ  ْنَِمل  ٌلیَوَف  ُهُدـیِرُأ  ْنَم  يَدـی  یَلَع  ُُهتیَرْجَأ  َّرَّشلا َو  ُْتقَلَخ  َْقلَْخلا َو  ُْتقَلَخ 
ییادـخ نم  هک  تسا  نیا  درک  یحو  وا  رب  ار  تاروـت  درک و  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  ینانخـس  زا  دوـمرف : یم  هک 
تـسود ار  ریخ  سکره  مدرک ، يراـج  دوـخ  تسد  رب  مدرک و  قـلخ  ار  ریخ  مدـیرفآ و  ار  مدرم  تسین ، نم  زج  يدوـبعم  هک  متـسه 

ار مدرم  تسین ، نم  زج  هب  يدوـبعم  هک  متـسه  ییادـخ  نم  مدرک و  يراـج  وا  تسد  هب  ار  ریخ  هک  وا  لاـح  هـب  اـشوخ  دـشاب  هتـشاد 
يراج يو  تسد  رب  ار  ّرش  هک  یسک  رب  ياو  منک ، یم  يراج  مهاوخ  یم  هک  یناسک  تسد  رب  ار  نآ  مدرک و  قلخ  ار  رـش  مدیرفآ و 

« .منک

اَم ِضَْعب  ِیف  َّنِإ  ُلوُقی  مالسلا  هیلعٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 910) ملسم نب  دمحم  زا  زین  و 
ُتیَرْجَأ ْنَِمل  ٌلـیَو  َریَْخلا َو  ِهیَدـی  یَلَع  ُتیَرْجَأ  ْنَِمل  َیبوُـطَف  َّرَّشلا  ُْتقَلَخ  َریَْخلا َو  ُْتقَلَخ  اـَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّللا  اـَنَأ  یِّنَأ  ِِهُبتُک  ْنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ 

ياه باتک  زا  یخرب  رد  دومرف : یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ینعی : اَذ ؛ َفیَک  اَذ َو  َفیَک  ُلوُقی  ْنَِمل  ٌلیَو  َّرَّشلا َو  ِهیَدی  یَلَع 
ار ریخ  شناتسد  رب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  .مدیرفآ  ار  رـش  ریخ و  تسین ، نم  زج  هب  ییادخ  میادخ ، نم  هک  تسا  هدمآ  ینامـسآ 

هدش نینچ  نانچ و  هنوگچ  دـیوگب  هک  یـسک  رب  ياو  مدومن و  يراج  ار  رـش  شناتـسد  رب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  مدرک و  يراج 
« .تسا

ماما زا  يراصنا  نمؤملا  دبع  و  رمع ، نب  لضفم  زا  و 
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.تسا هدمآ  قوف  ثیدح  اب  یتوافت  كدنا  اب  رگید  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

وا رایتخا  ریـسم  رد  ار  دوخ  هوق  لوح و  هب  دنوادخ  درک ، رایتخا  باختنا و  ار  یهن  ای  رما و  بناج  دوخ  هدـنب  هک  نیا  زا  دـعب  نیاربانب 
.دزادرپ یم  ار  وا  قح  یقح  بحاص  ره  هب  تسا و  لداع  دنوادخ  هک  نیا  هچ  دنک ، یم  يراج 

نم هیف  سرتحأ  مل  یـسفن و  يوه  هیف  تعبتا  امکح  یلع  تیرجأ  يـالوم  یهلإ و  ( » 911 :) دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ 
تفلاخ كدودـح و  ضقن  نم  کلذ  نم  یلع  يرج  اـمب  تزواـجتف  ءاـضقلا  کـلذ  یلع  هدعـسأ  يوهأ و  اـمب  ینرغف  يودـع  نییزت 

نم رب  ار  یمکح  ایآ  ایادـخ ! ینعی : كؤاضق ؛ هیف  یلع  يرج  امیف  یل  هجح  کلذ و ال  عیمج  یف  یلع  دـمحلا  کـلف  كرماوأ  ضعب 
نم ياوه  ریـسم  رد  ناطیـش  مدرک و  تلفغ  منمـشد  نداد  تنیز  زا  نآ  رد  مدرک و  يوریپ  ار  مسفن  ياوه  نآ  رد  هک  يدرک  يراـج 

ار وت  تاروتـسد  زا  یخرب  مدـش و  جراـخ  وت  دودـح  یخرب  زا  دـش  يراـج  نم  رب  هچنآ  اـب  دـش و  نآ  هارمه  زین  ءاـضق  تفیرف و  ارم 
دنوادـخ هکلب  مرادـن » هدرک  يراـج  نم  رب  وـت  ياـضق  هچنآ  رد  یتـجح  نـم  و  اـهنآ ، هـمه  رد  تـسار  وـت  شیاتـس  مدرک ، یچیپرس 

نآ رد  تساوخ  یم  صخش  دوخ  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  هتخادنا و  راک  هب  یهن  ریسم  رد  ار  شیوخ  يورین  هک  نیا  هچ  تسا  هدیدنسپ 
« .کلذ عیمج  یلع  دمحلا  کلف  دومرف : ترضح  اذل  دنک ، تکرح  ریسم 

تشهب و نآ  دمایپ  دنک  رایتخا  تسا ، هَّللا  مسا  زا  توبن  تقیقح  زا  وا  هرهب  هک  ار ، شأدبم  يوس  هب  نتفر  رما و  بناج  سکره  سپ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com


باـختنا ار  تسا  یهن  تقیقح  هک  نآ  یتوغاـط  أدـبم  يوـس  هب  نتفر  تنطیـش و  فرط  سکره  تسا و  نآ  ياـه  تمعن  هب  ندیـسر 
ُهَّللا ْمُهَمَلَظ  اَمَو  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  اذـل  .تسا و  نآ  ياه  یتخـس  باذـع و  هب  ءـالتبا  خزود و  هب  دورو  نآ  دـمآ  یپ  .دـیامن 

« .دنا هتشاد  اور  متس  دوخ  رب  ناشیا  نکیل  تسا ، هدرکن  متس  دنوادخ  : » ینعی ( 912 «) َنوُِملْظی ْمُهَسُْفنَأ  ْنَِکلَو 

َبَـسَک اَِـمب  ٍئِْرما  ُّلُـک  : » دوـمرف و  .تسا » شیوـخ  لاـمعا  نوـهرم  سکره  : » ینعی ( 913 «) ٌهَنیِهَر ْتَبَـسَک  اَِـمب  ٍسْفَن  ُّلُـک  : » دومرف و 
امش شاداپ  ازج و  : » ینعی ( 915 «) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَمَّنِإ  : » دومرف و  .تسا » شیوخ  رادرک  نیهر  سکره  : » ینعی ( 914 «) ٌنیِهَر

يارب نتـشاد  رایتخا  هکلب  دبای ، یم  یهیدب  ار  رایتخا  دنک  هشیدنا  یـسک  رگا  هکلب  تایآ ، نیا  ریاظن  و  دیا » هدرک  لمع  هک  تسنامه 
مئاعد و   » رد ار  نآ  لیصفت  هک  نانچ  تسا ، یلاعت  يادخ  تافص  لماک  رهظم  ناسنا  هک  نیا  هچ  تسا ، يرورض  ناسنا  لامک  ققحت 

.میدرک نایب  راربالا » رصانع  رایخالا و 

نابز زا  دـشخب و  دوس  ار  ناشیا  ات  تسا ، ناگدـنب  يرادـیب  داـشرا و  يارب  یهاون  رماوا و  هک  دـش  نشور  میدرک  ناـیب  هچنآ  زا  سپ 
هک تسا  یهیدـب  زین  تشاد و  تلالد  نآ  رب  یلبق  تایآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  للع  تیاور  هکناـنچ  دـنک ، يریگولج  ناـشیا 

نامه درادـن ، وا  لاح  هب  ینایز  ناشیا  نایـصع  رفک و  درادـن و  يدوس  ار  وا  ناشیا  تعاط  نامیا و  تسا و  زاین  یب  مدرم  زا  دـنوادخ 
هب ناگدـنب  ندیـشخب  یهاـگآ  يارب  ناربماـیپ  نداتـسرف  هک  نیا  و  درک ، یم  تلـالد  توبن » تقیقح   » ناـیب رد  قباـس  تاـیآ  هک  روط 

ام هک  میدنوادخ  رازگساپس  شیاتس و  نیاربانب  تسا  نآ  ياه  هخاش  یناملظ و  يرون و  لماوع 
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.درک ییامنهار  شیوخ  نید  هب  ار 

ملاع همه  يامن  مامت  هنیآ  تلاسر و  عضوم  توبن و  تیب  لها  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  سپ  يدـیمهف  ار  قوف  بلاطم  هک  یماگنه  و 
نیلوا و شنیرفآ  يدابم  هک  دیدیمهف  ًالبق  هک  روطنامه  دنتـسه ، يربک  تایآ  هیئزج و  هیلک و  نوؤش  بتارم و  همه  اب  لامج  لالج و 

هاگیاج دمحم  لآ  .دشاب  یم  سونایقا  هب  تبسن  يا  هرطق  ناس  هب  نآ  تسا و  ناشیا  هب  هدش  هداد  ياه  تمعن  زا  ییزج  رهظم  نیرخآ 
هداد ناشیا  هب  توغاط  مسا  نوؤش  بتارم و  همه  هَّللا و  مسا  نوؤش  بتارم و  همه  دنتـسه و  شملع  ياه  هنازخ  ادـخ و  تیـشم  ياه 

هک روطنامه  داد ، رارق  ناشیا  تلبج  رد  ار  نامه  دنوادخ  اذل  دنور  دوخ  يدابم  يوس  هب  هَّللا  مسا  هار  زا  دنتساوخ  نوچ  تسا و  هدش 
تیـالو توبن و  تقیقح  زا  تاریخ  همه  تقیقح  ناـشیا  رد  سپ  میدرک ، ناـیب  لـلزلا » نم  هَّللا  مکمـصع   » و نوـموصعملا »  » هرقف رد 

.تسا دوجوم  ناشیا  رد  زین  نوؤش  بتارم و  همه  اب  تادابع  لئاضف و  لاعفا و  تاکلم و  ملاع  رد  ود  نآ  رهاظم  دراد و  دوجو 

هچ دراد ، توغاط  هن  هَّللا و  مسا  ینعی  ناشیا  يدابم  هب  كولـس  رد  ناشیا  رایتخا  هب  هراشا  هَّللا ؛ تاضرم  یف  مکـسفنأ  متلذـبو  دومرف :
.میدرک نایب  ار  نآ  اهراب  هکنانچ  دشاب ، یم  گرم  زا  یتح  قلطم  ندرم  ندش و  یناف  كولس  نیا  تقیقح  هک  نیا 

ِهِبْنَج یِف  ْمُکَباَصَأ  اَم  یَلَع  ْمُتْرَبَص  َو 

ییابیکش رد 

لوسر تاـفو  زا  دـعب  هک  ییاـه  تبیـصم  ناـشیا و  ناـنز  تراـسا  لاوما و  لواـپچ  نوخ و  نتخیر  قوقح و  نتفر  تسد  زا  هب  هراـشا 
.تسا هدیسر  ناشیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

همزال و  تساه ، یتخس  ماگنه  رد  شمارآ  سفن و  يراوتسا  ینعی  ییابیکش  ربص و  تقیقح  سپ 
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عفاـنم و اـه و  سفن  دـالوا و  لاوما و  ندـش  مک  لـیبق  زا  یثداوح  دـسر ، یم  یلوم  هیحاـن  زا  هک  یثداوح  زا  نتـشادن  بارطـضا  نآ 
ْنِم یَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هچ  نآ ، ریغ  تحار و  تزع و  لیبق  زا  تسا  طوبرم  وا  هب  هک  ییاهزیچ  همه  تارمث و 

َنوُعِجاَر ِهَیلِإ  اَّنِإَو    ِ ِهَّلل اَّنِإ  اُولاَق  ٌهَبیِـصُم  ْمُْهَتباَصَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا   * َنیِِرباَّصلا ْرَِّشبَو  ِتاَرَمَّثلاَو  ِسُفنَأـْلاَو  ِلاَْومَأـْلا  ْنِم  ٍصْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفْوَْخلا 
هویم لاوما و  یمک  یگنسرگ و  سرت و  اب  ار  امش  : » ینعی ( 916  «) َنوُدَتْهُْملا ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ٌهَمْحَرَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاَوَلَص  ْمِهیَلَع  َِکَئلْوُأ  *

زا ام  دـنیوگ : یم  دـسر ، یم  یتبیـصم  ناشیا  هب  یتقو  هک  یناسک  دـیهد ، تراشب  دـننک  ییابیکـش  هک  یناسک  هب  مییاـمزآ و  یم  اـه 
ناگتفای هار  ناشیا  دتـسرف و  یم  تمحر  دورد و  ناشیا  رب  ناشراگدرورپ  هک  دـنا  هتـسد  نیا  میدرگ ، یم  زاـب  وا  يوس  هب  مییادـخ و 

« .دنتسه

َعَم َهَّللا  َّنِإ  : » دوـمرف هفیرـش  هـیآ  رد  هـک  تسادـخ  اـب  تیـشم  نآ  شاداـپ  دـنا ، هدیـسر  ییابیکــش  هـبترم  نیرتـالاب  هـب  ناـشیا  هـکلب 
(917 «) َنیِِرباَّصلا

مل وأ  قلخلا  یلإ  کشی  مل  اهرک و  ربص  نمف  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 918) هعیرشلا حابصم  رد  و 
بحرلاب و ءالبلا  لبقتـسا  نم  هرفغملا و  هنجلاب و  يأ  َنیِِرباَّصلا  ِرَِّشب  لج َو  زع و  هللا  لاق  ام  هبیـصن  ماعلا و  نم  وهف  هرتس  کتهب  عزجی 

يدنیاشوخان يور  زا  سکره  : » ینعی ( 919 (؛» َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ   » یلاعت لاق  ام  هبیصن  صاخلا و  نم  وهف  راقو  هنیکـس و  یلع  ربص 
هیآ نیا  وا  هرهب  تسا و  مدرم  ماوع  زا  وا  دیامنن ، هراپ  ار  هدرپ  هک  نیا  هب  دنکن  هلان  دـنکن و  تیاکـش  مدرم  هب  دـنک و  هشیپ  ییابیکش 

ییابیکش هب  و  : » دومرف هک  تسا  هفیرش 
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ییابیکش راقو  شمارآ و  اب  دنک و  لابقتسا  اهالب  زا  زاب  يا  هنیـس  اب  سکره  هد و  تراشب  تشهب  هب  ینعی  هدب  تراشب  ناگدننک  هشیپ 
« .تسا َنیِِرباَّصلا » َعَم  َهَّللا  َّنِإ   » هفیرش هیآ  وا  هرهب  تسا و  صاوخ  زا  وا  دیامن ،

دناد یم  اریز  دوش ، یم  یشان  ملع  زا  ییابیکش  ربص و  .تساه  یتخس  رد  یگداتسیا  ربص ، ییابیکـش و  مییوگ : تیاور  هیآ و  هرابرد 
تـسا یلاعت -  يادخ -  تسد  رد  گرم  زا  یـشان  ربص  زین  دزاس و  یم  رود  مسج  زا  ار  ینایز  ای  دـسر و  یم  ناوارف  دوس  هب  ربص  اب 

یمن یتافتلا  شدوخ  هب  دنام و  یمن  یقاب  يو  يارب  هدارا  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دور  یم  نیب  زا  ادـخ  هدارا  رد  رباص  هدارا  هک  نیا  هچ 
زا وا  هب  کشزپ  هک  تسا  يرامیب  دننامه  رباص  تسخن  تروص  رد  سپ  دشیدنایب  دوخ  نایز  دوس و  رد  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـیامن ،

نیاربانب دـهد ، یم  درادـن  تسود  هک  ییاهاذـغ  وا  هب  هاگ  دـناروخ و  یم  اود  هاگ  وا  هب  دـهد و  یم  زیهرپ  تایهتـشم  اـه و  هتـساوخ 
یگدنز ناهاوخ  وا  نیاربانب  .تسا  بولطم  یگدنز  هب  ندیسر  هدنشک و  ياه  يرامیب  عفد  یتمالس و  هب  یبایتسد  يارب  يو  ییابیکش 

دوخ يوزرآ  هب  سپ  .ادخ  يارب  هن  دنک و  یم  ییابیکـش  دوخ  دوس  يارب  دراد و  ار  گرم  زا  تاجن  دـیما  دوخ  ییابیکـش  رد  تسا و 
.دسر یم 

.دسر یم  تسا  تشهب  هب  ندیسر  شتآ و  زا  تاجن  هک  شیوزرآ  هب  ندیسر  اب   » ینعی َنیِِرباَّصلا » ْرَِّشبَو  : » دومرف دنوادخ  اذل  و 

ار یگدنز  گرم و  هک  تسا  ییادخ  تسد  رد  يانف  گرم و  هب  قاتـشم  دسر و  یم  یگدنز  هب  هدـننک  ییابیکـش  مود  تروص  رد  و 
وا ياوه  هدش و  هتشک  تایاغلا  تیاغ  هار  رد  دیرفآ و 
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لـسغ زا  مکح  سپ  تسا ، تیم  اب  هدـنهد  لسغ  تیعم  لثم  وا  اـب  یلاـعت -  يادـخ -  تیعم  سپ  دـنک ، یم  راـیتخا  دوخ  ياوه  رب  ار 
ردپ هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  سپ  تسا ، یقاب  ادخ  ياقب  هب  هدنز و  ادخ  تایح  هب  يو  سپ  تیم  يارب  هن  تسا و  هدـنهد 

ییادخ نآ  زا  ساپس  شیاتس و  و  دشاب ، یم  ناشیا  اب  ادخ  دنتسه و  ادخ  اب  ناشیا  دنمود ، هتسد  زا  داب -  ناشیا  يادف  مناج  ردام و  و 
.میتسه وا  تیاده  رازگساپس  هدومرف و  تیانع  ار  ناشیا  ماقم  تفرعم  تیالو و  ام  هب  هک  تسا 

َهالَّصلا ُمُتْمَقَأ  َو 

زامن هماقا  يانعم  رد 

هب ادخ  يوس  هب  هدنناوخ  نتفر  الاب  نآ  تساعد و  زامن  تقیقح  هک  نیا  هچ  .تسا  هیرون  هیلک  تیالو  نتـشاد  اپ  رب  تماقا و  هب  هراشا 
هبترم رد  نداتـسیا  اه و  هدرپ  همه  تشادرب  اهدنب و  همه  زا  هیلخت  دودح و  همه  وحم  ینعی  دشاب ، یم  هدـش ) هدـناوخ  و   ) وعدـم ماقم 

(. مسا هن   ) تسامسم هک  ییادخ  هب  مایق  نایملاع و  راگدرورپ  تسد  رد  گرم  انف و 

زامن و لامعا  رد  لئاضف و  تاکلم  رد  و  دنتسه ، مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ناسنا  ملاع  رد  نآ  رهاظ  هک  تسادخ  مسا  هبترم  نیا  سپ 
ُکَن َْمل  اُولاَق   * َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَس  اَم  َنیِمِرْجُْملا *  ْنَع  * َنُولَءاَسَتی  » ادخ مالک  رد  زامن  رطاخ  نیمه  هب  .دنتـسه  وا  رهاظم  تادابع  رگید 
هدوبن نارازگزامن  زا  ام  دـنهد  خـساپ  دـنکفا ؟ شتآ  رد  ار  امـش  زیچ  هچ  هک  دنـسرپ  یم  ناراـکهانگ  زا  : » ینعی ( 920 «) َنیِّلَصُْملا َنِم 

(921) .تسا هدش  ریسفت  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  يوریپ  هب  ...میا »

دنوادـخ هک  مالـسلا  هیلع  همئا  ناوریپ  زا  ام  هک  تسا  نیا  دارم  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 922) یفاک رد 
ناشیا هرابرد 
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« .میا هدوبن  ( 923 «) َنُوبَّرَقُْملا َِکَئلْوُأ  َنوُِقباَّسلا *  َنوُِقباَّسلاَو  : » دومرف

هیآ رد  رطاخ  نیمه  هب  دنیوگ ، یم  یلـصم »  » وا هب  دیآ  یم  يرگید  زا  دعب  ییابیز  تنیز و  رد  هک  یـسک  هب  مدرم  هک  دیا  هدـیدن  ایآ 
.میا هدوبن  نیقباس »  » ناوریپ زا  ام  ینعی  َنیِّلَصُْملا » َنِم  ُکَن  َْمل  : » دنتفگ هک  یناسک 

وا ءایـصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  یـصو  اب  دـمحم  زا  دـعب  اـم  دومرف « : هک  هدـش  تیاور  ( 924) مالـسلا هیلع  مظاک  ماـما  زا  و 
و دنتـسه ، ادـخ  باتک  رد  هولـص »  » ناشیا هک  نیا  رد  هدـش  دراو  هک  يرابخا  و  .میا » هداتـسرفن  دورد  ناـشیا  رب  میا و  هدرکن  یتسود 

.درک زاب  یباب  نآ  يارب  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  دنتسه و  ناشیا  هدش  رکذ  نآرق  رد  هک  یتاریخ  همه 

َهاَکَّزلا ُمُتیَتآ  َو 

يدـیلپ زا  ناشیا  سوفن  هیکزت  زا  دارم  ( 925 «) اَهاَّسَد ْنَم  َباَخ  ْدَقَو  اَهاَّکَز * ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَـق  اَهاَحُـضَو  ِسْمَّشلاَو   » هفیرـش هیآ  هب  هراشا 
لعف ملاع  رد  بجاو  لام  تاکز  نآ  هلمج  زا  دشاب و  یم  ریهطت  هفیرش  هیآ  رد  تراهط  نامه  هک  تساوه  زا  يوریپ  تیلهاج و  ياه 

.تسا

ِرَکْنُمْلا ِنَع  ْمُتیَهَن  ِفوُرْعَمْلاِب َو  ْمُتْرَمَأ  َو 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  لعف  ملاع  رد  نآ  راثآ  .دراد  ناش  ملاوع  رد  یتوغاط  ءامسا  كرت  ینسح و  ءامسا  زا  ناشیا  يوریپ  هب  هراشا 
.تسا رکنم 

ِهِداَهِج َّقَح  ِهَّللا  یِف  ْمُتْدَهاَج  َو 

داهج يانعم  رد 

َنِینِمْؤُْملا ْنِم  يَرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  هک  دـندرک  داهج  دوخ  لام  ناج و  اب  ناشیا  دراد ، ادـخ  هار  رد  داـهج  هب  هراـشا 
یَفْوَأ ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیِجنِْإلاَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتْقیَو  َنُوُلتْقیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَـقی  َهَّنَْجلا  ْمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ 

َنوُعِکاَّرلا َنوُِـحئاَّسلا  َنوُدـِماَْحلا  َنوُدـِباَْعلا  َنوـُِبئاَّتلا  ُمیِظَْعلا * ُزْوَْـفلا  َوُـه  َکـِلَذَو  ِِهب  ُْمتْعیاـَب  يِذَّلا  ْمُکِعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  ْنِم  ِهِدـْهَِعب 
ناج نینمؤم  زا  دنوادخ  : » ینعی ( 926 «) َنِینِمْؤُْملا ْرَِّشبَو  ِهَّللا  ِدوُدُِحل  َنوُِظفاَْحلاَو  ِرَکنُْملا  ْنَع  َنوُهاَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا  َنوُدِـجاَّسلا 

، دنوش یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دنگنج و  یم  ادخ  هار  رد  ناشیا  دـهد ، یم  تشهب  ناشیا  هب  لباقم  رد  دـیرخ و  ار  ناشیا  لاوما  اه و 
هک يا  هلماعم  نیا  هب  سپ  دنک ، افو  ییادخ  دـهع  هب  سکره  هداد و  ناشیا  هب  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  یقح  هدـعو  نیا 

نارمآ ناگدننک و  هدجس  ناگدننک و  عوکر  ناحابس و  نارگـشیاتس و  ناگدننک و  تدابع  ناشیا  داب ...! تراشب  امـش  هب  هدش  ماجنا 
« هد تراشب  ار  نانمؤم  دنا و  ییادخ  دودح  نارادساپ  رکنم و  زا  ناگدننک  یهن  فورعم و  هب 

یفـصو هب  ار  ناـشیا  هک  نیا  هچ  هدـش ، لزاـن  مالـسلا  مهیلع  همئا  رد  هفیرـش  هیآ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ( 928) یمق و  ( 927) یشایع
اب مایق  لماش  دـشاب و  اوق  تاناکما و  مامت  اب  هک  تسا  يداهج  قح ، هتـسیاش و  داهج  زا  دارم  هدـشن و  هدایپ  ناـشیا  رد  زج  هک  هدوتس 

تخس و ياه  تدابع  نآ و  ياه  تنیز  ایند و  یناف  لاوما  زا  يرود  لام و  ناج و  نداد  ریشمش و 
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رد ناـشیا  دـیاب  دـشاب  يونعم  يروص و  تـالامک  یخرب  هب  فصتم  یـسک  یناـمز  رد  رگا  هک  نیا  هژیو  هب  بادآ  تابحتـسم و  يادا 
.ددرگ بولغم  ناشیا  تالامک  ضرع  رد  دوش و  یناف  ناشیا  لامک  رانک  رد  يو  لامک  هک  دنشاب  يا  هلحرم 

هدش و هتفیرف  نادب  مدرم  هک  دشاب  فصتم  رگید  تافـص  هب  ای  و  ملح و )؟(  تافـص  هب  ناشیا  نامز  ياه  توغاط  زا  یتوغاط  رگا  و 
دننک و مامت  مدرم  رب  ار  ادخ  تجح  ات  دنـشاب  هجرد  یلعا  رد  تافـص  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  دیاب  دندرگ ، فرحنم  ادخ  نید  زا 

ربمایپ ءایـصوا  ادـخ و  ياه  تجح  ناشیا  هک  نیا  هب  نیقی -  ملع و  اب  دـنک  ناشیا  راـکنا  سکره  اـت  تسا  ناـشیا  اـب  قح  هک  دـننادب 
رطاخ نیمه  هب  دنک ، راکنا  ار  ناشیا  دنریگ -  ندرگ  رب  ار  ناشیا  تیدوبع  دنیامن و  يوریپ  ناشیا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  رب  دنتسه و 

.درادن یتجح  دنوادخ  رب  سک  چیه 

ُهَتَوْعَد ْمُتْنَلْعَأ  یَّتَح 

هک تسا  ییادخ  مسا  نامه  هَّللا »  » هک نیا  .دش و  نایب  ادخ  زا  توعد  زا  دارم  ینسحلا » هوعدلا  و   » مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  لوق  رد 
ناـشیا رد  هَّللا  هک  تسا  مدرم  هب  نداد  یهاـگآ  راـهظا و  توعد  نـالعا  زا  دارم  سپ  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  تعیدو  هب  یـسفن  ره  رد 

اذـل و  تسا ، مدرم  رد  هَّللا  هجو  ناـشیا  رد  هَّللا  نآ  دـننک و  كولـس  دوخ  أدـبم  يوس  هب  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  مزـال  تسا و  نونکم 
.دنور ادخ  يوس  هب  باب  نآ  زا  دنوش و  نآ  هجوتم  دیاب  ادخ  ءایلوا 

ُهَضِئاَرَف ْمُتْنیَب  َو 

یهلا ضئارف  ماکحا و  تقیقح  رد 

ادـخ باتک  رد  هک  تسا  نیا  ضئارف  زا  دارم  ددرگن و  هابتـشا  رگید  زیچ  اـب  هک  يروط  هب  تسا  یـش ء  ندرک  ادـج  راـهظا و  نییبت » »
ره رد  هک  تسا  نامه  نآ  ّرـس  دشاب ، یم  هینالع  ّرـس و  ياراد  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  اب  ادخ  ندناوخ  نآ  هدـش و  نایب  نآ  بوجو 

.دشاب یم  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرس  هک  ینسح  ءامسا  ینعی  .تسا  نآ  بتارم  عورف و  ادخ و  مسا  نآ  هتشاذگ و  تعیدو  هب  یـسفن 
هک داهج  جح و  هزور و  تاکز و  زامن و  لیبق  زا  .تسا  ناشیا  ياه  هخاش  همئا و  هینالع  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هینالع  و 

.تسا هدرک  بجاو  شباتک  رد  دنوادخ 

ُهَدوُدُح ْمُتْمَقَأ  َو 

ءایشا ماکحا  دودح و  نایب  رد 

نتـشاداپ رب  دوش و  یم  ادـج  رگید  روما  زا  ًاتاذ  نآ  اب  یـش ء  هک  تسا  يزیچ  ّدـح  و  تسا ، نآ  هیام  انبریز و  زا  تراـبع  یـش ء  ّدـح 
جورخ دوبمک و  ای  نتفر و  نیب  زا  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  يرادهگن  طیارـش و  ندرک  لماک  اه و  هیاپ  ندرک  لدتعم  زا  ترابع  دودح 

ادـج نآ  عورف  توغاـط و  بتارم  همه  زا  هک  يروـط  هب  تسا  هَّللا  مسا  بتارم  هـمه  نییبـت  ندرک و  نـشور  دارم  .دراد و  لادـتعا  زا 
هایگ یکشخ و  ایرد و  نیمز و  اه و  نامـسآ  اب  یتبـسن  چیه  ات  دوش ، زیامتم  مه  زا  ود  نآ  لاعفا  تاکلم و  ملاوع  هک  يروط  هب  دوش ،

ینامسآ ثداوح  يارب  سپ  دنراد ، يدح  وا  هب  تبسن  همه  نیاربانب  دنشاب ، هتـشادن  هریغ  تارـشح و  ناگدنرد و  ناویح و  دامج و  و 
نایب یماکحا  ینیمز  ثداوح  يارب  زین  دـندرک و  ناـیب  یماـکحا  روما  رگید  قرب و  دـعر و  اـه و  ناراـب  فوسک  فوسخ و  ناـمز  زا 
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يارب دومن و 
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وم و لیبق  زا  ناسنا  ءازجا  اه و  یندیـشون  اهاذـغ و  اه و  سابل  اه و  ناکم  اـه و  ناـمز  تاـجیزبس و  اـه و  هویم  ناـهایگ و  اـه و  بآ 
هبتـشم ملاوع  زا  یملاع  رد  ماکحا  زا  یمکح  دودـح و  زا  يدـح  چـیه  مدرم  رب  ات  دـنراد  يدـح  مکح و  زین  هریغ  نادـند و  نخاـن و 

.ددرگن

ِهِماَکْحَأ َعِئاَرَش  ْمُتْرَشَن  َو 

زا دارم  ینعی  تسا ، ینایب  ماکحا  هب  عیارـش  هفاضا  و  دـنوش ، یم  دراو  نادـب  یباریـس  يارب  مدرم  هک  یهاگیاج  تعیرـش  عمج  عئارش 
نآ اـت  دراد  دوـجو  توغاـط  ادـخ و  مسا  رهاـظم  ناوـنع  هب  يزیچ  ره  رد  هک  تسا  تاـیهنم  تاـبجاو و  ینعی  ماـکحا  ناـمه  عـیارش 
رد هدنب  ات  دشاب  یم  توغاط  هبترم  رگنایب  تایهنم  اه و  كرت  نآ  دوش و  هَّللا  مسا  هبترم  هب  ندیسر  يارب  یهار  يا و  هعیرش  تابجاو 

ِْعبَّتَت َالَو  اَهِْعبَّتاَف  ِْرمَْألا  ْنِم  ٍهَعیِرَـش  یَلَع  َكاَْنلَعَج  َُّمث  : » دومرف لـجوزع -  يادـخ -  هک  روطناـمه  دـشاب ، هتـشاد  تریـصب  دوخ  كولس 
ياـهاوه زا  اـمن و  يوریپ  تعیرـش  هار و  نآ  زا  سپ  میداد ، رارق  رما  زا  یهار  رب  ار  وت  سپـس  : » ینعی ( 929 «) َنوُمَْلعی َال  َنیِذَّلا  َءاَوْهَأ 

اب دنوادخ  هک  يرما  هب  تبسن  یهار  تعیرـش و  ار  هدش  ثوعبم  نادب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  امنن .» يوریپ  دنناد  یمن  هک  یناسک 
.تسا هداد  رارق  هدرک  دهع  هلآو  هیلع  هللا  یلصدوخ  بیبح 

ُهَتَّنُس ْمُتْنَنَس  َو 

ندیسر يارب  اه  تنس  نآ  .تشاذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  ییاه  تنس  دارم  تسا و  هریس  هقیرط و  يانعم  هب  تنس 
رما رد  یفارحنا  كدـنا  دـیدومنن و  زواـجت  نآ  زا  دـیدرک و  تکرح  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ریـسم  رد  امـش  ینعی  تسادـخ ، هـب 

.تسا هدودح » متمقا   » يارب نایب  هرقف  ود  نیا  ایوگ  دیا ، هتشادن  راکشآ  رس و  رد  گرزب و  کچوک و 

َءاَضَقْلا ُهَل  ْمُتْمَّلَس  َواَضِّرلا  یَلِإ  ُهْنِم  َکِلَذ  یِف  ْمُتْرِص  َو 

اضر رد 

دنیاشوخان ای  دنیاشوخ و  رگا  طیارـش  ره  رد  نآ  هب  جاهتبا  دسر و  یم  وا  هب  شیالوم  زا  هک  هچنآ  زا  هدنب  یلاحـشوخ  رورـس و  اضر 
تیاضر رورس و  زین  ریغال و  دشاب و  یم  يو  حلاصم  ریسم  رد  دنک  یم  مکح  دنوادخ  هچره  هک  دناد  یم  هک  نیا  هچ  .دشاب  شدوخ 

ناونع هب  دیـسر  یلوـم  هیحاـن  زا  هچنآ  نیارباـنب  .هدرکن  شوـمارف  ار  وا  دراد و  رظن  رد  ار  وا  یلوـم  دـناد  یم  هک  تسا  نیا  يارب  يو 
.تسوا شریذپ  دروم  يا  هیده  هفحت و 

َْنب ِهَّللا  َْدبَع  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  یَِقل  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 930) یفاک رد  رطاـخ  نیمه  هب 
َْمل ْنَِمل  ُنِماَّضلا  اـَنَأ  ُهَّللا َو  ِهیَلَع  ُمِکاَْـحلا  ُهََتلِْزنَم َو  ُرِّقَحی  ُهَمِْـسق َو  ُطَخْـسی  َوُه  ًاـنِمُْؤم َو  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکی  َفـیَک  ِهَّللا  َدـْبَع  اـی  َلاَـقَف  ٍرَفْعَج 
هب درک ، دروخرب  رفعج  نب  هَّللادـبع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ینعی : َُهل ؛ َباَجَتْـسیَف  َهَّللا  َوُعْدـی  ْنَأ  اَضِّرلا  اَّلِإ  ِِهْبلَق  ِیف  ْسُجْهی 
یم ریقح  ار  دوخ  هاگیاج  و  درادن ، تسود  ار  شیوخ  ياه  تمسق  هک  یلاح  رد  دنام  یم  یقاب  نمؤم  نمؤم ، هنوگچ  تفگ : هَّللادبع 

.تسادخ هدننک  مکح  هک  یتروص  رد  درامش 

دناوخب و ار  دنوادخ  دشاب ، هتشادن  ادخ  زا  تیاضر  زج  دوخ  لد  رد  یسک  رگا  هک  منک  یم  تنامض  نم 
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(.« دوش هوعدلا  باجتسم   ) دنک باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ 

ِهَِّلل َو ِمِیلْسَّتلِاب  َلاَق  ٌنِمُْؤم  ُهَّنَِأب  ُنِمْؤُْملا  ُمَْلعی  یَش ٍء  يَِأب  : » دیسرپ هک  یسک  خساپ  رد  هک  ( 931) تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و 
ادـخ و هب  میلـست  هار  زا  دومرف : تسا ؟ نمؤم  ینمؤم  هک  دوش  یم  مولعم  اـجک  زا  ینعی : ٍطَخَـس ؛ ْوَأ  ٍروُرُـس  ْنِم  ِهیَلَع  َدَرَو  اَـمِیف  اَـضِّرلا 

« .دشاب دنیاشوخان  هاوخ  دنیاشوخ و  هاوخ  .دوش  یم  دراو  يو  رب  هک  یثداوح  هب  تیاضر 

؛ ُهُریَغ َناَک  َْول  یَـضَم  ْدَق  یَِـشل ٍء  ُلوُقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْنُکی  َْمل  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ( 932) ترضح نآ  زا  زین  و 
« .دوبن هنوگ  نآ  شاک  يا  دومرفن : تشذگ  هک  يرما  هب  ادخ  لوسر  زگره  ینعی :

هب مدرم  نیرتاناد  ینعی : َّلَج ؛ َّزَع َو  ِهَّللا  ِءاَـضَِقب  ْمُهاَـضْرَأ  ِهَّللاـِب  ِساَّنلا  َمَلْعَأ  َّنِإ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ( 933) ترـضح نآ  زا  زین  و 
« .دندنوادخ ياضق  هب  اهنآ  نیرتدونشخ  دنوادخ 

دیسر امش  هب  يو  بنج  رد  هچنآ  رب  ییابیکش  راگدرورپ و  تیاضر  رد  شیوخ  ناج  لذب  فرص و  رد  امـش  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
هماـقا ضئارف و  ناـیب  ینید و  توعد  ندرک  راکـشآ  داـهج و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـکز و  نداد  زاـمن و  نتـشاداپرب  و 

نآ دیا و  هدیسر  اضر  تقیقح  هب  هک  يروط  هب  دیور  یم  شیپ  اضر  ملاع  يوس  تمس و  هب  اه  تنس  عیارش و  ماکحا و  رشن  دودح و 
شریذپ نآ  همزال  دندیسر  اضر  تقیقح  هب  هک  یماگنه  و  دشاب ، یم  گرزب  يراگتـسر  نیا  تسا و  رت  گرزب  هک  تسادخ  ناوضر 

ناونع هب  ءاضقلا  هل  متمّلس  و  دومرف : هک  ترـضح  نآ  راتفگ  نیاربانب  تسا ، میلـست  هبترم  زا  رتالاب  اضر  هبترم  هک  نیا  هچ  تسا ، اضق 
مزال فطع 
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.تسا موزلم  رب 

یَضَم ْنَم  ِهِلُسُر  ْنِم  ْمُتْقَّدَص  َو 

يروط هب  هداد  قباس  ءایبنا  هب  ار  نآ  بتارم  زا  یخرب  ای  همه و  دنوادخ  هک  تافـص  رگید  تیدوبع و  تردق و  ملع و  زا  هچ  ره  ینعی 
ار تافص  نآ  دنا  هدرکن  هدهاشم  دوبن و  رضاح  هک  نیا  رگید  دندرمـش و  یم  گرزب  ار  تاماقم  تافـص و  نآ  ناشیا  ياه  تما  هک 
هدرمـش و رود  لوقع  هک  هدیناسر  روهظ  هصنم  هب  ار  يزیچ  هیطع  نیا  رد  .تسا و  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  هتـسناد و  یم  رود  ناشیا  زا 

مدرم رد  اـهنآ  هدارا  ذوـفن  هدرم و  ندرک  هدـنز  تعاجـش و  تاداـبع و  ءاـیبنا و  تازجعم  دـنوادخ  سپ  دـنا ، هدرمـش  بـیرغ  ماـهوا 
هک نیا  هچ  تسا ، هداد  امش  هب  ار  هدمآ  ناربمایپ  ریـس  ياه  باتک  رد  هک  ادخ  ریـسم  رد  جنر  لمحت  ییابیکـش و  دهز و  نوگانوگ و 

.تسا هداد  يرتشیب  تلیضف  امش  رب  مه  نآ  زا  دنوادخ  و  دیزئاح ، ار  ملاع  ود  ره  تلیضف  امش 

ٌقِراَم ْمُکْنَع  ُبِغاَّرلاَف 

سکره سپ  دیتسه ، تفالخ  يارب  ادخ  ناگدیزگرب  ادخ و  راتخم  امـش  هک  هدش  تباث  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  تسا ، هجیتن  يارب  ءاف » »
.دنراک نایز  ناطیش  بزح  دوش و  یم  ناطیش  بزح  نید و  دراو  تسادخ و  بزح  نید و  زا  جراخ  قرام و  دنادرگ  يور  امش  زا 

ٌقِحال ْمُکَل  ُمِزاللا  َو 

يوگلا هداد و  رارق  دوخ  مشچ  شیپ  رد  ار  امش  هک  يروط  هب  دنراد ، تمزالم  امـش  اب  ینید  بادآ  ماکحا و  تناید و  رد  هک  یناسک 
زگره نیاربانب  ددنویپ ، یم  امش  هب  دییآ  دورف  امش  اجکره  دنز و  یم  رود  امـش  لابند  هب  دیور  یم  امـش  اجره  هدومن و  دوخ  كولس 

.دروخ یم  يزور  تسا و  هدنز  ادخ  دزن  رد  هتسویپ  دریم و  یمن 

ْمِهِّبَر َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َالَو   - » یلاعت قح -  لوق  رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 934) یفاک رد 
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  َهَماَرَْکلا  اُولَبْقَتْـسا  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  ْتَراَـص  َنیِح  اَُنتَعیِـش  ِهَّللا  ْمُه َو  : » دوـمرف هک  هدـش  تـیاور  ( 935 «) َنُوقَزْری
َنِم ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهناَوْـخِإ  ْنِم  ْمِِهب  ْقَْـحلی  َْمل  ْنَِمب  اوُرَْـشبَتْسا  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنـیِد  یَلَع  ِّقَْـحلا َو  یَلَع  اُوناَـک  ْمُـهَّنَأ  اُونَقیَتْـسا  اوُِـملَع َو 

لابقتـسا هب  ادـخ  تمارک  هتفرگ و  رارق  تشهب  رد  ناـشیا  حاورا  هک  نیا  هچ  دنتـسه ، اـم  هعیـش  ناـشیا  مسق  ادـخ  هب  ینعی : َنِینِمْؤُْملا ؛
نادنزرف هب  دنیآ و  یم  دعب  هک  یناردارب  هب  اذل  دنراد و  رارق  ادخ  نید  رب  دـنقحرب و  هک  دـندومن  نییعت  دـندرک و  لمع  دـمآ ، ناشیا 

« .دنهد یم  تراشب  دوخ 

، دنا هدش  هتشک  دنوادخ  ياه  هار  زا  یهار  رد  هک  یناسک  همه  لماش  هیآ  : » هک تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
بسک يارب  رغصا  داهج  هار  رد  هاوخ 
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« .سفن ياوه  ندیبوک  يارب  ندیشک  تضایر  سفن و  نتشک  ربکا و  داهج  رد  ای  دنشاب و  هدش  هتشک  ادخ  تیاضر 

ٌقِهاَز ْمُکِّقَح  یِف  ُرِّصَقُمْلا  َو 

قح يانعم  رد 

یهاتوک امـش  ّرـس  هب  ندیـسر  ریـسم  رد  هک  نیا  هچ  تخانـشن ، ار  امـش  هاگیاج  ماقم و  یلو  دش ، لئاق  امـش  تماما  هب  سکره  ینعی 
نینچ هچرگ  هتخانـشن ، هدوـب  امـش  دوـجو  سوناـیقا  زا  يا  هرطق  تاـیآ و  زا  يا  هیآ  هـک  دوـخ  سفن  ملاـع  رد  هـک  ار  يّرـس  هدرک و 

هک تسا  یناوختـسا  دننامه  يو  هک  نیا  هچ  تسا ، طقاس  ینعی  قهاز  یلو  تسا ، لخاد  ادـخ  بزح  رد  دـبای و  یم  تاجن  یـصخش 
.تسا ناوختسا  زغم  نتفرگ  يانعم  هب  عنم  لثم  ًاقوهز » مظعلا  قهز   » زا قهاز  اریز  تسا ، هدش  هتفرگ  نآ  زغم 

هناد نآ  دنشاب ، هتفرگ  ار  نآ  زغم  هک  تسا  يا  هناد  لثم  درادن ، زغم  دنک  یهاتوک  امش  تفرعم  رد  هک  یسک  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
.هناد هتسوپ  دننامه  دشاب ، یمن  راب  نآ  رب  يراثآ  دنک و  یمن  دشر  دروآ و  یمن  هویم 

تفرعم سپ  مهب » نیفراعلا  هلمج  یف  ینلخدـت  نأ  کـلأسأ  کـیلع  مهل  تبجوأ  يذـلا  مهقحبف  : » دومرف تراـیز  نیا  رخآ  رد  اذـل  و 
ملاع رد  ار  ناشیا  راونا  ناسنا  هک  نیا  رگم  درادـن  ناکما  ناشیا  قح  تفرعم  تسا و  ناشیا  ماقم  نأش و  قح و  تفرعم  زا  ریغ  ناـشیا 

.دهد رارق  ناشیا  قح  هب  فراع  ار  ناردارب  همه  ام و  دنوادخ  دشاب ، دهاش  ار  نآ  یقرت  دشر و  رون و  نآ  نیوکت  دنیبب و  دوخ 

ُهُنِدْعَم ُهُلْهَأ َو  ْمُتْنَأ  ْمُکیَلِإ َو  ْمُکْنِم َو  ْمُکیِف َو  ْمُکَعَم َو  ُّقَحْلا  َو 

« .دشاب یم  لطاب  دض  نآرق و  يانعم  هب  زین  تسادخ و  تافص  ای  ءامسا و  زا  قح  : » تسا هدمآ  سوماق  رد  و 

لاوز و مدـع  تیدـبا و  تیلزا و  يارب  نآ  هب  ادـخ  فصو  و  یلاعت -  يادـخ -  رب  نآ  قالطا  لطاب و  دـض  قح  هک  تسا  نیا  قیقحت 
هب زین  رابتعا  نیمه  هب  تسا و  نآ  نالطب 
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ْنِم ٌلیِزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َالَو  ِهیَدـی  ِنَیب  ْنِم  ُلِـطاَْبلا  ِهِیتْأـی  اـَل  * ٌزیِزَع ٌباَـتَِکل  ُهَّنِإَو  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  هک  نیا  هچ  مییوگ  یم  قح  نآرق 
میکح فرط  زا  دروآ و  یمن  يور  وا  رب  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  لـطاب  هـک  تـسا  یمارگ  باـتک  نـیا  : » ینعی ( 936 «) ٍدیِمَح ٍمیِکَح 

.تسا هریچ  بلاغ و  يانعم  هب  ای  بایمک و  رایسب  زیچ  زیزع »  » زا دارم  .تسا » هدش  هداتسرف  ورف  دیمح 

ات درادن  يدح  اذل  دشاب ، یم  تافـص  یفن  ملاع  هک  تسا  تزع  ملاع  زا  نآ  رودص  هک  تسادـخ  لعف  نآرق  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
تشپ ولج و  زا  لطاب  تسا و  طلـسم  هریچ و  اه  باتک  همه  رب  رطاخ  نیمه  هب  دشاب و  هدیرب  رخآ  زا  ای  هتـشاد و  عاطقنا  لوا  هیحان  زا 

هک تسا  یمارگ  زیزع و  وا  سپ  دنک ، لئاز  ار  وا  اهتنا  زا  ای  ادتبا و  زا  هک  دوش  یمن  يراک  وا  رب  یفصو  ینعی  .دبای  یمن  هار  وا  رب  رس 
.تسا زیزع  زا  ریغ  یمسا  نآ  ردصم  هک  تسین  رگید  روما  دننامه 

، مدیـسرپ نآرق  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  : » دومرف هرارز  زا  شدانـسا  هب  یـشایع  تیاور  رب  انب  ( 937) مالـسلا هیلعرقاب  ماما  زین  و 
« .دشاب یمن  زین  هدیرفآ  تسین و  هدننیرفآ  نآرق  دومرف :

.تسا هدمآ  انعم  نیا  رد  یتایاور  ( 938) یفاک رد  و 

ثحب لیـصفت  هب  هیوضّرلا » هفّحتلا   » باتک رد  ار  عوضوم  نیا  اـم  .تسا  هدـمآ  نآ  رد  یتاـیاور  زین  ( 939) مالـسلا هیلعاضر  ماما  زا  و 
سپـس هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نآ  لماک  رهظم  تسا و  یهلا  توبن  تقیقح  هک  تسا  مظعا  مسا  قح  زا  دارم  سپ  .میدرک 

مظعا مسا  نآ  زا  هک  تسا  یفرح  ود  داتفه و  زا  ترابع  نآرق  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا 
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.تسا یهلا  توبن  تقیقح  لماک  هناشن  أدبم و  باتک و  نیمهو  تسا ، هدش  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب 

ياه باتک  هک  میدرک  نایب  میدومن و  ثحب  ءایبنا  رب  هلزان  ياه  باتک  هراـبرد  زین  میدرک و  ناـیب  باـتک  يادـتبا  رد  ار  بلطم  نیمه 
ادـخ باتک  ناونع  هب  مدرم  رب  هچنآ  هدـش و  هداد  ءایبنا  هب  هک  تسا  یمظعا  مسا  نامه  يانعم  هب  ءاـیبنا  رب  هدـش  هداتـسرف  ینامـسآ و 

رد سپ  دـنا ، مظعا  مسا  نآ  ییزج  رهاظم  مدرم  رگید  .تسا  هدـمآ  هَّللا » باتک  هلمح   » رد ثحب  نیا  .تسا  نآ  یظفل  هبترم  هدـناوخ 
و  » هرقف رد  نآ  تیاور  هدش و  تیاور  هک  نانچ  .انف  يارب  هن  هدش و  هدـیرفآ  اقب  يارب  هیآ  نیا  دراد و  دوجو  نآ  زا  يا  هیآ  یـسفن  ره 

.تسا هدمآ  هتاضرم » یف  مکسفنا  متلذب 

سک چـیه  هدوب ، يو  هلماک  رهاظم  ناشیا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  مکعم » قحلا  و   » هرقف اذـل  تسا و  توبن  تقیقح  قح  زا  دارم  سپ 
.مالسلا مهیلعوا  نیرهاط  لآ  دمحم و  رگم  تسین  لماک ا و  رهظم 

.تسامش زا  تیاهن  یب  ات  هتسویپ  ینعی  مکیف » و   » هرقف و 

هدش هدیرفآ  هدمآ  دایز  امش  ترطف  زا  هچنآ  زا  دشاب  هتشاد  دوجو  توبن  تقیقح  زا  يا  هیآ  نآ  رد  هک  هچره  ینعی  مکنم » و   » هرقف و 
.تسا

« دالبلا ناکرا  و   » رد هک  نانچ  ددرگ  یم  رب  تسامـش  أدـبم  هک  توبن  تقیقح  هب  شیانف  بتارم و  لاوز  زا  دـعب  ینعی  مکیلا »  » هرقف و 
.تسا هتشذگ 

قـح و زا  دارم  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  نیا  هدـش و  ناـیب  هلاـسرلا » ندـعم  هوـبنلا و  تیب  لـها   » هرقف رد  هندـعم » هلها و  متنا  و   » هرقف و 
.تسا توبن  تقیقح 

ْمُکَدْنِع ِهَّوُبُّنلا  ُثاَریِم  َو 

توبن ثاریم  رد 

تسا هدش  نایب  ءایبنالا » هثرو  و   » هرقف حرش  رد 
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تنطلس دراد ، ار  لیئارسا  ینب  رد  توبات  تلزنم  ام  نیب  رد  حالس  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 940) رئاصب رد  و 
« .تسا هدوب  توبات  نآ  رد  هک  دوب  يا  هناخ  رد 

هیلع قداص  ماـما  تمدـخ  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  نامـس  دیعـس  زا  ( 943) جاجتحا و  ( 942) رئاـصب و  ( 941) دـیفم داشرا  رد 
نیب رد  دـشاب  بجاو  امـش  رب  شتعاـط  هک  یماـما  اـیآ  دندیـسرپ : دندیـسر ، ترـضح  نآ  روضح  هب  هیدـیز  زا  نت  ود  مدوـب ، مالـسلا 

؟ تسامش

ناشیا دنتفگ  دندرب و  مان  ار  يا  هدع  و  دیتسه ، لئاق  نآ  هب  امش  هک  دنا  هداد  ربخ  ام  هب  يا  هقث  مدرم  دندیسرپ : وا  زا  ریخ ، داد : خساپ 
یماگنه .ما  هدادن  روتسد  نینچ  ناشیا  هب  دومرف : دش و  كانمشخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنیوگ  یمن  غورد  دندهز و  عرو و  لها 

.دنتفر نوریب  دندید ، ترضح  نآ  هرهچ  رد  ار  مشخ  هک 

؟ دیسانش یم  ار  نت  ود  نیا  ایآ  دیسرپ : نم  زا 

دوجوم نسح  نب  هَّللادبع  دزن  رد  ادخ  لوسر  ریشمش  هک  دننک  یم  نامگ  دنشاب و  یم  هیدیز  زا  دنتسه و  يرازاب  ود  نیا  مداد : خساپ 
.تسا

یلع دزن  رد  شردپ  هک  نیا  رگم  شردپ ، هن  هدید و  نسح  نب  هَّللادبع  هن  دنیوگ ، یم  غورد  دنک ، ناشتنعل  دـنوادخ  دومرف : ترـضح 
نم دزن  رد  تسیچ ؟ نآ  هغیت  هناشن  ریـشمش و  هضبق  تمالع  دنیوگب  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دشاب ، هدـید  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب 

حاوـلا و تسا و  نم  دزن  رد  دـش  یم  زوریپ  نآ  اـب  هک  ادـخ  لوـسر  مچرپ  تسا و  دوـجوم  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ریـشمش 
نیب ار  نآ  یتقو  ادخ  لوسر  هک  یمـسا  درب و  یم  ار  اه  ینابرق  نآ  رد  یـسوم  هک  یتشط  دواد و  نب  نامیلـس  متاخ  یـسوم و  ياصع 

تسناوت یمن  ناکرشم  زا  يریت  تشاذگ و  یم  ناکرشم  ناناملسم و 
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.تسام دزن  رد  دنک ، ذوفن  ناناملسم  عمج  رد 

ینب رد  توبات  لـثم  اـم  نیب  رد  حالـس  لـثم  دـندوب و  هدروآ  ناگتـشرف  هک  تسا  دوجوم  لیئارـسا  ینب  توباـت  دـننامه  نم  دزن  رد  و 
مردپ .دوش  یم  هداد  تماما  دسرب ، حالس  ام  زا  سکره  هب  دمآ و  یم  زین  توبن  دمآ ، یم  توبات  يا  هناخ  رد  هاگره  .تسا  لیئارـسا 

ار نآ  هاگره  ام  مئاق  دش و  هدیـشک  نیمز  رب  هرز  ما ، هدیـشوپ  ار  نآ  زین  نم  دـش ، هدیـشک  نیمز  رب  هرز  دیـشوپ ، ار  ادـخ  لوسر  هرز 
« .ادخ تساوخ  هب  تسا ، وا  هزادنا  دشوپب ،

تسا رابخا  مهف  رب  مباتک  يانبم  هک  نیا  هچ  دننک ، هعجارم  لصفم  ياه  باتک  هب  دهاوخ  سکره  تسا ، ناوارف  باب  نیا  رد  رابخا  و 
.اهنآ تیاور  هن  و 

ْمُکیَلَع ْمُهُباَسِح  ْمُکیَلِإ َو  ِقْلَخْلا  ُبایِإ  َو 

دنتسه مدرم  ياهتنم  أدبم و  (ع ) همئا هک  نیا  رد 

ترابع نآ  دنراد و  يّرس  يدوجوم  ره  رد  هکلب  یـسفن  ره  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  هک  دش  نایب  اجنیا  ات  باتک  يادتبا  رد 
و دراد ، روهظ  مدرم  نیب  هک  دنراد  يا  هینالع  ناشیا  .دـشاب و  یم  ناشیا  روهظ  أدـبم  هک  تسا  یمـسا  قادـصم  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا 
.تسا و نآ  بتارم  همه  عماج  هَّللا و  مسا  یلک  رهظم  وا  .دـشاب  یم  ماـما  نت  هدزاود  زا  یکی  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  هَّللا  تجح  نآ 
ّرـس و رد  تادوجوم  ملاوع  همه  أدبم  دنا ، هینالع  رد  ادخ  ججح  ّرـس و  رد  قلخ  رب  ءادهـش  اذـل  تسا  ییزج  بتارم  همه  عماج  نوچ 
رد ادخ  زا  ناشیا  تفالخ  لیلد  هب  تروص  ملاع  رد  تسا و  ناشیا  ّرـس  هب  زین  ناشیا  تشگزاب  مالـسلا و  مهیلعدمحم  لآ  ّرـس  هینالع 

یملع ره  دـندرگ و  یم  زاب  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هب  يا  ههبـش  ره  رد  ناـشیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ناـشهانپ  يا  هیلب  ره 
ملع روخشبآ  زا  دنراد 
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.دنشک باسح  ناشیا  زا  اهنآ  ات  دنور  باسح  يارب  دنوش و  روشحم  تمایق  رد  مدرم  هک  یماگنه  .تسا و  ناشیا 

دنوادخ روهظ  رب  تعـسو  یناکما  ملاع  هک  نیا  هچ  دشک ، باسح  ات  دوش  رهاظ  مدرم  يارب  هک  نیا  زا  تسا  رت  گرزب  دنوادخ  سپ 
ار ادخ  تفالخ  تیفرظ  تیلباق و  سکچیه  هک  دیتسناد  امـش  .دشک و  باسح  ار  مدرم  ات  دنک  یم  بوصنم  يا  هفیلخ  اذـل  درادـن ، ار 

همه يدابم  للع و  شیاجنگ  نارگید  للع  يدابم و  هک  نیا  هچ  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  رگم  درادن ، ایند  نایاپ  ات  شنیرفآ  يادتبا  زا 
ایند نایاپ  ات  شنیرفآ  يادتبا  زا  ار  مدرم  بتارم  نوؤش و  بتارم  همه  شیاجنگ  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدابم  یلو  .درادن  ار  مدرم 
لیلد تسا و  دوجوم  ریـسافت  رد  دنا ، هدمآ  هتـشذگ  هک  یقیالخ  رد  نآ  رب  لیلد  .دننک  یم  ادیپ  تیلعف  ناشیا  ملاوع  رد  اهنآ  دراد و 

شوگ و رد  ندیبوک  سدقلا و  حور  زا  یـشان  ناشیا  مولع  هک  هدش  دراو  هک  تسا  باب  نیا  رابخا  یماما  ره  نامز  رد  قوف  بلطم  رب 
(944) .دشاب یم  دوش ، یم  لصاح  ناشیا  رد  جیردت  هب  هکلب  تاظحل  هعمج  ردق و  ياه  بش  رد  هچنآ  لد و  رد  هتکن  شیادیپ 

رد هک  نانچ  دنراد ، رهـش  ره  رب  يرون  دومع  ناشیا  ددرگ و  یم  هضرع  ناشیا  رب  لامعا  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  يرابخا  زین  و 
.دش نایب  قباس  ياه  هرقف  حرش 

هدرک زاب  نآ  يارب  یباب  ( 945) راونالاراحب رد  هللا  همحر  یـسلجم  مروآ ، یم  میدروآ  ًالبق  هچنآ  رب  هفاضا  ار  رون  دومع  رابخا  نونکا 
.تسا هدروآ  ثیدح  تسیب  زا  شیب  نآ  رد  و 

قداص ماما  تفگ : دشاب ، یم  رامع  نب  قحسا  زا  شدانـسا  هب  رـصتخم  باتک  رد  ( 946) نامیلس نب  نسح  خیـش  تیاور  هلمج : نآ  زا 
: دومرف
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بصن عرعرت  اذإف  هیآلا  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  نمیألا َو  هدضع  یلع  بتک  ضرألا  یلإ  طقس  اذإف  همأ  نطب  یف  توصلا  عمـسی  مامإلا  نإ  »
نیمز يور  هب  یتقو  دونش ، یم  ار  ادص  شردام  مکش  رد  ماما  ینعی : دابعلا ؛ لامعأ  هب  يری  ضرألا  یلإ  ءامـسلا  نم  رون  نم  دومع  هل 
يارب نیمز  هب  نامسآ  زا  يرون  نوتس  درک  دشر  هک  یماگنه  ( 947 «) خلا َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  : » هدش هتشون  وا  تسار  يوزاب  رب  دمآ ،

« .دنیب یم  ار  ناگدنب  لامعا  نآ  اب  هک  ددرگ  یم  بصن  يو 

نیب ام  هب  يری  ضرألا  یلإ  ءامـسلا  نم  رون  هل  عطـس  ضرألا  یلإ  عقو  اذإف  : » درک هفاـضا  نینچ  تیاور  ناـمه  رد  ناـیبظ  نب  سنوی  و 
قرشم نیبام  هک  دوش  یم  راکشآ  يو  يارب  نیمز  هب  نامـسآ  زا  يرون  دمآ  نیمز  يور  رب  هک  یماگنه  و  ینعی : برغملا ؛ قرـشملا و 

« .دنیب یم  ار  برغم  و 

یم ادـیپ  تیلعف  روهظ و  ماما  يارب  زین  اهنآ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  شیپ  ماـما  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـفو  زا  دـعب  هک  یبلاـطم  و 
هدش و تیاور  یفاک  رد  هک  نانچ  .ددرگن  ملعا  یلبق  ماما  زا  يدـعب  ماما  ات  دـننک ، یم  ادـیپ  تیلعف  هدـنز  ماما  يارب  هک  نانچ  دـننک ،

.تسا هدش  زاب  یباب  مادک  ره  يارب 

، يدابم نیا  دـشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  يدابم  طاحم  هاگدـید و  رد  اه  تیلعف  نیا  دوش و  یم  یلعف  یـسفن  ره  ياهراک  نیارباـنب 
تعاط گرزب و  کچوک و  راک  ره  دـنا ، هدـش  زراب  رهاظ و  قیـالخ  هک  یماـگنه  دنـشاب و  یم  هَّللا  مسا  بتارم  زا  دـنقلخ و  يداـبم 

، داد ماجنا  يریخ  لمع  ره  سکره  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  ادـیپ  تیلعف  ناشیا  ملاوع  رد  دوش  یم  رداـص  سکره  زا  هک  یتیـصعم 
هدرک يدب  راک  ره  دنیب و  یم  رضاح  ور  شیپ  رد  ار  نآ 
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.تسا هداد  ماجنا  تقو  نامه  رد  ار  نآ  ایوگ 

اذـل .تسا  هداد  ناشن  دوخ  رد  ار  همه  هدرکن و  راذـگ  ورف  ار  یگرزب  کچوک و  چـیه  سفن  باـتک  نیا  هنوگچ  دـنیوگ : یم  اذـل  و 
ناـشیا دـض  رب  اـه  تسد  اـه و  ناـبز  هـک  يزور  : » ینعی ( 948 «) ...ْمِهیِدـیَأَو ْمُُهتَنِْـسلَأ  ْمِهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوی  : » دومرف یلاـعت -  يادـخ - 

.دراد ( 949 «) ْمَُهباَسِح اَنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمَُهبایِإ * اَنَیلِإ  َّنِإ   » هفیرش هیآ  هب  هراشا  ...قلخلا » بایا  و   » هرقف سپ  ...دهد » تداهش 

يارب ار  نیرخآ  نیلوا و  دنوادخ  هدش و  تمایق  زور  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 950) یفاک رد  و 
قرشم نیب  هک  دناشوپ  یم  يزبس  هماج  ار  ناشیا  دبلط و  یم  ار  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دروآ ، باطخلا  لصف 
تشهب Ġ ام دوش و  یم  هدرپس  ام  هب  مدرم  باسح  دنیامن ، یم  بلط  ار  ام  دننک و  یم  دوعـص  هاگنآ  دیامن ، یم  ولالتم  ار  برغم  و 

« .مینک یم  نآ  لخاد  ار  خزود  لها  تشهب و  لخاد  ار 

هک یهانگ  ره  .میـشک  یم  باسح  اهنآ  زا  ام  تسام و  هب  مدرم  نیا  تشگزاـب   » هک هدـش  تیاور  ( 951) مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  و 
مدرم دوخ  نیب  هک  یقح  هدرک و  راذـگاو  ام  هب  دـنوادخ  اذـل  و  دوش ، راذـگاو  ام  هب  هک  میراد  رارق  ادـخ  اب  دـشاب  ادـخ  ناشیا و  نیب 

« .دهد یم  ضوع  ناشیا  هب  دنوادخ  دننک و  یم  نینچ  مدرم  دنشخبب و  ام  هب  ات  میهاوخ  یم  ناشیا  زا  تسا 

رب لکوم  ار  ام  دـنوادخ  دیـسر ، تماـیق  زور  هک  یماـگنه  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 952) یلاـما رد  و 
میشخبب ناشیا  هب  مه  ام  دشخبب و  ام  هب  ات  میهاوخ  یم  ادخ  زا  دشاب  ادخ  ناشیا و  نیب  هک  یهانگره  دنک ، یم  نایعیش  یـسر  باسح 

و
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« .مینک یم  راذگاو  ناشیا  هب  دندرک  عیاض  ام  زا  هک  یقح  ره 

ْمُکیَلِإ ُهُرْمَأ  ْمُکَدْنِع َو  ُهُناَهْرُب  ُهُروُن َو  ْمُکیِف َو  ُهُمِئاَزَعَو  ْمُکیَدَل  ِهَّللا  ُتایآ  ْمُکَدْنِع َو  ِباَطِخْلا  ُلْصَف  َو 

ْمُکیَلِإ ُهُرْمَأ  ْمُکَدْنِع َو  ُهُناَهْرُب  ُهُروُن َو  ْمُکیِف َو  ُهُمِئاَزَعَو  ْمُکیَدَل  ِهَّللا  ُتایآ  ْمُکَدْنِع َو  ِباَطِخْلا  ُلْصَف  َو 

ّرـس تارقف و  نیا  تلع  نایب  هب  هراـشا  اـیوگ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  همئا  روهظ  أدـبم  هک  تسادـخ  مسا  نوؤش  ناـیب  يارب  تارقف  نیا 
هب لصف »  » هفاضا مکدـنع » باـطخلا  لـصف  و  : » موصعم هدومرف  .تسا  ناـشیا  هب  قلخ  باـسح  ندـش  هدرپس  ناـشیا و  هب  مدرم  عوجر 

یسرباسح راک  و  دهد ، یم  نایاپ  ار  هدش  یسرباسح  زا  شسرپ  هک  یباطخ  ینعی  .تسا  فوصوم  هب  تفص  هفاضا  لیبق  زا  باطخلا » »
یصاخ هبترم  هک  اه  ناسنا  ياهراک  هخـسن  هک  نیا  هچ  تسامـش  دزن  رد  لطاب ، قح و  نیب  هدننک  ادج  باطخ  دشخب و  یم  همتاخ  ار 

رب لمتـشم  مالـسلا  مهیلع  همئا  يدابم  هک  نیا  هچ  .تسا  ناشیا  دزن  رد  تساه  ناسنا  سوفن  بتارم  همه  ردصم  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا 
دوجوم زین  ماما  دزن  رد  تسا  دوجوم  سک  ره  دزن  رد  هک  روطناـمه  هخـسن  نیا  دـشاب ، یم  ییزج  یلک و  هاوخ  هَّللا  مسا  بتارم  همه 

نیب یفالتخا  نیاربانب  دوش ، یم  مولعم  ود  نآ  نیب  تقباطم  یتسرد و  تّحص و  صاخشا و  هخسن  ماما و  هخـسن  نیب  هلباقم  رد  تسا ،
یقاب وا  يارب  يرذع  تسا و  قح  هدرک  رگباسح  هک  یمکح  هک  دمهف  یم  هدـش  باسح  دـنام و  یمن  یقاب  هدـش  باسح  رگباسح و 

.دنام یمن 

ملاع رد  هچ  ره  ینعی  تسا ، هَّللا »  » هب اهنآ  همه  تشگزاـب  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  همه  نآ  زا  دارم  مکیدـل » هَّللا  تاـیآ  و  : » دومرف و 
روـهظ أدـبم  مه  هَّللا  مسا  تـسا ، هَّللا  مـسا  رهظم  زین  ینـسح  ءامـسا  تـسین و  ینـسح  ءامـسا  راـثآ  زج  يزیچ  تـسا  روـصتم  دوـجو 

.تسامش دزن  رد  دنک  عناص  دوجو  رب  تلالد  هک  دوجو  زا  يا  هبترم  ره  سپ  تسامش ،

« مئازع «، » مکیف همئازع  و  : » دومرف
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يزیچ نآ  زا  دارم  و  دوش ، یم  توافتم  نوگانوگ  دراوم  اـب  نیا  دـشاب و  دوجوم  ققحم و  دـیاب  ًاـمتح  هک  يزیچ  نآ  تمیزع و  عمج 
ردـصم و ءایـشا و  همه  توکلم  زیچ  نآ  و  دـیدرگ ، یمن  دوجوم  دوبن ، نآ  رگا  دراد و  ترورـض  يدوجوم  ره  دوـجو  رد  هک  تسا 

نوؤش زا  یلک  رما  ملاع  هک  نیا  هچ  .تسا  عمج  امـش  رد  تسادـخ  رما  ملاـع  هک  ءایـشا  همه  توکلم  ینعی  .تسا  بتارم  همه  أدـبم 
.تسامش روهظ  أدبم  هک  تسا  هَّللا  مسا 

یم لاح  هدـنیآ و  هتـشذگ و  ءایـشا  همه  هب  نآ  زا  دـنا و  هدـش  نایب  نآ  رد  ءایـشا  همه  هک  تسا  نآرق  دارم  هرون » و   » موصعم هدومرف 
، نآرق ینعی  ( 953 «) ًانِیبُم ًارُون  ْمُکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناَهُْرب  ْمُکَءاَـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهیَأ  اـی  : » دومرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دیـسر ، ناوت 

.تسا هدش  ریبعت  رون  هب  نآرق  زا  ناوارف  تایآ  رد  دش و  نایب  ریسفت  رد  هکنانچ 

دـشاب و یم  تمایق  زور  رد  مدرم  رب  تجح  نآرق  هک  نیا  راـبتعا  هب  یهتنم  تسا ، نآرق  زین  نیا  زا  دارم  مکدـنع » هناـهرب  و  : » دومرف و 
: دنا هتفگ  اذل  و  تسا ، نآ  زا  معا  هیآ  و  دوش ، یم  هماقا  مصخ  لباقم  رد  ناهرب  هک  تسا  نیا  رد  تایآ  ناهرب و  نیب  توافت 

ٌهیآ َُهل  یَش ٍء  ِّلُک  یف  َو 

ٌدحاو ُهَّنَا  یلَع  ُّلدت 

دراد دوجو  يا  هناشن  زیچ  ره  رد 

دراد تلالد  ادخ  ندوب  دحاو  رب  هک 

تماما رد 

: ینعی ( 954 «) ٍدیِـشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  اَـمَو  َنْوَعِْرف  َْرمَأ  اوُعَبَّتاَـف  : » دومرف دـنوادخ  هک  نیا  تسا ، مکح  رما  زا  دارم  مکیلا » هرما  و  : » دومرف و 
« .تسین اشگهار  نوعرف  مکح  دننک و  يوریپ  نوعرف  مکح )  ) رما زا  »

هتسیاش یمکح  هچ  هک  رگنب  تسوت ، تسد  هب  مکح  : » ینعی ( 955 «) َنیُِرمْأَت اَذاَم  يِرُظناَف  ِکَیلِإ  ُْرمَْألاَو  : » دومرف و 
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ِریَِغب ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف  اَنُؤاَطَع  اَذَـه   » هفیرـش هیآ  هک  ناـنچ  تسا  هدـش  راذـگاو  امـش  هب  مدرم  رد  ادـخ  تسایـس  مکح و  ینعی  تسا »
.دراد تلالد  ( 957 «) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ْمُکاَتآ  اَمَو   » زین و  ( 956 «) ٍباَسِح

.تسا هدش  زاب  یباب  نآ  يارب  یفاک  رد  میا ، هدروآ  ًاقباس  ار  يرابخا  باب  نیا  رد  و 

هک یبلطم  ره  هکلب  تسین ، يا  هژیو  رما  کی  رد  مدرم  تشگزاب  هنیمز  رد  اهنت  ادـخ  زا  ناـشیا  تفـالخ  سپ  تسا ، نینچ  هک  نونکا 
 - یلاعت يادـخ -  هیآ  زین  دوش  یم  طوبرم  ناشیا  هب  هچره  اذـل  هدرک و  راذـگاو  ناشیا  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنراد  ادـخ  اـب  ناگدـنب 

باوبا تویب و  ءایلوا و  اه و  هنازخ  طارـص و  اه و  هار  بنج و  هلبق و  تامالع و  تایآ و  راونا و  هَّللا و  هجو  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ،
باتک هب  دهاوخ  سکره  .هدش  دراو  يرابخا  نیوانع  نیا  کت  کت  رد  هکنانچ  دنتسه ، دنوادخ  هریخ  ءادهش و  ءاعفـش و  ججح و  و 

.دنک هعجارم  راونالاراحب  تماما 

یلاـما و  ( 960) نیدـلا لاـمکا  و  ( 959) راــبخالا نوـیع  عیارــشلا و  لــلع  رد  زین  و  ( 958) جاــجتحا رد  هـک  تـیاور  نـیا  هـلمج  زا 
هب هـک  هللا  همحرـالع  نـب  مساـق  دـمحم  یبا  زا  وا  تافـص  ماـما و  لـضف  رد  عماـج  رداـن  باـب  رد  ( 962) یفاـک رد  و  ( 961) قودص

دجـسم هب  هعمج  زور  رد  دورو  يادـتبا  رد  میدوب ، مالـسلا  هیلعاضر  ماما  اـب  ورم  رد  : » تفگ هک  تسا  هدـناسر  ملـسم  نب  زیزعلادـبع 
تمدخ هب  .دنتخادرپ  رظن  لدابت  هب  باب  نآ  رد  مدرم  ناوارف  فالتخا  رد  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  تماما  رما  اجنآ  رد  میتفر ، عماج 

ترضح مدرک ، نایب  ترضح  تمدخ  هراب  نآ  رد  ار  مدرم  ثحب  مدیسر و  ترضح  نآ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاح رد  ار  شربمایپ  دنوادخ  تسا ، گنرین  زا  یـشان  ناشیا  تایرظن  دـندیمهفن و  مدرم  زیزعلادـبع ! يا  دومرف : هاگنآ  .دز  يدـنخبل 
همه ماـکحا و  دودـح و  مارح و  لـالح و  تسا و  ءایـشا  همه  ناـیب  نآ  رد  هک  دومن  لزاـن  نآرق  وا  رب  دومن و  لـماک  ار  نید  هک  درب 

نآ رمع  رخآ  رد  هـک  عادوــلا  هـجح  رد  و  ( 963 «) یَـش ٍء ْنِم  ِباَتِْکلا  ِیف  اَـنْطَّرَف  اَـم  : » دومرف دومرف و  ناـیب  ار  مدرم  ياـه  يدـنمزاین 
مامت زا  تماـما  رما  و  ( 964 «) ًاـنیِد َماَلْـسِْإلا  ْمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  : » دومرف هدوب  ترـضح 

درک نشور  ار  ناشیا  ياه  هار  هدرک و  نایب  مدرم  يارب  ار  ینید  قیاقح  هک  نیا  رگم  تفرن  مدرم  نیب  زا  ترضح  نآ  دشاب و  یم  نید 
هدرکن ناـیب  ار  تـما  روـما  زا  يرما  چــیه  داد و  رارق  ماـما  ار  یلع  ترــضح  ناـشیا  يارب  تشاذــگاو و  قـح  هار  يارب  ار  ناــشیا  و 

در ار  ادخ  باتک  سکره  هدرک و  در  ار  ادخ  باتک  هدرکن ، لماک  ار  شیوخ  نید  دنوادخ  هک  دنک  نامگ  سکره  سپ  تشاذـگن ،
؟ دنیامن باختنا  دوخ  يارب  ار  ماما  دنناوت  یم  مدرم  ایآ  تسیچ ؟ تما  رد  تماما  هاگیاج  شزرا و  دیناد  یم  ایآ  .تسا  رفاک  دنک 

ای لقع و  اب  مدرم  هک  دراد  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  یقمع  عینم و  یهاگیاج  ـالاو و  یتناـکم  گرزب و  یتیعقوم  ناوارف و  یـشزرا  تماـما 
.دنیامن باختنا  یماما  دوخ  يارب  دنسرب و  نآ  هب  دوخ  ءارآ 

: دومرف و  دومرف ، تیاـنع  ار  تماـما  تفارـش  تلیـضف و  وا  هب  موس  هلحرم  رد  داد ، ّتلخ  توبن و  میهاربا  هب  هک  نیا  زا  دـعب  دـنوادخ 
(966 «) ِیتیِّرُذ ْنِمَو  : » تفگ یلاحشوخ  زا  لیلخ  میهاربا  ترضح  (. 965 «) ًاماَمِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  یِّنِإ  »
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لطاب تمایق  زور  اـت  ار  يرگمتـس  ره  تماـما  هیآ  نیا  (. 967 «) َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلاَنی  اـَل  : » دومرف یهد ؟ یم  تماـما  زین  منادـنزرف  هب 
هدیزگرب و نادنزرف  هیرذ و  نیب  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هاگنآ  دـنام ، یقاب  دـنوادخ  ناگدـیزگرب  هوفـص و  نیب  رد  تماما  تسا و  هدرک 

َلِْعف ْمِهَیلِإ  اَنیَحْوَأَو  اَنِْرمَِأب  َنوُدـْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  َنیِِحلاَص * اَْنلَعَج  ًاّلُکَو  ًهَِلفاَن  َبوُقْعیَو  َقاَحْـسِإ  َُهل  اَْنبَهَوَو  : » دومرف داد و  رارق  شکاپ 
ار همه  میا و  هدرک  اـطع  ار  بوقعی  قحـسا و  میهاربا ، هب  اـم  : » ینعی ( 968 «) َنیِدـِباَع اََنل  اُوناَکَو  ِهاَکَّزلا  َءاَتیِإَو  ِهاَلَّصلا  ِهَماَقِإَو  ِتاَریَْخلا 

اپرب ریخ و  روما  ماجنا  ناشیا  هب  دـننک و  تیادـه  ام  رما  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـشیا  میدومن و  حـلاص  هتـسیاش و 
« .دندرک یم  تدابع  ار  ام  اهنآ  میدومن و  یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتشاد 

تسین مدرم  رایتخا  هب  تماما  هک  نیا  رد 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  دنوادخ  ات  دنا  هدرب  یم  ثرا  هب  ار  نآ  رگید  هدع  زا  يا  هدع  هدوب و  ترـضح  نآ  نادنزرف  رد  هتـسویپ  تماما 
: ینعی 969 ؛) «) َنِینِمْؤُْملا ِیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِیبَّنلا  اَذَـهَو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : » دوـمرف دوـمرف و  تیاـنع  هلآو 
و دشاب ، یم  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  سک  نآ  دـنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  دـنراد  تیولوا  میهاربا  هب  تبـسن  یناسک  »

« .تسا نانمؤم  یلو  دنوادخ 

تماما درک و  راذگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راگدرورپ ، یبوجو  رما  هب  وا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  اهنت  تماما  نیاربانب 
َلاَقَو : » دومرف هداد و  ناـمیا  ملع و  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناگدـیزگرب  ناـشیا  .تفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  رد 

زور ات  یلع  نادنزرف  هرابرد  هیآ  نیا  ( 970 «) ِْثعَْبلا ُمْوی  اَذَهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوی  َیلِإ  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َناَمیِْإلاَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
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.دیآ یمن  يربمایپ  ترضح  نآ  زا  دعب  تمایق  زور  ات  هک  نیا  هچ  هدش ، لزان  تمایق 

ثاریم نینمؤملاریما و  ماقم  لوسر و  ادـخ و  تفالخ  تماما  دـنیامن ، باختنا  رایتخا و  ار  ماـما  دـنناوت  یم  ناـنادان  نیا  اـجک  زا  سپ 
مالـسا و هدنب  ای  دشر  ساسا  تماما  تسا ، نینمؤم  تزع  ایند و  حالـص  ناناملـسم و  ماظن  نید و  مامز  تماما  .تسا  نیـسح  نسح و 
زا عنم  ماکحا و  دودـح و  ءاضما  تاقدـص و  یف ء و  نتفرگ  داهج و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  ماـما  اـب  .تسا  نآ  دـنلب  هخاـش 

.دوش یم  لماک  دودح  اهزرم و 

هار هب  دیامن و  یم  عافد  ادـخ  نید  زا  دـیامن و  یم  نایب  ار  ادـخ  دودـح  دـنک و  یم  مارح  ار  ادـخ  مارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  ماما 
شیوخ رون  رد  ار  ملاع  نابات  دیـشروخ  دـننامه  ماما  .دـنک  یم  توعد  هغلاب  تجح  هنـسح و  هظعوم  تمکح و  شور  اب  راـگدرورپ 

.دسر یمن  وا  هب  يدحا  تسد  هک  دراد  رارق  قفا  يادنلب  رد  دوخ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  قرغ 

.تساهایرد هجل  اه و  نابایب  اهرهش و  اه و  یکیرات  لد  رد  امنهار  هراتس  هدنشخرد و  رون  ناشخرد و  غارچ  نابات و  هام  ماما 

.تساه يدب  زا  هدنهد  تاجن  تیاده و  يوس  هب  يامنهار  ناگنشت و  يارب  ییاراوگ  بآ  ماما 

یم كاله  دوش  رود  وا  زا  سک  ره  .تسا  کلاهم  ياـمنهار  دـنک و  یم  ییاـمنهار  ار  هدـشمگ  هک  تسا  دـنلب  هوک  رب  یـشتآ  ماـما 
.دوش

.تسا غاب  هکرب و  ناشوج و  همشچ  هدرتسگ و  نیمز  نکفا و  هیاس  نامسآ  هدنشخرد و  دیشروخ  اسآ و  لیـس  ناراب  هدنراب و  ربا  ماما 
هاگهانپ شکدوک و  هب  راکوکین  يردام  نوچ  زوسلد و  ردارب  نابرهم و  ردپ  قیفر و  سینا و  ماما 
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.تساه يراوشد  اه و  یتخس  رد  مدرم 

.تسادخ مرح  عفادم  ادخ و  يوس  هب  هدنناوخ  نیمز و  رد  ادخ  هفیلخ  ناگدنب و  رب  تجح  مدرم و  رد  ادخ  نیما  ماما 

نیملـسم و تزع  تناید و  ماظن  ماما  .دشاب  یم  يو  تمالع  ملح  و  يو ، هژیو  شناد  تسا ، بویع  زا  ياّربم  ناهانگ و  زا  هزیکاپ  ماما 
.تسا رافک  تکاله  ناقفانم و  مشخ 

، درادن يدننامه  لیدب و  .دـشاب  یمن  يو  ياتمه  يدنمـشناد  .دـسر و  یمن  يو  ياپ  هب  سکچیه  شراگزور  رد  و  تسا ، یکی  ماما 
صوصخم نادب  ار  وا  هتـشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  .تسا  نآ  زیاح  بسک  نودب  لئاضف و  همه  دجاو  تساوخ  نودـب 

يداو نیا  رد  اه  لقع  نادـنمدرخ و  زگره ! زگره ، دـنک ، شرایتخا  ات  دـیآ  لیان  ماما  تخانـش  هب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  .تسا  هدرک 
زا ناـمیلح  هدز و  تریح  يو  تمظع  زا  ناـمیکح  کـچوک و  يو  هاگـشیپ  رد  ناـگرزب  ناوتاـن ، نآ  ندـید  زا  اـه  مشچ  دـنناریح و 

لیلک ناشیا  حدم  زا  نارعاش  زجاع و  اهنآ  تخانش  زا  نادنمدرخ  و  نکلا ، ناشیا  لئاضف  نایب  رد  نابیطخ  نابز  رـصاق و  يو  تخانش 
نایب دنناوت  یمن  ار  ناشیا  تلیضف  نأش و  زا  يا  هّمش  اهنآ  .دنتـسه  گنگ  اهنآ  فصو  زا  ناغیلب  ناوتان و  ناشیا  لئاضف  نایب  زا  ابدا  و 

يو راک  زا  يا  همـش  ای  ددرگ و  هتخانـش  وا  هنک  ای  دوش و  فصو  ماما  دوجو  هنوگچ  دنا و  هدرک  فارتعا  ریـصقت  زجع و  هب  دـننک و 
ماما هک  یلاح  رد  دنناوتب  هنوگچ  دهدب ، داد ، یم  ماما  هچنآ  .دنریگب و  ار  وا  ياج  دـنناوتب  هک  دـنوش  تفای  یناسک  ای  ددرگ و  مولعم 

نینچ دنناوت  یم  اجک  سپ  تسا ، ناگدننک  فصو  فصو  نیمز و  لها  تسد  زا  رود  هب  يا  هراتس  نوچ 
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هک دـننک  یم  نامگ  ایآ  دوش ؟ یم  ادـیپ  يرهوگ  نینچ  اجک  دنـسرب و  نادـب  دـنناوت  یم  اجک  نادـنمدرخ  دـنیامن و  رایتخا  ار  یـسک 
؟ دوش یم  ادیپ  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  لآ  زا  ریغ  رد  يرهوگ  نینچ 

دنلب يا  هلق  هب  دـندرک و  دوعـص  يدـنلب  هاگیاج  رد  دـنکفا و  اهوزرآ  لامآ و  رد  ار  ناشیا  لیطابا  دـنتفگ و  غورد  دوخ  هب  ناـشدوخ 
تسا و صقان  دنک و  یمن  راک  هک  دوخ  نادرگرس  ياهدرخ  اب  دنتـساوخ  هک  نیا  هچ  دزغل ، یم  هرد  هب  ناشیا  ياه  ماگ  هک  دندیـسر 
هب .دنک  كاله  ار  ناشیا  دنوادخ  دنور ، یم  رترود  دنـشوکب  هچ  ره  اذل  دـننک ، باختنا  ار  یماما  تسا  هدـننک  هارمگ  تارظن  ياراد 
هک نیا  اب  هک  نیا  هچ  .دنداتفا  تریح  رد  دندرک و  هارمگ  ار  مدرم  دنتفاب و  یغورد  دندومن و  راوشد  يرما  دـصق  و  دـنور ؟ یم  اجک 
هک دوب  یلاح  رد  نیا  هتشاد و  زاب  تسرد  هار  زا  ار  ناشیا  هدرک و  تنیز  ار  ناشیا  لامعا  ناطیش  دندرک و  كرت  ار  ماما  دنتـسناد  یم 

.دنداتفا شیوخ  رایتخا  ماد  هب  دندز و  نت  شربمایپ  یهلا و  رایتخا  زا  یلو  .دنتسناد  یم 

اَّمَع َیلاَعَتَو  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُهَریِْخلا  ْمَُهل  َناَک  اَم  ُراَتْخیَو  ُءاَشی  اَم  ُُقلْخی  َکُّبَر  : »َ دـیامرف یم  ناشیا  هب  دـنلب  يادـص  اب  نآرق  هک  یلاـح  رد 
دنوادخ دنرادن ، يرایتخا  شیوخ  راک  رد  ناشیا  .دـنک  یم  رایتخا  و  دـنیرفآ ، یم  دـهاوخب  هچ  ره  دـنوادخ  : » ینعی ( 971 «) َنوُکِرْشی

« .دنزرو یم  كرش  ناشیا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  هزنم 

نمؤم و هب  دنوادخ  : » ینعی ( 972 «) ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُهَریِْخلا  ْمَُهل  َنوُکی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  یَـضَق  اَذِإ  ٍهَنِمُْؤم  َالَو  ٍنِمْؤُِمل  َناَک  اَمَو  : » دومرف و 
َنوُمُکْحَت َفیَک  ْمَُکل  اَم  : » دومرف و  .تسا » هدادن  ار  ناشدوخ  رما  رایتخا  هدرک  مکح  شلوسر  ادخ و  هک  یماگنه  هب  ینمؤم 
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مُْهلَـس َنوُمُکْحَت *  اََمل  ْمَُکل  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  ِمْوی  َیلِإ  ٌهَِغلَاب  اَنیَلَع  ٌناَمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ   * َنوُریَخَتی اََمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َنوُسُرْدَت * ِهِیف  ٌباَتِک  ْمَُکل  ْمَأ  * 
ار اهنآ  یباتک  زا  ایآ  دیناد ، یم  مکح  هنوگچ  : » ینعی ( 973 «) َنِیقِداَص اُوناَک  ْنِإ  ْمِِهئاَکَرُِشب  اُوتْأْیلَف  ُءاَکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ  ٌمیِعَز * َِکلَِذب  ْمُهیَأ 

مکح دیتسناوت  هچره  هک  تمایق  زور  ات  دیراد  ام  زا  هک  ییاه  هدعو  اه و  مسق  ای  هدش و  هداد  امـش  هب  رایتخا  نآ  رد  هک  دیزومآ  یم 
ار دوخ  ياه  کیرش  دنیوگ  یم  تسار  رگا  سپ  دنراد ، یناکیرش  ناشیا  ایآ  تسا ، نآ  نماض  یـسک  هچ  هک  سرپب  ناشیا  زا  دینک ،

« .دنروایب

َال ْمُهَو  اَنْعِمَس  اُولاَق  ( » 975 «) َنوُهَقْفی َال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َِعبُطَو  ( » 974 «) اَُهلاَْفقَأ ٍبُوُلق  یَلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتی  اَلَفَأ  : » دومرف دنوادخ  و 
اوَّلَوََتل ْمُهَعَمْسَأ  َْولَو  ْمُهَعَمْسََأل  ًاریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْولَو  ( » 977 «) َنُولِقْعی َال  َنیِذَّلا  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  ( » 976 «) َنوُعَمْسی

رد ایآ  : » ینعی ( 980 «) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ُءاَشی  ْنَم  ِهِیتْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلَذ  ( » 979 «) اَنیَصَعَو اَنْعِمَس  اُولاَق  ( » 978 «) َنوُضِْرعُم ْمُهَو 
و دنمهف » یمن  ار  نآ  ناشیا  هدز و  رهم  ناشیا  ياه  لد  رب  دنوادخ   » و تسا » هتـسب  ناشیا  ياه  لد  ای  دننک  یمن  هشیدنا  ّربدت و  نآرق 
و دننک » یمن  رّکفت  هک  دنتـسه  لال  ياهرک  دنوادخ  دزن  رد  ناگدنبنج  نیرتدب  انامه  دنونـش ، یمن  هک  یلاح  رد  مدینـش  : » دـنتفگ ای 
و دندنادرگ » یم  يور  دندرک و  یم  تشپ  ناشیا  دناونـش  یم  رگا  و  دناونـش ، یم  ناشیا  هب  تفای  یم  يریخ  ناشیا  رد  دنوادخ  رگا  »

رایـسب لضف  ياراد  دنوادخ  و  دهد ، یم  دهاوخن  سکره  هب  دنوادخ  هک  تسادخ  لضف  نیا  .میدرک  ینامرفان  میدینـش و  : » دنتفگ ای 
« .تسا

هک تسا  يربهر  درادـن ، هار  وا  میرح  رد  ینادان  هک  تسا  ییاـناد  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـننیزگرب ، ار  ماـما  دـنناوت  یم  ناـشیا  هنوگچ 
شا يربهر 
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لسن زا  ماما  تساوخ ، هژیو  روط  هب  ار  وا  ربمایپ  .تسا و  تدابع  ملع و  دهز و  تدابع و  یکاپ و  سدق و  ندعم  دراد ، یمن  رب  هشدخ 
زا يا  هناخ  رد  دـننک ، یمن  يربارب  ناشیا  اب  بسح  ياراد  نادـنمتورث  تسین و  يداریا  وا  بسن  رد  .تسا  لوتب  رهطم  يارهز  همطاـف 
ملع ياراد  فانمدبع ، هخاش  نادنمتفارش و  تفارش  ادخ و  يدونشخ  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  مشاه و  ینب  هلق  شیرق و 

 - يادخ رما  هب  مئاق  بجاو و  وا  زا  يوریپ  هک  یسک  تسایس  هب  ياناد  يربهر ، ياه  یگتـسیاش  زا  رپ  لماک و  یمیلح  هدنبای و  دشر 
دنوادخ هتشاد و  قیفوت  ادخ  بناج  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ناربمایپ و  تسادخ ، نید  رادساپ  ادخ ، ناگدنب  هدننک  تحیصن  لّجوزع - 

.دهد یمن  ناشیا  زا  ریغ  يدحا  هب  هک  یلاح  رد  دهد  یم  ناشیا  هب  دوخ  نوزخم  ياه  تمکح  ملع و  زا 

ْنَأ اَّلِإ  يِّدِهی  َال  ْنَّمَأ  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهی  ْنَمَفَأ  : » دومرف ادـخ  اذـل  .تسا  رتالاب  ناشنامز  لها  شناد  زا  ناشیا  شناد  اذـل  و 
ای تسا و  يوریپ  راوازـس  هتـسیاش و  دنک  یم  قح  يوس  هب  ییامنهار  هک  یـسک  ایآ  : » ینعی ( 981 «) َنوُمُکْحَت َفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدـْهی 

ْدَقَف َهَمْکِْحلا  َتْؤی  ْنَمَو  : » دومرف و  دینک ؟ یم  تواضق  هنوگچ  هدش ؟ هچ  دربب ، هار  هب  ار  وا  یسک  هکنیا  رگم  دبای  یمن  هار  هک  یسک 
ُءاَشی ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتْؤی  ُهَّللاَو  ِمْسِْجلاَو  ِْملِْعلا  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداَزَو  ْمُکیَلَع  ُهاَفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف تولاط  هرابرد  و  ( 982 «) ًارِیثَک ًاریَخ  ِیتوُأ 

دهاوخب سکره  هب  دنوادخ  و  داد ، ییاناوت  ندب  ملع و  رد  وا  هب  دیزگامـش و  رب  ار  تولاط  دـنوادخ  : » ینعی ( 983 «) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو 
« .تساناد هدنهد  تعسو  دنوادخ  دهد و  یم  تنطلس 

: دومرف شربمایپ  هب  و 
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باتک و وت  رب  دنوادخ  : » ینعی ( 984 «) ًامیِظَع َکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناَکَو  ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  اَم  َکَمَّلَعَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  َکیَلَع  ُهَّللا  َلَزنَأَو  »
« .دوب ناوارف  وت  رب  ادخ  لضف  تخومآ و  یمهفب  یتسناوت  یمن  دوخ  هک  ییاهزیچ  وت  هب  داتسرف و  تمکح 

َباَتِْکلا َمیِهاَْربِإ  َلآ  اَنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ْمُهاَتآ  اَم  یَلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحی  ْمَأ  : » دومرف مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  ناـماما  رد  و 
تمعن رب  مدرم  اـیآ  : » ینعی ( 985 «) ًاریِعَـس َمَّنَهَِجب  یَفَکَو  ُْهنَع  َّدَـص  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًاـمیِظَع * ًاـْکُلم  ْمُهاَـنیَتآَو  َهَمْکِْحلاَو 
گرزب تنطلس  ناشیا  هب  میداد و  تمکح  باتک و  میهاربا  لآ  هب  ام  .دنزرو  یم  کشر  هداد  ناشیا  هب  شلـضف  زا  دنوادخ  هک  ییاه 

« .تسا یفاک  ار  ناشیا  رو  هلعش  منهج  دنتسب و  ار  ادخ  هار  ناشیا  زا  يا  هدع  هدروآ و  نامیا  يا  هدع  میداد ،

رد دشخب و  یم  تعـسو  ار  شا  هنیـس  دنوادخ  دریگ ، هدهع  رب  ار  ناگدنب  روما  ات  دوش  عقاو  ادـخ  باختنا  دروم  هدـنب  هک  یماگنه  و 
خـساپ زا  دنام و  یمن  رد  یلاؤس  چیه  رد  نآ  زا  دـعب  دـیامن ، یم  ماهلا  ار  ملع  وا  هب  دـنک و  یم  يراج  تمکح  ياه  همـشچ  يو  لد 
.دنیامن یم  دیدست  ار  وا  هدش و  وا  ریگتـسد  یهلا  ياه  قیفوت  هدوب و  دییأت  دروم  موصعم و  هدنب  نینچ  سپ  دنام ، یمن  زجاع  تسرد 

نیا و  دشاب ، مدرم  دهاش  هدش و  ناگدنب  رب  تجح  ات  دـهد  یم  ار  یگژیو  نآ  وا  هب  دـنوادخ  هدـش و  نمیا  اه  شزغل  تاهابتـشا و  زا 
.تسا رایسب  لضف  ياراد  دنوادخ  دشخب و  یم  دهاوخب  سکره  هب  هک  تسادخ  لضف 

هب دـنناوت  یم  دـننک  یم  باختنا  رایتخا و  هک  ار  یناسک  ایآ  دـننک ؟ باختنا  ار  وا  دنـسانشب و  ار  یناـسنا  نینچ  دـنناوت  یم  مدرم  اـیآ 
ولج ماما  زا  ات  دنشاب  تفص  نینچ 
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رد هک  یلاح  رد  دنرادن ، ربخ  نآ  زا  ًالـصا  ایوگ  دندرکن ، لمع  ار  ادخ  باتک  دندرک و  زواجت  قح  زا  هک  مسق  ادـخ  هناخ  هب  دـننز ؟
ار ناشیا  دنوادخ  .دنا  هدرک  يوریپ  شیوخ  ياهاوه  زا  دـنتخادنا و  رود  هب  ار  نآ  دراد ، دوجو  ناشیا  يافـش  تیادـه و  ادـخ  باتک 

َمْوَْـقلا يِدـْهی  اـَل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ْنِم  يدُـه  ِریَِغب  ُهاَوَـه  َعَـبَّتا  ْنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَمَو  : » دوـمرف تـسا و  هتـشاد  نمـشد  ار  ناـشیا  هدرک و  تمذـم 
ِْبلَق ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  ُعَبْطی  َِکلَذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َْدنِعَو  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  ( » 987 «) ْمَُهلاَمْعَأ َّلَضَأَو  ْمَُهل  ًاسْعَتَف  : » دومرف و  ( 986 «) َنیِِملاَّظلا
لاـبند هب  هک  نیا  نودـب  شیوـخ  ياوـه  زا  هک  سک  نآ  زا  رت  هارمگ  یـسک  هچ  : » تسا نیا  هیآ  هس  نیا  هـمجرت  ( 988 «) ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم 
لامعا دـنک و  كاله  ار  ناشیا  دـنوادخ  : » دومرف و  دـنک » یمن  ییامنهار  ار  رگمتـس  هورگ  دـنوادخ  دـنک ، یم  يوریپ  دور  تیادـه 

یم رهم  رگمتـس  ربکتم  ره  لد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  تسا ! نینمؤم  ادـخ و  ضوغبم  هچ  : » دومرف و  .دـیامن » كاله  زیچان و  ار  ناشیا 
! داب شلآ  دمحم و  رب  ادخ  ناوارف  مالس  دورد و  نایاپ و  دنز .»

َهَّللا يَداَع  ْدَقَف  ْمُکاَداَع  ْنَم  َهَّللا َو  یَلاَو  ْدَقَف  ْمُکالاَو  ْنَم 

دـنوادخ و هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  « ...مکـالاو نم   » .تسا هدـش  حرطم  یهلا  قـلطم  تفـالخ  هنیمز  رد  هـک  تـسا  یبلاـطم  هجیتـن  نـیا 
َهاَکَّزلا َنُوتْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُکِیلَو  اَمَّنِإ  : » دومرف هک  نیا  هچ  دنداد  رما  تیالو  ناشیا  هب  شربمایپ 

دنک و یتسود  امش  اب  سکره  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : مخ  ریدغ  رد  و  ( 989 «) َنوُعِکاَر ْمُهَو 
، دهن ندرگ  رب  ار  امش  تیولوم  یگدنب و  دهع  دوش و  امش  تیالو  شربمایپ و  یهلا و  تیالو  عبات 
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.دشاب یم  شربمایپ  ادخ و  هدننک  بیذکت  وگغورد و  هنرگ  تسا و  حیحص  شلوسر  ادخ و  تیالو  شریذپ  رد  شیاعدا 

هب هدرک و  زواجت  ادخ  تیالو  زا  دریگب ، امش  زا  ریغ  یلو  درذگب و  امش  زا  سکره  ینعی  دومرف : هَّللا  يداع  دقف  مکاداع  نم  هرقف  رد 
.تسا هدناوخ  هابتشا  ار  اهنآ  زیمآ  تمکح  راک  هدرک و  بیذکت  هفیلخ  بصن  رد  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  نیا  هچ  هدیسر ، ناطیش  تیالو 

َهَّللا َضَغْبَأ  ْدَقَف  ْمُکَضَغْبَأ  ْنَم  َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َو 

زا یخرب  اـی  ضوبغم و  تسا ، نآ  فـالخ  ضغب  هنیک و  دـشاب و  یم  شدوخ  هب  بیبح  هجوت  زا  بوبحم  باـجتحا  ّبح  تقیقح  رد 
.دنراد فعض  تدش و  دنا و  یبتارم  ياراد  ضغب  بح و  زا  مادکره  و  دنادرگ ، يور  يو  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  یلو  تافص 

لامج لالج و  رهاظم  هک  نیا  هچ  تسا ، لامک  نآ  بتارم  نیرخآ  ات  شیادیپ  يادـتبا  زا  امـش  قیاقح  نوچ  هک : تسا  نیا  دارم  سپ 
هنیک امـش  هنیک  دزرو ، هنیک  امـش  اب  سکره  تسادخ و  بح  امـش  بح  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  امـش  سکره  نیاربانب  تسا ، یهلا 

.تسادخ

ِهَّللاِب َمَصَتْعا  ِدَقَف  ْمُکِب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو 

يا هتـسد  ینعی  فرظ  ماصتعا  دندنب ، لطـس  هب  هک  ینامـسیر  ینعی  هوادا  هبرق و  ولد و  ماصتعا  .تسا  مض  هب  تمـصع »  » زا ماصتعا » »
تکاله رد  صخش  هک  نیا  زا  دوش  یم  عنام  نآ  هب  ندز  گنچ  اب  هک  تسا  يزیچ  ماصتعا  سپ  دنریگ ، تسد  هب  ار  فرظ  نآ  اب  هک 

ٌعیِمَـس ُهَّللاَو  اََـهل  َماَـصِفنا  اـَل  یَْقثُْولا  ِهَوْرُْعلاـِب  َکَسْمَتْـسا  ْدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْنِمْؤیَو  ِتوُغاَّطلاـِب  ْرُفْکی  ْنَمَف   » هفیرـش هیآ  هب  هراـشا  نیا  و  دـتفا ،
هورع و هب  دـنک  يزرو  هنیک  ینمـشد و  امـش  اب  سکره  دـنا و  هدرک  ریـسفت  همئا  هب  ار  هفیرـش  هیآ  رابخا  زا  يرایـسب  رد  ( 990 «) ٌمِیلَع

ِتاَُملُّظلا ْنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا   » هفیرـش هیآ  هب  هراشا  .توغاط و  هب  ینعی  .تسا  هدز  گـنچ  یقثو  ریغ  تسـس و  هتـسد 
(991 «) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلْوُأ  ِتاَُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  ْنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ْمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ 

ُمَظْعَأْلا ُلیِبَّسلا  ُمَوْقَأْلا و  ُطاَرِّصلا  ُمُتْنَأ 

دنراگدرورپ مظعا  مسا  میقتسم و  طارص  (ع ) همئا هک  نیا  رد 

مدرم دنوادخ  هک  نادب  سپ  دنرادن ، یتیاهن  دح و  بتارم  نوؤش و  ظاحل  هب  دنقح  تافص  رهاظم  هک  ینسح  ءامسا  هک  دیتسناد  امش 
راد رد  زگره  اذل  دننک ، تلالد  ادخ  تافـص  بتارم  زا  يا  هبترم  ای  نوؤش  زا  ینأش  رب  دوخ  يدوجو  تارذ  کت  کت  اب  ات  دـیرفآ  ار 
ياه یگژیو  همه  هک  نیا  هچ  .تسین  هیبش  رگید  دوجوم  اب  دشاب  یعون  ره  زا  يدوجوم  چـیه  اذـل  هتفرگن و  تروص  يرارکت  دوجو 

تادوـجوم رطاـخ  نیمه  هب  تسا ، نارگید  زا  زاـیتما  ثعاـب  هک  دـنراد  ییاـه  یگژیو  مادـکره  هـکلب  دـشاب ، یکی  دـناوت  یمن  اـهنآ 
واه تفـص  تآیه و  گنر و  تسوپ و  مولع و  شریذـپ  رد  اه و  تفج  اه و  سابل  اه و  بآ  اهاذـغ و  هب  تایهتـشم  اه و  تساوخرد 

فالتخا نآ ، تلع  دنراد ، ناوارف  تافالتخا  هریغ  یگدنز و  لحم 
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.ترطف ملاع  هن  تسا و  تیلج  ملاع  رد  مدرم 

نازوا ریداقم و  رگید  ایرد و  هرطق و  فالتخا  لثم  اـه ، تیفیک  هن  تساـه و  تیمک  ظاـحل  هب  ترطف  ملاـع  رد  فـالتخا  هک  نیا  هچ 
« للزلا نم  هَّللا  مکمـصع   » و نوموصعملا »  » رد ًالبق  هک  نانچ  دنتـسه ، اراد  ار  بآ  لـماک  تافـص  ود  ره  لاـح  نیع  رد  ود و  نآ  نیب 

.تسادـخ يوس  هب  یهار  هبترم  نأش و  نآ  تسا و  ءامـسا  زا  ینأش  ای  هبترم و  دوجو  ملاع  تارذ  زا  يا  هرذ  ره  نیاربانب  میدرک ، نایب 
نایاپ يو  توبن  دش ، یم  رهاظ  هبترم  نآ  لماک  نوؤش  هک  ینامز  تسا و  یمـسا  هَّللا  بتارم  زا  هیلک  يا  هبترم  رهظم  يربمایپ  ره  اذـل 

تیاهن هب  هدش و  هدایپ  نآ  ییزج  قیداصم  دبای و  روهظ  تیلعف و  رگید  تفـص  بتارم  ات  درک  یم  روهظ  رگید  يربمایپ  .تفای و  یم 
.دنسرب دوخ 

يارب زین  یـشورف و  مک  انز و  طاول و  لثم  هدرک ، لقن  ار  يا  هژیو  ناـهانگ  یتما  ره  زا  دـنوادخ  یمارگ  باـتک  رد  رطاـخ  نیمه  هب  و 
هدوب راگزاس  ناشیا  موق  ياه  هلبج  اب  هک  هدرک  دای  دـنچ  یتازجعم  اـهنآ  زا  کـیره  يارب  هدومن و  لـقن  يا  هژیو  ياـه  تعاـط  اـهنآ 

يا هبترم  تسین و  يربمایپ  ترضح  نآ  زا  دعب  دیـسر ، ناربمایپ  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هب  تبون  هک  نیا  ات  .تسا 
دنشاب ادخ  هرثأتسم  هک  ییامسا  رگم  .تسا  ینسح  ءامـسا  بتارم  همه  تیعماج  ياراد  يو  هک  نیا  هچ  .دشاب  یمن  وا  هبترم  زا  رتالاب 

هریچ ناـیدا  همه  رب  ار  وا  نید  .تازجعم و  اـه و  باـتک  تاـیآ و  لـیبق  زا  .داد  دوـب  هداد  ءاـیبنا  هب  هک  ار  هچنآ  همه  وا  هب  دـنوادخ  و 
دنوادخ ترضح ، نآ  ندش  ثوعبم  اب  اذل  تخاس و 
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نآ يایـصوا  .تسا و  هدیـشخب  هطلـس  اه  باتک  همه  رب  ار  وا  باـتک  اـیبنا و  همه  رب  دـهاش  ار  وا  هدـش و  تداـبع  اـه  ناـکم  همه  رد 
زا ار  ناشیا  تخومآ و  ار  اه  تعاط  همه  ناشیا  هب  دـنوادخ  دنـشاب و  یم  مما  همه  زا  لـضفا  وا  تما  رترب و  ایـصوا  همه  زا  ترـضح 

ینسح و ءامسا  همه  رهظم  ناشیا  ربمایپ  هک  نیا  هچ  .داد  رارق  اه  تما  متاخ  ایـصوا و  ایبنا و  متاخ  ار  اهنآ  تشاد و  زاب  یـصاعم  همه 
هیئزج بتارم  همه  عماج  يو  تما  هیلک و  بتارم  همه  عماج  زین  ترـضح  نآ  يایـصوا  و  دوب ، اهنآ  بتارم  همه  عماج  ناـشیا  باـتک 
رورـش ناهاوخ  دنک  ینامرفان  سکره  دراد و  تبغر  اه  تعاط  تاریخ و  همه  هب  عقاو  رد  دـنک  تعاطا  ناشیا  زا  سکره  .دـشاب  یم 

.تسا یقاب  تمایق  زور  ات  ناشیا  تعیرش  دنا و  یصاعم  تاعاط و  زا  یخرب  ناهاوخ  مه  یخرب  هتبلا  .تسا 

دیامیپب ار  هار  نآ  سکره  هک  نیا  هچ  دنتسه ، ادخ  گرزب  هار  ناشیا  هک  دیمهف  یم  دیتخانـش  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  نأش  هک  نونکا 
درادـن و نایاپ  هک  تسا  نآ  موقا  طارـص  دوش و  یم  لئان  هبترم  نآ  نوؤش  ماـمت  هب  يا  هبترم  ره  دـسر و  یم  برق  هبترم  يرتـالاب  هب 

یمن ادـخ  هب  رگید  ربمایپ  ناـمز  رد  هدـش و  خوسنم  هک  ءاـیبنا  ياـه  هار  زا  اـه  هار  رگید  فـالخ  رب  .دوش  یمن  خوسنم  هار  نآ  زگره 
.دناسر

ِءاَقَبْلا ِراَد  ُءاَعَفُش  ِءاَنَفْلا َو  ِراَد  ُءاَدَهُش  َو 

تنیط توبن و  بتارم  رد 

: تسا یبتارم  ياراد  توبن  هک : دش  نایب  توبن  تقیقح  نایب  رد  باتک  يادتبا  رد 

وا درادن و  یهار  نآ  هب  برقم  هتشرف  ای  لسرم و  ربمایپ  زا  يدحا  هدوب و  ادخ  هرثأتـسم  هبترم  نیا  تسا ، قلطم  بیغ  زا  يا  هبترم   - 1
نآ زا  راونا  هک  تسا  يرون  هدوب و  راونالارون 
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.دنا هتفرگ  رون 

َّنِإ : » دومرف ترـضح  نآ  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نیدـلادبع  زا  ( 992) یفاک رد 
ُراَْونَْألا َو ُْهنِم  ْتَرُِّون  يِذَّلا  ِهِرُون  ْنِم  ِهِیف  يَرْجَأ  ُراَْونَْألا َو  ُْهنِم  ْتَرُِّون  يِذَّلا  ِراَْونَْألا  َرُون  َقَلَخ  َناَکَْملا َو  َناَْکلا َو  َقَلَخَف  َناَک  َال  ْذِإ  َناَک  َهَّللا 
ار راونا  دـیرفآ و  ار  ناـکم  نوک و  دوب ، دوجوم  دوبن  یقولخم  چـیه  هک  یناـمز  رد  دـنوادخ  ًاـِیلَع ؛ ًادَّمَُحم َو  ُْهنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  ُروُّنلا  َوُه 
دنتفرگ و رون  رون ، نیا  زا  راونا  درک و  يراج  دوخ  رون  زا  رون  نیا  رد  دیرفآ و  دنتفرگ  رون  وا  زا  اهرون  هک  ار  راونالارون  درک و  قلخ 

« .تسا هدیرفآ  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  نآ  زا  هک  تسا  يرون  نامه  رون  نیا 

تسادخ و هرثأتسم  هک  تسا  نامه  دیرفآ ، رون  نآ  زا  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  دنتفرگ و  رون  نآ  زا  راونا  همه  هک  يرون  سپ 
ود و نآ  رب  تاولـص  .دـشاب -  یلع  دـمحم و  رون  نآ  هک  نیا  هن  .تسا  هدرک  قتـشم  یلع  يارب  یمـسا  دـمحم و  يارب  یمـسا  نآ  زا 

.تسا هدمآ  تایاور  زا  يرایسب  رد  نآ  ریظن  داب -  ناشیا  نادنزرف 

ِِهتَمَظَع ِرُون  ْنِم  اَنَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناورم  نب  دـمحم  زا  شدنـس  هب  ( 993) یفاک رد  و 
ٍدَحَِأل ْلَعْجی  َْمل  َنیِیناَرُون  ًارََـشب  ًاْقلَخ َو  ُنَْحن  اَّنُکَف  ِهِیف  َروُّنلا  َِکلَذ  َنَکْـسَأَف  ِشْرَْعلا  ِتْحَت  ْنِم  ٍهَنُونْکَم  ٍهَنوُزْخَم  ٍهَنیِط  ْنِم  اَـنَْقلَخ  َرَّوَص  َُّمث 

َْمل ِهَنیِّطلا َو  َکـِلَذ  ْنِم  َلَفْـسَأ  ٍهَنُونْکَم  ٍهَنوُزْخَم  ٍهَنیِط  ْنِم  ْمُهَناَدـْبَأ  اَِـنتَنیِط َو  ْنِم  اَِنتَعیِـش  َحاَوْرَأ  َقَلَخ  ًابیِـصَن َو  ُْهنِم  اَـنَقَلَخ  يِذَّلا  ِلـْثِم  ِیف 
يِذَّلا ِْلثِم  ِیف  ٍدَحَِأل  ُهَّللا  ِلَعْجی 
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ترـضح نآ  زا  ینعی : ِراَّنلا ؛ َیلِإ  ِراَّنِلل َو  ٌجَـمَه  ِساَّنلا  ُِرئاَـس  َراَـص  َساَّنلا َو  ُمُه  ُنَْحن َو  اَنْرِـص  َِکلَذـِل  ِءاـِیْبنَْأِلل َو  اَّلِإ  ًابیِـصَن  ُْهنِم  ْمُهَقَلَخ 
نآ و  دز ، بلاق  شرع  ریز  زا  نوزخم  تنیط  زا  ار  ام  تقلخ  هاگنآ  دیرفآ ، شوخ  تمظع  رون  زا  ار  ام  دنوادخ  دومرف : یم  هک  مدینش 

و دیرفاین ، قلخ  هنوگ  نیا  زا  ار  سکچیه  دـنوادخ  هک  میدـش  ینارون  يرـشب  قولخم و  نیاربانب  .تشاذـگ  تعیدو  هب  يو  رد  ار  رون 
هداد ام  نایعیش  هب  هک  یتقلخ  ریظن  دیرفآ و  نآ  زا  رت  نییاپ  یلگ  تنیط و  زا  ار  ناشیا  نادبا  دیرفآ و  ام  تنیط  زا  ار  ام  نایعیش  حاورا 

« .دنور یم  شتآ  يوس  هب  شتآ و  هناریگ  مدرم  رگید  .میور و  یم  تشهب  يوس  هب  ناشیا  ام و  اذل  .هدادن  ایبنا  هب  زج  دنوادخ 

زا ناشیا  هک  توافت  نیا  اب  هدش  هدیرفآ  ناشیا  تنیط  زا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  هعیـش  هک  دـنک  یم  تلالد  نآ  لاثما  تیاور و  نیا 
ناشیا نآ  زا  تنیط  لصا  سپ  .دنا  هدش  هدیرفآ  تنیط  نآ  رت  تسپ  تمـسق  نییاپ و  زا  ناشیا  هعیـش  میرک و  بوخ و  رترب و  تمـسق 

.دنا هدرک  نایب  باب  نیا  تایاور  هک  نانچ  تسا ، هدش  قلخ  نآ  هفاضا  زا  زین  هعیش  تنیط  تسا و 

ماما زا  یفاک  تیاور  هک  نانچ  تسا  هدشن  راذگورف  نآ  زا  يا  هبترم  چـیه  هک  يروط  هب  تسا  دوجو  بتارم  همه  عماج  تنیط  نیا  و 
هدـش نایب  هلاسرلا » عضوم   » مالـسلا هیلع  موصعم  لوق  حرـش  رد  ًالبق  تشاد و  تلالد  نآ  رب  ءامـسا  ثودـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص 

ياهتنم أدـبم و  و  دـنراد ، رارق  مدرم  رگید  ضرع  رد  دنتـسه ، نییعت  ملاـع  رد  هک  یماـگنه  اـت  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  سپ  تسا ،
نآ زا  ناشیا 
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هک مالـسلا  مهیلع  همئا  أدـبم  یلو  .میدرک  یـسررب  ار  نآ  باتک  يادـتبا  رد  لقع  تنـس و  باتک و  اـب  هک  ناـنچ  تسا ، رثأتـسم  مسا 
يا هیهلا  هیدمحم  تقیقح  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  هرهب  نیا  دشاب و  یم  تسا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  رـس  هک  يا  هیهلا  توبن  تقیقح 
قلخ لوط  رد  أدـبم  نیا  .دـشاب  یم  نآ  دوـجو  بتارم  همه  أـشنم  ردـصم و  هک  دراد  دوـخ  رد  يا  هیآ  نآ  زا  يدوـجوم  ره  هک  تسا 

بتارم مامت  رب  رت و  گرزب  تایآ  همه  زا  تسا  توبن  تقیقح  زا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  بیـصن  هک  يا  هیآ  نآ  هک  نیا  هچ  .تسا 
و  » رد هک  نانچ  .تسا  قلخ  بتارم  همه  رب  دـهاش  دراد ، هطاحا  تقیقح  نآ  تایآ  بتارم  همه  رب  نوچ  دراد و  هطاـحا  هیئزج  هیلک و 

.تسا هدش  قیقحت  هقلخ » یلع  ءادهش 

رد هک  تسا  ّرـس  نیمه  هکلب  تسا  نآ  هلزان  بتارم  رگید  أشنم  دشاب  یم  تادوجوم  همه  رد  هک  هیدمحم  تقیقح  زا  يا  هیآ  نوچ  و 
تادوجوم همه  هصح  نیمه  هب  دـهد و  یم  تداهـش  تادوجوم  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  رد  دـیامن و  یم  لوزن  تداهـش  ملاع  بتارم 

لاقتنا رگید  راد  هب  يراد  زا  اهنت  انف و  يارب  هن  هدش و  هدیرفآ  ءاقب  يارب  هصح  نیمه  و  دنوش ، یم  هدـنز  رگید  ملاع  رد  دـنریم و  یم 
لآ ّرـس  نامه  نیا  دش و  نایب  هدش ، هدروآ  هتاضرم » یف  مکـسفنا  متلذـب  و   » حرـش نمـض  رد  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  دـنک ، یم  ادـیپ 

.دراد دوجو  يدوجوم  ره  رد  هک  تسا  مالسلا  مهیلعدمحم 

.تسا تادوجوم  ییاغ  يروص و  یلعاف و  يدام و  همات  تلع  ّرس  نیا  و 

نیا هب  نآ  ندوب  یلعاف  تلع  دیامن و  یم  لزنت  ّرس  نیمه  هبترم  ره  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ّرس  ندوب  يدام  تلع 
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ِیف یَلْعَأـْلا  ُلَـثَْملا  َُهلَو  ِهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُهَو  ُهُدـیِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَدـْبی  يِذَّلا  َوُهَو  : » دوـمرف دـنوادخ  هک  تسا  یلعا  لـثم  يو  هک  تسا  تهج 
.دنک یم  هداعا  سپـس  دنیرفآ و  یم  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لثم  نآ  زا  دارم  ( 994 «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا 

ياراد ای  دـبا  ات  قلخ  ملاـع  ناـیاپ  اـت  تسا  توکلم  ملاـع  هک  رما  ملاـع  بتارم  ماـمت  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ّرـس  ندوب  يروص  تلع 
نوؤش زا  بکرم  تروص  اـی  تسا و  نآ  نوؤش  زا  یخرب  یبـیکرت  تروص  زا  دارم  .یبـیکرت  تروص  ياراد  اـی  دـنا و  يدرف  تروص 

.دیآ یم  نآ  يارب  نوگانوگ 

تسا و هعماج  هبترم  راهظا  يارب  هیدـمحم  تقیقح  زا  يا  هیآ  نینچ  شنیرفآ  عادـبا و  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نآ  ندوب  ییاغ  تلع  و 
.تسا تقیقح  نآ  هیئزج  بتارم  راـهظا  يارب  مدرم  رگید  سوفن  عادـبا  هیلک و  بتارم  راـهظا  يارب  اـیلوا  ناربماـیپ و  سوفن  شنیرفآ 

.تسا تادوجوم  همه  هناگراهچ  للع  هیهلا  هیدمحم  تقیقح  سپ 

هک نیا  دـنادب و  اهنآ  هدام  ءایـشا و  قلاخ  ار  ناشیا  رگا  تسا و  هارمه  ام  اب  دـنادب  هناگراهچ  للع  رابتعا  نیا  هب  ار  ناـشیا  یـسک  رگا 
شحاف هابتـشا  .دنتـسه  تقلخ  تیاغ  نایعا  ملاع  رد  ندوب و  نت  هدزاود  ظاحل  هب  ًانیع  ناشیا  دوش و  یم  هضرع  ناشیا  رب  ءایـشا  روص 

ناشیا کت  کت  رگا  هک  اریز  دش ، نایب  باتک  يادتبا  رد  نآ  نالطب  رب  تنس  باتک و  زا  یلقن  یلقع و  هلدا  هک  نیا  هچ  تسا ، هدرک 
، تسا رخؤم  جراخ  رد  مدقم و  روصت  رد  ییاغ  تلع  هک  نیا  هچ  .دوش  یم  وغل  روما  رگید  تقلخ  دنشاب ، ییاغ  تلع  ینیع  دوجو  هب 

تایلک همه  اب  یهلا  هیدمحم  تقیقح  رهاظم  سپ 
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.دنا ییاغ  تلع  تایئزج  و 

هک نیا  هچ  تسا ، هقلخ » یلع  ءادهـش  و   » هلمج زا  ریغ  ءاـنفلاراد » ءادهـش  و   » زا دارم  هک  دوش  یم  نشور  میدرک  داـی  هچنآ  زا  نونکا 
دنوادـخ هک  نیا  هچ  .دنرـضاح  ناشیا  دزن  رد  دوخ  ملاوع  مامت  اب  قلخ  همه  هک  نیا  قلخ و  بتارم  همه  هب  همئا  هطاحا  اجنآ  رد  دارم 

.تسا هدیرفآ  مالسلا  مهیلع  همئا  دوجو  رد  ار  اهنآ  ملع  داوم 

ملاع رد  هفلتخم  روص  رد  هک  دنشاب  یناسک  ناشیا  هک  تسین  نیا  دارم  ینعی  تسین ، تداهش  ملاع  رد  اهنآ  دوهش  اجنیا  رد  دارم  یلو 
قح رد  دنجراخ  ملاع  رد  هک  یماگنه  ات  بلطم  نیا  هک  نیا  هچ  دـنیآرد ، نارگید  دـلاخ و  رکب و  رمع و  دـیز و  تروص  هب  تداهش 

یتوغاط ءامسا  رهاظم  زا  اسب  هچ  ملاع  نیا  تادوجوم  اریز  .تسا  رترب  رتالاب و  ناشیا  هبترم  اریز  تسا ، حیحـصان  مالـسلا  مهیلع  همئا 
هب هدیزگرب و  دنوادخ  هک  تسا  رثأتـسم  مسا  دوهـش  دارم  هکلب  .میا  هدرک  هماقا  نآ  رب  يا  هلدا  باتک  لوا  رد  هک  نیا  هوالع  .دنتـسه 

تداهش ملاع  ماکحا  زا  ریغ  ملاع  نآ  ماکحا  تسا و  ناشیا  ّرـس  مسا  نآ  هدیرفآ و  نآ  زا  ار  مدرم  راونا  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ 
.تسا نایعا  و 

ياراد اذل  تسا  رثأتسم  مسا  نوؤش  زا  ینأش  تایآ و  زا  يا  هیآ  يدوجوم  ره  نوچ  هک  تسا  نیا  ءاقبلاراد » ءاعفـش  و   » هرقف زا  دارم  و 
حرـش رد  باـتک  لوا  رد  دنتـسه و  اـنفلاراد  نآ  يدوهـش  بتارم  اـقبلاراد و  نآ  یبـیغ  بتارم  دـشاب و  یم  هیدوهـش  هیبـیغ و  بـتارم 
زیمت ملاـع  رد  تیموـلعم  هبترم  هک  تسا  يدوهـش  هبترم  نآ  بـتارم  نـیرخآ  دـش و  موـلعم  لیـصفت  هـب  نآ  بـتارم  توـبن  تـقیقح 

سپس تامولعم و 
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.تسا ملع  میلع و  ملاع و  رد  اهنآ  ررقت  هبترم  یبیغ و  بتارم 

نآ هب  اقب  رثأتسم و  مسا  رد  انف  ملاوع  نآ  هک  نیا  هچ  دشاب ، یم  هناگ  هس  ملاوع  رد  ایشا  لالحمضا  ررقت و  ملاع  اقبلاراد  زا  دارم  سپ 
.دنتسه

ُّلُک : » دومرف هراشا  نآ  هب  هفیرش  هیآ  دشاب و  یم  هَّللا  هجو  هک  تسا  تامولعم  زیمت  ملاع  رد  ایشا  زیمت  هبترم  تعافـش  هبترم  زا  دارم  و 
(996 «) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاَه  یَش ٍء  ُّلُک  : » دومرف و  ( 995 «) ِماَرْکِْإلاَو ِلاَلَْجلا  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبیَو  ٍناَف * اَهیَلَع  ْنَم 

قداص ماما  زا  ( 998) بقانم رد  هنم و  یتؤی  يذـلا  هَّللا  هجو  نحن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  زا  ( 997) یمق و 
« .میتسه هَّللا  هجو  ام  کبر ؛ هجو  یقبی  و  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع 

ءاجهلا و ال روصلا و  ینفأ  ءایـشألا  هللا  ینفأ  اذإف  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  زا  ( 999) دیحوت رد  و 
لزا و زا  ملاـع  یلو  دور  یم  نیب  زا  ءاـجه  روص و  هب  درک  یناـف  ار  ایـشا  دـنوادخ  یتـقو  ینعی : اـملاع ؛ لزی  مل  نم  لازی  ـال  عطقنی و 

« .دنام یم  یقاب  ملاع  هشیمه 

: دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یناـث  رفعج  یبا  زا  يرفعج  مشاـهوبا  زا  تافـصلا  هینیع  ثیدـح  رد  ( 1000) یفاک رد  و 
یمن نیب  زا  يدـبا  یلزا و  ملاع  یلو  دـنور  یم  نیب  زا  هعطقم  فورح  اجه و  تروص و  درک ، لئاز  یناـف و  ار  ءایـشا  دـنوادخ  یتقو  »

مالـسلا مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  دـنام  یقاب  هک  یهجو  زا  دارم  سپ  میا ، هدرک  لقن  همرک » متدـجم  و   » رد ًاقباس  ار  تیاور  نیا  و  .دور »
.تسا ّرس  نیمه  نآ  زا  يو  بیصن  هک  تسا  سوفن  همه  أدبم  ّرس  نیا  تسا ،

ُهَلوُصْوَمْلا ُهَمْحَّرلا  َو 

لضف تمحر و  يانعم  رد 

و  » ترضح نآ  لوق  حرش  رد 
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هب اج  نیا  رد  نآ  زا  دارم  نکل  تسا ، توبن  تقیقح  زا  قلطم  دوجو  هبترم  عمج و  ملاع  تمحر  ملاـع  هک  دـش  ناـیب  همحرلا » ندـعم 
ْدَق ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  : » هفیرـش هیآ  هدـش و  هتـشون  نینمؤم  يارب  هک  تسا  هیمیحر  تمحر  هیرون و  تیـالو  هبترم  هلوصوم »  » فصو هنیرق 
اَّمِم ٌریَخ  َوُه  اوُحَْرفْیلَف  َِکلَِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  َنِینِمْؤُْمِلل *  ٌهَمْحَرَو  يدُهَو  ِروُدُّصلا  ِیف  اَِمل  ٌءاَفِشَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ْمُْکتَءاَج 

هدمآ نینمؤم  تمحر  تیاده و  اه و  لد  ياهدرد  يافش  امـش و  راگدرورپ  هیحان  زا  يا  هظعوم  مدرم ! يا  : » ینعی ( 1001 «) َنوُعَمْجی
« .دنزودنا یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  تمحر  لضف و  نیا  دنوش و  لاحشوخ  دنوادخ  تمحر  لضف و  هب  وگب  تسا ،

تـسا بلاط  یبا  نب  یلع  هتمحر »  » ادـخ و لوسر  هَّللا » لضف  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  عماوج  عمجم و  رد  و 
هرقن الط و  زا  نیا  هک  دنوش  لاحـشوخ  ام  نایعیـش  ینعی  ریخ » وه  انتعیـش  حرفیلف  : » هک تسا  هدرک  تیاور  نآ  رب  هفاضا  ( 1002) یمق

.تسا هدرک  لقن  انعم  نیمه  هب  یثیدح  نینمؤملاریما  زا  ( 1003) یشایع و  .تسا » رتهب  دننک  یم  يروآ  عمج  ام  نانمشد  هک  يا 

یبا نب  یلع  تیالو  هتمحر »  » امـش و ربمایپ  هَّللا » لـضف  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ( 1004) سلاجم رد  و 
زا ناشیا  نافلاخم  نوعمجی » امم  ریخ  وه   » دنوش رورسم  هعیش  ینعی  اوحرفیلف »  » تیالو توبن و  هب  ینعی  کلذبف »  » مالسلا هیلع  بلاط 

.ایند راد  رد  دنزرف  لام و  هداوناخ و 

.درک تیاور  ار  ثیدح  نیا  هب  کیدزن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1005) یشایع و 

ره هب  توبن  تقیقح  زا  هک  تسا  يا  هرهب  بیصن و  نیا  هدیسر و  شنمؤم  ناگدنب  هب  دنوادخ  زا  هک  تسا  نامه  تمحر  نیا  و 
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هدش قلخ  نآ  نییاپ  تمسق  زا  اهنآ  هعیش  ییالاب و  تمسق  زا  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هک  دش  نایب  قباس  هرقف  رد  هدش و  هداد  ینمؤم 
هب یلاعت -  يادخ -  دراد و  لیامت  ناشیا  هب  اهنآ  ياه  لد  هدـش و  لصاح  یکیدزن  تبارق و  نایعیـش  همئا و  نیب  رطاخ  نیمه  هب  .دـنا 

ِِهقاَـثیِم ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُقنی  َنیِذَّلا  : » دوـمرف .تسا و  هدوـمرف  یهن  محر  عـطق  زا  هدوـمن و  محر  هلـص  هک  هداد  روتـسد  ناـشیا 
رب یلع و  تماما  دمحم و  توبن  ادخ و  تیبوبر  هب  نایعیـش  زا  هک  ییادـخ  دـهع  : » ینعی ( 1006 «) َلَصوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَـم  َنوُعَطْقیَو 

« .تسا هدش  هتفرگ  تمارک  تیحت و  هب  ناشیا  نایعیش 

ْنَأ ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَـم  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو  * َقاَـثیِْملا َنوُـضُقنی  اـَلَو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوـُفوی  َنـیِذَّلا  * ِباَْـبلَْألا اوـُلْوُأ  ُرَّکَذَـتی  اَـمَّنِإ   » هفیرـش هـیآ  رد  و 
(1007 «) َلَصوی

تیاور رد  رذ  قاـثیم  هدـهاعم و  مالـسلا و  مهیلعدـمحم  لآ  رد  هیآ  نیا   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  ( 1008) یمق
« .تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و 

ِیف َْتلََزن  : » دومرف هک  هدش  تیاور  َلَصوی » ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو   » هرابرد ( 1009) یفاک رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
هیآ نیا  ینعی : ٍدِحاَو ؛ یَش ٍء  ِیف  ُهَّنِإ  یَّشِلل ِء  ُلوُقی  ْنَّمِم  َّنَنوُکَت  اَلَف  َلاَق  َُّمث  َِکَتباَرَق  ِیف  ُنوُکَت  ْدَق  ُماَلَّسلا َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِمِحَر 
یم هک  دشابن  یناسک  دننامه  دومرف : هاگنآ  .تسا  هدش  لزان  زین  امـش  تبارق  هرابرد  هدش و  لزان  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  محر  رد 

« .تسا هدش  لزان  زیچ  کی  رد  طقف  هیآ  دنیوگ :

عطقا و  ینلصو ، نم  لص  مهللا  لوقت  شرعلاب ، هقلعم  محرلا  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ( 1010) یشایع و 
لآ محر  یه  و  ینعطق ، نم 
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: دـیوگ یم  هدـش و  نازیوآ  شرع  هب  محر  َلَـصوی ؛ ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنُولِـصی  َنیِذَّلا  َو  هللا »  لوـق  وـه  نمؤـم و  لـک  محر  دـمحم و 
زا دارم  تسا و  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  محر  نیا  و  ربب ، ار  نآ  دربب  ارم  سکره  نک و  لصو  دنک  لصو  ارم  هک  سک  ره  ادـنوادخ 

: تسا هدرک  تیاور  یـشایع  و  .تسا » هدـمآ  محر  نابحاص  محر  هرابرد  هراب  نیا  رد  َلَصوی » ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو   » هیآ
«. نمؤم ره  محر  «و 

.تسا هدش  تیاور  نیا  دننامه  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ( 1011) یشایع ریسفت  عمجم و  رد  و 

دنوادخ تسا و  مالسلا  هیلعدمحم  لآ  رس  زا  هداد  نآ  هلص  هب  روتـسد  هدیناسر و  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  تمحر  نیا  زا  دارم  سپ 
.دنورب وا  يوس  هب  نآ  ریسم  زا  هک  هداد  روتسد 

ُهَنوُزْخمَْلا ُهیْآلا  َو 

هنوزخم هیآ  يانعم  رد 

يا هیآ  ّرـس  نیا  .تسا  هدـش  هداـهن  تعیدو  هب  سوفن  همه  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ّرـس  دارم  تسا و  تمـالع  ياـنعم  هب  هیآ 
دش و یمن  هتخانش  دنوادخ  دوبن  ّرس  نیا  رگا  دوش و  یم  ماجنا  نآ  اب  ادخ  تدابع  دنک و  یم  یفرعم  ار  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا 
: هک تسا  نیا  دـشاب  یم  نوزخم  هیآ »  » نیا هک  نیا  زا  دارم  تسا و  هدـش  نایب  نامیالا » باوبا  و   » رد هک  نانچ  .دـیدرگ  یمن  تدابع 

شخپ ار  ّرس  نآ  دیابن  هک  دناسرب  هتساوخ  هدرک  فصو  نآ  هب  ار  هیآ  هک  نیا  زا  تسا و  ندرکن  اشفا  نامتک و  ّرـسلا » تنزخ   » يانعم
دسرن نآ  هب  یناطیش  ياه  هسوسو  ات  تسا  مزال  نآ  زا  تظافح  ّرـس و  نآ  زا  تنایـص  .تسا  اشفا  يانعم  هب  فصو  سپ  .درک  اشفا  و 

کیچیه دزاسن و  هدولآ  ار  نآ  یلهاج  ياه  تساجن  و 
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.ددرگن عیاض  رخآ  ات  لوا  زا  نآ  بتارم  زا 

َنُوفوی َنیِذَّلا  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  هک  نیا  هچ  دراد  هینالع  رـس و  رد  اهنآ  زا  تعاطا  هب  نداـهن  ندرگ  بوجو  رب  تلـالد  زین  و 
ٍنْدَع ُتاَّنَج  ِراَّدـلا * یَبْقُع  ْمَُهل  َِکَئلْوُأ  ...ْمُهَّبَر  َنْوَشْخیَو  َلَصوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو  َقاَثیِْملا *  َنوُضُقنی  َالَو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب 
یَبْقُع َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُکیَلَع  ٌماَلَـس   * ٍبَاب ِّلُک  ْنِم  ْمِهیَلَع  َنُولُخْدی  ُهَِکئاَلَْملاَو  ْمِِهتایِّرُذَو  ْمِهِجاَوْزَأَو  ْمِِهئَابآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَمَو  اَهَنُولُخْدی 

(1012 «) ِراَّدـلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکَئلْوُأ  ...َلَصوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُقنی  َنیِذَّلاَو  * ِراَّدـلا
لـصو هداد  نآ  لصو  هب  روتـسد  دنوادخ  هچنآ  هک  یناسک  دننکـش و  یمن  ار  قاثیم  دننک و  یم  افو  ادخ  دـهع  هب  هک  یناسک  : » ینعی

نارـسمه و ناردپ و  زین  دـنوش و  یم  دراو  نآ  رد  هک  تسا  ندـع  تشهب  ناشیا  تیاهن  ...دنـسرت  یم  ناشراگدرورپ  زا  دـننک و  یم 
یم ناشیا  هب  دنوش و  یم  دراو  ناشیا  رب  فلتخم  ياهرد  زا  ناگتـشرف  دندرگ و  یم  دراو  نآ  رد  دنا  هتـسیاش  هک  ناشیا  زا  ینادنزرف 

دننکش و یم  نامیپ  نتسب  زا  دعب  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  هناخ و  نیا  تسا  یتبقاع  شوخ  ییابیکش ، رطاخ  هب  امش  رب  دورد  دنیوگ :
!« داب دب  هناخ  تنعل و  ناشیا  رب  ...دنرب  یم  هداد  نآ  لصو  هب  نامرف  دنوادخ  ار  هچنآ 

ِطایِْخلا ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َجـِلی  یَّتَح  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدـی  َالَو  ِءاَمَّسلا  ُباَْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  َال  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْـساَو  اَِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومرف و 
اَهِیف ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ  َِکَئلْوُأ  اَهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاـسْفَن  ُفِّلَُکن  اـَل  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ( » 1013 «) َنیِمِرْجُْملا يِزَْجن  َِکلَذَـکَو 

نامسآ ياهرد  دنتسناد ، رت  گرزب  نآ  زا  ار  دوخ  دنا  هدرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  : » ینعی ( 1014 «) َنوُِدلاَخ
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ار نامرجم  هنوگ  نیا  دوش و  لـخاد  نزوس  خاروس  رد  نامـسیر  هک  نیا  رگم  دـنوش  یمن  تشهب  دراو  دوش و  یمن  زاـب  ناـشیا  يارب 
دنهاوخ یگـشیمه  نآ  رد  دنتـسه و  تشهب  لها  ناشیا  دـنا ، هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  «،» مینک یم  باـقع 

يارب یباب  یفاک  رد  زین  راحب و  رد  .دـشاب  یم  ناوارف  دنتـسه  همئا  دراوم  هنوگ  نیا  زا  دارم  هک  هنیمز  نیا  رد  رابخا  تایآ و  و  .دـنام »
.دنک هعجارم  باتک  ود  نآ  هب  دهاوخ  سکره  .هدش  زاب  نآ 

ُهَظوُفْحمَْلا ُهَناَمَأْلا  َو 

یهلا تناما  يانعم  رد 

تناما هک  دهد  یم  نامرف  امـش  هب  دنوادخ  : » ینعی ( 1015 «) اَِهلْهَأ َیلِإ  ِتاَناَمَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأی  َهَّللا  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  هب  دراد  هراشا 
.دیناسرب شلها  هب  ار  اه 

یسک ماما  دوش : یم  هتخانش  تلصخ  هس  هب  ماما  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شدانـسا  هب  ( 1016) رئاصب رد 
وا هراـبرد  دـنوادخ  اذـل  تسوا و  شیپ  رد  تیـصو  وا  دزن  رد  ادـخ  لوـسر  حالـس  تسا و  یلبق  ماـما  هب  رتراوازـس  همه  زا  هک  تسا 

هکنانچ .دور  یم  حالس  هک  دور  یم  اجنآ  هب  تنطلس  تسا ، لیئارسا  ینب  رد  توبات  تلزنم  هب  ام  نیب  رد  حالـس  : » دومرف و  دومرف »« :
« .تفر یم  تنطلس  تفر  یم  توبات  اجکره 

هدرک تیاور  ار  نآ  لثم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلعرقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  نارمح و  هرارز و  زا  ( 1017) یشایع و 
تیاور دــنچ  نآ  رد  هدرک و  زاـب  نآ  يارب  یباـب  ( 1019) یفاـک رد  تـسا و  ناوارف  ( 1018) راـحب رد  نآ  ياـنعم  رد  راـبخا  تسا و 

نیا .دنیامن  تیـصو  وا  هب  دنهد و  لیوحت  دوخ  زا  دعب  ماما  هب  ار  تماما  هک  هدش  هداد  نامرف  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  هک  تسا  دوجوم 
.دوش یم  هدایپ  مه  اه  تناما  رگید  هرابرد  هیآ 

(1021) یشایع ریسفت  و  ( 1020) یفاک رد  و 
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یم لیوحت  ار  حالس  اه و  باتک  ملع و  دوخ  زا  دعب  ماما  هب  لوا  ماما  میتسه ، ام  نآ  زا  دارم   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
« .دهد

َنْقَفْـشَأَو اَهَْنلِمْحی  ْنَأ  َنَیبَأَف  ِلاَبِْجلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  یَلَع  َهَناَمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  : » دراد ریز  هفیرـش  هیآ  هب  هراشا  هظوفحم  تناما  زین  و 
(1022 «) ًالوُهَج ًامُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهَلَمَحَو  اَْهنِم 

سکره تسا و  تیالو  تناما  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 1024) یناعم و  ( 1023) نویع رد  و 
« .تسا هدش  رفاک  دنک ، اعّدا  قح  نودب  ار  نآ 

« .تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نیا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1025) یفاک زا  و 

يراددوخ یـساپسان  رطاخ  هب  نآ  لمح  زا  اهنآ  هک  تسا  تیالو  نیا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1026) رئاصب رد  و 
« .تسا هدیشک  شود  هب  ار  نآ  نالفوبا  دندرک و 

« .تسا قفانم  رورشلاوبا  ناسنا  تسا و  تیالو  تناما  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1027) یناعم رد  و 

هفیرـش هیآ  نیا  تسا  تماـما  تناـما  هک  نیا  رب  لـیلد  تسا و  یهن  رما و  تماـما و  تناـما  : » هک تسا  هدرک  تـیاور  ( 1028) یمق و 
.دنراپـسب لها  تسد  هب  ار  تماما  ات  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  باطخ  نیا  اَِـهلْهَأ » َیلِإ  ِتاـَناَمَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأـی  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا

ار نآ  ای  دننک و  اعدا  ار  نآ  هک  نیا  زا  دندرک  ابا  ناشیا  هدـش و  هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  هب  هک  تسا  تماما  تناما  سپ 
هدوب نادان  رگمتس  يو  هک  نیا  هچ  هدیشک  شود  هب  ار  نآ  تسا ) یلّوا  دارم   ) ناسنا یلو  دندیـسرت ، نآ  زا  دنیامن و  بصغ  شلها  زا 

.تسا ناوارف  نومضم  نیا  رد  رابخا  و  .تسا »

قوف بلطم  هک  نونکا 
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دزن رد  ادـخ  ياه  تناما  امـش  هک  تسا  نیا  نآ ، هدـش  داـی  تاـیاور  نیتسخن و  هیآ  رب  اـنب  هظوفحم  تناـما  زا  دارم  سپ  دـش ، مولعم 
.دیتسه یلبق  قطان  ماما  تجح و 

ناشیا يارب  ات  دهد  رارق  شیایاعر  هناشن  ملع و  ار  وا  ات  تسا  يدعب  ماما  بصن  امش و  بتارم  ظفح  هب  رومأم  یماما  ربمایپ و  ره  سپ 
يرترب شنامز  لها  رب  ار  وا  دننک و  يوریپ  ات  دنک  قیوشت  ار  نینمؤم  دناسرب و  يدـعب  ماما  هب  ات  دـیامن  تیـصو  دـشاب و  هدوب  تجح 

زین و  تسا ، تفالخ  يارب  ادـخ  بوصنم  هک  دـهد  رکذـت  دـنک و  نایب  ار  تسا  مزال  تماما  يارب  هک  یتالامک  همه  تیعماج  دـهد و 
تناما  » زا دارم  نآ  رابخا  مود و  هیآ  رب  انب  .ددرگن و  عیاـض  شقح  هدـش و  تیناـقح  تاـبثا  اـت  دـیامن  تماـما  تاـموزلم  رگید  ناـیب 

ار امـش  ماقم  دـیاب  مدرم  اذـل  .دـیقلخ  دزن  رد  ادـخ  تاـناما  امـش  هداد و  رارق  امـش  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تیـالو  هظوفحم »
نابساپ ار  دوخ  ياه  ناج  .دنراپسب  امـش  هب  ار  لاوما  سوفن و  دنریگب و  دوخ  ندرگ  رب  ار  تعاط  تیدوبع  هک  نیا  هب  دننک  يرادساپ 

هدارا رد  دنراذگاو و  ار  دوخ  هدارا  هدش و  یناف  امـش  تسد  رد  دـنهد و  رارق  امـش  لاوما  ظفاح  ار  شیوخ  لاوما  دـننک و  امـش  ناج 
.دهد ماجنا  دوخ  ماما  يارب  دیاب  یتیعر  ره  هک  يدراوم  رگید  زین  دندرگ و  یناف  امش 

ار دوخ  فیاظو  ًاـمتح  تیعر  اـت  .تسا  ءاـشنا  يارب  یفـصو  هلمج  ینعی  تساهدـیاب  ناـیب  يارب  تناـما  يارب  هظوفحم »  » فصو سپ 
امهیلع قحال  ماما  یفرعم  رد  قباس  ماما  تابجاو  نایب  ای  دنهد و  ماجنا  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  تبسن 
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.تسا مالسلا 

ُساَّنلا ِهِب  یَلَتْبُمْلا  ُباَبْلا  َو 

هّطح باب  لیوأت  رد 

یبوخ : » ینعی ( 1029 «) اَِهباَْوبَأ ْنِم  َتوُیْبلا  اُوتْأَو  یَقَّتا  ْنَم  َِّرْبلا  َّنَِکلَو  اَهِروُهُظ  ْنِم  َتوُیْبلا  اُوتْأَت  ْنَأـِب  ُِّرْبلا  َسَیلَو   » هفیرـش هیآ  هب  هراـشا 
« .دیور نآ  لخاد  هب  اه  هناخ  رد  زا  تساوقت و  یبوخ  نکیلو  دییآرد ، نآ  تشپ  هیحان  زا  هناخ  هب  هک  تسین  نیا 

« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  دراو  یناوارف  رابخا  رد  و 

مدید ار  رذوبا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هر -  رذوبا -  مالغ  عفار  هب  شدانسا  هب  یفطـصملا  هراشب  باتک  زا  ( 1030) راحب رد  و 
تخانـشن سکره  و  متـسه ، يرافغ  بدنج  نم  تخانـش ، تخانـش ، ارم  سکره  تفگ : یم  دوب و  هتفرگ  ار  ادـخ  هناخ  رد  هقلح  هک 

هلحرم رد  دـگنجب و  نم  اب  لوا  هلحرم  رد  سکره  : » دومرف یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  .ما  يرافغ  رذوبا  نم 
نآ رب  سکره  تسا ، حون  یتشک  ناسب  نم  تیب  لها  لثم  .دوش  یم  روشحم  لاجد  اـب  موس  هلحرم  رد  دـگنجب  نم  تیب  لـها  اـب  مود 

دراو سکره  هک  تسا  لیئارسا  ینب  هّطح  باب  لثم  ددرگ و  یم  قرغ  دیوج  فلخت  نآ  زا  سکره  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  دوش  راوس 
« .ددرگ یم  كاله  ددرگن  دراو  سکره  دبای و  یم  تاجن  دوش 

دـش و دـنلب  رذوـبا  مدوـب ، هکم  رد  رمتعم  نب  شیمح  نم و  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  سیق  نب  میلـس  زا  ( 1031) جاجتحا رد  و 
لقن نیلقث  ثیدـح  هفاضا  هب  ار  عفار  ثیدـح  هب  کیدزن  هاگنآ  دز  دایرف  جـح  مسوم  رد  دـنلب  يادـص  اب  تفرگ و  ار  هناـخ  رد  هقلح 

.تسا هدرک  زاب  نآ  يارب  یباب  ( 1032) راحب رد  یسلجم  موحرم  تسا و  ناوارف  هراب  نیا  رد  رابخا  دومن و 

(1033) یشایع ریسفت  نایبلا و  عمجم  رد  و 
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تشهب و يوس  هب  ناگدـنناوخ  اـه و  هار  ادـخ و  باوبا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا 
« .دنتمایق زور  ات  تشهب  ياه  لیلد  هدننک و  يربهر 

زا ات  هداد  ناـمرف  دـنوادخ  هک  میتسه  ییاـه  هناـخ  اـم  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1034) جاـجتحا رد  و 
« ...دنوش دراو  نآ  ياهرد 

شیپ رد  ییالب  صیحمت و  هنتف و  دروایب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هک  سکره  هک  نادـب 
ار قافن  یلو  تسا  يروص  ناـشنامیا  هک  یناـسک  ناـمیا  ندـش  راکـشآ  يارب  هزیکاـپ و  زا  تشز  ثیبخ و  زاـیتما  يارب  هنتف  دراد : ور 

.دندوب هدرک  نامتک 

رارق یناـسک  يارب  ار  هنتف  اـجنیا  رد  ( 1035 «) َنُونَتْفی اـَل  ْمُهَو  اَّنَمآ  اُولوُقی  ْنَأ  اوُکَْرتـی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ  : » دوـمرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ 
.میا هدروآ  نامیا  ام  دنتفگ : هک  هداد 

نیا هچ  هدرکن ، خوسر  ناشیا  ياه  لد  رد  نامیا  زونه  یلو  دـنا  هدروآ  نامیا  دوخ  ياه  لد  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  صیحمت  اما  و 
لاوما و دالوا و  رد  صقن  ای  داهج و  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  اذل  .دنراد  یم  تسود  ار  شیوخ  لاوما  دالوا و  نادنزرف و  ناشدوخ و  هک 

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعِیلَو  ِساَّنلا  َنَیب  اَُهلِواَدـُن  ُماـیَْألا  َکـِْلتَو  : » دومرف هک  نیا  هچ  .دوش  صلاـخ  ادـخ  يارب  اـت  دـنک  یم  ناـحتما  سوفن 
ْمُکِروُدُص ِیف  اَم  ُهَّللا  ِیلَْتبِیلَو  ( » 1036 «) َنیِِرفاَْکلا َقَحْمیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَمِیلَو  * َنیِِملاَّظلا ُّبِحی  َال  ُهَّللاَو  َءاَدَهُـش  ْمُْکنِم  َذِـخَّتیَو 

ار قحم  هدرک و  قـلعم  نینمؤـم  رب  تسخن  هیآ  رد  صیحمت  هک  نیا  هچ  ( 1037 «) ِروُدُّصلا ِتاَذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  اَم  َصِّحَمِیلَو 
نامیا هدروآ و  نامیا  شلد  اب  سکره  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  هیآ  سپ  .تسا  هدومن  قلعم  نارفاک  رب 
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اهنآ رفک  هک  دـیدرگ  یم  یناسک  لماش  صیحمت  رگا  دوش و  صلاخ  ات  دـنک  یم  صلاـخ  صیحمت و  ار  وا  دـنوادخ  دـنادب ، ار  دوخ 
قحم .درک و  یمن  رفاک  رب  قلعم  ار  قحم  نمؤم و  رب  قلعم  ار  صیحمت  ینعی  .تشاذـگ  یمن  توافت  نمؤم  رفاک و  نیب  دوب  یم  مولعم 

.تسا يزیچ  كدنا  كدنا  یجیردت و  ندرک  دایز  ندومن و  لماک  صیحمت  .تسا و  يزیچ  كدنا  كدنا  یجیردت و  ندرک  مک 

سپ صلاخ ، زا  صلاخان  يالط  بوخ و  زا  دـب  ییادـج  ناـحتما و  ینعی  ـالتبا  .تسا  هدرک  صیحمت  ـالتبا و  لوبق  مود  هیآ  رد  اـما  و 
نمؤم صولخ  زا  دـعب  نآ  تسادـخ و  هیحان  زا  نمؤم  هفحتـالب  .تسا و  دـب  زا  بوخ  زییمت  ییادـج و  زا  دـعب  نآ  صیلخت  صیحمت 

(1038) یفاک تیاور  رب  انب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  .تسا » ناتـسود  يارب  الب  : » ینعی ءالولل » ءالبلا  : » دنتفگ اذل  تسادـخ و  يارب 
دعب هک  یناسک  هاگنآ  .تسا  ءایبنا  هجوتم  الب  نیرتشیب  : » ینعی ُلَْثمَْألاَف ؛ ُلَْثمَْألا  َُّمث  ْمُهَنُولی  َنیِذَّلا  َُّمث  ُءاِیْبنَْألا  ًءاََلب  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنِإ  : » دومرف

« .تسا رتمک  ناش  تهابش  هک  یناسک  نآ  زا  دعب  دنراد و  اهنآ  هب  يرتشیب  تهابش  هک  یناسک  سپس  دنیآ ، یم  ناشیا  زا 

َنِم ُلِْزنی  اَم  ِهِداَبِع  ِِصلاَخ  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ًاداَبِع  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1039) یفاک رد  و 
يور رب  صلاخ  یناگدنب  لجوّزع -  يادخ -  ینعی : ْمِهَیلِإ ؛ اَهَفَرَص  اَّلِإ  ًهِیَلب  َال  ْمِهِریَغ َو  َیلِإ  ْمُْهنَع  اَهَفَرَص  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ًهَفُْحت  ِءاَمَّسلا 

نارگید يوس  هب  دنادرگ و  یم  رب  ناگدنب  نآ  زا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دـیآ  یمن  نیمز  هب  نامـسآ  زا  يا  هفحت  چـیه  هک  دراد  نیمز 
هک نیا  رگم  تسین  يا  هیلب  چیه  درب و  یم 
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« .دنک یم  ریزارس  صلاخ  ناگدنب  نآ  يوس  هب 

ُهََّجث ًاّتَغ َو  ِءاَلَْبلِاب  ُهَّتَغ  ًادـْبَع  َّبَحَأ  اَذِإ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  ( 1040) نآ رد  زین  و 
َوُهَف ََکل  ُتْرَخَّدا  اَمَف  ََکل  ُتْرَخَّدا  ِِنَئل  ٌرِداََقل َو  َِکلَذ  یَلَع  یِّنِإ  َْتلَأَس  اَم  ََکل  ُْتلَّجَع  ِْنَئل  يِدـْبَع  َکیََّبل  َلاَق  ُهاَـعَد  اَذِإَـف  ًاَّـجث  ِءاَـلَْبلِاب 

هک یماگنه  و  .دـناشوپ » یم  اهالب  هب  ار  وا  دـنرادب  تسود  ار  يا  هدـنب  هک  یماگنه  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  : » ینعی ََکل ؛ ٌریَخ 
وت يارب  مزادنا  ریخأت  هب  ار  نآ  رگا  یلو  مناوت ، یم  منک  هلجع  تتباجا  رد  رگا  هدنب ، يا  مناج  دیامرف : یم  دنوادخ  دناوخب ، ار  ادـخ 

« .تسا رتهب 

(1041) .تسا هدرک  زاب  یباب  رفاک  رد  نمؤم  ءالتبا  يارب 

هب یلتبملا  بابلا  : » دومرف اذل  الب و  فالخ  رب  تسا  هناگ  هس  بتارم  زا  معا  لاعتفا  باب  زا  التبا  هک  دش  مولعم  قوف  بلاطم  ندیمهف  اب 
نامیا دوخ  ياه  لد  اب  یلو  میا  هدروآ  نامیا  دـنیوگ  یم  نابز  اب  هک  ینانمؤم  دـنوادخ  ینعی  .دوش  هناگ  هس  بتارم  لماش  ات  ساـنلا »

يارب صلاخ  ات  دنوش  یم  التبم  دنراد  هزیکاپ  ینامیا  هک  یناسک  زین  دنوش و  ادـج  مه  زا  دـب  بوخ و  ات  دـنک  یم  یلتبم  دـنا  هدرواین 
.دنوشن نادرگ  يور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  لاوما  دالوا و  سفن و  هب  هک  دنسرب  يا  هبترم  هب  ات  دنوش  یم  التبم  زین  نیصلخم  دوش و  ادخ 

.نارگید مثیم و  رامع و  فط و  يادهش  لثم  دندرگ ، یم  ایالب  راتفرگ  ناشیا 

َکَلَه ْمُکِتْأی  ْمَل  ْنَم  اَجَن َو  ْمُکاَتَأ  ْنَم 

هیجان هقرف  رد 

يَرْکِذ اَّلِإ  یِه  اَـمَو  : » دوـمرف دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـندرگن  كـاله  ناـفلاخم  دـنباین و  تاـجن  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناـعبات  هنوـگچ 
(1042 «) ِرَشَْبِلل

َّالَک : » تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  هیآ  زا  دارم  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  ( 1043) یفاک رد 
ِلیَّللاَو ِرَمَْقلاَو *
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ْنَأ ْمُْکنِم  َءاَش  ْنَِمل   * ِرَـشَْبِلل ًاریِذـَن  هک « »: تسا  نیا  هرمز  تیـالو  : » دومرف ( 1044 «) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اَهَّنِإ  َرَفْـسَأ * اَذِإ  ِحـْبُّصلاَو  ََربْدَأ * ْذِإ 
منهج هب  دـتفیب  بقع  نآ  زا  سکره  دوش و  یم  رخؤم  شتآ  زا  دـسرب  اـم  تیـالو  هب  ًـالبق  سکره  : » دومرف ( 1045 «) َرَّخَأَتی ْوَأ  َمَّدَقَتی 
ناشیا مسق  ادخ  هب  ینعی : ( 1046 «) ِنیِمْیلا َباَحْـصَأ  اَّلِإ   * ٌهَنیِهَر ْتَبَـسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک   » .دوش یم  منهج  رد  مدقم  دریگ و  یم  یـشیپ 

« .دنتسه وا  هعیش  نیمی  باحصا  نینمؤملاریما و  نیمی  : » تفگ هک  هدش  تیاور  ( 1047) یمق زا  .دنتسه » ام  هیعش 

: دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 1049) یفاک رد  ( 1048 «) َنیِّلَـصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق   * َرَقَـس ِیف  ْمُکَکَلَـس  اَم  »
(1050 «) َنُوبَّرَقُْملا َکـَِئلْوُأ  َنوُِقباَّسلا *  َنوـُِقباَّسلاَو  : » دوـمرف ناـشیا  قـح  رد  دـنوادخ  هک  يا  همئا  ناوریپ  زا  اـم  هک  تس  نیا ا  دارم  »

نیا هچ  تسا  نیمه  هفیرش  هیآ  رد  دارم  و  دنیوگ ، یم  یلصم  تنیز  رد  ورشیپ  قباس و  زا  دعب  یناسک  هب  مدرم  هک  نیا  هچ  .میا  هدوبن 
« .میا هدوبن  نیقباس  ناوریپ  زا  ام  ینعی  میدوبن ، نیلصم  زا  ام  دنتفگ : هک 

تیالو هب  ار  يو  زا  دعب  يایصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  یـصو  ام  : » دومرف هک  هدش  دراو  ( 1051) مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  و 
« .میدادن ماعط  نیکاسم  هب  میداتسرفن و  دورد  ناشیا  رب  میتفرگن و 

لیبـس نبا  نیکاـسم و  ناـمیتی و  یبرقلا و  يوذ  سمخ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  قوقح  : » هک هدرک  تیاور  ( 1052) یمق و 
زا ( 1054) یفاک رد  (1053 «) َنیِِضئاَْخلا َعَم  ُضوَُخن  اَّنُکَو  « » .دنتـسه مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ناشیا  میا و  هدرکن  تخادرپ  ار  دنتـسه 

: دومرف هک  درک  تیاور  ( 1055) یمق و  دنتسه ، نادرگ  يور  تیالو  زا  ناشیا  ینعی  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
« مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یتسود  زا  ینعی  دوش  یم  رکذ  ناشیا  يارب  هچنآ  زا  »

و
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(1056 «) ًادْهَع ِنَمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ْنَم  اَّلِإ  َهَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمی  َال  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  زین 

زا دعب  ناماما  نینمؤملاریما و  تیالو  اب  هک  یناسک  رگم  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1057) یفاک رد 
« .تسادخ دهع  نیمه  دشاب و  هدروآ  نامیا  دنوادخ  هب  يو 

« ...َذَخَّتا ْنَم  اَّلِإ   » دننک یمن  زین  ار  یسک  تعافش  دوش و  یمن  تعافش  ناشیا  يارب  : » هک هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ( 1058) یمق و 
« .تسادخ دهع  هک  دشاب  يدعب  همئا  نینمؤملاریما و  تیالو  هب  نوذأم  هک  یناسک  رگم  ینعی 

ٍنْدَع ُتاَّنَج * ِراَّدلا  یَبْقُع  ْمَُهل  َِکَئلْوُأ  ...ِباَسِْحلا  َءوُس  َنُوفاَخیَو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخیَو  َلَصوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنُولِـصی  َنیِذَّلاَو  : » دومرف و 
ُهَنْعَّللا ُمَُهل  َِکَئلْوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسْفیَو  َلَصوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُقنی  َنیِذَّلاَو  ...اَهَنُولُخْدـی 

همئا و هب  تمدـخ  نتفر  هلمج  زا  دارم  دـش و  ناـیب  هلوصوملا » همحرلا  و   » هرقف نمـض  رد  هیآ  حرـش  رد  و  ( 1059 « ) ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو 
(1060 «) ُهُمْـسا اَهِیف  َرَکْذـیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  ِیف   » هرقف رد  يدوز  هب  دـش و  نایب  نامیالا » باوبا  و   » هرقف رد  ناـشیا  دزن  نتفرن 

.دمآ دهاوخ 

َنوُّلُدَت ِهیَلَع  َنوُعْدَت َو  ِهَّللا  یَلِإ 

تمکح لیبق  زا  توعد  هناگ  هس  يانعم  هنسحلا » هظعوملا  همکحلاب و  هلیبس  یلا  متوعد  و   » هرقف رد  نوعدت » هَّللا  یلا  : » دومرف هک  نیا 
زج یسک  هب  ار  مدرم  هک  دومرف  هراشا  هدرک  نوعدت »  » رب مدقم  ار  هَّللا » یلا   » فرظ هک  نیا  رد  .دش و  نایب  هلداجم  هنـسح و  هظعوم  و 
رد هک  دنناوخب  مسا  نآ  هب  ار  وا  ات  هدومرف  رما  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  هَّللا  مسا  ادـخ  زا  دارم  .دـنناوخ  یمن  هدـناوخن و  ادـخ 

ًایَأ   ِ َنَمْحَّرلا اوُعْدا  ْوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُْلق  : » هیآ
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(1061 «) یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  اَم 

همئا دوش و  هدیمهف  يرگید  زیچ  نآ  زا  ددرگ  ساسحا  ای  دوش و  هتفگ  رگا  هک  دـشاب  يروط  یـش ء  تلالد  نّولدـت » هیلع  و   » هلمج و 
هب .تسا  هدوب  هناشن  هیآ و  لاد و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملع  هک  نیا  .دـنا  هدوب  روط  نیا  تداـبع  تردـق و  ملع و  رد  زین  مالـسلا  مهیلع 

يروما ریاخذ و  اه و  یندروخ  عیانص و  لحم و  لها  اه و  بسن  هب  ربخ  لیبق  زا  دنداد  یم  مدرم  هب  هک  يربخ  ره  هک  تسا  رطاخ  نیا 
نینچ هب  رـشب  سنج  تسین و  وا  میلعت  ادـخ و  هار  زا  زج  نآ  هب  یهار  ربـخ  نیا  .هدوـب  بیاـغ  هدـید  زا  هک  دـنا  هدرک  یم  ناـهنپ  هـک 

هداد و قیفوت  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  دنامهف  یم  دناسر و  یم  ادخ  هب  ار  ناسنا  هلـصاف  اب  يرابخا  نینچ  .دنک  یمن  ادـیپ  تسد  يرابخا 
.تسا ءایشا  رگید  رشب و  قلاخ  هدوب و  رشب  خنس  زا  رترب  رتالاب و  ییادخ  نینچ  تسا و  هدناسر  کمک  يرای و  ناشیا  هب 

هک یناسک  هک  نانچ  دنـشاب ، یم  ناشیا  ياه  تما  اب  اهنآ  ياه  هصق  ماکحا و  ناربمایپ و  ینامـسآ  ياه  باتک  همه  هب  اناد  همئا  زین  و 
.دوش یم  هجوتم  دنشاب  هتشاد  اهنآ  هریس  رد  یعّبتت  كدنا 

دومیپ ار  اهنآ  ناوت  یمن  ینایلاس  هک  ییاه  تفاسم  ندومیپ  ضرالا و  یط  ناگدرم ، ندرک  هدـنز  لیبق : زا  همئا  ناوت  تردـق و  اـما  و 
عوضخ مار و  نآ و  رب  اپ  ندز  اب  بآ  ناروف  نیمز و  نتفاکـش  اهنآ و  زا  هویم  ندیچ  کشخ و  ناتخرد  ندرک  هدنز  هظحل و  دنچ  رد 
تردـق رگناشن  زین  هدـمآ  لوطم  ياـه  باـتک  رد  هک  ناـشیا  زا  دوخ  ياـه  يدـنمزاین  نتـساوخ  ناگدـنرپ و  شوحو و  ناگدـنرد و 

.تسا ییاروام 

رد هک  ناشیا  تارابع  و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 599 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سک  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  هناخ  دـصراهچ  هب  نداد  ماعط  هدـنب و  رازه  يدازآ  زامن و  تعکر  رازه  لـیبق  زا  هدـش  ناـیب  همئا  هریس 
فلاخم و هک  درادـن ، ار  نآ  ناوت  ناشیا  زج  سکچیه  هک  هریغ  تاقدـص و  زین  دوش و  یمن  هجوتم  ناـشیا  تلحر  زا  دـعب  رگم  اـهنآ 

.دنک یم  ادخ  رب  تلالد  دنا ، هدوب  راکنا  تیاهن  رد  هک  یناسک  یتح  .دنا  هدرک  فارتعا  نآ  هب  قفاوم 

هک يروط  هب  دنناوخ  یم  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  دنیامن و  یم  ییامنهار  ادخ  يوس  هب  ناشیا  هک  دراد  تلالد  دراوم  نیا  همه  نیاربانب 
ملع و دنراد و  رتاناوت  يراگدرورپ  ناشیا  هک  دنام  یمن  یقاب  یکـش  شنورد  دوش  هاگآ  ناشیا  هریـس  رب  ای  دنیبب و  ار  ناشیا  سکره 
زا وا  هدوب و  نآ  هب  فرـصتم  دوخ  ناشیا  هدـش و  هداد  ناشیا  هب  ادـخ  يورین  تردـق و  ادـخ و  هیحان  زا  اهنت  ناشیا  تعاط  تردـق و 

.دومن نیقی  دیمهف و  هک  نیا  زا  دعب  رگم  دنک  یمن  راکنا  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  يرکنم  چیه  اذل  تسا و  رتارف  رترب و  اهنآ  اب  تهباشم 
.تسا رترب  دنوادخ  دنزرو  یم  كرش  هچنآ  زا  دنناد و  یم  ادخ  نودب  یناراگدرورپ  ار  ناشیا  نارگ  طارفا  نایلاغ و  اسب  هچ  هکلب 

َنوُمُکْحَت ِهِلْوَقِب  َنوُدِشْرُت َو  ِهِلیِبَس  یَلِإ  َنوُلَمْعَت َو  ِهِرْمَأِب  َنوُمِّلَسُت َو  ُهَل  َنوُنِمْؤُت َو  ِهِب  َو 

.دیدیمهف هادهلا » هداقلاو   » و رایخالا » مئاعد   » و نامیالا » باوبا  و   » رد ار  مالسا  نامیا و  تقیقح 

« نودشرت هلیبس  یلاو   » .میدرک نایب  هیهن » هَّللا و  رمال  نیرهظملا  هَّللا و  رما  یف  نیرقتسملا   » رد ار  رما  ینعم  نولمعت » هب  «و 

یناملسم هب  یباب  ات  تسا  سوفن  همه  رد  نونکم  هَّللا  مسا  نآ  دوب و  ّبلصتم  راوتسا و  نآ  رب  دیاب  هک  تسا  قح  هار  هب  تیاده  داشرا 
تفرعم هب  دوش و  تسا  هلآلا » هِلا   » هک نآ 
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.دش و هداد  حرـش  نامیالا » باوبا  و   » هرقف رد  هک  نانچ  .دش  یمن  تدابع  دیدرگ و  یمن  هتخانـش  دنوادخ  دوبن  نآ  رگا  دـسرب و  يو 
.دراد ( 1062 «) ُهَّللا َكاَرَأ  اَِمب  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  اَّنِإ   » هفیرش هیآ  هب  هراشا  نومکحت » هلوقب  و  : » دومرف

هن : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هیآ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هَّللادبع  زا  نانـس  نب  دمحم  زا  ( 1063) یفاک رد  و 
هیآ ...هانلزنا و  انا  دومرف : ادخ  مالسلا و  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  هب  رگم  هدرکن  ضیوفت  مدرم  زا  يدحا  هب  دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب 

« .تسا يراج  مالسلا  مهیلع  ءایصوا  رد  هیآ  نیا  .دومرف و  تئارق  ار 

ْمُکاَداَع ْنَم  َکَلَه  ْمُکالاَو َو  ْنَم  َدِعَس 

ْمُکاَداَع ْنَم  َکَلَه  ْمُکالاَو َو  ْنَم  َدِعَس 

اَم اَهِیف  َنیِِدلاَخ   * ٌقیِهَشَو ٌرِیفَز  اَهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌدیِعَـسَو *  یِقَـش  ْمُْهنِمَف  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  َال  ِتْأی  َمْوی   » هب هراشا 
ُتاَواَمَّسلا ْتَماَد  اَم  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ِهَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأَو  ُدیِری * اَِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاَش  اَم  اَّلِإ  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ْتَماَد 

يا هدـع  .دـیوگ  یمن  نخــس  وا  نذا  هـب  زج  سک  چــیه  هـک  يزور  : » ینعی ( 1064 «) ٍذوُذْـجَم َریَغ  ًءاَطَع  َکُّبَر  َءاَـش  اَـم  اَّلِإ  ُضْرَأـْلاَو 
رب نیمز  اه و  نامسآ  هک  یماگنه  ات  دنروآ و  رب  هرعن  دایرف و  اجنآ  رد  .دنـشتآ  رد  دنا ، هدش  تواقـش  لها  هک  یناسک  دندنمتواقش ،

یناسک دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هچره  تراگدرورپ  هک  نیا  هچ  دهاوخب ، تراگدرورپ  هک  نیا  رگم  دنـشتآ  رد  ناشیا  دـشاب  ياج 
زگره اطع  نیا  دهاوخب و  تراگدرورپ  رگم  دنتسه ، تشهب  رد  تساجرب  نیمز  اه و  نامسآ  هک  یمادام  دنا  هدیدرگ  دنمتداعـس  هک 

« .دوش یمن  عطق 

لآ تیالو  خزود  تشهب و  زا  دارم  : » تسا نیا  شیانعم  هک  هدرک  لقن  یتیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ( 1065) یشایع و 
مهیلعدمحم
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يارب ادخ  يانثتسا  نیا  دیوگ : یم  ریسفت  هب  نادان  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : يو  .تسا  ناشیا  نانمشد  تیالو  مالسلا و 
ینامز دـنوش و  جراخ  خزود  تشهب و  زا  هورگ  ود  ره  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  دنـشاب و  هدـش  شتآ  تشهب و  دراو  هک  تسا  یناسک 
جراخ تشهب  زا  تشهب  لها  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : .دـنتفگ  تسردان  هک  یلاح  رد  دـشابن ، هاگیاج  ود  نآ  رد  سکچیه  هک  دـسرب 

ِهِیف َنِیثِکاَـم  : » دوـمرف دــنوادخ  هـک  یلاـح  رد  دــنوش  جراـخ  هنوـگچ  .دــندرگ  یمن  جراـخ  نآ  زا  شتآ  لـها  هـمه  دــنوش و  یمن 
تواقش لها  زا  یناسک  هرابرد  هیآ  ود  نیا  : » دومرف ( 1067) مالسلا هیلعرقاب  ماما  و  .تسا » هدشن  ییانثتسا  هلمج  نیا  رد  ( 1066 «) ًاَدبَأ

« .دنتسین نادواج  هک  تسا  تداعس  و 

زا مامت  يا  هنومن  وا  هب  دنوادخ  هکلب  تسا ، یبتارم  ملاوع و  ياراد  ناسنا  هک : تسا  نیا  تیاور  ود  هیآ  رد  قیقحت  ادـخ  زا  کمک  اب 
هک نیا  رب  دراد  تلالد  تنیط  رابخا  ياـضتقم  زین  و  ( 1068 «) اَهَّلُک َءاَمْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  : » دومرف هک  نانچ  تسا  هداد  ربکا  ملاع  ءازجا 
زین .تسا و  هدـش  نیجع  خـلت  روش و  راوگ و  بآ  هناـگ و  تفه  یـضارا  هناـگ و  تفه  ياـه  نامـسآ  ياـه  كاـخ  زا  ناـسنا  تنیط 
اهنآ هک  تسا  ظاـحل  نیا  هب  حراوج  رب  ناـمیا  شخپ  ّثب و  تسا ، هدـش  شخپ  حراوج  رب  ناـمیا  هک  نیا  رد  هدراو  راـبخا  ياـضتقم 

هوالع .دنراد  یخزود  تشهب و  رفک  نامیا و  هزادنا  هب  دنراد و  يرفک  نامیا و  مادک  ره  سپ  .دنناسنا  تاذ  رد  هنونکم  ءامسا  رهاظم 
یمن ادا  ار  اضعا  ینامیا  قوقح  و   ) دـننک یمن  فرـص  اضعا  هب  طوبرم  نامیا  رد  ار  دوخ  حراوج  ازجا و  مامت  اه  ناـسنا  همه  هک  نیا 

هدایپ اذل  و  دننک )
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.تسا فلتخم  مدرم  رد  حراوج  رد  نامیا  ندش 

تواقش تداعس و  رد 

يازجا همه  ناسنا  یفرط  زا  دنشتآ و  قحتسم  یخرب  تشهب و  قحتـسم  اضعا  زا  یخرب  هنوگچ  هک  دیامن  یم  خر  لاکـشا  نیا  نونکا 
.تسا دجاو  ار  اهنآ  تاکرد  تاجرد و  خزود و  تشهب و  نیمز و  نامسآ و  زا  ربکا  ملاع 

ملاع یلک  روط  هب  ناشیا  دولخلاراد  تشهب  نیاربانب  دنمـشد ، ناشیا  نانمـشد  اب  هتـشاد و  هَّللاءایلوا  اب  تالاوم  هک  تداعـس  لـها  سپ 
دنوادخ هک  تسا  هَّللا  مسا  بتارم  زا  هبترم  نیا  هدـش و  هتخاس  همئا  دـئاز  تنیط  هفاضا و  لگ  زا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو 

.تسا هدش  نایب  نامیالا » باوبا  رایخالا و  مئاعد   » رد الیصفت  هکنانچ  تسا  هتشاذگ  تعیدو  هب  وا  رد  داجیا  يادتبا  رد 

دنا هدیـسر  هَّللا  مسا  زا  يا  هبترم  امـسا و  زا  یمـسا  هب  هک  یناـسک  هـب  تبـسن  هـچرگ  تـسا ، هـجرد  نـیا  زا  رت  نییاـپ  هـک  یتـشهب  و 
هب ناـشلد  رد  هک  ادـخ  رون  تقیقح  هب  ناـشلد  هداد و  ناـشیا  هب  یناـمیا  ردـص  حرـش  دـنوادخ  هک  یناـسک  نکیل  تسا ، دوـلخلاراد 
یم ار  نآ  زا  رتالاب  تشهب  .داد  تمارک  ناشیا  هب  هتشاذگ و  تعیدو  هب  اهنآ  رد  داجیا  ودب  رد  دنوادخ  هدش و  رونم  هتـشاذگ  تعیدو 

دهد و یم  ناشن  ناشیا  هب  ار  رتالاب  تشهب  دنوادخ  زاب  .دـناسر  اجنآ  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  دـنراد ، ار  نآ  هب  دوعـص  يوزرآ  دـننیب و 
، دـندولخلاراد اه  تشهب  همه  سپ  .دنـسرب  یگـشیمه  دولخلاراد  هب  ات  دـنور  یم  رتالاب  هنوگ  نیمه  .دـننک  یم  دوعـص  نآ  هب  ناـشیا 

نیاربانب .دناسرب  رتالاب  یتشهب  هب  ار  ناشیا  دهاوخب  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  نوریب  ناشیا  زا  زگره  ار  شیوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  ینعی 
نکیلو دنک  یمن  نوریب  ار  یسک  مشخ  هب  دنوادخ  تسا و  دولخلاراد  تشهب 
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.درب یم  رتالاب  هب  ار  اهنآ  ناشیا  تشادگرزب  تمحر و  رطاخ  هب 

یماگنه ات  دنتـسه  یلباق  یلعاف و  تاهج  اب  ینـسح  ءامـسا  ملاوع  زا  ترابع  هک  ینیمز  ینامـسآ و  ياه  تشهب  رد  تشهب  لها  سپ 
شیمارگ هداد و  تمارک  يدبع  هب  دهاوخب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـننادواج  تسا  یقاب  اهنآ  نوؤش  بتارم و  زا  ینأش  ای  هبترم و  هک 

.دربب تسا  ینسح  ءامسا  بتارم  همه  زا  هزنم  هک  تسا  هَّللا  مسا  رون  نامه  هک  یمسم  ملاع  هب  ار  وا  هک  نیا  هب  درادب 

نیا رگم  دندلاخ ، نآ  رد  دنا  یقاب  دوخ  یلعاف  تاهج  اب  یتوغاط  يامـسا  هک  یمادام  دـنوادخ  تلادـع  ياضتقم  هب  شتآ  لها  اما  و 
ِِهب َكَرْـشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هکنانچ  .دشخبب  ار  ناشیا  دیامن و  وفع  اهنآ  زا  ای  دراذگب و  تنم  اهنآ  رب  دهاوخب  دـنوادخ  هک 
یم ار  دنتـسه  كرـش  زا  رت  نییاپ  هک  یناهانگ  نکیل  دزرمآ ، یمن  ار  ادخ  هب  كرـش  دـنوادخ  : » ینعی ( 1069 «) َِکلَذ َنوُد  اَم  ُرِفْغیَو 

.دزرمآ

هب هلب ، دومرف : دـجنگ ؟ یم  ادـخ  تیـشم  رد  هریبک  ناهانگ  ایآ  : » دندیـسرپ هک  هدـش  تیاور  قداص  ماما  زا  ( 1070) هیقف یفاـک و  رد 
لقن تیاور  نیا  ردص  هب  هیبش  یتیاور  یمق  و  دنک » یم  وفع  دهاوخب  رگا  دنک و  یم  باذع  نآ  رب  دهاوخ  رگا  تسا  دنوادخ  رایتخا 

.تسا هدرک 

مدینش هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مبیبح  زا  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1071) هیقف رد  و 
ناهانگ نآ  هرافک  ندرم  دـشاب  نیمز  لها  همه  هانگ  دـننامه  یناـهانگ  وا  ندرگ  رب  دور و  نوریب  اـیند  زا  ینمؤم  رگا  دومرف : یم  هک 

سکره تسا و  رود  يرب و  كرش  زا  دیوگب  صالخا  اب  ار  هَّللا » الا  هلا  سکره ال  : » دومرف هاگ  نآ  تسا »
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ُرِفْغیَو ِِهب  َكَرْشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  .دوش  یم  تشهب  دراو  دور  نوریب  ادخ  هب  كرش  نودب  ایند  زا 
لوسر يا  مدیسرپ : دومرف : نینمؤملاریما  ترضح  .دنتـسه  وت  ناتـسود  زا  هک  یناسک  وت و  هعیـش  زا  هک  یناسک  يارب  « » َِکلَذ َنوُد  اَم 

« .تسوت هعیش  يارب  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟ نم  هعیش  نآ  زا  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

دنوادخ ینعی  دشخب ، یمن  ار  شیوخ  هب  كرـش  دـنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1072) یشایع و 
یم دـهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ  یلو  دـشخب ، یمن  دـنا  هدـیزرو  رفک  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  هک  ار  یناـسک 

« .دنتشاد مالسلا  هیلع  یلع  اب  تالاوم  هک  یناسک  ینعی  .دشخب 

مادک دوش  یم  كرـشم  نآ  هب  ناسنا  هک  يا  هبترم  نیرتمک  دندیـسرپ : وا  زا   » هک هدـش  تیاور  ( 1073) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و 
« .دزرو هنیک  اهنآ  هب  ای  درادب و  تسود  نآ  رایعم  رب  ار  مدرم  دروایب و  هزات  ییأر  سکره  دومرف : تسا ؟

ْنَأ ُرِفْغی  اـَل  َهَّللا  َّنِإ   » هیآ زا  رت  بوـبحم  يا  هیآ  چـیه  : » دوـمرف هک  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  زا  ( 1074) دـیحوت رد  و 
« .تسین ُءاَشی » ْنَِمل  َِکلَذ  َنوُد  اَم  ُرِفْغیَو  ِِهب  َكَرْشی 

، دننامب هشیمه  نآ  رد  خزود  لها  نارفاک  هک  دنک  یم  اضتقا  ینید  ترورض  رابخا و  نیا  تداهش  هب  هدش  دای  هیآ  رد  كرش  زا  دارم 
شتآ رد  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  ای  مالسلا و  هیلع  یلع  تیالو  نارکنم  هک  دراد  اضتقا  بهذم  ترورض  تایآ و  زا  يرایسب  هکلب 

.تسا مالسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و  تیالو  هب  كرش  كرش ، نیا  و  دندلاخ ،

ار ناشیا  دنک و  ناشیا  لاح  لماش  ار  دوخ  ترفغم  وفع و  دنوادخ  ینعی  ( 1075 «) َکُّبَر َءاَش  اَم  اَّلِإ   » يانعم سپ 
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.دشاب یم  شا  هعیش  شدالوا و  یلع و  نارادتسود  رد  نیا  و  دنک ، تشهب  لخاد  هدروآ و  نوریب  شتآ  زا 

، درب یم  رت  نییاپ  هجرد  هب  شتآ  زا  يا  هجرد  كَرَد و  زا  ار  ناشیا  دـنک و  باذـع  تدـش  هب  ار  ناـشیا  تساوخ  تراـگدرورپ  اـی  و 
.تسا یقاب  یتوغاط  ءامسا  تیلباق  تیلعاف و  تاهج  هک  یمادام 

تـسا یناملظ  ءامـسا  نوؤش  بتارم و  همه  عماج  هک  توغاط  مسا  تقیقح  رد  ار  ناـشیا  دـنک و  یم  جراـخ  نآ  زا  ار  ناـشیا  هاـگنآ 
ینآ راوازس  وت  هک  يدمح  .يا  هدرک  ییامنهار  ترما  نایلاو  تیالو  هب  ار  ام  هک  میرازگـساپس  ار  وت  دنوادخ  سپ  دیامن ، یم  لخاد 

محرا ای  کتمحرب  نیمآ ، نیمآ و  .ییامن  رود  ناشیا  زا  ار  ام  هک  مناهاوخ  وت  زا  میرب و  یم  هانپ  وت  هب  ناشیا  يادـعا  اب  تـالاوم  زا  و 
.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هَّللا  یلص  نیمحارلا و 

نانمؤم ءالتبا  رد 

: هک تسا  نیا  روبزم  هرقف  زا  دارم  .تسا و  یتخـس  تدش و  تواقـش  تسا و  تواقـش  دـض  تداعـس  سپ  میدرک ، نایب  هچنآ  مهف  اب 
دوش و یم  نیمأت  ناسآ  تعیرش  اب  ایند  یتحار  یناسآ و  هک  نیا  هچ  دنک  تالاوم  امش  اب  ترخآ  ایند و  یتحار  یناسآ و  رد  سکره 
(1076) یفاک رد  هکلب  .اه  ناج  لاوما و  زا  یمک  ناصقن  لثم  .دـنوش  یم  هدـیزرمآ  هدیـشوپ و  کچوک  ياهالب  اب  زین  هریبک  ناهانگ 

َنِم ِهیِدَْهلِاب  ُهَلْهَأ  ُلُجَّرلا  ُدَهاَعَتی  اَمَک  ِءاَلَْبلِاب  َنِمْؤُْملا  ُدَهاَعَتَیل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
هب رود  زا  هک  یماگنه  هب  هداوناخ  سیئر  هک  روطنامه  دـشاب ، اـیالب  راـچد  اـت  تسا  نمؤم  تفتلم  لـجوّزع -  يادـخ -  ینعی : ِهَبیَْغلا ؛

« .دروآ هناخ  لها  يارب  يا  هیده  هک  تسا  هجوتم  دیآ  یم  هناخ 

نیا میوگ :
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.تسوا دای  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نمؤم  هب  ایالب  نداد 

شتاکز هزیکاپ و  هک  یلاس  ره  دومرف : شباحـصا  هب  ربمایپ  يزور  هک  دـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1077) یفاک رد  و 
، تسا نوعلم  راـب  کـی  زور  لـهچ  ره  رد  وـلو  دوـش  هداد  نآ  تاـکز  ددرگن و  هزیکاـپ  هک  یمـسج  ره  .تسا و  نوـعلم  دوـشن  هداد 
! دسرن وا  هب  يدرد  تفآ و  هک  یمسج  دومرف : تسیچ ؟ مسج  تاکز  يانعم  یلو  میدیمهف  ار  لام  تاکز  ادخ ، لوسر  يا  دندیسرپ :

نیا زا  ارم  دارم  ایآ  دومرف : دـید  ار  ناـشیا  هرهچ  گـنر  رییغت  ترـضح  یتقو  درک ، رییغت  دندینـش  ار  روبزم  هلمج  هک  یناـسک  گـنر 
غیت و نتفرورف  يرامیب و  ندیزغل و  ندروخ و  نیمز  شارخ و  درم  يالب  دومرف : ادخ ! لوسر  يا  ریخ  دنداد : خـساپ  دـیدیمهف ؟ هلمج 

ناهانگ هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یتداعـس  ایآ  تسا ، هدـش  دای  زین  مشچ » ندـیرپ  : » ترـضح نآ  زا  ثیدـح  رد  یتح  تسا ،» نآ  ریاظن 
زا طقف  شیاتـس  دشاب ، شیالوم  هجوت  دروم  دنک و  رود  تنعل  زا  ار  وا  دنوادخ  دوش و  هدیزرمآ  کلپ  ندیرپ  دننامه  يزیچ  اب  هدـنب 

.تسادخ

تعاط و زا  رتهب  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  هک  یلاح  رد  راکهانگ  ناهانگ و  هک : هدش  دراو  ( 1078) رابخا زا  یخرب  رد  هکلب 
یَلَع اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  يِداَبِع  اـی  ْلـُق  : » هفیرـش هیآ  هکناـنچ  تسا  هدـیزرمآ  يو  ناـهانگ  هک  نیا  هچ  دـشاب ، یم  نآ  ریغ  رب  رادربناـمرف 

ناتدوخ رب  هک  یناگدنب  يا  وگب  : » ینعی ( 1079 «) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِسُْفنَأ 
« .تسا میحر  روفغ  دنوادخ  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  دیشابن ، سویأم  ادخ  تمحر  زا  دیا  هدرک  فارسا 

تیاور یمق 
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« .تسا هدش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیش  رد  صاخ  روط  هب  هیآ  نیا  : » هک تسا  هدرک 

ای : » هدومرف هدرک و  دای  نآرق  رد  ار  امـش  دـنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1080) یفاک رد  و 
« .تسا هدرکن  هدارا  ار  امش  زج  سکچیه  مسق  ادخ  هب  دومرف : ...يدابع »

اهیلع همطاف  دـنزرف  نایعیـش  رد  طقف  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  ( 1082) یمق و  ( 1081) رابخالا یناـعم  رد  و 
.تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  مالسلا 

دریذپ و یمن  امش  زا  زج  دنوادخ  تسین و  امـش  زج  هب  سک  چیه  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1083) نساحم رد  و 
« .دشخب یمن  امش  يارب  زج  ار  ناهانگ 

يِداَـبِع اـی  ْلـُق  : » هیآ زا  تمحر ) نارفغ و  شرتـسگ  رد   ) يا هیآ  نآرق  رد  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  و 
« .تسین رتهب  ...دیا ، هدرک  هانگ  هک  یناگدنب  يا  ...ْمِهِسُْفنَأ ؛» یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا 

اهیفام ایند و  هک  میتشادن  تسود  هیآ  نیا  ضوع  هب  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ( 1084) نایبلا عمجم  رد  و 
(1085 «) َنیِقَّتُْملا ْنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتی  اَمَّنِإ  : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هچ  ددرگن ، لوبق  ادخ  تعاط  يرادربنامرف و  ای  دشاب و  نم  نآ  زا 

درادن و نایز  يراک  چیه  نامیا  اب  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  شدانسا  هب  لمع  باب  رد  ( 1086) یفاک رد  و 
ِهَّللاـِب اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاَـقَفَن  ْمُْهنِم  َلَـبُْقت  ْنَأ  ْمُـهَعَنَم  اَـمَو  : » دوـمرف دـنوادخ  هـک  دـینیب  یمن  اـیآ  .درادـن  دوـس  يراـک  چـیه  رفک  اـب 

هدیزرو رفک  شربمایپ  ادخ و  هب  ناشیا  هک  نیا  رگم  دوشن  هتفریذپ  اهنآ  جراخم  هک  هدـشن  ثعاب  زیچ  چـیه  : » ینعی ( 1087 «) ِِهلوُسَِربَو
« .دنا هدوب  رفک  لاحرب  زین  ندرم  نامز  ات  هتبلا  دنا و 

ار يوقت  تقیقح  یقتلا » مالعا   » رد و 
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.دنتسه يوقت  مالعا  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هک  میتفگ  هداد و  حرش 

ْمِِهتاَئیَـس ُهَّللا  ُلِّدَبی  َِکَئلْوُأَف  ًاِحلاَص  ًالَمَع  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  ْنَم  اَّلِإ  : » تسا هیآ  نیا  هب  گرم  زا  دـعب  ترخآ و  رد  نینمؤم  یتحار  اما 
تانـسح هب  ار  هتـسد  نیا  ناهانگ  دـنوادخ  دـنا ، هدرک  هتـسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  هک  یناـسک  رگم  : » ینعی ٍتاَنَـسَح »

« .دنک یم  لدبم 

ماقی یتح  همایقلا  موی  بنذـملا  نمؤملاب  یتؤی  دندیـسرپ : هیآ  نیا  زا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 1088) یلاما رد  و 
هتائیـسب رقأ  اذإ  یتح  هبونذ  هفرعیف  سانلا  نم  ادـحأ  هباسح  یلع  علطی  هباسح ال  یلوتی  يذـلا  وه  یلاـعت  هللا  نوکیف  باـسحلا  فقومب 

زع و هللا  رمأی  مث  هدحاو  هئیـس  دبعلا  اذهل  ناک  ام  ذـئنیح أ  سانلا  لوقیف  سانلل  اهورهظأ  تانـسح و  اهولدـب  هبتکلل  لج  زع و  هللا  لاق 
تمایق زور  رد  ار  راکهانگ  نمؤم  دومرف : ترـضح  ینعی : هصاخ ؛ انتعیـش  نم  نیبنذملا  یف  یه  هیآلا و  لیوأت  اذـهف  هنجلا  یلإ  هب  لج 

، دزاس یمن  هاگآ  نآ  زا  ار  سک  چـیه  دوش و  یم  وا  یـسرباسح  یلوتم  دوخ  دـنوادخ  دتـسیا ، یم  باسح  فقوم  رد  اـت  دـنروآ  یم 
تانـسح هب  ار  اهنآ  دیامرف : یم  شناگتـشرف  هب  دـنوادخ  .دـنک  یم  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  ات  دـنک  یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  وا  ناهانگ 

ار وا  ات  دهد  یم  روتسد  دنوادخ  هاگنآ  درادن ، یهانگ  چیه  درم  نیا  دنیوگ : یم  مدرم  دینک ، راکشآ  ار  نآ  مدرم  يارب  .دینک و  لدب 
« .تسا راکهانگ  نایعیش  هرابرد  اهنت  هیآ  نیا  تسا و  هیآ  لیوأت  نیا  دنربب ، تشهب  هب 

هک هدرک  تیاور  شناردپ  زا  شردـپ  زا  ( 1089) مالـسلا هیلعاضر  ماما  زا  تسا و  لامعا  یلوبق  طرـش  تیب  لـها  یتسود  هک  نیا  رد 
لهأ انبح  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
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مهنم ناک  ام  الإ  دابعلا  ملاظم  نم  مهیلع  ام  تیبلا  لهأ  انیبحم  نع  لمحتیل  یلاعت  هللا  نإ  تانـسحلا و  فعاضی  بونذلا و  رفکی  تیبلا 
ود ار  تانسح  دناشوپ و  یم  ار  ناهانگ  تیب  لها  ام  یتسود  ینعی : تانسح ؛ ینوک  تائیسلل  لوقیف  نینمؤملل  ملظ  رارضإ و  یلع  اهیف 

سپ دیامن ، نینمؤم  رب  متس  رارصا و  یسک  هک  نیا  رگم  دریگ ، یم  هدهع  رب  دوخ  ار  ام  ناتسود  دابع  ملاظم  دنوادخ  دنک و  یم  ربارب 
.تسا ناوارف  باب  نیا  رد  رابخا  .دیوش » هنسح  دیامرف  یم  ناهانگ  هب 

هچنآ دزن  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  : » ینعی ( 1090 «) ًارُوْثنَم ًءاَبَه  ُهاَْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  اَم  َیلِإ  اَْنمِدَقَو  : » هفیرـش هیآ  نآ  رب  رگید  لیلد  و 
« .دزاس یم  هدنکارپ  يدرگ  ار  نآ  درب و  یم  دنا  هدرک 

ناشیا لامعا  هچرگا  داد : خساپ  ترـضح  دنا ؟ هدیـسرپ  هیآ  نیا  زا   » هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1091) یفاک رد  و 
یم دش  یم  لالح  یمارح  یتقو  ناشیا  هک  نیا  هچ  وش ، هدنکارپ  درگ  دیامرف : یم  نآ  هب  دنوادخ  دـشاب ، یطابق  يدیفـس  زا  رتدـیفس 

« .دندرک یمن  اهر  ار  نآ   » یتیاور رد  و  .دنتفرگ »

ام نانمشد  لامعا  دومرف : تسا ؟ یناسک  هچ  لامعا  دارم  هک  دندیسرپ  روبزم  هیآ  زا   » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1092) رئاصب رد  و 
« .تسام نایعیش  نانمشد  و 

يدیفـس دننامه  يرون  هک  دنک  یم  هدنز  ار  يا  هدع  تمایق  زور  دنوادخ  : » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1093) یمق و 
هزور ناشیا  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  دومرف : هاگنآ  وش ! هدنکارپ  یکاخ  دننامه  دیامرف : یم  هاگنآ  تسا ، ناشیا  يولج  رد  یطابق 

رکذ نینمؤملاریما  زا  یتلیـضف  و  دنتفرگ ، یم  رب  ار  نآ  دندروخ ، یم  رب  مارح  هب  هک  یماگنه  نکیل  دندناوخ  یم  زامن  دـنتفرگ و  یم 
عاعش هارمه  هب  ياهرابغ  روثنم » ءابه   » زا دارم  دنا و  هدرک  یم  راکنا  ار  نآ  دش  یم 
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« .دوش یم  هناخ  لخاد  يا  هنزور  زا  هک  تسا  دیشروخ 

ْمُکَدَحَج ْنَم  َباَخ  َو 

.دیدیمهف ار  وا  نامرح  لبق  یکدنا  دیسرن و  دوب  هتساوخ  هچنآ  هب  دش و  مورحم  ینعی  بیخی » باخ  »

ْمُکَقَراَف ْنَم  َّلَض  َو 

لها امش  تسامش و  يوس  هب  امش و  زا  امـش و  رد  امـش و  اب  قح  بتارم  مامت  هک  نیا  هچ  دندرگ ، یمن  نومنهار  یقح  چیه  هب  ینعی 
.دیتسه قح  ندعم  قح و 

ْمُکِب َکَّسَمَت  ْنَم  َزاَف  َو 

.تسا ماصتعا  يانعم  هب  کسمت  دسر و  یم  نآ  هب  دهاوخب  راگدنام  تمعن  سکره  ینعی  .تسا  ندـش  لزان  يانعم  هب  زوف »  » زا زاف » »
.تشذگ هَّللاب » مصتعا  دقف  مکب  مصتعا  نم   » رد نآ  يانعم 

ْمُکیَلِإ َأَجَل  ْنَم  َنِمَأ  َو 

.تشاذگاو وا  هب  ار  دوخ  راک  ینعی  نالف » یلا  أجل   » تسا و حرف »  » لثم نما » »

ْمُکَقَّدَص ْنَم  َمِلَس  َو 

.دنک قیدصت  ار  امش  تماما  رد  سکره  حرف »  » لثم ملس » »

ْمُکِب َمَصَتْعا  ِنَم  يِدُه  َو 

.دوش یم  مولعم  قباس  تاملک  زا  تسا و  لوهجم  يده » »

ُهاَوْثَم ُراَّنلاَف  ْمُکَفَلاَخ  ْنَم  ُهاَوْأَم َو  ُهَّنَجْلاَف  ْمُکَعَبَّتا  ِنَم 

نافلاخم لامعا  یلوبق  مدع  رد 

سپ نآ  هار  ریغ  زا  دورو  زا  هیانک  دش  لخاد  يو  هجوز  رب  دـش  رود  یتقو  دـید  ار  وا  هبحاص » لجرلا  فلاخ  و  ، » تسا لزنم  يوأم » »
يوث  » زا يوثم »  » .تسا شتآ  شهاگیاج  هداد ، رارق  امش  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوش  دراو  يزیچ  رد  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  دارم 

.تسین يو  تاجن  هب  یهار  هک  يروط  هب  دیدرگ  ینادواج  و  دش ، ینالوط  ناکم  رد  تماقا  ینعی  هب » ناکملا و 

هدرک تفلاخم  ادخ  نید  اب  هک  دنا  یناسک  دارم   » هک درک  تیاور  ( 1095 «) ٌهَبِصاَن ٌهَِلماَع  ٌهَعِشاَخ *  ٍِذئَمْوی  ٌهوُجُو   » هیآ رد  ( 1094) یمق
زا کی  چیه  دومن ، ینمـشد  درک و  لمع  هصالخ : .دنا  هدرک  ینمـشد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  دنتفرگ و  هزور  هدرازگ و  زامن  و 

« .دسر یم  هدش  خرس  شتآ  هب  ناشیا  ياه  يور  دوش و  یمن  هتفریذپ  ناشیا  لاعفا 
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نیا دنک و  انز  ای  درازگب و  زامن  هک  دنک  یمن  یقرف  یبصان  يارب  : » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1096) یفاک رد  و 
(1097 «) ًهیِماَح ًاراَن  یَلْصَت   * ٌهَبِصاَن ٌهَِلماَع  : » تسا هدش  لزان  ناشیا  هرابرد  هیآ 

دنک و تدابع  رگا  یبصان  ره  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شردپ  زا  ( 1098) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و 
.تسا بوسنم  هبصان » هلماع   » هیآ نیا  هب  دشوکب ،

خزود هب  دـیعو  نآ  رد  هک  يا  هیآ  ره  و  تسا ، تیب  لـها  ناوریپ  نآ  زا  هداد  هدـعو  ار  تشهب  دـنوادخ  هک  يا  هیآ  ره  رد  هک  نادـب 
.تسا ناشیا  نافلاخم  نآ  زا  تسا  دوجوم 

هک تسین  يزاین  اذـل  تسا و  نید  بهذـم و  تایرورـض  زا  هلمجلا  یف  هکلب  تسا ، نوریب  رتاوت  دـح  زا  هفئاط  ود  نیا  رد  رابخا  اما  و 
.میروایب اجنیا  رد  ار  تایآ  رابخا 

ٌكِرْشُم ْمُکَبَراَح  ْنَم  ٌرِفاَک َو  ْمُکَدَحَج  ْنَم  َو 

هراشا

ِمیِحَْجلا َنِم  ٍكْرَد  ِلَفْسَأ  ِیف  ْمُکیَلَع  َّدَر  ْنَم  َو 

نافلاخم رفک  رد 

ْمُهیِدـْهِیل اـَلَو  ْمَُـهل  َرِفْغِیل  ُهَّللا  ْنُـکی  ْمـَل  ًاْرفُک  اوُداَدْزا  َّمـُث  اوُرَفَک  َّمـُث  اوـُنَمآ  َّمـُث  اوُرَفَک  َّمـُث  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َّنِإ  : » هفیرـش هـیآ  هـب  هراـشا 
دوخ رفک  رب  هاگنآ  دندیزرو  رفک  هاگنآ  دندروآ و  نامیا  سپ  دندش ، رفاک  هاگنآ  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » ینعی ( 1099 «) ًالِیبَس

« .دنک یمن  تیاده  یهار  هب  دزرمآ و  یمن  ار  ناشیا  دنوادخ  دندوزفا ،

دـشاب و هدومن  قیدـصت  هن  دـندرک و  فارتعا  هدروآ و  نامیا  ادـخ  لوسر  هب  هک  یناسک  هراـبرد  هیآ   » هک هدرک  تیاور  ( 1100) یمق
دش لزان  تیالو  هک  یماگنه  دسرب ، تیب  لها  هب  تموکح  رما  هاگچیه  دنراذگن  هک  دنتشون  يدهع  هک  نیا  هب  دندیزرو  رفک  سپس 
یلو دـندرک  فارتعا  هک  نیا  هب  دـندروآ  نامیا  تفرگ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  رب  دـهع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  و 

« .تسا هدش  لزان  دندوزفا  دوخ  رفک  رب  هدیزرو و  رفک  تشذگرد  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دوبن ، قیدصت  ناشیا  نامیا 

هب هک  هک  دندوب  هحلط  نمحرلادـبع و  یمراهچ و  یموس و  یمود و  نآ  : » هک درک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1101) یشایع و 
« .درک دای  ار  ناشیا  رفک  نامیا و  بتارم  نآ  رد  دندیسر و  نت  تفه 

هللا یلـصادخ  لوسر  هب  ادتبا  رد  هدش  لزان  نالف  نالف و  نالف و  رد  هفیرـش  هیآ  هک : هدش  دراو  ( 1102) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و 
یلعف هالوم  تنک  نم  : » دومرف ربمایپ  هک  اجنآ  رد  دـیدرگ  هضرع  ناشیا  رب  تیـالو  هک  یماـگنه  هب  هاـگنآ  دـندروآ  ناـمیا  هلآو  هیلع 
تعیب دیاب  شلوسر  ادـخ و  رما  هب  دـنتفگ : وا  هب  هک  اج  نآ  رد  دـندروآ  نامیا  نینمؤملاریما  اب  تعیب  اب  هاگنآ  دـندیزرو ، رفک  هالوم »

رد هاگنآ  دندومن ، تعیب  دینک ،
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تعیب دـنا  هدرک  تعیب  ناشیا  اب  هک  یناسک  يارب  هاـگنآ  دـنا ، هدرکن  فارتعا  رارقا و  تعیب  هب  دـندیزرو و  رفک  ربماـیپ  تلحر  ناـمز 
.نایاپ .دنامن » یقاب  نامیا  يا  هرذ  ناشیا  رد  .دنا  هتفرگ 

لوسر زا  هک  نیا  هچ  دـنا ، هدـیزرو  كرـش  سپـس  دـنا  هدـیگنج  نینمؤـملاریما  اـب  هدـیزرو و  رفک  هدرک و  راـکنا  ار  تیـالو  ناـشیا 
زا وا  یصو  هرابرد  یلو  تسادخ  لوسر  ترـضح  نآ  هک  دندوب  هدرک  رارقا  فارتعا و  هتفریذپ و  ار  تیالو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

هجرد نیرت  نییاپ  رد  ناشیا  دـندرک ، در  وا  هرابرد  ار  ربمایپ  ادـخ و  تیالو  تیاصو و  هدرک و  گنج  وا  اب  دـندرک و  يوریپ  ناـطیش 
یمن تیادـه  ار  ناشیا  ریخ  يوس  هب  هار  : » ینعی ًالِیبَس » ْمُهیِدـْهِیل  اـَلَو  ْمَُهل  َرِفْغِیل  ُهَّللا  ْنُکی  َْمل  : » دومرف ادـخ  هک  نیا  هچ  دنتـسه  منهج 

ناشیا زا  منهج  تاقبط  رگید  لها  هک  دـنا  شتآ  تاقبط  نیرت  نییاپ  رد  ناشیا  سپ  دـنیامن ، ادـیپ  ییاهر  باذـع  زا  یمک  زا  ات  دـنک 
« .دنتسه ناشیا  لمع  هب  یضار  هک  دوش  یم  یناسک  لاح  لماش  هیآ  مومع  و  دنوش ، یم  يذاتم 

دنسانش یم  ار  ادخ  تمعن  : » ینعی ( 1103 «) َنوُِرفاَْکلا ْمُهُرَثْکَأَو  اَهَنوُرِکنی  َُّمث  ِهَّللا  َهَمِْعن  َنُوفِْرعی  : » هک دراد  هراشا  دنوادخ  لوق  هب  زین  و 
« .دنرفاک ناشیا  رتشیب  دننک و  یم  شراکنا  هاگنآ  و 

ُُهلوُسَرَو ُهَّللا  ْمُکِیلَو  اَمَّنِإ   » هیآ یتقو  هک  هدـش  تیاور  هیآ  نیا  رد  شدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1104) یفاک رد 
هرابرد رگیدمه  اب  دندش و  عمج  هنیدم  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  زا  يا  هدع  دش  لزان  ( 1105 «) اُونَمآ َنیِذَّلاَو 

رگید هب  میزروب  رفک  هیآ  نیا  هب  رگا  دـنتفگ : رگید  یخرب  هب  یخرب  تسیچ ؟ هیآ  نیا  زا  دارم  دـنتفگ : دـندرک و  وگتفگ  روـبزم  هیآ 
میروایب نامیا  رگا  میا و  هدیزرو  رفک  تایآ 
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دیوگ یم  تسار  دیوگ  یم  هچنآ  رد  دمحم  هک  میناد  یم  ام  دنتفگ : دنک ، یم  طلـسم  ام  رب  ار  بلاطوبا  رـسپ  هک  نیا  هچ  تسا  ّتلذ 
َهَمِْعن َنُوفِْرعی  :» دـش لزان  هیآ  نیا  نامز  نآ  رد  دومرف : میرب ، یمن  نامرف  یلع  هرابرد  وا  زا  میهد و  یمن  رارق  دوخ  یلو  ار  وا  ام  نکیل 

.دننک یم  راکنا  ار  یلع  تیالو  : ینعی اَهَنوُرِکنی » َُّمث  ِهَّللا 

، دنتخانش ار  وا  دومرف : دندیـسرپ ، روبزم  هیآ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ( 1106) یشایع و 
« .دنرفاک هیآ  نیا  بجوم  هب  سپ  دندرک ، راکنا  هاگنآ 

اُوناَـک اَِـمب  ِباَذَـعلا  َقْوَـف  ًاباَذَـع  ْمُهاـَنْدِز  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَـع  اوُّدَـصَو  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  : » هفیرــش هـیآ  هـب  دراد  هراـشا  روـبزم  بـلطم  زین  و 
هدرک بارخ  دساف و  ار  هچنآ  رطاخ  هب  باذع  يور  یباذع  دنتـسب ، ار  ادخ  هار  هدـیزرو و  رفک  هک  یناسک  : » ینعی ( 1107 «) َنوُدِسْفی

« .میدوزفا ناشیا  رب  دنا 

هک یتایآ  رگید  هب  دراد  هراـشا  زین  و  .دنتـسب » ار  نینمؤملاریما  هار  هدـیزرو و  رفک  ربماـیپ  زا  دـعب  : » دومرف درک : تیاور  ( 1108) یمق
.تسا هدش  دراو  نیرکنم  هرابرد 

یِقَب امیِف  ْمُکَل  ٍراَج  یَضَم َو  امیِف  ْمُکَل  ٌقِباَس  اَذَه  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

تسا تیالو  رب  قاثیم  ُتْسَلَا ، قاثیم  هک  نیا  رد 

يادـتبا زا  امـش  نآ  زا  ما  هداد  تداهـش  هچنآ  ینعی  تسا ، هداد  تداهـش  اجنیا  ات  تراـیز  لوا  زا  هک  تسا  یبلاـطم  هب  هراـشا  اذـه » »
يادتبا زا  امـش  تاوذ  مزال  هکلب  دشاب ، یم  رگید  نامز  نودب  ینامز  ای  ملاوع و  زا  یملاع  هب  صاصتخا  نودب  نآ  ياهتنا  ات  شنیرفآ 

همه اب  يرون  رون و  يـالاب  يرون  راونا و  همه  أدـبم  هک  دـنا  هدـش  ینارون  نآ  هب  راونا  همه  هک  يرون  زا  امـش  رون  شیادـیپ  تقلخ و 
ار نآ  دنوادخ  تسا و  يزیچ  ره  لظ  نآ  هداهن و  ءایـشا  همه  رد  ار  نآ  زا  يا  هیآ  دنوادخ  هک  تسا  توبن  تقیقح  نآ  تسا و  راونا 

همه رد  شا  هفیلخ 
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ِتاَوَمَّسلا ِیف  یَلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهلَو  ِهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُهَو  ُهُدـیِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَدـْبی  يِذَّلا  َوُهَو   » اب دـنوادخ  هک  تسا  یلعا  لثم  نآ  هداهن و  ءایـشا 
رهاظ هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  اب  هدوب و  ءاـیبنا  اـب  هک  تسا  يّرـس  نآ  هدرک و  هراـشا  نآ  هب  ( 1109 «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَأـْلاَو 

دوب نیا  يارب  ناگتشرف  هدجس  هک  نیا  هچ  دراد ، تلالد  نآ  رب  تشاد  تلالد  مدآ  دوجس  هب  رما  رب  هک  يرابخا  هک  نانچ  تسا ، هدش 
ماجنا راونا  نآ  تشادگرزب  و  یلاعت -  يادخ -  يارب  دوجـس  هدوب و  يو  بلـص  رد  مالـسلا  مهیلع  شلآ  دمحم و  ترـضح  رون  هک 

.تسا هدوب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هب  ندرواین  نامیا  رطاخ  هب  لیئارسا  ینب  ءالتبا  هک  نیا  هوالع  هتفریذپ ،

ثیدح ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شردپ  زا  مردـپ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ( 1110) مالسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا 
شرع جوا  رد  هک  يرون  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دـید  عطاس  دوخ  بلـص  زا  يرون  مدآ  هک  یماگنه  ادـخ  ناگدـنب  يا  دومرف : هک  درک 

؟ تسیچ راونا  نیا  اراگدورپ ! تفگ : دیدن ، ار  يرون  داسجا  حابشا و  نآ  یلو  دید ، ار  رون  نآ  وا  تشاذگ  يو  بلص  رد  هدوب 

هب رطاخ  نیمه  هب  ما و  هداد  لاقتنا  وت  تشپ  هب  شرع  ياه  هعقب  نیرتدنمتفارش  زا  هک  تسه  يداسجا  اه و  حبش  نآ  راونا  نیا  دومرف :
.یتسه ینارون  حابشا  نآ  فرظ  وت  هک  نیا  هچ  مداد  ار  وت  يارب  هدجس  روتسد  ناگتشرف 

! يدرک یم  راکشآ  نم  يارب  ار  اهنآ  شاک  يا  مراگدرورپ ، تفگ : Š دآ

رد ام  حابـشا  روص  دیـسر و  شرع  هلق  رب  مدآ  تشپ  زا  ام  حابـشا  تسیرگن ، اجنادب  مدآ  رگنب ، شرع  هلق  هب  مدآ  يا  دومرف : دـنوادخ 
« .دش روصتم  اجنآ 

تیالو رب  لیئارسا  ینب  زا  نتفرگ  نامیپ  رد 

زا و 
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(1112 «) ٍهَّوُِقب ْمُکاَنیَتآ  اَم  اوُذُخ  َروُّطلا  ْمُکَقْوَف  اَنْعَفَرَو  ْمُکَقاَثیِم  اَنْذَخَأ  ْذِإَو   » هفیرش هیآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  دمحموبا  ( 1111) ماما
تاروت و رد  هچنآ  هب  هک  میتفرگ  امـش  زا  دـهع  قاثیم و  ام  هک  یماگنه  دـیروآ  دای  هب  ینعی  ...اَنْذَـخَأ » ْذِإَو  : » دومرف دـنوادخ  دومرف :

دینک لمع  دنا  هدـش  دای  نآ  رد  كاپ  ناماما  یلع و  دـمحم و  رکذ  هک  يا  هژیو  باتک  اب  میدرک ، اطع  یـسوم  هب  هک  ناقرف  رد  هچنآ 
دنزرف هب  ار  نآ  دـینک و  وا  هب  رارقا  هک  میتفرگ  قاثیم  ام  هک  یماگنه  دنتـسه ، قح  ناگدـنراد  اپرب  مدرم و  نایاقآ  ناـشیا  هک  نیا  هچ 

هب دـمحم  هب  هک  ایند  رد  ناشیا  ياه  هاگتـسیا  نیرخآ  ات  دنراپـسب  شیوخ  نادـنزرف  هب  هک  دـیهد  نامرف  ناشیا  هب  دیراپـسب و  شیوخ 
زا و  دـنریذپب ، تسا  ادـخ  یلو  یلع  هک  دـهد  یم  نامرف  ناشیا  هب  یلع  هرابرد  ادـخ  زا  ار  هچنآ  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  ربمایپ  ناونع 
زا امـش  نکیل  دـنوش ، میلـست  دـنریذپب و  دـهد  یم  ربخ  دنتـسه  ادـخ  رما  ناگدـنراداپ  رب  هک  دـنیآ  یم  وا  زا  دـعب  هک  ییافلخ  لاوحا 
يا هعطق  هک  میداد  نامرف  ار  لیئربج  میداد و  رارق  امش  رـس  يالاب  رب  ار  روط  هوک  ام  دیا ، هدرک  رابکتـسا  دیدز و  زابرـس  نآ  شریذپ 

رب دروآ و  ار  نآ  تشادرب و  ار  هعطق  نآ  لیئربج  درادرب ، تسا  خسرف  کی  رد  خـسرف  کی  هک  امـش  هاگرگـشل  هزادـنا  هب  ار  هوک  زا 
رس رب  ار  هوک  نیا  ای  دیریگ و  یم  دیا  هدش  هداد  نامرف  هچنآ  هب  ای  دومرف : ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  تشاد و  هگن  امـش  رـس  يالاب 

زا هک  نیا  هچ  درک  ظفح  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  دندش  نآ  شریذپ  هب  روبجم  ناشیا  دنز ، یم  امش 
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یلو دنداهن  كاخ  رب  تروص  يا  هدـع  دـنداهن ، كاخ  رب  دوخ  نیبج  دـندرک و  هدجـس  دـنتفریذپ  یتقو  هاگنآ  تفریذـپ ، لد  ناج و 
رایتخا عوط و  اب  نارگید  ریخ و  ای  دتفایب و  دهاوخ  یم  ایآ  هک  دنرگنب  هوک  رب  دنتـساوخ  یم  هکلب  دوبن ، ادخ  يارب  عوضخ  اهنآ  دصق 

.دندومن هدجس 

رد هک  داد  قیفوت  امش  هب  دنوادخ  هک  دیرازگ  ساپسو  دینک  شیاتـس  ار  دنوادخ  ام ! نایعیـش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
بوخ مدرم  هک  هنوگ  نآ  نکیلو  دندیلام  كاخ  هب  لیئارسا  ینب  هک  هنوگ  نآ  هن  دیلام ، یم  كاخ  هب  ار  دوخ  يور  دوخ  ياه  هدجس 

نیا زا  یهاون  رماوا و  نیا  : » ینعی ٍهَّوُِقب » ْمُکاَنیَتآ  اَم  اوُذُخ  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  دندیلام ، كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  لیئارـسا  ینب 
هب ام  هک  تسا  نآ  رد  هچنآ  مکانیتآ » امیف   » و دـیریگب ، ار  تسا  ناـشیا  كاـپ  لآ  یلع و  دـمحم و  رکذ  داـی و  ناـمه  هک  گرزب  رما 

.دشاب یم  نآ  هب  امش  مایق  لباقم  رد  باوث  نیا  دیشاب ، هتشاد  دای  هب  ار  دشاب  یم  نآ  ناوارف  باوث  نامه  هک  میداد  امش 

هطساو هب  دیزیهرپب و  دوش  یم  باقع  بجوم  هک  یتفلاخم  زا  امـش  دیاش  مینک ، یم  دیدش  باقع  ار  امـش  ناردپ  ...ٌدیدش » ٌباقع   » و
« ...دیوش ناوارف  باوث  بجوتسم  نآ 

ٌهَّطِح اُولُوقَو  ًادَّجُـس  َباَْبلا  اُولُخْداَو  ًادَغَر  ُْمْتئِـش  ُثیَح  اَْهنِم  اُولُکَف  َهیْرَْقلا  ِهِذَـه  اُولُخْدا  اَْنُلق  ْذِإَو  : » هیآ هرابرد  ( 1113) ترضح نآ  زا  و 
اَِمب ِءاَمَّسلا  ْنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْنلَزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  َنِینِـسْحُْملا *  ُدیِزَنَـسَو  ْمُکایاَطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن 

ییاراوگ هب  دـیتساوخ  هچره  نآ  زا  دـیوش و  رهـش  نیا  دراو  هک  میتفگ  لیئارـسا  ینب  هب  هک  یماـگنه  : » ینعی ( 1114 «) َنوُقُسْفی اُوناَک 
رد باب  زا  و  دیروخب ،
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یم رتشیب ) شاداپ   ) ناراکوکین رب  و  میزرمآ ، یم  ار  امـش  ناهانگ  اـم  شخبب ، ار  اـم  ادـنوادخ  دـییوگب : دـیوش و  دراو  هدجـس  لاـح 
رطاخ نیمه  هب  دـنداد ، رییغت  دوب  هدـش  هتفگ  اهنآ  هب  هچ  نآ  زا  ریغ  هب  ار  هطح )  ) راتفگ نآ  دـنا  هدرک  متـس  هک  یناـسک  سپ  ، مییازفا

« .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع ) و   ) يزجر میدومرف  هچنآ  زا  نتفر  نوریب  ناشیا و  قسف 

لخاد َهیْرَْقلا » ِهِذَه  اُولُخْدا  : » میتفگ امش  ناردپ  هب  هک  یماگنه  اَْنُلق » ْذِإَو   » لیئارـسا ینب  يا  دیروآ  دای  هب  ینعی  دومرف : دنوادخ  دومرف :
زا اَْهنِم » اُولُکَف   » دـندوب هدـش  جراخ  نابایب )  ) هیت زا  هک  دوب  ینامز  رد  نامرف  نیا  دـیوش و  ماش  ياهرهـش  زا  احیرا  هیرق  ینعی  هیرق  نیا 

، باب رب  دنوادخ  ًادَّجُـس »  » هیرق رد  َباَْبلا » اُولُخْداَو   » جنر نودب  دایز  روط  هب  دیتساوخ ، هچره  ًادَـغَر » ُْمْتئِـش  ُثیَح   » دـیروخب هیرق  نآ 
دنیامن و ناشیا  اب  تعیب  دیدجت  دننک و  هدجـس  اهنآ  تشادـگرزب  يارب  هک  هداد  روتـسد  داد و  رارق  ار  یلع  دـمحم و  ریوصت  لاثم و 

نیا دییوگب : و  ٌهَّطِح » اُولُوقَو   » دندرگ رکذتم  ار  هدش  هتفرگ  قاثیم  دهع و  ناشیا  رب  هک  یناسک  دنشاب و  هتشاد  دای  هب  ار  ناشیا  یتسود 
.دشاب ام  تائیس  وحم  ناهانگ و  رافغتسا  ثعاب 

یم نیب  زا  ار  قباس  ياه  شزغل  تاهابتـشا و  میزرمآ و  یم  ار  امـش  یبلق  ناهانگ  راک  نیا  اب  ام  ْمَُکل » ْرِفْغَن  : » دومرف یلاعت -  يادخ - 
دهع رب  دنا و  هدرک  هانگ  هدرک و  تفلاخم  تیالو  اب  هک  یناسک  فالخ  رب  دندرکن  هانگ  هک  یناسک  هب  َنِینِـسْحُْملا » ُدیِزَنَـسَو   » میرب و

« َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَسَو  : » دومرف اذل  تسادخ  ناوارف  ياه  باوث  تاجرد و  نآ  تلع  میهد ، یم  هفاضا  دنا  هدرک  یگداتسیا  تیالو 

هب هچنآ  هب  دندرکن و  هدجس  روتسد  قباطم  ناشیا  ینعی  دومرف »« : دنوادخ 
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ار نآ  هک  خرـس  مدنگ  ینعی  ًاتاقمـس  ًاطه  دنتفگ : دندش و  دراو  تشپ  اب  رد  نآ  زا  نکیل  دـندرک ، متـس  دـنتفگن و  هدـش  هتفگ  ناشیا 
.تسا نخس  نیا  راک و  نیا  زا  رتهب  ام  شیپ  رد  میروخب 

دـنداد و رییغت  دوب  هدـش  هتفگ  ناشیا  هب  ار  هچنآ  َنوُقُـسْفی » اُوناَـک  اَِـمب  ِءاَـمَّسلا  ْنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْـنلَزنَأَف  : » دومرف دـنوادخ 
رطاخ هب  دمآ  دورف  ناشیا  رب  نامـسآ  زا  یباذع  اذل  دنداهنن ، ندرگ  ار  ناشیا  نیرهاط  نادنزرف  یلع و  دمحم و  تیالو  ادخ و  تیالو 

يا هدع  هک  تسا  نیا  هدیـسر  ناشیا  هب  هک  يزجر  و  دنا ، هدش  جراخ  ادخ  تعاط  روتـسد و  زا  ینعی  دنا  هدیزرو  قسف  ناشیا  هک  نیا 
هک تسناد  یم  دنوادخ  هک  دنا  هدوب  یناسک  ناشیا  و  دندرم ، نت  رازه  تسیب  دص و  زور  کی  رد  هک  يروط  هب  .دـنا  هدرم  نوعاط  اب 
زا ای  دنروآ و  یم  نامیا  دننک و  یم  هبوت  هک  تسناد  یم  دنوادخ  هک  یناسک  يارب  زجر  نیا  و  دنروآ ، یمن  نامیا  دننک و  یمن  هبوت 

دنروآ و یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  نامیا  دنتـسرپ و  یم  یگناگی  هب  ار  دنوادخ  دنوش و  یم  دـلوتم  كاپ  ینادـنزرف  وا  بلص 
« .دشن لزان  دنریذپ  یم  ار  وا  ردارب  یصو و  تیالو 

َهیِش َال  ٌهَمَّلَسُم  َثْرَْحلا  یِقْسَت  َالَو  َضْرَْألا  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  َال  ٌهَرََقب  اَهَّنِإ  ُلوُقی  ُهَّنِإ  َلاَق   » هیآ رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 1115) ترضح نآ  زا  و 
دراد یتافص  نینچ  هک  يواگ  نتشک  هب  ام  راگدرورپ  ایآ  یسوم  يا  دنتفگ : دش ، نایب  تافـص  نیا  هک  یماگنه  دومرف : ( 1116 «) اَهِیف

یم رگا  هک  نیا  هچ  .داد  نامرف  امـش  هب  دنوادخ  دومرفن : ادتبا  نامه  رد  یلو  يرآ  داد : خـساپ  یـسوم  ترـضح  .تسا  هداد  روتـسد 
: دنتفگ یم  هک  یعقوم  دیاب  داد  روتسد  دنوادخ  دومرف 
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خساپ دیاب  دیسرپ و  یم  ادخ  زا  گنر  زا  یسوم  ترضح  دیابن  تسیچ ؟ واگ  نآ  گنر  ینعی  ( 1117 «) یِه اَم  اََنل  ْنیَبی  َکَّبَر  اََنل  ُعْدا  »
يوریپ وا  روتـسد  زا  دشاب و  ادخ  نامرف  نیا  قادصم  دـناوت  یم  يواگ  ره  نتـشک  .دیـشکب  يواگ  هک  داد  روتـسد  دـنوادخ  داد : یم 

.دوب لیئارـسا  ینب  زا  یناوج  رد  شیپ  رد  هاگنآ  دنتـساوخ و  ار  واگ  نیا  تسا  یعطق  واگ  نتـشک  هک  دـش  مولعم  هک  یماگنه  .دـینک 
ام رادتسود  وت  دومرف : ناشیا  هب  داد ، ناشن  ناوج  نآ  هب  ار  شکاپ  نادنزرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  باوخ  رد  دنوادخ 

، دنرخب ار  وت  واگ  دنتساوخ  لیئارسا  ینب  هک  یماگنه  .میهد  وت  هب  ایند  نیمه  رد  ار  وت  ياه  شاداپ  زا  یخرب  میهاوخ  یم  ام  یتسه و 
ناوج نآ  دزاس ، یم  دـنمتورث  ار  وت  نادـنزرف  وت و  هک  دـنک  یم  اقلا  يزیچ  ترداـم  هب  دـنوادخ  شورفن ، ار  نآ  ترداـم  رما  نودـب 

یم ار  نآ  رانید  ود  هب  نم  تفگ : یشورف ؟ یم  دنچ  دندیسرپ  وا  زا  دنتـساوخ و  ار  وا  واگ  دندمآ و  وا  دزن  هب  مدرم  دش و  لاحـشوخ 
.رانید راهچ  هب  تفگ : ناوج  ردام  دیسرپ ، شردام  زا  ناوج  تسا ، لوبق  دنتفگ : دشاب ، یم  مردام  تسد  نآ  رایتخا  یلو  مشورف 

هچنآ فصن  هتـسویپ  رانید ، تشه  تفگ : ردام  داد ، ربخ  شردام  هب  ناوج  میهد ، یم  رانید  ود  ام  دـنتفگ : داد ، ربخ  ناـشیا  هب  ناوج 
رایسب واگ  کی  تسوپ  هک  ییالط  ياهرانید  هب  نآ  تمیق  هک  نیا  ات  درک  یم  ربارب  ود  ردام  یلو  دنتفریذپ  یم  ار  تفگ  یم  شردام 

« .دنتتشک ار  واگ  ناشیا  تفریذپ و  ار  هلماعم  ردام  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دیسر ، درک  یم  رپ  ار  گرزب 

تادوجوم همه  رب  تیالو  ضرع  رد 

یفتخم و سوفن  همه  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  رون  هک  نیا  رب  دهاش  و 
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ماما زا  نارمح  زا  هرارز  هب  شدانـسا  هب  یفاـک  رد  تسا ، همه  رب  ناـشیا  تیـالو  ضرع  هراـبرد  ( 1118) یفاـک تیاور  .تسا  نونکم 
ِناَءاَْملا َجَزَْتماَف  ًاجاَجُأ  ًاِحلاَم  ًءاَم  ًابْذَع َو  ًءاَم  َقَلَخ  َْقلَْخلا  َقَلَخ  ُثیَح  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب 
ِلاَمِّشلا ِباَحْصَِأل  َلاَق  ٍماَلَِسب َو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  َنوُّبِدی  ِّرَّذلاَک  ْمُه  ِنیِمْیلا َو  ِباَحْـصَِأل  َلاَقَف  ًادیِدَش  ًاکْرَع  ُهَکَرَعَف  ِضْرَْألا  ِمیِدَأ  ْنِم  ًانیِط  َذَخَأَف 

َنیِیبَّنلا یَلَع  َقاَثیِْملا  َذَخَأ  َُّمث  َنِیِلفاغ  اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َلاَق َأ  َُّمث  ِیلَابُأ  َال  ِراَّنلا َو  َیلِإ 
ِیلوُأ یَلَع  َقاَـثیِْملا  َذَـخَأ  ُهَُّوبُّنلا َو  ُمَُهل  ْتَتَبَثَف  یََلب  اُولاَـق  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِیلَع  اَذَـه  َّنَأ  ِیلوُسَر َو  ٌدَّمَُحم  اَذَـه  َّنَأ  ْمُکِّبَِرب َو  ُتَْسل  َلاَـقَف َأ 

يِدـْهَْملا َّنَأ  مالـسلا َو  هیلع  یِْملِع  ُناَّزُخ  يِْرمَأ َو  ُهَالُو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُؤایِـصْوَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ِیلَع  ِیلوُسَر َو  ٌدَّمَُحم  ْمُکُّبَر َو  ِینَّنَأ  ِمْزَْعلا 
َْمل ُمَدآ َو  ْدَحْجی  َْمل  اَنْدِهَش َو  ِّبَر َو  ای  اَنْرَْرقَأ  اُولاَق  ًاهْرَک  ًاعْوَط َو  ِِهب  ُدَبْعُأ  ِیئاَدْعَأ َو  ْنِم  ِِهب  ُمِقَْتنَأ  ِیَتلْوَد َو  ِِهب  ُرِهْظُأ  ِینیِِدل َو  ِِهب  ُرِـصَْتنَأ 
ْنِم َمَدآ  یلِإ  انْدِـهَع  ْدََـقل  َّلَج َو  َّزَع َو  ُُهلْوَق  َوُه  ِِهب َو  ِراَْرقِْإلا  یَلَع  ٌمْزَع  َمَدِآل  ْنُکی  َْمل  يِدـْهَْملا َو  ِیف  ِهَسْمَْخلا  ِءاـَلُؤَِهل  ُهَمیِزَْعلا  ِتَتَبَثَف  َّرِقی 

ِباَحْـصَِأل َلاَق  اَهُوباَهَف َو  اَهُولُخْدا  ِلاَمِّشلا  ِباَحْـصَِأل  َلاَقَف  ْتَجِّجُأَف  ًاراـَن  َرَمَأ  َُّمث  َكَرَتَف  َوُه  اَـمَّنِإ  َلاَـق  ًاـمْزَع  َُهل  ْدَِـجن  َْمل  یِـسَنَف َو  ُلـْبَق 
َّمَثَف اَهُوباَهَف  اُولُخْداَف  اُوبَهْذا  ُمُُکْتلَقَأ  ْدَق  َلاَقَف  اَْنِلقَأ  ِّبَر  ای  ِلاَمِّشلا  ُباَحْصَأ  َلاَقَف  ًاماَلَـس  ًادَْرب َو  ْمِهیَلَع  َْتناَکَف  اَهُولَخَدَف  اَهُولُخْدا  ِنیِمْیلا 

اراوگ یبآ  دیرفآ  ار  قیالخ  هک  یماگنه  دنوادخ  ُهیِصْعَْملا ؛ ُهیَالَْولا َو  ُهَعاَّطلا َو  ِتَتَبَث 
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نیمی باحصا  هب  دز و  مه  رب  یتخس  هب  ار  نآ  و  تفرگ ، نیمز  حطس  زا  یلگ  تخیمآرد و  ار  بآ  ود  نیا  .دیرفآ  خلت  روش و  یبآ  و 
.مرادـن یکاب  و  منهج ، يوس  هب  دومرف : لامـش  باحـصا  هب  و  دـیور ، تشهب  يوس  هب  شمارآ  اـب  دومرف : دـندوب  هچروم  ناـس  هب  هک 
« .میدوب لفاغ  نیا  زا  ام  هک  دییوگن  تمایق  رد  میداد ، تداهش  ام  يرآ ، دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : هاگنآ 

ملع نئازخ  رما و  نایلاو  شیایصوا  یلع و  لوسر و  دمحم  متسین و  امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  قاثیم  ناربمایپ  رب  هاگنآ 
هرک عوط و  هب  مشک و  یم  ماـقتنا  منانمـشد  زا  منک و  یم  هریچ  بلاـغ و  ار  دوـخ  تلود  وا  اـب  هک  دنتـسین ؟ منید  رواـی  يدـهم  نم و 
نیا ءایبنا  نیب  رد  سپ  دومن ، زین  رارقا  درکن و  راکنا  مدآ  میداد و  تداهـش  میدرک و  رارقا  اراـگدرورپ  دـنداد : خـساپ  موش ؟ تداـبع 
َمَدآ َیلِإ  اَنْدِهَع  ْدََقلَو  : » هفیرش هیآ  زا  دارم  نیا  درکن و  ادیپ  يدهم  هب  رارقا  رب  مزع  مدآ  هدش و  يدهم  هرابرد  تمیزع  ياراد  نت  جنپ 

.تشاذگاو ار  وا  تشادن و  مدآ  هب  يراک  هاگنآ  و  دومرف : ( 1119 «) ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْملَو  یِسَنَف  ُْلبَق  ْنِم 

: دومرف نیمی  باحصا  هب  دندش و  كانمیب  نآ  زا  دیوش  نآ  دراو  دومرف : لامش  باحصا  هب  دنوزرفارب ، یـشتآ  هک  داد  روتـسد  هاگنآ 
، رذـگب ام  زا  اراگدرورپ ! دـنتفگ : لامـش  باحـصا  دـیدرگ ، نما  کنخ و  ناشیارب  شتآ  .دـندش  لخاد  ناشیا  دـیوش ، شتآ  لـخاد 
تیالو و تعاط و  اجنآ  زا  دندیـساره ، دوخ  رب  نآ  تبیه  زا  نکیل  دنوش  دراو  دنتـساوخ  دـیوش ، شتآ  دراو  نونکا  متـشذگ  دومرف :

« .دمآ دیدپ  تیصعم 

تلالد نایب 
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هک دور  یم  روصت  میکح  لداع  زا  هنوگچ  .دـندوب  تملظ  فرـص  ناـشیا  دوبن ، تیـالو  توبن و  تقیقح  ناـشیا  رد  رگا  هک  نیا  نآ 
: دومرف و  ( 1120 «) اَهَعْـسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَکی  َال  : » دوب هدومرف  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک  توبن  دـیحوت و  هب  رارقا  هب  راداو  ار  ناشیا 

.هنیمز نیا  رد  هدراو  تایآ  رگید  زین  و  ( 1121 «) اَهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َال  »

.دزاس یم  نشور  ار  اج  نیا  هک  میا  هدرک  نایب  یبلاطم  نآ  ریغ  و  نامیالا » باوبا   » رد و 

تساوخ هب  و  دش -  نایب  هک  یناعم  نآ  هب  دنمدرم -  رصانع  اه و  هناوتسا  ناکرا و  نایعیش و  همه  رب  ادخ  ياه  تجح  ناشیا  نیاربانب 
.دنک یم  تیاده  لماکت  تفرشیپ و  هب  دنوادخ  میهد و  یم  يرتشیب  حیضوت  مکنع » لبق  هدّحو  نم  مکب و  ءدب  هَّللا  دارا  نم   » رد ادخ 

ٌهَدِحاَو ْمُکَتَنیِط  ْمُکَروُن َو  ْمُکَحاَوْرَأ َو  َّنَأ  َو 

دندحاو رون  (ع ) هّمئا هنوگچ  هک  نیا  رد 

دندحاو رون  (ع ) هّمئا هنوگچ  هک  نیا  رد 

.مینک نایب  ار  ینارون  سبق  دنچ  هک  دبلط  یم  تارقف  نیا  نایب 

هقلطم تقیقح  اب  تادوجوم  طابترا  یگنوگچ  رد  لوا : سبق 

هک دوب  تامولعم  زیمت  ملاع  رد  نییعت  زا  دـعب  هیهلا  توبن  تقیقح  نوؤش  زا  ینأش  تادوجوم  همه  هکلب  ناـسنا  أدـبم  هک  دـش  نشور 
دوبن نکمم  نآ  هب  يدوجو  هراشا  لباق  یتح  هکلب  دوبن ، سفن  حور و  لقع و  تشادـن و  صوصخم  يدـیق  صاخ و  یتفـص  یماـن و 

.دوش نآ  هب  ملاع  نامه  نآ  رد  یهلا  هراشا  هک  نیا  رگم 

صاـخ یماـن  هک  دوش  یم  قلخ  ملاـع  رد  يدوجو  هراـشا  لـباق  یلک  قلطم  دوـجو  ملاـع  هلحرم  هب  هبترم  نآ  زا  ندـمآ  دورف  زا  دـعب 
لاـمجا وحن  هب  دوعـص  لوزن و  بتارم  همه  عماـج  هبترم  نآ  رد  تقیقح  نیا  دوش ، هتـشاذگ  نآ  رب  دوـجو  مسا  هک  نیا  رگم  درادـن ،

تادوجوم همه  زاین  دروم  بآ  هک  ییایرد  لثم  .تسین  زین  نآ  تقیقح  تابثا  ناکما  هک  نانچ  تسین ، نآ  قیاقح  یفن  ناکما  هدوب و 
نالف هیمهس  نیا  هک  نیا  هب  نادب  هراشا  .دومن و  نآ  یفن  نت و  ره  هیمهس  تابثا  ناوت  یمن  ندش  ادج  زا  لبق  .تسا و  دوجوم  نآ  رد 

دوش و یمن  هدوزفا  يزیچ  ایرد  رب  دننک  ادج  ایرد  زا  ار  کت  کت  بآ  مهس  مه  رگا  .دشاب و  یمن  نکمم  تسا  نامهب  هیمهـس  نآ  و 
نونکم هتفهن و  نآ  رد  ایرد و  بآ  دوخ  رب  یتیفیک  ییادج  نینچ  هکلب  تسا ، رکب  ورمع و  دیز و  بآ  همهـس  ایرد  بآ  رادقم و  نآ 

هک يروط  هب  دشابن  ایرد  زا  ندرک  ادج  يانعم  هب  ندرک  ادج  نیا  رگا  .تسا و  هدرک  راهظا  ار  اه  نآ  ندرک  ادج  اب  لعاف  یلو  .تسا 
ییادج نیا  رد  تروص  نیا  رد  دسرن ، شبحاص  هب  مادکره  مهس 
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شیپ ار  يزیچ  ایرد  زج  هک  نیا  هچ  دنک ، بیذکت  ار  وت  دناوت  یمن  یـسک  نیاربانب  تسایرد ، نامه  اه  هیمهـس  نیا  تفگ : ناوت  یم 
، تسا ماهـس  تیفیک  زا  ریغ  ایرد  تیفیک  هک  نیا  هچ  .یتفگ  تسرد  زین  تساه  هیمهـس  نیا  زا  ریغ  ایرد  ییوگ  رگا  .دـیرادن و  يور 

دودح زا  یکی  اب  رگا  اریز  .دشن  دودحم  اه  تیدودحم  نیا  تلع  هب  ایرد  نکیلو  تسا  دودحم  اه  هیمهـس  نیا  دودحمان و  ایرد  اریز 
نآ دض  رد  دش  دودحم  يدح  هب  هک  يزیچره  هک  نیا  هچ  دشاب ، رگید  ياه  هیمهـس  نمـض  رد  دناوت  یمن  ددرگ  دودحم  اه  هیمهس 
همه رد  ایرد  درک و  ادج  ماهس  زا  ار  ایرد  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  دشاب  دوجوم  ماهـس  همه  اب  دیاب  ایرد  هک  یلاح  رد  تسین  دوجوم 

هن تساهنآ  رد  لخاد  دـشاب و  اـهنآ  اـب  نیاـبم  هک  نیا  هن  تسا  نوریب  اـهنآ  زا  دوش و  جوزمم  اـهنآ  اـب  هک  نیا  هن  تسا  لـخاد  ماـهس 
نآ رد  لخاد  یمهـس  ره  تیوه  نوچ  هکلب  يزیچ ، زا  يزیچ  ندـش  جراخ  هن  تسا  جراخ  يزیچ و  رد  يزیچ  ندـش  لـخاد  دـننامه 

تسار و بقع و  ور و  شیپ  نییاپ و  الاب و  رد  دراد و  هطاحا  اـهنآ  تادوجو  همه  رب  هکلب  تسین  يدـح  هب  دودـحم  زین  اـیرد  تسا و 
.نآ تیوه  رابتعا  هب  هن  هدش  قالطا  دح  رابتعا  هب  یمهس  ره  رب  مهس  نیا  اریز  تسا ، جراخ  ماهس  همه  زا  .تسا و  دوجوم  پچ 

مسج و لاـیخ و  مهو و  سفن و  لـقع و  ملاـع  لـیبق  زا  ملاوع  همه  رد  تدوجو  اـیرد  نآ  وت  ینک ، روصت  ار  دوخ  تیوـه  وـت  یتـقو 
اب تشوگ و  اب  اه و  ناوختسا  اب  اضعا و  ساوح و  تاکلم و 
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نادان تدوخ  ریدق و  تدوخ  انیب و  اونـش و  تدوخ  ملاع و  تدوخ  لقاع و  وت  .یتسه و  اه  نادـند  اهوم و  اب  اه و  گر  اب  باصعا و 
مودعم و هداتـسیا و  هتـسشن و  هدرم و  هدنز و  نایرگ و  نادنخ و  رادیب و  باوخ و  رامیب و  تدوخ  ملاس و  تدوخ  لفاغ و  تدوخ  و 
هنیس و نابز و  ینیب و  مشچ و  تروص و  رس و  رد  هک  یتسه  وت  یتسه و  هدننک  کش  هدننک و  نیقی  هدنماشآ و  هدنروخ و  دوجوم و 
ود وت  ای  تسا و  زاجم  وت  اب  تافاضا  اه و  تبسن  نیا  ایآ  .يراد  روضح  تدوجو  طاقن  مامت  ازجا و  اضعا و  همه  جرف و  اپ و  تسد و 

داد و تبسن  وت  هب  ار  ندینش  ناوت  یمن  يرداق  وت  نوچ  ای  هتـسشن و  یکی  هداتـسیا و  یکی  لهاج  یکی  ملاع و  یکی  يا ، هدیدرگ  نت 
.درک تافص  رگید  یفن  وت  زا  ناوت  یم  یتفص  هب  فاصتا  هطساو  هب  ای  تافص و  رگید  نینچمه 

رمضملا رهظی  هفرحاب  يذلا  نیبملا  باتکلا  تناف 

ریغص مرج  کنا  معزتأ 

ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیفو 

رصبت مل  کیف و  کئادو 

رعشت مل  کیف و  کئادو 

رد یتسه  یکچوک  مسج  طقف  وت  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  .دوش  یم  راکـشآ  یناهنپ  نآ  فورح  اب  هک  یتسه  ینیبم  باـتک  وت  ینعی :
.ینک یمن  ساسحا  یلو  تسا  وت  رد  زین  وت  ياود  یناد  یمن  یلو  يدنمدرد  وت  تسا و  ناهنپ  ربکا  ملاع  وت  رد  هک  یلاح 

نایاپ یب  يایرد  ایلع و  هملک  يربک و  تیآ  ربکا و  مسا  میظع و  أبن  هک  ماما  هب  هنوگچ  سپ  یتفاـی  هنوگ  نیا  ار  تدوخ  هک  یماـگنه 
وت تبسن  هک  یلاح  رد  داد ، تبسن  ار  تادوجوم  ناوتن  تسا ،
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لاثم یلک و  رهظم  ماما  هک  میدرک  نایب  هک  نیا  هچ  .تسا  باستنا  نیا  هب  وت  زا  رتراوازـس  ماما  اذـل  تسایرد و  هب  هرطق  دـننامه  وا  هب 
: دـمآ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  تاملک  رد  هک  نانچ  تسا  روط  نیا  زین  ایبنا  متاخ  هب  تبـسن  يو  تسا و  يوبن  تقیقح  لماک 

نیا هچ  تسا ، نینچ  نیا  تسا  هیهلا  توبن  تقیقح  هک  رثأتـسم  مسا  هب  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  ٍدَّمَُحم » ِدِیبَع  ْنِم  ٌْدبَع  اَنَأ  »
.تسا یلاعت -  يادخ -  دیمح  مسا  زا  قتشم  وا  مسا  هدش و  هدیرفآ  ترضح  نآ  تاذ  رون  زا  نآ و  زا  يا  هیآ  ترضح  نآ  هک 

ههلالا هلا  هب  تبسن  رثأتسم  مسا  رثأتسم و  مسا  هب  تبسن  ربمایپ  ربمایپ و  هب  تبسن  ماما  تسا و  دودحم  ماما  هب  تبسن  يدوجوم  ره  سپ 
یمسا ره  سپ  دنا ، یهانتم  ریغ  دوخ  ملاوع  هب  تبسن  کیره  هچرگ  .دنا  هنوگ  نیا  هئایربک -  مظع  هتمظع و  ّتلج  بابرالا -  بر  و 

يو رب  هدوب  دودـحم  نادـب  تامولعم  زیمت  ملاع  رد  هک  شّدـح  رابتعا  هب  مسا  نآ  هدـش و  هدـیمان  یمـسا  هب  یئزج  هاوخ  یلک و  هاوخ 
.دشاب هدش  هداهن  يو  رب  هدومن  لزنت  نآ  هب  هک  ینوؤش  بتارم و  رابتعا  هب  مسا  نآ  هک  نیا  هن  هدش و  هتشاذگ 

نیاربانب دنا ، هدش  هتفرگ  یتفص  ره  نوؤش  زا  ینأش  هب  ای  دنتافص و  زا  یصاخ  هبترم  مسا  هریغ  رداق و  میلع و  لثم  تافـص  ءامـسا  هلب 
هَّللا مسا  درادن و  یمسر  مسا و  تاذ  هک  میتفگ  رطاخ  نیمه  هب  .تسا و  هدش  هتـشاذگ  يو  رب  نوؤش  بتارم و  نآ  ظاحل  هب  مسا  نآ 

تافص هب  تبسن  نآ  تیعماج  رابتعا  هب  تباث  يارب 
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.دنتسه ینسح  ءامسا  نآ  رهاظم  هک  تسا  يا  هیتوبث 

رگید یمکح  ضرع  رد  دراد و  یمکح  لوط  رد  (ع ) همئا تقیقح  مود  سبق 

یلع و دمحم و  ياه  مان  دنتسه و  نیعت  ملاع  رد  مالسلا  مهیلع  شلآ  دمحم و  هک  ینامز  ات  هک  دش  نایب  هوبنلا » تیب  لها  ای   » هرقف رد 
ضرع رد  دنوش ، یم  يراذگمان  ناشیا  ياه  مان  هب  نارگید  هکنانچ  دـنراد  ار  اه  مان  رگید  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و 

دمحم و نیاربانب  دنتـسین ، قلخ  لوط  رد  اذل  تسا و  یلاعت -  يادخ -  هب  ناشیا  تشگزاب  ادـخ و  زا  اهنآ  أدـبم  هدوب و  تانیعت  رگید 
ًالثم دنشاب ، یمن  طئاسو  هب  ولو  رگید  یخرب  تلع  یضعب  ای  همه و  رد  رثؤم  تلع  زگره  تانیعت  نیا  توسک  رد  مالسلا  مهیلع  شلآ 

هب وا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  رد  رثؤم  وا  ای  و  تسا ، قلخ  رد  رثؤم  وا  مالسلا و  هیلع  نامز  تجح  رد  رثؤم  دنوادخ  دیوگب  یسک 
قلخ ریبدت  رگید  یخرب  هطساو  هب  ناشیا  زا  یخرب  دنهد و  يزور  دننیرفایب و  ناشیا  اذل  و  دشاب ، قلخ  رد  رثؤم  دوخ  تیب  لها  هطساو 

دهد و يزور  ای  دنیرفایب و  ناشیا  هطـساو  هب  دنوادخ  .دنیامن و  قلخ  ریبدت  شیوخ  تفالخ  تماما و  نامز  رد  اهنآ  همه  ای  و  دنیامن ،
مدرم رد  فرـصت  رد  درفتم  روصم و  هدننیرفآ و  قلاخ و  اهنت  دنوادخ  هکلب  .تسین  حیحـص  دناریمب ، دنک و  هدـنز  دـنادب و  ناشیا  هب 

رد هب  انگنت  ّتلذ و  زا  ار  وا  ات  تسین  وا  رواـی  یلو و  یـسک  درادـن و  يا  هطـساو  اذـل  دـشاب ، نیب  رد  يا  هطـساو  هک  نیا  نودـب  تسا 
.تسا رترب  کیرش  نتشاد  زا  دنوادخ  و  درادن ، یکیرش  هدننک و  کمک  ریزو و  دروآ و 

يانعم هب  دنراد ، رارق  قلخ  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  يرآ ،
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زا ناربمایپ  تادوجو  دنتـسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  هیهلا  توبن  تقیقح  تاـجرد  رهاـظم  اـهنآ  قیاـقح  دوجو و  هک  نیا 
هب طیحم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تادوجو  سپ  دشاب ، یم  رتنییاپ  هجرد  زا  مدرم  تادوجو  هدش و  یـشان  ناشیا  هجرد  زا  رت  نییاپ  هجرد 
زا ناشیا  أدـبم  تسا و  طـیحم  ياـیرد  هب  هرطق  تبـسن  دـننامه  ناـشیا  تادوجو  هب  مدرم  دوجو  تبـسن  تسا و  مدرم  تادوجو  همه 
ام تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  هبترم  زا  رت  نییاپ  هک  تسا  يا  هبترم  کی  زا  تسا  رثأتـسم  مسا  هک  هیهلا  توبن  تقیقح 
نب لیمک  تیاور  ، اه تیاور  نآ  رب  هوالع  ! امن هعجارم  اجنآ  هب  میدروآ ، ناـهرب  نآ  رب  لـقع  تنـس و  باـتک و  زا  باـتک  يادـتبا  رد 
هیلإ هللا و  نم  اهؤدـبم  یتلا  هذـه  : » دومرف دراد  تلالد  بلطم  نیمه  رب  هقطان  سفن  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1122) دایز

.درک میهاوخ  لقن  ار  نآ  يدوز  هب  ام  دوعت »

(ع) هّمئا هناگجنپ  حاورا  رد  موس : سبق 

هب هک  نیا  زج  تسا  زیچ  کـی  حور  هچرگ  تسا ، نآ  رب  ینتبم  رت  نییاـپ  بتارم  يدوـجو  راـتخاس  هک  تسا  يزیچ  زا  تداـبع  حور 
.دراد صاخ  یمان  تسا  هبترم  نآ  نوؤش  أشنم  دوخ  بتارم  زا  کیره  بسح 

تمدخ يدرم  تفگ : ، » تسا هدـیمان  حور  ( 1123) یفاک تیاور  رد  اج  جـنپ  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رطاـخ  نیمه  هب  و 
هچنآ اما  تفگ : هک  نیا  ات  دنک ، یمن  انز  نامیا  لاح  رد  هدنب  هک  دننک  یم  نامگ  یمدرم  تفگ : دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

سدقلا حور   - 1 تسا : هداد  رارق  حور  جنپ  ناشیا  رد  دنوادخ  .دنا  هدوب  لسرم  ریغ  لسرم و  ناربمایپ  ناشیا  هتفگ ، ناینیـشیپ  هرابرد 
لسرم يایبنا  سدقلا  حور  اب  ندب ، حور  توهش 5 -  حور  هوق 4 -  حور  نامیا 3 -  حور   - 2
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اب هوق  حور  اب  دـنا و  هدـیزرون  كرـش  هدرک و  تدابع  ار  دـنوادخ  نامیا  حور  اب  دنتـسناد و  ار  ایـشا  نآ  اب  و  دـنا ، هدـش  لسرم  ریغو 
حاکن ار  ناوج  نانز  هدیـسر و  اهاذغ  ياه  تذـل  هب  توهـش  حور  اب  دـنا و  هداد  ناماس  ار  دوخ  شاعم  روما  هدرک و  هزرابم  نانمـشد 

رد موس  رون  رد  ام  تسا و  ینالوط  تیاور  .تسا » هدـیزرمآ  ناشیا  ناهانگ  سپ  .دـندرک  تکرح  شبنج و  ندـب  حور  اـب  دـندرک و 
.میا هدرک  لقن  ار  نآ  نوموصعملا »  » هرقف

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يا  متفگ  مدیسرپ و  ترضح  نآ  زا  تفگ : : » تسا هدیمان  سفن  ار  نآ  ( 1124) دایز نب  لیمک  تیاور  رد  و 
! یناسانشب نم  هب  ار  مسفن  مهاوخ  یم 

.مناسانشب وت  هب  ار  وا  ات  تسا  سفن  مادک  سفن  زا  وت  دارم  لیمک  يا  دومرف :

؟ میراد سفن  کی  زا  شیب  رگم  نم  يالوم  مدیسرپ :

هیلک سفن   - 4 یسدق ، هقطان  سفن   - 3 یناویح ، هکردم  سفن   - 2 یهایگ ، هیمان  سفن   - 1 میراد : سفن  راهچ  لیمک ! داد : خساپ 
.دنتسه تیصاخ  ود  هوق و  جنپ  ياراد  مادکره  یهلا و 

یمک 2  - 1 دراد : تیصاخ  ود  تسا و  هیبرم  هعفاد 5 -  همضاه 4 -  هبذاج 3 -  هکسام 2 -   - 1 هوق : جنپ  ياراد  یهایگ  هیمان  سفن 
.تسا هدش  هتساخرب  دبک  زا  دراد و  هدهع  رب  ار  يدایز  - 

تیـصاخ ود  ياراد  ییاواسب و  ییاشچ 5 -  ییایوب 4 -  ییانیب 3 -  ییاونش 2 -   - 1 تسا : هوق  جـنپ  ياراد  یناویح  هکردـم  سفن 
.دزیخ یم  رب  بلق  زا  بضغ و   - 2 توهش )  ) يدونشخ  - 1 تسا :

ملع 4 يروآدای 3 -  رکف 2 -   - 1 تسا : هوق  جنپ  ياراد  هیسدق  سفن  و 
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دراد و هتـشرف  سوفن  هب  يرتشیب  تهابـش  اهنآ  همه  زا  سفن  نیا  .تسا  هتـساخنرب  ندب  زا  ییاج  زا  یهاگآ و  يرادـیب و  ملح 5 -  - 
.تمکح  - 2 یگزیکاپ )  ) تهازن  - 1 تسا : تیصاخ  ود  ياراد 

 - انغ 5 نیع  رد  رقف  لذ 4 -  نیع  رد  تزع  اقش 3 -  نیع  رد  تمعن  انف 2 -  نیع  رد  اقب   - 1 تسا : هوق  جنپ  ياراد  هیهلا  هیلک  سفن 
.میلست تیاضر 2 -   - 1 تسا : تیصاخ  ود  ياراد  الب و  رد  ییابیکش 

زا نم  : » ینعی ( 1125 «) یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  : » دوـمرف هک  ددرگ  یم  رب  نیا  هب  هفیرـش  هیآ  تسادـخ و  هیحاـن  زا  سفن  نیا  أدـبم  و 
« .مدیمد يو  رد  دوخ  حور 

.لیمک ثیدح  نایاپ  .دراد » رارق  همه  طسو  لقع  و  ( 1126 «) ًهیِضْرَم ًهیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  * ُهَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتیَأ  ای  : » دومرف و 

همه أدـبم  هک  نیا  هچ  هدـیمان ، سفن  اجنیا  رد  ار  نآ  حور  راهچ  هدـش ، رکذ  یلبق  تیاور  رد  تسا  نامه  سفن  نیا  هک  دـیدید  اـمش 
سفن هب  یلو  دوش ، یم  هداد  تبسن  وا  هب  راثآ  هک  تسا  نآ  سفن  اریز  تسا ، بوسنم  ناشیا  هب  راثآ  و  دنا ، هدوب  بتارم  نیا  رد  راثآ 

ار نآ  اذـل  تسا و  راهچ  نیا  تیوه  سفن  نآ  تسین و  بوسنم  وا  هب  راثآ  زا  کیچیه  هک  نیا  هچ  تسا ، هتفگ  لـقع  اـجنآ  رد  مجنپ 
هک نیا  هچ  دنیوگ ، یم  لقع  نآ  هب  دشاب  یم  هدرک  فصو  ادخ  هچنآ  ریغ  هب  ادخ  فصو  عنام  باجح و  نوچ  تسا و  هدـیمان  حور 

.تسا هدش  هتفرگ  عنم »  » زا لقع 

ار شرع  دنوادخ  ایآ  دیسرپ  قیلثاج  تفگ : تسا ، هدرک  هراشا  ( 1127) یفاک تیاور  رد  بلطم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
دنک و یم  لمح 
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همه هک  خرـس  يرون  دـیرفآ ، رون  راهچ  زا  ار  شرع  دـنوادخ  ...تسا  شرع  لماح  دـنوادخ  دومرف : دـنک ؟ یم  لمح  ار  وا  شرع  اـی 
درز نآ  زا  درز  ياهرون  همه  هک  درز  يرون  دنا و  هدـش  زبس  نآ  زا  زبس  ياهرون  هک  زبس  يرون  هدـش و  خرـس  نآ  زا  خرـس  ياهرون 

هناگراهچ ياهرون  زا  دارم  لامجا و  هبترم  ضرع  زا  دارم  سپ  .دنا  هدش  دیفس  نآ  زا  دیفس  ياهرون  همه  هک  دیفس  يرون  دنا و  هدش 
.میتفگ نخس  نآ  زا  ءالبلا » ناکرا  و   » هرقف تدایز  حرش  رد  .تسا و  هتفگ  سفن  نآ  هب  لیمک  تیاور  رد  هک  تسا  لیصفت  بتارم 

هتفگ حور  نآ  هب  نیمه  رطاخ  هب  تسا ، هناگجنپ  ملاوع  نآ  هیاپ  ماوق و  بتارم  نآ  تیوه  هک  تسا  نآ  تیاور  رد  حور  زا  دارم  سپ 
هتفگ سفن  نآ  هب  دوش  یم  بترتم  نآ  رب  مادـکره  هصاـخ  روص  ظاـحل  هب  بتارم  نآ  هب  طوبرم  راـثآ  هک  نیا  ظاـحل  هب  یلو  تسا ،

هک نانچ  تسا ، هدـیمان  لقع  ار  نآ  ندوب  باجح  ظاـحل  هب  هتفگ و  سفن  نآ  هب  لـیمک  تیاور  رد  نطوم  راـهچ  رد  هکناـنچ  تسا ،
.میدرک نایب 

ظاحل و هب  اه  ماـن  نیا  زا  کـیره  و  رگید ، یماـسا  هاـگ  حور و  هاـگ  لـقع و  هاـگ  دوش و  یم  هدـیمان  شرع  هاـگ  تسخن  هبترم  سپ 
نیمه بتارم  نآ  همه  تیوه  تسا و  بتارم  ماـمت  ماوـق  نیمه  تسا و  یکی  یّمـسم  هچرگ  سپ  تسا ، هدـش  هداـهن  نآ  رب  يراـبتعا 

.تسا یکی 

سپ تسا ، تینارون  هب  دوجو  ملاع  روهظ  يادتبا  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  حاورا  یلجت  نیلوا  رون  زا  دارم  اما  و 
.تسا ینسح  ءامسا  زا  بتارم  رگید  هدننک  راهظا  یلو  رهاظ  دوخ  هب  وا 
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نآ زا  .تسا و  یلاعت  كرابت و  هَّللا و  رهاظ  ینعی  یلاعت » كرابت و  هَّللا  وه  رهاظلاف  : » هک هدـمآ  ءامـسا  ثودـح  تیاور  رد  هک  نانچ 
هب مالـسلا  مهیلع  همئا  بوـلق  حاورا و  نادـبا و  شنیرفآ  باـب  رد  ( 1128) یفاک رد  هکناـنچ  .تسا  هدـش  ریبعت  نییلع »  » هب راـبخا  رد 
ام نایعیش  حاورا  رتالاب و  زا  ار  ام  حاورا  دیرفآ و  نییلع  زا  ار  ام  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانسا 
هب ناشیا  ياه  لد  تسا و  رارقرب  یکیدزن  ناشیا  ام و  نیب  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدرک  قلخ  رت  نییاپ  زا  ار  ناشیا  نادبا  نییلع و  زا  ار 

ار ام  حاورا  هدیرفآ و  نآ  زا  زین  ار  ام  نایعیش  تلبج  هدیرفآ و  نییلع  زا  ار  ام  : » ترـضح نآ  نخـس  زا  دارم  سپ  .دراد » لیم  ام  يوس 
دوجو ملاوع  اجنیا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  حاورا  زا  دارم  سپ  تسا ، هدیرفآ  نآ  زا  زین  ار  ام  نایعیـش  ترطف  دـیرفآ و  نآ  زا  رتالاب  زا 

.تسا ناشیا  تلبج  ملاع  ناشرون  زا  دارم  اهنآ و 

هچنآ زا  ار  ام  نایعیش  ياه  لد  هدیرفآ و  نییلع  یلعا  زا  ار  ام  دنوادخ  : » دومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1129) یفاک رد  و 
ام هچنآ  زا  هک  نیا  هچ  درادار ، ام  ياوه  ام  نایعیـش  ياه  لد  اذل  دیرفآ ، نآ  زا  رت  نییاپ  زا  ار  ناشیا  نادبا  درک و  قلخ  هدیرفآ ، ار  ام 

* َنویِّلِع اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  َنییِّلِع *  یَِفل  ِراَْربَْألا  َباَـتِک  َّنِإ  َّـالَک  : » درک تئارق  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  میا  هدـش  هدـیرفآ 
هتـشون يا  همان  دـیمهف ، یمن  ار  نویلع  تسا ، نییلع  رد  ناکین  همان  باتک و  زگره ! : » ینعی ( 1130 «) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشی   * ٌمُوقْرَم ٌباَتِک 

نآ دهاش  نابرقم  هک  تسا  هدش 
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« .دنتسه

هب هـک  باـئر  نـب  یلع  زا  شدانـسا  هـب  باـب  نـیا  رد  ( 1131) یفاـک رد  تـسا ، ناـیعا  رد  ناـشیا  روـهظ  أدــبم  تـنیط  زا  دارم  و  - 1
رهن نیا  زا  رت  نییاپ  يرهن  دراد و  شیوخ  شرع  زا  رت  نییاپ  يرهن  دنوادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  هدناسر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

سدـقلا و حور  نآ  دراد و  دوـجو  قوـلخم  حور  ود  رهن  ود  نیا  لـحاس  رد  .تسا  هدرک  نـشور  ار  رهن  نـیا  رهن  نآ  روـن  هـک  دراد ،
: دومرف دوـمرف و  ریـسفت  ار  نیمز  تشهب و  هاـگنآ  نیمز » زا  جـنپ  تشهب و  زا  جـنپ  دراد ، نیط  هد  دـنوادخ  تسادـخ و  رما  زا  یحور 
زا یکی  زا  ار  ربمایپ  هدش و  هدیمد  يو  رد  حور  ود  نآ  زا  یکی  زا  هک  دراد  يا  هلبج  رگم  تسین  نآ  زا  دعب  يا  هتـشرف  ربمایپ و  چیه  »
هک نیا  هچ  تیب ، لـها  زا  ریغ  یقوـلخم  دوـمرف : تسیچ ؟ لـبج  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  لوا  نسحلاوـبا  ماـما  زا  داد ، رارق  نـیط  ود  نآ 

« .دیدرگ هزیکاپ  هدیمد و  ام  رد  حور  ود  ره  زا  هدیرفآ و  نیط  هد  زا  ار  ام  دنوادخ 

میعنلا و هنج  يوأملا و  هنج  ندع و  تنج  نیط  زا  دنترابع  تشهب ، نیط   » هک دنا  هدرک  تیاور  ( 1132) تماصلا یبا  زا  نارگید  و  - 2
نیا زا  دارم  سپ  ینیـسح » رئاح  نیط  سدـقملا و  تیب  هفوک و  هنیدـم و  نیط  هکم و  زا  دـنترابع  نیمز  نیط  و  دـلخلا ، هنج  سودرف و 

.تسا رثأتسم  مسا  زا  قلخ  لزنت  یگنوگچ  تیاور 

شرع هب  رما  ماوق  هک  تسا  نیا  شرع  هب  نآ  يراذگمان  تلع  هدش و  یلوتسم  ءایشا  همه  رب  هک  تسا  رثأتسم  مسا  شرع  زا  دارم  سپ 
ملاوع همه  ماوق  هکلب  .تسا  مسا  نآ  هب  ءایشا  همه  ماوق  تسا و 
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یلوتـسم هریچ و  ءایـشا  همه  رب  مسا  نآ  هب  دنوادخ  تسا و  یگریچ  هبلغ و  يانعم  هب  تزع  تسا و  مسا  نآ  هب  ّزع  ای  مدع  ملاع  یتح 
وا رون  رون  هب  دارم  دشاب و  یم  یلاعت -  يادخ -  زج  همه  یفن  ملاع  زا  ترابع  هک  تسا  قلطم  مدـع  ملاع  رهن  نآ  زا  دارم  دوش و  یم 

يرون دوجو  ملاع  زا  ترابع  هک  تسا  هَّللا  مسا  ملاع  سدـقلا  حور  زا  دارم  و  دـشاب ، یم  مدـع  ملاع  لظ  هک  تسا  قلطم  دوجو  ملاع 
ملاع دشاب  یم  رما  ملاع  زا  هک  یحور  و  تسا ، ناشیا  تلبج  مالـسلا و  مهیلعدمحم  لآ  روهظ  أدـبم  هک  دـش  نایب  ًالبق  هک  دـشاب  یم 

.دشاب یم  نآ  بتارم  هب  لوزن  زا  لبق  ینسح  ءامسا  ملاع  توکلم و 

یلاس : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  ریـصبوبا  زا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  دلوم  باب  رد  ( 1133) یفاک رد  زین  و  - 3
هک یبش  نآ  تفگ : هک  نیا  ات  میدرک ، جح  ترضح  نآ  اب  دش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  هک 
زا رت  نیریـش  ریـشرس و  زا  رت  مرن  رت و  قیقر  بآ  زا  هک  دروآ  یندیـشون  يا  هساک  یبیغ  ملاـع  زا  یـسک  تفرگ ، رارق  محر  رد  مدـج 
رد نم  دج  تخیمآرد و  تساخرب و  دزیمآرد ، ات  داد  نامرف  ار  وا  دیناشون و  ار  شردپ  دوب و  ریش  زا  رتدیفس  خی و  زا  رتدرس  لسع و 
نم ردپ  دـج  هکنانچ  دیـشون ، وا  دـندروآ و  وا  يارب  یتبرـش  نینچ  زین  تفرگ  رارق  محر  رد  مردـپ  هک  یبش  نآ  .تفرگ و  رارق  محر 

.تفرگ رارق  محر  رد  مردپ  داد و  ار  روتسد  نامه  دوب و  هدیشون 

رارق محر  رد  نم  هک  یبش  نآ  و 
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محر رد  نم  تخیمآرد و  تساخرب و  وا  دنداد و  ار  روتـسد  نامه  وا  هب  دیـشون و  وا  دندروآ و  مردـپ  يارب  یتبرـش  نینچ  زین  متفرگ 
دنلب ادخ  ملع  هب  دش  ماجنا  ناگتشذگ  رد  هک  دش  نانچمه  دمآ و  یـسک  تفرگ  رارق  محر  رد  مدنزرف  هک  ینامز  نآ  .متفرگ و  رارق 

ار وا  سپ  تفرگ ، رارق  محر  رد  مدنزرف  نیا  و  متخیمآرد ، تسا و  هدومرف  تیانع  نم  هب  نینچ  دنوادخ  هک  مدوب  رورـسم  نم  مدش و 
.دمآ دهاوخ  مکرما » هلالج  مهفّرع  الا   » هرقف رد  تسا و  ینالوط  ثیدـح  و  ...تسا » نم  زا  دـعب  امـش  ماما  وا  مسق  ادـخ  هب  دـیبایرد ،

هک نیا  رگم  دومرفن  قلخ  دـنوادخ  ار  يا  هتـشرف  ربمایپ و  چـیه  هک  ( 1134) قباس ثیدح  رد  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  ياضتقم  سپ 
هد زا  ار  ام  یلاعت -  يادـخ -  هک  نیا  هچ  تسا ، هدـیرفآ  تنیط  ود  زا  یکی  زا  ار  ربماـیپ  .تسا و  هدـیمد  يو  رد  ار  حور  ود  زا  یکی 

هرابرد يوار  شـسرپ  زا  دعب  ( 1135) مالـسلا هیلع  نسحلاوبا  ماما  نخـس  ياضتقم  زین  هدـیمد و  حور  ود  ره  زا  ام  رد  هدـیرفآ و  نیط 
.دنتـسه ام  زا  ریغ  تاقولخم  داد  رارق  ناشیا  رد  ار  حور  ود  دنوادخ  هک  یناسک  تسا و  قلخ  لبج  زا  دارم  : » دومرف هک  ْلبَج »  » يانعم

یم تلالد  اه  نیا  .دـش » هزیکاپ  ام  تقلخ  و  تسا ، هدـیمد  حور  ود  ره  نآ  زا  ام  زا  هدـیرفآ و  نیط  هد  زا  ار  اـم  دـنوادخ  هک  نیا  هچ 
تنیط مالسلا 3 -  مهیلعدمحم  لآ  هعیش  ءایبنا و  تنیط  مالسلا 2 -  مهیلعدمحم  لآ  تنیط   - 1 دنتـسه ، هس  اه  نیط  هک  نیا  رب  دنک 

.نامیا لها  مدرم  رگید 
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نییلع و زا  رت  نییاپ  زا  هعیش  ناربمایپ و  تنیط  نآ و  زا  رتالاب  زا  ناشیا  ياه  لد  ینییلع و  تینیط  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  تنیط  سپ 
زا ناشیا  ياه  ندـب  ءایبنا و  تنیط  زا  ناشیا  ياه  لد  نآ و  زا  رت  نییاپ  زا  نامیا  لـها  مدرم  رگید  تنیط  نییلع و  زا  ناـشیا  ياـه  لد 

.تسا نآ  زا  رت  نییاپ 

جاجحوبا يا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تفگ : هک  هدـش  تیاور  جاجحلا  یبا  زا  یـسیع  نب  دـمحم  زا  رئاـصب  زا  ( 1136) راحب رد 
تنیط زا  ار  ام  هعیـش  دیرفآ و  نآ  زا  رتالاب  تنیط  زا  ار  ناشیا  ياه  لد  ینییلع و  تنیط  ار  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  دنوادخ 

مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  ياه  ندب  زا  ام  هعیـش  ياه  لد  سپ  دـیرفآ ، نییلع  تنیط  زا  ار  ناشیا  ياه  لد  هدـیرفآ و  نییلع  زا  رت  نییاپ 
.دنتسه

تنیط نیمه  زا  نمؤم  ایبنا و  تنیط  دنعون : هس  اه  تنیط  : » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدانسا  هب  ( 1137) راحب رد  و 
اذل دنا  هدـش  قلخ  تنیط  نآ  هدایز  زا  نانمؤم  یلو  دنتـسه ، لصا  ناشیا  دنتـسه و  تنیط  نآ  هدـیزگرب  زا  ناربمایپ  هک  نیا  زج  تسا ،

« .دنکفا یمن  ییادج  ناشیا  نایعیش  ناربمایپ و  نیب  دنوادخ  اذل  دنتسه ، هدنبسچ  نیط  نآ  زا  يا  هخاش 

یلعا زا  ار  ام  دنوادخ  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  یلامث  هب  شدانسا  هب  ( 1138) راحب زا  و 
ياه لد  اذل  دیرفآ ، نآ  زا  رت  نییاپ  زا  ار  ناشیا  ياه  ندب  و  درک ، قلخ  دـیرفآ  ار  ام  هچنآ  زا  ار  ام  نایعیـش  ياه  لد  دـیرفآ و  نییلع 
َباَتِک َّنِإ  َّالَک  : » دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  درک ، قلخ  ار  ناشیا  دیرفآ  ار  ام  هچنآ  زا  هک  نیا  هچ  دراد ، لیامت  ام  يوس  هب  ناشیا 

(1139 «) َنییِّلِع یَِفل  ِراَْربَْألا 

و
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مـسا هبترم  زا  ترابع  نییلع  ملاع  هک  دیتسناد  تسا و  نییلع  زا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  تنیط  سپ  تسا ، ناوارف  هراب  نیا  رد  رابخا 
همه عماج  ام  تنیط  هک  تسا  نیا  یلبق  تیاور  رد  دارم  سپ  .تساهر  قلطم و  اهدنب  همه  زا  هکلب  دشاب  یمن  بکرم  نیا  تسا و  هَّللا 

حاورا تسا و  نییلع  زا  رتالاب  زا  ناشیا  ياه  لد  و  دش » هزیکاپ  اذـل  : » دومرف رطاخ  نیمه  هب  دراد و  قالطا  هک  نیا  هچ  تساه ، تنیط 
.نیملاعلا بر  هَّللدمحلا  داب و  ناشیا  رب  ادخ  دورد  سپ  نآ ، زا  رتالاب  زا  ناشیا 

تـسا ناشیا  ترطف  هبترم  ناشیا  حاورا  زا  دارم  هک  دیوش  یم  لقتنم  موس  سبق  هب  دـیدیمهف  دـیتفرگ و  ار  سبق  دـنچ  نیا  هک  نونکا 
یمـسا تسا و  دوعـص  لوزن و  بتارم  همه  عماج  هک  تسا  ناشیا  یطرـشبال  دوجو  ملاع  زا  هک  نیا  هچ  تسین ، يدح  هب  دودحم  هک 

.تسا هدش  ریبعت  لقع  هب  لیمک  تیاور  رد  سدقلا و  حور  هب  تسخن  تیاور  رد  دوجو  نیا  زا  درادن  دوجو  زج 

مالـسلا مهیلع  همئا  دوجو  ملاـع  نییعت  نیلوا  هک  تسا  ناـشیا  هلبج  هیرون و  تیـالو  هبترم  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  رون  رون  زا  دارم  و 
.تسا

رارق محر  رد  ناشیا  زا  دـعب  ماما  هدرک و  تعماـجم  دیـشون و  ترـضح  نآ  دـندروآ و  ماـما  يارب  هک  تسا  یبآ  نآ  تنیط  زا  دارم  و 
.تسین ناشیا  هلبج  دارم  تسا و  هدش  ناشیا  ماسجا  هدام  بارش  نآ  اذل  تفرگ ،

رتالاب زا  حاورا  یخرب  هک  نیا  هن  تسا  دوجو  ملاع  زا  هبترم  کی  زا  ناشیا  حاورا  هک  نیا  تسا  یکی  ناـشیا  حاورا  هک  نیا  زا  دارم  و 
اب دشاب  حور  کی  ناشیا  حور  هک  نیا  هن  دشاب ، نییاپ  زا  یخرب  و 
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هبترم زین  دشاب و  یم  قالطا  هبترم  نآ  تسا و  هَّللا  مسا  زا  هبترم  کی  زا  ناشیا  راونا  سپ  دوش ، ددـعتم  نوگانوگ  لاکـشا  تالثمت و 
.تسا هدش  وگتفگ  نآ  زا  تیاور  رد  هک  يا  هژیو  بآ  نآ ، تسا و  هبترم  کی  زین  ناشیا  مسج 

ْتَباَط

رگید فالخ  رب  درادـن ، تافانم  اهنآ  رد  لزنت  بتارم و  همه  رد  نآ  ققحت  اب  اذـل  تسا ، هزیکاپ  بتارم  عیمج  دودـح و  همه  زا  ینعی 
.دش نایب  لیصفت  هب  لوا  سبق  رد  بلطم  نیا  .دودحم و  تادوجوم 

ْتَرُهَط َو 

نیا تلع  تسا و  تملظ  توغاط و  هبترم  یناطیـش و  تقیقح  زا  ترابع  سجر  دنا ، كاپ  اه  يدیلپ  اه و  سجر  همه  زا  ناشیا  ینعی 
یمن رثأتم  يرگید  زا  کیچیه  دنشاب و  یم  ددعتم  دنتسه ، نیعت  ملاع  رد  هک  ینامز  ات  ناشیا  هک  تسا  نیا  هتسب  عمج  ار  حاورا »  » هک

ات تسا  هدروآ  درفم  ار  تنیط »  » هملک و  رون »  » یلو .دش  نایب  مود  سبق  رد  هک  نانچ  دـنرثأتم ، یلاعت -  يادـخ -  زا  همه  هکلب  دوش ،
کی زا  همه  تنیط  سپ  تسا ، ددـعتم  ناشیا  حاورا  هچرگ  دـشاب ، یم  سنج  کـی  زا  ناـشیا  تنیط  راونا و  هک  نیا  هب  دـیامن  هراـشا 

یلو تسا  درفم  ظفل  هچرگ  سپ  دوش ، یم  دایز  مک و  لماش  هک  تسا  تعیبط  تنیط  زا  دارم  سپ  دشاب ، یم  هبترم  کی  رد  تقیقح 
.تسین نآ  ندوب  درفم  تدحو و  يارب  یلاجم  حاورا  ددعت  اب  نوچ  امش ، ياه  تنیط  راونا و  ینعی  تسا ، عمج  نآ  زا  دارم 

ٍضْعَب ْنِم  اَهُضْعَب 

ٍضْعَب ْنِم  اَهُضْعَب 

هلحرم رد  دـیاب  سپ  دـنا ، هدـش  قلخ  تنیط  تلبج و  ترطف و  کـی  زا  ناـشیا  تسا و  یکی  همئا  هبترم  رگا  ردـقم : لاؤس  زا  باوـج 
رد دنشاب ، یکی  بتارم  همه  رد  اه  یگژیو  رگید  تدابع و  يرامیب و  تمالـس و  اهرمع و  اه و  گنر  اه و  تأیه  تافـص و  رهاظ و 

.دندوب نوگانوگ  سوسحم  حوضو و  روط  هب  بتارم  نیا  همه  رد  ناشیا  هک  یلاح 

هچ دـشاب ، یم  راثآ  رد  فالتخا  تلع  نآ  ددـعت  دوجو و  فالتخا  دـنک و  یم  مکح  اهنآ  يدوجو  فالتخا  رب  لـقع  هک  نیا  هوـالع 
.تسا راثآ  ملاع  رد  للع  اهرثؤم و  روص  راثآ  هک  نیا 

، تسا راثآ  بتارم و  همه  رد  داحتا  مزلتسم  تنیط  تلبج و  ترطف و  رد  داحتا  تسا و  تسرد  نیا  داد : خساپ  شسرپ  زا 
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ناشیا دنراد ، داحتا  هناگ  هس  بتارم  رد  ناشیا  هک  نیا  اب  دنوادخ  اذل  تسا ، صاخشا  همه  زا  هصّخشم  روص  زا  یشان  فالتخا  نکیل 
يرگید دننامه  راثآ  رد  یخرب  ینعی  درکن ، ار  يرگید  هک  درک  ییاه  یگژیو  راثآ و  ياراد  ار  یکیره  اذل  داد و  رارق  نت  هدزاود  ار 

.دنتشاد ار  راثآ  رب  تردق  اهنآ  همه  هک  نیا  اب  .دندشن 

ماما دـمحموبا  تسا و  هدـش  نارگید  نیـشناج  هفیلخ و  شیاه  یگژیو  رگید  یناولهپ و  تلوص و  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذـل 
تعاجـش و رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هدـیدرگ و  نارگید  نیـشناج  شیاه  یگژیو  رگید  ملح و  رد  مالـسلا  هیلع  نسح 

مامت رد  نونکم  تافص  همه  رهظم  ار  يو  دنوادخ  هک  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  ات  روطنیمه  هدیدرگ و  نارگید  نیشناج  تداهش 
.دنا هبترم  کی  رد  تافص  همه  رد  ناشیا  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  رطاخ  نیمه  هب  داد و  رارق  مالسلا  مهیلع  همئا 

رگیدمه اب  هسیاقم  رد  (ع ) هّمئا تاماقم  بتارم و  رد 

مهیلع نیـسح  ماما  شدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلاـمث  هب  شدانـسا  هب  ( 1140) نیدـلا لامکا  رد  قودـص  هک  نانچ 
رگید يوـناز  رب  ار  مردارب  وـناز و  کـی  رب  ارم  میدیـسر ، ادـخ  لوـسر  مدـج  تمدـخ  مردارب  نم و  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 

رایتخا ناتردام  ردپ و  نم و  زا  دنوادخ  هک  دیتسه  ادخ  راتخم  طبس  ماما و  ود  امش ، يادف  مردپ  دومرف : دیسوب و  ار  ام  هاگنآ  دناشن ،
رد ادـخ  شیپ  رد  ناشیا  همه  و  تسا ، ناـشیا  مئاـق  نآ  یمهن  هک  هدـیزگرب  مالـسلا  مهیلع  ماـما  هن  نیـسح  يا  وت  بلـص  زا  هدومن و 

« .دنتسه ناسکی  تلزنم  تلیضف و 

قداص ماـما  دزن  ءازعملاوبا  نم و  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ماـس  لآ  یلوم  حابـص  یبا  هب  شدانـسا  هب  ( 1141) صاصتخا رد  و 
مالسلا هیلع 
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.هتاکرب هَّللا و  همحر  نینمؤملاریما و  يا  کیلع  مالس  تفگ : دش و  دراو  قارع  لها  زا  يدرم  میدوب ،

ءازعملاوبا هب  دـناشن ، شرانک  رد  دیـشک و  دوخ  فرط  هب  ار  وا  هاگنآ  و  هتاـکرب ، هَّللا و  همحر  مالـسلا و  کـیلع  دومرف : قداـص  ماـما 
قداص ماما  ترضح  درک ، قالطا  ناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  زج  ار  نینمؤملاریما )  ) مسا نیا  تفگ : نم  هب  وا  ای  متفگ و 

رب تساور  نیتسخن  ناماما  رب  هچره  هک  دـمهفب  هک  نیا  رگم  دـشچ  یمن  ار  نامیا  تقیقح  هدـنب  حابـصلاوبا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع 
« .تساور زین  يدعب  ناماما 

زا .میدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دلاخ  نب  نامیلس  نم و  : » هک درک  تیاور  جرعا  دیعس  هب  شیوخ  دانـسا  هب  ( 1142) دیفم و 
رگا دوش و  تعاطا  دیاب  تسا  رما  رگا  هدیسر  مالـسلا  هیلع  بلاطابا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  هچره  نامیلـس ! يا  دومرف : دیـسرپ و  ام 

زین مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  هراب  نیا  رد  هچره  درک ، ضارعا  نآ  زا  دیاب  تسا  یهن 
، دریگب داریا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  سکره  دراد ، يرترب  قیـالخ  همه  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـچرگ  دـشاب ، یم 

داریا هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دایز  ای  كدنا و  سکره  دشاب و  یم  شلوسر  ادخ و  زا  يوج  بیع  هدنریگ و  داریا  دـننامه 
ادخ هب  ناوت  یمن  وا  شور  هار و  زا  زج  هک  هدوب  ادخ  باب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  .تسا  هدیزرو  كرـش  ادخ  هب  دریگب ،

ار ناشیا  دنوادخ  تسا ، يراج  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  ادـخ  مکح  دوش ، یم  كاله  دـنز  گنچ  يرگید  هب  سکره  دیـسر ،
هیلع نینمؤملاریما  هک  دیا  هدید  .تسا  نآ  ریغ  نیمز و  يور  مدرم  رب  یهلا  هغلاب  تجح  ناشیا  داد و  رارق  نیمز  ناکرا 
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رد رگید  يرابخا  زین  و  ...متـسه » ربکا ) قوراف   ) گرزب هدـنراذگ  توافت  نم  مخزود ، تشهب و  هدـننک  میـسقت  نم  : » دومرف مالـسلا 
.دراد دوجو  هنیمز  نیا 

ریـصبوبا ات  هک  ( 1143) رئاـصب تیاور  لـثم  دـنراد ، تلـالد  رگید  یخرب  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یخرب  يرترب  رب  هک  يراـبخا  سپ 
زا رتاناد  ام  زا  یخرب  میتسه و  نزو  کی  رب  رما  يرادربنامرف و  رد  ام  همه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » تفگ هک  تسا ، دنـسم 

« .تسا رگید  یخرب 

: میدیسرپ : » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز  نب  نیـسح  زا  شدانـسا  هب  ( 1145) صاصتخا رد  و  ( 1144) رئاصب زین  و 
یکی نآرق  ریـسفت  مارح و  لالح و  هب  ناشیا  ملع  یلو  يرآ ، دومرف : خـساپ  دـنرگید ، یخرب  زا  رتاناد  مالـسلا  مهیلع  همئا  یخرب  اـیآ 

« .تسا

: دومرف یم  هک  مدینـش  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـضن  ثرح  زا  ( 1146) صاصتخا رد  و 
« .دنرترب یلع  ادخ و  لوسر  یلو  تسین ، یتوافت  مارح  لالح و  یهن و  رما و  رد  ادخ  لوسر  ام و  نیب 

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ریظن  ثداحا  رگید  ثرح و  زا  ار  ثیدح  نیا  دننامه  ( 1147) رئاصب رد  و 

داـهج و هبترم  لـثم  هدرک  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  نیـشناج  هبترم  نآ  رد  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  يا  هبترم  نآ  هک  تـسا  نـیا  اـنعم 
دنوادخ هک  يا  هنوگ  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  تجح -  نید  دییأت  مالـسلا و  امهیلع  ءادهـشلادیس  نینمؤملاریما و  رد  تداهش 

لوسر زا  تجح  ترضح  هک  نیا  هن  یلو  تسا ، رتالاب  نارگید  زا  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  متس  ملظ و  زا  ندش  رپ  زا  دعب  ار  نیمز 
هللا یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  نیا  هچ  دشاب ، رترب  لضفا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
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ماما نامز  رد  هک  روط  نآ  نامیا  ملع و  زین  دـش و  دـهاوخ  رقتـسم  نید  تجح  نامز  رد  هکنانچ  تفاـین ، رارقتـسا  نید  رما  هلآو  هیلع 
امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  ماما  ود  نیا  ایآ  دوش ، یمن  رشتنم  نامز  نآ  رد  دوش  یم  رـشتنم  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و 

؟ دنرترب مالسلا 

مالسلا مهیلع  همئا  رگید  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  تسا  ناوارف  یتدابع  ینالوط و  رمع  ياراد  هک  تجح  ترـضح  ایآ 
رت و نییاپ  یترطف  رگید  یخرب  زا  یخرب  هک  دیآ  مزال  ات  درادـن ، لیـضفت  رب  تلالد  يدراوم  نینچ  نیاربانب  دراد ؟ رت  عیفر  يا  هجرد 

هجرد نیرتالاب  رد  مالسلا  هیلع  ناشیا  همه  هکلب  دشاب ، رت  مک  ادخ  دزن  رد  یخرب  تلزنم  ای  و  دنـشاب ، هتـشاد  رت  تسپ  یتنیط  ای  رون و 
نآ زا  اـهنت  دـمح  دـش و  ناـیب  لوا  سبق  رد  هک  ناـنچ  دـنراد ، رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  هبترم  کـی  رد  نکمم و 

.دومن ییامنهار  تیاده و  شیوخ  نید  هب  ار  ام  هک  نیا  هچ  دراد ، ار  نآ  قاقحتسا  تیلها و  هک  تسادخ 

هدومن ءاضتقا  تحلصم  هک  نیا  هچ  دنک ، رـشن  شخپ و  دراد  هک  یلامک  أدبم  ره  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  لضف  تقیقح  سپ 
هداد و نویلیم  دص  یکی  ره  هب  هاش  هتفرگ ، رارق  ناشداپ  تیانع  دروم  نت  ود  هک  ضرف  دیامن ، رـشن  ار  لامک  نیا  يرگید  هن  وا و  هک 

.دشاب هتشاد  یبوخ  یگدنز  ایند  رد  درخب و  للجم  ياه  هناخ  تمیق و  نارگ  ياه  سابل  تارهاوج و  هک  هداد  روتسد  یکی  هب 

هب یلو  دنک ، جرخ  دناد  یم  هک  قیرط  ره  هب  ادخ  هار  رد  دازآ و  ار  ناگدرب  دـناشوپب و  سابل  ار  ناگنهرب  دـنک و  ریـس  ار  ناگنـسرگ 
يرگید
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دزن تناکم  تلزنم و  برق و  رد  ود  ره  یلو  .تسا  هدرک  نآ  ياضتقا  یتحلصم  هک  نیا  هچ  دنک ، هشیپ  دهز  تعانق و  هک  داد  روتسد 
يرترب تلیـضف و  مزلتـسم  تسا  هدوب  هاش  نامرف  زا  یـشان  هک  لیاضف  نآ  راشتنا  رطاخ  هب  مود  رب  لوا  يرترب  سپ  دنتـسه ، یکی  هاش 

ار يرگید  لـضاف و  ار  یلوا  ناوـت  یمن  اذـل  تسین و  نـیا  زا  شیب  هاـش  دزن  رد  يو  تفارـش  بـسح  و  تـسین ، یمود  رب  يو  صخش 
.دنا يواسم  تاهج  همه  زا  هاش  دزن  هب  ود  نآ  هک  نیا  هچ  درمش ، لوضفم 

َنیِقِدْحُم ِهِشْرَعِب  ْمُکَلَعَجَفاراَوْنَأ  ُهَّللا  ُمُکَقَلَخ 

هیدمحم تقیقح  تقلخ  رد 

هن هداد ، لزنت  يرون  دوجو  ملاوع  هب  یلک  دوجو  لوقع و  ملاوع  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  تسا ، همئا  سوفن  ملاوع  شنیرفآ  قلخ  زا  دارم 
.تسا هیهلا  هیدمحم  تقیقح  شرع  زا  دارم  .دشاب و  هدومن  راکشآ  ار  ناشیا  ترطف  هک  نیا 

: تفگ رباـج  ، » دراد تلـالد  یفعج  دـیزی  نب  رباـج  هب  تسا  عوـفرم  هـک  شدانـسا  هـب  ( 1148) ناـنجلا ضاـیر  تیاور  بلطم  نـیا  رب 
قلخ هک  يدوجوم  نیلوا  تشادن ، دوجو  یلوهجم  مولعم و  دوبن ، سکچیه  دوب و  دنوادخ  رباج  يا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا 

، تشادهگن دوخ  يور  شیپ  رد  زبس  يا  هیاس  رد  ار  ام  دیرفآ ، شیوخ  تمظع  رون  زا  ترـضح  نآ  هارمه  هب  ار  ام  دوب و  دمحم  درک 
عاعـش دـننامه  نامراگدرورپ  رون  اـب  اـم  رون  تواـفت  دوبن ، هاـم  دیـشروخ و  زور و  بش و  ناـکم و  نیمز و  نامـسآ و  ناـمز  نآ  رد 

.میدومن یم  تدابع  دوب  هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  وا  میدرک و  یم  ادخ  دیمحت  سیدقت و  حیبست و  ام  .دوب  دیشروخ  زا  دیشروخ 

هَّللا لوسر  دمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال   » ناکم رب  و  دنیرفایب ، ار  ناکم  تساوخ  دنوادخ  هاگنآ 
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هدرپارـس رب  دـیرفآ و  ار  شرع  هاگنآ  ، تشون ار  میدومن » يراـی  میدرک و  دـییأت  ار  ربماـیپ  وا  هب  هیـصو ، هَّللا و  یلو  نینمؤملاریما  یلع 
« ...تشون ار  نیا  دننامه  شرع 

هک نیا  هچ  زبس ، گـنر  هژیو  هب  دـنرادن  یگنر  چـیه  ترطف  ملاـع  رد  مدرم  همه  هکلب  ناـشیا  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  تلـالد  هجو 
نایب دیسرپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  قیلثاج  ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا  درز  دیفـس و  گنر  هب  ندش  گنر  زا  دعب  زبس  گنر 

تیاور رد  هک  نیا  هچ  تسا ، هیدمحم  تقیقح  اجنیا  رد  شرع  زا  دارم  .تسا و  هدـش  هدروآ  دالبلا » ناکرا  و   » رد ثیدـح  نیا  دـش ،
قلخ ملاع  أدبم  هک  يدوجو  ملاع  زا  ترابع  هک  یناکم  زا  دعب  ناشیا و  راونا  زا  دعب  شرع  هک  هدـش  حیرـصت  تایاور  رگید  دـننامه 

.تسا هدش  هدیرفآ  تسا ،

زامن هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  اـم  ربماـیپ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  ( 1149 () دانـسا فذـح  اب   ) باتک نامه  رد  و 
تـسا نکمم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  میدیـسرپ : .دز  هیکت  بارحم  رب  هدراهچ  بش  هام  دننامه  هاگ  نآ  دناوخ ، ار  حـبص 

؟ دییامرف ریسفت  ار  ( 1150 «) َنیِِحلاَّصلاَو ِءاَدَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِیبَّنلا  ْنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکَئلْوُأَف   » هفیرش هیآ  ام  يارب 

« ءادهـش  » زا دارم  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نیقیدـص  منم ، ناربماـیپ  نییبنلا »  » زا دارم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دنتسه نیسح  نسح و  شنارسپ  همطاف و  مرتخد  نیحلاص »  » تسا و هزمح  میومع 

وت و نم و  ایآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  تشاد : هضرع  دیـسر و  ترـضح  روضح  هب  تساـخرب و  دجـسم  هشوگ  زا  ساـبع 
؟ میتسین همشچرس  کی  زا  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و 

؟ تسیچ تروظنم  ومع  يا  دومرف :

سابع
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؟ یتخاسن فرشم  ارم  یتشاد  ینازرا  فیرشت  ناشیا  هب  هک  یماگنه  يدرکن و  دای  ارم  يدرک  دای  ار  ناشیا  هک  یماگنه  داد : خساپ 

تسار میا  همـشچرس  کی  زا  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم و  هک  ار  بلطم  نیا  ومع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلعادخ  لوسر 
یخزود تشهب و  شرع و  هدـیدرگن و  هدرتسگ  ینیمز  هدـشن و  هتخاس  ینامـسآ  هک  دـیرفآ  یماگنه  هب  ار  ام  دـنوادخ  نکیل  یتفگ ،

.میدومن لقن  هکئالملا » فلتخم   » رد ار  ثیدح  نیا  مامت  ام  تسا و  ینالوط  ثیدح  ...دوبن »

هللا یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  تفگ : هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعـسوبا  هب  شدانـسا  هب  هر -  قودـص -  فیلأت  هعیـشلا  لئاضف  باتک  زا 
ْنِم َتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـساَأ   » هفیرـش هیآ  زا  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دروآ و  يور  ترـضح  نآ  دزن  هب  يدرم  میدوـب ، هتـسشن  هلآو  هیلع 

؟ دنرترب ناگتشرف  زا  ناشیا  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  هد ! ربخ  ام  هب  ( 1151 «) َنِیلاَْعلا

، میدرک یم  حیبست  ام  یتقو  میدوب  شرع  هدرپارـس  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هب دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  یماگنه  دوب و  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  هصق  نیا  دندرک و  یم  حیبست  ام  حیبست  اب  ناگتـشرف 
هک نیا  هچ  دندرک ، هدجس  سیلبا  زج  ناگتشرف  همه  دادن ، هدجس  روتـسد  ام  هب  یلو  دننک  هدجـس  مدآ  رب  هک  داد  روتـسد  ناگتـشرف 
نت جنپ  نآ  زا  ای  يدرک و  رابکتسا  ینعی  ( 1152 «) َنِیلاَْعلا ْنِم  َتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْساَأ  : » دومرف وا  هب  یلاعت  يادخ  درک ، یچیپرـس  سیلبا 

ناوت یم  ادخ  هب  نآ  زا  هک  میتسه  ادخ  باب  ام  سپ  تسا ، هدش  هتشون  شرع  هدرپارس  رد  ناشیا  یماسا  هک  یتسه 
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شیوخ تشهب  رد  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  درادب ، تسود  ار  ام  سکره  دنبای ، یم  تیاده  نآ  اب  نایوج  تیادـه  دیـسر و 
تـسود ار  ام  سکچیه  دهد و  یم  ياج  دوخ  شتآ  رد  دزرو و  یم  هنیک  وا  هب  دنوادخ  دزروب ، هنیک  ام  هب  سکره  دهد و  یم  ياج 

« .دشاب كاپ  وا  دلوم  هک  نیا  رگم  دراد  یمن 

هیلع قداص  ماما  تمدخ  : » هک هدرک  تیاور  یفعج  دیزی  نب  هصیبق  زا  شدانسا  هب  ( 1153) يرازف رفعج  میهاربا  نب  تارف  ریسفت  زا  و 
: متفگ متسشن و  مدرک و  مالس  نم  دندوب ، ترضح  نآ  روضح  رد  یفریص  مسق  نایبظ و  نبا  سود و  یبا  نب  سود  میدیسر ، مالسلا 

! میدیسر تمدخ  هدافتسا  يارب  ادخ  لوسر  دنزرف  يا 

.سرپب هصالخ  رصتخم و  روط  هب  دومرف :

؟ دیدوب اجک  رد  دنک  قلخ  ار  يرون  تملظ و  ای  دنارتسگب و  ار  ینیمز  دنیرفایب و  ینامسآ  دنوادخ  هک  نیا  زا  لبق  مدیسرپ :

ام .تسا  عیاش  ام  اب  ینمـشد  موتکم و  ام  یتسود  هک  یناد  یمن  ایآ  يدیـسرپ ؟ ثیدـح  نیا  زا  ماگنه  نیا  رد  ارچ  هصیبق ، يا  دومرف :
نیا زا  ارم  متفگ : دراد ، شوگ  مدرم  دـننامه  راوید  دـنناسر و  یم  ام  یـسنا  نانمـشد  هب  ار  ام  ثیداحا  هک  میراد  ناینج  زا  ینانمـشد 

! دنا هدیسرپ  ثیدح 

تقلخ زا  لبق  لاس  رازه  هدزناپ  ار  اـم  دـنوادخ  میدوب ، دوجوم  شرع  فارطا  رد  هک  میدوب  ینارون  ياـه  حبـش  اـم  هصیبق  يا  دومرف :
سپ درک ، ثوعبم  ار  ربمایپ  ادخ  ات  درک  لقتنم  كاپ  یمحر  هب  كاپ  یبلص  زا  ار  ام  هتسویپ  تخیر ، وا  بلـص  رد  ار  ام  دیرفآ و  مدآ 

یهارمگ باب  رد  دنک ، یم  طوقس  دیوج  فلخت  ام  زا  سکره  دبای و  یم  تاجن  دنز  گنچ  نآ  هب  سکره  .میتسه  یقثولا  هورع  ام 
دراو ار  وا 
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.میتسه هَّللا ) سمش   ) ادخ نید  ناربهر  ام  مییامن ، یمن  جراخ  تیاده  باب  زاو  مینک  یمن 

ام يوس  هب  سکره  .دراد  تعـسو  نآ  میرح  و  دـنا ، مکحم  نآ  ياه  بانط  هک  میتسه  يا  همیخ  ام  میتسه ، ادـخ  لوسر  ترتع  اـم  و 
(1154 «) .دتفا یم  شتآ  هب  دوش  رود  ام  زا  سکره  دبای و  یم  هار  تشهب  هب  دمآ 

سپ تسا ، قلخ  ملاع  روهظ  نیلوا  هک  یـشرع  هن  تسا  هیهلا  هیدمحم  تقیقح  ثیدح  ود  نیا  رد  شرع  زا  دارم  میوگ : ادخ  رکـش  اب 
نیا ات  دروآ  دورف  هیهلا  هیدمحم  تقیقح  ملاع  زا  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نیقدحم » هشرعب  مکلعجف  ًاراونا  هَّللا  مکقلخ   » زا دارم 

رد امش  راونا  داد و  لزنت  يرون  دوجو  ملاع  هب  سپس  یلک و  دوجو  ملاع  هب  ار  امش  هاگنآ  دیناسر ، تامولعم  زیمت  ملاع  هب  ار  امش  هک 
تدابع دوب  ادخ  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  و  دیدرک ، یم  دیمحت  سیدقت و  حیبست و  ار  ادخ  داد  لیکـشت  ار  خرـس  ییاه  هیاس  ملاع  نیا 

نمض رد  هک  نیا  هن  .دوش  تدابع  لقتـسم  روط  هب  هیئزج  يامـسا  همه  اب  ات  دنیرفایب  ار  مدرم  تساوخ  دنوادخ  هک  نیا  ات  دیدرک  یم 
.ددرگ تدابع  هیلک  يامسا 

ْمُکِب اَنیَلَع  َّنَم  یَّتَح 

دنتسه یناسک  هچ  (ع ) هّمئا ملع  نالماح 

رد موس  سبق  رد  نآ  تایاور  هکنانچ  دومن ، قلخ  امـش  هلبج  يدایز  زا  ار  ام  هلبج  دیرفآ و  امـش  حاورا  هفاضا  زا  ار  ام  دنوادخ  ینعی 
.دش هدروآ  تنیط  رون و  حور و  ینعم  نایب 

زا يّرس  ام  شیپ  رد  دمحموبا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : : » هک هدش  تیاور  ریصبوبا  زا  شدانسا  هب  ( 1155) یفاک رد 
ار شلد  دنوادخ  هک  نمؤم  لسرم و  يربمایپ  برقم و  يا  هتـشرف  چیه  دنگوس -  ادخ  هب  هک -  تسادخ  ملع  زا  یملع  ادخ و  رارـسا 

نامیا هب 
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ار ام  زا  ریغ  یـسک  درکن و  فیلکت  نادب  ام  زا  ریغ  ار  يدحا  دنوادخ  مسق  ادـخ  هب  دنـشک ، شود  هب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  درک  ناحتما 
ملع ّرس و  نآ  ام  .میناسرب  ار  نآ  ات  هداد  نامرف  ار  ام  دنوادخ  هک  تسادخ  ملع  ّرـس و  زا  یملع  ّرـس و  ام  شیپ  رد  هدومرفن ، رما  نادب 

رطاـخ نیمه  هب  دـنک ، لـمح  ار  اـهنآ  اـت  میتفاـین  ار  يا  هدـننک  لـمح  لـها و  هاـگیاج و  نکیل  میدـناسر ، مدرم  هب  ادـخ  هیحاـن  زا  ار 
یتمحر يدایز  نآ  اب  دومن و  قلخ  ار  ناشیا  دـیرفآ ، ار  شنادـنزرف  ربمایپ و  هک  يرون  زا  دـیرفآ و  ام  تنیط  زا  ار  یماوقا  راـگدرورپ 
ناـشیا هب  میدوـب  نآ  غـیلبت  رومأـم  هک  هچره  اـم  دروآ ، تمحر  ناـشیارب  دوـمن  تمحر  ار  مالـسلا  مـهیلع  شنادـنزرف  دـمحم و  هـک 

، دندیشک شود  هب  دنتفریذپ و  ناشیا  دیسر ، ناشیا  هب  ام  زا  بلاطم  نیا  هک  یماوقا  دندیشک و  شود  هب  دنتفریذپ و  ناشیا  میدناسر و 
نینچ دندوب ، هدیدرگن  قلخ  نیا  زا  ناشیا  رگا  .درک  ادیپ  لیامت  ام  ياهراتفگ  تخانـش و  هب  ناشیا  ياه  لد  دیـسر و  ناشیا  هب  ام  دای 

.دنشک شود  هب  دنتسناوت  یمن  ار  نآ  مسق  ادخ  هب  دندوبن ،

میدناسر ناشیا  هب  ام  میناسرب ، زین  ناشیا  هب  هک  داد  نامرف  ام  هب  دـیرفآ ، شتآ  خزود و  يارب  ار  ییاه  هورگ  دـنوادخ  : » دومرف هاگنآ 
رحاس دنتفگ : دندرک ، بیذکت  دندیشکن و  شود  هب  ار  نآ  و  دندرک ، در  ام  رب  درک و  رارف  ناشیا  ياه  لد  دمآ و  ناشدب  نآ  زا  یلو 

زا يا  همش  هب  ار  ناشیا  نابز  هاگنآ  درب ، ناشدای  زا  ار  بلاطم  نآ  دز و  رهم  ناشیا  ياه  لد  رب  راگدرورپ  اذل  تسوگغورد ، و 
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لها ناتـسود و  زا  رورـش  اهنآ  هطـساو  هب  ات  .تسا  نآ  رکنم  اهنآ  ياـه  لد  یلو  دـنیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  ناـشیا  هک  درک ، زاـب  قح 
رتس و میراد و  زاب  ناشیا  زا  ات  داد  نامرف  ام  هب  اذـل  دـش ، یمن  تدابع  نیمز  رد  دـنوادخ  دوبن ، نینچ  رگا  دـنادرگرب ، شیوخ  تعاط 
درک و دنلب  ار  شناتـسد  هاگنآ  .دینک  رتس  نامتک و  هداد  رتس  نامتک و  هب  روتـسد  دنوادخ  هک  یناسک  زا  زین  امـش  سپ  مینک ، نامتک 

ناشیا رب  هد  رارق  اهنآ  گرم  ار  اـم  گرم  ناـشیا و  تاـیح  ار  اـم  تاـیح  دـنا ، كدـنا  يا  هدـع  ناـشیا  ادـنوادخ ! دومرف : تسیرگ و 
یلع هَّللا  یلـص  و  .يوش » یمن  تدابع  نیمز  رد  يزاس ، دـنمدرد  ار  اـم  رگا  میوش ، دـنمدرد  نآ  زا  اـم  اـت  اـمرفن  طلـسم  ار  ینانمـشد 

ًامیلست ملس  هلآ و  دمحم و 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  هب  هک  يرگید  اـی  نانـس و  نبا  زا  یقرب  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  ( 1156) یفاک رد  زین  و 
دنراد هنسح  قالخا  ای  دنتسه و  میلس  ای  ینارون و  هک  ییاه  لد  زج  تسا ، تخس  راوشد و  ام  راتفگ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هدناسر 

سپ متسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  تفرگ  مدآ  ینب  زا  هک  نانچ  تفرگ ، ام  هعیـش  زا  قاثیم  دهع و  دنوادخ  دنریذپ ، یمن  ار  نآ 
نادواج شتآ  رد  دومنن  ادا  ار  ام  قوقح  دـیزرو و  هنیک  سکره  دـهد و  یم  شاداپ  ناشیا  هب  ار  تشهب  دـنوادخ  هدرک  اـفو  سکره 

« .دوب دهاوخ 

ام و قح  رد  ناشیا  ياعد  شیاـفلخ و  ربماـیپ و  ادـخ و  تیاـضر  زا  یتمعن  اـیآ  مراذـگ ، یم  ساپـس  گرزب  تنم  نیا  رب  ار  دـنوادخ 
هک تسا  رتالاب  نیا  زا  یتمعن  ایآ  تسا ؟ رتالاب  ام  هب  يزوسلد 
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اُولِمَعَو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  داد ، رارق  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  لآ  دمحم و  لآ  دوخ و  رارسا  مرحم  ار  ام  ناشیا 
قیالخ نیرتهب  ناشیا  دـنا ، هدرک  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  : » ینعی ( 1157 «) ِهیِرَْبلا ُریَخ  ْمُه  َِکَئلْوُأ  ِتاَِـحلاَّصلا 

« .دنا

یبا نب  یلع  ترـضح  میدوـب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  رد  اـم  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  ( 1158) یلاما رد 
هک ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : دز و  وا  رب  تسد  اب  دروآ و  يور  هبعک  هب  هاگنآ  دمآ ، امش  دزن  هب  مردارب  دومرف : ترضح  دمآ ، بلاط 

نامیا نم  هب  امـش  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : هاگنآ  دنراگتـسر ، تمایق  زور  رد  يو  ناوریپ  درم و  نیا  تسوا ، تسد  رد  مناج 
« .تسا هدروآ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  نارای  تفگ : يو  .دش » لزان  وا  قح  رد  ...ِتاَِحلاَّصلا » اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  اذل  دومرف : هک  نیا  ات 
یلع هب  ترضح  نآ  هک : هدش  دراو  هیآ  نیا  هرابرد  ربمایپ  زا  .دمآ و  مدرم  نیرتهب  دنتفگ : یم  دمآ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  هلآو 
یلاح رد  تسا ، ضوح  تمایق  يادرف  اهنآ  وت و  داعیم  دیتسه و  وت  هعیـش  وت و  ناشیا  یلع ! يا  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دروآ و  يور 

.تسا هدش  لقن  انعم  نیمه  رد  یثیدح  نایبلا  عمجم  رد  و  ...دنراد » رس  رب  جات  دیفس و  ياپ  تسد و  دیفس و  یناشیپ  ناشیا  هک 

ْمُهُؤاَزَج : » دومرف هاگنآ  دنتـسه ، تیب  لها  ام  هعیـش  ناشیا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1159) نساحم رد  و 
: ینعی ( 1160 «) ُهَّبَر یِشَخ  ْنَِمل  َِکلَذ  ُْهنَع  اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  یِـضَر  ًاَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع 

ندع تشهب  ناشراگدرورپ  دزن  هب  ناشیا  شاداپ  »
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نیا دندونشخ ، ادخ  زا  ناشیا  دونـشخ و  ناشیا  زا  دنوادخ  دننادواج ، نآ  رد  هتـسویپ  ناشیا  تسا ، يراج  اهدور  نآ  ریز  زا  هک  تسا 
« .دنسارهب ناشراگدرورپ  زا  هک  تسا  یناسک  شاداپ 

زا تیاضر  لها  امـش  : » دومرف دوخ  نایعیـش  زا  يدرم  هب  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1161) یفاک رد 
ماگنه هب  دینک و  اعد  دیشوک  یم  هک  یماگنه  .دنتسه  تاریخ  رد  امش  ناتسود  ناگتشرف ، تسا و  یـضار  امـش  زا  دنوادخ  دییادخ ،

هدش و هدیرفآ  تشهب  يارب  تسا ، تشهب  امش  ياهربق  تشهب و  امش  يارب  امش  ياه  هناخ  دینامدرم ، نیرتهب  امش  و  دیشوکب ، تلفغ 
« .دیور یم  تشهب  يوس  هب  تسا و  تشهب  رد  امش  ياه  تمعن 

ٍتویُب یِف  ْمُکَلَعَجَف 

اَهِیف ٍهاَکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَـثَم  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَوَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  : » هک درک  یلاـعت -  قح -  نخـس  زا  تیاـکح  توـیب » یف  : » دوـمرف هک  نیا  رد 
َْولَو یِضی ُء  اَُهتیَز  ُداَکی  ٍهِیبْرَغ  َالَو  ٍهِیقْرَش  َال  ٍِهنُوتیَز  ٍهَکَراَبُم  ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقوی  يِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَأَک  ُهَجاَجُّزلا  ٍهَجاَجُز  ِیف  ُحاَبْصِْملا  ٌحاَبْصِم 
ْنَأ ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  ِیف  * ٌمِیلَع یَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضیَو  ُءاَـشی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی  ٍرُون  یَلَع  ٌرُون  ٌراـَن  ُهْسَـسْمَت  َْمل 

(1162 «) ُهُمْسا اَهِیف  َرَکْذیَو  َعَفُْرت 

تویب نیا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1163) یفاک رد  هدش ، ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  هب  هیآ  نیا  رد  تویب » »
زا دارم   » هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1165) لامکا رد  زین  و  ( 1164) باتک نیا  رد  و  تسا » هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

« .تسا مالسلا  مهیلع  همئا  امکح و  نالوسر و  ناربمایپ و  تویب  اهنآ 

« .تسا نآ  زا  یلع  تیب  تسا و  ءایبنا  تاتویب  دارم   » هک هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ( 1166) یمق و 

: تفگ ترضح  نآ  هب  هداتق  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  ( 1167) یفاک رد  و 
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ترـضح .دشن  برطـضم  دیدرگ ، برطـضم  امـش  تمدـخ  رد  هک  روط  نآ  ملد  زگره  متـسشن ، اهقف  شیپ  رد  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  »
اجنآ رد  وت  دوش ، شدای  نآ  رد  ددرگ و  دـنلب  هک  داد  هزاجا  دـنوادخ  هک  يا  هناخ  رد  یتسه ؟ اجک  رد  هک  یناد  یم  ایآ  داد : خـساپ 

.میتسه اه  نامه  ام  یتسه و 

لگ گنـس و  زا  هدش  هتخاس  تویب  دارم  تویب  مسق ، ادخ  هب  دنک ، تیادف  ارم  دـنوادخ  تسا ، تسرد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هداتق 
« .تسین

ُهُمْسا اَهیِف  َرَکْذی  َعَفْرُت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ 

.دنبای تعفر  اهرهش  رد  هک  یماگنه  موقلا :» عفر   » .تسا هحابا  يانعم  هب  نذا 

لماک ببـس  نیمه  دنیرفایب ، دـیرفآ  ار  امـش  هچنآ  هفاضا  زا  ار  ام  ترطف  هک  نیا  هب  تشاذـگ  تنم  ام  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم 
رد دنوادخ  هک  دیتسه  يا  هبترم  ینعی  دیتسه ، ادخ  تخانش  ياه  هاگیاج  امـش  هک  دش  نایب  هک  نیا  هچ  هدش ، ام  ملاوع  رد  ادخ  رکذ 

يارب دیرفآ ، امـش  ترطف  هفاضا  زا  ار  ام  ترطف  هک  یماگنه  دننک و  دوعـص  نآ  هب  دـنناوتب  قلخ  هک  داد  بیترت  يا  هبترم  دوخ  ملاوع 
دیتسه و ادخ  رکذ  ياه  هناخ  امش  سپ  میسرب ، دنوادخ  تخانش  هب  امـش  تفرعم  اب  مینک و  ادخ  دای  امـش  رکذ  اب  هک  تخاس  حابم  ام 
، دیرفآ امش  ترطف  هفاضا  زا  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نامه  ملاع  نآ  دنک و  دوعـص  يو  ملاع  رد  امـش  ّرـس  هب  دیاب  تساوخ  سکره 

نآ تیاور  هک  نانچ  دـیرون ، نآ  مسا و  نآ  امـش  سپ  ُهَّللا » َنِذَأ  ٍتوُیب  ِیف  : » دومرف و  ِضْرَْألاَو » ِتاَوَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  : » دومرف هک  ناـنچ 
لَثَم نیا  درادن و  یلَثَم  ادخ  و  دنتسه ، مالسلا  مهیلع  همئا  قوف  هیآ  رد  رون  هک  نیا  و  دش ، هدروآ  یجدلا » حیباصم  و   » رد

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 652 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  تسا ، هدز  نمؤم  يارب  دنوادخ  ار 

اَنَل ًهیِکْزَت  اَنِسُفْنَأِل َو  ًهَراَهَط  اَنِقْلَخِل َو  ابیِط  ْمُکِتیالِو  ْنِم  ِهِب  اَنَّصَخ  اَم  ْمُکیَلَع َو  اَنِتاَوَلَص  َلَعَج  َو 

هبترم هب  هدـننک  اعد  هدـنناوخ و  نتفر  الاب  دوعـص و  اعد  تقیقح  تساعد و  هولـص  تقیقح  هک  دـش  ناـیب  هولـصلا » متمقا  و   » هرقف رد 
زا بتارم  همه  هک  نیا  هب  ناشیا  ندـناوخ  ینعی  میکلع » انتولـص   » رد اهنآ  رب  دورد  زا  دارم  سپ  تسا ، هبترم  نآ  هب  لوزن  اـی  وعدـم و 

هعیش روهظ  أدبم  ار  نآ  دنوادخ  هک  هَّللا  مسا  زا  شیوخ  ّرس  هب  هدرک و  میلـست  ار  هریغ  سوفن و  تاکلم و  لاعفا و  مسج و  ملاع  لیبق 
همه زا  يرود  رماوا و  همه  زا  يرادربناـمرف  نآ  همزـال  هک  هـتفرگ  ندرگ  رب  ار  ناـشیا  تعاـط  هینـالع  رد  هداد و  رارق  ّرـس  رد  ناـشیا 

.دنروآ يور  هدرک و  لابقا  دشاب  یم  یهاون 

یم تلالد  هک  رگید  يرابخا  رب  و  نآ ، لاثما  میدرک و  نایب  ار  نآ  اهراب  هک  ناـنچ  هلآ ،» دـمحم و  یلع  لـص  مهللا   » هب لوق  رد  زین  و 
نانمـشد ياه  هخاش  زا  تارکنم  شحاوف و  اه و  یتشز  همه  هک  نانچ  تسا ، لصا  نآ  ياه  هخاش  زا  تاداـبع  همه  هک  نیا  رب  دـننک 

.تسا ناشیا 

دنوادخ هک  ییاجنآ  زا  ینعی  موزلم ، رب  مزال  فطع  لیبق  زا  تسا  انیلع » ّنم   » رب فطع  مکیلع » انتولـص  لعج  و  : » دومرف هک  نیا  سپ 
هزاجا دنوادخ  هک  هداد  رارق  شرکذ  تویب  ام  يارب  ار  امـش  داد و  رارق  امـش  ترطف  يدایز  زا  ار  ام  ترطف  هک  نیا  هب  داهن  تنم  ام  رب 
یلاعت كرابت و  يادخ -  مسا  نآ  رد  میروآ و  يور  اهنآ  رب  دنبای ، تعفر  دوعـص و  اهنآ  يوس  هب  دبای و  تعفر  هدش و  دنلب  هک  هداد 

-
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ببـس نیمه  هدـش و  هینـالع  رّـس و  رد  امـش  تـالاوم  امـش و  يوـس  هب  ندروآ  يور  ندـناوخ و  رد  هّماـت  تلع  نیمه  مینک و  داـی  ار 
كاپ ام  ترطف  هزیکاپ و  ام  تدالو  دوب  یمن  نینچ  رگا  و  ددرگ ، كاپ  ام  ترطف  هزیکاپ و  ام  سوفن  شوخ و  ام  شنیرفآ  ات  هدیدرگ 

، دوش بارشا  نآ  دننامه  ندروآ و  يور  لابقا و  يانعم  دیاب  مکیلع » انتولـص   » هرقف رد  سپ  دیدرگ ، یمن  رهاط  ام  سوفن  دش و  یمن 
هک هدـش  دراو  ضیفتـسم  رابخا  رد  هک  نیا  هچ  .دوش  گنهامه  هولـص »  » هب یلع »  » هک نیا  ات  ددرگ  يدـعتم  یلع »  » هب هک  یلعف  ینعی 

تسا و تراما  يانعم  هب  وا  حـتف و  هب  تیالو  مکتیالو » نم  هب  انّـصخ  ام  و   » هلمج نیا  .تسا و  اعد  يانعم  هب  تیب  لها  رب  مدرم  هولص 
همه رد  امـش  سپ  تسا ، هداد  ام  هب  یتیـصوصخ  امـش  ترطف  هفاضا  زا  اـم  ترطف  شنیرفآ  اـب  یلاـعت -  يادـخ -  هک  تسا  نیا  دارم 
رهاط هزیکاپ و  نوؤش  همه  اب  ام  ملاوع  همه  اذـل  دـیتسه ، ام  يایلوا  تاذ  ملاع  ات  مسج  ملاع  لـیبق  زا  داد  اـم  هب  دـنوادخ  هک  یملاوع 

نامرف ناشیا  زا  ایند  رد  میا و  هدرک  رارقا  ناشیا  لئاضف  هب  هدروآ و  نامیا  ایـصوا  ایبنا و  هب  هدـش و  دـحوم  ام  رطاخ  نیمه  هب  هدـش و 
.میا هدش  راگتسر  هتفرگ و  رارق  ترخآ  رد  ناشیا  مچرپ  تحت  رد  .میا  هدرب 

َنیِذَّلا َعَم  َِکَئلْوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ْعِطی  ْنَمَو  : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هچ  میتسه ، تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  هب  دنوادخ  رازگـساپس  و 
ار شربماـیپ  ادـخ و  سکره  : » ینعی ( 1168 «) ًاـقِیفَر َکـَِئلْوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِیبَّنلا  ْنِم  ْمِـهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ 

، درب نامرف 
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یقیفر بوخ  هچ  ناحلاص و  ادهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  اب  ینعی  تسا ، هداد  تمعن  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دـنا  یناـسک  اـب  ناـشیا 
« .دنتسه

َِکَئلْوُأَف : » دومرف هدرک و  دای  ار  امش  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1169) یشایع
امـش و  ءادهـشلا »  » و نیقیدـصلا »  » عـضوم نـیا  رد  اـم  و  نییبـنلا »  » هفیرــش هـیآ  رد  ادـخ  لوـسر  سپ  ْمِـهیَلَع »  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  َنـیِذَّلا  َعَـم 

« .تسا هدیمان  حالص  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  نانچ  دنا ، هدش  هدیمان  حالص  هب  ناشیا  سپ  .دیتسه  نوحلاصلا » »

ناربمایپ و هارمه  قیفر و  ار  اـم  یلو  هک  تسا  دـنوادخ  رب  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  (1170) مالـسلا هیلعاضر  ماما  زا  باتک  نآ  رد  و 
« .دیتسه وا  يایلوا  امش  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  دنا ، یناقیفر  بوخ  ناشیا  دهد و  رارق  ناحلاص  ادهش و  ناقیدص و 

اَنِبوُنُذِل ًهَراَّفَک  َو 

دنریگ یم  شود  رب  ار  نایعیش  ناهانگ  (ع ) لآ ربمایپ و  هنوگچ  هک  نیا  رد 

ًاِحلاَص ًالَمَع  َلِـمَعَو  َنَمآَو  َباَـت  ْنَم  اَّلِإ   » هفیرـش هیآ  رد  دـنوادخ  تنامـض  .دـنا  هدـش  نآ  نماـض  شیاـفلخ  شلوسر و  دـنوادخ و 
، دـنا هدرک  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هدرک و  هبوـت  هـک  یناـسک  رگم   » ینعی ( 1171 «) ٍتاَنَـسَح ْمِِهتاَئیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَبی  َِکَئلْوُأَف 

هدروآ مکالاو » نم  دعس   » هرقف رد  هراب  نیا  رد  ار  رابخا  زا  یخرب  و  دشاب ، یم  .دنک » یم  تانسح  هب  لدبم  ار  ناشیا  ناهانگ  دنوادخ 
.میا

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدوـمرف  لـقن  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  هک  ( 1172) مالـسلا هیلعاضر  ماـما  تیاور  هلمج  زا 
دوخ ار  ام  ناتـسود  دابع  ملاظم  دنوادخ  دنک و  یم  فعاضم  ربارب و  ود  ار  تانـسح  دـناشوپ و  یم  ار  ناهانگ  تیب ، لها  ام  یتسود  »

« .دیوش تانسح  دیوگ  یم  ناهانگ  هب  دنوادخ  سپ  دشاب ، نانمؤم  رب  ملظ  ای  رارصا و  هک  نیا  رگم  دریگ ، یم  شود  هب 

رد هک  ءاول  ثیدح  رد  و 
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تراشب ارم  دوب و  لاحشوخ  هک  یلاح  رد  لیئربج  دومرف : ادخ  لوسر  : » تفگ هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  شدانسا  هب  ( 1173) لاصخ
نب یلع  میومع  رسپ  ردارب و  تلزنم  وگب  نم  هب  یتسه  لاحشوخ  هک  نونکا  لیئربج ! نم  بیبح  يا  مدیسرپ : دمآ ، نم  دزن  هب  داد  یم 

؟ تسا هزادنا  هچ  راگدرورپ  دزن  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

دورف نیمه  يارب  زج  نوـنکا  مه  نم  دـیزگرب ، شیوـخ  تلاـسر  يارب  درک و  ثوـعبم  تقیقح  هب  ار  وـت  هک  سک  نآ  هب  مسق  تفگ :
سک ره  تسا ، نم  تجح  هدنراد  اپ  رب  یلع  نم و  تمحر  ربمایپ  دمحم  دومرف : دناسر و  مالـس  امـش  يود  ره  رب  یلعا  یلع  مدماین ،

« ...منک یمن  محر  دنربب  منامرف  ولو  ار  وا  نانمشد  منک و  یمن  باذع  ار  وا  دنک  تیصعم  ولو  درادب  تسود  ار  وا 

ََکل َرِفْغِیل   » هفیرش هیآ  زا  هک   » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1174) یمق تیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنامض  اما 
ناهانگ دنوادخ  نکیلو  درکن ، یهانگ  دصق  تشادـن و  یهانگ  ربمایپ  دومرف : دندیـسرپ ، ( 1175 «) َرَّخَأَت اَمَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  ُهَّللا 

!« دیشخب ترضح  نآ  هب  هاگنآ  درک  لمح  وا  رب  ار  وا  هعیش 

.تسا هدش  لقن  يرگید  رابخا  نوموصعملا »  » هرقف رد  تسا و  هدش  لقن  نیمه  لثم  ترضح  نآ  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 

هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردـپ  زا  اـضر  ماـما  زا  ( 1176) نوـیع تیاور  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  تنامـض  هراـبرد  و 
هتـشاد ندرگ  رب  مدرم  زا  یملاظم  سکره  تسام ، اب  ام  نایعیـش  باسح  دیآ  تمایق  هک  یماگنه  دومرف : ادخ  ربمایپ  دومرف : ترـضح 

« .میوفع رب  رتراوازس  ام  دشاب  ناشیا  ام و  نیب  هک  یملاظم  دنشخب و  یم  ام  هب  ناشیا  دنشخبب ، ام  هب  هک  میهاوخ  یم  ناشیا  زا  ام  دشاب 
و
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هرقف رد  نآ  رتشیب  قیقحت  هدرک و  زاب  تماما  باـتک  رد  یباـب  ( 1177) راحب رد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا  ناوارف  هراب  نیا  رد  راـبخا 
.تسا هدمآ  هضرتفملا » هعاطلا  لبقت  مکتالاومب  »

ْمُکِلْضَفِب َنیِمِّلَسُم  ُهَدْنِع  اَّنُکَف 

.تسا هجیتن  يارب  ءاف 

امـش تلیـضف  میلـست  ماگنه  نیا  رد  ام  سپ  داد  ام  هب  میدرک  نایب  ار  هچنآ  هک  نیا  هب  تشاذـگ  تنم  ام  رب  دـنوادخ  هک  نیا  زا  ینعی 
.میتسه

ْمُکایِإ اَنِقیِدْصَتِب  َنیِفوُرْعَم  َو 

َنوُحِّبَسی َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحی  َنیِذَّلا  : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هچ  دیفورعم  ترخآ  ایند و  نیمز و  اه و  نامـسآ  رد  امـش  ینعی 
فارطا رد  هک  یناسک  دنشک و  یم  شود  رب  ار  شرع  هک  یناسک  : » ینعی ( 1178 «) اُونَمآ َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسیَو  ِِهب  َنُونِمْؤیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب 

« .دنیامن یم  رافغتسا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  دنیامن و  یم  شیوخ  راگدرورپ  دیمحت  حیبست و  دنتسه ، نآ 

« .دنا هدروآ  ام  تیالو  هب  نامیا  هک  دنا  یناسک  دارم   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 1179) نویع رد 

هعیش تشپ  زا  ار  ناهانگ  هک  دراد  یناگتشرف  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1180) یفاک رد  و 
یم ...َشْرَْعلا » َنُولِمْحی  َنیِذَّلا  : » هفیرـش هیآ  دزادـنا و  یم  زییاپ  نامز  رد  ار  اه  گرب  داب  هک  نانچ  دـنزادنا ، یم  دـننز و  یم  رانک  اـم 

َْتعِسَو اَنَّبَر  : » دومرف هیآ  زا  دعب  و  رگید » مدرم  هن  تسامش و  يارب  ناگتـشرف  رافغتـسا  مسق  ادخ  هب  دومرف : دیامرفب ، ار  نیمه  دهاوخ 
ْنَمَو مُهَتْدَـعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأَو  اَنَّبَر  ِمیِحَْجلا *  َباَذَـع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوباَت  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِعَو  ًهَمْحَر  یَـش ٍء  َّلُـک 

ار مـلع  تـمحر و  مدرم  هـمه  رب  اراــگدرورپ ! : » ینعی ( 1181 «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتاـیِّرُذَو  ْمِـهِجاَوْزَأَو  ْمِِهئاـَبآ  ْنـِم  َحَـلَص 
لخاد اـمن و  ظـفح  منهج  باذـع  زا  ار  ناـشیا  دـنا ، هدرک  يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناـسک  زرماـیب  سپ  يا ، هدـینارتسگ 

« .یمیکح زیزع  وت  يا ، هداد  هدعو  ناشیا  نادنزرف  نارسمه و  هتسیاش و  ناردپ  ناشیا و  هب  هک  امن  ندع  تشهب 

لوسر دارم  شرعلا » نولمحی  : » هک هدرک  تیاور  ( 1182) یمق
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« اونمآ نیذلا  ، » دنا هکئالم  هلوح » نم   » دننک و یم  لمح  ار  ادخ  ملع  هک  دنتـسه  ترـضح  نآ  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  ءایـصوا  ادـخ و 
یلو تیالو  ینعی  کلیبس » اوعبتاو  ، » دـنا هدرک  هیما  ینب  نالف و  نالف و  تیالو  زا  هبوت  هک  یناسک  اوبات » نیذـلا   » دـندمحم لآ  هعیش 

ناهانگ زا  سکره  و  تائیّـسلا » مهقو  ، » تسا ناـشیا  حالـص  تسا و  هدرک  لوبق  ار  یلع  تیـالو  هک  یـسک  ینعی  حلـص » نم  و   » هَّللا
هک تسا  یناـسک  نآ  زا  گرزب  يراگتـسر  مـیظعلا » زوـفلا  وـه  کـلذ  و   » تماـیق زور  رد  ینعی  .مدروآ  تـمحر  وا  هـب  دوـش  ظـفح 

.درادن نایب  هب  يزاین  ایند  رد  ناشیا  تیفورعم  اما  .تسا » هداد  تاجن  نالف  نالف و  تیالو  زا  ار  ناشیا  دنوادخ 

ْمِِهناَمیَِأبَو ْمِهیِدیَأ  َنَیب  ْمُهُرُون  یَعْسی  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  يَرَت  َمْوی  : » دومرف دنوادخ  هک  دنتـسه  فورعم  تهج  نیا  هب  ترخآ  رد  و 
اُونَمآ َنیِذَِّلل  ُتاَِقفاَنُْملاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ُلوُقی  َمْوی  * ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  اَـهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنَْألا  اَِـهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  َمْوْیلا  ْمُکاَرُْـشب 

(1183 «) ٍروُِسب ْمُهَنَیب  َبِرُضَف  ًارُون  اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءاَرَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  اَنوُرُْظنا 

تراـشب امـش  هب  زورما  دور ، یم  ناـشیا  تسار  فرط  ولج و  رد  ناـشیا  رون  هک  ینیب  یم  ار  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  هک  يزور  : » ینعی
هب قفانم  نانز  نادرم و  هک  يزور  تسا ، گرزب  يراگتـسر  نیا  و  دننادواج ، نآ  رد  تسا و  يراج  اهرهن  نآ  ریز  رد  هک  داب  تشهب 

دیدرگرب و رس  تشپ  هب  دنیوگ : یم  ناشیا  هب  میریگب ، ار  امش  رون  زا  یـسبق  ات  دیرگنب  ام  هب  دنیوگ  یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
هک نیا  هطـساو  هب  دـیفورعم ، نایعیـش  تاجن  يارب  فقاوم  همه  رد  هکلب  ...دوش » یم  لیاح  يراوید  ناـشیا  نیب  سپ  دـییوجب ، يرون 

.تسا هتشاذگ  تنم  امش  رب  دنوادخ 

ٌقِئاَف َو ال ُهُقوُفی  ٌقِحال َو ال  ُهُقَحْلی  ُثیَح ال  َنیِلَسْرُمْلا  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  َنیِبَّرَقُمْلا َو  ِلِزاَنَم  یَلْعَأ  َنیِمَّرَکُمْلا َو  ِّلَحَم  َفَرْشَأ  ْمُکِب  ُهَّللا  َغَلَبَف 
ٌقِباَس ُهُقِبْسی 

تفارش
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.دش و نایب  همرک » متدجم  و   » رد درک و  ادـیپ  تسد  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  يا  هجرد  هب  نأش  يدـنلب  نآ  تسا و  دـجم  يانعم  هب 
هبترم هک  تسا  نیا  راـبتعا  هب  تعفر  تسا و  ناـشیا  هبتر  زا  رتـالاب  يا  هبترم  یفن  ياـنعم  هب  ولع  هک  تسا  نیا  تعفر  وـلع و  نیب  قرف 

.تسا بتارم  همه  زا  رتالاب  ناشیا 

هک تیبوـبر  هبترم  رگم  تسین  يا  هبترم  نآ  زا  رتـالاب  هک  دـیرفآ  ناـکما  زا  يا  هـبترم  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هـک  تـسا  نـیا  دارم  سپ 
هک نانچ  دـیرفآ ، دوخ  تاذ  رون  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دـنرادن ، یظح  نآ  رد  تانکمم  دـیزگرب و  شیوخ  يارب  دـنوادخ 

چیه ترطف  رد  اذـل  دـیرفآ و  هبترم  نآ  زا  رت  نییاپ  زا  ار  نیلـسرم  ءایبنا و  میروآ و  یمن  هرابود  ار  اهنآ  دـش و  نایب  اـهراب  نآ  راـبخا 
دوش و یمن  يدـعتم  لیعفت  باب  هب  ندرب  نودـب  غلب »  » اریز تسا ، هیدـعت  يارب  مکب »  » رد اب »  » تسین و ناشیا  ياتمه  قیـالخ  زا  کـی 
مال حتفب  غلبم »  » يو لوعفم  هک  ییاج  رد  نیا  دوش ، یمن  يدـعتم  مکب » غلب   » لثم اب »  » نودـب ای  و  هانم » هغّلب   » لثم .ددرگ  یمن  لوعفم 

.دوش یم  نآ  ریغ  هب  و  یلا »  » هب هسفنب و  يدعتم  دشاب  هیلا » غلبم   » يو لوعفم  رگا  یلو  دشاب 

اب دشاب ، دناسرب » هبترم  نیا  هب  ار  نارگید  امـش  ببـس  هب  دنادخ  : » ینعی هبترملا » هذه  یلا  مکریغ  ببـس  هَّللا  غلب   » انعم هک  لامتحا  نیا 
هب ار  یناسک  هچ  دنوادخ  اذل  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  رگم  دسر  یمن  هبترم  نیا  هب  سک  چیه  هک  نیا  هچ  درادن ، يراگزاس  ترابع 

.دنراد تکراشم  نایعیش  اب  ءایبنا  هک  نیا  هچ  درب  الاب  ماقم  نآ  هب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هطساو 
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اذل ( 1184 «) َنیِِحلاَّصلاَو ِءاَدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِیبَّنلا  ْنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـَِئلْوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ْعِطی  ْنَمَو  : » دوـمرف اریز 
.تسا قحلم  ناشیا  هب  هعیش 

تسا و هَّللا  یف  هک  ینمؤم  دـنا : هتـسد  ود  نانمؤم  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1185) یفاک رد  هعیـش  اما  و 
بوخ ناشیا  .تسا و  نیحلاص  ادهـش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  اب  ینمؤم  نینچ  دنک ، یم  تاعارم  هدرک  طرـش  دـنوادخ  هک  یطورش 

نآ نیاربانب  دوب ، هیآ  ياضتقم  هک  نانچ  تسا ، ناربمایپ  اب  نمؤم  نیا  دوش  یمن  تعافش  دنک و  یم  تعافش  نمؤم  نینچ  دنا ، یقیفر 
؟ تسیک دسر  یم  هبترم  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  هطساو  هب  هک  سک 

، دریگب تقبـس  امـش  زا  هن  دوش  قحال  امـش  هبدناوت  یم  هن  درادن ، تکراشم  امـش  اب  سک  چیه  ینعی  قحال » هقحلی  ال  :» دومرف هک  نیا 
.تسین یتلزنم  نآزا  رتالاب  هک  نیا  هچ  قثاف » هقوفی  ال  :» دومرف هکنانچ 

یِنَد َو ال ٌلِهاَج َو ال  ٌمِلاَع َو ال  ٌدیِهَـش َو ال  ٌقیِّدِص َو ال  ٌلَسْرُم َو ال  یِبَن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  یَقْبی  یَّتَح ال  ٌعِماَط  ِهِکاَرْدِإ  یِف  ُعَمْطی  َو ال 
ٌدیِهَش َکِلَذ  َنیَب  امیِف  ٌقْلَخ  ٌدیِرَم َو ال  ٌناَطیَش  َوٌدیِنَع ال  ٌراَّبَج  ٌحِلاَط َو ال  ٌرِجاَف  ٌحِلاَص َو ال  ٌنِمْؤُم  ٌلِضاَف َو ال 

یتشهب هعونمم  تخرد  يانعم  رد 

نارگید رب  رارقا  رد  سکره  سپ  تفرگ ، مدرم  همه  ناربمایپ و  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  قاـثیم  دـنوادخ  هک  دـش  ناـیب  ًـالبق 
.تشاداو مالسلا  هیلع  مدآ  رب  هدجس  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناگتشرف  هب  دسر  هچ  دوش ، یم  مزعلا  یلوا  تفرگ  یشیپ 

ُثیَح ًادَـغَر  اَْهنِم  اَلُکَو  َهَّنَْجلا  َکُجْوَزَو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای  اَْنُلقَو   » هیآ زا  دـعب  ( 1186) مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  و 
امن و تنوکس  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ  يا  هک  میتفگ  مدآ  هب  : » ینعی ( 1187 «) َنیِِملاَّظلا ْنِم  اَنوُکَتَف  َهَرَجَّشلا  ِهِذَه  َابَْرقَت  َالَو  اَُمْتئِش 

نیا دومرف : .دش » دیهاوخ  نارگمتـس  زا  هک  نیا  هچ  دـیدرگن ، کیدزن  تخرد  نیا  هب  دـیروخب و  ییاراوگ  هب  دـیهاوخ  هچ  ره  نآ  زا 
اهنت اذـل  .ار  قیالخ  رگید  هن  هدـیزگرب و  هدرک و  باختنا  ار  ناـشیا  دـنوادخ  .تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  ملع  تخرد 

هب ناشیا 
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نیکسم و ماعطا  زا  دعب  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  اهنت  ار  نآ  زا  یخرب  دننک و  یم  هدافتسا  تخرد  نآ  زا  ادخ  روتـسد 
زا تخرد  نآ  و  دندومنن ، ساسحا  ار  یتخـس  جنر و  یگنـشت و  یگنـسرگ و  ًادعب  هک  يروط  هب  .دنروخب  دنتـسناوت  یم  ریـسا  میتی و 
مه .دوب  نوگاـنوگ  نآ  عون  تخرد و  نیا  هویم  یلو  دوـب  هوـیم  کـی  ياراد  یتـخرد  ره  هک  نیا  هچ  دوـب ، ادـج  ناـتخرد  رگید  نیب 

تخرد نیا  هراـبرد  ناگدـنیوگ  اذـل  اهاذـغ و  اـه و  هویم  تالـصاح و  عاوـنا  رگید  باـنع و  ریجنا و  روـگنا و  مه  داد و  یم  مدـنگ 
هک تسا  یتخرد  نیا  .دنتسناد  بانع  یخرب  وم و  یخرب  مدنگ و  ار  نآ  یخرب  .درک  تیاکح  ار  يزیچ  سکره  دنا و  هدرک  فالتخا 
هب دروخب  ادخ  نذا  نودب  سکره  .دمهف و  یم  نتخومآ  نودب  ار  هدنیآ  مدرم  ناینیـشیپ و  شناد  دروخب  نآ  زا  ادـخ  نذا  هب  سکره 

« .تسا هدرک  نایصع  ار  شراگدرورپ  دسر و  یمن  دارم 

دنزرف يا  متفگ : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  يوره  حلاص  نب  مالـسلادبع  هب  شدانـسا  هب  ( 1188) نویع رد  و 
نآ هرابرد  مدرم  هک  نیا  هچ  تسا ؟ هدوب  هچ  تخرد  نآ  هد ، ربخ  نم  هب  دندروخ  نآ  زا  اوح  مدآ و  هک  یتخرد  هرابرد  ادـخ ، ربمایپ 

تخرد ار  نآ  يا  هدـع  وم و  تخرد  ار  نآ  يا  هدـع  هدوب و  مدـنگ  تخرد  نآ  هک  دـننک  یم  تیاور  يا  هدـع  دـنا ، هدرک  فـالتخا 
؟ دنناد یم  دسح 

.تسا تسرد  اهنآ  همه  دومرف :

؟ دندرگ یم  رب  بلطم  کی  هب  نوگانوگ  نانخس  نیا  هنوگچ  سپ  مدیسرپ :

تخرد دروآ ، یم  مه  روگنا  لاح  نیع  رد  هدوب و  مدنگ  تخرد  نآ  دروآ ، یم  هویم  عون  دـنچ  تشهب  تخرد  تلـصابا ! يا  دومرف :
تشهب
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ایآ دیشیدنا : دوخ  اب  درک ، تشهب  دراو  ار  وا  تشاد و  رختفم  ناگتـشرف  هدجـس  هب  ار  مدآ  دنوادخ  نوچ  تسین ، ایند  تخرد  دننامه 
قاس هب  ریگب و  الاب  ار  ترـس  مدآ  يا  هک  درک  ادص  ار  وا  تشاد ، ربخ  يو  رطاخ  زا  دـنوادخ  دـیرفآ ؟ ار  یـسک  نم  زا  رترب  دـنوادخ 

نب یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  : » دـید هتـشون  نینچ  نآ  رد  .تسیرگن  شرع  قاس  هب  تفرگ و  الاب  ار  رـس  مدآ  رگنب ، شرع 
« هّنجلا لها  بابشلا  دیس  نیسحلا  نسحلا و  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  همطاف  هجوز  نینمؤملاریما و  بلاطیبا 

؟ دننایک اه  نیا  اراگدرورپ ! دیسرپ : مدآ 

مدـیرفآ و یمن  ار  وت  دـندوبن  ناشیا  رگا  دنتـسه و  متاقولخم  همه  وت و  زا  رتهب  ناشیا  دنتـسه و  وت  نادـنزرف  ناـشیا  دومرف : دـنوادخ 
نوریب دوخ  راوج  زا  ار  وت  هک  نیا  هچ  يرگنب ، ناشیا  رب  کشر  مشچ  اب  ادابم  .مدومن  یمن  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  خزود و  تشهب و 

زا هک  نیا  ات  دـش  طلـسم  وا  رب  ناطیـش  اذـل  درک و  وزرآ  ار  ناشیا  تلزنم  تسیرگن و  ناشیا  هب  کشر  هدـید  اب  مدآ  نکیل  منک ، یم 
زا هک  يروط  هب  تسیرگن  همطاف  هب  دسح  مشچ  اب  هک  نیا  هچ  درک ، طلسم  ار  ناطیش  اوح  رب  دروخ و  درک  یهن  دنوادخ  هک  یتخرد 

« ...داتسرف نیمز  هب  ار  ناشیا  دوخ  راوج  زا  دنار و  تشهب  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  اذل  دروخ ، مدآ  هک  نانچ  دروخ ، تخرد 

زا ناشیا  داتـسرف و  اه  هوک  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یتناـما  هرجـش »  » زا دارم  هک  تسا  نیا  تیاور  ود  نیا  رهاـظ 
يوزرآ اذل  درک و  ار  نآ  يوزرآ  مدآ  یلو  دندز  زاب  رس  نآ  لمح 
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.دروآ یم  ار  اه  هویم  همه  تشهب  ناتخرد  نیب  زا  هک  یتخرد  دروخب ، تخرد  زا  ات  دیدرگ  مدآ  يالتبا  تلع  نآ 

زا ترابع  نیا  تسا و  هدـش  ءاـشنا  ماـقم  نآ  هب  عمط  زا  یهن  يارب  هک  تسا  يا  هلمج  عماـط » هکاردا  یف  عمطی  ـال  و  : » دومرف هک  نیا 
زا کـیره  رد  دـشاب و  یم  يو  بتارم  نوؤـش و  زا  يا  هبترم  ینأـش و  رهظم  يدوـجوم  ره  تسا و  طرـشبال  هک  تسا  هـیلک  تیـالو 

دوجوم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ّرـس  نیا  تسا و  نآ  بتارم  همه  ردصم  هک  دراد  دوجو  نآ  زا  يا  هیآ  دوجو ، ملاع  تارذ 
ناقیدص و ناربمایپ و  برقم و  ناگتـشرف  زا  تادوجوم  همه  هب  دنوادخ  دنک و  یم  هدجـس  ار  دنوادخ  هک  تسا  يا  هیاس  دوجو و  و 
هک تسا  ینیوکت  ندیناسانـش  نیا  دناسانـش ، ار  ناشیا  لئاضف  رگید  تیمها و  تمظع و  رما و  تلالج  هریغ  لهاج و  ملاع و  ادهش و 

دندرگ لئان  ناشیا  تفرعم  هب  زین  ایند  نیا  رد  .دنسانشب و  ار  ناشیا  رذ  ملاع  رد  عیرشت  روط  هب  دنناوتب  هک  تسا  نیا  زوجم  ححـصم و 
دراد ار  ناشیا  تخانـش  عقوت  يو  زا  میکح  لداع  يادخ  هنوگچ  هدادن  رارق  تخانـش  زاربا  تیلباق  يو  رد  دنوادخ  هک  یـسک  هنرگو 

ِیف َهاَرْکِإ  اـَل  : » دومرف و  ( 1190 «) ِنیَدْجَّنلا ُهاَنیَدَهَو  : » دومرف اذـل  و  ( 1189 «) اَهَعْـسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَکی  َال  : » دومرف دوخ  هک  یلاـح  رد 
ٌعیِمَـس ُهَّللاَو  اََـهل  َماَـصِفنا  اـَل  یَْقثُْولا  ِهَوْرُْعلاـِب  َکَسْمَتْـسا  ْدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْنِمْؤـیَو  ِتوُغاَّطلاـِب  ْرُفْکی  ْنَمَف  یَغلا  ْنِم  ُدْـشُّرلا  َنیَبَـت  ْدَـق  ِنیِّدـلا 

.دش نایب  ًالبق  هک  یتایآ  رگید  زین  و  ( 1191 «) ٌمِیلَع

دراد دوجو  تملظ  رون و  یسفن  ره  رد  هک  میدرک  نایب  اجنآ  رد  زین  ار  هدش  دای  تایآ  تلالد  و 
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هدـمآ تارقف  رگید  و  دالبلا » ناکرا  رایخالا و  مئاعد  راربالا و  رـصانع  ممالا و  هداق  و   » رد هک  دوش ، هدایپ  نآ  رد  راـیتخا  تقیقح  اـت 
اب ناشیا  راکنا  سپ  .دشاب  هنیب  هار  زا  دوش  تیادـه  سکره  دـشاب و  هنیب  اب  دوش  كاله  سکره  دوش و  مامت  همه  رب  تجح  ات  تسا 

ناشیا تماما  هب  ندـناسر  زا  ار  دوخ  دـنک و  یهاتوک  ناشیا  قح  تخانـش  رد  سکره  دـشاب و  تیناقح  تماما و  تلیـضف و  هب  نیقی 
.روصق اب  هن  تسا و  ریصقت  یهاتوک و  اب  دنک ، مورحم 

لآ هـبترم  هـب  ندیـسر  ناـکما  مدـع  زا  نداد  ربـخ  نآ  زا  دارم  .دـشاب و  راـبخا  يارب  دـشابن و  ییاـشنا  تـسا  نـکمم  هرقف  نـیا  هـتبلا 
.دربب ار  ناشیا  عمط  هتخاس و  سویأم  ار  نارگید  ات  تسا  مالسلا  مهیلعدمحم 

یبورک ناگتشرف  هب  هراشا  برقم » کلم  و   » تسا ناشیا  عمط  مدع  تلع  يارب  نایب  برقم » کلم  یقبی  یتح ال  : » دومرف هک  نیا  سپ 
یسک يانعم  هب  قیدص  قیدص » لسرم و ال  یبن  و ال   » رد دنتسه و  ءامسا  رهاظم  هک  تسا  هیلک  سوفن  هیلک و  لوقع  ینعی  یناحور  و 
هجرد زا  هک  یناسک  ینعی  لضاف » یند و ال  لهاج و ال  ملاـع و ال  ـال  دیهـش و  ـال  و   » دـنیامن قیدـصت  ار  شلاوقا  شلاـعفا ، هک  تسا 

هک دـنراد  رما  نایلاو  اب  تالاوم  هک  یناسک  حـلاط » رجاف  حـلاص و ال  نمؤم  و ال   » دنتـسین رت  نییاپ  هک  یناسک  دـنرت و  نییاپ  تیناسنا 
.تسا هداد  تیالو  ار  ناشیا  دنوادخ 

.دنتسین نمؤم  هک  ناینج  زا  يدارفا  ینعی  دیرم » ناطیش  و ال   » دنا هدرک  تیهولا  ياعدا  هک  یناسک  دینع » راّبج  «و ال 

هب هک  یناسک  ینعی  دیهش » کلذ  نیب  امیف  قلخ  «و ال 
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.تادوجوم رگید  ینعی  دنسنا ، نج و  هتشرف و  هناگ : هس  عاونا  نیا  زا  ریغ  دنا و  هدرک  لزنت  تداهش  ملاع 

ْمُهَفَّرَع الِإ 

دنسانش یم  ار  تیالو  قیالخ  همه 

هک تسا  نیا  فانصا  نیا  هب  ادخ  ندیناسانش  زا  دارم  سپ  ددرگن ، هابتشا  يرگید  اب  هک  يزیچ  هب  یـش ء  ندرک  ادج  فیرعت  تقیقح 
بتارم همه  ینعی  دیناهاگآ ، ار  ناشیا  هکئالم  يامسا  زا  مدآ  ترـضح  هک  نانچ  .دناسانـش  یم  ناشیا  هب  ار  هدش  دای  بتارم  دنوادخ 

نیمه هب  و  دـنا ، یلعف  فیرـش  تادوجو  نآ  رد  و  دراد ، دوـجو  مالـسلا  مهیلع  همئا  رد  دراد و  هطاـحا  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  ار  قـلخ 
رد زین  يو  هبترم  هک  دیمهف  تفای و  اهنآ  رد  ار  دوخ  هبترم  يدوجوم  ره  اذـل  داد و  تفارـش  قیالخ  همه  رب  ار  ناشیا  دـنوادخ  تهج 
هب هأشن  نآ  رد  اذـل  سونایقا ، اب  هرطق  دـننامه  دـنک ، هسیاقم  نآ  اب  ار  دوخ  هبترم  دـناوت  یمن  دراد و  دوجو  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملاوع 

.دنا هدرک  راکنا  ناطیش  لثم  يا  هدع  هدرک و  فارتعا  مدآ  يارب  هکئالم  هک  نانچ  تسا ، هدرک  فارتعا  رارقا و  ناشیا  تیالو 

ءایـشا همه  رب  ناشیا  تیالو  هک  دش  نایب  ًالبق  هک  تسا  نیا  داد  صاصتخا  ندیناسانـش  هب  ار  قلخ  عون  هس  نیا  دـنوادخ  هک  نیا  تلع 
کلم  » اب تسا ، مدآ  ینب  زا  رتالاب  ای  هیناملظ و  ءامـسا  زا  ای  تسا و  هیرون  ءامـسا  زا  ای  ناکما  ملاع  أدـبم  هک  نیا  هچ  دـیدرگ ، هضرع 
تسا هیناملظ  ءامسا  زا  ناشیا  أدبم  هک  یتادوجوم  هب  دیرم » ناطیش   » ای تسا و  هیرون  ءامـسا  زا  ناشیا  أدبم  هک  یتادوجوم  هب  برقم »

.تسا هدومن  موس  مسق  هب  هراشا  نآ  زا  دعب  و  لسرم » یبن   » اب هدرک و  هراشا 

ریغ هک  یتادوجوم  هک  نیا  نآ  تسا و  هدنام  یقاب  یبلطم  هلب 
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نیا هب  دسرب  هچ  دراد  یم  هضرع  ار  دوخ  تیالو  ناشیا  رب  میکح  لداع  دنوادخ  هنوگچ  دنرادن  لقع  دنـشاب  هتـشرف  نج و  سنا و  زا 
.دیامن یفرعم  اهنآ  هب  ار  ناشیا  هک 

یفیلکت هفیظو و  دوخ  هبترم  هزادـنا  هب  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  لقع  ياضتقم  هکلب  رابخا  تایآ و  ياـضتقم  هک  تسا  نیا  خـساپ 
َهَّللا َّنَأ  يَرَت  َْملَأ  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  هکنانچ  تسا ، روصتم  ظاحل  نیا  هب  يو  رد  تیـصعم  تعاط و  رفک و  نامیا و  اذـل  دراد ،
دیا هدیدن  ایآ   » ینعی ( 1192 «) َنُولَعْفی اَِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ُهَحِیبْسَتَو  ُهَتاَلَص  َِملَع  ْدَق  ٌّلُک  ٍتاَّفاَص  ُریَّطلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُحِّبَسی 

حیبست زامن و  کیره  دننک ، یم  ار  وا  حـیبست  هدیـشک  فص  ناگدـنرپ  دنتـسه و  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هک 
« .تساناد دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دناد و  یم  ار  دوخ 

: ینعی ( 1193 «) ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  َال  ْنَِکلَو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَسی  اَّلِإ  یَش ٍء  ْنِم  ْنِإَو  َّنِهِیف  ْنَمَو  ُضْرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  : » دومرف و 
وا دـمح  هب  هک  نیا  زج  تسین  يزیچ  چـیه  دـننک و  یم  حـیبست  ار  وا  دنتـسه  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگ و  تفه  ياه  نامـسآ  »

.تایآ نیا  ریغ  و  .دیمهف » یمن  ار  ناشیا  حیبست  نکیلو  دنک  یم  حیبست 

يدوجوم رب  تیالو  ندرک  هضرع  هک  نیا  هچ  تسا ، بوخ  باب  نیا  رد  زین  تادامج  رب  یتح  ءایـشا  همه  رب  تیـالو  هضرع  راـبخا  و 
نآ دهاوخب  نتفریذپن  زا  دعب  هک  نیا  هژیو  هب  دوش  یمن  رداص  میکح  زا  تسا و  هدوهیب  درادـن ، شریذـپ  راکنا و  در و  رب  تردـق  هک 

تیالو ضرع  رابخا  دافم  هک  اه  تبوقع  نیا  ریغ  و  دیامنب ، شخلت  ای  دنک و  لیدبت  راز  هروش  هب  دنک و  تبوقع  ار 
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.تسا

هبترم ود  ای  مسا و  کی  زا  ینأش  ای  مسا  زا  يا  هبترم  ای  یهلا و  ءامسا  زا  یمسا  رهظم  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  لقع  لیلد 
رب دسرب و  ناشعون  راگدرورپ  هب  ات  دنراد  ددعتم  یبتارم  مادکره  دشاب و  یم  ددعتم  ءامسا  زا  ای  مسا و  کی  زا  رتشیب  ای  نأش  ود  ای  و 
ْنِم ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  َیلِإ  اْوَری  َْملَوَأ   » هفیرـش هیآ  ایآ  .دراد  دوجو  یباقع  باوث و  تیـصعم و  تعاـط و  رفک و  ناـمیا و  يا  هبترم  ره  نازو 

ُهَِکئاَلَْملاَو ٍهَّباَد  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  اَم  ُدُجْـسی    ِ ِهَّللَو  * َنوُرِخاَد ْمُهَو    ِ ِهَّلل ًادَّجُـس  ِِلئاَمَّشلاَو  ِنیِمْیلا  ْنَع  ُُهلاَـلِظ  ُأـیَفَتی  یَش ٍء 
(1194 «) َنوُِربْکَتْسی َال  ْمُهَو 

ْمُکِرْمَأ َهَلالَج 

فـصو شا  یگرزب  رطاخ  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  هک  تسا  نیا  تلالج  زا  دارم  و  تسا ، ثداح  رما  تمظع و  حـتف  هب  تلالج » »
یهلا ملاع  رد  هچرگ  .تسین  هراشا  لباق  زگره  هک  تسا  رثأتسم  مسا  ملاع  رد  ناشدوجو  يانف  هبترم  تلالج  زا  دارم  سپ  دوش ، یمن 

.دشاب تسادخ  هب  ناشیا  ياقب  ادخ و  رد  ناشیا  يانف  ملاع  هک 

ْمُکِرَطَخ َمَظِع  َو 

هبترم دارم  تسا و  گرزب  لیک  يانعم  هب  ءاط  نوکـس  ءاخ و  حتف  هب  رطخ »  » و دراد ، رارق  یکچوک  لباقم  رد  بنع »  » نزو رب  مظعلا » »
.تسا هیهلا  توبن  تقیقح  زا  ناشیا  بیصن  رکذ و  ملاع  تامولعم و  زیمت  ملاع  حیتافم و  ملاع  رد  ناشیا  زیمت 

ْمُکِنْأَش َرَبِک  َو 

.تسا هماع  تیالو  ینعی  ناشیا  قلطم  دوجو  هبترم  نآ  زا  دارم  هّصق و  رما و  يانعم  هب  نأش »  » تسا و بنع »  » نزو رب  ربک » »

ْمُکِروُن َماَمَت  َو 

.دزاس یم  رهاظ  زین  ار  يرگید  تسا و  رهاظ  دوخ  هک  يزیچ  رون  تسا و  حتف  هب  مامت » »

ملاوـع رد  هَّللا  مسا  .تسا  هَّللا  مسا  هبترم  زا  هبترم  نیا  دـندومن ، یلجت  تیناروـن  هب  هک  تسا  ناـشیا  تیـالو  ملاـع  یلجت  نـیلوا  دارم 
.دنک لزنت  نامیا  ملاع  هب  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  يا  هناگ  تفه  ملاوع  زا  باتک  ملاع  تلزنم  هب  ناشیا 

.تسا مالسلا  مهیلع  همئا  ملاوع  رد  تیشم  ملاع  هب  ناشیا  لوزن  نآ  زا  دارم  ْمُکِدِعاَقَم  َقْدِص  َو  دومرف :

ْمُکِماَقَم َتاَبَث  َو 

.دشاب یم  هدارا  هبترم  نآ  زا  دارم  تسا و  ءاث  حتف  هب  تابث » »

ْمُکِتَلِزْنَم ْمُکِّلَحَم َو  َفَرَش  َو 
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یم ناشیا  ملاوع  زا  اضق  ردـق و  هبترم  نآ  زا  دوصقم  دـشاب و  یم  مولع  اجنیا  رد  نآ  زا  دارم  تسا و  ءار  نیـش و  تکرح  هب  فرـش » »
.دشاب

ِهیَلَع ْمُکَتَماَرَک  َو 

مدرم رگید  دـننامه  ار  ناشیا  هفطن  داقعنا  دـنوادخ  هک  نیا  هب  تسا ، نایعا  رد  روهظ  نذا و  ملاـع  رد  ادـخ  رب  ناـشیا  تمارک  زا  دارم 
.تسا هدادن  رارق 

ِهیَدَل ْمُکَتَّصاَخ  َو 

(ع) همئا تدالو  لحارم  یگنوگچ  رد 

یمن دـلوتم  هنوگ  نآ  رب  نارگید  هک  دـنوش  یم  دـلوتم  يا  هنوگ  هب  ناـشیا  هک  نیا  هچ  دـشاب ، یم  ناـشیا  تدـالو  هبترم  نآ  زا  دارم 
: تسا دروم  ود  نیا  دهاش  یفاک  تیاور  دنوش ،

هدش دلوتم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  شدنزرف  هک  یلاس  رد  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  هب  شدانسا  هب  ( 1195) یفاک رد 
باحـصا يارب  نداهن  هرفـس  ماگنه  رد  هک  دوب  نیا  يو  تداع  دوب و  هدومن  نهپ  اذـغ  هرفـس  ءاوبا  رد  هک  یماگنه  .مدرک  جـح  دوب ،

هدش يراط  نم  رب  یلاح  دمآ ، ترـضح  تمدخ  هب  هدیمح  هداتـسرف  هک  میدوب  ندروخ  لاح  رد  دروآ ، یم  ناوارف  هزیکاپ و  ياهاذغ 
قداص ماما  منزن ، تسد  تدنزرف  هب  وت  زا  لبق  هک  يداد  روتـسد  نم  هب  هدیـسر و  ارف  نم  نامیاز  هک  نیا  هچ  متـشادن ، ار  نآ  نم  هک 

تیادـف ار  ام  دـنک و  لاحـشوخ  ار  وت  دـنوادخ  دنتـشاد  هضرع  نارای  تشگرب ، یتقو  تفر ، وا  هداتـسرف  اـب  تساـخرب و  مالـسلا  هیلع 
نم هب  هدیمح  .تسوا  قولخم  نیرتهب  هک  داد  يدنزرف  وا  هب  درک و  ظفح  ار  وا  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟ یلاح  هچ  رد  هدـیمح  .دـیامن 

.متسناد یم  وا  زا  رتهب  نم  هک  یلاح  رد  مناد ، یمن  ار  نآ  نم  هک  درک  نامگ  داد و  ربخ  ار  يزیچ 

؟ داد يربخ  هچ  هدیمح  موش  تیادف  مدیسرپ :

نم درک ، دنلب  نامسآ  هب  ار  رـس  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  دیـسر  نیمز  هب  دمآ و  ایند  هب  هک  یماگنه  تفگ : هدیمح  دومرف :
یلصادخ لوسر  هک  تسا  يا  هناشن  نیا  هک  مداد  ربخ  وا  هب 
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.تسا ترضح  نآ  زا  دعب  یصو  هناشن  هداد و  هلآو  هیلع  هللا 

رد مدج  هک  یبش  نآ  دومرف : تسوا ، زا  دعب  یصو  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتمالع  هنوگچ  نیا  موش ، تیادف  مدیـسرپ :
لـسع زا  رت و  مرن  ریـشرس  زا  رت و  قیقر  بآ  زا  تبرـش  نآ  دـندروآ ، وا  يارب  یندیـشون  يا  هساـک  یبیغ  ملاـع  زا  تفرگ ، رارق  محر 

نم دج  تخیمآرد و  تساخرب و  دزیمآرد ، ات  داد  نامرف  وا  هب  دیناشون و  ار  شردپ  دوب ، رتدیفس  ریش  زا  رتدرـس و  خی  زا  رت و  نیریش 
.تفرگ رارق  محر  رد 

يو دندروآ ، مدج  يارب  دوب  هدیشون  مدج  ردپ  هک  یتبرـش  نامه  ریظن  یتبرـش  یـسک  زین  تفرگ  رارق  محر  رد  مردپ  هک  یبش  نآ  و 
یتبرـش نینچ  متفرگ ، رارق  محر  رد  نم  هک  یبش  نآ  و  تفرگ ، رارق  محر  رد  مردـپ  داد و  ار  روتـسد  نامه  دیـشون و  ار  تبرـش  نآ 

.متفرگ رارق  محر  رد  نم  تخیمآرد و  تساخرب و  وا  دنداد ، ار  روتسد  نامه  وا  هب  دیشون و  وا  دندروآ  مردپ  يارب 

ياضق هب  نم  دندروآ و  زین  نم  يارب  دندوب  هدروآ  اهنآ  يارب  هک  روطنامه  دمآ و  یـسک  تفرگ ، رارق  محر  رد  مدنزرف  هک  ینامز  و 
رارق محر  رد  مدنزرف  نیا  متخیمآرد و  مدش و  دنلب  دنک ، یم  تیانع  يدنزرف  نم  هب  دنوادخ  هک  مدوب  لاحـشوخ  هک  یلاح  رد  یهلا 
.مداد ربخ  ار  وت  هک  دریگ  یم  رارق  محر  رد  هنوگ  نیا  ماما  هفطن  تسا و  نم  زا  دعب  امش  ماما  وا  مسق  ادخ  هب  دیبایرد و  ار  وا  .تفرگ 

هب يا  هتشرف  یلاعت -  يادخ -  دش  هدیمد  نآ  رد  حور  تفرگ و  رارق  محر  رد  هام  راهچ  هفطن  هک  یماگنه 
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ُعیِمَّسلا َوُـهَو  ِِهتاَِـملَِکل  َلِّدَـبُم  اـَل  ًالْدَـعَو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُهَِـملَک  ْتَّمَتَو  : » دـسیونب وا  تـسار  يوزاـب  رب  اـت  دتــسرف  یم  ار  ناوـیح »  » ماـن
فرط هب  ار  شیوـخ  رـس  دراذـگ و  یم  نیمز  رب  ار  دوـخ  تـسد  دـیآ ، یم  نوریب  شرداـم  مکـش  زا  هـک  یماـگنه  و  ( 1196 «) ُمِیلَْعلا

هب نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  ییاـه  شناد  همه  يو  هک  تسا  نیا  دراذـگ  یم  نیمز  رب  ار  شناتـسد  هک  نیا  تلع  دـیامن ، یم  نامـسآ 
.دریگ یم  ار  دتسرف  یم  نیمز 

ار شردپ  وا و  مان  یلعا  قفا  زا  هزعلا  بر  فرط  زا  ادن  شرع  نانطب  زا  يدانم  هک  تسا  نیا  نامسآ  فرط  هب  شرس  ندرب  الاب  تلع  و 
نیا هچ  .مداد  ماجنا  هک  یمیظع  شنیرفآ  رطاخ  هب  يدرگ  یم  راوتسا  شاب ، راوتـسا  ینالف ، رـسپ  ینالف  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  ادن 

تمحر یتسه ، نیمز  رب  ما  هفیلخ  یحو  رب  نم  نیما  یتـسه و  نم  ملع  هچقودنـص  ّرـس و  هاـگیاج  ینم و  قیـالخ  زا  هدـیزگرب  وت  هک 
.مدروآ دورف  شیوخ  راوج  هب  ار  وت  مدیشخب و  وت  هب  ار  متشهب  مدرک و  بجاو  وت  ناتسود  وت و  يارب  ار  دوخ 

قزر رد  تعـسو  وا  رب  ایند  رد  هچرگا  .منک  باذع  كاندرد  یباذع  هب  ار  وا  دـنک  ینمـشد  وت  اب  سکره  دـنگوس  ملالج  تّزع و  هب 
نامـسآ يوس  هب  ار  دوخ  ناتـسد  لاح  نیا  رد  دهد و  یم  خـساپ  دـنزرف  نآ  تفای ، نایاپ  يدانم  نآ  يادـص  هک  یماگنه  مشاب ، هداد 

(1197 «) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِطْسِْقلِاب  ًاـِمئاَق  ِْملِْعلا  اُولْوُأَو  ُهَِکئاَـلَْملاَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَـش  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دـنلب 
یم ردـق  بش  رد  حور  ندـش  هدایز  قیال  دـنک و  یم  اطع  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  وا  هب  دـنوادخ  دومرف ، نینچ  هک  یماـگنه  : » دومرف

.دوش

تیادف مدیسرپ :
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؟ تسا لیئربج  حور  زا  دارم  ایآ  موش 

مالـسلا مهیلع  ناگتـشرف  زا  رت  گرزب  یتـقلخ  حور  تسا و  ناگتـشرف  زا  لـیئربج  تسا ، لـیئربج  زا  رت  گرزب  حور  دوـمرف : خـساپ 
ناـمه رد  و  دتــسرف » یم  ار  حور  ناگتــشرف و  دـنوادخ  : » ینعی ( 1198 «) ُحوُّرلاَو ُهَِکئاَـلَْملا  ُلَّزَنَت  : » دـیامرف یمن  دـنوادخ  اـیآ  .تسا 

سکره هک  هدـمآ  ( 1201 () 1200) يرگید راـبخا  زین  تسا و  هدـش  تـیاور  نآ  دـننامه  ریـصبوبا  زا  رگید  دانـسا  هـب  ( 1199) باتک
.دنک هعجارم  نآ  هب  دهاوخ 

ُهْنِم ْمُکِتَلِزْنَم  َبْرُق  َو 

تسا تیالو  زا  يرادروخرب  هزادنا  هب  مدرم  تخانش  هک  نیا  رد 

یم يراج  ناشیا  تسد  رب  ار  تداع  قراوخ  دنک و  یم  راهظا  ار  تازجعم  هک  نیا  هب  تسا  ماسجا  ملاع  رد  روهظ  زا  دعب  نآ  زا  دارم 
تفرعم هب  ار  يدحا  دنوادخ  هک  تسا  هدش  مولعم  اذـل  و  تسا ، کیدزن  ادـخ  هب  ناشیا  تلزنم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نیا  و  دـیامن ،

.تسا دارم  تفرعم  رادقم  نآ  رب  ياناوت  هک  نیا  رگم  هدرکن  روبجم  ناشیا 

اب نآ  رد  نت  ود  هکلب  دنک ، یم  توافت  دارفا  تفرعم  تدـش  دـننک و  ادـیپ  ار  اهنآ  تفرعم  دـنناوت  یمن  هزادـنا  کی  هب  مدرم  همه  هلب 
.دنتسین ربارب  رگیدمه 

تعـسو و ناشیا  هب  دـنوادخ  هچنآ  هزادـنا  هب  سکره  نکیل  دـنا ، يواـسم  ناـشیا  قح  تفرعم و  تخانـش  بوجو  رد  مدرم  همه  هلب ،
نایب و باب  نامیا و  تاجرد  باب  رد  یفاک ، رد  هک  نانچ  دنسانش  یم  ار  اهنآ  تسا  هتشاذگ  ار  تیالو  رون  ناشیا  رد  هداد و  ییاناوت 

.تسا هدمآ  یتایاور  تجح  موزل  فیرعت و 

هب هک  يا  هزادنا  هب  مدرم  رب  دنوادخ  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رایط  نبا  هب  شدانـسا  هب  ( 1202) یفاک رد 
هدـش تیاور  نآ  دـننامه  جارد  نب  لیمج  زا  باتک  ناـمه  رد  و  .دـنک » یم  جاـجتحا  هداد  ار  ناـشیا  تفرعم  هدرک و  تیاـنع  ناـشیا 

.تسا

شدانسا هب  ( 1203) باتک نامه  رد  و 
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؟ دهد یم  یسک  هچ  ار  تفرعم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ :  » هک هدمآ  میکح  نب  دمحم  هب 

« .دنرادن یتسد  نآ  رد  ناگدنب  و  دنوادخ ؛ دومرف : خساپ 

ُهَّللا َناَک  اَمَو  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  یلاعت -  قح -  نخـس  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1204) يرگید راـبخا  نآ  رد  و 
هارمگ تیاده  زا  دعب  ار  یموق  دنوادخ  : » ینعی ( 1205 «) ٌمِیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َنوُقَّتی  اَم  ْمَُهل  َنیَبی  یَّتَح  ْمُهاَدَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  َّلِضِیل 

« .دنزیهرپب دیاب  زیچ  هچ  زا  هک  هدرک  نایب  ناشیا  يارب  ًالبق  هک  نیا  رگم  دنک  یمن 

: دومرف دنوادخ  و  دروآ ، یم  مشخ  هب  دزاس و  یم  دونـشخ  ار  ناشیا  يزیچ  هچ  هک  دناسانـش  یم  ناشیا  هب  هک  تسا  نیا  دارم  دومرف :
دیاـب زیچ  هچ  زا  دـنهد و  ماـجنا  دـیاب  ار  زیچ  هچ  هک  دومن  نشور  سوفن  يارب  دوـمرف : ترـضح  ( 1206 «) اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  »
كرت ای  دریگ و  یم  وا  میدنامهف ، وا  هب  دومرف : ترضح  ( 1207 «) ًاروُفَک اَّمِإَو  ًارِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَنیَدَه  اَّنِإ  : » دومرف و  دنرادرب ، تسد 
ناشیا نکیل  میدـنامهف  ناـشیا  هب  دومرف : ترـضح  ( 1208 «) يَدُْـهلا یَلَع  یَمَْعلا  اوُّبَحَتْـساَف  ْمُهاَنیَدَـهَف  ُدوُمَث  اَّمَأَو  : » دومرف دـنک و  یم 

« میدرک نایب  ناشیا  يارب  : » هدمآ یتیاور  رد  و  .دنتسناد » یم  هک  یلاح  رد  دنداد  حیجرت  ییانیب  تیاده و  رب  ار  يروک 

تقیقح تیالو و  تقیقح  نامه  هک  قلخ  للع  يدابم و  هک  یباـی  یم  حیرـص  بلطم  نیا  رد  ار  اـهنآ  راـبخا  نیا  رد  هشیدـن  زا ا  دـعب 
.تسین حیحص  مدرم  فیلکت  الاو  دوش  لماک  ناشیا  رد  رایتخا  ات  تسا  نونکم  مدرم  رد  تسا  تنطیش 

یِتَرْسُأ یِلاَم َو  یِلْهَأ َو  یِّمُأ َو  ْمُتْنَأ َو  یِبَأِب 

درادن بعل  وهل و  یکدوک  زا  ماما  هک  نیا  رد 

رداـم و ردـپ و  لـیبق  زا  اـهزیچ  نیرت  بوـبحم  هک  نیا  هچ  تسا ، بوـبحم  تشادـگرزب  یتـسود و  يارب  تسا و  ییاـشنا  هملک  نـیا 
ار نادنزرف  لام و  هداوناخ و 
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: تسا رما  ود  نآ  لیلد  درک ، لمح  شرهاظ  رب  ار  تاملک  نیا  ناوت  یمن  اجنیا  رد  یلو  دنک ، یم  بوبحم  يادف 

، هدماین هرقف  نیا  رد  یلو  ( 1209 «) ِهِسْفَن ْنَع  ْمِهِسُفنَِأب  اُوبَغْری  َالَو  : » دومرف دنوادخ  اذل  تسوا  دوخ  ناج  ناسنا  نیرت  بوبحم  لوا : رما 
.تسا هدمآ  يدعب  تارقف  رد  هتبلا 

تیاور هـک  ناـنچ  دـنا ، هدرب  راـک  هـب  یتـسود  رطاـخ  هـب  ار  هـملک  نـیا  شیوـخ  نادـنزرف  هـب  تبـسن  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا  مود : رما 
؟ تسیک تماما )  ) رما نیا  بحاص  هک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هدمآ  لامج  ناوفص  هب  شدانسا  هب  ( 1210) یفاک

دمآ و دوب  یکدوک  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  دـنک ، یمن  يزاب  درادـن و  یمرگرـس  رما  نیا  بحاص  دومرف :
دوخ هب  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  .نک  هدجـس  تراـگدرورپ  يارب  دومرف : یم  وا  هب  تشاد  یکم  يا  هلاـغزب 

« .درادن یمرگرس  دنک و  یمن  يزاب  هک  یسک  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : دینابسچ و 

هچ تسا ، هدمآ  هجرف -  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  قح  رد  ( 1211) مالـسلا هیلعرقاب  ماما  زا  هلاسرلا » عضوم  و   » هرقف رد  بلطم  نیا  و 
ار رابخا  سکره  و  .تسا » نم  زا  دـعب  متفه  تسا ، نم  هینک  هب  بقلم  دراد و  ارم  مان  هک  یـسک  يادـف  مردام  ردـپ و  : » دومرف هک  نآ 

ندرک کبـس  اما  تسا  بوبحم  تشادگرزب  هچرگ  ریبعت  هنوگ  نیا  دنیب ، یم  هراب  نیا  رد  ار  يدایز  ياهربخ  دـنک ، عبتت  هراب  نیا  رد 
.تسا مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  داجس و  ماما  لثم  یناماما 

.دور یم  راک  هب  تبحم  دروم  رد  هک  تسا  یحالطصا  هکلب  تسین  رظن  دروم  هملک  نیا  یبیکرت  يانعم  نم  رظن  هب 

دارم تسا و  سفن  هبترم  ردام  لقع و  هبترم  ردپ  زا  دارم  هک  ددرگ  هیجوت  دوش و  هتفگ  ای  و 
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هاوخ وا و  دوخ  زا  هاوخ  تسا ، سفن  ملاع  لقع و  ملاع  قوف  ماما  تقیقح  اذل  دشاب ، وا  تقیقح  دـنوش ، یم  شیادـف  هک  سک  نآ  زا 
.دشاب قباس  ماما  زا  هاوخ  قحال و  ماما  زا 

ْمُُکتَریِـشَعَو ْمُکُجاَوْزَأَو  ْمُُکناَوْخِإَو  ْمُکُؤاَْنبَأَو  ْمُکُؤَابآ  َناَک  ْنِإ  ْلـُق  : » هفیرـش هیآ  هب  هراـشا  ...یما » متنا و  یباـب   » هرقف نیا  هصـالخ  و 
ِیتْأی یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداَهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ْنِم  ْمُکَیلِإ  َّبَحَأ  اَهَنْوَضْرَت  ُنِکاَـسَمَو  اَـهَداَسَک  َنْوَشْخَت  ٌهَراَِـجتَو  اَـهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاَْومَأَو 

یلاوما امش و  ياه  لیماف  نارسمه و  ناردارب و  ناردام و  ناردپ و  رگا  وگب  : » ینعی ( 1212 «) َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهی  َال  ُهَّللاَو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا 
رد داهج  ادخ و  لوسر  ادخ و  زا  تسامش  دنـسپ  دروم  هک  ییاه  هناخ  دیکانمیب و  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت  هدروآ و  تسد  هب  هک 

« .دنک یمن  ییامنهار  ار  قساف  هورگ  ادخ  و  دریگب ، ار  امش  ادخ  روتسد  ات  دینک  ربص  سپ  تسا ، رت  بوبحم  ادخ  هار 

زاین یب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  هک  هداد  ییاه  تمعن  وت  هب  هدـیرفآ و  ام  ترطف  هفاضا  زا  ار  وت  ترطف  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـعب  ینعی 
سپ هداد  تسا  دـنمدوس  دـبا  ات  دوش و  یمن  یناـف  دور و  یمن  نیب  زا  زگره  هک  وا  نیرهاـط  لآ  دـمحم و  رـس  وت  هب  ینعی  دـنک ، یم 

زا نآ  زج  ءایشا  همه  هک  تسا  هَّللا  هجو  ّرس  هک  نیا  هچ  ییامن ، ادف  ینک و  جرخ  یگـشیمه  روما  رد  ار  یناف  روما  هک  تسا  هتـسیاش 
.دور یمن  نیب 

رطاخ هب  درادـب و  تسود  ادـخ  رد  هک  نیا  رگم  دـشچ  یمن  ار  یمئاد  نامیا  هزم  سکچیه   » هک هدـش  دراو  ( 1213) ثیدح رد  اذل  و 
.دیامن هنیک  ادخ 

هرقف نیا  رد  یسفنب ) دومرفن : ینعی   ) سفن كرت  تمکح  تسا  نکمم  و 
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مارآ مارآ  هک  نیا  هب  جیردت  هب  رگم  دیـسر  نامیا  تقیقح  هب  ناوت  یمن  هک  دـشاب  نیا  رب  یهاگآ  يدـعب  ياه  هرقف  رد  نآ  ندروآ  و 
یمن ار  زیچ  چـیه  ناسنا  هک  دـسرب  ناج  نداد  هب  ات  دور  رتالاب  سپـس  درذـگب و  ناسآ  روما  زا  ادـتبا  ینعی  دـهن ، يرانک  ار  اه  هقالع 

هار رد  ار  سفن  دوش و  ناسآ  مه  سفن  دوخ  كرت  مارآ  مارآ  ات  دنک  عورش  اهاوه  یجیردت  كرت  اب  اذل  شدوخ ، يارب  رگم  دهاوخ 
.دنک فقو  مالسلا  مهیلع  شیافلخ  لوسر و  ادخ و  تیاضر 

.نادرگ ام  يزور  ار  يا  هلحرم  نینچ  مالسلا  مهیلع  همئا  قح  هب  ایادخ 

هب هجوت  ات  دنا  هدش  نم  باجح  دـیتسه و  نم  دزن  رد  ءایـشا  نیرت  بوبحم  امـش  هک  تسا  نیا  ...یما » متنا و  یباب   » هرقف زا  دارم  سپ 
هدرک ریبعت  لاعفا  باب  زا  دهشا »  » هب تداهـش  ماقم  رد  اذل  و  دشابن ، امـش  زج  يدحا  نآ  رد  هدش و  میلـس  ملد  هتـشادن و  امـش  زا  ریغ 

.تسا

هک قسف  زا  نم  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  دـهدن ، تداهـش  لد  ولو  دـنا  هدوب  ءادهـش  دوخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  لوـسر و  ادـخ و  هنرگو 
بجاح هک  ییاه  باجح  همه  .دوب و  هیآ  دافم  هک  نانچ  مدرک ، ادـیپ  ییاهر  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  لد  ندوب  یلاخ  زا  ترابع 

هدش نم  نیب  و  هدیـشخب -  تنم  نم  هب  دنوادخ  هک  تسامـش  ّرـس  هَّللا  مسا  هتـشاذگ و  تعیدو  هب  نم  رد  دنوادخ  هک  هَّللا -  مسا  نیب 
دوهشم و دهاش و  امش  مدیـسر  هبترم  نیا  هب  هک  یماگنه  هب  .مدومن  رهطم  مدرک و  كاپ  تافاضا  همه  زا  ار  دوخ  دوجو  .متـشادرب و 

.دینامیا دروم  نمؤم و 

ِهِب ْمُتْرَفَک  اَمِب  ْمُکِّوُدَعِب َو  ٌرِفاَک  ِهِب  ْمُتْنَمآ  اَمِب  ْمُکِب َو  ٌنِمْؤُم  یِّنَأ  ْمُکُدِهْشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْشُأ 

منک یم  رضاح  امش  ادخ و  شیپ  ار  دوخ  نامیا  ینعی 
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همه میلست  هک  نیا  هب  دش  نایب  نامیا  تقیقح  نامیالا » باوبا  و   » هرقف رد  دور و  یم  ردصم  هب  لیوأت  ربخ  مسا و  هب  نأ »  » هک نیا  هچ 
نینچ هک  داـقتعا  نیا  اـب  .تشاد  ناـمیا  وا  هب  دـیاب  هک  تسا  ناـمه  یلوم  تسا ، ناـمیا  یلوم  هب  هداد  دـبع  هب  ادـخ  هک  ییاـه  تمعن 
نایب نونکا  هک  دوش  یم  نیمه  انعم  نیارباـنب  .دـشاب  یم  نیما  هلماـعم  رد  تسا و  دـبع  تحلـصم  رب  يو  تافرـصت  عون  همه  ییـالوم 

.دوش یمن  نکمم  دمحم  لآ  ّرس  ینعی  تسا  سوفن  همه  رد  نونکم  هک  ادخ  مسا  هب  لوصو  زا  دعب  زج  میلست  هک  نیا  هچ  میدرک ،

ناگتـشرف ادـخ و  هتـسیاش  ناگدـنب  نیلـسرم و  ءایبنا و  ینعی  هَّللا  مسا  يرهاظ  ینطاب و  نوؤش  بتارم و  همه  هب » متنمآ  امب   » زا دارم  و 
.تسا يروص  يونعم و  ياه  تدابع  همه  برقم و 

یـصاعم و همه  ناقفانم و  نارفاک و  ناکرـشم و  لیبق  زا  نآ  نوؤش  توغاط و  بتارم  همه  هب » مترفک  امب  مکودعب و  رفاک   » زا دارم  و 
.دیآ یم  ...هلوا » متنک  ریخلا  رکذ  نا   » هرقف رد  هدنیآ  رد  .دش و  نایب  ًالبق  هک  نانچ  تسا ، تارکنم 

ْمُکَفَلاَخ ْنَم  ِهَلالَضِب  ْمُکِنْأَشِب َو  ٌرِصْبَتْسُم 

یسک امش  زج  هک  متـسناد  منک و  یم  ادج  نشور  زور  زا  ار  کیرات  بش  هک  روط  نامه  دنهارمگ  امـش  نافلاخم  هک  مناد  یم  ینعی 
.درادن یگتسیاش  مدرم  تیالو  رب 

ْمُکِئایِلْوَأِل ْمُکَل َو  ٍلاَوُم 

.دیا هدرامگ  نم  رب  امش  هک  یناسک  تیدوبع  تعاط و  زین  متفرگ و  ندرگ  رب  ار  امش  تعاط  مدش و  امش  تسود  ینعی 

ْمُهَل ٍداَعُم  ْمُکِئاَدْعَأِل َو  ٌضِغْبُم 

یلو ار  نامز  توغاط  لیبق  زا  ناطیش  رهاظم  ناطیش و  هتخادرپ و  نارگید  هب  امش  زا  هک  یناسک  متسه ، امش  نانمشد  اب  نمشد  ینعی :
رد تیالو  زا  دارم  سپ  مبوجحم ، ناشیا  زا  هک  مراد  هجوت  توافتلا و  امـش  هب  يا  هنوگ  هب  منادرگ و  يور  ناـشیا  زا  دـنتفرگ و  دوخ 

.تسا بوجحم  بوبحم  ریغ  دوخ و  هب  هجوت  زا  بوبحم  هب  تافتلا  هطساو  هب  بیبح  ینعی  تسا ، یتسود  قباس  هرقف 

ْمُکَبَراَح ْنَمِل  ٌبْرَح  ْمُکَمَلاَس َو  ْنَمِل  ٌمْلِس 

، دنکن یتسود  ادخ  ءایلوا  اب  رگا  همئا  نانمشد  اب  ینمشد  ادخ 2 -  ءایلوا  تالاوم   - 1 تسا : زیچ  ود  هب  نامیا  تقیقح  هیاپ  هک  نادب 
رفاک دـنک  یتسود  ناشیا  نانمـشد  اب  رگا  و  تسا ، كرـشم  دـنک  یتسود  اهنآ  نانمـشد  اب  رگا  تسا و  رود  قح  هار  زا  .دوب و  هارمگ 

.دش نشور  اه  هرقف  نیا  همه  رد  دارم  بلاطم  نیا  اب  تسا و  رکنم 

.تسا ملاس  ینعم  هب  مال  نوکس  نیس و  رسک  اب  ملسی »  » و

.تسا گنج  رد  امش  اب  هک  ینمشد  مکبراح »  ْنَم  مگنج « ، رد  تخس  حتف : هب  برح » »

.دنرظان لمع  هب  اه  هرقف  نیا  داقتعا و  هب  تسخن  هرقف 
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ْمُتْقَّقَح اَمِل  ٌقِّقَحُم 

.مشوک یم  نیهارب  اب  نایب  رد  ینعی :

ْمُتْلَطْبَأ اَمِل  ٌلِطْبُم 

.مشوک یم  نآ  نالطب  رد  نیهارب  اب 

ْمُکَل ٌعیِطُم 

.متسه امش  عیطم  لمع  نابز و  داقتعا و  رد  ینعی 

دروآ تسد  هب  ار  وا  يدونـشخ  دهاوخب  دهد و  ماجنا  هدنامرف  تیاضر  قبط  ار  يراک  هدننک  لمع  رگا  هک  تسا  نیا  تعاط  تقیقح 
نیا ریظن  رگید  فادها  هب  رگا  اذل  .دیامن  شدوخ  زا  نایز  عفد  ای  دوس و  بلج  دهاوخب  هک  نیا  لثم  دشاب ، هتـشادن  نیا  زج  یفدـه  و 

زا هک  تسا  یلمع  زا  ترابع  تعاط  سپ  دشاب ، هدرک  یلوم  نامرف  زا  تعاطا  هن  هدرک و  راک  شدوخ  ياوه  رب  دـنک  راک  فدـه  ود 
تعاط تلع  نایب  هتساوخ  مکقحب » فراع  : » دومرف هک  نیا  سپ  دشاب ، هدرک  ادا  ار  وا  قح  ات  دوش  یم  یشان  یلوم  یگتسیاش  هب  ملع 

.دیامن

ْمُکِّقَحِب ٌفِراَع 

تینارون هب  (ع ) نینمؤملاریما تفرعم  رد 

.تسا یسفن  ره  رد  دوجوم  هَّللا  مسا  ینعی  ناشیا  رس  هب  ندیسر  تینارون و  هب  ناشیا  تخانش  تفرعم ، تقیقح 

رد شردـپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هینارونلاب » مهیلع -  هَّللا  تاولـص  مهتفرعم -  یف  ردان   » باب رد  تماما  باتک  رد  ( 1214) راحب رد 
رد زین  مدوخ  دـید و  ار  تیاور  نیا  دوب  هدرک  عمج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  رد  هعیـش  نیثدـحم  زا  یخرب  هک  هنهک  یباـتک 

: تفگ يو  هک  هدرک  تیاور  هقدـص  نب  دـمحم  :» تسا نیا  تیاور  مدـید ، ار  نآ  هدوـب  ناوارف  تاـیاور  رب  لمتـشم  هک  هـنهک  یباـتک 
؟ تسیچ تینارون  هب  نینمؤملاریما  تخانش  يانعم  هَّللادبعابا ! يا  دیسرپ : امهنع -  هَّللا  یضر  یسراف -  ناملس  زا  يرافغ  رذوبا 

نآ میدمآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن  میـسرپب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  میورب  زیخرب  بدـنج  يا  تفگ : ناملس 
؟ دیراد يراک  هچ  دیسرپ : دمآ و  ات  میدش  ناشیا  رظتنم  دوبن ، ترضح 

.مینک لاؤس  تینارون  هب  وت  تخانش  زا  ات  مدمآ  میتفگ :

رد هک  نید  رد  نامیپ  مه  تسود  ود  داد : خساپ 
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بجاو مزال و  نمؤم  نادرم  نانز و  همه  رب  یتفرعم  نینچ  هک  مدوخ  ناج  هب  مسق  .دـیدمآ  شوخ  دـیتسین  رـصقم  دوخ  نید  تخاـنش 
! بدنج يا  ناملس و  يا  دومرف : هاگنآ  .تسا 

! نینمؤملاریما يا  مناج  میتفگ :

لئان یتخانش  نینچ  هب  هک  یماگنه  .دسانشب  تینارون  هب  ارم  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لماک  نم  تخانش  نودب  سکچیه  نامیا  دومرف :
تخانش زا  سکره  هدش و  رو  هدید  اسانـش و  هدرک و  حرـشنم  مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  هدومزآ و  نامیا  اب  ار  شلد  دنوادخ  دندمآ 

.تسا باترم  هدننک و  کش  دشاب  رصاق  یتفرعم  نینچ 

! بدنج يا  ناملس و  يا 

! ناج نانمؤمریما ! يا  میتفگ :

نیا تسا و  تینارون  هب  نم  تخانـش  تفرعم و  ادـخ  تخانـش  تسا و  لـجوّزع -  يادـخ -  تفرعم  تینارون  هب  نم  تخانـش  دومرف :
ُنیِد َِکلَذَو  َهاَکَّزلا  اُوتْؤیَو  َهاَلَّصلا  اوُمیِقیَو  َءاَفَنُح  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اَمَو  : » دومرف دنوادخ  هک  تسا  صلاخ  نید 

زا اهنت  نید  هدوب و  هناصلخم  ناشیا  تدابع  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدشن  هداد  روتـسد  ادخ  تدابع  هب  زج  ناشیا  : » ینعی ( 1215 «) ِهَمیَْقلا
« .تسا تسرد  نید  نیا  دنهدب ، تاکز  دنراد و  ياپ  رب  زامن  دنشاب و  میقتسم  دوخ  و  دشاب ، ادخ 

میقتسم فینح و  نید  نیا  ینعی  نیدلا » هل  و   » هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  توبن  هب  رگم  هدشن  هداد  روتـسد  ینعی  اورما » ام  و  : » دومرف و 
ام تیالو  نتـشاد  اپ  رب  هتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دراد  اپرب  ار  تیالو  سکره  ینعی  هولـصلا » اومیقی   » تسا و کبـس  هحمـس و  هیدـمحم ،

، دشک شود  هب  ار  نآ  دـناوت  یمن  هدـش  هدومزآ  نامیا  اب  شلد  هک  يا  هدـنب  ای  لسرم و  ربمایپ  ای  برقم و  هتـشرف  زج  تسا و  راوشد 
نآ دناوت  یمن  دشابن  برقم  هتشرف  هک  یماگنه 
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.تسین نآ  لمح  رب  رداق  دـشاب  هدـشن  شیامزآ  رگا  نمؤم  و  تسین ، نآ  لمح  رب  اناوت  دـشابن  لسرم  رگا  يربمایپ  و  دـنک ، لـمح  ار 
! هَّللادـبعابا يا  دومرف : خـساپ  میـسانشب ؟ ار  نمؤم  اـت  تسیچ  وا  فیرعت  ناـمیا و  ياـهتنا  تسیک ؟ نمؤم  نینمؤملاریما ، يا  مدیـسرپ :

دـسر یم  وا  هب  ام  زا  يرما  ره  هک  تسا  یـسک  هدـش  شیاـمزآ  نمؤم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردارب  يا  مناـج  متفگ :
.دوش یمن  ادیپ  وا  رد  يا  ههبش  کش و  دنک و  یم  ادیپ  ردص  حرش  دبای و  یم  هعسوت  نآ  شریذپ  يارب  شلد 

دیتساوخ هچنآ  ام  تلیـضف  رد  دیهدن و  رارق  بر  ار  ام  متـسه ، شناگدنب  رب  وا  هفیلخ  و  لجوّزع -  يادخ -  هدنب  نم  رذوبا  يا  نادب 
فـصو ناگدنیوگ و  ار  هچنآ  ام  هب  یلاعت -  يادـخ -  هک  اریز  دیـسانشب  ار  ام  تیاهن  هنک و  دـیناوت  یمن  امـش  هک  نیا  هچ  دـییوگب ،

.تسا هداد  رت  گرزب  رتشیب و  دنک  یم  روبع  امش  لد  رب  ای  دنیوگ و  یم  امش  ناگدننک 

.دینمؤم تروص  نیا  رد  دیتخانش  هنوگ  نیا  ار  ام  امش  هک  یماگنه 

هتـشاد اپرب  ار  امـش  تیالو  تشاد  ياپ  رب  ار  زامن  هک  یـسک  ایآ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردارب  يا  متفگ : نم  تفگ : ناملس 
یَلَع اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَهَّنِإَو  ِهاَلَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْساَو  : » هدومرف هدرک و  دنوادخ  ار  هدش  دای  بلطم  قیدصت  ناملس ، يا  يرآ  دومرف : تسا ؟

لوسر ربص » «. » تسا راوشد  تخس و  ناعشاخ  رب  زج  زامن  هک  نیا  هچ  دیریگ ، کمک  زامن  ییابیکش و  زا  : » ینعی ( 1216 «) َنیِعِشاَْخلا
ریمـض ینعی  هریبکل » امهنا  و  : » دومرفن و  هریبکل » اهنا  و  : » دومرف تسا و  نم  تیالو  نتـشاد  اپ  رب  هولـص »  » هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

ریمض دروآ و  درفم 
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ارآ لها  هک  نیا  هچ  دنرو ، هدید  هعیش  نیعشاخ  نیعـشاخ و  يارب  رگم  تسا  راوشد  تخـس و  تیالو  لمح  هک  نیا  هچ  درواین ، هینثت 
نآ رد  یفالتخا  دـنراد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  رارقا  اه  یبصاـن  لـثم  نارگید  جراوخ و  هیردـق و  هئجرم و  لـیبق  زا  وگتفگ  و 

دنتسه ییاه  نامه  هدع  نیا  و  دننک ، یم  در  ار  تیالو  یکدنا  زج  هدرک و  راکنا  ار  نآ  دنراد و  فالتخا  نم  تیالو  رد  یلو  دنرادن 
ترـضح توبن  هرابرد  رگید  ياـج  رد  و  نیعـشاخلا » یلعـالا  هریبکل  اـهنا   » هک تسا  هدرک  اـهنآ  فصو  هفیرـش  هیآ  رد  دـنوادخ  هک 

: ینعی ٍدیِشَم » ٍرْصَق  ٍهَلَّطَعُم َو  ٍْرِئب  َو  : » دومرف نم  تیالو  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم 

رئب  » زا دارم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رـصق  زا  دارم  تسا » هدـش  تنیز  هـک  يرـصق  دوـش و  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  هـک  یهاـچ  : » ي
یلصدمحم ترـضح  توبن  هب  دشاب ، هدرکن  رارقا  نم  تیالو  هب  سکره  .دنا  هدرک  لیطعت  ار  نآ  ناشیا  هک  تسا  نم  تیالو  هلطعم »

دـشاب و یم  قلخ  ماما  وا  تسا و  لسرم  یبن  ربمایپ  هک  نیا  هچ  .دـنهارمه  رگیدـمه  اب  ود  نیا  هک  نیا  زج  هدرکن ، رارقا  هلآو  هیلع  هللا 
الإ یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنأ  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  هکنانچ  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یصو  قلخ و  ماما  وا  زا  دعب  یلع 

« .دـیآ یمن  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هک  نیا  زج  تسا  یـسوم  زا  نوراـه  تلزنم  دـننامه  نم  دزن  هب  وت  تلزنم  : » ینعی يدـعب » یبن  ـال  هنأ 
هک نانچ  .تسا  میق  تسرد و  نید  رب  دـنک  لماک  ارم  تفرعم  سکره  تسا ، دـمحم  ام  رخآ  دـمحم و  ام  طسو  دـمحم و  ام  يادـتبا 

یلاعت يادخ - 
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.درک مهاوخ  نشور  ار  بلطم  نیا  ادخ  يرای  قیفوت و  هب  و  ِهَمیَْقلا » ُنیِد  َِکلَذَو  : » دومرف - 

! داب وت  رب  ادخ  دورد  نینمؤملاریما ! يا  مناج  میتفگ : بدنج ! يا  ناملس و  يا 

کی هب  دوش ، هتفاکش  ات  داد  نامرف  رون  نآ  هب  یلاعت -  يادخ -  میدوب ، لجوزع -  يادخ -  رون  زا  هناگی  يرون  دمحم  نم و  دومرف :
! وش یلع  دومرف : رگید  فصن  هبو  وش  دمحم  دومرف : نآ  فصن 

« یلع الإ  ینع  يدؤی  یلع و ال  نم  انأ  ینم و  یلع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  و 

! دمحم نیا  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  دوب ، هداتسرف  هکم  يوس  هب  تئارب »  » هروس اب  ار  رکبوبا  هک  دوب  هدومرف  یماگنه  ار  هلمج  نیا 
ناکرـشم هب  دیاب  تسوت  زا  هک  یـسک  ای  وت  ار  هروس  نآ  هک  دهد  یم  نامرف  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : مناج ،)  ) کیّبل داد : خـساپ  ربمایپ 

نم هرابرد  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دش و  تحاران  رکبوبا  .مدینادرگزاب  ار  وا  نم  .منادرگرب  ار  رکبوبا  ات  داتـسرف  ارم  اذل  دناسرب ،
! بدـنج يا  ناملـس و  يا  .دـناسرب  ناکرـشم  هب  دـناوت  یمن  یلع  ای  نم و  زج  ار  هروس  نکیلو  ریخ  دومرف : تسا ، هدـش  لزان  يا  هیآ 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  يا  همان  دـناوت  یمن  هک  یـسک  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردارب  يا  مناج  میداد : خـساپ 
؟ تسا تماما  هتسیاش  هنوگچ  دناسرب  هلآو 

یـصو نم  دـیدرگ و  ادـخ  ربمایپ  لوسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  میدوب ، رون  کی  ادـخ  لوسر  نم و  بدـنج ! يا  ناملـس و  يا 
.دشاب یتماص  قطان و  دیاب  يرصع  ره  رد  مدش و  تکاس  نم  ایوگ و  دمحم  مدش و  ادخ  تیاضر  دروم 

نم دش و  رذنم  دمحم  ناملس  يا 
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ُهَّللا ، » متـسه يداه  نم  رذـنم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( 1217 «) ٍداَه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِذـنُم  َْتنَأ  اَمَّنِإ  : » دومرف ادـخ  اذـل  و  يداه ،
ٌءاَوَس ِیلاَعَتُْملا *  ُرِیبَْکلا  ِهَداَهَّشلاَو  ِبیَْغلا  ُِملاَع  * ٍراَدـْقِِمب ُهَدـْنِع  یَـش ٍء  ُّلُکَو  ُداَدْزَت  اَمَو  ُماَحْرَْألا  ُضیِغَت  اَـمَو  یَثنُأ  ُّلُـک  ُلِـمْحَت  اَـم  ُمَْلعی 

ِْرمَأ ْنِم  ُهَنوُظَفْحی  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِهیَدـی  ِنَیب  ْنِم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل  ِراَهَّنلِاب * ٌبِراَسَو  ِلیَّللِاب  ٍفْخَتْـسُم  َوُه  ْنَمَو  ِِهب  َرَهَج  ْنَمَو  َلْوَْقلا  َّرَـسَأ  ْنَم  ْمُْکنِم 
ناهنپ و ياناد  دنوادخ  دایز ، هچ  دوش و  یم  مک  هچ  ماحرا  رد  و  دراد ، مکـش  رد  هچ  ینز  ره  هک  دناد  یم  ادخ  : » ینعی ( 1218 «) ِهَّللا
دنک و يراک  ناهنپ  بش  رد  سکره  دنک و  راکشآ  ای  درادب و  ناهنپ  ار  نخـس  امـش  زا  یـسک  هاوخ  .تسا  رترب  گرزب و  راکـشآ و 

.دننک یم  يرادساپ  ادخ  نامرف  زا  ار  وا  هک  دنرس  تشپ  رد  ور و  شیپ  رد  هک  تسا  یناگتشرف  ياراد  وا  دورب  زور  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  مدیدرگ و  رشن  بحاص  نم  عمج و  بحاص  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دومرف : دز و  تسد  رب  تسد  هاگنآ 
ریما هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نک و  اـهر  ار  نآ  ریگب و  ار  نیا  میوگ  یم  شتآ  هب  .مدـیدرگ  شتآ  بحاـص  نم  تشهب و  بحاـص 

ناملس و يا  هلب  .درک  ماهلا  نم  هب  ار  نآ  ملع  دنوادخ  هک  مظوفحم  حول  بحاص  نم  و  طوقس )  ) هّده ریما  نم  هدش و  هلزلز )  ) هفجر
نم دش و  اه  تلالد  بحاص  یَقْـشَِتل » َنآْرُْقلا  َکیَلَع  اَْنلَْزنَأ  اَم  هط *   » و ِمَلَْقلاَو » ن   » و ِمیِکَْحلا »  ِنآْرُْقلاَو  سی *   » دمحم و  بدنج ! يا 

مدش میظع  أبن  میقتسم و  طارص  ءایصوا و  متاخ  نم  ناربمایپ و  متاخ  دمحم  مدیدرگ و  تایآ  تازجعم و  بحاص 
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بحاص نم  هدـیدرگ و  توعد  بحاص  دـمحم  و  تسا ، هدرکن  نم  تیـالو  رد  زج  یفـالتخا  سکچیه  .دـنراد  فـالتخا  نآ  رد  هک 
.متسه هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رما  بحاص  نم  لسرم و  ربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ریشمش و 

ربمایپ رب  ای  برقم و  هتـشرف  رب  اـهنت  تسادـخ و  حور  نیا  ( 1219 «) ِهِداَـبِع ْنِم  ُءاَـشی  ْنَم  یَلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقلی  : » دومرف دـنوادخ 
هداد و وا  هب  تردـق  هدرک و  ادـج  مدرم  زا  ار  وا  دـهدب ، ار  حور  نیا  سک  ره  هب  دـنوادخ  .دـنک  یم  اقلا  بجتنم  یـصو  ای  لـسرم و 
زا .دور و  یم  قرشم  هب  برغم  زا  برغم و  هب  قرـشم  زا  هظحل  کی  رد  و  دراد ، ملع  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  دنک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  و  بدنج ! يا  ناملس و  يا  .دناد  یم  ار  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  دراد و  ربخ  اه  لد  اه و  یناهنپ 
اـیالب و اـیانم و  ملع  نم  هب  و  ( 1220 «) ِهَّللا ِتاـیآ  ْمُکیَلَع  ُوْلتی  ًـالوُسَر  ًارْکِذ *  ْمُکَیلِإ  ُهَّللا  َلَزنَأ  ْدَـق  : » دومرف دـنوادخ  هک  هدـش  رکذ » »

.تسا هدش  هتشاذگ  تعیدو  هب  نم  رد  دش  دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  نآرق و  ملع  هدش و  هداد  باطخلا  لصف 

يارب هک  داد  رارق  يزیچ  نم  يارب  دنوادخ  متـسه ، ادـخ  تجح  نم  هدرک و  هماقا  مدرم  يارب  ار  تجح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  و 
! بدنج يا  ناملس و  يا  .دادن  رارق  برقم  هتشرف  لسرم و  ربمایپ  زا  نیرخآ  نیلوا و  زا  کیچیه 

زا ار  سنوی  هک  متـسه  یـسک  نم  مدرک و  لمح  یتشک  رد  ار  حون  ادـخ  ناـمرف  هب  نم  دومرف : ناـنمؤمریما ! يا  مناـج  میداد : خـساپ 
نذا هب  نم  مدروآ و  نوریب  یهام  مکش 
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متسه یسک  نم  مدروآ ، نوریب  شتآ  زا  ار  میهاربا  ادخ  روتسد  هب  هک  متسه  یسک  نم  .مداد  روبع  ایرد  زا  ار  نارمع  نب  یسوم  ادخ 
.متشاک ار  نآ  ناتخرد  مدومن و  بآ  رپ  ار  نآ  ياه  همشچ  مدرک و  يراج  ار  نآ  ياهرهن  هک 

.دنمهف یم  ار  نآ  يا  هدع  دنبای و  یم  رد  ار  نآ  سنا  نج و  هک  مکیدزن  زا  هدنهد  ادن  نم  متسه ، هلظلا  موی  باذع  نم 

! مناونش یم  ناشیا  هب  ناشدوخ  اه  نابز  اب  ناقفانم  نارگمتس و  همه  هب  نم 

يا ناملس و  يا  .متسه  لجوّزع -  يادخ -  تردق  نینرقلاوذ و  نم  مدواد و  نب  نامیلـس  ملعم  نم  متـسه و  یـسوم  ملاع  رـضخ  نم 
َال ٌخَزَْرب  اَمُهَنَیب  * ِنایِقَْتلی ِنیَرْحَْبلا  َجَرَم  : » دومرف دنوادخ  .تسا  نم  زا  دمحم  دمحم و  زا  نم  تسا ، نم  دمحم  مدمحم و  نم  بدـنج !

(1221 «) ِنایِْغبی

.دنا هدشن  هتشک  ام  ناگدش  هتشک  هدشن و  بیاغ  ام  بیاغ  هدرمن و  ام  هدرم  بدنج ! يا  ناملس و  يا 

 - امش رب  تاولص  مناج -  میداد : خساپ  بدنج ! يا  ناملس و  يا 

ناگدنب زا  يا  هدنب  نم  مسدقلا  حور  هب  دیؤم  نم  دنا ، یقاب  دنا و  هتـشذگ  رد  هک  یناسک  همه  ما ، هنمؤم  نمؤم و  ره  ریما  نم  دومرف :
زا يرشع  هب  هکلب  دیسر ، دیهاوخن  ام  تلیضف  هنک  هب  هک  نیا  هچ  دییوگب ، دیهاوخ  هچره  ام  تلیـضف  رد  دیمانن و  بابرا  ار  ام  میادخ 
هَّللا ناسل  هَّللا و  نیع  هَّللا و  هجو  ام  میادخ و  همئا  ءانما و  افلخ و  ججح و  لئالد و  تایآ و  ام  هک  نیا  هچ  دیسر ، دیهاوخن  نآ  راشعم 

رایتخا و درک و  هزیکاپ  ار  ام  مدرم  نیب  زا  دهد و  یم  باوث  ام  هب  دنک و  یمن  باذع  ار  شناگدنب  ام  هطساو  هب  دنوادخ  میتسه ،
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یمن باسح  ادخ  زا  هک  نیا  هچ  .تسا  هدش  كرشم  هدیزرو و  رفک  تهج  هچ  رد  هنوگچ و  ارچ و  دسرپب : یسک  رگا  دومن ، باختنا 
 - کیلع هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما -  يا  هلب  میتفگ : بدنج ! يا  ناملس و  يا  .دنسرپ  یم  مدرم  زا  هکلب  دنشک 

مدروآ ناهرب  مدومن و  نشور  مداد و  حیضوت  حرـش و  ریـسفت و  نایب و  هچنآ  هب  دروآ و  نامیا  هدش  هتفگ  بلاطم  هب  سکره  دومرف :
يرو هدید  اناد و  وا  هدرک و  حرـشنم  مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  هدومزآ و  نامیا  هب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  تسا  ینمؤم  دـنک  قیدـصت 

دوش کش  رد  دوش و  ریحتم  دتـسیاب و  ددرگ و  رکنم  دزروب و  دانع  دـیامن و  کش  سکره  هدـیدرگ و  لماک  هدـش و  غلاـب  هک  تسا 
.تسا یبصان  رصقم و 

 - کیلع هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما -  يا  مناج  میتفگ : بدنج ! يا  ناملس و  يا 

هدیشوپ ياهزار  هب  مهد و  یم  ربخ  دیزودنا  یم  هناخ  رد  ودیروخ  یم  هچنآ  زا  مناریم و  یم  منک و  یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  نم  دومرف :
هک نیا  هچ  .دنناد  یم  دننک و  یم  ییاهراک  نینچ  زین  ناشیا  دنـشاب  هتـشاد  تسود  هاگره  دننم ، نادنزرف  زا  همئا  متـسه ، ملاع  ناتلد 
ام هاگره  دیوشن ، لئاق  توافت  ناشیا  ام و  نیب  میتسه ، دمحم  ام  همه  هکلب  .تسا  دمحم  ام  رخآ  طسو و  لوا و  میتسه ، یکی  ام  همه 

اه و یگژیو  تلیـضف و  هک  یـسک  رب  ياو  دیآ ، یم  شدب  زین  دنوادخ  دیآ  نامـشوخان  يزیچ  زا  هاگره  دهاوخ و  یم  ادخ  میهاوخب 
ادخ تیـشم  ادخ و  تردق  دنک  راکنا  هداد  ام  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  سکره  هک  نیا  هچ  دـنک ، راکنا  ار  ام  هب  نامراگدرورپ  ياهاطع 

.تسا هدرک  راکنا  ار  ام  رد 

! بدنج يا  ناملس و  يا 
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هداد رتالاب  رت و  میظع  رت و  گرزب  اه  نیا  زا  اـم  هب  دـنوادخ  دومرف : کـیلع -  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما -  يا  کـیّبل  میداد : خـساپ 
.تسا

تخومآ ار  مظعا  مسا  ام  هب  دنوادخ  دومرف : تسیچ ؟ تسا  رتالاب  رترب و  رت و  میظع  اه  نیا  زا  هک  زیچ  نآ  نانمؤمریما  يا  میدیـسرپ :
رد ار  ران  تشهب و  اهایرد و  نایاپراچ و  ناتخرد و  اه و  هوک  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  نیمز و  اـه و  نامـسآ  میهاوخب  رگا  هک 

.دومرف تیانع  داد  ام  هب  هک  یمظعا  مسا  اب  ار  اه  تردق  نیا  همه  دنوادخ  میزیر و  ورف  مه 

یم ماجنا  ناـمراگدرورپ  روتـسد  هب  ار  اـهراک  نیا  میور و  یم  هار  اـهرازاب  رد  میـشون و  یم  میروخ و  یم  اـم  فاـصوا  نیا  همه  اـب 
یم راک  وا  نامرف  هب  دـنریگ و  یمن  یـشیپ  ادـخ  نخـس  زا  هک  یناسک  میتسه ، ادـخ  دزن  هب  یمارگ  یناگدـنب  ام  هک  یلاـح  رد  میهد ،

يِذَّلا   ِ ِهَّلل ُدْمَْحلا  : » مییوگ یم  ام  اذل  تسا ، هداد  يرترب  دوخ  نمؤم  ناگدـنب  زا  يرایـسب  رب  هدـیرفآ و  رهطم  موصعم و  ار  ام  دـننک و 
هدش یمتح  هداد  ام  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  نارکنم  ینعی  نارفاک  رب  باذع  هملک  ُهَّللا » اَناَدَه  ْنَأ  َالَْول  يِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَمَو  اَذَِهل  اَناَدَـه 

.تسا

راصبتسا هب  يا  هعیش  چیه  هکنیا  هچ  وش ، تیاده  ریگب و  ار  تفرعم  نیا  .تسا  تینارون  هب  نم  تخانش  نیا  بدنج ! يا  ناملـس و  يا 
يایرد رد  .دوش  یم  لماک  غلاب و  رـصبتسم  تخانـش ، هک  یماگنه  و  دسانـشب ، تینارون  هب  ارم  هک  نیا  رگم  دـسر  یمن  يرو  هدـید  و 

نایاپ و .دنک » یم  ادیپ  تسد  ادخ  ناهنپ  نئازخ  ادخ و  رارـسا  زا  يّرـس  رب  دـسر و  یم  تلیـضف  زا  يا  هیاپ  هب  هدـش و  رو  هطوغ  ملع 
تیب لها  ای   » حرش زا  دعب  امش 
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.مییامن یم  میدقت  ار  يرتشیب  بلاطم  نونکا  .یتسه  اناوت  ثیدح  نیا  مهف  رب  تارقف  رگید  و  هوبنلا »

دوجو نوچ  دیامن ، روهظ  دوش و  هدایپ  ناکما  ملاع  رد  دناوت  یمن  ادخ  یبوجو  تافـص  تسادخ و  لعف  ناکما  ملاع  نوچ  هک  نادـب 
بوجو اـهنآ  دـننکمم و  همه  ملاـع  نیا  تادوجوم  هک  نیا  هچ  دوش ، یم  ضقاـنت  ثعاـب  ناـکما  ملاـع  رد  یبوجو  تافـص  روهظ  و 

.دنراد

رون نآ  هاگنآ  ددرگ ، شتافـص  همه  تآرم  ناکما  ملاع  رد  ات  تسا  دمحم  رون  دش  رداص  یلاعت -  قح -  زا  هک  يدوجوم  نیلوا  اذل 
َکِّبَر َناَْحبُس  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  تزع  ملاع  لالج و  ملاع  رکذ و  ملاع  توبن و  ملاع  هنیآ  فصن  کی  درک ، فصن  ار 

دـمح و لامج و  ملاع  هنیآ  رگید  فصن  دـنیامن و  یم  ریبعت  نآرق  باتک و  ملاـع  هب  ملاـع  نیا  زا  و  ( 1222 «) َنوُفِصی اَّمَع  ِهَّزِْعلا  ِّبَر 
.تسا یمسا  هَّللا  ملاع  ناقرف و  ملاع  نیبم و  باتک  ملاع  تیالو و  ملاع 

هیدـمحم و تقیقح  نآ  هب  تروـص  نیا  رد  دوـش ، یم  هدیجنـس  هنأـش -  مظع  هلـالج و  لـج  هلـآلا -  هلا  اـب  هاـگ  نیا ، هک  نیا  سپس 
ملاـع رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  سپ  دوش ، یم  هدـیمان  تیـالو  تقیقح  هیولع و  تقیقح  هب  یمود  .دـنیوگ و  یم  توبن  تقیقح 

یبـترم یلک و  یبـتارم  کـیره  تسا و  نآ  هنیآ  مود و  فصن  تروص  مالـسلا  هیلع  یلع  تسوا و  هنیآ  لوا و  روـن  تروـص  ناـکما 
بتارم رد  یتروص  ءایصوا  زا  کیره  دنراد و  هیدمحم  هیلک  بتارم  رد  یتروص  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  زا  کیره  سپ  .دراد  ییزج 
تقیقح رهاـظم  تیعر  ایـصوا و  ناربماـیپ و  سپ  .دنتـسه  هیدـمحم  تقیقح  هیئزج  بـتارم  روـص  مدرم  رگید  دـنراد و  هیوـلع  هـیلک 

هیدمحم
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نیمز و نامـسآ و  زا  یلفـس  يوـلع و  يازجا  رگید  تیـالو و  توـبن و  ینعی  تسا  نوـنکم  نآ  بـتارم  هـمه  ناـشیا  رد  دـنا و  هـیهلا 
هبترم روهظ  هب  صاصتخا  ملاع  يازجا  زا  کیره  هچرگ  دنا ، هیدمحم  تقیقح  عورف  زا  اهنآ  نیب  نییاپ و  الاب و  رد  اهنآ و  تادوجوم 

بتارم و همه  اـت  ادـتبا  زا  يدوـجوم  ره  رد  رثؤـم  سپ  دوـش  تقیقح  نآ  زا  هبترم  نآ  هنیآ  اـت  دراد ، هیدـمحم  تقیقح  بتارم  زا  يا 
« یلعا لثم   » نیمه تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ّرـس  هک  تسا  يولع  هبترم  رد  توبن  تقیقح  هیهلا و  هیدمحم  تقیقح  زا  یـشخب  نوؤش 

ِتاَوَـمَّسلا ِیف  یَلْعَأـْلا  ُلَـثَْملا  ُهـَلَو  ِهـیَلَع  ُنَوـْهَأ  َوُـهَو  ُهُدــیِعی  َّمـُث  َقـْلَْخلا  ُأَدــْبی  يِذَّلا  َوُـهَو  : » دوـمرف نآ  هراـبرد  دــنوادخ  هـک  تـسا 
(1223 «) ِضْرَْألاَو

! نک هعجارم  اج  نآ  هب  دش  نایب  رتشیب  تاحیضوت  اب  اقبلاراد » ءاعفش  ءانفلاراد و  ءادهش  و   » رد بلطم  نیا  و 

رد هب  یهام  مکـش  زا  ار  سنوی  نم  مدرک و  لمح  ار  حون  یتشک  ادـخ  نذا  هب  نم  : » دومرف هک  نآ  لاـثما  ثیدـح و  نیا  زا  دارم  سپ 
« .متسه ادخ  تردق  نم  ...مدروآ 

یلع ترضح  يارب  یمسا  دوخ  مسا  زا  دیرفآ و  ار  نآ  قیالخ  قلخ  زا  لبق  لاس  نارازه  دنوادخ  هک  تسا  هیهلا  هیولع  تروص  نامه 
نیا هچ  .تسا  مدرم  رگید  ضرع  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ّالا  دش و  شقلخ  ادخ و  نیب  تقلخ  هطـساو  وا  دومن و  قتـشم  مالـسلا  هیلع 

.دش نایب  هوبنلا » تیب  لها  ای   » حرش رد  نآ  ناهرب  نایب و  هکنانچ  دنتسه ، ادخ  زا  هطساوالب  رثأتم  اهنآ  همه  هک 

زا لبق  دنوادخ  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلعاضر  نسحلاوبا  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  نانـس  نبا  زا  شدانـسا  هب  ( 1224) یفاک رد 
هب قیالخ  شنیرفآ 
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؟ دوب فراع  دوخ 

؟ دینش یم  دوخ  زا  دید و  یم  ار  دوخ  ایآ  مدیسرپ : يرآ  دومرف :

شدوخ و  دوب ، شدوخ  شدوخ  تساوخ ، یمن  يزیچ  دیـسرپ و  یمن  دوخ  زا  شدوخ  هک  نیا  هچ  تشادـن ، يزاین  اـه  نیا  هب  دومرف :
ار وا  ات  دیزگرب  نارگید  زا  ییاه  مان  شیوخ  يارب  نکیل  دونـشب ) دوخ  زا   ) دهن یمان  دوخ  رب  هک  تشادن  يزاین  اذل  .دوب  ذفان  تردق 

رایتخا دوخ  يارب  هک  ار  يزیچ  نیلوا  سپ  دوش ، یمن  هتخانش  دوشن  هدناوخ  یمسا  هب  دنوادخ  رگا  هک  نیا  هچ  دنناوخب ، اه  مان  نآ  اب 
نیا دـشاب و  یم  میظعلا » یلعلا   » وا مان  تسا و  هَّللا  نآ  يانعم  سپ  دوب ، رتـالاب  ءایـشا  همه  زا  يو  هک  نیا  هچ  تسا ، میظع  یلع  درک ،

« .درک ادیپ  ولع  ءایشا  همه  رب  هک  دشاب  یم  شمان  نیلوا 

همه رد  هک  تسا  هَّللا  مسا  تفرعم  تسا » تینارون  هب  نم  تفرعم  ادخ  تفرعم  تسادخ و  تفرعم  تینارون  هب  نم  تخانش   » زا دارم  و 
رگا و  دوش ، یم  هتخانش  نآ  هب  دنوادخ  هک  نیا  هچ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رـس  نیا  و  هدش ، هتـشاذگ  تعیدو  هب  ءایـشا 

.میدرک نایب  نامیالا » باوبا  و   » حرش رد  هک  نانچ  دیدرگ ، یمن  هتخانش  دنوادخ  دوبن  رس  نیا 

للع يداـبم و  هک  نیا  هچ  تسین ، نکمم  تیـالو  هب  ناگدـننک  رارقا  همه  زا  یتـفرعم  نینچ  دـش ، مولعم  تفرعم  تقیقح  هک  نوـنکا 
هدش هداد  وا  هب  دوجو  يادتبا  رد  هک  يا  هزادنا  هب  کیره  دنک ، یم  توافت  تلبج  ملاع  رد  اهنآ  یفیک  دوجو و  ملاع  رد  مدرم  یمک 

.دشاب ناشیا  قح  هب  فراع  هزادنا  نامه  هب  دناوت  یم  دش  هداد  وا  هب  تلبج  ملاع  رد  هک  نامیا  زا  يا  هزادنا  هب  و 

: تفگ هک  باهش  هب  شدانسا  هب  ( 1225) یفاک تیاور  رب  انب  اذل  و 
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يرگید یسک  زگره  دیرفآ  ار  قیالخ  هنوگچ  دنوادخ  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »
.درک یمن  تمالم  ار 

؟ هنوگچ دروآ ! حالصا  هب  ار  امش  راک  ادخ  مدیسرپ :

هد ار  ییزج  ره  درک و  بترم  هد  هد  ار  ءازجا  هاـگنآ  دـیرفآ ، دیـسر  یم  ءزج  هن  لـهچ و  هب  هک  ییازجا  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  دوـمرف :
دشاب هتشاد  ار  لماک  ءزج  کی  هک  یـسک  هب  ات  ءزج  تسیب  يرگید  رد  ءزج و  هد  یکی  رد  درک ، میـسقت  مدرم  نیب  هاگنآ  درک ، ءزج 

ود هب  ات  ءزج  مهد  هس  ءزج و  کی  يرگید  ءزج و  مهد  ود  ءزج و  کی  يرگید  رد  ءزج و  مهد  کی  ءزج و  کی  یکی  رد  .دیسر و 
وا رد  هک  سک  نآ  دیـسر ، تسا  ءزج  هن  لهچ و  هک  هجرد  نیرتالاب  هب  ات  هدـیچ  نوگاـنوگ  ار  ءازجا  روط  نیمه  .دیـسر  لـماک  ءزج 

هنوگ نیا  دنوادخ  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  ددرگ و  ءزج  ود  بحاص  دننامه  ات  درادن  ییاناوت  هدـش  هداد  رارق  ءزج  مهد  کی  اهنت 
« .درک یمن  تمالم  ار  يرگید  سکچیه  دیرفآ  ار  مدرم 

.تسا دوجوم  یتافالتخا  تاجرد  هرابرد  هدش  دای  تایاور  رد  هتبلا  تسا ، هدـش  تیاور  انعم  نیا  رد  ( 1226) يرگید رابخا  نآ  رد  و 
قیقحت هک  نیا  هچ  ددرگ  مولعم  صوصخم  يددـع  ات  تسین  ناـمیا  هجرد  ندرمـش  روظنم  تسا و  لاـثم  تاـجرد  نآ  زا  دارم  نکیل 

ریغ ءامـسا  نوؤش  بتارم و  دنتـسه و  ءامـسا  رهاـظم  قیـالخ  همه  هک  اریز  تسا ، یهاـنتم  ریغ  ناـمیا  تاـجرد  هک  دـنک  یم  ءاـضتقا 
دوخ هب  دنوادخ  هک  یمـسا  رگم  دنتـسه ، ءامـسا  همه  عماج  مسا  رهاظم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  هک  ییاجنآ  زا  و  دنا ، یهانتم 

سپ تسا ، هداد  صاصتخا 
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هیلع ماما  قح  هب  هک  دراد  داقتعا  سکره  دوش و  یم  نوگانوگ  قیالخ  يدوجو  يدابم  للع و  فالتخا  اب  ناـشیا  تخانـش  تفرعم و 
هب علو  صرح و  دوش ، رتشیب  ناشیا  تفرعم  هچره  دـنک ، يرای  دـنوادخ  رگم  تسین ، یملاع  وا  ملاع  زا  رتالاب  دراد و  تفرعم  مالـسلا 

« ًاملع یندز  بر  : » دیوگ یم  دوش و  یم  رتشیب  نآ 

.تسین ناشیا  هجوتم  یشنزرس  دنرورغم و  همه  و 

دوب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مداـخ  هک  جارـس  ماـن  هب  اـم  باحـصا  زا  يدرم  زا  كامـض  نب  بوقعی  زا  ( 1227) یفاک رد  هک  ناـنچ 
، داتسرف يراک  يارب  ارم  دوب  هریح  رد  شنامالغ  زا  يا  هدع  ام و  اب  هک  یماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » تفگ هک  هدش  تیاور 
رد متخادـنا ، رتسب  رب  ار  دوخ  مدـمآ و  لاح  نامه  رد  نم  دوب ، ام  دورف  لحم  فارطا  رد  نم  ياج  میتشگزاب و  نیگمغ  یلو  میتفر  ام 

تسشن و متخت  يالاب  رب  ترـضح  نآ  متـسشن و  تسرد  نم  مدمآ ، نم  دومرف : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدوب  لاح  نیمه 
هب نخس  يا  هدع  زا  هاگنآ  .درک  ادخ  رکش  .مداد  ربخ  ار  وا  ارجام  زا  دیـسرپ ، دوب  هداتـسرف  نآ  يارب  ارم  هک  يراک  نآ  هرابرد  نم  زا 

: دومرف دنرادن ! ام  داقتعا  دننامه  يداقتعا  ناشیا  هک  نیا  هچ  میوج ، یم  تئارب  ناشیا  زا  نم  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  دـمآ ، نایم 
؟ دییوج یم  يّربت  ناشیا  زا  دنرادن  داقتعا  دیدقتعم  امش  هچنآ  رگا  دنتفرگ و  دوخ  یلو  ار  ام  ناشیا 

؟ مییوجب يّربت  امش  زا  دیاب  ایآ  میراد ، داقتعا  مییوگ و  یم  يرگید  روط  ام  یلو  دومرف : يرآ ! متفگ :

.ریخ موش ، تیادف  مداد : خساپ 

دنوادخ هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  میتسین ، هاگآ  نآ  زا  ام  دراد و  عالطا  تاماقم  زا  رگید  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  دومرف :
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؟ دنک یم  در  ار  ام 

! دنک یمن  نینچ  دنوادخ  موش ، تیادف  ریخ ، دنگوس  ادخ  هب  مداد : خساپ 

رگید يا  هدع  مهس و  ود  يا  هدع  مهس و  کی  ناناملسم  زا  يا  هدع  دییوجن ، تئارب  ناشیا  زا  دینادب و  دوخ  تسود  ار  ناشیا  دومرف :
یناسک رب  دیابن  دراد  مهس  کی  هک  سک  نآ  اذل  .دنراد  مهس  تفه  يا  هدع  شش و  یخرب  جنپ و  یخرب  راهچ و  یخرب  مهـس و  هس 

.نایاپ .دنیامن » داریا  مهس  هس  نابحاص  رب  دنراد  مهس  ود  هک  یناسک  هن  دیامن و  داریا  ضارتعا و  دنا  مهس  ود  ياراد  هک 

دنک و ضارتعا  لفاس  رب  دـناوت  یمن  یلاع  دـیوگ و  یم  شیوخ  تفرعم  هزادـنا  هب  مکقحب » فراع  : » دـیوگ یم  هک  سکره  نیاربانب 
تساوخ وا  زا  دیاب  تسادخ و  هب  ود  ره  تشگزاب  درامشب و  رفاک  ار  وا  دنک و  هئطخت  ار  وا  دیامن و  ضارتعا  یلاع  رب  دیابن  زین  لفاس 

.دنسرب هداد  ناشیا  هب  ادخ  هچنآ  تیعقاو  هنک و  هب  دنناوت  یمن  تیعر  هک  نیا  هچ  .دناسرب  رتالاب  یتفرعم  هب  ار  نت  ود  ره  هک 

ْمُکِلْضَفِب ٌّرِقُم 

هدروآ و نابز  هب  نامیا  دیاب  دیدرک ، ادا  ار  یلبق  نامیا  قح  دیدروآ و  نامیا  لد  هب  دیتخانـش و  ناوت  هزادنا  هب  ار  همئا  هک  نیا  زا  دعب 
لد رد  هچنآ  راهظا  هک  نیا  هچ  تسا ، یئاشنا  هلمج  نیا  سپ  دهد ، یم  تیالو  هب  تداهـش  هدرک و  رارقا  اذل  دـنک و  ادا  ار  نابز  قح 

.دشاب یم  بجاو  تسا 

هک يروط  هب  دیدیـسر ، ناکما  ملاع  رد  هجرد  نیرتـالاب  هب  امـش  ینعی  تسا ، هداـیز  ياـنعم  هب  صقن  دـض  لـضف  مکلـضفب » : » دومرف
لئاضف همه  رب  امش  تلیضف  اذل  درادن ، ار  امش  رب  ندش  مدقم  رب  ییاناوت  هک  يا  هدنریگ  یـشیپ  چیه  دنـسر و  یمن  امـش  هب  ناگدنیآ 

نایناهج
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قلطم هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اـهنآ  فذـح  اذـل  هدـشن  رکذ  اـجنیا  رد  دـنراد  تلیـضف  ناـشیا  رب  همئا  هک  یناـسک  نوچ  دـمآ و  قیاـف 
.تسا دارم  نایناهج 

ٌبِجَتْحُم ْمُکِمْلِعِل  ٌلِمَتْحُم 

ْمُکِب ٌفِرَتْعُم  ْمُکِتَّمِذِب 

باجتحا و هدایز و  رد  شـشوک  اذـل  دراد ، تلالد  نآ  داوم »  » یناوارف رب  لاعتفا  اب ب  دنتـسه و  لاعتفا  باب  زا  هناـگ  هس  تافـص  نیا 
.دنک یم  نامض  ناما و  همذ و  راتتسا و 

يدهع نامض و  ناما و  هب  هک  دید  دیهاوخ  امش  منک و  لمح  رتشیب  ار  امش  ملع  ات  مراد  شالت  تیدج و  نم  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
دراو خزود و  ربارب  رد  امش  ناتسود  هعیش و  زا  امش  تلافک  دهع  نآ  همزال  .منک  یم  افو  متسب  امش  تیالو  هرابرد  مراگدرورپ  اب  هک 

تسا و قیدـص  نیحلاص و  ادهـش و  ناربمایپ و  اب  ینیـشنمه  انف و  لاوز و  یب  ینادواج  ياه  تمعن  هب  يراگتـسر  تشهب و  هب  ندـش 
.دنتسه یبوخ  ناقیفر  ناشیا 

ْمُکِتَعْجَرِب ٌقِّدَصُم  ْمُکِبایِإِب  ٌنِمْؤُم 

تعجر رد 

تعجر رد 

.دیکأت هن  دنا و  هدش  هدروآ  سینأت  يارب  هرقف  ود  نیا 

هک یناسک  ینعی  دنهد ، ربخ  نیموصعم  ار  هچره  هک  نیا  هچ  دـتفا ، یم  قافتا  تعجر  هک  تسا  نیا  هب  داقتعا  نایب  يارب  تسخن  هرقف 
.تشاد نامیا  نآ  هب  دیاب  دش و  دهاوخ  دنهد ، ربخ  دننوصم  اطخ  هابتشا و  زا 

قیدصت هک  نیا  هچ  منیب ، یم  ار  نآ  نایعلاب  ییوگ  هک  تسا  يوق  نم  رد  داقتعا  نیا  نانچ  هک  دش  هدروآ  بلطم  نیا  يارب  مود  هرقف 
داقتعا نیا  هچرگ  دـشاب ، هتـشاد  نآ  هب  داقتعا  اهنت  هک  نیا  هن  .تسا  شدوخ  ملاع  رد  یـش ء  نآ  دوجو  ققحت و  زا  تراـبع  يزیچ  هب 

یم یـش ء  دوجو  تیعقاو و  زا  ترابع  دش  نایب  نوقداصلا »  » هرقف رد  هک  نانچ  قدص  تقیقح  هک  نیا  هچ  دـشاب ، يدـبعت  يدـیلقت و 
ناما و رد  نم  مدرک و  ساسحا  ار  نآ  نم  هک  يروط  هب  تفرگ  رارق  ملد  رد  امش  تعجر  هک  تسا  نیا  انعم  سپ  دشاب ،
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.مینک میدقت  ار  هعمل  دنچ  دیاب  بلطم  نایب  يارب  .مدوب  امش  مچرپ  تحت 

تعجر تقیقح  نایب  رد  تسخن : هعمل 

ُرُـشَْحن َمْویَو  : » دومرف هفیرـش  هیآ  هک  نانچ  دنراد  ضحم  يرفک  ای  ضحم و  نامیا  هک  یناسک  زا  تسا  یگدـنز  هب  تشگزاب  تعجر 
ُْمتنُک اَذاَّمَأ  ًاـْملِع  اَِـهب  اوُـطیُِحت  َْملَو  ِیتاـیِآب  ُْمْتبَّذَـکَأ  َلاَـق  اوُءاَـج  اَذِإ  یَّتَـح   * َنوُـعَزوی ْمُـهَف  اَِـنتایِآب  ُبِّذَـکی  ْنَّمِم  ًاـجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ْنـِم 

دنا هدنکارپ  ناشیا  و  مینک ، یم  روشحم  دندرک ، یم  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  يا  هدع  یتما  ره  زا  هک  يزور  : » ینعی ( 1228 «) َنُولَمْعَت
نیا امـش  ای  دیا و  هتـشادن  یملع  هطاحا  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دیا  هدرک  بیذکت  ار  تایآ  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  دـندمآ ، هک  یماگنه  ات 

« .دیا هدوب  لمع  لوغشم  نینچ 

تعجر رد  روبزم  هیآ  تسا  نیا  رب  لیلد   » هک تسا  هدرک  تیاور  ضرالا » هباد   » ثیدـح رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1229) یمق
دننک یم  نامگ  هماع  دیسرپ : ترـضح  نآ  زا  ( 1230) يدرم .دنا  همئا  نینمؤملاریما و  تایآ  رـشحن » موی  و  : » دومرف .تسا  هدش  لزان 

.تسا هدش  لزان  تمایق  رد  ...ٍهَّمُأ » ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْویَو   » هیآ هک 

هیآ نیا  ریخ ! دنک ؟ یم  اهر  ار  نارگید  دنک و  یم  روشحم  ار  یتما  ره  زا  يا  هدع  اهنت  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  ایآ  دومرف : ترـضح 
میا و هدرک  روشحم  ار  ناـشیا  اـم  : » ینعی دـشاب ، یم  ( 1231 «) ًادَـحَأ ْمُْهنِم  ْرِداَُغن  ْمَلَف  ْمُهاَنْرَـشَحَو   » تمایق هیآ  اـما  تسا و  تعجر  رد 

« .میا هدرکن  راذگورف  ار  يدحا 

هدرک تیاور  ًاجْوَف » ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْویَو   » هیآ رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـضفم  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  مردـپ  ( 1232 :) تفگ
رفاک ای  دـنراد و  ضحم  نامیا  هک  یناسک  اـهنت  و  دریمب ، اـت  ددرگ  یم  زاـب  زور  نآ  رد  هدـش  هتـشک  هک  ینمؤم  ره  دومرف : هک  تسا 

« .دندرگ یم  زاب  دنا  ضحم 

نب دمحم  زا  ( 1233) رئاصبلا بختنم  رد  و 
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ماما زا  هک  دندرک  یم  ثیدح  ود  ره  هک  مدینش  دادترا  زا  لبق  باطخلاابا  نیعا و  نب  نارمح  زا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ملسم 
ترـضح ددرگ  یم  زاـب  اـیند  هب  دوش و  یم  هتفاکـش  وا  يارب  نیمز  هک  یـسک  نیلوا  دومرف : یم  هک  دـنا  هدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص 

ضحم نامیا  هک  دندرگ  یم  زاب  یناسک  اهنت  .تسا  يا  هدـع  هژیو  هکلب  تسین  یمومع  تعجر  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
« .دنشاب ضحم  رفاک  ای  هتشاد و 

نب دـمحم  نب  رفعج  فیلأت  هک  یباـتک  رد  هک  متفاـی  سوواـط  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دیـس  زا  ( 1234) یفطـصملا هراشب  باتک  زا  و 
داتـشه مدرم و  رگید  نآ  زا  لاس  رازه  تسیب  تسا ، لاس  رازه  دـص  ایند  رمع  : » تفگ هک  متفای  نارمح  هب  شدانـسا  هب  یفوک  کلام 

« .تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  نآ  زا  لاس  رازه 

.متفای رت  هداس  نیا  زا  هَّللادبع  نب  رهط  باتک  رد  ار  تیاور  نیا  هک  منک  یم  رکف  تفگ : دیس 

: دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما   ) میهارباوـبا هب  شدانـسا  هب  ( 1235) رئاـصبلا بختنم  باـتک  رد  و 
دوش و یم  صاصق  نآ  زا  دـنک  باذـع  سکره  دـنوش و  صاصق  دـنزیخرب  هک  يزور  تشگ و  دـنهاوخ  زاـب  دـنا  هتفر  هک  یـسوفن  »

دعب .دنریگ  ماقتنا  ات  دش  دنهاوخ  هدنز  زین  ناشیا  نانمـشد  ددرگ و  یم  صاصق  دشکب  سکره  دـنریگب و  مشخ  دریگ  مشخ  سکره 
يوس هب  ناشیا  نانمـشد  هدش و  کنخ  ناشلد  هتفرگ و  ار  ناشماقتنا  هک  یلاح  رد  بش  کی  رد  هاگنآ  دننامب ، هدـنز  هام  یـس  نآ  زا 

« .دوش یم  هتفرگ  اهنآ  قوقح  دنتسیاب و  رابج  ترضح  هاگرد  رد  هاگنآ  .دنریم  یم  دنا  هدش  ناور  شتآ 

تعجر یلقع  ناکما  رد  مود : هعمل 

زا رت  گرزب  تسا و  ناشیا  تعاط  نامیا و  قلخ و  زا  زاین  یب  یلاعت -  يادخ -  ًاتاذ  هک  نادب 
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زا زاین  یب  ًاتاذ  وا  دوش و  هدوزفا  يزیچ  نآ  رب  ناعیطم  تعاط  اب  ای  دوش و  مک  يزیچ  وا  تردـق  زا  نایـصاع  ینامرفان  اب  هک  تسا  نیا 
رب ار  وا  زاین  زیچ  چیه  دنک و  یم  هدروآرب  ار  ءایشا  همه  زاین  دوخ  تسا و  وا  زا  تافـص  یفن  يو  يدیحوت  لامک  هکلب  تسا ، فصو 

، دناهر یمن  تلذ  زا  ار  وا  یتسود  چیه  دوب و  دهاوخ  هدوب و  هتـسویپ  .تسا  دوجو  رـصب  عمـس و  تردق و  ملع و  نیع  وا  .دروآ  یمن 
کیرـش و چیه  دریگب و  کمک  یـسک  زا  هک  نیا  نودـب  دـیرفآ ، ار  قیالخ  ییاهنت  هب  دـنوادخ  .دـینادب  گرزب  ار  دـنوادخ  نیاربانب 

همه تسوا و  تسد  رد  ءایشا  همه  توکلم  تسا و  كاپ  هزنم و  دنوادخ  دنزرو  یم  كرـش  هچنآ  زا  .درادن  يراک  کمک  دننامه و 
.دندرگ یم  زاب  وا  يوس  هب 

ماجنا ار  دهاوخب  هچنآ  باجح  ءارو  زا  وا  دنناسر ، یمن  ینایز  دنوادخ  يدنلب  هب  دـیرفآ و  شیوخ  باجح  يارب  ار  ءامـسا  تافص و 
.تسا ینـسح  يامـسا  ياراد  هدنیامن و  يرگ  تروص  هدنـشارت و  هدننیرفآ و  وا  دریگب و  کمک  بابـسا  زا  هک  نیا  نودب  دهد ، یم 

کنخ ار  شتآ  هدومن و  اهدژا  ار  یسوم  ياصع  هدروآ و  نوریب  هوک  زا  ار  حلاص  هقان  دیرفآ و  ردام  ردپ و  نودب  ار  مدآ  هک  نیا  هچ 
ترـضح يارب  ار  کـشخ  تـخرد  هتخاـس و  اـیوگ  ربماـیپ  يارب  ار  تـخرد  هـناد و  هزیر و  گنـس  هداد و  رارق  مـیهاربا  يارب  نـما  و 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  يارب  دوهعم  بیترت  نودب  هک  يروما  رگید  زین  تسا و  هدرک  راد  هویم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
.تسا هدیرفآ  وا  نیرهاط  لآ  و 

لخاد ءایشا  رد  دنوادخ  هک  نیا  هچ 
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چیه تسین و  یلاخ  وا  زا  یناکم  چـیه  دـشاب ، ادـج  اهنآ  زا  هک  نیا  هن  تسا  جراخ  اهنآ  زا  دـشاب و  ناشیا  اب  جوزمم  هک  نیا  هن  تسا 
ءایشا يارب  هک  یبابسا  همه  زا  وا  تسا ، کیدزن  نازو  کی  رب  همه  اب  دوش و  یمن  رود  وا  زا  زیچ  چیه  دنک ، یمن  هطاحا  ار  وا  یناکم 

همه رب  وا  دنتسین و  یلاخ  وا  زا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  يا  هرذ  چیه  دنرهاظ و  ءایشا  هک  نیا  هچ  تسا ، رت  کیدزن  ءایـشا  هب  هداد  رارق 
رت هداس  اهنآ  تعجر  دنادرگ و  یم  رب  ار  اهنآ  هاگنآ  هدرک و  عورش  ار  تقلخ  هک  تسوا  .تساناوت  اهنآ  همه  رب  تسا و  طیحم  ءایشا 

.تسا میکح  تزع و  ياراد  وا  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  رد  یلعا  لثم  ياراد  وا  تسا و  رت  ناسآ  و 

یتح کیلإ  اهرظن  ءایـضب  انبولق  راصبأ  رنأ  کیلإ و  عاـطقنالا  لاـمک  یل  به  یهلإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1236) یلوم
« همظعلا ندعم  یلإ  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبأ  قرخت 

« کیلإ زرب  کنم  وه  یلاقمب و  مجرتأ  فیک  : » دومرف ( 1237) ءادهشلادیس ترضح  و 

(1238 «) يَوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَّرلا  : » دومرف یلاعت  يادخ  و 

زا چیه  هدرک و  ادیپ  الیتسا  ءایـشا  همه  رب  وا  : » دومرف روبزم  هیآ  زا  خـساپ  رد  ( 1239) یفاک تیاور  رب  انب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
« .تسین ادخ  هب  رت  کیدزن  يرگید 

کیدزن وا  هب  یکیدزن  چـیه  تسین و  رود  وا  زا  يرود  چـیه  هدرک و  ادـیپ  ـالیتسا  ءایـشا  همه  رب  : » دومرف ( 1240) رگید تیاور  رد  و 
« .دراد الیتسا  ءایشا  همه  رب  تسین ،

ار ادـخ  سکره  دوش و  دودـحم  دـیاب  دوـب  یمن  نینچ  رگا  هدرک و  ادـیپ  ـالیتسا  ءایـشا  همه  رب  : » دوـمرف ( 1241) رگید تـیاور  رد  و 
هدروآرد شرامش  ءاصحا و  هب  ار  وا  دنک  دودحم 
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.تسا هدرب  نیب  زا  ار  وا  تیلزا  درامشب  ار  وا  سکره  و 

ندوب تاذلاب  دوصقم  روهظ و  يارب  بیترت  بابسا و  شنیرفآ  سپ  تسا  زئاح  ار  یطابترا  نینچ  قیالخ  هب  تبسن  دنوادخ  هک  نونکا 
رد یلاعت -  يادخ -  تافـص  تاذ و  هک  نیا  هچ  تسا  هدیرفآ  ار  اهنآ  دـنک  قلخ  دـهاوخ  یم  ار  تاببـسم  نوچ  هک  نیا  هن  تساهنآ 

هدیرفآ و يرهظم  یتفص  ره  يارب  اذل  درادن ، ار  شتافـص  ادخ و  دوجو  شیاجنگ  ناکما  ملاع  هک  نیا  هچ  دجنگ ، یمن  ناکما  ملاع 
بولطم وا  تاذ  هک  نیا  رطاخ  هب  يدوجوم  ره  سپ  .دننک  یم  تلالد  یتاذ  تافـص  نآ  رب  ات  هدیرفآ  يرهظم  ینأش  هبترم و  ره  يارب 

.دشاب رترخأتم  ءایشا  رگید  زا  یخرب  تاذ  هدوب و  توافتم  تادوجوم  تاجرد  هچرگ  هدش ، هدیرفآ  هدوب  لصا  و 

اهنآ دوجو  رد  ای  و  دنتـسین ، رگید  دوجو  ندش  مدقم  هب  طورـشم  هک  دنراد  دحاو  يدوجو  دـننامه  یخرب  دـنا ، مسق  ود  ءایـشا  ینعی 
.ددرگ قحال  وا  هب  يزیچ  هک  هدشن  طرش 

یمن قلخ  ود  دوشن  قلخ  دحاو  هاگره  هک  دادعا ، رگید  لثم  دنرگید ، تادوجوم  ندـش  مدـقم  هب  طورـشم  هک  دـنا  یتادوجو  یخرب 
ار ود  ناوتن  کی  نودب  هک  نیا  یلو  دروایب ، ار  کی  ادتبا  دیاب  دروایب  ار  ود  دهاوخب  یسک  رگا  سپ  .ددرگ  یمن  دوجوم  هس  و  دوش ،

کی دوجو  هکلب  تسا ، دنتـسم  وا  هب  دراد و  کی  دوجو  هب  یگتـسب  ود  دوجو  ای  دراد و  روصق  تردق  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  دروآ 
روما رب  بترتـم  تادوجوم  رگید  دـنزرف و  باـب  رد  بلطم  نیمه  دـشاب ، هتـسناد  نآ  يارب  تیببـس  هک  نیا  هن  دراد  ود  يارب  تیطرش 

نیا هتخاس ، بترتم  دنوادخ  هک  تسا  يروط  نامه  اهنآ  بیترت  هکلب  دیآ ، یم  رگید 
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یعیبط بیترت  قیالخ  رب  هک  دـنک  یم  يراج  ار  یتازجعم  دـنوادخ  رگا  هک  ناـنچ  تسا ، ییاـمن  تردـق  یعون  بیبست  بیترت و  عون 
هک یماـگنه  رد  تسا و  یکی  ءایـشا  همه  هب  تبـسن  وا  تردـق  ملع و  هک  دـیدیمهف  هنرگو  .دـنک  ییاـمن  تردـق  دـهاوخ  یم  تـسا 

.دیوگ یم  وشب »  » وا هب  اهنت  دنک  قلخ  ار  يزیچ  دهاوخب 

وا رد  ربکا  ملاع  تخومآ و  ار  ءامـسا  همه  وا  هب  تسادخ و  تافـص  همه  رهظم  هک  ناسنا  لزنت  نداتـسرف و  سپ  دیدیمهف  هک  نونکا 
یگ هفطن  ملاع  هب  هکنیا  نودـب  دـنک ، روهظ  ماسجا  ملاع  زا  دـناوت  یم  تسا و  ناـسکی  ملاوع  همه  هب  يو  هب  تبـسن  تسا و  يوطنم 

دشاب یم  تردق  راهظا  يارب  زین  تسا  دوجوم  نونکا  مه  هک  هدش  دای  بیترت  هک  نیا  هچ  دیامن  ادیپ  روهظ  رگید  ملاوع  رد  ای  دیایب و 
نیا نودب  دروآ  نوریب  هوک  زا  ار  هقان  هک  نانچ  .تسا  رگید  يارجم  زا  ییامن  تردق  یعون  زین  رگید  هار  زا  ملاع  نیا  هب  نداتـسرف  و 

تسا و راهظا  ءادبا و  تقلخ  نیا  هک  نیا  هچ  تسا ، رت  تحار  تقلخ  زا  عون  نیا  هکلب  مدآ ، لثم  زین  دشاب و  هتشاد  يردام  ردپ و  هک 
.تسا نآ  عوقو  زیچ  ره  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ، يروط  نیا  زین  هداعا 

َدَْعب ُهَّللا  ِهِذَه  ییْحی  یَّنَأ  َلاَق  اَهِـشوُرُع  یَلَع  ٌهیِواَخ  یِهَو  ٍهیْرَق  یَلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  ْوَأ  : » تسا هداتفا  قافتا  میرک  نآرق  رد  اج  دـنچ  تعجر 
َْمل َِکباَرَـشَو  َکِماَعَط  َیلِإ  ْرُظناَف  ٍماَع  َهَئاِم  َْتِثَبل  َْلب  َلاَق  ٍمْوی  َضَْعب  ْوَأ  ًامْوی  ُْتِثَبل  َلاَق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاَق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماَع  َهَئاِم  ُهَّللا  ُهَتاَمَأَف  اَِهتْوَم 

ِماَظِْعلا َیلِإ  ْرُظناَو  ِساَّنِلل  ًهیآ  َکَلَعْجَِنلَو  َكِراَمِح  َیلِإ  ْرُظناَو  ْهَّنَسَتی 
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روبع یهد  رب  هک  یـسک  لثم  : » ینعی ( 1242 «) ٌریِدَـق یَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاَق  َُهل  َنیَبَت  اَّمَلَف  ًامَْحل  اَـهوُسْکَن  َُّمث  اَهُزِـشُنن  َفیَک 
، دناریم ار  وا  لاس  دص  دنوادخ  دـنک ؟ یم  هدـنز  گرم  زا  دـعب  ار  ناگدرم  نیا  یـسک  هچ  تفگ : دوب ، ناریو  بارخ و  هد  نآ  درک ،
، مدرک فقوت  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  زور و  نم  تفگ : يو  يدوب ؟ اجنیا  رد  لاـس  دـنچ  دیـسرپ  وا  زا  تخیگنارب ، ار  وا  هاـگنآ 

يا هناشن  ار  وت  ام  رگنب ، دوخ  غالا  هب  و  هدرکن ، رییغت  هدـشن و  هنهک  زونه  رگنب ، تبآ  اذـغ و  هب  .يدوب  اجنیا  رد  لاس  دـص  وت  تفگ :
وا رب  هک  یماگنه  .مینایور  یم  تشوگ  نآ  رب  هدرک و  عمج  ار  نآ  هنوگچ  رگنب ، نآ  ياـه  ناوختـسا  هب  میهد و  یم  رارق  مدرم  يارب 

« .يراد تردق  ءایشا  همه  رب  وت  هک  مناد  یم  ایادخ  تفگ : دش ، راکشآ 

.درک هدنز  ار  وا  لاس  دص  زا  دعب  هاگنآ  هدناریم و  ار  وا  دنوادخ  هدش ، لزان  ایمرا  ای  ریزع و  رد  هفیرش  هیآ  نیا 

اَذَه َِکلْجِِرب  ْضُکْرا  ٍباَذَـعَو *  ٍبُْصِنب  ُناَطیَّشلا  ِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ  َبویَأ  اَنَدـْبَع  ْرُکْذاَو  : » هک تسا  هفیرـش  هیآ  نآ  لیلد  زین  و 
، روآ دای  هب  ار  بویا  ام  هدـنب  : » ینعی ( 1243 «) ِباَْبلَْألا ِیلْوُِال  يَرْکِذَو  اَّنِم  ًهَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِمَو  ُهَلْهَأ  َُهل  اَْنبَهَوَو  ٌباَرَـشَو * ٌدِرَاب  ٌلَـسَتْغُم 

بآ نیا  ورب ، تیاپ  اب  دمآ  باطخ  وا  هب  تخادنا ، بعت  جنر و  رد  ارم  ناطیـش  اراگدرورپ  دناوخ ، ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  یماگنه 
هدروآ و تمحر  وا  رب  هک  نیا  هچ  میدیشخب ، وا  هب  ار  نآ  دننامه  شا و  هداوناخ  دشاب و  یم  یندیشون  کنخ و  تسوشتـسش و  يارب 

« .دشاب نادنمدرخ  يارب  يدرک  دای  ات 

هب دنوادخ 
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هداوناخ درک و  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  بویا  یتمالس  زا  دعب  دندرم و  شنادنزرف  همه  دروآ ، دورف  وا  نادنزرف  رب  ار  فقـس  هراب  کی 
.تسا هدمآ  رگید  ياه  باتک  رد  ناتساد  نیا  دیشخب ، يو  هب  ار  زین  ناشیا  دننامه  دینادرگزاب و  ار  شا 

(1244 «) ْمُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ْمَُهل  َلاَـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  : » هفیرـش هیآ  رگید  لـیلد 
، دندیـسرت یم  گرم  زا  هک  نیا  هچ  دندوب ، نت  نارازه  ناشیا  .دندوب  هتفر  نوریب  دوخ  ياهرهـش  زا  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  : » ینعی

نیا هک  یماگنه  .دوب  لیقزح »  » دوب هدرک  هدنز  ار  ناشیا  هک  يربمایپ  .درک » هدنز  ار  ناشیا  سپـس  دیریمب ، دومرف : ناشیا  هب  دـنوادخ 
هدنز ار  ناشیا  دـنوادخ  يدرک ، یم  هدـنز  ار  ناشیا  شاک  اراگدرورپ ! تفگ : تخیر و  کشا  تسیرگ و  دوب  هدـید  ار  اه  ناوختـسا 

یم حیرـصت  نادب  هیآ  هکنانچ  دـندوب ، هدـش  جراخ  رهـش  زا  گرم  زا  سرت  رطاخ  هب  اهنآ  دوب و  نوعاط  يرامیب  هب  اهنآ  گرم  درک ،
ِدَْعب ْنِم  ْمُکاَْنثََعب  َُّمث  * َنوُرُظنَت ُْمْتنَأَو  ُهَقِعاَّصلا  ْمُْکتَذَخَأَف  ًهَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یَسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإَو  : » هیآ رگید  لیلد  .دنک 
روط هب  ار  ادـخ  هک  نیا  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  اـم  یـسوم ، يا  دـیتفگ  هک  یماـگنه  : » ینعی ( 1245 «) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم 

« .دیرازگ ساپس  دیاش  میدرک ، هدنز  گرم  زا  دعب  ار  امش  هاگنآ  دیدید ، یم  امش  تفرگ و  ورف  ار  امش  هقعاص  مینیبب ، راکشآ 

تعجر تمکح  رد  موس : هعمل 

: تسا زیچ  دنچ  تعجر  تمکح 

ینعی تسا ، یکی  ءایشا  همه  هب  تبسن  ادخ  تافص  همه  هک  تسا  نیا  تلادع  تسا ، تلادع  یلاعت -  يادخ -  تافص  زا  لوا : تلع 
هنوگ نامه  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، یکی  شدض  ضیقن و  یش ء و  دوخ  هب  تبسن 
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رب دراد  تردق  تمحر  رب  هک  روط  نامه  دراد و  تردق  زین  تملظ  یکیرات و  شنیرفآ  رب  دراد  رون  شنیرفآ  رب  ییاناوت  دـنوادخ  هک 
.دوبن راـتخم  شیوخ  لاـعفا  رد  هنرگو  .تسا  رداـق  زین  ندرک  هارمگ  رب  تساـناوت  تیادـه  رب  هک  روطناـمه  و  تسا ، رداـق  زین  ماـقتنا 

دنوادخ هک  تساج  نیمه  زا  تسا و  رتازس  تیهولا  هب  دزاس  یم  روبجم  ار  دنوادخ  هک  يزیچ  نآ  دش ، مولعم  بلطم  نیا  هک  نونکا 
.تسا هدیرفآ  ار  ود  نآ  ياه  هخاش  يرون و  یناملظ و  ءامسا  هدیرفآ و  ار  رون  تاملظ و 

رد دوخ  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ، هدوب  اه  توغاط  ینعی  یناملظ  ءامـسا  رهاظم  تلود  نامز  قیـالخ  تقلخ  يادـتبا  هک  تسا  نشور 
ناشیا نایعیش  ناماما و  ءایصوا و  ناربمایپ و  هک  هینارون  ءامـسا  رهاظم  دندوب و  هدرک  باختنا  ار  نآ  رذ  ملاع  رد  موس  مود و  فیلکت 

اه تما  هک  نیا  هچ  دـنا ، هدیـسرن  تقلخ  ضارغا  فادـها و  رب  ناشیا  زا  کـیچیه  هک  يروط  هب  دـنا  هدوب  لوتقم  روهقم و  بولغم و 
ندش هتـشک  زا  دعب  اهنآ  ءایـصوا  اذل  دـنتفرگ و  ناشیا  زا  ار  اه  تصرف  اهنآ  ندرک  نارابگنـس  نتـشک و  اب  دـندادن و  تلهم  ار  ناشیا 

روج متـس و  زا  ملاع  هک  يزور  ات  تفای  همادا  نانچمه  هصق  نیا  .دنا  هدوب  ناسرت  یفخم و  هدـیناشوپ و  اه  هدـید  زا  ار  دوخ  ناربمایپ 
هچ دش ، دهاوخ  یلاعت -  يادخ -  ضرغ  ضقن  نآ  همزال  دشابن ، یتعجر  رگا  دنسرب ، دوخ  روهظ  نایاپ  هب  هیناملظ  ءامـسا  هدش و  رپ 
اَمَو : » دومرف هک  نانچ  هدشن  هدـیتسرپ  ًالماک  هدومنن و  راهظا  بتارم  نوؤش و  همه  اب  ار  دوخ  ءامـسا  تافـص و  همه  دـنوادخ  هک  نیا 

ام : » ینعی ( 1246 «) ِینوُُدبْعِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ 
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دنوادـخ ار  هچنآ  ات  دـشاب ، یتعجر  ینارون  ءامـسا  رهاظم  يارب  ایند  رد  دـیاب  نیاربانب  میا .» هدـیرفاین  تدابع  يارب  زج  ار  سنا  نج و 
.دوش یم  هدوهیب  وغل و  ناشیا  تقلخ  هنرگو  دوش  شتسرپ  نوؤش  بتارم و  همه  اب  دنوادخ  دننک و  لماک  هدیرفآ 

ُهَّللا َدَـعَو  : » دومرف هک  نیا  هچ  .دـنک  ققحم  ار  ناـشیا  ناوریپ  نیلـسرم و  اـیبنا و  هب  شیوـخ  هدـعو  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مود : تلع 
یَـضَتْرا يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

دـنا و هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  هـب  دـنوادخ  : » ینعی ( 1247 «) ًائیَـش ِیب  َنوُکِرْـشی  َال  ِینَنوُدـُبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَـبَیلَو  ْمَُهل 
ار ناشیا  دنا  هدوب  هتشذگ  رد  هک  یناسک  هک  نانچ  .دیامن  هفیلخ  نیمز  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا  هدومن  هتسیاش  ياهراک 
، دناسرب شمارآ  تینما و  هب  میب  زا  دعب  ار  ناشیا  دیامن و  دنمتردق  هدیدنسپ  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ار  اهنآ  نید  تسا و  هدرک  هفیلخ 

« .دنهدن رارق  نم  کیرش  ار  يدحا  دنتسرپب و  ارم 

َنْوَعِْرف يُِرنَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  * َنِیثِراَْولا ْمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  : » دومرف و 
رارق ماما  ار  اهنآ  هتشاذگ و  تنم  نیمز  نافعضتسم  رب  هک  میراد  هدارا  ام  : » ینعی ( 1248 «) َنوُرَذْحی اُوناَک  اَم  ْمُْهنِم  اَمُهَدُونُجَو  َناَماَهَو 

نآ زا  هک  میهد  ناشن  ار  يزیچ  ناشیا  نایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  هب  میهد و  تردـق  اهنآ  هب  نیمز  رد  مییامن و  ناش  ثراو  میهد و 
« .دنا هدوب  كانمیب 

دشن مهارف  ناشیا  يارب  نیمز  تنطلس  ًالصا  هک  يروط  هب  دندرکن ، ادیپ  ییاناوت  دوخ  تیالو  تموکح و  راشتنا  رب  دنا و  هدرم  ناشیا 
تفالخ هب  دنتفرگن و  تسد  هب  ار  تردق  اهنآ  و 
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نیا هچ  دریذپ ، ماجنا  هدعو  نآ  ات  دندرگزاب  ایند  هب  ناربمایپ  دیاب  نیاربانب  .دنک  یمن  هدعو  فلخ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دندیسرن ،
.دشاب ترخآ  رد  نآ  ققحت  هک  نیا  هن  هدش  هداد  ایند  يارب  هدعو  نیا  هک 

َنُوُلتْقیَف ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَقی  َهَّنَْجلا  ْمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  يَرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف یلاـعت -  يادـخ -  موس : تلع 
ُزْوَْفلا َوُه  َِکلَذَو  ِِهب  ُْمتْعیَاب  يِذَّلا  ْمُکِعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  ْنِم  ِهِدْهَِعب  یَفْوَأ  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیِجنِْإلاَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتْقیَو 

دنـشکب و دنگنجب و  ادخ  هار  رد  دشاب ، ناشیا  زا  تشهب  ات  دیرخ  ار  اهنآ  لاوما  اه و  ناج  نینمؤم  زا  دنوادخ  : » ینعی ( 1249 «) ُمیِظَْعلا
زا سپ  دنک ، افو  ییادخ  دهع  هب  سکره  هداد و  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  اهنآ  هب  هدش  ققحم  هک  يا  هدعو  دنوادخ  دنوش ، هتشک 

« .تسا گرزب  يراگتسر  نیا  دیشاب و  لاحشوخ  دیا  هداد  ماجنا  هک  يا  هلماعم  نیا 

هدرم داهج  ندش و  هتشک  نودب  هک  ینانمؤم  هک  یلاح  رد  .تسا  هدیرخ  تشهب  لابق  رد  ار  ناشیا  لاوما  اه و  ناج  دنوادخ  اجنیا  رد 
نیمه هب  دوش و  یم  ققحم  اجک  رد  دـشاب  ندـش  هتـشک  نتـشک و  داهج و  هک  تشهب  رد  لوخد  يارب  طرـش  نآ  سپ  دـنناوارف ، دـنا 
هتـشک ات  دنک  یم  ثوعبم  ار  وا  دنوادخ  دریمب  سکره  دراد ، یندـش  هتـشک  گرم و  ینمؤم  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رطاخ 
ریـسفت و  ( 1250) رئاـصبلا بختنم  رد  ثیدـح  رد  هـک  ناـنچ  .دریمب  اـت  دـنک  یم  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دوـش  هتـشک  سکره  دوـش و 

.میدرک نایب  تسخن  هعمل  رد  ار  تیاور  .تسا و  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  و  ( 1251) یشایع

هنیمز رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ادخ  هدعو  ققحت  مراهچ : تلع 
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َهِرَک َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » دومرف هک  تسا  نایدا  همه  رب  ترضح  نآ  نید  راهظا 
همه رب  تعجر  نامز  رد  ار  وا  نید  دنوادخ  ات  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  ( 1253) مالسلا هیلعرقاب  ماما  زا  یشایع  ( 1252 «) َنوُکِرْشُْملا

« .دنک بلاغ  نایدا 

، زگره دومرف : يرآ ، دنداد : خساپ  تسا ؟ هدش  بلاغ  نونک  ات  ادخ  نید  ایآ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و 
هب دایرف  ماش  حبـص و  هک  نیا  رگم  دـنامن  يا  هدـکهد  چـیه  هک  دوش  بلاغ  يا  هنوگ  هب  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  مسق 

« .دروآ رب  نیتداهش 

هناخ چـیه  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تفگ :  » هک هدـش  تیاور  دوسا  نب  دادـقم  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
زیزع هدـش و  ناملـسم  تزع  هب  هاوخ  دـنک ، یم  دراو  نآ  رد  ار  مالـسا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  یهد ) رداـچ و   ) یلگ نییوـم و 

یم مالسا  هب  نت  اذل  دنک و  یم  لیلذ  ار  ناشیا  ای  دهد و  یم  رارق  مالسا  لها  زا  تزع  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  ای  .ّتلذ  هب  هاوخ  دنـشاب و 
.تسا هدش  رارکت  یتوافت  نیرتمک  اب  فص  هروس  حتف و  هروس  رد  هیآ  نیا  و  .دنهد »

تنس باتک و  زا  یلقن  هلدا  رد  مراهچ : هعمل 

.مینک یم  لقن  هدش  دراو  نآ  ریسفت  رد  هک  يرابخا  سپس  هیآ و  ادتبا 

ُهَّنُرُْـصنََتلَو ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اَِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  َُّمث  ٍهَمْکِحَو  ٍباَتِک  ْنِم  ْمُُکتیَتآ  اََمل  َنیِیبَّنلا  َقاَـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإَو  : » تسخن هیآ 
رب دنوادخ  هک  یماگنه  : » ینعی ( 1254 «) َنیِدِهاَّشلا ْنِم  ْمُکَعَم  اَنَأَو  اوُدَهْشاَف  َلاَق  اَنْرَْرقَأ  اُولاَق  يِرْصِإ  ْمُِکلَذ  یَلَع  ُْمتْذَخَأَو  ُْمتْرَْرقَأَأ  َلاَق 

يربمایپ رگا ) هک  دنریگب  دهع  دوخ  ياه  تما  رب  هک   ) تفرگ دهع  ناربمایپ  زا  داد  امش  هب  هک  یتمکح  باتک و 
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( ناربمایپ هب  و   ) .دییامن يرای  ار  وا  دیروآ و  نامیا  وا  هب  درک  یم  دوب  امش  اب  هک  ییاه  باتک  قیدصت  هک  دش  هداتسرف  امـش  يوس  هب 
اب مه  نم  دیشاب و  دهاش  امـش  سپ  دومرف : میدرک و  رارقا  دنتفگ : .دیتفرگ  ار  شیوخ  نامیپ  نآ  رب  دیدروآ و  نامیا  امـش  ایآ  دومرف :

« .مدهاش امش 

هیآ نیا  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  درک  تیاور  هبیش  یبا  نب  ضیف  هب  شدانـسا  هب  ( 1255) رئاصبلا بختنم  رد 
مسق ادخ  هب  .درک  دنهاوخ  يرای  ار  یلع  هدروآ و  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تفگ : دومرف و  تئارق  ار  ُهَّللا » َذَخَأ  ْذِإَو  »

تمدخ رد  ات  دنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  ار  اهنآ  همه  هک  نیا  رگم  درکن  ثوعبم  ار  یلوسر  ربمایپ و  چیه  دـنوادخ  نونک  ات  مدآ  نامز  زا 
« .دنگنجب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع 

.درک تیاور  هبیش  یبا  نب  ضیف  زا  یشایع  ار  قوف  تیاور  دننامه  و 

زا دنوادخ  : » دومرف هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسم  نبا  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردپ  زا  ( 1256) میهاربا نب  یلع  و 
دهد یم  يرای  ار  نینمؤملاریما  ددرگ و  یمرب  ایند  هب  هک  نیا  رگم  داتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  نونک  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نامز 

« .دنهد یم  يرای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  نرصنتل »  » دنروآ و یم  نامیا  ادخ  لوسر  هب  ینعی  ِِهب » َّنَنِمْؤَیل   » هیآ زا  دارم  و 

.میدرک وگتفگ  نآ  زا  تسخن  هعمل  رد  ( 1257 «) اَِنتایِآب ُبِّذَکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْویَو  : » مود هیآ 

دیوش هتشک  ادخ  هار  رد  رگا  : » ینعی ( 1258 «) َنوُعَمْجی اَّمِم  ٌریَخ  ٌهَمْحَرَو  ِهَّللا  ْنِم  ٌهَرِفْغََمل  ْمُّتُم  ْوَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئلَو  : » موس هیآ 
رتهب هک  تسادخ  تمحر  یهلا و  شزرمآ  نیا  دیریمب  ای  و 
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« .دننک یم  عمج  هک  تسا  یلاوما  زا 

هک درک  تیاور  دیزی  نب  رباج  زا   » درک ثیدح  هک  سک  نآ  زا  هریغم  نب  هَّللادبع  زا  باطخ  یبا  زا  دعـس  ( 1259) رئاصبلا بختنم  رد 
؟ یناد یم  ار  هَّللا » لیبس   » يانعم ایآ  رباج  يا  دومرف : .دندیسرپ  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تفگ :

.مشاب هدینش  امش  زا  هک  نیا  رگم  مسق  ادخ  هب  هن  مداد : خساپ 

هتشک ادخ  لیبس  رد  دشاب  هدش  هتشک  ترضح  نآ  تیالو  هار  رد  سکره  شنادنزرف ، مالسلا و  هیلع  یلع  هار  رد  ندش  هتشک  دومرف :
سکره دریمب و  ات  دوش  یم  روشحم  دوش  هتـشک  سکره  تسا ، یندش  هتـشک  یگرم و  ياراد  دراد  نامیا  هیآ  نیا  هب  سکره  دش و 

.درک تیاور  ار  نآ  دننامه  هریغم  نبا  زا  ( 1260) یشایع و  .دوش » هتشک  ات  دوش  یم  روشحم  دریمب 

هدش تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دـیزی  نب  رباج  هب  ( 1262) رئاصبلا بختنم  رد  ( 1261 «) ْرِذنَأَف ُْمق  ُرِّثَّدُْـملا *  اَهیَأ  ای  : » مراهچ هیآ 
« .دنک یم  راذنا  اجنآ  رد  دشاب و  یم  تعجر  رد  ترضح  نآ  مایق  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دارم  : » دومرف هک 

هب رثدم » : » دومرف یم  هیلع -  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما -   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دانـسا  نیمه  زا  باتک  نامه  رد  و 
گرم سپـس  تسه و  يرگید  یگدـنز  تمایق  زور  زا  لبق  ایآ  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : وا  هب  يدرم  دوش ، یم  ققحم  تعجر  ماـگنه 

« .تسا یلبق  ياهرفک  زا  رتدیدش  تعجر  زا  دعب  رفک  مسق  ادخ  هب  هلب ! داد : خساپ  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دتفا ، یم  قافتا 

ریذن هک  تسا  دمحم  دارم   » هک هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  قباس  تیاور  رد  ( 1263 «) ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ِرَبُْکلا *  يَدْحَِإل  اَهَّنِإ  : » مجنپ هیآ 
« .دوش یم  تعجر  رد  رشب 

رد ( 1264 «) ِساَّنِلل ًهَّفاَک  اَّلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو  : » مشش هیآ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 707 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا تعجر  رد  نیا  هک  هدش  دراو  ترضح  نآ  زا  یلبق  تیاور 

ات ایادخ  تفگ  ناطیـش  : » ینعی ( 1265 «) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوی  َیلِإ  َنیِرَْظنُْملا * ْنِم  َکَّنِإَـف  َلاَـق  َنُوثَْعبی * ِمْوی  َیلِإ  ِینْرِْظنَأَـف  : » متفه هیآ 
« .يراد تلهم  مولعم  تقو  زور  ات  وت  دومرف : راگدرورپ  هد ! تلهم  دنوش  یم  ثوعبم  هک  يزور 

نامگ ایآ  دومرف : دندیسرپ ! ار  روبزم  هیآ  يو  زا   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشایع  زا  ( 1266) رئاصبلا بختنم  رد 
ثوعبم ار  ام  مئاق  دـنوادخ  هک  یماگنه  هداد  تلهم  ام  مئاق  مایق  زور  ات  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، تماـیق  زور  تثعب  زا  دارم  هک  ینک  یم 
هیـصان زور ، نآ  زا  سیلبا  رب  ياو  دـیامرف : یم  دور و  یم  هار  وا  يولج  رد  سیلبا  ماـگنه  نیا  رد  .دـشاب  یم  هفوـک  دجـسم  رد  دـنک 

« .تسا مولعم  تقو  موی  نیا  دنز ، یم  ار  شندرگ  دریگ و  یم  ار  ناطیش 

تیب رد  هک  يا  هرخـص  رب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزور  مولعملا » تقولا  موی   » هک تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1267) یمق و 
.تعجر رد  ینعی  میوگ  .دشک » یم  ار  وا  دراد  دوجو  سدقملا 

مدینش مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  یمعثخ  ورمع  نب  میرکلادبع  زا  شدانسا  هب  ( 1268) رئاصبلا بختنم  رد  و 
ات وـت  دوـمرف : درک و  اـبا  نآ  زا  دـنوادخ  .هد  تلهم  دـنوش  یم  ثوـعبم  هک  يزور  اـت  ارم  تفگ : دـنوادخ  هب  سیلبا  : » تفگ یم  هـک 

زور نآ  ات  مدآ  شنیرفآ  نامز  زا  دوخ  نایعیـش  همه  اب  سیلبا  دـش  مولعملا  تقولا  موی  هک  یماگنه  يراد ، تلهم  مولعم  تقو  يزور 
، دراد رگید  یتارک  تالمح  نینمؤملاریما  ایآ  مدیـسرپ : .دـیامن  یم  نینمؤملاریما  هک  تسا  يا  هلمح  نیرخآ  نیا  دوش و  یم  راکـشآ 

.تسا ناوارف  تالمح  تارک و  نیا  يرآ ، دومرف :

کین و مدرم  وا  هرود  رد  هک  تسین  یماما  چیه 
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.دهد یم  ناشن  نمؤم  هب  ار  رفاک  ياج  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنراد ، یتارک  شراگزور  دب 

نیمز رد  ناشیا  تاقالم  لمح  دـننک ، یم  هلمح  شنارای  اب  سیلبا  نارای و  اـب  نینمؤملاریما  دیـسر  مولعملا  تقولا  موی  هک  یماـگنه  و 
یگنج نینچ  شنیرفآ  نامز  زا  هک  دـننک  یم  گنج  يا  هنوگ  هب  رگیدـمه  اب  ناشیا  دـشاب ، یم  هفوک  هب  کیدزن  اـحور  ماـن  هب  تارف 

یم ییوگ  و  دـندرگ ، یم  رب  رـس  تشپ  هب  ماگدـص  ییارقهق  روط  هب  هک  مرگن  یم  نینمؤملاریما  نارای  هب  ییوگ  .تسا  هداتفین  قافتا 
راک .دـیآ و  یم  دورف  ناگتـشرف  اب  ربا  زا  يا  هیاس  رد  لجوّزع -  رابج -  ماگنه  نیا  رد  .هدیـسر  تارف  بآ  هب  ناشیا  ياـهاپ  هک  منیب 

سیلبا هک  یماگنه  دشاب ، یم  رون  زا  يا  هبرح  يو  تسد  رد  داد و  رارق  ور  شیپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـبای ، یم  نایاپ 
.دنک یم  رارف  ددرگ و  یم  رب  رس  تشپ  هب  دنک  یم  هاگن 

؟ يور یم  اجک  میدش  زوریپ  ام  دنیوگ : یم  يو  نارای 

رد دسر و  یم  وا  هب  ربمایپ  مکانمیب ، نایناهج  راگدرورپ  ادخ و  زا  نم  .دـینیب  یمن  امـش  هک  منیب  یم  ار  يزیچ  نم  دـیوگ : یم  سیلبا 
دنوادـخ ماـگنه  نیا  رد  دـنوش ، یم  كـاله  يو  ناوریپ  همه  دـسر و  یم  تکـاله  هـب  سیلبا  دـنز ، یم  يا  هزین  يو  فـتک  ود  نـیب 

هعیش ره  هک  نیا  ات  دیامن  یم  تنطلس  لاس  رازه  راهچ  لهچ و  نینمؤملاریما  دزرو و  یمن  كرـش  وا  هب  سکچیه  دوش و  یم  تدابع 
.دوش یم  رهاظ  شفارطا  هفوک و  دجسم  رد  دراد  هچنآ  اب  ( 1269  »«) ماگنه نیا  رد  دنک  ادیپ  رسپ  رازه  يا 

« دنوش یم  شیامزآ  شتآ  اب  ناشیا  هک  يزور  : » ینعی ( 1270 «) َنُونَتْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوی  : » متشه هیآ 

رد : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  لاجر  زا  یخرب  هب  شدانسا  هب  ( 1271) رئاصبلا بختنم  رد 
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« .ددنویپ یم  دوخ  دننامه  هب  يزیچ  ره  هک  يروط  هب  دوش  یم  بوذ  الط  هک  يروط  هب  دنوش  یم  بوذ  هتسکش و  هّرک »

دش و دهاوخ  هدنادرگ  زاب  يا  هدع  ياه  ناج  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ( 1272) شدانسا هب  باتک  نآ  رد  و 
هب سکره  دوش و  یم  هتفرگ  نآ  صاصق  دوش  بذـعم  ییالب  هب  سکره  دـنک و  یم  صاـصق  دـش  یم  دـنلب  هک  يزور  رد  ناـشیا  زا 
یم ثوعبم  زین  ناشیا  نانمـشد  دوش و  یم  صاصق  وا  يارب  دوش  هتـشک  سکره  دوش و  یم  هتفرگ  مشخ  وا  يارب  هدمآ  راتفرگ  مشخ 

هدرک کنخ  شیوخ  لد  هتفرگ و  شیوخ  ماقتنا  هک  یلاح  رد  دننک و  یم  رمع  هام  یـس  هاگنآ  دوش ، هتفرگ  ماقتنا  ناشیا  زا  ات  دـنوش 
یم یلاعت -  يادخ -  هاگشیپ  رد  هاگنآ  دنور ، یم  تخس  رایسب  یـشتآ  يوس  هب  ناشیا  نانمـشد  دنریم و  یم  همه  بش  کی  رد  .دنا 

« .دوش یم  ءافیتسا  ناشیا  قوقح  دنتسیا و 

ْمُه اَذِإَف  ٌهَدِحاَو *  ٌهَرْجَز  یِه  اَمَّنِإَف  ٌهَرِساَخ * ٌهَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  اُولاَق  ًهَرَِخن * ًاماَظِع  اَّنُک  اَِذئَأ   * ِهَِرفاَْحلا ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَِّنئَأ  َنُولوُقی  : » مهن هیآ 
ینامز نامز ، نآ  میدش  هدیـسوپ  یناوختـسا  هک  نآ  زا  دعب  ...تساخ  میهاوخرب  روگ  زا  ام  ایآ  دـنیوگ  یم  : » ینعی ( 1273 «) ِهَرِهاَّسلِاب

« .دوب دنهاوخ  يرادیب  رد  ناشیا  ناهگان  تسا ، ندرم  کی  نیا  هکلب  دوب ، دهاوخ  راکنایز 

هیلع قداص  ماما  تمدخ  مردپ  اب  : » تفگ هک  هدش  تیاور  نیـسح  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم  هب  شدانـسا  هب  ( 1274) رئاصبلا بختنم  زا 
؟ دییامرف یم  هچ  هّرک »  » هرابرد تفگ : مردپ  دش ، لدب  در و  ناشیا  نیب  ییوگتفگ  میدیسر ، مالسلا 

نآ هب  لـبق  بش  جـنپ  تسیب و  نآ  ریـسفت  دوش  لزاـن  هیآ  هک  نیا  زا  لـبق  هک  نیا  هچ  مییوـگ ، یم  ار  نآرق  راـتفگ  دوـمرف : ترـضح 
« ٌهَرِساَخ ٌهَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  : » دومرف دنوادخ  دیسر ، ترضح 
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اَذِإَف ٌهَدِحاَو *  ٌهَرْجَز  یِه  اَمَّنِإَف   » دیامرف یم  دنوادخ  دیسرپ : مردپ  دندوب ، هدشن  نآ  دراو  زونه  یلو  دنتـشگرب ، ایند  هب  هک  یماگنه  هب 
دنباوخ و یمن  هدنام و  رادـیب  حاورا  دریم و  یم  اه  ندـب  تفرگ ، ماقتنا  ناشیا  ياه  ندـب  زا  هک  یماگنه  تسیچ ؟ دارم  ِهَرِهاَّسلِاب » ْمُه 

« .دنریم یمن 

ْنِم ًادَـحَأ  ِتْؤی  َْمل  اَم  ْمُکاَتآَو  ًاکُوُلم  ْمُکَلَعَجَو  َءاِیْبنَأ  ْمُکِیف  َلَعَج  ْذِإ  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یَـسُوم  َلاَق  ْذِإَو  : » مهد هیآ 
هک نیا  هچ  دـیروآ ، داـی  هب  ار  شیوخ  رب  دـنوادخ  تمعن  موق  يا  دومرف : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  یماـگنه  : » ینعی ( 1275 «) َنیَِملاَْعلا

« .دادن نایناهج  زا  کیچیه  هب  هک  داد  ییاه  تمعن  امش  هب  دومن و  هاشداپ  ار  امش  داتسرف و  یناربمایپ  امش  يارب  دنوادخ 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  شردپ  زا  یملید  نامیلـس  نب  دمحم  هب  شدانـسا  هب  ( 1276) رئاصبلا بختنم  رد 
دنتسه و وا  نادنزرف  لیعامسا و  میهاربا و  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دارم  ناربمایپ  دومرف : مدیـسرپ ، هیآ  نیا  هرابرد 

«. هرک  » یهاشداپ تشهب و  یهاشداپ  دومرف : تسا ؟ هداد  امش  هب  دنوادخ  ار  یهاشداپ  مادک  مدیسرپ : متفگ : .دنتسه  ناماما  كولم 

(1277 «) ٍنِیبُم ٍلاَلَض  ِیف  َوُه  ْنَمَو  يَدُْهلِاب  َءاَج  ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  ٍداَعَم  َیلِإ  َكُّداََرل  َنآْرُْقلا  َکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  : » مهدزای هیآ 

تمحر ار  رباج  دنوادخ  دومرف : مدیـسرپ ، رباج  زا  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  زیرح  زا  دامح  زا  شردپ  زا  ( 1278) یمق
« .دومرف تئارق  داعم »  » ات ار  هیآ  تسناد و  یم  ار  روبزم  هیآ  لیوأت  هک  دوب  هدیسر  يا  هیاپ  هب  رباج  شناد  دنک ،

هب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  : » دومرف هدش  دای  هیآ  رد  هک  هدش  تیاور  نیـسح  نب  یلع  زا  یلباک  دلاخ  هب  ( 1279) یمق زا  و 
زاب امش  يوس 
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« .ددرگ یم 

رباج مان  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  دزن  رد  : » تفگ هک  هدش  تیاور  رمـش  نب  ورمع  زا  رـضن  نب  دمحا  زا  شردپ  زا  ( 1280) یمق زا  و 
ینعی تسناد ، یم  ار  ...َضَرَف » يِذَّلا  َّنِإ   » هیآ نیا  لیوأت  هک  دیـسر  اجنآ  هب  وا  شناد  دنک  تمحر  ار  رباج  دنوادخ  دومرف : دش ، هدرب 

.تسا تعجر  شیانعم  هک  تسناد  یم 

نید ریغ  ایآ  : » ینعی ( 1281 «) َنوُعَجْری ِهَیلِإَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  َنوُْغبی  ِهَّللا  ِنیِد  َریَغَفَأ  : » مهدزاود هیآ 
، دندش ناملسم  یشوخان  تهارک و  هب  ای  عوط و  هب  دنتسه  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  یناسک  همه  هک  یلاح  رد  دنهاوخ ، یم  ار  ادخ 

« .دیدرگ یم  رب  وا  يوس  هبو 

هک تسا  یماـگنه  نیا  دوـمرف : مدیـسرپ ، هیآ  نیا  زا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا   » هک درک  تـیاور  مـثیم  نـب  حـلاص  زا  ( 1282) یشایع
ُتوُمی ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبی  َال  ْمِِهناَمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو  : » مرتراوازس هیآ  نیا  هب  مدرم  همه  زا  نم  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(1283 «) َنِیبِذاَک اُوناَک  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَْلعِیلَو  ِهِیف  َنوُِفلَتْخی  يِذَّلا  ْمَُهل  َنیَبِیل  َنوُمَْلعی *  اـَل  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ًاّـقَح  ِهیَلَع  ًادـْعَو  یََلب 
راگدرورپ هدعو  زگره ، دنک ، یمن  هدنز  دناریم ، هک  ار  یـسک  دنوادخ  هک  دندروخ  ادـخ  هب  دـنگوس  ناوارف  دـهج  دـج و  اب  : » ینعی

دنا هدـیزرو  رفک  هک  یناسک  دزاس و  نشور  دـندرک  فالتخا  هک  ار  يدروم  ناشیا  يارب  ات  دـنناد  یمن  مدرم  رتشیب  نکیل  تسا ، قح 
« .دنا هدوب  وگغورد  هک  دننادب 

یلع هزمحوبا  يا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  هب  دوخ  دانـسا  هب  یلاما  رد  ( 1284) قودص
هک تسا  سب  نیمه  ار  یلع  دیربن و  درب  الاب  دنوادخ  هچنآ  زا  رتالاب  ار  یلع  رواین و  نییاپ  دراد  هچ  نآ  زا  رتمک  يا  هبترم  هب  ار 
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« .دنک جاودزا  تنج  لها  اب  دگنجب و  هرک  لها  اب 

هطقم نب  رماع  زا  دوخ  دانسا  هب  ار  نآ  دننامه  رئاصبلا  بختنم  رد  تسا و  هدش  تیاور  نیا  دننامه  یسیع  نبا  زا  ( 1285) رئاصب رد  و 
.تسا هدومن  تیاور 

.تشذگ نآ  ریسفت  و  ...ْمِِهناَمیَأ » َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو  : » مهدزیس هیآ 

(1286 «) ًادیِهَش ْمِهیَلَع  ُنوُکی  ِهَمایِْقلا  َمْویَو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمْؤَیل  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإَو  : » مهدراهچ هیآ 

« .دنروآ یم  نامیا  وا  هب  مدرم  همه  ددرگرب ، هک  یماگنه  : » هک دش  تیاور  ادخ  لوسر  زا  تفگ : ( 1287) میهاربا نب  یلع 

هب جاجح  تفگ : هک  درک  تیاور  بشوح  نب  رهـش  زا  هزمح  یبا  زا  يرقنم  دواد  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  مساق  زا  ( 1288) مردپ و 
ْنِم ْنِإَو   » هیآ تفگ : تسا ؟ هیآ  مادک  ریما  يا  متفگ : هدرک ، هتسخ  ارم  هک  تسا  دوجوم  ادخ  باتک  رد  يا  هیآ  رهـش  يا  تفگ : نم 

ما هدیدن  .مراد  رظن  تحت  ار  وا  مشخ  اب  دننزب و  ار  ینارـصن  يدوهی و  ندرگ  هک  مهد  یم  روتـسد  نم  مسق  ادـخ  هب  ...ِباَتِْکلا » ِلْهَأ 
.دنرب یم  ار  وا  هدیرب و  ار  شرس  ات  دهد ، تکرح  ار  شیوخ  نابل  هک 

زا لبق  یـسیع  ترـضح  لوزن  هرابرد  هیآ  نیا  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  دیـسرپ  تسین ، نیا  دارم  دـهد ! وکین  یلاـح  ار  ریما  ادـخ  متفگ :
یسیع ترـضح  دروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  هب  گرم  زا  لبق  هک  نیا  رگم  تسین  یتلم  دوهی و  چیه  نامز  نآ  رد  تسایند ، هب  تمایق 

.درازگ یم  زامن  يدهم  ترضح  تماما  هب  مالسلا  هیلع 

؟ يدروآ اجک  زا  ینک و  یم  ییانعم  نینچ  هنوگچ  وترب ، ياو  تفگ :

هتفرگ ار  نآ  لالز  يا  همـشچ  زا  مسق  ادخ  هب  تفگ : درک ، ثیدح  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  ارم  مداد : خـساپ 
!« يا

َْمل اَِمب  اُوبَّذَک  َْلب  : » مهدزناپ هیآ 
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َال ْنَم  ْمُْهنِمَو  ِِهب  ُنِمْؤی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  * َنیِِملاَّظلا ُهَِبقاَع  َناَک  َفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلَذَـک  ُُهلیِوْأَت  ْمِِهتْأی  اََّملَو  ِهِْملِِعب  اوُطیِحی 
هک یلاـح  رد  دـندرک ، بیذـکت  دنتـشادن  نآ  هب  یملع  هطاـحا  هک  ار  هچنآ  هکلب  : » ینعی ( 1289 «) َنیِدِـسْفُْملِاب ُمَلْعَأ  َکُّبَرَو  ِِهب  ُنِمْؤی 
هچ هب  نارگمتـس  نیا  هک  دـیرگنب  دـنا ، هدرک  بیذـکت  هیور  نیمه  اب  زین  هدـمآ  ناشیا  زا  لبق  هک  یناـسک  هدیـسرن ، نآ  لـیوأت  زونه 

« .تسا رتاناد  اهدسفم  هب  دنوادخ  دنا و  هدرواین  نآ  هب  نامیا  ناشیا  زا  يا  هدع  هدروآ و  نامیا  يا  هدع  .دنا  هدمآ  راتفرگ  یتبقاع 

زا دومرف : دندیـسرپ ، هریغ  تعجر و  لیبق  زا  مهم  روما  زا  ترـضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 1290) یشایع
قداص ماما  زا  نآ  ریظن  و  ُُهلیِوْأَت » ْمِِهتْأی  اََّملَو  ِهِْملِِعب  اوُطیِحی  َْمل  اَِمب  اُوبَّذَک  َْلب  : » دومرف دنوادخ  هدیسرن ، شتقو  زونه  دیـسرپ  یم  هچنآ 

« .درادن ناکما  نیا  هتفگ : ینعی  اهب » اوبذک  ، » هدش لزان  تعجر  هرابرد  هیآ  : » تفگ یمق  و  ( 1291) هدمآ مالسلا  هیلع 

َال ْمُهَو  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَنَیب  یُِـضقَو  َباَذَْـعلا  اْوَأَر  اََّمل  َهَماَدَّنلا  اوُّرَـسَأَو  ِِهب  ْتَدَْـتفَال  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْولَو  : » مهدزناـش هیآ 
دـنداد و یم  هیدـف  نآ  زا  ییاـهر  يارب  دنتـشاد  یم  ار  نیمز  نیمه  هیامرـس  دـندرک  متـس  هـک  یناـسک  رگا  : » ینعی ( 1292 «) َنوُمَلْظی
هب دنک و  یم  مکح  ناشیا  نیب  تلادع  هب  دنوادخ  دنراد و  یم  ناهنپ  ار  شیوخ  ترـسح  ینامیـشپ و  دندید ، ار  باذـع  هک  یماگنه 

« .دوش یمن  متس  ناشیا 

تعجر رد  ینعی  هب » تدتفال  ، » تسا ناشیا  قح  بصغ  مالـسلا و  مهیلعدمحم  لآ  هب  ملظ  دارم   » هک تسا  هدرک  تیاور  ( 1293) یمق
نتشاد ناهنپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1295) یمق و  ( 1294) یشایع ریسفت  نایبلا و  عمجم  رد  و  .دهد » ارف 

رد ناشیا  هک  یلاح  رد  تمادن 
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« .دیآ یم  ناشدب  نانمشد  تتامش  زا  دومرف : دراد ؟ ناشیا  لاح  هب  يدوس  هچ  دنتسه  باذع 

رد تخـس  يراگزور  دنادرگ  يور  نم  دای  زا  سکره  : » ینعی ( 1296 «) ًاکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  : » مهدفه هیآ 
« .تشاد دهاوخ  شیپ 

« .تسا تعجر  رد  یگدنز  نیا  : » دومرف ( 1297) مالسلا هیلع  قداص  ماما 

، مدیـسرپ ًاکنَـض » ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَـف   » هیآ هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  تفگ :  » هک تسا  هدرک  تیاور  راـمع  نب  هیواـعم  هب  شدانـسا  هب  یمق 
رد ناشیا  میدـید ، ناش  ینالوط  رمع  رد  ار  ناـشیا  اـم  موش  تیادـف  تفگ : .تسا  ناـیبصان  هراـبرد  هیآ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :

.دنتفر ایند  زا  ات  .دندرک  یم  یگدنز  یتحار  هب  دوخ  یگدنز 

« .دنروخ یم  عوفدم  زا  نامز  نآ  رد  اهنآ  هک  نیا  هچ  تسا  تعجر  رد  راوشد  تخس و  تشیعم  مسق  ادخ  هب  دومرف :

.دومن تیاور  ار  ثیدح  نیا  دننامه  دمحم  نب  دمحا  زا  دعس  ( 1298) رئاصبلا بختنم  رد  و 

(1299 «) َنوُعِجْری َال  ْمُهَّنَأ  اَهاَنْکَلْهَأ  ٍهیْرَق  یَلَع  ٌماَرَحَو  : » مهدجیه هیآ 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ریصبوبا و  زا  نانـس  نبا  هب  شدانـسا  هب  ( 1300) یمق
یتلالد هیآ  نیا  سپ  .دـندرگ » یمن  رب  تعجر  رد  هدرک  كاله  باذـع  هب  ار  نآ  لها  دـنوادخ  هک  يا  هیرق  ره  دـندومرف :  » هک تسا 

رد اهنآ  ریغ  باذـع و  اـب  هدـش  كـاله  ناـمدرم  هک  دـنراد  لوبق  ناناملـسم  همه  هک  نیا  هچ  دراد ، تعجر  رد  تاـیآ  رگید  زا  شیب 
منهج شتآ  لـخاد  اـت  دـندرگ  یم  زاـب  تماـیق  رد  هک  اریز  تسا ، تعجر »  » رد نوعجریـال »  » زا دارم  سپ  دوـش  یم  ثوـعبم  تماـیق 

.دنوش

اَنُّبَر اُولوُقی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍّقَح  ِریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ٌریِدََقل * ْمِهِرْـصَن  یَلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاَقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : » مهدزون هیآ 
نیا رطاخ  هب  هک  یناسک  هب  : » ینعی ( 1301 «) ُهَّللا
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هب شیوخ  نیمزرـس  زا  هک  یناسک  دراد ، تردـق  ناشیا  يرای  رب  دـنوادخ  دـنگنجب و  هک  دـش  هداد  هزاجا  هدـش  عقاو  متـس  دروم  هک 
« .تسادخ ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  نیا  هچ  دنا  هدش  هدنار  قحان 

.نارگید رد  هاگنآ  دش ، لزان  هزمح  رفعج و  یلع و  رد  هیآ  هک  هدرک  تیاور  ( 1302) یمق

لزان رفعج  هزمح و  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هرابرد  هیآ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1303) یفاک رد  و 
.تسا هدیدرگ  نارگید  لماش  هدش و 

یماگنه : » ینعی ( 1304 «) َنُوِنقوی َال  اَِنتایِآب  اُوناَک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا  ْنِم  ًهَّباَد  ْمَُهل  اَـنْجَرْخَأ  ْمِهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اَذِإَو  : » متـسیب هیآ 
یمن نیقی  اـم  تاـیآ  هب  مدرم  هک : دـیوگ  یم  نخـس  ناـشیا  اـب  وا  میروآ و  نوریب  ار  نیمز  ّهباد  اـم  دوش ، عـقاو  ناـشیا  رب  باذـع  هک 

« .دنیامن

رس ریز  رد  دوب ، باوخ  رد  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1305) یمق
داد و تکرح  ار  وا  شیاپ  اب  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  هتـشاذگ  نآ  رب  ار  شرـس  هدومن و  عمج  لـمر 

یمـسا نینچ  دـناوت  یم  ام  زا  کیچیه  ایآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  تفگ : شنارای  زا  يدرم  هَّللا ،» هباد   » يا زیخرب  دومرف :
دای ار  نآ  شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يا  ّهباد  وا  و  تسوا ، نآ  زا  اـهنت  مسا  نیا  مسق ، ادـخ  هب  هن  دومرف : دراذـگب ؟ يرگید  رب  ار 

« ...ْمِهیَلَع ُلْوَْقلا  َعَقَو  اَذِإَو  : » دومرف هدرک و 

رب هک  تسا  يا  هلیـسو  وت  اـب  دزیگنارب و  تروص  نیرتـهب  رد  ار  وت  دـنوادخ  دوـش  ناـمز  رخآ  هک  یماـگنه  یلع ! يا  دوـمرف : هاـگنآ 
نیا دنیوگ : یم  هماع  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  یهن ، یم  غاد  شیوخ  نانمشد 
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.دزاس یم  حورجم  ار  ناشیا  هباد 

حورجم ینعی  مّلک »  » باـب زا  مهملکت »  » نیا دزاـس ، حورجم  مـنهج  شتآ  رد  ار  ناـشیا  دـنوادخ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
.تسا نتفگ  نخس  زا  هکلب  تسین  نتخاس 

ار ملد  هک  تسادـخ  باـتک  رد  يا  هیآ  ناـظقیلا ! اـبا  يا  تفگ : رـسای  راـمع  هب  يدرم  : » تفگ هـک  هدـش  تـیاور  ( 1306) یمق زا  و 
؟ تسیچ ّهباد  نیا  ...ْمِهیَلَع » ُلْوَْقلا  َعَـقَو  اَذِإَو   » هیآ تفگ : درم  تسا ؟ هیآ  مادـک  تفگ : .تسا  هدـنکفا  کـشر  دارم  هدرک و  بوـشآ 
هب درم  نآ  اب  رامع  مهد  ناشن  وت  هب  ار  ّهباد  نیا  هک  نیا  رگم  مشون  یمن  مروخ و  یمن  منیشن و  یمن  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رامع 

عورش تفر و  ولج  رامع  ایب ، ناظقیلاابا  يا  دومرف : دوب ، ریشرس  امرخ و  ندروخ  لوغشم  ترضح  دمآ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن 
يروخن و هک  يدروخ  دـنگوس  وت  هَّللا  ناحبـس  تفگ : درم  دـش ، دـنلب  رامع  هک  یماـگنه  دـنام و  تفگـش  رد  درم  درک ، ندروخ  هب 

؟ یهد ناشن  نم  هب  ار  وا  ات  ینیشنن  یماشاین و 

!« یمهفب رگا  مداد ، ناشن  وت  هب  داد : خساپ  رامع 

.تسا هدومن  لقن  رذوبا  زا  ار  نآ  هدش و  لقن  ًانیع  هصق  نیا  یشایع  ریسفت  رد  هک  هدش  تیاور  عمجم  رد  و 

(ع) نینمؤملا ریما  مولع  رد 

هدـش هداد  ملع  شـش  نم  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1307) یفاک رد  و 
تلود و  تاّرک »  » ياراد نـم  و  باطخلا 6 -  لصف  ایاصو 5 -  هب  ملع  ایالب 3 -  هب  ملع   - 2 گرم ) نامز  هب  ملع   ) اـیانم  - 1 تسا :

.تسا ناوارف  هراب  نیا  رد  رابخا  .متسه » دیوگ  یم  نخس  مدرم  اب  هک  يا  هباد  و  هدننک ) غاد   ) مسیم اصع و  ياراد  اه و  تلود  همه 

تسیب و هیآ 
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َنْوَعِْرف يُِرنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  * َنِیثِراَوـْلا ْمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  : » مکی
(1308 «) َنوُرَذْحی اُوناَک  اَم  ْمُْهنِم  اَمُهَدُونُجَو  َناَماَهَو 

رکف ایآ  دومرف : تفر ، یم  هار  هک  تسیرگن  قداص  ماما  هب  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1309) یفاک رد  و 
« ...اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  : » دومرف دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  نیا  هک  ینک  یم 

نسح و یلع و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راـبخالا  ( 1310) یناعم رد  و 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  دیتسه ، فعضتسم  ام  زا  دعب  امش  دومرف : درک و  هیرگ  تسیرگن و  نیـسح 
َّنُمَن ْنَأ  ُدیُِرنَو  : » دیامرف یم  لجوّزع -  يادـخ -  دـیتسه ، نم  زا  دـعب  ناماما  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف : تسیچ ؟ نآ  يانعم 

.تسا يراج  ام  رد  تمایق  ات  هیآ  نیا  ...ِضْرَْألا » ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع 

تیاور تبیغ  لاـمکا و  رد  و  تساـم » رد  اـی  اـم و  يارب  هیآ  نیا  : » دومرف تسا ، هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1311) سلاجم رد  و 
رد مالسلا و  مهیلعدمحم  لآ  هرابرد  هیآ  هک  نیا  رب  دهاش  میوگ : .دش » ایوگ  هیآ  نیا  هب  دش  دلوتم  نامز  ماما  هک  یماگنه   » هک هدش 

یضام هغیص  دیاب  دوب  هدش  لزان  لیئارسا  ینب  رد  رگا  تسا و  لبقتـسم  هغیـص  هک  هدروآ  ُدیُِرنَو »  » هیآ رد  هک  نیا  تسا  تعجر  دروم 
ثرا هب  ار  نیمز  ناشیا  هک  دشاب  ینامز  دیاب  اذل  دنا ، هدشن  ثراو  ار  نیمز  زونه  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  لیئارـسا و  ینب  دروآ و  یم 

.تسا ناشیا  تعجر  نامز  نآ  دنربب و 

نمؤم توم  لتق و  لیوأت  رد 

ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » مود تسیب و  هیآ 
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(1312 «) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک 

دورف نآ  لیوأت  هدیـسرن و  نآ  لیوأت  زونه  دنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1313) لامکا رد 
شوخ ار  ترضح  نآ  جورخ  ناکرـشم  ادخ و  هب  نارفاک  دنک ، جورخ  مئاق  هک  یماگنه  دوش ، جراخ  مئاق  هک  نیا  رگم  دمآ  دهاوخن 

ار وا  نکشب و  ارم  تسا  يرفاک  نم  لد  رد  نمؤم  يا  دیوگ  یم  گنس  نآ  دشاب  تخس  یگنس  لد  رد  یکرـشم  رفاک و  رگا  .دنرادن 
« .شکب

« .دنک زوریپ  بلاغ و  تعجر  رد  ار  وا  دنوادخ  ینعی  هرهظیل » : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1314) یشایع و 

رگم تسین  ینمؤم  چیه  : » تفگ هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیزی  نب  رباج  هب  شدانـسا  هب  ( 1315) رئاصبلا بختنم  رد  و 
ات دوش  یم  روشحم  هرابود  دریمب  رگا  دریمب و  ات  دوش  یم  روشحم  هرابود  دوش  هتشک  یسک  رگا  دراد ، یندرم  ندش و  هتشک  هک  نیا 

« هروشنم و   » هیآ همادا  : » دومرف ترضح  مدرک  توالتار  ِتْوَْملا » ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » هیآ نیا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رب  هاگنآ  دوش  هتـشک 
لک : » هک دومرف  هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  رب  لـیئربج  هنوگ  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هروشنم »  » زا دارم  مدیـسرپ : تسا ،

هب نانمؤم  دوش ، یم  روشحم  هک  نیا  رگم  تسین  تما  نیا  رد  يدـب  بوخ و  چـیه  دومرف : نآ  زا  سپ  هروشنم » توملا و  هقئاذ  سفن 
 - يادخ هک  يا  هدینشن  ایآ  دندرک ، یم  روشحم  روشنم و  یهلا  باذع  هب  نارجاف  دنک و  یم  نشور  ار  ناشیا  مشچ  هک  يزیچ  يوس 

ناشیا هب  ربکا  باذع  زا  لبق  ار  كدنا  باذع  ام  : » ینعی ( 1316 «) ِرَبْکَْألا ِباَذَْعلا  َنوُد  یَنْدَْألا  ِباَذَْعلا  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنلَو  : » دومرف یلاعت - 
(1317 «) ْرِذنَأَف ُْمق  ُرِّثَّدُْملا *  اَهیَأ  ای  : » دومرف و  میناشچب »
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ًاریِذـَن ِرَبُْـکلا *  يَدْـحَِإل  اَـهَّنِإ   » هـیآ دــیامن و  یم  راذــنا  هدرک و  ماـیق  تـعجر  رد  هـک  تـسا  مالــسلا  مهیلعدــمحم  لآ  نآ  زا  دارم 
َهِرَک ْوـَلَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْـحلا  ِنـیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  : » دوـمرف تـسا و  تـعجر  رد  دارم  ( 1318 «) ِرَشَْبِلل
نب یلع  دارم  ( 1319 «) ٍدیِدَش ٍباَذَع  اَذ  ًابَاب  ْمِهیَلَع  اَنْحَتَف  اَذِإ  : » دومرف و  دنک » یم  بلاغ  تعجر  رد  ار  وا  دنوادخ  دومرف : َنوُکِرْـشُْملا »

َنیِذَّلا ُّدَوی  اََمبُر   » هفیرش هیآ  رد  نینمؤملاریما  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تفگ : رباج  .تسا  تعجر  نامز  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 
نامز نآ  رد  میوش و  ثوعبم  شنایعیـش  نافع و  نب  نامثع  منایعیـش و  نم و  هک  تسا  ینامز  دارم  : » دومرف َنیِِملْـسُم » اُوناَک  َْول  اوُرَفَک 

« .دندوب ناملسم  شاک  هک  دنراد  تسود  رافک  ماگنه  نآ  رد  میشکب  ار  هیما  ینب 

رد مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  باب  زا  دارم  هک  دش  نایب  یلبق  تیاور  رد  ٍدیِدَش » ٍباَذَع  اَذ  ًابَاب  ْمِهیَلَع  اَنْحَتَف  اَذِإ  : » موس تسیب و  هیآ 
.تسا تعجر 

(1320 «) َنیِِملْسُم اُوناَک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوی  اََمبُر  : » مراهچ تسیب و  هیآ 

.تسا تعجر  رد  هیما  ینب  نتشک  نامثع و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  جورخ  دارم  هک  دش  نایب  یلبق  تیاور  رد 

ناشن امش  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  ییادخ  شیاتـس  وگب ، و  ( » 1321 «) اَهَنُوفِْرعَتَف ِِهتایآ  ْمُکیِریَـس    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلا  ُْلقَو  : » مجنپ تسیب و  هیآ 
« .دیسانش یم  ار  اهنآ  دهد و  یم 

ار ناشیا  ناشنانمشد  دندرگ  زاب  ایند  هب  یتقو  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و  تایآ   » هک هدش  تیاور  ( 1322) یمق زا 
« .دنا هدید  ایند  رد  ار  ناشیا  هک  نیا  هچ  دسانش  یم 

َنوُرَْظنی ْمُه  اـَلَو  ْمُُهناَـمیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَفنی  اـَل  ِحـْتَْفلا  َمْوی  ْلـُق  َنِیقِداَـص * ُْمْتنُک  ْنِإ  ُحـْتَْفلا  اَذَـه  یَتَـم  َنُولوُقیَو  : » مشـش تسیب و  هیآ 
و : » ینعی ( 1323 «) َنوُرِظَتنُم ْمُهَّنِإ  ْرِظَْتناَو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  *
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درادن و يدوس  ناشیا  لاح  هب  رافک  نامیا  حتف  زور  وگب  دتفا ، یم  قافتا  ینامز  هچ  رد  حـتف  نیا  دـییوگ  یم  تسار  رگا  دـنیوگ  یم 
« .دننک یم  ربص  مه  ناشیا  دینک  ربص  سپ  دوش ، یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا ، هدز  تعجر  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا   » هک هدرک  تیاور  ( 1324) یمق
« َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْحتَْفلا  اَذَه  یَتَم  : » دنتفگ هداد ، ربخ  ار  تعجر  ناشیا 

هب دوش  یم  هداد  ناشیا  هب  هک  ییاه  هدـعو  ایآ  اراـگدرورپ  وگب  : » ینعی ( 1325 «) َنوُدَـعوی اَم  یِّنیُِرت  اَّمِإ  ِّبَر  ُْلق  : » متفه تسیب و  هیآ 
« .یهد یمن  ناشن  نم 

حتف زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  هَّللادـبع  نب  رباج  هب  شدانـسا  هب  ( 1326) رئاصبلا بختنم  رد 
، دننز یم  ار  نارگید  ندرگ  يا  هدع  دیدرگ و  یم  زاب  هدش و  رفاک  نم  زا  دعب  هک  مسانش  یم  ار  امـش  مدرم  يا  : » دناوخ هبطخ  نینچ 

درک هراشا  وا  هب  لیئربج  دنتفگ : مدرم  درک ، هجوت  دوخ  تسار  تمس  هب  هاگنآ  منک ، یم  هلباقم  امش  اب  ریـشمش  اب  دینک  نینچ  رگا  و 
دهاوخ هلباقم  امـش  اب  یلع  ای  و  دومرف : ترـضح  نآ  اذـل  .منک » یم  هلباقم  امـش  اـب  یلع ) اـی  نم و  ینعی  « ) یلع اـی  و  : » تفگ وا  هب  و 

.درک

نا  » دـمحم يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  دومرف : هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 1327) بلغت نب  ناـبا  یتیاور  رد  و 
صخش نآ  ایآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دتفا ، یم  قافتا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طسوت  هلباقم  نآ  ای  هَّللا و  ءاش 

رد امـش  دـعوم  تسا و  یلع  نآ  زا  ود  وـت و  نآ  زا  یکی  تفگ : لـیئربج  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  تساوـخ  هـب 
.تسا مالسلا » »

: دیسرپ نابا 
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؟ تساجک مالس  موش ! تیادف 

« .تسا هفوک  تشپ  رد  مالس  نابا  يا  دومرف : خساپ 

نداد ناشن  رب  اـم  : » ینعی ( 1328 «) َنوُرِداََقل ْمُهُدـِعَن  اَم  َکیُِرن  ْنَأ  یَلَع  اَّنِإَو  : » دومرف هیآ ) همادا  رد   - ) یلاعت يادـخ -  هاـگنآ  میوگ :
.تسا تعجر  رد  دارم  مییاناوت » میا  هداد  هدعو  ناشیا  هب  هچ  نآ 

یسک هچ  ام ، رب  ياو  : » ینعی ( 1329 «) َنُولَسْرُْملا َقَدَصَو  ُنَمْحَّرلا  َدَعَو  اَم  اَذَه  اَنِدَقْرَم  ْنِم  اَنَثََعب  ْنَم  اَنَلیَو  ای  اُولاَق  : » متـشه تسیب و  هیآ 
.تسا ناربمایپ  راتفگ  یتسرد  نمحر و  هدعو  نیا  تخیگنارب ، ار  ام  روگ  زا 

لها يافج  زا  نآ  رد  متشون و  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  نم  هک : درک  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  شدانـسا  هب  ( 1330) یفاک رد 
طخ اب  ترضح  .دندرک » یم  رازآ  ارم  هک  دندوب  نامثع  نارادفرط  زا  يا  هدع  طساو  رد  مدرک  تیاکـش  نم  هب  ناشیا  هلمح  طساو و 

تراگدرورپ مکح  يارب  سپ  دـننک ، هشیپ  لطاب  تلود  رد  ییابیکـش  ربص و  ات  تفرگ  دـهع  اـم  ناتـسود  زا  دـنوادخ  : » تشون دوخ 
 « ُنَمْحَّرلا َدَعَو  اَم  اَذَه  اَنِدَقْرَم  ْنِم  اَنَثََعب  ْنَم  اَنَلیَو  ای  دنیوگ « : ناشیا  دنک  مایق  مه  مدرم  ربهر  رگا  شاب ، ابیکش 

یناسک شیوخ و  ناربمایپ  ام  : » ینعی ( 1331 «) ُداَهْشَْألا ُموُقی  َمْویَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُـسُر  ُرُـصنََنل  اَّنِإ  : » مهن تسیب و  هیآ 
« .مینک یم  يرای  دنوش  یم  دنلب  همه  هک  يزور  رد  دنا و  هدروآ  نامیا  ایند  رد  هک  ار 

ُرُـصنََنل اَّنِإ   » هیآ يانعم  مدیـسرپ  تفگ :  » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارد  نب  لیمج  زا  ( 1332) رئاصبلا بختنم  رد 
هتـشک دنا و  هدشن  يرای  ایند  رد  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  زا  يرایـسب  هک  دیا  هدیدن  ایآ  تسا ، تعجر  رد  هیآ  دومرف : تسیچ ؟ ...اَنَلُـسُر »

.دنا هدیدرگن  راگدرورپ  هیحان  زا  يرای  دنا و  هدش  دیهش  زین  ناماما  دنا و  هدش 

َمْوی ْعِمَتْساَو  : » مدیسرپ
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ناکم زا  يدانم  هک  يزور  ونشب  و  : » ینعی ( 1333 «) ِجوُرُْخلا ُمْوی  َِکلَذ  ِّقَْحلِاب  َهَحیَّصلا  َنوُعَمْـسی  َمْوی  ٍبیِرَق *  ٍناَکَم  ْنِم  يِداَنُْملا  ِداَنی 
« .تسا ثعبم  جورخ و  زور  نیا  دنونش و  یم  ار  یناقح  هحیص  ناشیا  دهد  یم  ادن  کیدزن 

« .تسا تعجر  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :

، مالـسلا مهیلع  ءایبنا  زا  دعب  و  : » هدمآ ( 1335) نآ رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  دـننامه  یـسیع  زا  سیردا  نب  دـمحا  زا  ( 1334) یمق و 
« .دنا هدشن  يرای  ایند  رد  دنا و  هدش  هتشک  مالسلا  مهیلع  همئا 

.دیدید ار  نآ  ریسفت  ...ٍبیِرَق » ٍناَکَم  ْنِم  يِداَنُْملا  ِداَنی  َمْوی  ْعِمَتْسا  : »َ ما یس  هیآ 

ِهیَلَع ًادـْعَو  َنُولَتْقیَو  َنُوُلتْقیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَقی  َهَّنَْجلا  ْمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  يَرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  : » مکی یـس و  هیآ 
(1336 «) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذَو  ِِهب  ُْمتْعیَاب  يِذَّلا  ْمُکِعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  ِهَّللا  ْنِم  ِهِدْهَِعب  یَفْوَأ  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیِجنِْإلاَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح 

رد ینعی  دومرف : ترـضح  نآ  دـش ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هیآ  نیا  هرابرد   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1337) یشایع
ار ناشیا  هک  یماگنه  دومرف : مناوخ و  یمن  ار  هیآ  رخآ  ات  نیدـباعلا  نیبئاتلا  نم  دومرف : مدرک ، تئارق  ار  نوبئاـتلا  هیآ  هاـگنآ  قاـثیم 
رد تعجر و  رد  ینعی  تسا » هدـیرخ  ار  ناشیا  لاوما  اه و  ناج  ناـشیا  زا  دـنوادخ  هک  دـنا  یناـسک  ناـشیا  ماـگنه  نآ  رد  يا  هدـید 

.تسا هدش  تیاور  نآ  دننامه  ریصبوبا  زا  رئاصبلا  بختنم 

رد دـشاب  انیبان  ایند  نیا  رد  سکره  : » ینعی ( 1338 «) ًالِیبَس ُّلَضَأَو  یَمْعَأ  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یَمْعَأ  ِهِذَـه  ِیف  َناَک  ْنَمَو  : » مود یـس و  هیآ 
« .دش دهاوخ  رتشیب  وا  یهارمگ  هکلب  دش  دهاوخ  انیبان  زین  ترخآ 

هک تسا  هدرک  تیاور  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  اـمهیلع  ماـما  ود  نیا  زا  یکی  زا  ریـصبوبا  زا  شدانـسا  هب  ( 1339) رئاصبلا بختنم  رد 
« تسا تعجر  رد  هیآ  دومرف : »
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.تسا هدرک  تیاور  ار  نیا  دننامه  ریصبوبا  زا  یبلح  زا  یشایع  و 

هرک يارب  ار  امش  نم  : » ینعی ( 1340 «) ًاریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاَْنلَعَجَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکاَنْدَْدمَأَو  ْمِهیَلَع  َهَّرَْکلا  ْمَُکل  اَنْدَدَر  َُّمث  : » موس یـس و  هیآ 
« .میدوزفا امش  تیعمج  رب  مدیناسر و  يرای  ار  امش  نادنزرف  اه و  لام  اب  مدینادرگزاب و  ناشیا ) رب  رگید  يا  هلمح   ) رگید يا 

ِیف َلِیئارْـسإ  ِیَنب  َیلِإ  اَنیَـضَقَو   » هفیرـش هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لـطب  مساـق  نب  هَّللادـبع  زا  شدانـسا  هب  ( 1341) یفاک رد 
« .دینک یم  داسف  نیمز  رد  رابود  امش  هک  میدرک  یحو  باتک  رد  لیئارسا  ینب  هب  : » ینعی ( 1342 «) ِنیَتَّرَم ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباَتِْکلا 

تعفر یگرزب و  رایسب  : » ینعی ( 1343 «) ًارِیبَک ًاُّولُع  َُّنْلعََتلَو   » مالـسلا هیلع  نسح  ماما  رب  ندز  هزین  بلاط و  یبا  نب  یلع  نتـشک  دومرف :
يرای و نامز  هک  یماـگنه  : » ینعی ( 1344 «) اَمُهَالوُأ ُدْعَو  َءاَج  اَذِإَف  ، » تسا مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  دارم  دومرف : .دیریگ » یم 
هک یماگنه  : » ینعی ( 1345 «) ِرایِّدلا َلاَلِخ  اوُساَجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اََنل  ًاداَبِع  ْمُکیَلَع  اَْنثََعب  « » دـمآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  زا  ماقتنا 
هک دنتسه  يا  هدع  دومرف : .دننک » یم  وجتـسج  اهرهـش  نیب  رد  ناشیا  میتسرف ، یم  امـش  رب  دنمتردق  یناگدنب  ام  دمآ  نیتسخن  هدعو 

.دنشک یم  ار  وا  هک  نیا  رگم  دنیب  یمن  ار  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ینوخ  چیه  دزیگنا ، یم  رب  مئاق  ترـضح  جورخ  زا  لبق  دنوادخ 
(1346 «) ْمِهیَلَع َهَّرَْکلا  ْمَُکل  اَنْدَدَر  َُّمث   » مالـسلا هیلع  مئاق  جورخ  ینعی  .دش » دهاوخ  ماجنا  روبزم  هدـعو  : » ینعی ًالوعفم » ًادـعو  ناک  «و 

یم مدرم  هب  دنراد و  ور  ود  ییالط  ياهدوخ  هالک  مادکره  دوخ  نارای  زا  نت  داتفه  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  جورخ  ینعی 
« .دنرادن يا  ههبش  نآ  رد  نینمؤم  دش و  جراخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیا  هک  دنناسر 

اب ار  نیا  دننامه  لهس  نب  حلاص  زا  ( 1347) یشایع و 
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.تسا هدرک  لقن  ظافلا  رد  كدنا  یتوافت 

هک تسا  هدرک  لـقن  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  یـسک  زا  دوراـجلا  یبا  هـب  شدانـسا  هـب  ( 1348) دـئاوفلا عماج  رد  و 
« .تسا بجر  يدامج و  نیب  رد  اه  یتفگش  همه  : » ینعی ...بجر » يدامج و  نیب  بجعلا  لک  بجعلا  : » دومرف ترضح 

؟ تسیچ هدش  یتفگش  ثعاب  همه  نیا  هک  يرما  نینمؤملاریما  يا  تفگ : دش و  دنلب  يدرم 

نیا و  دنشکب ، ار  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  نانمشد  ناگدرم  هک  رت  تفگش  نیا  زا  یتفگـش  مادک  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف :
« ِرُوبُْقلا ِباَحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئی  اَمَک  ِهَرِخْآلا  ْنِم  اوُِسئی  ْدَـق  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : » هفیرـش هیآ  لیوأت 

دنـسویأم ترخآ  زا  ناشیا  دـینکن ، یتسود  هتفرگ  مشخ  ناشیا  رب  دـنوادخ  هک  یهورگ  اب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  : » ینعی
« .دنشاب یم  سویأم  ناگدرم  زا  نارفاک  هک  هنوگ  نامه 

تسا هیآ  نیا  لیوأت  نیا  دور و  یم  تشد  مادک  رد  دش ، كاله  ای  درم و  دنیوگ : یم  تفرگ  تدش  هداعلا  قوف  راتشک  هک  یماگنه 
هیلع نینمؤملاریما  زا  ناوارف  هراب  نیا  رد  تیاور  و  ًاریِفَن » َرَثْکَأ  ْمُکاَْنلَعَجَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکاَنْدَدـْمَأَو  ْمِهیَلَع  َهَّرَْکلا  ْمَُکل  اَنْدَدَر  َُّمث  : » هک

.تسا هدیسر  مالسلا 

ِباَحـْـصَأ ْنـِم  ُراَّفُْکلا  َسِئی  اَـمَک  ِهَرِخآـْلا  ْنـِم  اوُِـسئی  ْدَـق  ْمِـهیَلَع  ُهَّللا  َبِـضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلَوَـتَت  اـَل  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : » مراـهچ یس و 
.تشذگ نآ  ریسفت  ( 1349 «) ِرُوبُْقلا

« .يدرک هدنز  ار  ام  رابود  يدناریم و  ار  ام  رابود  اراگدرورپ ! : » ینعی ( 1350 «) ِنیَتَْنثا اَنَتییْحَأَو  ِنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  اَنَّبَر  : » مجنپ یس و 

.تسا تعجر  هرابرد  هیآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1351) یمق

نیا هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  شدانسا  هب  بوبحم  نب  نسح  هخیـشم  باتک  زا  ( 1352) رئاصبلا بختنم  رد  و 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هیآ 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


رود دوخ  تمحر  زا  ار  نارگمتس  دنوادخ  سپ  .دوش  یم  هدایپ  زین  تمایق  رد  تسا و  گرم  زا  دعب  تعجر  رد  ییاه  هورگ  هژیو  نیا 
! دنک

: هیآ نیا  ریسفت  شاکنک و  میوگ :

ربق رد  رگید  راب  ناردام و  مکش  رد  ندرک  هدنز  ءایحا و  راب  کی  هک  تسا  نیا  ندرک  هدنز  راب  ود  زا  دارم  هک  دنتفر  نیا  رب  نارسفم 
، تسا ربق  رد  ندـناریم  ایند و  رد  ندـناریم  ندـناریم ، رابود  زا  دارم  .دـهد و  خـساپ  ریکن  رکنم و  لاؤس  لاح  هب  اـت  دریگ  یم  تروص 

: تسا نیا  هیآ  هک  نیا  هچ  درادن ، يراگزاس  هفیرش  هیآ  رهاظ  اب  ریسفت  نیا  نکیل 

اَنَتییْحَأَو ِنیَتَْنثا  اَـنَّتَمَأ  اَـنَّبَر  اُولاَـق  َنوُرُفْکَتَف * ِناَـمیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعْدـُت  ْذِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداَـنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
ِیلَْعلا   ِ ِهَّلل ُمْکُْحلاَف  اُونِمُْؤت  ِِهب  ْكَرْـشی  ْنِإَو  ُْمتْرَفَک  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  یِعُد  اَذِإ  ُهَّنَِأب  ْمُِکلَذ  * ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  َیلِإ  ْلَهَف  اَِنبُونُذـِب  اَْـنفَرَتْعاَف  ِنیَتَْنثا 

اب امـش  دوخ  ینمـشد  زا  شیب  امـش  اب  ادـخ  ینمـشد  هک  دوش  یم  ادـن  اهنآ  هب  دـنا ، هدـیزرو  رفک  هک  یناسک  : » ینعی ( 1353 «) ِرِیبَْکلا
رابود ار  ام  اراگدرورپ  دنتفگ : دیزرو ، یم  رفک  دینک و  یمن  تباجا  یلو  دیوش  یم  هدناوخ  نامیا  يوس  هب  امـش  ایآ  تسا ، ناتدوخ 

« .تسا نتفر  نوریب  يارب  یهار  ایآ  .میا  هدومن  فارتعا  شیوخ  ناهانگ  هب  ام  يدرک ، هدنز  رابود  يدناریم و 

.دیروآ یم  نامیا  امش  دوش  هدیزرو  كرـش  رگا  هدیزرو و  رفک  دش  هدناوخ  ییاهنت  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  نآ  تلع 
قیدصت ِنیَتَْنثا » اَنَتییْحَأَو  ِنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  اَنَّبَر   » هک دوش  یم  هدیمهف  هیآ  نیا  رهاظ  زا  تسا و  گرزب  هبترم  دنلب  دـنوادخ  نآ  زا  مکح  سپ 

شیوخ ناهانگ  هب  اذل  تسا و  َنوُرُفْکَتَف » ِناَمیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعُْدت  ْذِإ  ْمُکَسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل   » هیآ
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قاقحتـسا يارب  تلع  هتاما  ود  ءایحا و  ود  نیارباـنب  دـنرادن ، باذـع  زا  نتفر  نوریب  يارب  یهار  هک  دـندومن  رارقا  دـندرک و  فارتعا 
.تسا هتشاذگن  یقاب  رارف  يارب  یهار  هک  هدش  ناشیا  یگشیمه  باذع 

، دـشاب یمن  دـیفم  نآ  رد  زین  تعجر  رد  هتاـما  ءاـیحا و  زین  تسین ، دـیفم  روـظنم  نیا  يارب  ربـق  رد  هتاـما  ءاـیحا و  هک  تسا  نشور  و 
رد هک  دشاب  يا  هتاما  ود  ءایحا و  ود  دارم  دیاب  نیاربانب  دـنا ، هداد  لامتحا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  تیاور  رد  یخرب  هکنانچ 

.دشاب هتشاد  یتیلخدم  باقع  قاقحتسا 

تعیدو هب  ار  ربکا  ملاع  هنومن  ملاع  همه  رد  هکلب  ناـسنا  رد  دـنوادخ  هک  دـیدیمهف  هریغ  و  راـیخالا » مئاـعد  و   » هرقف رد  امـش  میوگ :
هک توغاط  زین  دـشاب و  یم  تاریخ  أدـبم  هک  تسا  ییادـخ  مسا  زا  ترابع  هک  دـجن  ود  ناسنا  تقیقح  رد  نیاربانب  تسا ، هتـشاذگ 
ود زا  یکیره  ات  هتخاس  رداق  ار  ناسنا  دـنوادخ  اذـل  دوش و  ققحم  ناسنا  رد  رایتخا  ات  هتـشاذگ  تعیدو  هب  تسا  رورـش  همه  ردـصم 

ریـسم و نآ  زا  نتفرن  هب  ود  نآ  ندناریم  دسرب و  بابرالا  بر  هلآلا و  هلا  هب  دیامن و  كولـس  نآ  هار  زا  دـنک و  هدـنز  ار  مسا  دـجن و 
مـسا هدرک و  ءایحا  ار  ادـخ  مسا  هدـیزرو  رفک  توغاـط  هب  هدروآ و  ادـخ  هب  ناـمیا  هک  یناـسنا  ره  سپ  تسا ، رگید  ریـسم  حـیجرت 

هراپ زگره  هک  یقثولا  هورع  هب  دسر و  یم  هَّللا  مسا  رون  هب  توغاط  تاملظ  زا  هداد ، رارق  دوخ  یلو  ار  دنوادخ  هدناریم و  ار  توغاط 
ادخ رون  زا  ار  وا  تسوا و  یلو  توغاط  دنک  هدنز  ار  توغاط  دزروب و  رفک  ادخ  هب  سکره  .دنز و  یم  گنچ  دوش  یمن 
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ییاناوت ار  ام  ادـنوادخ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  زا  دارم  سپ  دـننادواج ، نآ  رد  یخزود و  هدـع  نیا  درب ، یم  توغاـط  یکیراـت  هب 
حیجرت رون  ملاع  رب  ار  تملظ  ملاع  ءایحا  شیوخ  رایتخا  اـب  اـم  میناریمب  ار  ود  نآ  اـی  مینک و  ءاـیحا  ار  تملظ  دوخ و  ملاـع  اـت  يداد 

ِیتْأی ْوَأ  َکُّبَر  ِیتْأی  ْوَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ْمُهِیتْأَت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُظنی  ْلَه   » هفیرش هیآ  هکنانچ  میرادن ، باذع  زا  جورخ  يارب  یهار  نیاربانب  میداد ،
اوُرِظَتنا ُْلق  ًاریَخ  اَِهناَمیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اَُهناَمیِإ  ًاسْفَن  ُعَفنی  َال  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  َمْوی  َکِّبَر  ِتاـیآ  ُضَْعب 

.دراد تلالد  نآ  رب  ( 1354 «) َنوُرِظَتنُم اَّنِإ 

یناسک تیالو  اب  ادخ  رگا  ینعی  دوش  دای  ییاهنت  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق 
تیالو قح  هک  یناسک  تیالو  هب  ینعی  دـش  هدـیزرو  كرـش  ادـخ  رگا  دـیزر و  یم  رفک  امـش  داد  وا  تیالو  هب  نامرف  هک  دوش  داـی 

« .دیروآ یم  وا  تیالو  هب  نامیا  دیوش  توعد  دنرادن 

یم رفک  دنوش  هدناوخ  تیالو  لها  ای  ادـخ و  هک  یماگنه  : » ینعی دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یفاک  رد  و 
« .دیزرو

ُعَفنی َال  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  َمْوی  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  ْوَأ  َکُّبَر  ِیتْأی  ْوَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ْمُهِیتْأَت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُظنی  ْلَه  : » مشش یس و  هیآ 
ای دنیآ و  ناگتـشرف  ات  دنرظتنم  ایآ  : » ینعی َنوُرِظَتنُم » اَّنِإ  اوُرِظَتنا  ُْلق  ًاریَخ  اَِهناَمیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اَُهناَمیِإ  ًاسْفَن 

دوخ نامیا  رد  ای  درواین و  نامیا  ًالبق  هک  ار  یـسک  دـیایب  راـگدرورپ  تاـیآ  زا  یخرب  هک  يزور  دـیایب ، راـگدرورپ  تاـیآ  زا  یخرب 
سپ درادن ، يدوس  شنامیا  هدرکن  بسک  يریخ 
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« .میرظتنم زین  ام  دینامب  رظتنم 

ندمآ زا  لبق  ینعی  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ...َکِّبَر » ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  ْوَأ  : » هیآ رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1355) دیحوت رد 
« .دشاب یم  شبرغم  زا  دیشروخ  عولط  هیآ  نیا  و  هیآ ، نیا 

.تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  جاجتحا  رد  نآ  ریظن  و 

زا دیـشروخ  هک  یماـگنه  : » دومرف ًاریَخ » اَِـهناَمیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ   » هیآ رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 1356) یمق و 
« .درادن يو  لاح  هب  يدوس  شنامیا  دروایب ، نامیا  یسک  زور  نآ  رد  رگا  درک  عولط  شبرغم 

درک عولط  شبرغم  زا  دیـشروخ  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1357) لاصخ رد  و 
شبرغم زا  دیـشروخ  عولط  زا  دارم  هک  نیا  رد  راـبخا  و  .درادـن » يدوس  ار  کـیچیه  یلو  دـنروآ ، یم  ناـمیا  زور  نآ  رد  مدرم  همه 

.تسا ناوارف  دشاب ، یم  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  روهظ  زا  هیانک 

شراظتنا هک  يا  هیآ  دنتسه و  مالسلا  هیلع  همئا  تایآ  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1358) لامکا رد  و 
« .درادن يدوس  نامیا  ار  سکچیه  زور  نآ  رد  .دشاب  یم  مئاق  ترضح  دنشک  یم  ار 

مکتعجر نأ  رخآلا و  لوألا و  متنأ  هللا  هجح  کنأ  دهـشأ  : » هک تسا  هدمآ  يریمح  دمحم  هب  هسدـقم  هیحان  زا  ( 1359) جاجتحا رد  و 
« ًاریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنی  موی ال  اهیف  بیر  قح ال 

.دمآ دهاوخ  ًادعب  و 

روبز رد  رکذ  زا  دعب  ام  : » ینعی ( 1360 «) َنوُِحلاَّصلا يِدابِع  اُهثِری  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  : » متفه یـس و  هیآ 
« .دنرب یم  ثرا  هب  نم  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون 

نب یلع  نب  دمحم  فیلأت  عیارشلا  للع  باتک  زا  ( 1361) راحب رد 
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ربخ ربمایپ  هب  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  : » تفگ دوب ، ام  دزن  رد  باتک  نآ  زا  قیتع  يا  هخـسن  هک  تسا  هدرک  تیاور  مشاه  نب  میهاربا 
یم زاب  ایند  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  سپـس  دش و  یم  دراو  ناشیا  رب  اهالب  بصغ و  لتق و  لیبق  زا  ییاه  تبیـصم  ثداوح و  هچ  هک  داد 

َضْرَْألا َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  : » هفیرش هیآ  نیا  دهدب و  ناشیا  هب  ار  نیمز  دنشکب و  ار  شیوخ  نانمشد  ات  دنادرگ 
.تسا ( 1362 «) ...ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » یلاعت قح  هدومرف  و  َنوُِحلاَّصلا » يِدابِع  اُهثِری 

دـیمحت و هدـنیآ و  ثداوح  روـبز  رد  تفگ : .دنتـسه » وا  ناراـی  مئاـق و  دارم  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  ( 1363) یمق زا  یفاـص  رد  و 
« .تسا دوجوم  اعد  دیجمت و 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياهربخ  اعد و  دـیجمت و  دـیحوت و  نآ  رد  داد و  دواد  هب  ار  روبز  دـنوادخ  ( » 1364) رگید تیاور  رد  و 
« .تسا دوجوم  مئاق  ترضح  تعجر و  رابخا  مالسلا و  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و  هلآو و 

َّنَنِّکَمَیلَو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْسَیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » متشه یـس و  هیآ 
(1365 «) ًائیَش ِیب  َنوُکِرْشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیلَو  ْمَُهل  یَضَتْرا  يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل 

مهیلع همئا  ناشیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دندیـسرپ ، نیا  زا  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1366) یفاک رد 
.دنتسه مالسلا 

ُهَّللا َدَعَو   » هیآ هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  دعب  رما  نایلاو  هرابرد  دوخ  باتک  رد  دنوادخ   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  و 
یَـضَتْرا يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیلَو  ْمَُهل 
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ملع و نیشناج  ار  امش  : » دیامرف یم  دنوادخ  هدرک ، لزان  َنوُقِساَْفلا » ْمُه  َِکَئلْوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًائیَش  ِیب  َنوُکِرْشی  َال  ِینَنوُُدبْعی 
زا دـعب  ار  رما  نایلاو  دـنوادخ  دومرف : هک  نیا  ات  ...وا  زا  دـعب  مدآ  ءایـصوا  هک  نانچ  ما ، هدرک  مربمایپ  زا  دـعب  شیوخ  تدابع  نید و 

« .میتسه اهنآ  ام  داد و  ملع  رب  تردق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

« .تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلعدمحم  لآ  مئاق  رد  هیآ   » هک درک  تیاور  ( 1367) یمق

« .دش لزان  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدهم  ترضح  هرابرد  هیآ  هک  هدش  تیاور  تیب  لها  زا   » هک تسا  هدمآ  عمجم  رد  و 

درک و تئارق  ار  هدش  دای  هفیرـش  هیآ  يو   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  شدانـسا  هب  ( 1368) یشایع تفگ : و 
رارق هفیلخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ینعی  ام  زا  يدرم  تسد  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  دنتـسه ، تیب  لها  هعیـش  ناشیا  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :
یتأی یتح  مویلا  کلذ  هَّللا  لوطل  دحاو  موی  الإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  : » دومرف يو  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دـهد و  یم 

« املظ اروج و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  ضرألاألمی  یمسا  همسا  یترتع  نم  لجر 

اونمآ نیذلا   » زا دارم  نیاربانب  تفگ : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  و  ( 1369) رقاب ماما  زا  تیاور  نیا  دننامه  و  دومرف :
« دنتسه مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  ربمایپ و  تاحلاصلا » اولمع  مکنم و 

، دننک راهظا  هداد  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  هتـسناوتن  زونه  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ، تعجر  تیاور  هیآ و  زا  دارم  و  دیوگ :
رب ناگدننک  متـس  دنوادخ  دشاب ، هدرک  لدـب  تینما  هب  ار  ناشیا  میب  هداد و  نکمت  تردـق و  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  نیا  هب  دـسر  هچ 

دنک تنعل  ار  ناشیا  قوقح 
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.دنک ام  يزور  ار  ناشیا  زا  تئارب  و 

یباذع دنا ، هدرک  متـس  هک  یناسک  : » ینعی ( 1370 «) َنوُمَْلعی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  َِکلَذ  َنوُد  ًاباَذَـع  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَو  : » مهن یـس و  هیآ 
.دنناد یمن  ناشرتشیب  نکیل  دنراد ، نآ  زا  رتمک 

« .تسا ریشمش  اب  تعجر  باذع  دارم  : » تفگ ( 1371) یمق

دوب اـم  دزن  رد  قیتـع  يا  هخـسن  هک  هیولوق  نبا  تیاور  هب  ینآرق  تاـیآ  عاونا  رد  هَّللادـبع  نب  دعـس  تیاور  رد  و  ( 1372) راحب رد  و 
نود اباذع  مهقح  دمحم  لآ  نیملاظلل  نإف  : » تسا هدرک  لزان  نینچ  ار  هیآ  نیا  لیئربج  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  تسا  هدمآ 

دنا هدرک  متـس  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  قح  هب  هک  نارگمتـس  : » ینعی هعجرلا » یف  اباذـع  ینعی  نوملعی  سانلا ال  رثکأ  نکل  کلذ و 
« .دنراد تعجر  رد  یباذع  ینعی  دنناد ، یمن  مدرم  رتشیب  نکیل  دنراد و  رتمک  یباذع 

(1373 «) ِموُطْرُْخلا یَلَع  ُهُمِسَنَس  : » ملهچ هیآ 

رب یغاد  اب  ترـضح  نآ  تسا  ناـشیا  نانمـشد  تشگزاـب  نینمؤملاریما و  تشگزاـب  ماـگنه  هب  تعجر  رد  هیآ  : » تفگ ( 1374) یمق
« .دنوش یم  هدز  غاد  نابل  ینیب و  يور  رب  نایاپراچ  هک  نانچ  دهن ، یم  غاد  نانمشد 

(1375 «) ِتْوَْملا ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : » مکی لهچ و  هیآ 

دیاب دومرف : هاگنآ  دـشچ ، یمن  ار  گرم  معط  دـش  هتـشک  سکره  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  ( 1376) یشایع
درم سکره  دریمب و  ات  دوش  یم  روشحم  دش  هتـشک  سکره   » هک هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  و  دـشچب » ار  گرم  معط  ات  ددرگرب 

« .دوش هتشک  ات  دوش  یم  روشحم 

رگم تسین  ینمؤم  چیه  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دـیز  نب  رباج  هب  شدانـسا  هب  ( 1377) رئاصبلا بختنم  رد  و 
.دوش هتـشک  اـت  دوش  یم  روشحم  دریمب  رگا  دریمب و  اـت  دوش  یم  روشحم  دوـش  هتـشک  رگا  دراد ، ور  شیپ  رد  یلتق  گرم و  هک  نیا 

هاگنآ
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ياـنعم مدیـسرپ : .تسا  هیآ  همادا  هروشنم » و  : » دومرف مدرک ، توـالت  ار  ِتْوَْملا » ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُـک   » هیآ نیا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رب 
يراکدـب راکوکین و  چـیه  دومرف : ِتْوَْملا » ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : » تسا هدومرف  لزان  ار  هیآ  هنوگ  نیا  لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ هروشنم » »

روشحم ادـخ  باذـع  يوس  هب  نارجاـف  شوخ و  مشچ  ینـشور  يوس  هب  نونمؤم  دوش ، یم  روشحم  هک  نیا  رگم  تسین  تما  نیا  رد 
(1378 «) ِرَبْکَْألا ِباَذَْعلا  َنوُد  یَنْدَْألا  ِباَذَْعلا  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنلَو  : » دومرف دنوادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ  .دندرگ  یم 

« ِرَبْکَْألا ِباَذَْعلا  َنوُد  یَنْدَْألا  ِباَذَْعلا  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنلَو  : » مود لهچ و  هیآ 

« .تسا تعجر  رد  هک  دش  مولعم  رقاب  ماما  تیاور  رد  قباس  هیآ  رد  تسا و  ریشمش  اب  تعجر  باذع  : » تفگ یمق 

(1379 «) اَهَنُوفِْرعَتَف ِِهتایآ  ْمُکیِریَس    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلا  ُْلقَو  : » موس لهچ و  هیآ 

دنا هدـید  ایند  رد  ار  ناشیا  نوچ  ناشیا  نانمـشد  هک  دنتـسه  اـیند  هب  تعجارم  ماـگنه  هب  همئاو  نینمؤملاریما  تاـیآ  (: 1380) یمق زا 
« .دنسانش یم  ار  ناشیا 

« .درادن نم  زا  رت  گرزب  يا  هیآ  دنوادخ  مسق  ادخ  هب  : » ینعی ینم » ربکأ  هیآ  ام هللا  هللا  و  : » دومرف ( 1381) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

هک دوش  یم  هدافتسا  رابخا  نیا  عومجم  زا  دنا و  هدش  نآ  هب  ریـسفت  یخرب  هتـشاد و  تحارـص  تعجر  رد  یخرب  هیآ  هس  لهچ و  نیا 
نخـس ام  .دوش  یم  هدایپ  تعجر  رد  دشاب ، منهج  تشهب و  زا  ریغ  هک  هدشن  هدایپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامز  ات  هک  يا  هیآ  ره 

.مینک یمن  ینالوط  نیا  زا  شیب  ار 

لوسر و ادـخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  دزن  هب  تعجر  هلأسم  .تسا  یفاک  میدرک  دای  اهنآ  ریـسفت  تایآ و  نمـض  رد  هچنآ  اب  زین  رابخا 
هک هدرک  نایب  تعجر  باب  رد  یـسلجم  موحرم  هکلب  مینک ، نآ  رب  لالدتـسا  میهاوخب  هک  تسا  نیا  زا  رترهاظ  دـنا  هدروآ  شیاـفلخ 

رابخا
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شیب رد  هتسجرب  نادنمشناد  ناگرزب و  هقث و  نایوار  دنچ  لهچ و  ار و  رابخا  نیا  تسا ، حیرص  ثیدح  تسیود  زا  شیب  تعجر  رد 
.دنا هدرک  رکذ  دوخ  باتک  هاجنپ  زا 

تبیغ باتک  هب  دـهاوخ  سکره  .درب  مان  ار  رفن  دـنچ  لهچ و  بیرق  هیوباـب و  نب  دـمحم  قودـص   - 2 ینیلک : مالـسالاهقث  لثم   - 1
.دنک هعجارم  راحب 

رد شیوخ  ياه  هدـعو  هک  تسا  مزال  دـنوادخ  رب  هک  تسا  نیا  اه  هعمل  نیا  داـفم  هک  نادـب  دـیدیمهف  ار  هعمل  دـنچ  نیا  هک  نونکا 
نیا هچ  .تسا  هدشن  ققحم  زونه  تشهب  هب  ندیـسر  يارب  نینمؤم  رب  ادخ  طرـش  زین  .دزاس و  ققحم  هدمآ  موس  هعمل  رد  هک  ار  تایآ 
هتسب نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  دنوادخ  هک  يدهع  نآ  اذل  و  تسا ، هداتفین  قافتا  همه  دروم  رد  ندش  هتشک  نتشک و  گنج و  هک 

هریچ شا  هدعو  قباطم  نایدا  همه  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  نید  هدـشن و  تدابع  دوخ  ینـسح  يامـسا  همه  اب  زونه  و 
.تسا هدیدرگن 

.دراد تافانم  یلاعت -  قح -  ضرغ  اب  نآ  نودب  هک  نیا  هوالع 

اه یهاگآ 

دنتسیک ضحم  نانمؤم  ضحم و  نارفاک  هک  نیا  زا  دارم  رد  لوا : یهاگآ 

هک دــشاب  یم  نـیا  تـسا  ضحم  نیکرــشم  اـی  ضحم و  نارفاـک  ضحم و  نینمؤـم  هژیو  تـعجر  هـک  نـیا  رب  هدراو  راــبخا  زا  دارم 
اُولاَق ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اَّنُک  اُولاَق  ُْمتنُک  َمِیف  اُولاَق  ْمِهِـسُفنَأ  یِِملاَظ  ُهَِکئاَلَْملا  ْمُهاَّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ رد  ءانثتـسا  دروم  نیفعـضتسم 

َال ِناَدـْلِْولاَو  ِءاَسِّنلاَو  ِلاَجِّرلا  ْنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  اَّلِإ  ًاریِـصَم * ْتَءاَسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَم  َِکَئلْوُأَف  اَهِیف  اوُرِجاَُهتَف  ًهَعِـساَو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ 
ناشیا زا  دندوب ، هدیزرو  متـس  دوخ  رب  دندناریم ، ار  ناشیا  ناگتـشرف  هک  یناسک  : » ینعی ( 1382 «) ًالِیبَس َنوُدَتْهی  َالَو  ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْسی 

فعضتسم نیمز  رد  ام  دنهد : یم  خساپ  دیدوب ؟ اجک  دنسرپ  یم 
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یتبقاع دـب  تسا و  منهج  اهنآ  هاگیاج  دـینک ؟ ترجاهم  ات  دوبن  عیـسو  هدرتسگ و  ادـخ  نیمزرـس  رگم  دـنیوگ : یم  ناشیا  هب  میدوب ،
« .دنتخانش یمن  ار  یهار  دنتشادن و  يا  هراچ  هک  یفعضتسم  ناکدوک  نانز و  نادرم و  رگم  .تسا 

نامیا هب  یهار  دنیامن و  عنم  دوخ  زا  ار  رفک  هک  دنتشادن  يا  هراچ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1383) یفاک رد 
ناکدوک لقع  دننامه  یلقع  هک  دنا  ینادرم  نانز و  ناکدوک و  دارم  دومرف : .دنوش  رفاک  ای  دندرگ و  نمؤم  دنتسناوت  یمن  دنتشادن و 

« .دنراد

نم دیدید ، ار  نمیا  ما  ایآ  تفگ : سپس  امش ! نادنزرف  نانز و  دومرف : دنتـسیک ؟ ناشیا  دندیـسرپ  هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  و 
« .تسناد یمن  وا  دیتسناد  یم  امش  هچنآ  یلو  تسا ، تشهب  لها  زا  وا  هک  مهد  یم  تداهش 

هدش هتـشادرب  ملق  ناشیا  زا   » هدمآ رگید  تیاور  رد  هدش و  لقن  لوا  ثیدـح  هب  بیرق  ترـضح  نآ  زا  یـشایع  ریـسفت  یناعم و  رد  و 
« .تسا

قحلا لهأ  لـیبس  نودـتهی  ـال  نوبـصنیف و  بصنلا  یلإ  هلیح  نوعیطتـسی  ـال  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
؛» راربألا لزانم  نولانی  اهنع و ال  لج  زع و  هللا  یهن  یتلا  مراحملا  باـنتجاب  هنـسح و  لاـمعأب  هنجلا  نولخدـی  ءـالؤه  هیف و  نولخدـیف 

دوخ بوخ  ياهراک  اب  ناشیا  دنوش ، قح  دراو  ات  دندرب  یمن  قح  هب  یهار  زین  دننک و  ینمشد  ات  دنتـشادن  ینمـشد  يارب  یهار  ینعی 
« .دنسر یمن  راربا  لزانم  هب  یلو  دنوش  یم  تشهب  دراو  هدرک  یهن  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  ییاه  مارح  زا  يروداب  و 

هدرپ رد  هک  یهلبا  نانز  دومرف : دندیسرپ ، نیفعضتسم  زا  ترـضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1384) یشایع و 
ناوخب زامن  ییوگب  ناشیا  هب  یتقو  هک  نامداخ ، دنتسه و 
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هچنآ زج  ار  يزیچ  هک  دنا  هدش  هدوبر  رگید  دالب  زا  هک  یناسک  زین  دـنناد و  یمن  دـیا  هتفگ  ناشیا  هب  هچ  نآ  زج  يزیچ  دـنناوخ  یم 
« .كدوک ریپ و  درم  زین  دمهف و  یمن  دنا  هتفگ  ناشیا  هب 

هکنیا رگم  دنرادن  تیالو  ربمایپ و  تفرعم  ای  دیحوت و  مهف  رب  تردق  هک  دـنا  یناسک  نیفعـضتسم  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  لصاح  و 
دندومرف نمیا  ما  هرابرد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هک  تسا  نامه  فعـضتسم  هبترم  نیلوا  سپ  دیامن ، دیلقت  نارگید  زا 

.دراد رارق  یناوارف  بتارم  هبترم  ود  نیا  نیب  دنوش و  یم  هدوبر  رگید  ياهاج  زا  هک  یناگدرب  هلبا و  نانز  نآ  بتارم  نیرخآ  و 

دعب هک  دنا  یناسک  ضحم  نیرفاک  و  دندیمهف ، ار  نامیا  لیلد  هراچ و  اب  هک  دنا  یناسک  دنراد  ضحم  نامیا  هک  یناسک  زا  دارم  سپ 
نینچ هماع  زا  يرایـسب  هکنانچ  .دننک  یم  یهاتوک  نآ  نتفر  رد  یلو  دنراد  تیاده  مهف و  ناکما  ای  دـنیامن و  راکنا  هار ، ندـیمهف  زا 

.دنتسه

دنک یم  قیوشت  همئا  بتارم  مهف  تاماقم و  تفایرد  يارب  ار  مدرم  هک  رما  نآ  مومع  تحت  هیقب  دـنا  هدـش  ءانثتـسا  نافعـضتسم  یتقو 
حاتتفا ياعد  هلمج  زا  اهاعد  اه و  ترایز  رد  هک  نانچ  دنهاوخب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  دنوادخ  زا  دیاب  ناشیا  دننام ، یم  یقاب 
يالوم غلب  مهللا   » نآ يادـتبا  هک  هریغـص  ترایز  دوش و  یم  هدـناوخ  ناضمر  هام  ياـه  بش  رد  هک  ریغـص  ياـعد  دـهع و  ياـعد  و 

.دشاب یم  هیعدا  رگید  دشاب و  یم  هیلع »-  هَّللا  تاولص  نامزلا -  بحاص 

: دومرف یلاـعت -  يادـخ -  هک  نیا  هچ  دوش ، یمن  هتفریذـپ  تعجر  رد  وا  هبوـت  هدرواـین  ناـمیا  هدرم و  راـکنا  رفک و  رب  سکره  مود 
(1385 «) َنیِِملْسُم اُوناَک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوی  اََمبُر  »

مراهچ تسیب و  هیآ  رد  و 
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.تسا تعجر  رد  هدش  دای  هیآ  هک  دش  نایب 

، دنتـشادن ار  ندش  ناملـسم  يانمت  دندومن و  یم  هبوت  دندروآ و  یم  مالـسا  دوب  ینتفریذـپ  ناشیا  هبوت  رگا  هک  نیا  هیآ  تلالد  هجو 
.دندوب ناملسم  شاک  هک  دنتشاد  تسود  نیاربانب  دوش ، یمن  هتفریذپ  اهنآ  هبوت  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 

َال ْمُهَو  ِطْـسِْقلِاب  ْمُهَنَیب  یُِـضقَو  َباَذَْـعلا  اْوَأَر  اََّمل  َهَماَدَّنلا  اوُّرَـسَأَو  ِهـِب  ْتَدَْـتفَال  ِضْرَأـْلا  ِیف  اَـم  ْتَـمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِـکل  َّنَأ  ْوـَلَو  : » دوـمرف و 
سوفن رگا  ینعی : .تسا  فوذحم  ول »  » باوج و  تسا ، تعجر  رد  روبزم  هیآ  هک  دـش  نایب  مهدزناش  هیآ  رد  ًالبق  و  ( 1386 «) َنوُمَلْظی

، دوبن هیدف  هب  يزاین  دوب  یم  هتفریذپ  ناشیا  هبوت  رگا  تشادن و  يدوس  ناشیا  لاح  هب  دنداد  یم  هیدف  ار  نیمز  کلمیام  همه  رگمتس 
هک نیا  هچ  تسا  باذـع  يارب  ناشیا  تشگزاب  نوچ  زین  دوب و  دـنمدوس  ناشیا  لاـح  هب  هبوت  تسا و  هدـش  حیرـصت  هیآ  رد  هکناـنچ 

.دوبن یهن  رما و  يارب  تشگزاب  نیا  و  ( 1387 «) ِرَبْکَْألا ِباَذَْعلا  َنوُد  یَنْدَْألا  ِباَذَْعلا  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنلَو  : » دومرف یلاعت -  يادخ - 

رد رباج  زا  رئاصبلا  بختنم  زا  نآ  تیاور  و  دـنوش ، یم  باذـع  ریـشمش  اـب  هک  تسناد  تعجر  باذـع  ار  یندا  باذـع  ( 1388) یمق
.دش نایب  مود  تسیب و  لیلد 

تعجر هب  ًالبق  و  دروآ ، یمن  ناـمیا  دـنک و  یمن  هبوت  ینعی  ( 1389 «) یَمْعَأ ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یَمْعَأ  ِهِذَـه  ِیف  َناَـک  ْنَمَو  : » دومرف زین  و 
.تسا هدمآ  مود  یس و  لیلد  رد  مالسلا  امهیلع  رقاب  ای  قداص و  ماما  زا  یشایع  رئاصبلا و  بختنم  تیاور  هک  نانچ  هدش  ریسفت 

اَِهناَـمیِإ ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اَُـهناَمیِإ  ًاـسْفَن  ُعَـفنی  اـَل  َکِّبَر  ِتاـیآ  ُضَْعب  ِیتْأـی  َمْوـی  : » هفیرـش هـیآ  لـیلد  هـب  زین  و 
نایب مشش  یس و  لیلد  رد  و  ( 1390 «) ًاریَخ
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نامیا و نیاربانب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  ینعی  .تسا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  هیآ  زا  دارم  تسا و  تعجر  رد  هیآ  هک  دش 
.درادن يدوس  هبوت 

اَنَـسَْأب اْوَأَر  اََّمل  ْمُُهناَمیِإ  ْمُهُعَْفنی  ُکی  ْمَلَف  * َنیِکِرْـشُم ِِهب  اَّنُک  اَِمب  اَنْرَفَکَو  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاَق  اَنَـسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  : » هفیرـش هیآ  لیلد  زین  و 
هب دـنتفگ  دـندید  ار  ام  تردـق  تدـش و  هک  یماـگنه  : » ینعی ( 1391 «) َنوُِرفاَْکلا َکـِلاَنُه  َرِـسَخَو  ِهِداَـبِع  ِیف  ْتَلَخ  ْدَـق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَّنُس 
دنا هدروآ  نامیا  سأب  تدش و  زا  دعب  نوچ  اما  میدیزرو ، رفک  میدوب  هدش  كرـشم  نادـب  هچنآ  هب  هدروآ و  نامیا  ادـخ  تینادـحو 

« .دنا هدش  راک  نایز  نارفاک  ماگنه  نیا  رد  تسا و  يراج  ناگدنب  نیب  رد  هک  تسا  یهلا  تنس  نیا  درادن ، يدوس  ناشیا  نامیا 

رد هدرک  قرغ  ار  نوعرف  دنوادخ  تلع  هچ  هب  دندیسرپ  ترـضح  نآ  زا   » هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ( 1392) نویع رد 
نیا رد  نامیا  هدروآ و  نامیا  تردـق  تدـش و  سأب و  تیؤر  ماگنه  هب  نوچ  دومرف : دوب ؟ هدروآ  دـیحوت  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یلاح 

ود نیا  رخآ  ات  ...اَنَسَْأب » اْوَأَر  اَّمَلَف  : » دومرف دنوادخ  تسا ، يراج  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  رد  یهلا  مکح  نیا  و  تسین ، هتفریذپ  ماگنه 
.هیآ

لکوـتم دـندروآ ، لـکوتم  دزن  هب  ار  دوـب  هدرک  اـنز  ناملـسم  ینز  اـب  هک  یحیـسم  يدرم  هک : تسا  هدـش  تـیاور  ( 1393) یفاک رد 
.تسا هتخاس  رود  وا  زا  ار  لتق  ّدح  هدرب و  نیب  زا  ار  كرـش  وا  نامیا  دـنتفگ : دروآ ، مالـسا  يو  دـنک ، يراج  ار  دـح  وا  رب  تساوخ 

نآ هرابرد  هداتـسرف و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  لکوتم  .دنداد  رگید  ياواتف  يا  هدع  دوش و  یم  هدز  وارب  دح  هس  دنتفگ : يا  هدـع 
ار وا  نادنچ  دومرف : ترضح  .دیسرپ 
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نینچ زین  ربمایپ  تنـس و  زین  تسا و  هدماین  نآرق  باتک و  رد  يوتف  نیا  دنتفگ : دـندرک و  ضارتعا  راکنا و  ءاهقف  دریمب ، ات  دـننز  یم 
نادنچ داد  روتسد  لکوتم  تشون و  هلمسب  زا  دعب  ار  هیآ  ود  نیا  ترضح  دندیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  رگید  راب  .تسا  هدرکن  یمکح 

« .دریمب ات  دننزب  ار  وا 

(1394 «) ُداَهْشَْألا ُموُقی  َمْویَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُسُر  ُرُصنََنل  اَّنِإ  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  نیا  لیلد  هب  زین  و 

رد هیآ  نیا  مسق  ادـخ  هب  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و  دنتـسه » همئا  دارم   » هک درک  تیاور  ( 1395) یمق
هدش و هتـشک  ناشیا  زا  دعب  همئا  زین  دندش و  هتـشک  دنا و  هدـشن  يرای  ایند  رد  دـنناوارف و  ناربمایپ  هک  دـیا  هدـیدن  ایآ  .تسا  تعجر 

َنیِِملاَّظلا ُعَفنی  َال  َمْوی   » هیآ نیا  زا  دـعب  .تسا و  تعجر  رد  یهلا  ترـصن  يرای و  نیا  نیارباـنب  تسا ؟ هدرکن  يراـی  ار  ناـشیا  یـسک 
رود ادخ  تمحر  زا  ناشیا  درادن و  دوس  نارگمتـس  یهاوخ  رذـع  هک  يزور  : » ینعی ( 1396 «) ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ْمَُهلَو  ْمُُهتَرِذْعَم 

« .تشاد دنهاوخ  دب  يا  هناخ  هدش و 

هرابرد بلاطم  نیا  .تسا » تعجر  رد  زور  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  لوا  زور  يارب  ناـیب  مود  زور  هک  نیا  هچ 
.تسین هتفریذپ  ناشیا  هبوت  هک  تسا  یناسک 

ار مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  هک  دنتـسه  یناسک  تسا ، دـنمدوس  دـیفم و  ناشیا  هبوت  دوش و  یم  هتفریذـپ  ناشیا  نامیا  هک  یناسک  اما 
 - يادخ هک  نیا  هچ  دنا ، هدرکن  ار  مزال  ششوک  تقیقح  مهف  رد  هچرگ  دنا ، هدومنن  هیماما  بهذم  یتسرد  هب  نیقی  هدرکن و  كرد 

(1398 «) ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ِرَبُْکلا *  يَدْحَِإل  اَهَّنِإ  : » دومرف و  ( 1397 «) ْرِذنَأَف ُْمق  ُرِّثَّدُْملا *  اَهیَأ  ای  : » دومرف یلاعت - 
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یلصدمحم ترـضح  ریذن  رثدم و  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رئاصبلا  بختنم  تیاور  رد  مجنپ  مراهچ و  لیلد  رد  اریز 
(1399 «) ًاهْرَکَو ًاعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهلَو  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  .تسا و  هلآو  هیلع  هللا 

.تسا تعجر  رد  هک  دش  نایب  مهدزاود  هیآ  رد  نیا 

رد هدش  دای  هیآ  هک  دـش  نایب  يرابخا  مهدزای  لیلد  رد  ( 1400 «) ٍداَعَم َیلِإ  َكُّداََرل  َنآْرُْقلا  َکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  زین  و 
يا هدئاف  توعد  راذنا و  رد  دش  یمن  هتفریذـپ  ناشیا  زا  نامیا  هبوت و  رگا  هک  تسا  نیا  اهنآ  همه  رد  تلالد  بیرقت  و  تسا ، تعجر 

.تسام بولطم  حیرص  ...تاومسلا » یف  نم  ملسا  هل   » هکلب دوبن  روصتم 

: ینعی ( 1401 «) َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   » هفیرـش هیآ  لیلد  هب  زین  و 
« .دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم  هچرگ  .دوش  هریچ  نایدا  همه  رب  ات  هداتسرف  قح  نید  تیاده و  رب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  »

.تسا هدش  نایب  مود  تسیب و  لیلد  موس و  هعمل  زا  موس  رما  رد  هدش  لزان  تعجر  رد  هیآ  هک  نیا  نایب  زین  هیآ و  نیا  حرش 

ینعی يرتشگنا )  ) متاخ و  غاد )  ) مسیم اصع و  بحاص  ضرـالا و  ّهباد  جورخ  اـت  هبوت  ناـمیا و  شریذـپ  تیاـهن  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
تمالع و اب  ار  نیرفاک  نینمؤم و  دـشک و  یم  ار  ناطیـش  زین  دوش و  یم  جراخ  هعفد  نیرخآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنز یم  غاد  ناشیا  يور  رد  رفک  نامیا و  غاد 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یناولح  تماصلاوبا  هب  شدانـسا  هب  ( 1402) یفاک رد  هک  ناـنچ 
ایانم و ملع  هدش : هداد  زیچ  شش  نم  هب  دومرف :
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و .متـسه » دیوگ  یم  نخـس  مدرم  اب  هک  يا  هباد  مسیم و  اصع و  بحاص  لودلا و  هلود  تاّرک و  بحاص  نم  باطخلا و  لصف  ایالب ،
.تسا هدش  تیاور  نیا  دننامه  ناسح  نب  یلع  زا  ( 1403) رئاصبلا رد 

ششخب نم  هک  دومرف  یم  رایسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1404) یفاک رد  و 
« .متسه مسیم  اصع و  بحاص  ربکا و  قوراف  نم  متسه و  منهج  تشهب و  هدننک 

هیلع قداص  ماما  زا  جرعا  نب  دیعـس  زا  باتک  نامه  رد  زین  .تسا و  هدـش  تیاور  نآ  دـننامه  نانـس  نب  دـمحم  زا  باتک  نامه  رد  و 
.دوش یمن  هتفریذپ  وا  هبوت  نامیا و  هک  تسا  نیا  دهن  یم  وا  رب  رفک  غاد  هک  نیا  تلع  .تسا  هدرک  تیاور  نیا  لثم  مالسلا 

سیلبا نتشک  هرابرد  موس : یهاگآ 

.تسا فلتخم  هدش  دراو  هَّللا -  هنعل  سیلبا -  نتشک  رد  هک  يرابخا 

روص رد  هک  تسا  يزور  مولعملا  تقولا  موی  : » دومرف .دـش  هدیـسرپ  مولعملا » تقولا   » زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1405) للع رد 
.دریم یم  مود  لوا و  ندیمد  نیب  سیلبا  دنمد و  یم  راب  کی 

زور زور ، نیا  هک  يرادنپ  یم  ایآ  دومرف : دندیسرپ ، هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1406) یشایع و 
دجـسم رد  ام  مئاق  هک  یماگنه  .تسا  هداد  تلهم  دوش  یم  ثوعبم  ام  مئاق  هک  يزور  اـت  ار  سیلبا  دـنوادخ  تسا ؟ مدرم  همه  رـشح 

، زور نیا  زا  وا  رب  ياو  دیوگ : یم  دـنک و  یم  تکرح  شناوناز  هب  ترـضح  نآ  يولج  رد  دـیآ و  یم  سیلبا  دوش  یم  ثوعبم  هفوک 
« .تسا مولعملا  تقولا  موی  زور  نآ  دنک ، یم  شحبذ  دریگ و  یم  ار  وا  یناشیپ  ترضح  نآ 

ادخ لوسر  هک  تسا  يزور  مولعملا » تقولا  موی  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ( 1407) یمق و 
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« .دنک یم  حبذ  ار  سیلبا  تسا  سدقملا  تیب  رد  هک  يا  هرخص  رب 

تـسد هب  ناطیـش  نتـشک  هک  هدـش  هدروآ  متفه  لیلد  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هیآ  نیا  هراـبرد  تیاور  تعجر و  رد  ینعی  میوگ :
هب هبرـض  نیا  اب  .دـشک  یم  ار  وا  دـنک  یم  ورف  وا  فتک  ود  نیب  هک  يا  هزین  اـب  ترـضح  نآ  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

« .دنوش یم  كاله  احور  نیمزرس  رد  تارف  رد  زین  وا  ناوریپ 

هک ناـنچ  دراد ، یتارک »  » زین ناطیـش  هک  دوـش  یم  رهاـظ  راـبخا  نیا  فـالتخا  زا  هک  تسا  نیا  راـبخا  نیا  نـیب  عـمج  هـجو  میوـگ :
رون ملاع  لماک  رهظم  ترـضح  نآ  تسا و  ران  ملاـع  لـماک  رهظم  يو  هک  نیا  هچ  تسا ، یتارک »  » ياراد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

سوـفن همه  رد  ار  ود  نآ  ّرـس  دـنوادخ  تـسا و  ّلـضم  مـسا  بـتارم  رهظم  سیلبا  تـسا و  هَّللا  مـسا  بـتارم  هـمه  رهظم  سپ  تـسا 
لبق تارقف  و  یقتلا » مالعا  و   » هرقف رد  یلماک  ياهوگتفگ  هراب  نیا  رد  .دوش  هدایپ  همه  رد  رایتخا  تقیقح  دیاب  هک  نیا  هچ  هتشاذگ ،

.تسا هدیدرگ  رکذ  نآ  هلدا  هدش و  نآ  زا 

زین يرغـص  ملاوع  رد  هک  نانچ  .دـشاب  دوجوم  مسا  ود  نیا  يارب  يرهظم  ربکا  ملاع  رد  دـیاب  تسا  یقاب  فیلکت  هک  یمادام  نیاربانب 
راکشآ ناهن و  رد  ناطیش  رهاظم  همه  زا  نیمز  تسین و  یفیلکت  هبوت و  ناطیش  ندش  هتشک  زا  دعب  اذل  .دنشاب و  هتـشاد  يرهاظم  دیاب 
ءامسا همه  اب  دنوادخ  نیاربانب  .دزرو  یمن  كرـش  ادخ  هب  سکچیه  دوش و  یم  تدابع  هناگی  يادخ  اهنت  نیمز  رد  دوش و  یم  كاپ 

.نیملاعلا بر  هَّللدمحلاو  .دوش  یم  هریچ  نایدا  همه  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نید  دوش و  یم  تدابع 

ْمُکِتَلْوَدِل ٌبِقَتْرُم  ْمُکِرْمَأِل  ٌرِظَتْنُم 

تسا و هثداح  يانعم  هب  رما 
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.تسا ناشیا  تفالخ  نیمز و  رد  ناشیا  نکمت  تعجر و  تلود و  نامز  دارم 

.راظتنا باقترالا » »

.تبون لاد  حتف  هب  هلود » »

تسا و بحتـسم  ناشیا  تلود  رما و  راظتنا  دـیوگب  تساوخ  ینعی   ) .تسا هدومن  ار  هرقف  ود  نیا  بابحتـسا  ءاشنا  هلمج  نیا  اب  اـیوگ 
( .تسا هدش  ءاشنا  هلمج  نیا  اب  بابحتسا  نیا 

رتهب کی  مادک  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  رامع  هب  شدانسا  هب  ( 1408) یفاک رد 
رد امش  دومرف : ترضح  نآ  ...قح  روهظ  اب  تدابع  ای  تسا و  لضفا  لطاب  تلود  رد  ناهنپ  رتتـسم و  ماما  اب  یناهنپ  تدابع  ایآ  تسا 
اب دوخ و  نانمـشد  اب  ناهنپ  رد  ادخ  تدابع  هب  هداد و  قیفوت  دـنوادخ  هک  یتاریخ  رگید  جـح و  هزور و  زامن و  ادـخ و  نید  هب  دورو 

هتسویپ دیتفرگ و  یـشیپ  نارگید  زا  رگمتـس  ناهاش  زا  شیوخ  ماما و  رب  ناسرت  قح و  تلود  رظتنم  ابیکـش و  وا و  علطم  ناهنپ و  ماما 
یگدـنز هب  راـچان  ار  امـش  دـندرک و  عنم  ار  امـش  ناـشیا  تسا و  نارگمتـس  تسد  رد  هک  دـیرگن  یم  شیوخ  قوقح  ماـما و  قح  هب 

رد ار  امش  لامعا  دنوادخ  نیاربانب  دنا ، هدومن  نانمشد  زا  فوخ  ماما و  تعاط  تدابع و  نید و  رب  ییابیکش  اب  شاعم  بلط  يویند و 
!...« داب امش  دوجو  ياراوگ  سپ  تسا ، هدرک  فعاضم  ایند 

دندش هارمه  ایند  لها  اب  هک  دننادنمشناد  ناوریپ  ناشیا  : » دومرف يا  هبطخ  رد  نینمؤملاریما  هب  شدانـسا  هب  ( 1409) باتک نامه  رد  و 
و هتخیوآ ، یلعا  ّلحم  هب  ناشیا  حاورا  اذل  دندش  بوذ  نانمشد  زا  سرت  نید و  رد  هیقت  اب  دندومن و  ار  یهلا  يایلوا  ادخ و  تعاط  و 

ناشیا ناوریپ  یلع و 
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دوبان ار  لطاب  دزاس و  یم  ققحم  تایـصوصخ  همه  اب  ار  قح  دـنوادخ  دـنا و  قح  تلود  رظتنم  دـنتماص و  تکاس و  لطاب  تلود  رد 
.دنتسه ابیکش  دوخ  نید  رب  شمارآ  لاح  رد  هک  نیا  هچ  ناشیا  لاح  هب  اشوخ  دنادرگ ، یم 

ناردـپ و هارمه  هب  ندـع  تشهب  رد  ار  ناـشیا  اـم و  دـنوادخ  و  مراد ، ناـشروهظ  ناـمز  رد  ناـشیا  ندـید  يارب  یناوارف  قاـیتشا  هـچ 
.تسا ناوارف  نآ  هب  بیغرت  جرف و  راظتنا  يارب  رابخا  و  .دنک » یم  عمج  ناشیا  نادنزرف  نارسمه و 

ْمُکِلْوَقِب ٌذِخآ 

شدانسا هب  ( 1410) یفاک رد  هک  نانچ  دوش ، یم  رداص  تیب  لها  امش  زا  اهنت  تقیقح  هک  نیا  هچ  مهد  یم  شوگ  ار  امش  راتفگ  نم 
یتـسرد تقیقح و  سکچیه  دزن  رد  تفگ : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا 

مدرم و زا  هابتـشا  دوش  ادیپ  فالتخا  يرما  رد  رگا  دشاب ، هدش  رداص  ام  زا  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  یمکح  سکچیه  درادـن و  دوجو 
« .تسا مالسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  یتسرد 

يو زا  هفوک  لها  زا  يدرم  مدوب ، مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دزن  رد  نم  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  هرارز  زا  ( 1411) شدانـسا هب  نآ  رد  و 
، دیسرپب دیهاوخ  هچره  نم  زا  : » ینعی مکتأبن » الا  یش ء  نع  ینولأست  الف  متئش  امع  ینولس   » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  هرابرد 
هک نیا  رگم  تسین  یملع  سکچیه  دزن  رد  دومرف : مهد » یم  ربخ  ار  امـش  نآ  زا  هک  نیا  رگم  دیـسرپ  یمن  زیچ  چـیه  زا  هک  نیا  هچ 
رب ییاـج  زا  هناـخ  نیا  زا  زج  شناد  دـنورب ، دـنهاوخ  اـجک  ره  مدرم  دـشاب ، هدیـسر  ناـشیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ملع  نآ 

« .تساخ دهاوخن 

ترضح نآ   » هک دش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1412) باتک نآ  رد  و 
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یمن ادیپ  دشاب  هدش  رداص  ام  زا  هچنآ  زج  ار  یحیحـص  شناد  .دیورب  برغ  قرـش و  هب  دومرف : هبیتع  نب  مکح  لیهک و  نب  هملـس  هب 
شیوخ ياذغ  هب  دـیاب  ناسنا  : » ینعی ( 1413 «) ِهِماَعَط َیلِإ  ُناَسنِْإلا  ْرُْظنْیلَف  : » دومرف هک  درب  ار  ادـخ  نامرف  دـیاب  نآ  هرابرد  زین  دـینک و 

« .درگنب

یم هک  ار  یـشناد  درگنب  دومرف : تسیچ ؟ ...ناسنالا » رظنیلف  هیآ  زا  دارم   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1414) یفاک رد 
« .دریگ یم  یسک  هچ  زا  دریگ 

ْمُکِرْمَأِب ٌلِماَع 

تعاطا امش  رماوا  زا  متسه و  نآ  هب  لماع  دقتعم و  هتسویپ  سپ  متفرگ  ار  دنتفرگ  لوسر  ادخ و  زا  ناشیا  هک  ینانخس  هک  نیا  زا  دعب 
.میامن یم  بانتجا  امش  یهاون  زا  و 

ْمُکِب ٌریِجَتْسُم 

هچ دوش ، یمن  دیماان  زگره  تسا و  نمیا  دـسرب  يدـب  وا  هب  هک  نیا  زا  دربب  هانپ  امـش  هب  سکره  ینعی  .تسا  ظفح  بلط  هراجتـسا » »
(1415 «) ُهْرِجَأَف َكَراَجَتْسا  َنیِکِرْـشُْملا  ْنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَو  : » دومرف هداد و  نامرف  ناکرـشم  نداد  هانپ  هب  ار  امـش  یلاعت -  يادخ -  هک  نیا 

.دنهاوخ هانپ  امش  زا  هک  امش  ناتسود  هب  دسر  هچ  .دیهد » هانپ  وا  هب  تساوخ  هانپ  امش  زا  یکرشم  رگا  : » ینعی

ْمُکَل ٌرِئاَز 

نکمم دنتـسه  ناسنا  رب  هک  يا  هناگدص  ياه  باجح  عفر  نودـب  ترایز  هک  نیا  و  دـیدناوخ ، باتک  يادـتبا  رد  ار  ترایز  تقیقح 
ندیـسر اه و  باجح  نیا  عفر  زا  دعب  دنا و  هدناشوپ  هدش  هدیرفآ  امـش  تنیط  هدایز  زا  هک  ار  یناسنا  تقیقح  اه  باجح  نیا  تسین ،

نیا رد  دینک ، یم  هجوت  ماما  هب  تقیقح  نآ  هطساو  هب  هداد و  رارق  ماما  هب  ندیـسر  هار  هنیآ و  ار  تقیقح  نیا  یناسنا ، تقیقح  نآ  هب 
هدـش دای  يانعم  میدرک و  نایب  اهریبکت  نیتداهـش و  لسغ و  تمکح  حرـش  رد  ار  نآ  تشاد و  يروص  يونعم و  تراهط  دـیاب  لاح 

.درادن یتوافت  کیدزن  رود و  هب  تبسن 

زین ناشیا  یکاخ  ناهج  اب  دوخ  یکاخ  ملاع  اب  رئاز  هک  تسا  نیا  يارب  ترفاسم  هب  روتسد  زین  هفرـشم و  دهاشم  يوس  هب  ترفاسم  اما 
.دریگ رارق  ناشیا  تیالو  تحت  رد  دوجو  ملاوع  همه  اب  رئاز  اذل  دوش و  لصتم 

ْمُکِب ٌذِئاَع 

هب هدـنهانپ  ذـئاع و  نم  هک  نیا  زا  دارم  سپ  .تسا  معا  ذاول  .دـنکانمیب و  نآ  زا  هک  تسا  يروما  عفد  يارب  ندرب  هاـنپ  ءاـجتلا و  ذوع 
ما يوریپ  رد  عمط  ناطیش  هک  نیا  ات  ما ، هدنهانپ  هتشاذگ  تعیدو  هب  نم  رد  مترطف  نامز  رد  دنوادخ  هک  امش  ّرس  هب  ینعی  متسه  امش 

.دنکن

َنُولَّکَوَتی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  ِمیِجَّرلا * ِناَطیَّشلا  ْنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَف  : » دومرف دنوادخ  و 
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هب هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  یناوخ  یم  نآرق  هک  یماگنه  : » ینعی ( 1416 «) َنوُکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناَْطلُـس  اَمَّنِإ  *
یلو ار  وا  هک  یناسک  رب  ناطیش  درادن و  یتردق  دننک  یم  لکوت  ادخ  رب  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  ناطیش  هک  اریز  ربب  هانپ  ادخ 
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« .دراد تردق  دنکرشم  ادخ  هب  هک  یناسک  زین  هتفرگ و  دوخ 

.دیتسه نآ  هلماک  رهاظم  امش  هک  تسا  هَّللا  مسا  ّرس  نامه  نیا  تسام و  رد  امش  ّرس  اریز 

ْمُکِروُبُقِب ٌذِئاَع 

رهاظ و اب  قفاوم  نم  ّرـس  منک و  هناور  امـش  يوس  هب  ار  شیوخ  مسج  تلبج و  ترطف و  ات  مدرب  هانپ  امـش  روبق  هب  دوخ  ندـب  اب  ینعی 
.ددرگ مّرس  اب  قفاوم  مرهاظ 

ْمُکِب َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلِإ  ٌعِفْشَتْسُم 

تعافش

يِذَّلا اَذ  ْنَم  : » دومرف دنوادخ  اریز  دنک ، ترفغم  وفع و  سامتلا  هک  نیا  هن  تسا  هضافا  رد  ندش  یجنایم  زا  ترابع  تعافش  تقیقح 
دناوت یم  یسک  هچ  : » ینعی ( 1417 «) َءاَش اَِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  یَِـشب ٍء  َنوُطیِحی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِدیَأ  َنَیب  اَم  ُمَْلعی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشی 
یملع چیه  رب  ناشیا  دناد و  یم  ار  اهنآ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  دنوادخ  دشاب ، ادخ  نذا  اب  تطاسو  رگم  دیامن ، تطاسو  ادـخ  دزن  رد 

« .دهاوخب ادخ  ار  هچنآ  رگم  دننک  یمن  ادیپ  هطاحا  ادخ  مولع  زا 

رـس تشپ  ور و  شیپ  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هدرک  نایب  ار  نآ  تلع  هدرک و  یفن  ار  ناگدـننک  تعافـش  تطاـسو  تعافـش و  دـنوادخ 
.دزاس یمن  وفع  سامتلا  يانعم  هب  تعافـش  اب  انعم  نیا  دهاوخب و  دنوادخ  هک  ار  یملع  رگم  ناشیا  دناد و  یم  ار  ناگدـننک  تعافش 

: دوش یم  نینچ  انعم  تروص  نیا  رد  میریگب ، ضیف  نتفرگ  هضافا و  رد  تطاسو  ندـش و  یجنایم  يانعم  هب  ار  تعافـش  هک  نیا  رگم 
نیا رب  دنراد  ییاناوت  هنوگچ  سپ  دنتـسه ، ادخ  هب  دـنمزاین  تساهنآ  رـس  تشپ  ای  شیپ و  رد  هچنآ  هب  طوبرم  ياه  ضیف  رد  ناعیفش 

هب دنوادخ  هک  نیا  نودـب  ینعی  .دـهد  هزاجا  دـنوادخ  هک  نیا  نودـب  دـنناسرب ، تسا  ناشیا  زا  رت  نییاپ  هک  نارگید  رب  ار  يزیچ  هک 
.دنک هضافا  ناشیا 

َنَیب اَم  ُمَْلعی  ًالْوَق * َُهل  یِـضَرَو  ُنَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  َال  ٍذـِئَمْوی  : » هفیرـش هیآ  لـثم  دـنرگید  ياـه  هیآ  هیآ ، نیا  دـننامه 
ْمِهیِدیَأ
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یَلَع يَوَتْـسا  َُّمث  ٍماـیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلاَو  ِتاَوَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ْمُکَّبَر  َّنِإ  : » دومرف زین  و  ( 1418 «) ًاْملِع ِِهب  َنوُطیِحی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَـمَو 
تسا ییادخ  ناتراگدرورپ  : » ینعی ( 1419 «) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ْمُِکلَذ  ِِهنْذِإ  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  اَم  َْرمَْألا  ُرِّبَدـی  ِشْرَْعلا 

دعب رگم  تسین  یعیفش  چیه  دزادرپ ، یم  روما  ریبدت  هب  تفرگ ، رارق  شرع  رب  هاگنآ  .دیرفآ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک 
« .دیدرگ یمن  روآدای  ایآ  دییامن ، تدابع  ار  وا  تسا ، ناتراگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  نیا  ادخ ، نذا  زا 

ُْکُلم َُهل  ًاعیِمَج  ُهَعاَفَّشلا    ِ ِهَّلل ْلـُق  َنُولِقْعی * اـَلَو  ًائیَـش  َنوُِکلْمی  اـَل  اُوناَـک  َْولَوَأ  ْلـُق  َءاَعَفُـش  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ْمَأ  : » هفیرـش هیآ  هکلب 
دنشابن کلام  ار  يزیچ  ناشیا  مه  رگا  وگب  دنا ، هتفرگ  یناعیفـش  ادخ  ریغ  زا  ای  : » ینعی ( 1420 «) َنوُعَجُْرت ِهَیلِإ  َُّمث  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا 

هیآ نیا  .دیدرگ » یم  زاب  وا  يوس  هب  هاگنآ  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  تیکلم  ياراد  وا  تسادـخ ، زا  اهنت  تعافـش  وگب  دـنمهفن ، و 
اه و نامـسآ  کلام  وا  ینعی  دراد ، تحارـص  بولطم  رد  هیآ  ياـهتنا  ادـتبا و  رد  هک  نیا  هچ  .تساـم  بولطم  يارب  یفاـک  يدـهاش 

.درادن یفرصت  اهنآ  رد  وا  زا  ریغ  سکچیه  اذل  تسا و  نیمز 

ُضوَُخن اَّنُکَو  َنیِکْسِْملا *  ُمِعُْطن  ُکَن  َْملَو  * َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق   * َرَقَـس ِیف  ْمُکَکَلَـس  اَم  َنیِمِرْجُْملا *  ْنَع  َنُولَءاَسَتی * : » دومرف و 
دنـسرپ یم  ناراکهانگ  زا  : » ینعی ( 1421 «) َنیِِعفاَّشلا ُهَعاَفَـش  ْمُهُعَْفنَت  اَمَف  * ُنیِقْیلا اَناَتَأ  یَّتَح  * ِنیِّدلا ِمْوِیب  ُبِّذَُـکن  اَّنُکَو  * َنیِِـضئاَْخلا َعَم 

رد لطاب  لها  اب  میداد و  یمن  اذغ  ماعط و  نیکـسم  هب  و  میدوبن ، نارازگزامن  زا  ام  دنتفگ : دـیتفیب ؟ شتآ  رد  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ 
« .درادن يدوس  ناگدننک  تعافش  ِتعافش  ار  ناشیا  سپ  ...میتفر  یم  ورف  اهوگتفگ 

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1422) یفاک رد 
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« .میا هدوبن  مالسلا  مهیلع  همئا  ناوریپ  زا  ام  هک  تسا  نیا  دارم  دومرف : هک  هدش  دراو  َنیِّلَصُْملا » َنِم  ُکَن  َْمل   » هیآ

تیالو هب  ار  يدـعب  ءایـصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  یـصو  اـم  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ( 1423) مالـسلا هیلع  مظاک  ماـما  زا  و 
ینعی ناگدننک  تعافـش  هک  تسین  نیا  دارم  نیعفاشلا » هعافـش  مهعفنت  امف   » هدومرف نیا  سپ  .میداتـسرفن » دورد  ناشیا  رب  میتفرگن و 
.دوش یمن  در  ناشیا  تعافش  هک  نیا  هچ  تسین ، هتفریذپ  ناشیا  تعافـش  یلو  دننک  یم  تعافـش  ناشیا  زا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ 

زا هک  نیا  هچ  .دنا  هدرک  شوماخ  ار  هداد  رارق  ناشیا  رد  دنوادخ  هک  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرـس  زا  يرون  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب 
یناسک فالخ  رب  هک  درادـن ، ناشیا  لاح  هب  يدوس  رون  نآ  تعافـش  نیاربانب  .دـنا  هدرک  يوریپ  اه  توغاط  زا  هدومن و  ضارعا  نآ 

نیا دنا ، هدرک  يوریپ  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ینعی  نآ  رهاظم  زا  هدرک و  ادیپ  تسد  رون  نآ  تخانش  هب  و  هدیسر ، ناشیا  ّرـس  هب  هک 
ِهَرِکْذَّتلا ْنَـع  ْمَُـهل  اَـمَف  : » دراد تلـالد  نآ  رب  تـسا  هـیآ  نـیا  زا  دـعب  هـک  يا  هفیرــش  هـیآ  دراد ، تـعفنم  ناـشیا  لاـح  هـب  تعاـفش 

رد هک  نانچ  دـننادرگ  يور  تیالو  زا  ناشیا  ارچ  ینعی : .دـننادرگ » يور  يروآدای  زا  ناشیا  هک  هدـش  هچ  : » ینعی ( 1424 «) َنیِضِْرعُم
هتفگ ناـشیا  يارب  هک  نینمؤملاریما  تـالاوم  زا  ارچ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ( 1426) یمق تسا و  هدش  ریـسفت  نآ  هب  ( 1425) یفاک

.تسا يراج  نآ  لاثما  و  َنیِِعفاَّشلا » ُهَعاَفَش  ْمُهُعَْفنَت  اَمَف   » هفیرش هیآ  رد  بلطم  نیا  و  .دننادرگ » يور  دوش  یم 

تقیقح اذـل  و  تسا ، نونکم  تملظ  رون و  دـیتسناد ، هک  روط  نامه  ناسنا  رد  هک  نادـب  دـیدیمهف  ار  تعافـش  تقیقح  هک  یماگنه 
هدایپ ود  نآ  هطساو  هب  ناسنا  رد  رایتخا 
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اوُرَفَک َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  ْنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  : » دومرف هک  تسا  توغاـط  هَّللا و  مسا  ناـمه  ود  نیا  .دوش  یم 
(1427 «) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلْوُأ  ِتاَُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  ْنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ْمُهُؤاِیلْوَأ 

لآ ّرـس  هک  میدرک  نایب  اهراب  زین  هدـش و  قیقحت  یقتلا » مـالعا  و   » هرقف رد  هک  تاـیآ  رگید  و  رونلا » تاـملظلا و  لـعج  و  : » دومرف و 
.تسا هَّللا  مسا  نامه  مالسلا  مهیلعدمحم 

توغاط زا  هن  تسا و  نم  دوجو  ملاع  رد  امش  ّرس  نامه  هک  امش  تطاسو  هب  نم  ینعی  مکب » لجوّزع  هَّللا  یلا  عفـشتسم   » زا دارم  سپ 
رترب ًاتاذ  دنوادخ  هک  دنامهفب  هتساوخ  هدروآ  ار  هلمج  ود  نیا  هک  نیا  رد  .متسه و  ادخ  زا  ضیف  ناهاوخ  تسامش  نانمـشد  رـس  هک 

.دیتسناد هک  نانچ  دناسر ، یم  ضیف  تادوجوم  همه  هب  دوخ  ءامسا  اب  هکلب  دنک ، ترشابم  دوخ  ار  دوخ  قلخ  رما  هک  تسا  نیا  زا 

ِهیَلِإ ْمُکِب  ٌبِّرَقَتُم  َو 

وا هب  همه  و  دوش ، کیدزن  وا  هب  یـسک  ات  تسین  رود  سکچیه  زا  تسا و  رت  کیدزن  همه  زا  تادوجوم  همه  هب  نوچ  دنوادخ  ینعی 
ههجو نآ  هب  برقت  دوخ  هب  برقت  يارب  داد و  رارق  ییور  ههجو و  دوخ  هب  هجوت  يارب  هناشن و  دوخ  هب  برقت  يارب  اذل  دـنا ، کیدزن 

ُءاَمْـسَْألا ُهَـلَف  اوُعْدَـت  اَـم  ًاـیَأ    ِ َنَـمْحَّرلا اوُـعْدا  ْوَأ  َهَّللا  اوُـعْدا  ْلـُق  : » دوـمرف .داد  رارق  شیوـخ  هـب  برقت  تـلزنم  هـب  ار  نآ  هـب  هجوـت  و 
.دیناوخب ءامسا  نیا  هب  ارم  ینعی  ( 1428 «) یَنْسُْحلا

هطساو هب  هک  دنتسه  ادخ  باب  ناشیا  دننک و  یم  هجوت  نآ  هب  ءایلوا  هک  دنتسه  هَّللا  هجو  ینـسح و  ءامـسا  ناشیا  هک  دیتسناد  امـش  و 
، دنا هدش  ناحتما  نآ  هب  مدرم  دنور و  یم  ادخ  يوس  هب  مدرم  نآ 
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.تسین نکمم  ناشیا  قیرط  زا  زج  راکشآ  ّرس و  رد  یلاعت -  يادخ -  هب  هجوت  برقت و  هب  سپ 

يِروُمُأ یِلاَوْحَأ َو  ِّلُک  یِف  یِتَداَرِإ  یِجِئاَوَح َو  یِتَبِلَط َو  َماَمَأ  ْمُکُمِّدَقُم  َو 

الاب و زا  تاـهج  همه  رد  دراد و  هطاـحا  تادوجوم  همه  رب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  ینعی  تسا ، یلبق  هرقف  ود  رگناـیب  هرقف  نیا  اـیوگ 
هک نانچ  تسین ، یلاخ  وا  زا  اج  چـیه  دراد و  دوجو  اه  ناـکم  همه  رد  تسا و  دوجوم  تسار  پچ و  رـس و  تشپ  وربور و  نییاـپ و 

هَّللادـبع نب  حـتف  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  ( 1429) یفاک رد  هکنانچ  .تسا  هدیـسر  هضافتـسا  هب  هراـب  نیا  رد  تاـیاور 
« .تشاذگ یلاخ  دنوادخ  زا  ار  ییاج  تساجک  رد  دنودخ  تفگ  سکره  و  : » تشون مشاه  ینب  يالوم 

یمن فصو  ناکم  هب  دـنوادخ  : » ینعی نیأب » فصوی  ـال  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1430) يا هبطخ  رد  باـتک  نآ  رد  و 
« .دوش

رد هژیو  هب  رابخا  زا  يرایسب  رد  نومضم  نیا  و  اهنم » نئاب  اهب و ال  جزامم  ریغ  اهلک  ءایشالا  یفام  : » دومرف ( 1431) يا هبطخ  رد  زین  و 
يوس هب  منک  هجوت  وا  هب  ای  میهاوخب و  ادخ  زا  ار  يزیچ  میهاوخ  یم  یتقو  ام  اذل  .تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  هبطخ 

، مناوخ یم  ار  ادخ  امش  هطساو  هب  ییوگ  سپ  مهد ، یم  رارق  امش  هب  مدوخ  هجوت  هناشن  ار  امش  يوس  هب  هجوت  منک و  یم  هجوت  امش 
هجوـت نودـب  ار  دـیز  هملک  نم  هک  تسین  نیا  زج  دـیز  ظـفل  ندرب  ماـن  زا  ضرغ  مناوـخ و  یم  دـیز  ماـن  اـب  ار  دـیز  هک  نیا  دـننامه 

هجوت هن  تسا  دـیز  صخـش  ظاـحل  تلآ  دـیز  هملک  سپ  میوـگ ، یم  دـیز  یجراـخ  صخـش  هب  هجوـت  يارب  نآ  ظـفل  هب  یلالقتـسا 
نم مکب و  ءدب  هَّللادارا  نم   » هرقف رد  ادخ  تساوخ  هب  .میامنب  نآ  هب  یلالقتسا 
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.داد میهاوخ  يرتشیب  تاحیضوت  مکنع » لبق  هدّحو 

ْمُکِرِخآ ْمُکِلَّوَأ َو  ْمُکِبِئاَغ َو  ْمُکِدِهاَش َو  ْمُکِتیِنالَع َو  ْمُکِّرِسِب َو  ٌنِمْؤُم 

.تسا و هدومن  هدهاشم  ار  مدرم  وا  هدرک و  هدهاشم  ار  وا  مدرم  هک  تسا  یماما  دـهاش  زا  دارم  .دـش و  نایب  ًالبق  هینالع  رـس و  يانعم 
ناشیا حاورا  هک  نیا  هب  میدرک  نایب  ًالبق  هک  تسا  یبلاطم  ناشیا  لوا  زا  دارم  تسا و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  بیاغ  ماـما  زا  دارم 

رون نآ  زا  راونا  هک  يرون  زا  زین  هدـیرفآ و  تسا  راونالارون  هک  شتاذ  رون  زا  دـنوادخ  هدوبن  یکیرات  نآ  رد  هدـش و  هدـیرفآ  رون  زا 
.تسا هدیرفآ  دنتفرگ ،

وا زا  ناشیا  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  دراو  تشهب  رد  سکچیه  دنتشهب و  لها  ياقآ  رورـس و  ناشیا  هک  تسا  نیا  مهرخآ »  » زا دارم  و 
.میدرک نایب  قباس  تارقف  لالخ  رد  هکنانچ  دنراد ، ترخآ  رد  اهنآ  هک  تسا  یتاماقم  رگید  دارم  زین  دننک و  یم  تعافش 

ار همه  دـنک  راکنا  ار  ناشیا  زا  رفن  کی  سکره  هک  نیا  هچ  تسا ، ناشیا  کت  کـت  تماـما  هب  رارقا  بوجو  هب  هراـشا  میمعت  نیا  و 
.تسا هدرک  راکنا 

زا نت  کـی  سکره  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناکـسم  نبا  هب  دوخ  دانـسا  هب  ( 1432) نیدلا لامکا  رد 
« .تسا هتشذگ  رد  ناماما  راکنا  دننامه  دنک  راکنا  ار  هدنز  ناماما 

.تسا هدش  لقن  تیاور  نیا  هب  هیبش  يرگید  دانسا  هب  ( 1433) ناکسم نبا  زا  نامه  رد  و 

مهیلع همئا  یسک  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  بلغت  نب  نابا  هب  شدانـسا  هب  ( 1434) نامه رد  و 
: دومرف تسا ؟ ناملسم  ایآ  مدیسرپ : .ریخ  دومرف : ریخ ؟ ای  تسا و  نمؤم  ایآ  دسانشن  تسوا  نامز  رد  هک  یماما  دسانـشب و  ار  مالـسلا 

« .يرآ

هب شدانسا  هب  ینامعن  تبیغ  زا  و 
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نیا دـننامه  نارمح  هب  شدانـسا  هب  باتک  نیمه  رد  زین  .تسا و  هدـش  لقن  تیاور  نیا  دـننامه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناوفص 
.دنا هدرک  یفرعم  ار  نارگید  کیره  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  هکلب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  نیا  نآ  رّس  .تسا  هدش  لقن  تیاور 

بیذکت اذـل  تسا ، هدومن  راکنا  ار  وا  بوصنم  هک  نیا  هچ  تسا  هدرک  بیذـکت  ار  ناگتـشذگ  دـنک  بیذـکت  ار  ریخا  ماما  سکره 
.تسا ماما  نیلوا  تماما  بیذکت  ماما  نیرخآ 

ْمُکیَلِإ ِهِّلُک  َکِلَذ  یِف  ٌضِّوَفُم  َو 

(ع) همئا هب  لام  ناج و  ضیوفت  رد 

لها و زا  دوخ  ياه  یگژیو  همه  لاعفا و  ملاع  ات  تاذ  ملاع  زا  شیوخ  کلمیام  همه  هدنب  ندرک  راذگاو  نامیا  تقیقح  هک  دیتسناد 
هب یماما  نینچ  تافرـصت  همه  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  هک  نیا  رب  هوالع  .هدومن  بصن  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یلوم  هب  لاوما  دالوا و 

دـشکب ار  وا  مه  رگا  دنک ، رایتخا  وا  يارب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنکن  رایتخا  شیوخ  يارب  ار  يزیچ  چیه  تسوا و  تحلـصم  حالص و 
رتراوازـس ار  وا  تسا و  یلوم  هب  رخآ  لوا و  هینـالع و  ّرـس و  يراذـگاو  ضیوفت و  نآ  همزـال  دـنازوسب ، دریگب و  ار  وا  لاوما  همه  و 

ُُهلوُسَرَو ُهَّللا  یَـضَق  اَذِإ  ٍهَنِمُْؤم  َالَو  ٍنِمْؤُِمل  َناَک  اَمَو  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  هک  اریز  .دـنادب  شدوخ  زا  دوخ  لام  ناـج و  هب  تبـسن 
هک تسین  ینمؤم  نمؤم و  چیه  : » ینعی ( 1435 «) ًانِیبُم ًالاَلَـض  َّلَض  ْدَـقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعی  ْنَمَو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَریِْخلا  ْمَُهل  َنوُکی  ْنَأ  ًاْرمَأ 
هب دـنک  یناـمرفان  ار  شربماـیپ  ادـخ و  سکره  دنـشاب ، هتـشاد  ار  شیوـخ  رما  راـیتخا  دـننک  مکح  يرما  رد  شربماـیپ  ادـخ و  یتـقو 

« .تسا هدش  راچد  راکشآ  یهارمگ 

اَلَف : » دومرف یلاعت -  يادخ -  هک  نیا  لیلد  هب  زین  و 
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هب هن  ( » 1436 «) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـسیَو  َتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُفنَأ  ِیف  اوُدِـجی  َال  َُّمث  ْمُهَنَیب  َرَجَـش  اَمِیف  َكوُمِّکَحی  یَّتَح  َنُونِمْؤی  اـَل  َکِّبَرَو 
دوخ رد  وت  مکح  زا  سپ  دـنهد و  رارق  مکح  ار  وت  دوخ  تارجاشم  رد  هک  نیا  رگم  دـنروآ  یمن  ناـمیا  ناـشیا  مسق ، تراـگدرورپ 

« .دنریذپب ًالماک  و  دنیامنن ، يدنیاشوخان  ساسحا 

(1437 «) َنوُِحْلفُْملا ْمُه  َِکَئلْوُأَو  اَنْعَطَأَو  اَنْعِمَس  اُولوُقی  ْنَأ  ْمُهَنَیب  َمُکْحِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اَذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناَک  اَمَّنِإ  : » دومرف و 
، میدرک يوریپ  میدینش و  دنیوگ : یم  دنک ، تواضق  ناشیا  رب  ات  دندش  توعد  شلوسر  ادخ و  يوس  هب  هک  یماگنه  نینمؤم  : » ینعی

« .دنراگتسر ناشیا 

َّبَحَأ اَمِیف  ِهَّللا  ِنَع  اَضِّرلا  ُْربَّصلا َو  ِهَّللا  ِهَعاَط  ُْسأَر  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  شدانـسا  هب  ( 1438) یفاک رد  و 
ادـخ زا  يرادربناـمرف  ّرـس  ینعی : َهِرَک ؛ ْوَأ  َبَحَأ  اَـمِیف  َُهل  ًاریَخ  َناَـک  اَّلِإ  َهِرَک  ْوَأ  َّبَـحَأ  اَـمِیف  ِهَّللا  ِنَـع  ٌدـْبَع  یَـضْری  اـَل  َهِرَک َو  ْوَأ  ُدـْبَْعلا 

زا يا  هدـنب  هاگچیه  دـشاب  یم  دـشاب -  هتـشاد  شوخان  ای  هتـشاد و  تسود  هدـنب  هک  ییاجنآ  رد  ادـخ -  زا  يدونـشوخ  ییاـبیکش و 
شدوخ ضوغبم  ای  بوبحم و  زا  رتهب  هدیدنـسپ  ادخ  ار  هچنآ  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  دونـشخ  دنـسپان  ای  هاوخلد و  روما  رد  دـنوادخ 

« .دنادب

َناَرْمِع ِْنب  یَـسُوم  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ  اَمِیف  َّنَأ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1439) باتک نامه  رد  و 
رتشت وه  ام  هنع  يدزا  هل و  ریخ  وه  امل  هیلتبا  اّمنا  ّیناف  نمؤملا  يِْدبَع  ْنِم  َیلِإ  َّبَحَأ  ًاْقلَخ  ُْتقَلَخ  اَم  َناَرْمِع  َْنب  یَسُوم  ای  مالـسلا  هیلع 

هبتکأ یئاضقب  ضریل  یئامعن و  یلع  رکشیل  یئالب و  یلع  ربصیلف  يدبع ، هیلع  حلصی  امب  ملعا  انا  هل و  ریخ  وه  امل  هل 
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: هک تسا  نیا  هدرک  یحو  نارمع  نب  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  یبلاطم  هرمز  زا  يرما ؛ عاطاو  یئاضرب  لمع  اذا  يدـغ ، نیقیّدـصلا  یف 
رتهب وا  يارب  هک  منک  یم  يزیچ  راچد  ار  وا  نم  هک  ما  هدیرفاین  منمؤم  هدنب  زا  رت  بوبحم  ار  يا  هدیرفآ  چـیه  نارمع ! نب  یـسوم  يا 

نم منک و  یم  رود  تسا  رتهب  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  وا  زا  و  مهد ، یم  تیفاـع  تحـص و  تسا  رتهب  وا  يارب  هک  هچنآ  زا  ار  وا  تسا و 
ياضق هب  دشاب و  رازگساپس  نم  ياه  تمعن  زا  دنک و  ییابیکش  نم  يالب  رب  هدنب  .تسا  رتهب  ما  هدنب  يارب  زیچ  هچ  هک  مناد  یم  رتهب 

ارم روتـسد  دنک و  لمع  نم  تیاضر  هب  هک  یماگنه  .مراد  یم  بوسحم  ناقیدـص  هلمج  زا  ار  وا  تروص  نیا  رد  دـشاب  دونـشخ  نم 
« .دیامن تعاطا 

َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  یِضْقی  َال  ِِملْسُْملا  ِءْرَْمِلل  ُْتبِجَع  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ( 1440) باتک نامه  رد  و 
هدـنب زا  ینعی  َُهل ؛ ًاریَخ  َناَک  اََهبِراَغَم  ِضْرَْألا َو  َقِراَـشَم  َکَـلَم  ْنِإ  َُهل َو  ًاریَخ  َناَـک  ِضیِراَـقَْملِاب  َضُِّرق  ْنِإ  َُهل َو  ًاریَخ  َناَـک  اَّلِإ  ًءاَـضَق  َُهل 

هکت اه  ضارقم  اب  رگا  تسا ، رتهب  وا  يارب  مکح  نآ  هک  نیا  رگم  دیامن  یمن  وا  يارب  دنوادخ  یمکح  چیه  هک  متفگش  رد  ناملـسم 
لوسر و مکح  کش  نودب  .تسا » رتهب  وا  يارب  دریگب  ار  برغم  قرشم و  ياه  نیمزرس  تنطلس  رگا  تسا و  رتهب  وا  يارب  دوش  هکت 

.دهد قیفوت  ار  ام  دنوادخ  درپس ، ناشیا  هب  ار  روما  همه  دیاب  سپ  تسادخ ، مکح  شیایلوا 

ٌهَّدَعُم ْمُکَل  یِتَرْصُن  ٌعَبَت َو  ْمُکَل  ییْأَر  ٌمِّلَسُم َو  ْمُکَل  یِبْلَق  ْمُکَعَم َو  ِهیِف  ٌمِّلَسُم  َو 

سپ دنمدرم ، ياقآ  نارورس و  ناشیا  هک  نیا  هچ  تسا ، ماما  هب  کلمیام  همه  ندرپس  تیعر و  يراذگاو  بوجو  ءاشنا  هلمج  نیا 
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رایتخا زج  يرایتخا  چیه  دنک و  یمن  رایتخا  امش  رظن  فالخ  رب  يرظن  هتـسب و  دوخ  اب  ار  امـش  تیدوبع  دقع  ملد  هک  تسا  نیا  دارم 
هک نانچ  تسا ، ماما  زا  دالوا  لام و  ناج و  هب  ندینادرگن  يور  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، ندرک  کمک  ترـصن »  » زا دارم  .درادـن  امش 

لاعفا و تاکلم و  ناـج و  ندرپس  هب  ینعی  دراد  ناـمیا  هک  يا  هناـگ  هس  بتارم  هب  هرقف  هس  نیا  سپ  تسا ، ناـشیا  تیـالو  ياـضتقم 
.دراد هراشا  یلوم  هدارا  ریسم  رد  سفن  ندناریم 

ْمُکِب ُهَنیِد  یَلاَعَت  ُهَّللا  ییْحی  یَّتَح 

نید تایح  گرم و  زا  دارم 

یبآ هب  رسک  هب  لسغ  دنناشوپ و  یم  نآ  اب  هک  يا  هدرپ  هب  رتس »  » لثم .تساجنیا  رد  تزع  يانعم  هب  نیدی » ناد   » لعف زا  یمسا  نید » »
تداهـش مالـسا و  نید ، دنتفگ : اذل  .دنوش و  یم  لیلذ  ای  دنبای و  یم  تزع  نآ  هب  هک  تسا  نآ  نید »  » زا دارم  .دـنیوش  یم  نآ  اب  هک 

یم لیلذ  دزروب  رفک  سکره  دـبای و  یم  تزع  دـهد ، نادـب  تداهـش  سکره  هک  نیا  هچ  تسا  هَّللا » لوسر  دـمحم  هَّللا و  الا  هلا  «ال 
.دوش

هَّللا لوسر  دـمحم  هَّللا و  الا  هلا  هب ال  تداهـش  .تسا و  نآ  هب  ندز  گـنچ  نتخانـش و  هَّللا و  مسا  هبترم  هب  ندیـسر  مالـسا  تقیقح  و 
.تسا نآ  ظفل  ملاع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

يرهاظ ماکحا  نوخ و  ظـفح  زج  يدوس  هنرگو  دـشاب  هتفرگ  همـشچرس  كراـبم  مسا  نآ  تخانـش  زا  تداهـش  ود  نیا  هب  رارقا  رگا 
.درادن دنا  هدرک  نایب  اهقف  هک  مالسا 

تداـبع ینعی  ههلا »  » حـتفلاب هلا »  » زا قتـشم  هَّللا »  » هک نیا  هچ  .تسا  تیدوبع  تقیقح  تریح و  هبترم  يارب  مسا  هَّللا »  » هک دـیتسناد  و 
دیآ و یم  ندش  هلاو  ریحت و  يانعم  هب  حِرَف »  » لثم هلا »  » زا ای  تسا و  ندرک 
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رایتخا شیوخ  تفالخ  يارب  دنوادخ  هک  یـسک  تسد  رد  انف  نمحر و  تشگنا  ود  نیب  گرم  مالـسا و  نآ  همزال  ریدقت  ود  ره  ربانب 
.دشاب یم  هدرک 

: تفگ هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  شدج  زا  شردپ  زا  رقاب  ماما  زا  ینـسح  نب  میظعلادبع  هب  شدانـسا  هب  ( 1441) یفاک رد  اذل  و 
هعلق و رون و  طیحم و  نآ  يارب  هدیرفآ و  ار  مالسا  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  »

.داد رارق  يرصان 

ام نایعیـش  متیب و  لـها  نم و  نآ  ناراـی  رـصان و  و  اـه ) یبوـخ  و   ) فورعم نآ  هعلق  تمکح و  نآ  روـن  نآرق و  نآ  هصرع  طـیحم و 
لها هب  لیئربج  مدیـسر  ایند  نامـسآ  هب  یتقو  جارعم  ماگنه  هب  هک  اریز  دیرادب ، تسود  ار  ناشیا  راصنا  هعیـش و  لها و  سپ  .دنتـسه 
اهنآ لد  رد  بح  نیا  هتشاذگ و  هکئالم  ياه  لد  رد  ار  ناشیا  نایعیـش  تیب و  لها  یتسود  دوخ و  یتسود  نم  .درک  یفرعم  نامـسآ 
لها دوخ و  یتسود  نم  .درک  یفرعم  نیمز  لها  هب  ار  لیئربج  دروآ و  دورف  نیمز  يوس  هب  ارم  هاـگ  نآ  تسا ، هعیدو  تماـیق  زور  اـت 
دننک یم  ظفح  تمایق  زور  ات  ار  هعیدو  نیا  تما  نینمؤم  نیاربانب  متشاذگ ، شیوخ  تما  نینمؤم  ياه  لد  رد  ار  ناشیا  هعیـش  تیب و 

تاقالم ما  هعیـش  تیب و  لها  ضغب  اب  ار  دنوادخ  یلو  دـنک  تدابع  تمایق  زور  ات  ار  دـنوادخ  نم  ناتما  زا  يدـحا  رگا  دیـشاب  هاگآ 
« .تسا هدرک  رپ  قافن  زا  طقف  ار  شا  هنیس  دنوادخ  دنک ،

تبسن مهد و  باستنا  يا  هنوگ  هب  ار  مالسا  نم  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1442) باتک نامه  رد  زین  و 
زا لبق  يدحا  هک  منک  نایب  ار  نآ 
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نیقی نیقی و  ینعی  میلـست  تسا و  میلـست  ياـنعم  هب  مالـسا  دـهد ، تبـسن  نم  دـننامه  هک  نیا  رگم  تـسا ، هدرکن  نـم  زا  دـعب  نـم و 
زا وا  نـید  هـکلب  دریگ  یمن  دوـخ  يأر  رکف و  زا  ار  دوـخ  نـید  نمؤـم  .تـسا  ندرک  ادا  لــمع  لــمع و  رارقا  قیدــصت  قیدــصت و 
یم دوخ  لمع  رد  ار  دوخ  راـکنا  رفاـک  دـنیب و  یم  دوخ  لـمع  رد  ار  دوخ  نیقی  نمؤم  .دریگ  یم  وا  دـسر و  یم  وا  هب  شراـگدرورپ 
اهنآ تـشز  ياـهراک  زا  ار  ناـقفانم  نارکنم و  راـکنا  دــندیمهفن ، ار  دوـخ  راــک  تـسوا  تـسد  رد  مناــج  هـک  سک  نآ  هـب  دــنیب ،

(1443 «) .دیمهفب

تنیز ءایح ، مالسا  سابل  تسا ، هنهرب  نایرع و  مالسا   » هک هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ( 1444) باتک نامه  رد  و 
هیاپ ساسا و  يزیچره  .تسا  عرو  نآ  نوتـس  هاگ و  هیکت  حلاص و  لمع  مالـسا  تورم  و  راقو ) نآ  تنیز  يا  هخـسن  رد  و   ) ءایح نآ 

« .تسا تیب  لها  یتسود  مالسا  هیاپ  دراد ، يا 

.تسا هدش  لقن  ثیدح  نیا  دننامه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1445) باتک نامه  رد  و 

هب هک  نیا  رگم  دیـسر  نآ  هب  ناوت  یمن  دیـسر و  نآ  هب  ناوت  یمن  لقع  اب  هک  تسا  ناـشیا  روهظ  أدـبم  دـمحم و  لآ  ّرـس  هَّللا  مسا  و 
نآ ریغ  ماـسجا و  ملاـع  زا  هـچنآ  زا  ( 1446 «) َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّربـْلا  اُولاَـنَت  َْنل  : » دومرف اذـل  دـنک و  قاـفنا  دراد ، تسود  هچنآ 

تمظع تلالج و  یگرزب و  دنوادخ  دیـسر  نادب  هدنب  یتقو  هک  تسا  نیمه  دیـسرب و  انف  ملاع  هب  ات  دینک  قافنا  دیاب  دـیراد  تسود 
مهفّرع ّالا  ...برقم  کلم  یقبی  ال   » دومرف هعماج  ترایز  نیمه  رد  هک  نانچ  .دیناسانش  قلخ  همه  هب  ار  امش  نأش  تیعقوم و 
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ات یناعم  نیا  زا  مادـک  ره  نایب  هک  نانچ  .دوش  یمن  هراپ  هک  تسا  یقثولاـهورع  ناـنمؤم و  یلو  هک  تسا  هَّللا  وا  و  ...مکرما » هلـالج 
ياه تما  نانمؤم  ناشیا و  ناتـسود  ناوریپ و  ءایبنا و  نآ و  هیلک  رهاظم  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  میتفگ  تشذـگ و  اـجنیا 

تلود يادتبا  هک  ینامز  دنا و  هدناریم  ار  وا  لاس  رازه  تسیب  ات  دنتوغاط  رهاظم  هک  نارگمتس  .دنتسه و  ناشیا  هیئزج  رهاظم  هتشذگ 
هک شرهاظم  اب  ار  ههلالا ) هلا   ) هَّللا دنوادخ  ددرگ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  ینعی  دوش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 

.تسوا راثآ  ندرب  نیب  زا  توغاط  تلود  رد  هَّللا  توم  زا  دارم  تسا و  ناـشیا  ّرـس  هَّللا  دـشخب و  یم  تاـیح  دنتـسه  وا  لآ  دـمحم و 
تاریخ اه و  تعاط  دوش و  رهاظ  شرهاظم  تردق  تنطلس و  هطـساو  هب  ات  دنتـشاذگن  دندرک و  تعنامم  ار  وا  نوؤش  بتارم و  ینعی 
تلود رد  همئا  ناربمایپ و  دـش و  هریچ  ناشیا  رب  اه  توغاط  هک  نیا  هچ  دنـسرب ، شیوخ  قیاقح  هب  وا  ییزج  رهاـظم  .ددرگ و  ناوارف 

اشحف و لیبق  زا  نآ  ياه  هخاش  اه و  توغاط  زا  یکاپ  نیمز و  رد  ناش  تردـق  هبلغ و  نآ  يایحا  زا  دارم  دـندیدرگ و  بولغم  ناشیا 
.تسا روجف  اهاشحف و  حیابق و  همه  هشیر  هک  دشاب  یم  اه  توغاط  ندش  بولغم  اه و  یتشز  رگید  متس و  رکنم و 

ِهِمایَأ یِف  ْمُکَّدُری  َو 

دنتسه هَّللا  مایا  (ع ) همئا هک  نیا  رد 

نیا زا  دارم  سپ  دنادرگ ، زاب  ار  امش  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ینعی  دنتسه  هَّللا  مسا  رهاظم  هک  ینـسح  ءامـسا  تلود  نارود  رد  ینعی 
.دهد لزنت  ماسجا  ملاع  هب  دنادرگ و  زاب  دندوب  ایند  تایح  رد  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  ناشیا  هک 

یخرک فلد  یبا  نب  رقص  هب  شدانسا  هب  ( 1447) لاصخ رد 
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علطم ترـضح  نآ  لاح  زا  ات  متفر  دروآ ، ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلاوبا  ماما  اقآ  لکوتم  هک  نامز  نآ  تفگ : هک  هدش  تیاور 
...مدرگ

؟ تسیچ ثیدح  نآ  دومرف : مناد ، یمن  ار  نآ  يانعم  هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یثیدح  نم ! ياقآ  مدیسرپ : هاگنآ 

؟ تسیچ شیانعم  ( 1448 «) ْمُکیِداَُعتَف َمایَْألا  اوُداَُعت  َال  : » متفگ

.میتسه ام  تسا  اپرب  نیمز  نامسآ و  ات  مایا  هلب ، دومرف :

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هبنـشود : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هیانک  هبنـشکی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبنش :
دمحم یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  هبنشراهچ : مالسلا  مهیلعدمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  هبنش : هس 

یم عمج  يو  رود  هب  قح  ناوریپ  هک  مدـنزرف  دـنزرف  هعمج : مالـسلا و  هیلع  نسح  مدـنزرف  نم و  هبنـش : جـنپ  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب 
ناشیا اب  اـیند  رد  نیارباـنب  تسا ، نیا  ماـیا  ياـنعم  سپ  دـشاب ، یم  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  متـس  ملظ و  زا  دـعب  ار  نیمز  دـنوش و 

وت رب  هک  نیا  هچ  ور  نوریب  امن و  یظفاحادخ  دومرف : سپ  .دننک  یم  ینمـشد  امـش  اب  ترخآ  رد  ناشیا  هک  نیا  هچ  .دـینکن  ینمـشد 
« .متسین نمیا 

ِهِلْدَعِل ْمُکَرِهْظی  َو 

رد و  تسامـش ، تلادـع  راهظا  تارکنم  همه  وحم  ادـخ و  تعاط  راشتنا  زین  ناشیا و  زا  ماقتنا  ناقفانم و  نارفاـک و  رب  نینمؤم  تلود 
.دوش یمن  ادخ  کیرش  یتوغاط  ءامسا  زا  کی  چیه  ددرگ و  یم  تدابع  راکشآ  روط  هب  دنوادخ  تروص  نیا 

ِهِضْرَأ یِف  ْمُکَنِّکَمی  َو 

« مداد تیکلم  تردق و  ار  وت  ینعی  کتکّلم »  » ینعی کتنّکم »  » زا ای  تناکم و  زا  لیعفت  باب  زا  نّکمی » »

دهدب میرک  کلم  یهاشداپ و  ار  امـش  و  دیـشاب ، اناوت  روما  همه  رب  هک  دناسرب  یگرزب  تلزنم  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم 
يدنلب ناکم  دنک ، تباث  نّکمتم و  هداد  رارق  امش  يارب  دنوادخ  یناکم  رد  ار  امـش  ای  و  دیآ ، قیاف  اه  تنطلـس  همه  رب  هک  يروط  هب 

نآ هب  نآرق  رد  هک  نانچ  دنـسرب  دنناوتن  ناگدنیآ  هدیـسرن و  نآ  هب  ناگتـشذگ  دـشابن و  نکمم  نارگید  يارب  نآ  يوزرآ  یتح  هک 
َّنَنِّکَمَیلَو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » تسا هداد  هدعو 

ْمُه َِکَئلْوُأَف  َکـِلَذ  َدـَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًائیَـش  ِیب  َنوُکِرْـشی  اـَل  ِینَنوُدـُبْعی  ًاـْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَـبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل 
(1449 «) َنوُقِساَْفلا

ْمُکَلَّوَأ ِهِب  ُتیَّلَوَت  اَمِب  ْمُکَرِخآ  ُتیَّلَوَت  ْمُکِب َو  ُتْنَمآ  ْمُکِریَغ  َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف 

یگدنز رد  امش  يرای  يارب  ما  یگدامآ  امش و  جرف  راظتنا  هینالع و  ّرس و  رد  ینابز  یبلق و  نامیا  زا  دعب  ینعی  تسا ، عیرفت  يارب  ءاف 
نانمشد زا  منک و  یم  يرای  ار  امش  متسه و  امش  اب  تعجر  رد  زین  منک و  یم  يوریپ  امش  یهاون  رماوا و  زا  هک  نیا  هچ  متسه  امش  اب 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 760 

http://www.ghaemiyeh.com


.منمشد ناشیا  اب  نم  دننک و  یم  تفلاخم  امش  اب  ناشیا  هک  ارچ  مشاب ، امش  نانمشد  اب  هن  .مشک  یم  ماقتنا  امش 

ینعی متشاد ، امش  درف  نیلوا  اب  مکلوا » هب  تیلوت   » هک یتیالو  هب  امب »  » متفرگ دوخ  یلو  ار  امش  درف  نیرخآ  ینعی  مکرخآ » تّیلوت  «و 
هک تسا  نامه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  .متفرگ  یلو  ار  امـش  درف  نیرخآ  متفرگ ، دوخ  یلو  ار  نینمؤملاریما  هک  روط  نامه 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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هلمج نیا  و  هالوم » یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  لاقف  یلب  ولاقف : مکـسفنا  نم  مکب  یلوا  تسلا  : » دومرف دـیناسر و  تیـالو  نآ  هب  ار  وا 
« ...تئرب و  دومرف : هک  تسا  نامیا  يارب  يرگید  طرش  همدقم  یلبق و  تارقف  دیکأت 

ْمُکِّقَحِل َو َنیِدِـحاَجْلا  ْمُکَل  َنیِمِلاَّظلا  ُمِهِبْزِح  ِنیِطاـیَّشلا َو  ِتوُغاَّطلا َو  ِتْبِجْلا َو  َنِم  ْمُکِئاَدْـعَأ َو  ْنِم  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلِإ  ُتْئِرَب  َو 
ْمُکاَوِس ٍعاَطُم  ِّلُک  ْمُکَنوُد َو  ٍهَجیِلَو  ِّلُک  ْنِم  ْمُکْنَع َو  َنیِفِرَحْنُمْلا  ْمُکیِف  َنیِّکاَّشلا  ْمُکِثْرِإِل  َنیِبِصاَغْلا  ْمُکِتیالِو َو  ْنِم  َنیِقِراَمْلا 

مکحم هباشتم و  تایآ  توغاط و  تبج و  زا  دارم  رد 

ِیف َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاَِهباَشَتُم  ُرَخُأَو  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاَمَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباَتِْکلا  َکـیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  : » هفیرـش هیآ  هب  هراـشا  هرقف  نیا 
ِْدنِع ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلاَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعی  اَمَو  ِِهلیِوْأَت  َءاَِغْتباَو  ِهَْنتِْفلا  َءاَِغْتبا  ُْهنِم  ََهباَشَت  اَم  َنوُِعبَّتیَف  ٌغیَز  ْمِِهبُوُلق 

ما هتسد  نیا  دنتـسه ، مکحم  تایآ  زا  یخرب  دومرف : لزان  وت  رب  ار  باتک  هک  تسوا  : » ینعی ( 1450 «) ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذی  اَمَو  اَنِّبَر 
دننک یم  يوریپ  هباشتم  تایآ  زا  دنراد  یفارحنا  دوخ  ياه  لد  رد  هک  یناسک  دـنهباشتم ، تایآ  زا  رگید  یخرب  دنـشاب ، یم  باتکلا 

یم ناـشیا  دـنناد ، یمن  ملع  رد  نیخـسار  ادـخ و  زج  ار  اـه  نآ  لـیوأت  هک  یلاـح  رد  دـنیامن ، لـیوأت  ار  نآ  هدرک و  يزیگنا  هنتف  اـت 
« .دنریگ یمن  رظن  رد  نادنمدرخ  زج  ار  بلطم  نیا  تسام و  راگدرورپ  زا  تایآ  نیا  همه  میا ، هدروآ  نامیا  ام  دنیوگ :

ریسفت و  ( 1451) یفاک رد  هک  نانچ  نالف  نالف و  هب  تاـهباشتم  دوش و  یم  ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و  هب  تاـمکحم 
یم ادـخ  هیحان  زا  ار  تاـیآ  زا  هتـسد  ود  ره  ناـشیا  هک  نیا  هب  هدوتـس  ار  ملع  رد  نیخـسار  دـنوادخ  هدـش و  تیاور  ( 1452) یشایع

.تاهباشتم زا  هن  دنیامن ، یم  يوریپ  تامکحم  زا  و  دنناد ،

هباشتم مکحم و  نآرق  رد  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  ریصب  یبا  زا  ( 1453) یشایع و 
هباشتم هب  مییامن و  یم  تعاطا  هدرک و  لمع  نآ  هب  میروآ و  یم  نامیا  مکحم  هب  تسا ، دوجوم 
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يا هیتوغاـط  ءامـسا  تاـیآ  نیا  هک  دراد  دوجو  نیا  رب  نشور  تلـالد  هیآ  دوـخ  رد  .مینک » یمن  لـمع  نادـب  یلو  میروآ  یم  ناـمیا 
نیا هچ  دنراد ، نشوران  مهبم و  یتلالد  هک  دـشاب  یتایآ  هباشتم  تایآ  يانعم  هک  نیا  هن  دنتـسه ، نالف  نالف و  نآ  رهاظم  هک  دنتـسه 

قح زا  فارحنا  ناشیا  ياه  لد  رد  هک  نیا  هب  هدرک  تمذـم  دـنا  هدرک  هباشتم  تایآ  زا  يوریپ  تعباتم و  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هک 
ءاـغتبا و   » تسا رفک  هنتف  زا  دارم  دـننک ، یم  يوریپ  هباـشتم  تاـیآ  زا  هنتف  شزیگنا  يارب  لـطاب  زا  قـح  ییادـج  زا  دـعب  ینعی  تـسا ،
دنهاوخ یم  هک  نیا  هچ  دننک  یم  يوریپ  درک ، يوریپ  اهنآ  زا  ناوت  یمن  هک  دندیمهف  هک  نیا  زا  دعب  ار  هیتوغاط  ءامسا  ینعی  هلیوأت »

.دنیامن لیوأت  ار  ءامسا  نیا 

نیا هوالع  دننک ، یمن  يوریپ  نآ  زا  دـشاب  یفارحنا  ناشیا  ياه  لد  رد  هک  یناسک  سپ  دـشاب ، نشوران  تایآ  زا  ترابع  هباشتم  رگا 
هباشتم هب  ام  دـیامرفب : هک  نیا  ات  درادـن  نشوران  یتلالد  ماما  يارب  نآرق  هک  نیا  هچ  دراد ، تحارـص  بولطم  رد  یـشایع  تیاور  هک 

دزن رد  ینآرق  تایآ  همه  تسا و  نشور  ماما  يارب  نطاب  رهاظ و  زا  نآرق  همه  هکلب  مینک ، یمن  لـمع  نآ  هب  یلو  میروآ  یم  ناـمیا 
.تسا مکحم  ماما 

هدـننک و رهاظ  هک  تسا  یتایآ  هباشتم  زا  دارم  تسادـخ و  مسا  هدـنیامن  نشور  هدـننک و  رهاظ  هک  تسا  یتاـیآ  مکحم  زا  دارم  سپ 
مکحم زا  دارم  هک  تسا  هدـمآ  مکحم  يانعم  رد  یـشایع  ریـسفت  یفاک و  رد  هک  یتیاور  سپ  تسا ، توغاط  بتارم  هدـنیامن  نشور 

اب قفاوم  هکلب  تسین  هیآ  لیوأت  دنتـسه ، نالف  نالف و  دارم  هک  هدـمآ  هباشتم  يانعم  رد  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و 
رهاظ
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.میدرک ثحب  ًالصفم  باتک  ثحبم  رد  هیوضرلا » هفحتلا   » باتک رد  هراب  نیا  رد  ام  دشاب و  یم  هیآ 

ود نآ  ندرک  ادج  زا  دعب  دنتـسه و  یلاعت -  يادـخ -  زا  تاهباشتم  تامکحم و  هک  نیا  هب  نامیا  .تسا  نکر  ود  ياراد  نامیا  سپ 
ینعی نآ  عورف  زا  دریذـپب و  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ینعی  تاـمکحم  رهاـظم  تیـالو  نآ  زا  دـعب  دـیامن و  يوریپ  تاـمکحم  زا 
ناشیا ياه  هخاش  دیوج و  يّربت  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  نانمـشد  ینعی  تاهباشتم  رهاظم  زا  دنک و  يوریپ  هنـسح  تاکلم  تاعاط و 

هک ناـنچ  تسا  رـشب  ناـحتما  ندرک و  صلاـخ  يارب  هتـسد  ود  نیا  ندرک  لزاـن  هک  نیا  هچ  .دـنک  كرت  ار  تارکنم  لـیاذر و  ینعی 
« ...ِنیِّدلا ِیف  َهاَرْکِإ  َال  : » دومرف

دنتـسه ناشیا  نانمـشد  تاملظ  مالـسلا و  مهیلعدمحم  لآ  رون  یقثولاهورع و  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هک  نیا  رد  ( 1454) رابخا و 
.تسا هدش  زاب  نآ  رب  یباب  راحب  رد  تسا و  ناوارف 

هَّللا يامـسم  هَّللا  زا  دارم  دـناوت  یمن  دـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  هک  تسا  هَّللا  مسا  هیآ  رد  هَّللا  زا  دارم  هک  دـیتسناد  و 
نم  » سپ .تسا  یلمح  نینچ  زا  عناـم  اذـل  هتفرگ و  رارق  مـسا  نـیا  ضرع  رد  تـسا و  نارفاـک  ءاـیلوا  توغاـط  هـک  نـیا  هـچ  دـشاب ،
نم سفن  رد  نونکم  هک  دشاب  یم  هَّللا  مسا  ضرع  رد  هدوب و  نونکم  نم  سفن  رد  هک  تسا  توغاط  مسا  هک  ّرس  رد  ینعی  مکئادعا »

.دراد ترورض  رایتخا  تقیقح  ققحت  يارب  مسا  ود  نیا  هک  نیا  هچ  .تسا 

.تسا سفن  رد  نونکم  توغاط  مسا  نوؤش  دارم  هناوعا » «و 

اعد رد  دنتما  نیا  توغاط »  » و ببج »  » ود نآ  هک  نیا  هچ  .دنا  ینالف  نالف و  توغاطلا » تبجلا و  نم  «و 
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« نک تنعل  ار  شیرق  توغاط  تب و  ود  ادنوادخ  : » ینعی اهیتوغاط » شیرق و  یمنص  نعلا  مهللا  : » تسا هدمآ 

مالسلا مهیلعدمحم  لآ  قح  هب  هک  توغاط  تبج و  زا  تئارب  نودب  : » تشون نومأم  هب  يا  هتشون  رد  ( 1455) مالسلا هیلعاضر  ماما  و 
« .تسین نکمم  نامیا  دندرک  بصغ  همطاف  زا  ار  كدف  دنتفرگ و  ار  ناشیا  سمخ  دندوبر و  ار  ناشیا  ثاریم  هدرک و  زواجت 

هب مه  توغاـط  تبج و  .دـنا  هدـش  تداـبع  ادـخ  ياـج  هب  هک  تسا  یناـسک  همه  زا  هیاـنک  هک  دنتـسه  تب  ود  مسا  ود ، نیا  میوـگ :
اوُرَفَک َنـیِذَّلاَو  : » هـیآ زین  و  ( 1456 «) ِهَّللاـِب ْنِمْؤیَو  ِتوُغاَّطلاـِب  ْرُفْکی  ْنَمَف  : » دوش یم  لامعتـسا  عمج  تروـص  هب  مه  درفم و  تروـص 

دنا یناسک  قلطم  دارم  سپ  تسا ، تیغاوط  تیباوج و  رب  ود  نآ  عمج  تسا و  هدـش  لامعتـسا  عمج  رد  ( 1457 «) ُتوُغاَّطلا ْمُهُؤاِیلْوَأ 
« نیطایـشلا و   » زا دارم  تسا و  رتشیب  نـالف  نـالف و  رد  ود  نآ  لامعتـسا  هچرگ  هدومن  بصغ  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  قوقح  هک 

.دشاب یم  دنتخاس  هدنکارپ  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  رود  زا  ار  مدرم  هدروآ و  راک  هب  تسایس  هک  یناسک  ناشیا و  يارزو 

.ناشیا ناراکمه  نارای و  مکل » نیملاظلا  مهبزح  «و 

هدادن تداهش  امش  عفن  هب  یلو  دندینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نابز  زا  ار  امش  فالختسا  هک  یناسک  مکقحل » نیدحاجلا  «و 
.دنا

نوریب ادـخ  نید  زا  تیالو  كرت  اب  دـنتفر و  ناشیا  شیپ  زا  یلو  دـنا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  اب  هک  یناسک  مکتیالو » نم  نیقراملا  »
.دنتفر

لاح نیا  اب  یلو  دنتـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يافلخ  ادـخ و  ءایلوا  ناشیا  هک  دـنناد  یم  هک  یناسک  مکنع » نیفرحنملا  «و 
هب هجیلو » « » مکنود هجیلو  لک  نم  و   » .دنا هدشن  زین  جراخ  هدشن و  نآ  لخاد  هدوب و  تیالو  زا  فرحنم 
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ینک یم  دراو  دوخ  ناهنپ  روما  رد  ار  وا  ییوگ و  یم  وا  اب  ار  دوخ  زار  هک  یـسک  ینعی  تسا  ندب ) هب  هدیبسچ  نهاریپ   ) هناطب يانعم 
.ییامن یم  دامتعا  وا  رب  و 

.تسج يربت  ناشیا  زا  دیاب  هک  یناسک  ینعی  هتشذگ ، هچنآ  زا  تسا  يا  هصالخ  هجیتن و  هداد و  میمعت  مکاوس » عاطم  لک  «و 

ِراَّنلا یَلِإ  َنوُعْدی  َنیِذَّلا  ِهَّمِئَأْلا  َنِم  َو 

هدـهع رب  ار  وا  تیالو  دـیاب  دـنک  یم  توعد  ناشیا  تیـالو  هب  هک  عاـطم »  » هک نیا  هچ  تسا ، مکاوس » عاـطم  لـک   » يریـسفت فطع 
.تسا هدش  دای  رابخا  رد  هک  نانچ  تسج ، تئارب  نارگید  تیالو  زا  تفرگ و 

هک یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج  هب  دوخ  دانـسا  هب  ( 1458) یفاک رد 
ترضح یتسین ؟ مدرم  همه  ماما  وت  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  دنتفگ : ناناملـسم  دش ، لزان  ( 1459 «) ْمِهِماَمِِإب ٍساَنُأ  َّلُک  وُعْدَن  َمْوی  : » هیآ نیا 

دننک و یم  بیذکت  ار  ناشیا  مدرم  دننک ، یم  مایق  دنمدرم و  همئا  متیب  لها  نم  زا  دعب  نکیلو  متـسه ، همه  رب  ادخ  ربمایپ  نم  دومرف :
ار اـهنآ  دـیامن و  يوریپ  یتـسود و  تـالاوم و  ناـشیا  اـب  سکره  دـننک ، یم  متـس  ناـشیا  رب  ناـش  ناوریپ  یهارمگ و  رفک و  ناـماما 
دنک و متس  ناشیا  رب  سکره  دیـشاب  هاگآ  دیامن ، یم  تاقالم  ارم  يدوز  هب  ددرگ و  یم  روشحم  نم  اب  تسا و  نم  زا  دیامن  قیدصت 

« .مرازیب وا  زا  نم  دوش و  یمن  روشحم  نم  اب  تسین و  نم  زا  دیامن ، بیذکت  ار  اهنآ 

نآرق رد  دنوادخ  دنا ، هتـسد  ود  ادخ  باتک  رد  همئا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1460) باتک نامه  رد  و 
هن و  .دننک » یم  ییامنهار  ام  تاروتسد  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  یناماما  ام  : » ینعی ( 1461 «) اَنِْرمَِأب َنوُدْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  : » دومرف
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هرابرد و  ، ) دنراد یم  مدقم  دوخ  مکح  رب  ار  ادخ  مکح  دنهد و  یم  رارق  شیوخ  روما  زا  لبق  ار  ادخ  تاروتـسد  ناشیا  مدرم ، رما  هب 
یم شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  یناـماما  ار  ناـشیا  : » ینعی ( 1462 «) ِراَّنلا َیلِإ  َنوُعْدی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  : » دومرف مود ) هتـسد 

رب دوخ  ياهاوه  زا  و  دـنهد ، یم  ناحجر  ادـخ  مکح  رب  ار  ناشیا  مکح  دـنراد و  یم  مدـقم  ادـخ  رما  هب  ار  مدرم  رما  ینعی  دـنناشک »
« .دننک یم  يوریپ  ادخ  باتک  فالخ 

ْمُکِتَعاَطِل یِنَقَّفَو  ْمُکِنیِد َو  ْمُکِتَّبَحَم َو  ْمُکِتالاَوُم َو  یَلَع  ُتییَح  اَم  ادَبَأ  ُهَّللا  یِنَتَّبَثَف 

عدوتسم رقتسم و  نامیا  رد 

تسوا : » ینعی ( 1463 «) ٌعَدْوَتْسُمَو ٌّرَقَتْسُمَف  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَأَشنَأ  يِذَّلا  َوُهَو  : » هفیرـش هیآ  هب  هراشا  مکتالاوم » ...هَّللا  ینتبثف   » هلمج
« .دنعدوتسم يا  هدع  رقتسم و  يا  هدع  تسا ، هدیرفآ  نت  کی  زا  ار  امش  هک 

لها داد  خساپ  ترضح  .دیـسرپ  هیآ  نیا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  ریـصبوبا   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1464) یشایع
بلـص رد  يا  هدـع  دـننام و  یم  تباث  رقتـسم و  محر  رد  يا  هدـع  داد : خـساپ  ریـصبوبا  دـنیوگ ؟ یم  هچ  هیآ  نیا  هراـبرد  امـش  رهش 

.دنعدوتسم

دوش و یمن  ادج  يو  زا  زگره  هدـش و  رقتـسم  تباث و  يو  لد  رد  نامیا  هک  یـسک  ینعی  رقتـسم  .دـنتفگ  تسردان  دومرف : ترـضح 
« .دوب هتسد  نیا  زا  ریبز  دوش و  یم  هتفرگ  وا  زا  نآ  زا  دعب  یلو  دریگ  یم  رارق  يو  رد  نامیا  یتقو  هک  تسا  یسک  عدوتسم 

رد عدوتسم  محر و  رد  رقتـسم  دومرف : دندیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  هیآ  نیا  زا   » هک هدش  تیاور  ( 1465) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و 
یلصربمایپ تلحر  نامز  رد  نامیا  رون  ییانشور و  رد  ریبز  و  دوش ، یم  هتفرگ  صخـش  زا  هک  تسا  نامیا  رد  عدوتـسم  هاگ  و  بلص ،

یلع اب  زج  ام  تفگ  یم  داتسیا و  ناشیا  لباقم  رد  ریشمش  اب  هک  يروط  هب  درک  تکرح  هلآو  هیلع  هللا 
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« .تسا هیراع  يانعم  هب  عدوتسم  تباث و  يانعم  هب  رقتسم  ( » 1466) هدمآ تیاور  رد  و  .مینک » یمن  تعیب 

.دوب و دنهاوخ  ءایبنا  ًامتح  اذـل  هدـیرفآ  توبن  رب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1467) یفاک رد  و 
رگا دـنک و  یم  لـماک  تساوخ  رگا  هداد  یتیراـع  ناـمیا  يا  هدـع  هب  .دـنام و  دـنهاوخ  نمؤم  ًاـمتح  هدـیرفآ و  ناـمیا  رب  ار  ناـنمؤم 

ینالف نامیا  دومرف : .تسا و  هدـش  هدایپ  عدوتـسم  رقتـسمف و  هیآ : ناشیا  هرابرد  دومرف : .دـنک  یم  بلـس  ار  نامیا  ناشیا  زا  تساوخ 
نب لضف  هب  شدانـسا  هب  ( 1468) یفاک رد  اذل  و  هدرک » بلـس  يو  زا  ار  شنامیا  دـنوادخ  درک  بیذـکت  هک  یماگنه  .دوب  عدوتـسم 
وگب رایسب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  سنوی ) نبا  خسن  یخرب  رد  و   ) راسی

نوریب ریـصقت  زا  ارم  هدم و  رارق  يا  هیراع  نامیا  ارم  نامیا  ایادخ  : » ینعی ریـصقتلا » نم  ینجرخت  نیراعملا و ال  نم  ینلعجت  مهللا ال  »
، رامش رـصقم  نآ  رد  ار  دوخ  یهاوخ  ار  ادخ  نآ  زا  هک  یلمع  ره  دومرف : تسیچ ؟ ریـصقتلا » نم  ینجرخت  ال   » يانعم مدیـسرپ  رواین »

« .دنک ظفح  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنرصقم ، ادخ  دوخ و  نیب  لامعا  رد  مدرم  هک  ارچ 

هدرک تیاور  یفعج  لـضفم  زا  ( 1469) شدانـسا هب  يو  تسا ، هدـمآ  یفاک  رد  یتیاور  رد  هک  تسا  نآ  يا  هیراع  نامیا  تمـالع  و 
هدیمهفن هدربن و  دوس  هدید  هچنآ  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  ینامیشپ  تمادن و  ترسح و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک 

اجک زا  میوش ، تیادف  دنتفگ : .تسوا  لاح  هب  رضم  ای  دراد و  وا  لاح  هب  يدوس  دراد  رارق  نآ  رب  هک  يرما  نآ  هک 
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هب تداهش  وا  يارب  یناوت  یم  دشاب ، هتشاد  تقفاوم  شلعف  اب  يو  نخس  سکره  دومرف : .دنوش  یم  هتخانش  هورگ  نیا  زا  هتفای  تاجن 
« .دراد عدوتسم  ینامیا  دشابن  نآ  اب  قفاوم  وا  لعف  سکره  یهد و  تاجن 

ْمُکِتَعاَطِل یِنَقَّفَو  َو 

نامیا يارب  ردص  حرش  رد 

ُهَّللا ْدِری  ْنَمَف   » هیآ زا  دارم  هَّللا و  مسا  هار  زا  نایناهج  راگدرورپ  يوس  هب  كولـس  يارب  هدنب  يرادـیب  مهف و  زا  ترابع  قیفوت  تقیقح 
.تسا نیمه  ( 1470 «) ِماَلْسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْشی  ُهیِدهی  ْنَأ 

ءاضیب هتکن  هبلق  یف  تکن  اریخ  دبعب  دارأ  اذإ   » هک دش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1472) یشایع ریسفت  و  ( 1471) دیحوت رد 
اناطیش هب  لکو  هبلق و  عماسم  ددس  ءادوس و  هتکن  هبلق  یف  تکن  اءوس  دبعب  هللا  دارأ  اذإ  و  هددسی ، اکلم  هب  لکو  و  هبلق ، عماسم  حتف  و 

ياه شوگ  دنک و  یم  داجیا  ینارون  يا  هطقن  هدنب  لد  رد  دهاوخب  ار  يا  هدنب  ریخ  دنوادخ  هاگره  ینعی : هیآلا ؛ هذـه  الت  مث  هلـضی ،
.دنک دیدست  مکحم و  ار  وا  هک  دنک  یم  لکوم  وا  رب  يا  هتشرف  دنک و  یم  زاب  ار  شلد 

رب یناطیش  ددنب و  یم  ار  شلد  ياه  شوگ  هک  دنک  یم  داجیا  هایـس  يا  هطقن  شلد  رد  دیاین  شـشوخ  يا  هدنب  زا  دنوادخ  هاگره  و 
« .دومرف تئارق  ار  روبزم  هیآ  هاگنآ  دیامن ، هارمگ  ار  وا  هک  درامگ  یم  وا 

شلد دهاوخب ، ریخ  يا  هدنب  يارب  دنوادخ  رگا  هک  دینادب  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ( 1473) یفاک رد  و 
یم هرگ  نآ  اب  شا  یبلق  داقتعا  دوش و  یم  ایوگ  قح  هب  شنابز  داد ، ردص  حرش  وا  هب  هک  یماگنه  دنک ، یم  حرـشنم  مالـسا  يارب  ار 

نیمه رب  رگا  دوش و  یم  لماک  وا  مالـسا  درک ، عمج  يو  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یماگنه  سپ  دـیامن ، یم  لمع  نآ  هب  اذـل  دروخ و 
زا دریمب  لاح 
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.دوب دهاوخ  یقیقح  ناناملسم 

یقح شناـبز  زا  مه  رگا  ددرگ ، یم  قیـض  گـنت و  شلد  دراذـگ و  یم  او  دوـخ  هـب  ار  وا  دـهاوخن  ار  يا  هدـنب  ریخ  دـنوادخ  رگا  و 
ات رگا  دنک و  یمن  نآ  هب  لمع  دروخن  هرگ  لد  اب  هک  یماگنه  دروخ و  یمن  هرگ  نآ  اب  دوش و  یمن  نآ  اب  دـقتعم  شلد  دوش  يراج 
وا هدش و  يراج  شنابز  رب  هک  یقح  نانخس  دوب ، دهاوخ  ناقفانم  زا  یلاعت -  يادخ -  دزن  رد  دشاب  هتشاد  یلاح  نینچ  ندرم  ماگنه 
لد هک  دیهاوخب  وا  زا  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  سپ  دوش ، یم  وا  دـض  رب  تجح  تمایق  زور  رد  درکن  لمع  نادـب  تسبن و  لد  نادـب 

« .دیور ایند  زا  لاح  نآ  رد  امش  ات  دیامن  ایوگ  تمکح  هب  ار  امش  ياه  نابز  دیامن و  حرشنم  ار  امش  ياه 

زا ِماَلْـسِْإِلل » ُهَرْدَص  ْحَرْـشی  ُهیِدهی  ْنَأ  ُهَّللا  ْدِری  ْنَمَف   » هیآ نیا  لوزن  اب  هک  هدش  تیاور  ( 1474) يا هحیحص  تایاور  نایبلا  عمجم  رد  و 
یم حرـشنم  شلد  دزادنا و  یم  نمؤم  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  دومرف : تسیچ ؟ ردص  حرـش  زا  دارم  دندیـسرپ : ترـضح  نآ 

ندنک لد  دولخلاراد و  هب  شیارگ  يرآ ! دومرف : تخانـش ؟ ار  نآ  ناوتب  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  دندیـسرپ : دبای ، یم  تعـسو  دوش و 
« .ندرم زا  لبق  گرم  يارب  یگدامآ  رورغلاراد و  زا 

زا يرازیب  ادـخ و  تعاط  ریـسم  رد  حراوج  اضعا و  همه  نتفرگ  راک  هب  نآ  همزـال  تفرگ ، رارق  لد  رد  رون  نیا  هک  یماـگنه  میوگ :
هب ار  موزلم  هک  نیا  هچ  .دنا  هدرک  انعم  ریخ  بولطم  فرط  هب  بابسا  همه  ندرک  هارمه  هب  ار  قیفوت  رطاخ  نیمه  هب  .تسا و  یـصاعم 

.دنا هدومن  ریسفت  مزال 

يارب نالذخ  تقیقح  دیتخانش ، ار  قیفوت  تقیقح  هک  یماگنه 
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هک يا  هنوگ  هب  شلد  رد  هایـس  هطقن  شیادـیپ  زین  هَّللا و  مسا  هار  زا  ار  راگدرورپ  هار  هدـنب  ندـیدن  نالذـخ  ددرگ و  یم  نشور  امش 
.دنراد ییاضتقا  نینچ  تیاور  هک  نانچ  ددرگ ، هتسب  شلد  ياه  مشچ 

ْمُکَتَعاَفَش یِنَقَزَر  َو 

تعافش رد 

زین و  ( 1475 «) ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  هک  نیا  هچ  تسا ، هضافا  رد  تطاسو  تعافـش  تقیقح 
رگید تایآ  تایآ و  نیا  مکب » عفـشتسم   » هرقف رد  ًـالبق  و  ( 1476 «) ًالْوَق َُهل  یِـضَرَو  ُنَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُهَعاَـفَّشلا  ُعَفنَت  اـَل  : » دومرف

هک یماگنه  تسا و  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرس  زا  رون  نیا  تسا ، نونکم  یـسفن  ره  رد  هک  تسادخ  مسا  رون  عیفـش  سپ  دش ، نایب 
، تسا مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ینعی  نآ  رهاـظم  زا  ترفغم  وـفع و  ساـمتلا  نآ  همزـال  دور ، راـگدرورپ  يوـس  هب  هار  نـیا  زا  هدـنب 
هک دنا  هدوب  یناسک  دارفا  نیا  هدرک ، راذگاو  ناشیا  هب  تمایق  زور  رد  ار  نالوسر  ناربمایپ و  یتح  نیرخآ  نیلوا و  تعافـش  دنوادخ 

: ینعی ( 1477 «) ًادْهَع ِنَمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ْنَم  اَّلِإ  َهَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمی  َال  : » دومرف اذل  دندوب و  هتفر  دـنوادخ  فرط  هب  ناشیا  هار  زا  ایند  رد 
« .دنشاب هتشاد  يدهع  راگدرورپ  دزن  رد  هک  یناسک  رگم  دنرادن  تعافش  »

: ینعی ِهِدَْعب ؛ ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ِهیَالَِوب  َهَّللا  َناَد  ْنَم  اَّلِإ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1478) یفاک رد 
« .دشاب هدرک  شتسرپ  مالسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و  تیالو  هب  ار  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  »

شدادجا زا  شردـپ  زا  ترـضح  نآ  زا  ( 1482) یمق ریـسفت  و  ( 1481) بیذهت و  ( 1480) هـیقف رد  زین  و  ( 1479) باتک ناـمه  رد  و 
تیصو یبوخ  هب  دوخ  گرم  ماگنه  رد  سکره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع 
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؟ دنک تیصو  گرم  ماگنه  رد  هنوگچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  دندیسرپ : تسه ، یناصقن  وا  تورم  رد  دنکن 

ِبیَْغلا َِملاَع  ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  َرِطاَف  َّمُهَّللا  : » دیوگب دنا ، هدش  عمج  مدرم  دیسر و  وا  تافو  ماگنه  هک  یماگنه  دومرف : ترضح  نآ 
ًادَّمَُحم َّنَأ  ََکل َو  َکیِرَـش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنَأ  اْینُّدلا  ِراَد  ِیف  َکَیلِإ  ُدَـهْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َمیِحَّرلا  َنَمْحَّرلا  ِهَداَهَّشلا  َو 

اَمَک َنیِّدـلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َناَزیِْملا  َرَدَْـقلا َو  ٌّقَح َو  َباَـسِْحلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َْثعَْبلا  َّنَأ  ٌّقَـح َو  َراَّنلا  َّنَأ  ٌّقَـح َو  َهَّنَْجلا  َّنَأ  َکـُلوُسَر َو  َكُدـْبَع َو 
ُهَّللا يَزَج  ُنِیبُْـملا  ُّقَْـحلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنَأ  َتـْلَْزنَأ َو  اَـمَک  َنآْرُْقلا  َّنَأ  َْتثَّدَـح َو  اَـمَک  َلْوَْـقلا  َّنَأ  َتْعَرَـش َو  اَـمَک  َماَلْـسِْإلا  َّنَأ  َْتفَـصَو َو 

ِیتَّدِش َو َْدنِع  ِیبِحاَص  ای  ِیَتبْرُک َو  َْدنِع  ِیتَّدُع  ای  َّمُهَّللا  ِماَلَّسلِاب  ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ُهَّللا  ایَح  ِءاَزَْجلا َو  َریَخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم 
ْدُْعبَأ ِّرَّشلا َو  َنِم  ْبُْرقَأ  ٍنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  ْنِإ  َکَّنِإَف  ًادـَبَأ  ٍنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  ِیئَابآ  ََهلِإ  یَِهلِإ َو  ِیتَمِْعن  ِیلَو  ای 

اناد و ینیمز ، اه و  نامـسآ  هدننیرفآ  وت  ایادخ  : » ینعی ًاروُْشنَم ؛» َكاَْقلَأ  َمْوی  ًادـْهَع  ِیل  ْلَعْجا  ِیتَشْحَو َو  ِْربَْقلا  ِیف  ِْسنآ  ِریَْخلا َف  َنِم 
هدنب و دـمحم  و  يرادـن ، یکیرـش  ییوت و  اهنت  ادـخ  هک  مدـنب  یم  دـهع  ایند  راد  رد  وت  اب  نم  یمیحر ، نمحر و  راکـشآ و  ناهنپ و 

وت هک  تسا  هنوگناـمه  نیا  تسا و  قح  نازیم  قح و  ربـق  قح و  باـسح  قح و  تثعب  تسا و  قـح  خزود  تشهب و  تسوـت و  ربماـیپ 
روط نامه  لوق  يا و  هدومن  عیرشت  وت  هک  تسا  روط  نامه  مالسا  يا و  هدرک  فصو 
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هب اـم  بناـج  زا  دـنوادخ  يراکـشآ  قـح و  يادـخ  وـت  يا و  هدرک  لزاـن  وـت  هک  تسا  روـط  ناـمه  نآرق  يدوـمرف و  وـت  هک  تـسا 
يا یتخس و  ماگنه  هب  ما  هریخذ  يا  ایادخ ! .دیامرف  تیانع  وا  هب  مالس  تیحت و  دهد ، ار  اه  شاداپ  نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

هب ارم  رگا  هک  نیا  هچ  راذگماو ، دوخ  هب  يا  هظحل  ارم  مناردپ ، يادخ  نم و  يادخ  تمعن ، رد  نم  یلو  يا  تدش و  ماگنه  هب  مروای 
ار وت  هک  يزور  شاب و  نم  سینا  روگ  تشحو  رد  سپ  موش ، یم  کـیدزن  اـه  یبوخ  زا  شیب  اـه  يدـب  هب  نم  يراذـگاو  نتـشیوخ 

.هدب نم  هب  هدش  هتشون  يدهع  منک  یم  تاقالم 

َْدنِع َذَـخَّتا  ْنَم  اَّلِإ  َهَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمی  اـَل   » هیآ میرم  هروس  رد  تیـصو  نیا  و  دـیامن ، تیـصو  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  بلاـطم و  هاـگنآ 
ار تیـصو  نیا  هک  تسا  مزال  وا  رب  تسا و  یناملـسم  ره  قح  تیـصو  تسا و  تیم  دـهع  نیا  .تسا  هدـش  قیدـصت  ًادـْهَع » ِنَمْحَّرلا 

.دزومایب ار  نآ  و  دیامن ، ظفح 

نم هب  ار  تیـصو  نیا  لیئربج  دومرف  ترـضح  نآ  تخومآ و  نم  هب  ادـخ  لوسر  ار  تیـصو  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.نایاپ .داد » میلعت 

يا هنؤم  هب  يزاـین  ترفغم  وـفع و  ساـمتلا  هک  نیا  هچ  دراد ، تحارـص  تسا  هضاـفا  رد  تطاـسو  تعافـش  هک  نیا  رد  هیآ  نیا  سپ 
ُءاَشی ْنَِمل  ُهَّللا  َنَذْأی  ْنَأ  ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ًائیَـش  ْمُُهتَعاَفَـش  ِینُْغت  َال  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَکَو  : » دومرف درادـن و  تساوخ  لاؤس و  زا  شیب 

دنوادخ هک  نیا  زا  دعب  رگم  دناسر ، یمن  يدوس  اهنآ  تعافش  هک  دنتسه  اه  نامسآ  رد  یناگتشرف  اسب  هچ  : » ینعی ( 1483 «) یَضْریَو
و .دهد » هزاجا  دراد  تیاضر  اهنآ  هب  دهاوخ و  یم  هک  ار  یناسک 
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.میدرک حرش  ار  قوف  تایآ  دننامه  مکب » عفشتسم   » هرقف رد  و  نیعفاشلا » هعافش  مهعفنت  امف  : » دومرف

رـسمه یلاوم  زا  یکی  : » تفگ هک  درک  تیاور  ربکم  سابعلا  یبا  زا  رامع  نب  هیواـعم  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  مردـپ  تفگ : ( 1484) یمق
دییوگ یم  دیبیرف و  یم  ار  مدرم  رفعجوبا ! يا  تفگ : دش ، دراو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رب  نمیاوبا  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

.دمحم تعافش  دمحم ، تعافش 

مکـش و تّفع  ایآ  نمیاوبا  يا  وت  رب  ياو  دومرف : هاگنآ  دش ، نوگرگد  شتروص  هک  يروط  هب  دـش  نیگمـشخ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
یم دـنمزاین  دـمحم  تعافـش  هب  ار  دوخ  دـیدید  یم  ار  تمایق  زور  ياه  تّدـش  رگا  شاب  هاگآ  تفیرف ، تخاس و  رورغم  ار  وت  جرف 

نیلوا همه  تمایق  زور  رد  دومرف  هاگنآ  .تسا  هدش  خزود  قحتسم  صخش  هک  تسا  يدراوم  رد  زج  تعافش  ایآ  وت ، رب  ياو  يدید ،
ياراد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دوـمرف : سپـس  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  تعافـش  هب  دـنمزاین  نیرخآ  و 

، دننک تعافش  شیوخ  ياه  هداوناخ  رد  دنناوت  یم  نایعیش  میتسه و  تعافش  ياراد  شیوخ  نایعیـش  رد  ام  تسا و  تما  رد  تعافش 
دنک یم  تعافش  شمداخ  يارب  یتح  نمؤم  دنیامن ، تعافش  دنناوت  یم  رـضم  هعیبر و  لئابق  تیعمج  هزادنا  هب  نینمؤم  دومرف : هاگنآ 

 - یلاعت قح -  شیامرف  نیا  و  درک ، یم  ظفح  امرس  امرگ و  زاارم  مداخ  نیا  امن ، تاعارم  ارم  تمدخ  قح  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  و 
« ًالْوَق َُهل  یِضَرَو  ُنَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  َال  : » دومرف هک  تسا 

.دراد تیاضر  وا  تیالو  هب  دنوادخ  تسا و  رون  نآ  ناشیا  أدبم  هک  دنتسه  یناسک  ناعیفش  زا  دارم  میوگ :

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  درولا  یبا  هب  شدانسا  هب  ( 1485) یمق و 
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نادنچ دنتـسیا و  یم  رـشحم  رد  يراع  هنهرباپ و  مدرم  دـنک ، یم  عمج  اج  کی  رد  ار  مدرم  دـنوادخ  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه  »
دنوادخ هک  نانچ  .دنتـسیا  یم  لاس  هاجنپ  لاح  نیا  رد  دـننز ، یم  سفن  سفن  هدرک و  ناوارف  قرع  هک  دوش  یم  ینالوط  اهنآ  فقوت 

هاتوک يادص  زج  اذل  دیآ و  یم  نییاپ  نمحر  يارب  اهادص  : » ینعی ( 1486 «) ًاسْمَه اَّلِإ  ُعَمْسَت  اَلَف  ِناَمْحَّرِلل  ُتاَوْصَْألا  ْتَعَشَخَو  : » دومرف
یم وگب ، ار  وا  مان  میدینش ، دنیوگ : یم  مدرم  تساجک ؟ یما  ربمایپ  دنز  یم  دایرف  شرع  فرط  زا  يا  هدنهد  ادن  هاگنآ  يونش .» یمن 

دریگ و یم  یـشیپ  مدرم  همه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تساجک ؟ یما  هَّللادبع  نب  دمحم  تساجک ؟ تمحر  ربمایپ  دـیوگ :
یم ار  نایعیش  امش  ماما  دتـسیا و  یم  ضوح  رانک  رد  ترـضح  نآ  تسا ، ءاعنـص  هلبا و  تعـسو  هب  ضوح  نیا  دسر ، یم  ضوح  هب 

.دتسیا یم  وا  اب  دریگ و  یم  رارق  مدرم  يولج  رد  نینمؤملاریما  دناوخ ،

لوسر هک  یماگنه  دننادرگ ، یم  زاب  ار  يا  هدع  دنوش و  یم  ضوح  دراو  يا  هدع  دنور ، اجنادـب  ات  دـنهد  یم  هزاجا  مدرم  هب  هاگنآ 
، دنتسه یلع  هعیش  ناشیا  اراگدرورپ  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  دننادرگ ، یم  رب  ار  ناشیا  هک  دنیب  یم  ار  ام  ناتسود  زا  یخرب  ادخ 
؟ تسا هدش  وت  هیرگ  ثعاب  زیچ  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  هناور  وا  يوس  هب  يا  هتشرف  دنوادخ  دومرف :

.دنناشک یم  منهج  يوس  هب  هدینادرگرب و  ضوح  زا  ار  ناشیا  هک  میرگ  یم  یلع  نایعیش  زا  يا  هدع  يارب  دهد : یم  خساپ 

زا مدیشخب و  وت  هب  ار  یلع  نایعیش  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  دیوگ : یم  ترـضح  نآ  هب  هتـشرف  دومرف :
یناسک هب  وت و  هب  ار  اهنآ  دنتشاد و  یم  تسود  ار  وت  ناشیا  هک  نیا  هچ  .متشذگرد  ناشیا  ناهانگ 
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.دنک یم  دراو  ضوح  هب  ار  ناشیا  میامن ، یم  وت  هرمز  زا  ار  اهنآ  منک ، یم  قحلم  دندوب  لئاق  اهنآ  هب  هک 

ای دـننز : یم  ادـص  دـننک و  یم  هیرگ  زور  نآ  رد  هک  یمدرم  رایـسب  هچ  دـندید  نینچ  یتـقو  دوـمرف : داد و  همادا  رفعجوـبا  ترـضح 
ادیپ اهنآ  هب  تبـسن  هنیک  هتـسج و  تئارب  ام  نانمـشد  زا  هتفرگ و  تسود  ار  ام  هدرک و  لوبق  ار  ام  تیالو  هک  يا  هعیـش  چیه  ادمحم ،

« .دوش یم  دراو  ام  ضوح  رد  تسام و  اب  ام و  بزح  رد  هک  نیا  رگم  تسین  هدرک 

لآ ناتسود  نایعیش و  دنوادخ  هک  تسا  يرون  نامه  عیفش  دش و  نایب  هضافتـسا  هضافا و  رد  تطاسو  تعافـش و  تقیقح  هک  نونکا 
ایند رد  ار  ناشیا  تبحم  تیالو و  هویم  هک  تسا  رون  نیمه  تسا و  ناشیا  ترطف  هفاضا  نآ  هدیرفآ و  نآ  زا  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم 

: تسا هدمآ  تنیط  ( 1487) رابخا رد  هک  نانچ  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  يو  يارب 

ياه لد  هدـش و  داجیا  یکیدزن  نایعیـش  اـم و  نیب  نیمه  رطاـخ  هب  : » ینعی اَـنَیلِإ ؛» ُّنِحَت  ْمُُهبُوُلق  ْمُهَنَیب َو  اَـنَنَیب َو  َُهباَرَْقلا  َکـِلَذ  : » دومرف
هب دوش و  یم  عرفتم  نآ  رهاظم  يارب  ترفغم  وفع و  سامتلا  رد  نذا  یگژیو  رون  نیا  رب  و  .دنک » یم  ادیپ  شیارگ  ام  يوس  هب  ناشیا 

هیلع یلع  سکره  تهج  نیمه  هب  .مدرم و  رگید  هن  تفای و  صاصتخا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  هب  تعافـش  رطاـخ  نیمه 
یم وا  هب  اهنآ  تعافـش  دشاب  هتـشذگ  ياه  تما  زا  ای  دشاب و  هریبک  ناهانگ  لها  زا  هچرگ  دشاب  وا  وریپ  هتـشاد و  تسود  ار  مالـسلا 

.دنرادن یبیصن  تعافش  نیا  زا  نارگید  دسر و 

تسا تعافش  تاجن و  ثعاب  هک  همئا : تیالو  هب  نامیا  لها  شیارگ  رد 

سکره هک  تسا  نیا  ددرگ  راوتسا  اه  لد  هک  يا  هنوگ  هب  بلطم  نیا  قیقحت 
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لماک روط  هب  ینـسح  ءامـسا  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  نییلع  تسا ، نییلع  زا  يو  تنیط  روهظ و  أدـبم  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  یلع 
رگم دوش ، یمن  رداص  ناشیا  زا  توغاط  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  چیه  اذل  دـننآ ، نوؤش  زا  تاریخ  همه  و  دـننآ ، ياه  هخاش  عورف و 

.تسین وا  یتاذ  اذل  دشاب و  یم  توهش  نایلغ  تلفغ و  ای  کچوک و  ياه  شزغل  باب  زا 

اهدعب ینامیشپ  نیا  هچرگ  دریگ ، یم  ار  وا  دوجو  ینامیـشپ  رطاخ  نیمه  هب  تسین ، هانگ  یتشز  راکنا  و  دانع ، باب  زا  رطاخ  نیمه  هب 
ْمِِهبُونُِذل اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاَف  اُولَعَف  اَذِإ  َنیِذَّلاَو  : » دومرف نیقتم  فصو  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دریگ ، ماجنا 

ُراَْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَجَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌهَرِفْغَم  ْمُهُؤاَزَج  َِکَئلْوُأ  َنوُمَْلعی * ْمُهَو  اُولَعَف  اَم  یَلَع  اوُّرِصی  َْملَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغی  ْنَمَو 
دای هب  ار  دنوادخ  دـندرک ، متـس  دوخ  هب  ای  هداد و  ماجنا  یتشز  لمع  هک  یناسک  و  : » ینعی ( 1488 «) َنِیِلماَْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

رارـصا دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  رب  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  ادخ  زج  یـسک  هچ  دندرک و  شـشخب  بلط  شیوخ  ناهانگ  يارب  دندروآ و 
نادواج نآ  رد  تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ریز  زا  هک  تسا  یتشهب  ناشراگدرورپ و  شزرمآ  ناششاداپ  دنناد ، یم  ناشیا  دنزرو و  یمن 

« .تسا ناگدننک  لمع  يارب  یشوخ  شاداپ  دننامب و 

تسا نیا  زا  ترابع  ممل »  » و يدزد ، انز ، زا  دنترابع  شحاوف » : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1489) یفاک رد 
یهانگ چـیه  : » دومرف هک  ( 1490) هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  و  .دـنک » شـشخب  بلط  دـنوادخ  زا  دوش و  هدولآ  هانگ  هب  یـسک  هک 

نادب زاب  و  دنک ، شکرت  ینامز  دنک و  تداع  نآ  اب  نمؤم  هدنب  هک  تسین 
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يا هدـنب  مامللا » : » دومرف ( 1491 «) َمَمَّللا اَّلِإ  َشِحاَوَْفلاَو  ِْمثِإـْلا  َِرئاَـبَک  َنُوِبنَتْجی  َنیِذَّلا  : » دومرف یلاـعت -  يادـخ -  اذـل  و  ددرگ ، هدولآ 
دعب هنهلا  (: » 1492) دومرف یتیاور  رد  .تسا و  هدشن  یـشان  يو  تعیبط  زا  یلو  دوش  یم  هتـشغآ  یهانگ  زا  دـعب  یهانگ  هب  هک  تسا 

نادـب یهاگرید  دوش و  یم  بکترم  هدـنب  هک  تسا  یهاـنگ  ممل » ( » 1493) يرگید تیاور  رد  .هاـنگ و  زا  دـعب  یهاـنگ  ینعی  هنهلا »
« .دوش یم  نآ  بکترم  هرابود  هاگنآ  دنز ، یمن  تسد 

کتیبوبرب انأ  کتیـصع و  نیح  کـصعأ  مل  یهلإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  ( 1494) ام يـالوم  رطاـخ  نیمه  هب  میوگ :
ینبلغ یـسفن و  یل  تلوس  تضرع و  هئیطخ  نکل  نواهتم و  كدـیعول  ضرعتم و ال  کتبوقعل  ـال  فختـسم و  كرمأـب  ـال  دـحاج و 

هک یماگنه  هب  نم  ایادخ ! : » ینعی يدهجب ؛» کتفلاخ  کتیـصع و  دقف  یلع  یخرملا  كرتس  ینرغ  یتوقـش و  اهیلع  ینناعأ  ياوه و 
ضرعم رد  ار  دوخ  متـساوخ  یمن  مدرمـشن و  کبـس  ار  وـت  ناـمرف  مدوـبن و  رکنم  ار  وـت  تیبوـبر  شرورپ و  مدرک ، یناـمرفان  ار  وـت 

ياوه درک و  هسوسو  ارم  مسفن  دش و  يراط  نم  رب  یهانگ  نکیلو  مرامـشب ، تسـس  ار  باقع  هب  وت  دـیعو  ای  مهد و  رارق  وت  تبوقع 
یناـمرفان ار  وت  نم  داد و  ببرف  ارم  يا  هدیـشوپ  نم  رب  هک  يا  هدرپ  و  دـش ، يو  رواـی  کـمک و  نم  تواقـش  دـش و  هریچ  نم  رب  نم 

« ...تفلاخم مدرک و 

رگا اراـگدرورپ ! : » ینعی هـعیطق » اـهب  تدرا  اـم  ینکل  هـعیطق و  تناـک  نا  یهلا  : » دوـمرف ( 1495) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  یلوـم  و 
اهنآ همه  تسا و  ناوارف  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  اه  ترابع  نیا  لاثما  منک و  عطق  متساوخ  یمن  نم  نکیلو  دشاب ، محر  عطق  ناهانگ 

نمؤم زا  تیصعم  رودص  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 
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اب هاـگنآ  تسا ، هدـش  ضراـع  وا  رب  هک  تسا  يا  هضراـع  ممل و  باـب  زا  هکلب  تسین ، نمؤـم  یتاذ  تیـصعم  نیا  یلو  تسا ، نکمم 
اُولَعَف اَذِإ  َنیِذَّلاَو  : » دومرف نیقتم  فصو  رد  یلاـعت -  يادـخ -  هکناـنچ  .دـیامن  یم  هبوت  دـنک و  یم  كرادـت  ار  هاـنگ  نآ  ینامیـشپ 

نیا یلو  دنشاب  هتشاد  رارـصا  یهانگ  رب  تسا  نکمم  ای  دوش و  یم  رداص  نینمؤم  زا  شحاوف »  » هک نیا  رب  دراد  تلالد  هک  ...ًهَشِحاَف »
اب دراوم  نیا  تساهنآ ، ریغ  تلفغ و  يوه و  ندـش  هریچ  هکلب  دـشاب ، یمن  نآ  ندرمـش  کبـس  ملع و  اب  تسین و  راکنا  اـب  باـکترا 

نیاربانب دراد ، تعافـش  هب  دیما  و  دنک ، یم  لکوت  وا  شـشخب  دنوادخ و  هعـساو  تمحر  رب  نمؤم  هک  نیا  هچ  درادـن ، تافانم  نامیا 
زا دیابن  یهانگ  نینچ  هک  نیا  هب  دهد  یم  ربخ  يو  داقتعا  زا  دراد و  یم  رب  هدرپ  يو  نامیا  زا  ناونع  نیا  اب  يو  ینامرفان  تقیقح  رد 

.ددرگ یم  ادخ  باذع  قحتسم  نآ  اب  دوش و  رداص  وا 

ددرگ یم  بلق  تقر  ثعاب  همئا : اب  تاقالم  ترایز و  هک  نیا  رد 

هللا یلصادخ  لوسر  مالسلا و  هیلعرقاب  ماما  زا  .دوش و  یم  بلقنم  رگید  یلاح  هب  نآ  زا  هظحل  هب  هظحل  بلق  هک  تسا  یتالاح  زا  نیا 
، مدوب مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  رد  تفگ :  » دـنا هدرک  هراشا  رینتـسم  نب  مالـس  زا  یفاک  تیاور  نیا  رد  نآ  هب  ( 1496) هلآو هیلع 

امـش هب  ینـالوط  رمع  دـنوادخ  تفگ : دزیخرب ، تساوـخ  نارمح  هک  یماـگنه  دیـسرپ ، بلطم  دـنچ  زا  دـش و  دراو  نیعا  نب  نارمح 
زا ام  لد  میوش و  یم  جراخ  بلق  تقر  اب  امش  تمدخ  زا  میسر ، یم  امـش  تمدخ  هب  ام  دزاس  دنم  هرهب  امـش  دوجو  زا  ار  ام  دهدب و 

نوریب هک  یماگنه  دوش ، یم  شزرا  یب  مدرم  ياه  ییاراد  ام  رب  دزیخ و  یم  رب  ایند 
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شومچ هاگ  اه  لد  نیا  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  .میراد  یم  تسود  ار  ایند  میدرگ ، نیـشنمه  نارجات  اب  میدش و  مدرم  اب  میتفر و 
.دوش یم  مار  هاگ  و 

، میکاـنمیب قاـفن  زا  نتـشیوخ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يا  دنتـشاد : هضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  دومرف : هاـگنآ 
ترخآ هب  بغار  هتخاس و  رکذتم  روآدای و  ار  ام  میتسه ، امش  تمدخ  رد  هک  یماگنه  دنداد : خساپ  دیساره ؟ یم  نآ  زا  ارچ  دومرف :

اب ار  خزود  تشهب و  ترخآ و  ایوگ  هک  يروط  هب  میزرو ، یم  دـهز  مینک و  یم  شومارف  ار  ایند  هدـش و  كانـساره  اـم  ییاـمن ، یم 
رسمه میدییوب و  ار  نادنزرف  میدمآرد و  شیوخ  ياه  هناخ  هب  میتفر و  نوریب  امش  تمدخ  زا  هک  یماگنه  مینیب و  یم  دوخ  نامـشچ 
تلاح نآ  ًالـصا  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  میوش  هدـنک  میدوب  وت  تمدـخ  رد  هک  یلاح  نآ  زا  هک  تسا  کیدزن  میدـید ، ار  هداوناـخ  و 

اهروطخ و نیا  زگره ، دومرف : ناشیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  میـشاب ؟ هدـش  قفانم  ام  هک  يراد  نآ  میب  ایآ  هداـتفین ، قاـفتا 
فـصو نادـب  ار  شیوخ  هک  یلاـح  ناـمه  رب  رگا  مسق  ادـخ  هب  .دـنک  یم  بیغرت  اـیند  فرط  هب  ار  امـش  هک  تسا  ناطیـش  تاءاـقلا 

رافغتـسا ار  يادخ  دیدرک و  یمن  هانگ  رگا  و  دیتفر ، یم  هار  بآ  رب  دنداد و  یم  تسد  امـش  اب  ناگتـشرف  دیدنام ، یم  یقاب  دیدرک ،
.دشخبب ار  ناشیا  دنوادخ  دنوش و  شـشخب  ناهاوخ  دنوادخ  زا  هاگنآ  دـینک ، هانگ  هک  دـیرفآ  یم  ار  یمدرم  دـنوادخ  دـیدومن  یمن 

و ( 1497 «) َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبِحیَو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف دنوادخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ  تسا ، هدـننک  هبوت  هدـنروخ و  بیرف  نمؤم 
(1498 «) ِهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  : » دومرف

زا بوقعی  نب  سنوی  زا  ( 1499) باتک نامه  رد 
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هک دـنادب  دـنک و  یهاـنگ  يا  هدـنب  رگا  دومرف : یم  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هچرگ دشخب ، یم  ار  وا  دنوادخ  دـشخب ، یم  ار  وا  دـهاوخب  رگا  دـنک و  یم  باذـع  ار  وا  دـهاوخب  رگا  تسا و  هاگآ  وا  رب  دـنوادخ 

« .دیامنن ششخب  بلط 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  بلغت  نب  نابا  زا  ( 1500) باتک نامه  رد 
دنک و شـشخب  بلط  هک  نیا  زا  لبق  دشخب ، یم  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دوش  نامیـشپ  دـنک و  یهانگ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه 

یم ار  وا  دمح  زا  لبق  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسادخ ، زا  تمعن  نیا  هک  تسناد  هداد و  تمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنب  چیه 
« .دشخب

ِهیَلِإ ْمُتْوَعَد  اَمِل  َنیِعِباَّتلا  ْمُکیِلاَوَم  ِرایِخ  ْنِم  یِنَلَعَج  َو 

.تسا هدمآ  رایخالا » مئاعد  و   » رد نآ  حرش  تسا و  مالسلا  مهیلع  همئا  ناتسود  زا  ناگدیزگرب  نایب  هرقف  نیا 

ْمُکَراَثآ ُّصَتْقی  ْنَّمِم  یِنَلَعَج  َو 

اهنآ هب  هاگنآ  دوش ، هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  قیاقح  نآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  روما  قیاقح  هب  ندیـسر  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 
هدرک بصن  ار  وا  دنوادخ  هک  هدش  هتفرگ  یـسک  زا  رما  نآ  هک  نیا  دنک و  هاگن  نآ  هب  یلآ  رما  کی  ناونع  هب  سپـس  هدش و  دـقتعم 

هب شدانـسا  هب  یفاـک  تیاور  رد  ( 1501) مالـسلا هیلعرقاب  ماما  هک  نانچ  .تسا  هدرکن  لـمع  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  دـننامه  هنرگو 
ُهُماَنَس ِْرمَْألا َو  ُهَوْرِذ  َلاَق  َُّمث  ِهیَالَْولا ...؛ ِمْوَّصلا َو  ِّجَْحلا َو  ِهاَکَّزلا َو  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  َءایْـشَأ  ِهَسْمَخ  یَلَع  ُماَلْـسِْإلا  ِیُنبا  : » تسا هدومرف  هرارز 
یَّلَوَت ْنَم  َهَّللا َو  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  ُلوُقی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ِِهتَفِْرعَم  َدَْعب  ِماَمِْإِلل  ُهَعاَّطلا  ِنَمْحَّرلا  اَضِر  ِءایْشَْألا َو  ُبَاب  ُهُحاَتْفِم َو  َو 

ِیلَو َهیَالَو  ْفِْرعی  َْمل  ِهِرْهَد َو  َعیِمَج  َّجَـح  ِِهلاَم َو  ِعیِمَِجب  َقَّدَـصَت  ُهَراَهَن َو  َماَص  ُهَلَیل َو  َماَق  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  اَمَأ  ًاـظیِفَح  ْمِهیَلَع  َكاْنلَـسْرَأ  اـمَف 
َِکَئلوُأ َلاَق  َُّمث  ِناَمیِْإلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  َال  ِِهباََوث َو  ِیف  ٌّقَح  َّزَع  َّلَج َو  ِهَّللا  یَلَع  َُهل  َناَک  اَم  ِهَیلِإ  ِِهَتلَالَدـِب  ِِهلاَـمْعَأ  ُعیِمَج  َنوُکی  ُهِیلاَویَف َو  ِهَّللا 
...تیالو هزور و  جح و  تاکز ، زامن ، تسا : هدش  راوتـسا  هیاپ  جـنپ  رب  مالـس  ینعی : ِِهتَمْحَر ؛ ِلْضَِفب  َهَّنَْجلا  ُهَّللا  ُُهلِخْدـی  ْمُْهنِم  ُنِسْحُْملا 

يادخ هک  نیا  هچ  تسوا ، زا  يوریپ  ماما و  تفرعم  نمحر  يدونـشخ  اهنآ و  همه  رد  دیلک و  تمـسق و  نیرتالاب  اهنآ و  همه  يادنلب 
اَمَف یَّلَوَت  ْنَمَو  َهَّللا  َعاَطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ْعِطی  ْنَم  : » دومرف لجوّزع -  - 
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ار وت  نم  دنادرگرب  يور  سکره  هدرک و  يوریپ  دنوادخ  زا  دنک ، يوریپ  ربمایپ  زا  سکره  : » ینعی ( 1502 «) ًاظیِفَح ْمِهیَلَع  َكاَْنلَسْرَأ 
شیوخ لاوما  همه  دنک و  يرپس  هزور  هب  ار  شزور  دنک و  تدابع  ار  بش  همه  یسک  رگا  دیشاب  هاگآ  ما » هدادن  رارق  ناشیا  نابـساپ 

ییامنهار هب  شلامعا  دیامن و  تالاوم  يو  اب  ات  دسانـشن  ار  ادخ  یلو  تیالو  یلو  دیامن ، جـح  دوخ  رمع  مامت  رد  دـهد و  هقدـص  ار 
هورگ نیا  ناگتسیاش  دومرف : هاگنآ  دور ، یمن  رامش  هب  نامیا  لها  زا  دنک و  یمن  ادیپ  ادخ  زا  یباوث  قاقحتسا  هنوگ  چیه  دشاب ، يو 

« .درب یم  تشهب  هب  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ  ار 

ْمُکَلیِبَس ُکُلْسی  َو 

.دشاب یم  نیملاعلا  بر  يوس  هب  هار  هک  تسا  هَّللا  مسا  ناشیا  لیبس 

ْمُکاَدُهِب يِدَتْهی  َو 

.میزاین یب  نآ  هداعا  زا  نونکا  اذل  دش ، ثحب  نآ  زا  لیصفت  هب  هتشذگ  رد  دنک ، تیاده  هار  نامه  هب 

ْمُکِتَرْمُز یِف  ُرَشْحی  َو 

.دنک عمج  امش  رکشل  رد  امش  نیب  نم و  نیب  دنوادخ  ینعی  مدرم ، قرفتم  ياه  هورگ  جوف و  هرمز »  » تسا و عمج  رشح » »

ْمُکِتَعْجَر یِف  ُّرِکی  َو 

.ددرگرب تعجر  ماگنه  رد  ینعی  دمی ، لثم  مض  هب  رکی 

ْمُکِتَلْوَد یِف  ُکَّلَمی  َو 

.موش امش  يایاعر  رب  نانارمکح  ناهاشداپ و  زا  امش  تلود  رد  ینعی  تسا ، لوهجم 

ْمُکِتیِفاَع یِف  ُفَّرَشی  َو 

هب مسر ، يدـنلب  هاگیاج  هب  امـش  تمالـس  نامز  رد  ینعی  تسا ، یـشوخان  زا  تمالـس  ياـنعم  هب  تیفاـع  دـنلب و  ناـکم  ولع و  فرش 
.دسرن نم  هب  نایغاط  ناراکمتس و  متس  هک  يروط 

ْمُکِمایَأ یِف  ُنَّکَمی  َو 

.موش تلزنم  رابتعا و  شزرا و  ياراد  امش  یگریچ  تلود و  نامز  رد 

ْمُکِتیْؤُرِب ادَغ  ُهُنیَع  ُّرَقَت  َو 

.تسامش نارادتسود  همه  يوزرآ  هک  نیا  هچ 
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ْمُکِب َهَّجَوَت  ُهَدَصَق  ْنَم  ْمُکْنَع َو  َلِبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  ْمُکِب َو  َأَدَب  َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  یِلاَم  یِلْهَأ َو  یِسْفَن َو  یِّمُأ َو  ْمُتْنَأ َو  یِبَأِب 

ادخ تخانش  رد 

.داب امش  يادف  ملاوما  هداوناخ و  ردام و  ردپ و  مناج و  ینعی :

دنوادخ دصق  سکره  دریذپ و  یم  امـش  زا  دشاب  دقتعم  وا  یگناگی  هب  سکره  دنک و  یم  عورـش  امـش  زا  دـهاوخب  ار  ادـخ  سکره 
.دیامن یم  هجوت  وا  هب  امش  لاناک  زا  دیامن 

: متسه يا  همدقم  دنمزاین  اه  هرقف  نیا  حیضوت  يارب 

هک ناـنچ  دومن ، هطاـحا  شتافـص  زا  کـیچیه  هب  ناوت  یمن  تخانـش و  ناوـت  یمن  ار  یلاـعت -  كراـبت و  يادـخ -  تاذ  هک  نادـب 
.دنراد حیرصت  تایاور 

َریِمَأ َّنَأ  : » تفگ تسا ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  شدانـسا  هب  یفاـک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوـم  ( 1503) هبطخ هـلمج  زا 
ِدَحَْألا ِدِحاَْولا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَقَف  ًابیِطَخ  َماَق  ُساَّنلا  َدَـشَح  اَّمَلَف  ِهِیناَّثلا  ِهَّرَْملا  ِیف  َهیِواَعُم  ِبْرَح  ِیف  َساَّنلا  َضَْهنَتْـسا  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 

ُلاَُنت ٌهَفِص  َُهل  ْتَسیَلَف  ُْهنِم  ُءایْشَْألا  َِتنَاب  ِءایْشَْألا َو  َنِم  اَِهب  َنَاب  ٌهَرُْدق  َناَک  اَم  َقَلَخ  یَش ٍء  ْنِم  َال  َناَک َو  یَـش ٍء  ْنِم  َال  يِذَّلا  ِدِّرَفَتُْملا  ِدَمَّصلا 
ِبِهاَذَم ُتاَقیِمَع  ِِهتوُکَلَم  ِیف  َراَح  ِتاَفِّصلا َو  ُفیِراَصَت  َكاَنُه  َّلَض  ِتاَغُّللا َو  ُرِیبْحَت  ِِهتاَفِـص  َنوُد  َّلَک  ُلاَْثمَْألا  ِهِیف  َُهل  ُبَرُْـضت  ٌّدَح  َال  َو 

اَهِیناَدَأ یَنْدَأ  ِیف  ْتَهاَـت  ِبوـیُْغلا  َنِم  ٌبُجُح  ِنوـُنْکَْملا  ِهـِبیَغ  َنوُد  َلاَـح  ِریِـسْفَّتلا َو  ُعـِماَوَج  ِهِْـملِع  ِیف  ِخوُـسُّرلا  َنوُد  َعَـطَْقنا  ِریِکْفَّتلا َو 
راب نیمود  رد  نینمؤملاریما  ِنَطِْفلا ؛ ُصْوَغ  ُُهلاَـنی  اـَل  ِمَمِْهلا َو  ُدـُْعب  ُهُُغْلبی  اـَل  يِذَّلا  ُهَّللا  َكَراَـبَتَف  ِرُومُأـْلا  ِتاَـفیَِطل  ِیف  ِلوُقُْعلا  ُتاَِـحماَط 

ینارنخـس دـش و  دـنلب  دـندش  عمج  مدرم  هک  یماگنه  درک ، یم  گنج  هب  بیغرت  قیوشت و  هبطخ  نیا  رد  ار  مدرم  هیواعم  اـب  گـنج 
يزیچ زا  ار  ءایشا  هدماین و  دوجو  هب  يزیچ  زا  هک  تسا  دّرفتم  دمص و  دحا  دحاو  هک  ار  ییادخ  شیاتس  دومرف : درک و 
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هزادنا و دیـسر و  نآ  هب  ناوتب  هک  درادن  یتفـص  دندیدرگ ، زاتمم  وا  زا  ءایـشا  هدـش و  ادـج  ءایـشا  زا  وا  هک  تسا  یتردـق  هدـیرفاین ،
اجنآ رد  تافـص  شخرچ  ینوگانوگ و  دنرـصاق و  يو  تافـص  هب  ندیـسر  زا  ابیز  نانخـس  دز ، یلثم  نآ  يارب  ناوتب  ات  درادن  يدح 

رد خوسر  ندیسر و  زا  لبق  عماج  لماک و  ياه  يرگنشور  ریـسافت و  ددرگ ، یم  ریحتم  وا  توکلم  رد  قیمع  راکفا  دزاب و  یم  گنر 
ياهدرخ اهنآ  نیرت  نییاپ  رد  هک  ییاه  باجح  دـنوش ، یم  لـئاح  يو  نونکم  بیغ  زا  بویغ  ياـه  باـجح  دـننام ، یم  زاـب  شملع 

صاوغ ياه  تنطف  و  دنـسر ، یمن  نادب  دنلب  ياه  تمه  هک  ییادخ  تسا  كرابم  دنوش ، یم  نادرگرـس  فیطل  رایـسب  روما  رد  ذفان 
.تسا ( 1504) رگید رابخا  زا  يرایسب  ترضح و  نآ  ياه  هبطخ  رگید  نیا  ریظن  .دنک » یمن  ادیپ  تسد  وا  هب 

ادج یـش ء و  ندرک  نشور  تفرعم  اریز  دـشاب ، نآ  دـیدحت  زا  دـعب  دـیاب  ددرگ  هتخانـش  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  ّرس 
همه هب  فراـع  هک  نیا  رگم  تـسین  نـکمم  یتخانـش  نـینچ  .دوـشن  هبتـشم  ءایـشا  رگید  اـب  هـک  يروـط  هـب  تـسا  نارگید  زا  ندرک 
رگا دوـش و  یم  دودـحم  فورعم  سپ  دـشاب  نکمم  يا  هطاـحا  نینچ  رگا  دـشاب ، هتـشاد  هطاـحا  فورعم  ياـه  هزیمم  تاصّخـشم و 

تیهوـلا هب  دوـخ  هدرک  دـیدحت  ار  وا  هک  سک  نآ  سپ  هتفر ، نیب  زا  يو  تیلزا  تروـص  نیا  رد  ددرگ ، یم  دودـعم  دوـش  دودـحم 
.تسا رت  هتسیاش 

، دنتسه وا  تاذ  نیع  یلاعت -  يادخ -  تافص  تسوا و  زا  تافص  یفن  دنوادخ  دیحوت  لامک  هک  هدش  دراو  یناوارف  رابخا  رد  اذل  و 
.میدروآ دراد  تلالد  نآ  رب  هک  يرابخا  میدرک و  نایب  ار  اهنآ  ًالبق  و 

رد مه  شرامش  هب  تسین و  دودحم  رگا  و 
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برقم و هتـشرف  هک  تسا  قـلطم  بیغ  يو  رثأتـسم  مسا  هکلب  دـننک ، یمن  كاردا  ار  وا  ساوـح  تسا و  قـلطم  بیغ  سپ  دـیآ ، یمن 
 -. یلاعت قح -  تاذ  هب  دسر  هچ  دنوش ، ملاع  وا  تافص  هب  هنوگچ  سپ  دناد ، یمن  ار  نآ  لسرم  ربمایپ 

ناربمایپ نداتسرف  زین  نآ و  هب  بیغرت  قیوشت و  و  یلاعت -  يادخ -  تفرعم  هب  رما  يانعم  تسا  نینچ  نیا  رما  هک  نونکا  ییوگ : رگا 
.تسا رظن  ّدم  نآ  رد  ادخ  هب  هجوت  هک  ییاه  تدابع  همه  هک  نانچ  تسیچ ؟ ادخ  تخانش  يارب  تسا  نایدا  رادم  هک  ییاه  باتک  و 

یم ار  یلاعت -  يادخ -  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دننک ، باطخ  ار  وا  هتخانـشن و  ار  ادـخ  نابطاخم  درادـن  ناکما  زین  دراد و  ییانعم  هچ 
؟ دننیب

شراـگدرورپ زا  هک  یـسک  لاؤس  زا  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  ( 1505) یفاـک رد  هکلب 
؟ يدید يا  هدرک  تدابع  ار  وا  هک  یماگنه  هب  ایآ  هرا ؛ مل  ًّابر  دبعا  تنک  ام  کلید  لاقف : لاق  هتدبع  نیح  هتیار  له  :» هک دوب  هدیسرپ 

« .منک یمن  تدابع  مسانشن  هک  ار  يراگدرورپ  نم  وت  رب  ياو  دومرف :

َیلاَعَت َهَّللا  َلاَق  ُُدبْعَت  یَـش ٍء  يَأ  : » دوب هدیـسرپ  هک  جراوخ  زا  يدرم  زا  خـساپ  رد   » مالـسلا هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1506) باتک نامه  رد  و 
، ادـخ دومرف : یتسرپ ؟ یم  ار  يزیچ  هچ  ِناَمیِْإلا ؛ ِِقئاَـقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنَِکل  ِراَْـصبَْألا َو  ِهَدَـهاَشُِمب  ُنویُْعلا  ُهَرَت  َْمل  ْلـَب  َلاَـق  ُهَتیَأَر  َلاَـق 

یم ار  وا  نامیا  تقیقح  اب  اه  لد  نکیلو  دننیبب  ار  وا  دنناوت  یمن  دوخ  هدهاشم  اب  اه  مشچ  يرآ  دومرف : يدید ؟ ار  وا  ایآ  داد : خـساپ 
.تسا هدش  تیاور  نینمؤملاریما  زا  یلبق  تیاور  رد  ترابع  رد  یتوافت  نیرتمک  اب  نآ  ریظن  و  .دننیب »

دنتسه ادخ  فّرعم  (ع ) همئا هک  نیا  رد 

: میوگ خساپ  رد 
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زا زاین  یب  اذل  هدشن  میـسقت  نوگانوگ  ءازجا  هب  تسین و  نوگانوگ  وا  تاذ  اذل  تسین ، دقاف  ار  یلالج  یلامج و  لامک  چیه  دنوادخ 
تـسود اذـل  دوب ، ناهنپ  جـنگ  دـیدرگن و  نوزفا  شتردـق  رب  نآ  زا  دـعب  تشادـن و  تردـق  رد  يدوبمک  شنیرفآ  زا  لبق  تسا  قلخ 

داد ناشن  ار  دوخ  صاخ  یگژیو  اب  يا  هبترم  ره  و  دنهد ، ناشن  ار  دوخ  قرف  ملاع  رد  شنوگانوگ  تافص  هدش و  هتخانش  هک  تشاد 
فرظ اذـل  هدوـب و  دودـحم  یهاـنتم و  یملاـع  هک  نیا  هچ  تشادـن ، ار  بـتارم  تافـص و  نآ  روـهظ  تعـسو  ناـکما  ملاـع  نوـچ  و 
دنناوت یمن  دودحم  تادوجوم  دنا و  يدبا  یلزا و  تافص  تاذ و  یلو  دشاب ، یم  دنراد  اهتنا  ادتبا و  هک  ینامز  دودحم و  تادوجوم 

.دنک راکشآ  راثآ  اب  ار  اهنآ  تساوخ  دنوادخ  اذل  دنوش ، دودحم  ریغ  یهانتم و  ریغ  تادوجوم  فرظ 

دنوادخ یلو  دنهد ، ناشن  ار  تساوخ  ادخ  هک  نوگانوگ  تفـص  دنچ  ای  کی و  هک  هدیرفآ  یبتارم  راوطا و  ياراد  ار  تاقولخم  اذـل 
لامج لالج و  تافـص  همه  عماج  هناشن  ناسنا  دنک و  عمج  يو  رد  ار  دوخ  تافـص  همه  ات  تخومآ  ار  نایب  وا  هب  دیرفآ و  ار  ناسنا 

زا یلیلد  تکلمم و  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  اهنآ  زا  کیره  رد  تسا ، نیمز  رب  وا  هفیلخ  تیهولا و  رب  لیلد  تلادع و  تفـص  رهظم  و 
یتعسو رپ  عماج و  هنیآ  ناسنا  هک  نیا  هچ  داد ، رارق  ءامسا  همه  رب  لمتـشم  تافـص و  همه  زا  یعماج  لماک و  هنومن  تردق و  لئالد 
ات دشاب ، یم  دوعص  لوزن و  بتارم  همه  لفکتم  هدوب و  هزنم  دودح  زا  دنک و  یم  تیاکح  ادخ  لامج  لالج و  همه  زا  هک  تسا 
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زا دـعب  ار  وا  سکره  دوـش و  وا  لـیلد  دـسرب و  تمحر  هب  دسانـشب  ار  وا  سکره  و  دنـسرب ، ادـخ  تفرعم  هب  يو  تفرعم  هطـساو  هـب 
انیبان تسا ، نشور  وا  رادید  هدنرب و  وا  ناهرب  گرزب و  وا  ناسحا  هچ  تسا  هزنم  .ددرگ  تخـس  باذع  تجح و  دـنک  راکنا  تفرعم 

! داب دساک  دربن  يا  هرهب  وا  یتسود  زا  هک  يا  هدنب  يالاک  دنیبن و  ار  وا  هک  یمشچ  داب 

ّتبحم ناگدنب  هب  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دـنزاس ، انـشآ  تایآ  نآ  اب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  نیا  اه  باتک  ناربمایپ و  غیلبت  دافم  نیاربانب 
سکره اذـل  .میدرگ  لیلذ  هک  نیا  نودـب  مییامن  يوریپ  وت  تایآ  زا  ام  ات  يداتـسرف  یم  یناربمایپ  شاک  هک  دـیوگن  یـسک  اـت  دراد ،

َلُِّزن اَم  ِساَّنِلل  َنیَُبِتل  َرْکِّذلا  َکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  : » دومرف دوش و  هدـنز  لیلد  هنیب و  اب  دـش  هدـنز  سکره  دـشاب و  لیلد  يور  زا  دـش ، كاله 
.تسا تایآ  لزن » ام   » زا دارم  ییامن » نایب  هدش  لزان  ناشیا  يارب  هک  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میداتسرف  ار  نآرق  ام  : » ینعی ( 1507 «) ْمِهَیلِإ

رب هاگنآ  دسانـشب ، ار  يربک  تیآ  نآ  دـننک و  زاب  هدومن و  حرـش  ار  دوخ  بتارم  ینعی  ( 1508 «) َنوُرَّکَفَتی ْمُهَّلََعل  : » دوـمرف همادا  رد  و 
زین و  ( 1509 «) .دنوش رکذـتم  دـیاش  میتخاس  رّـسیم  ار  نآ  وت  نابز  هب  ام  : » دومرف دـنیامن و  لالدتـسا  ههلآلا  هلا  بابرالا و  بر  دوجو 

تایآ هب  مدرم  يروآدای  يارب  باتک  لازنا  ناربمایپ و  نداتـسرف  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  يرگید  تاـیآ 
تایآ و  ( 1510 «) ْمِهِـسُْفنَأ ِیفَو  ِقاَفْآلا  ِیف  اَِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  : » تسا هدرک  هراشا  اهنآ  هب  داـجیا  ودـب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  راـگدرورپ 

نارفاک هب  دیعو  نینمؤم و  هب  هدعو  لماش 
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.تسا

مهیلع وا  نیرهاط  لآ  دمحم و  رد  دراد و  دوجو  نآ  زا  یقادـصم  یـسفن  ره  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  تایآ  نیا  و 
باب و هار و  تسد و  لیبس و  نیع و  هجو و  زین  دنـسوفن و  همه  رد  ادخ  هفیلخ  تایآ  نآ  و  تسا ، دوجوم  نآ  یلک  قادـصم  مالـسلا 
ادـخ و هب  نامیا  ار  نآ  هب  نامیا  دراد و  رارق  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  تسادـخ  یلعا  لثم  مسا و  یلو و  بنج و  ناهرب و  تجح و 

ندوب یلاخ  ار  وا  زا  ندوب  یلاخ  هتسناد و  ادخ  هب  لهج  ار  نآ  هب  لهج  ادخ و  تفرعم  ار  نآ  هب  تفرعم  ادخ و  هب  رفک  ار  نآ  هب  رفک 
و ممـالا » هداـقو   » رد دـشاب و  یم  تاریخ  همه  أدـبم  هک  تسادـخ  مسا  نیا  تسا و  هتـسناد  ادـخ  هب  هجوت  ار  يو  هب  هجوت  ادـخ و  زا 
ار ادـخ  ناوـت  یم  وا  هار  زا  اـهنت  تسین و  نکمم  يو  هب  تفرعم  نودـب  ههلـآلا » هلا   » تفرعم هک  هدـش  ناـیب  هریغ  و  ناـمیالا » باوـبا  »

.درک هجوت  دنوادخ  هب  دیاب  يو  تهج  زا  درک و  تدابع 

ینعی ( 1511 «) ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َالَو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  * ًالیِْزنَت َنآْرُْقلا  َکیَلَع  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  اذل  و 
ْرُکْذاَو « » .امنن يوریپ  دنساپسان  راکهانگ و  هک  ناشیا  زا  نک و  ییابیکش  تراگدرورپ  مکح  يارب  سپ  میداتـسرف ، وت  رب  ار  نآرق  ام  »

« امن دای  ماش  حبص و  رد  ار  شیوخ  راگدرورپ  مان  : » ینعی ( 1512 «) ًالیِصَأَو ًهَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا 

ماـن دـش و  راگتـسر  درک  هـشیپ  یگزیکاـپ  هـک  سکره  : » ینعی ( 1513 «) یَّلـَـصَف ِهِّبَر  َمْـسا  َرَکَذَو  یَّکَزَت *  ْنَـم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » دوـمرف و 
دای ار  شراگدرورپ 
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رد زور  رد  : » ینعی ( 1514 «) ًـالِیْتبَت ِهَیلِإ  ْلَّتَبَتَو  َکِّبَر  َمْسا  ْرُکْذاَو  ًـالیِوَط *  ًاْحبَـس  ِراَـهَّنلَا  ِیف  َکـَل  َّنِإ  : » دومرف و  درازگزاـمن » درک و 
اَم ًایَأ    ِ َنَمْحَّرلا اوُعْدا  ْوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُْلق  : » دومرف و  .وش » وا  رد  یناف  ربب و  ار  تراـگدرورپ  ماـن  یـشوج و  بنج و  رد  هنازور  ياـهراک 
ره ياعد  زا  هسدقم  هیحان  زا  دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  خیـش  هطـساو  هب  هک  یتیاور  و  ( 1515 «) یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت 

ینإ مهللا  : » دومرف هک  نیا  هچ  دراد  تلالد  اـم  بولطم  رب  ینـشور  هب  ( 1516) .تسا هدـش  رداص  يرمق  يرجه  بجر 951  هام  زور 
نونلعملا کتردـقل  نوفـصاولا  كرمأـب  نورـستسملا  كرـس  یلع  نونومأـملا  كرمأ  هـالو  هب  كوعدـی  اـم  عیمج  یناـعمب  کـلأسأ 

لیطعت یتلا ال  کتاماقم  کتایآ و  كدـیحوتل و  اناکرأ  کتاملکل و  نداعم  مهتلعجف  کتیـشم  نم  مهیف  قطن  امب  کلأسأ  کتمظعل 
کنم و اهؤدـب  كدـیب  اهقتر  اهقتف و  کقلخ  كدابع و  مهنأ  الإ  اهنیب  کنیب و  قرف  کفرع ال  نم  اهب  کـفرعی  ناـکم  لـک  یف  اـهل 

کلذبف تنأ  الإ  هلإ  نأ ال  رهظ  یتح  کضرأ  كءامس و  تألم  مهبف  داور  هظفح و  داوزأ و  هانم و  داهـشأ و  داضعأ و  کیلإ  اهدوع 
زار مرحم  هک  ینایلاو  مناهاوخ ، دنهاوخ  یم  نآ  هب  ار  وت  رما  نایلاو  هک  ییامسا  همه  هطساو  هب  وت  زا  نم  راگدرورپ  : » ینعی کلأسأ ؛

.دنتسه وت  تمظع  هدنیامن  راکشآ  وت و  تردق  هدننک  فصو  ترما و  هب  هدنهد  تراشب  وت و 

تاـیآ دـیحوت و  ياـه  هیاـپ  يداد و  رارق  تدوخ  تاـملک  نداـعم  ار  ناـشیا  تساـیوگ و  ناـشیا  رد  هک  وت  تیـشم  هطـساو  هب  وـت  زا 
هک یناسک  مهاوخ  یم  دراد ، یمن  رب  یلیطعت  هاگچیه  یناکم و  چیه  رد  هک  يدومن  تتاماقم 
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، دنتسه وت  قولخم  ناگدنب و  ناشیا  هک  نیا  زج  تسین  یتوافت  ناشیا  وت و  نیب  .تخانش  ار  وت  اهنآ  هطساو  هب  تخانـش  ار  وت  سکره 
ناربهر و نیزاوم و  نادـهاش و  وت و  ناتـسد  دـنوش ، یم  متخ  وت  هب  هدـش و  عورـش  وت  زا  تسوت ، تسد  هب  ناشیا  نتـسب  ندرک و  زاب 
زا امسا  نیمه  هب  تسین ، وت  زج  ییادخ  هک  دش  نشور  ات  يدرک  رپ  ار  شیوخ  نیمز  اه و  نامـسآ  ناشیا  اب  دنناگدنیوج  نارادساپ و 

(1517 «) .مناهاوخ وت 

یمسم اب  ادخ  مسا  تبسن  رد 

یَنْعَْملا َنوُد  َمْسِالا  َدَبَع  ْنَم  َرَفَک َو  ْدَقَف  ِمُّهَوَّتلِاب  َهَّللا  َدَبَع  ْنَم  : » دومرف يا  هدـع  زا  یفاک  تیاور  رب  انب  ( 1518) مالسلا هیلع  قداص  ماما 
ُهَْبلَق ِهیَلَع  َدَقَعَف  ُهَسْفَن  اَِهب  َفَصَو  ِیتَّلا  ِِهتاَفِِصب  ِهیَلَع  ِءاَمْسَْألا  ِعاَقیِِإب  یَنْعَْملا  َدَبَع  ْنَم  َكَرْـشَأ َو  ْدَقَف  یَنْعَْملا  َمْسِالا َو  َدَبَع  ْنَم  َرَفَک َو  ْدَقَف 

؛ ًاّقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ  َرَخآ  ٍثیِدَح  ِیف  ًاّقَح َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأَف  ِِهتِیناَلَع  ِهِِرئاَرَس َو  ِیف  ُُهناَِسل  ِِهب  َقَطَن  َو 
مسا و سکره  هدـش و  رفاک  هدـیتسرپ  انعم  نودـب  ار  مسا  سکره  هدـیزرو و  رفک  هدرک  تدابع  مّهوت  اـب  ار  دـنوادخ  سکره  ینعی :

نادـب ار  دوخ  هک  یفاصوا  اب  ار  ءامـسا  هک  نیا  هب  هدرک  تدابع  ار  انعم  سکره  هدـش و  كرـشم  هدومن  مضنم  رگیدـمه  اـب  ار  ینعم 
نارای ًاقح  ناشیا  دـشاب  ایوگ  قطان و  نآ  هب  هینالع  ّرـس و  رد  شنابز  هتـسب و  هرگ  نآ  اب  ار  شلد  هدرک و  قـالطا  وا  رب  هدرک  فصو 

« .دنتسه مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. دنمؤم ًاقح  ناشیا  ( » 1519 :) رگید ثیدح  رد  و 

ِهَّللا َو ِءاَمْـسَأ  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  َلَأَـس  ُهَّنَأ   » هک هدـش  تیاور  مکح  نب  ماـشه  زا  شدانـسا  هـب  ( 1520) باتک ناـمه  رد  و 
ُهَّللا اَِهقاَِقتْشا 
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ْدَقَف یَنْعَْملا  َنوُد  َمْسِالا  َدَبَع  ْنَمَف  یَّمَسُْملا  ُریَغ  ُمْسِالا  ًاهُولْأَم َو  یِضَتْقی  َُهلِْإلا  ٍَهلِإ َو  ْنِم  ٌّقَتْـشُم  ُهَّللا  ُماَشِه  ای  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  ٌّقَتْـشُم  َوُه  اَّمِم 
ترـضح نآ  زا  ُدیِحْوَّتلا ؛ َكاَذَف  ِمْسِالا  َنوُد  یَنْعَْملا  َدَبَع  ْنَم  ِنیَْنثا َو  َدَبَع  َرَفَک َو  ْدَقَف  یَنْعَْملا  َمْسِالا َو  َدَبَع  ْنَم  ًائیَـش َو  ُْدبْعی  َْمل  َرَفَک َو 

هلا هدش و  قتشم  هلا »  » زا هَّللا »  » ماشه يا  دومرف : نم  هب  تفگ : دشاب ؟ یم  قتشم  هچ  زا  هک  دندیسرپ  نآ  قاقتشا  هَّللا و  مسا  زا  دیـسرپ 
هدـیتسرپ و ار  يزیچ  هدـیزرو و  رفک  دـنک ، تدابع  انعم  نودـب  ار  مسا  سکره  تسا ، یمـسم  زا  ریغ  مسا  دـهاوخ و  یم  ار  یهولأـم 

نیمه دـنک ، تداـبع  ار  مسا  نودـب  اـنعم  سکره  و  تسا ، هدرک  تداـبع  ار  نتود  هدـیزرو و  رفک  هدـیتسرپ  ار  اـنعم  مـسا و  سکره 
هدروآ ظفل  رد  یتوافت  كدـنا  اب  نآ  قاقتـشا  ءامـسا و  یناـعم  باـب  رد  ار  نیمه  .تسا و  دوبعم  باـب  رد  تیاور  نیا  تسا » دـیحوت 

(1521) .تسا

يو يارب  دـنوادخ  اذـل  دوش ، یمن  كرد  یناعم  زا  ییانعم  چـیه  اب  یلاـعت -  يادـخ -  نوچ  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نیا  ياـنعم  سپ 
ُءاَمـْـسَْألا ُهَـلَف  اوُعْدـَـت  اـَـم  ًاــیَأ    ِ َنَـمْحَّرلا اوُـعْدا  ْوَأ  َهَّللا  اوُـعْدا  ْلــُق  : » دوــمرف دــنناوخب و  ار  وا  نآ  اــب  مدرم  هـک  هداد  رارق  ییامــسا 

نیا همه  هک  نیا  هچ  تسین  ءامـسا  زا  لوقعم  موهوم و  روـما  اـی  اـهنآ و  لاـیخ  شوـقن و  ظاـفلا و  ءامـسا  زا  دارم  و  ( 1522 «) یَنْسُْحلا
نآ ءامـسا  زا  دارم  هکلب  تساه  لقاع  اه و  هدـنیامن  مهوت  اه و  هدـننک  لایخ  اه و  هدنـسیون  اـه و  هدـنیوگ  قولخم  بتارم  لـحارم و 

هداد و رارق  داجیا  يادتبا  رد  یسفن  ره  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ 
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مان دنوادخ  : » دومرف ءامـسا  ثودح  ثیدح  رد  ( 1523) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هدومن ، شیوخ  يدوجو  بتارم  رگید  أدـبم  ار  نآ 
تسین لکش  دسج و  ياراد  اه  مان  نآ  صخش  دراد و  دوش  هتفگ  هک  نیا  نودب  یظفل  هتشاد و  ادص  نودب  یفورح  هک  هدیرفآ  ییاه 

همه ساـسحا  زا  درادـن ، يدودـح  تسا ، یفتنم  نآ  زا  قـمع  ضرع و  لوـط و  تسین ، یگنر  ياراد  دوـش و  یمن  هیبـشت  يزیچ  هب  و 
رارق شودـمه  شخب  راهچ  ياراد  مات و  لماک و  هملک  ار  نآ  اذـل  تسا ، یگدیـشوپ  نودـب  اما  هدیـشوپ  تسا ، بوجحم  اـه  مهوتم 

.دش حرش  هلاسرلا » عضوم  و   » هرقف رد  ثیدح  نیا  تسا » هداد 

لقع و سفن و  مهو و  لایخ و  مسج و  ملاع  زا  هیلخت  زا  دعب  ناشیا  هک  تسا  نیا  دنناوخ  یم  ار  وت  ءامسا  نیا  هطساو  هب  همئا  هک  نیا 
دح رخآ و  لوا و  مسا  نیا  هک  دنبای  یم  نآ  تخانش  زا  دعب  هدرک و  فصو  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یمسا  نآ  هب  ندیسر 

یلاثم ياراد  یسفن  ره  هک  نیا  هچ  تسا  دودحم  یهلا  ملاع  رد  هچرگ  دسرب ، نآ  هب  دوخ  ملاع  رد  دناوتب  ناسنا  هک  دنرادن  یتفص  و 
اب دشاب ، یم  هریغ  رصب و  عمس و  دوجو و  تایح و  تردق و  ملع و  لیبق  زا  ادخ  تافـص  همه  أدبم  دوخ  ملاع  رد  تسا و  مسا  نآ  زا 
اه هدارا  اه و  هکلم  فالتخا  اریز  دنراد ، ار  مسا  نیا  زا  ییاه  لاثم  رگید  هک  نیا  هچ  دـشاب ، یم  ثداح  دودـحم و  قولخم و  هک  نیا 

مولعم سپ  تسا ، تارثؤم  بابسا و  نآ  فالتخا  زا  یشان  تافالتخا  نیا  هک  دنک  یم  تلالد  نوگانوگ  راثآ  زین  مدرم و  تایهتشم  و 
نیا هک  سک  نآ  هک  دوش  یم 
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نوگانوگ و ءامـسا  نآ  هدننیرفآ  هتـشاذگ  تعیدو  هب  ار  تافـص  همه  وا  رد  هدرک و  شداجیا  هدومن و  شدودـحم  هدـیرفآ و  ار  مسا 
یم ءامـسا  نیا  همه  دودـح  زا  هزنم  تسا و  ههلآلا  هلا  بابرالا و  بر  وا  هک  دوش  یم  مولعم  و  تسا ، داـضتم  لوقع  فلتخم و  سوفن 
هدش قرغ  زاورپ  دـنلب  ياهدرخ  وا  بجح  هجل  نیرتمک  رد  هکلب  تسار ، ود  اه  تنطف  یـصاوغ  کتزیت و  لوقع  سرتسد  زا  دـشاب و 
نیا هچ  دنک ، ادیپ  هطاحا  زین  دوخ  رب  هکلب  دوش  لعاف  نوؤش  همه  رب  طیحم  دناوت  یمن  لعف  دنیادخ و  لعف  تانکمم  هک  نیا  هچ  دنا ،

هلا هب  هجوت  هنیآ  تلآ و  ار  نآ  هدرک و  ور  نآ  هب  دوش ، هتخانـش  تسادخ  هجو  هک  مسا  نآ  هک  یماگنه  .دیآ و  یم  مزال  ضقانت  هک 
وا دیهاوخ  یم  هک  یماگنه  رد  دیز  ظفل  هب  هجوت  ای  و  هَّللا -  اهفرـش  ادخ -  هناخ  هب  هجوت  لثم  میهد ، یم  رارق  بابرالا  بر  ههلآلا و 

هکلب دینک ، هاگن  یلالقتـسا  روط  هب  دیز  تروص  هب  هک  نیا  نودب  .دینک  یم  دیز  يور  هب  هجوت  هبطاخم  ماگنه  رد  ای  دینک و  ادص  ار 
هک ناــنچ  .تـسا  بر  یفرح  ياــنعم  هـب  اذــل  دــییامن ، یم  دــیز  دوـخ  هظحــالم  تـلآ  هـیآ و  هـنیآ و  ار  دــیز  تروــص  ظــفل و 
ّبر زا  دارم  زین  مینک و  یمن  تدابع  ار  هتخانـشان  راگدرورپ  زگره  ام  هک : دـندومرف  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  و  ( 1524) نینمؤملاریما
ّرقا نم  ای   » رد ( 1525) دوبعم زا  دارم  و  هبر » فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تساـنعم  نیمه 

، دبای یم  رد  نامیا  تقیقح  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  تسا  بلق  نیمه  .تسا و  نیمه  .دوبعم » لک  هیدوبعلاب  هل 
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.دزادرپ یمن  يرگید  هب  يو  زا  دور و  یمن  نوریب  نآ  زا  دنیشن و  یم  شرانک  رد  هدرک و  ادیپ  نانیمطا  ینعی 

تعمج کتفرعم  یلع  ههلاولا و  بولقلا  تماه  کب  یهلإ  : » دومرف نیرکاذ  تاجانم  رد  ( 1526) مالسلا هیلع  نیدجاس  دیس  هک  نانچ 
ناجیه رد  وت  زا  قشاع  ياه  لد  ایادخ  ینعی : كایؤر ؛ دنع  الإ  سوفنلا  نکست  كارکذب و ال  الإ  بولقلا  نئمطت  الف  هنیابتملا  لوقعلا 
نودـب اه  ناج  دـننک و  یمن  ادـیپ  شمارآ  وت  دای  هب  زج  اه  لد  هک  نیا  هچ  دـنا ، هدیـسر  وت  تخانـش  هب  نوگانوگ  ياـهدرخ  تسا و 

.دنبای یمن  رارق  نوکس و  وت  ندید 

ار نآ  یمسا  يانعم  روط  هب  لالقتسا و  هب  ینعی  دنک  تدابع  یمـسم  نودب  ار  مسا  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  دارم  سپ 
تاذ شدوخ  هک  ییامسا  هطساو  هب  ار  یمـسم  سکره  هدیزرو و  كرـش  دتـسرپب ، یمـسم  اب  ار  مسا  سکره  تسا و  رفاک  دتـسرپب ،
دارم داتـسرف و  ناگدنب  يوس  هب  دوخ  تردق  اب  دـنوادخ  ار  مسا  نآ  هتبلا  تسا ، یقیقح  نمؤم  دـمانب  هدـیمان  هدرک و  فصو  ار  دوخ 

.تسا یقیقح  نمؤم  دمانب  یمسا  نینچ  هب  ار  دنوادخ  رگا  تسا ، هدرک  فصو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یمسا  نامه 

رگا سپ  دننک ، تدابع  ار  وا  ءامـسا  نآ  اب  ناگدنب  ات  هدادـن  رارق  یتجح  دـنوادخ  دـنناسنا و  قولخم  مسا و  نیا  نوؤش  نارگید  یلو 
.تسا هدش  رفاک  وا  هب  ای  هدیزرو و  كرش  گرزب  يادخ  هب  دنک  تدابع  ار  ادخ  اهنآ  اب  یسک 

ْنِم ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَتناَـف  ٍناَْطلُـس  ْنِم  اَِـهب  ُهَّللا  َلََّزن  اَـم  ْمُکُؤاـَبآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمتیَّمَـس  ٍءاَمْـسَأ  ِیف  ِینَنُولِداَُـجتَأ  : » دومرف یلاـعت -  يادـخ - 
دنوادخ دیا و  هدیمان  ار  اهنآ  نات  ناردپ  دوخ و  هک  ییاه  مان  رد  نم  اب  ایآ  : » ینعی ( 1527 «) َنیِرِظَتنُْملا
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« .منارظتنم زا  امش  اب  مه  نم  دیشاب  رظتنم  دینک ، یم  وگو  تفگ  هلداجم و  هدادن  رارق  یتجح  نآ  رب 

اَّلِإ اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمژأ    ِ ِهَّلل اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ْنِإ  ٍناَْطلُس  ْنِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  ْمُکُؤَابآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمتیَّمَـس  ًءاَمْـسَأ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اَم  : » دومرف و 
تدابع دـیا  هداهن  اهنآ  رب  نات  ناردـپ  دوخ و  هک  ییامـسا  زج  : » ینعی ( 1528 «) َنوُمَْلعی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُمیَْقلا  ُنیِّدـلا  َِکلَذ  ُهاـیِإ 

نید نیا  دیتسرپن ، ار  وا  زج  هک  هداد  روتـسد  هک  نیا  هچ  تسین ، ادخ  يارب  زج  مکح  هدادن ، رارق  یتجح  اهنآ  رب  دنوادخ  دینک ، یمن 
ْنِإ ٍناَْطلُس  ْنِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  ْمُکُؤَابآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمتیَّمَس  ٌءاَمْسَأ  اَّلِإ  یِه  ْنِإ  : » دومرف »و  .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  نکیلو  تسا ، دنمـشزرا 
نات ناردپ  امـش و  هک  تسا  ییاه  مان  اهنت  اه  نیا  : » ینعی ( 1529 «) يَدُْهلا ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاَج  ْدََـقلَو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  اَمَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتی 

زا ناربمایپ  هک  یلاح  رد  دینک ، یمن  يوریپ  ار  یناسفن  ياهاوه  نامگ و  زج  امـش  هدادـن ، رارق  نآ  رب  یتجح  دـنوادخ  دـیا ، هتـشاذگ 
« .دنا هدروآ  تیاده  ناشراگدرورپ 

ناشیا هکلب  تسا ، هدشن  لزان  اهنآ  شتسرپ  يارب  یلیلد  چیه  هک  نیا  هچ  تسا ، ءامسا  نآ  تدابع  رب  تّمذم  خیبوت و  تایآ  نیا  دافم 
ینامسآ ياه  باتک  هدمآ و  ناربمایپ  هک  نآ  اب  دندرک ، باختنا  رایتخا و  شتـسرپ  يارب  ار  اهنآ  دوخ  یناسفن  ياهاوه  اه و  نامگ  اب 

ار وا  هک  هداد  نامرف  هدیمان و  نآ  هب  ار  نتشیوخ  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  رگید  هَّللا و  مسا  نایملاع  راگدرورپ  هار  هک  دوب  هدش  لزان 
.دوب تسخن  تایآ  ياضتقم  هک  نانچ  دنناوخب ، ءامسا  نآ  هب 

رفک .دننک  باطخ  وا  اب  هدرک و  رضاح  لد  رد  ار  ماما  تروص  لیبق  زا  هریغ  دشرم و  تروص  هک  نیا  رد  هیفوص  هیور  نیاربانب 
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نآ هب  ار  نتـشیوخ  دـنوادخ  هک  ییامـسا  هرمز  زا  دـشاب و  یم  ناـشدوخ  نوؤش  زا  تروص  نآ  هک  نیا  هچ  تسا ، گرزب  يادـخ  هب 
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هچنآ  فـالخ  رب  دوش ، یم  هدـینادرگزاب  ناـشیا  هب  هدوب و  قولخم  تروص  نآ  هکلب  تسین ، دـشاب  هدوتس 
دنوادخ ناوت  یمن  نآ و  هیحان  زا  نیا  رگم  دومن  هجوت  دنوادخ  هب  ناوت  یمن  تسادـخ و  تافـص  زا  مسا  نآ  هک  اریز  تسا ، هدومرف 

.دیدیمهف هک  نانچ  تسا ، مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرس  مسا  نآ  درک و  تدابع  شور  نآ  هب  زج  ار 

دینک و عورـش  مسا  نیا  اب  هک  هداد  روتـسد  ینعی  تسا  ءاشنا  ...مکب » ءدب  هَّللا  دارا  نم   » زا دارم  دیدیمهف ، ار  همدـقم  نیا  هک  یماگنه 
مـسا نیمه  هطـساو  هب  هک  نیا  رگم  درک  ههلـآلا » هلا   » هدارا ناوت  یمن  هک  نوچ  .دیـسرب  وا  هب  دـییامن و  یلاـخ  ار  دوخ  ملاوع  همه  زا 

.دیروآ يور  وا  هب  ًامتح  هک  هدرک  بجاو  هک  نیا  هچ  تسا  ءاشنا  مکنع » لبق  هدّحو  نم  و   » زا دارم  .دشاب و 

تاهج همه  رب  دنوادخ  اریز  درادن ، یتهج  دنوادخ  هک  نیا  هچ  تسادخ ، هب  هجوت  بوجو  ءاشنا  مکب » هّجوت  هدـصق  نم  و   » زا دارمپ 
هب طوبرم  نیا  هَّللادبع » ام  هَّللا و  فرع  ام  انالول  و  : » دندومرف اذل  تسا و  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرـس  وا  هک  دـیتسناد  تسا و  طیحم 

.دوب ناشیا  ّرس 

هچنآ ار  نارگید  دـنناوت  یم  هنوگچ  سپ  دنـسرب ، هبترم  نآ  هب  دـنناوت  یمن  هدیـسرن و  نارگید  هک  نیا  ناشیا  رهاظم  هب  تبـسن  اـما  و 
یم ناشیا  هطساو  هب  مدرم  ندناسر  ندیسر و  سپ  دنشاب ، هتفرگ  ناشیا  زا  ار  دوخ  شناد  هک  یناسک  رگم  دنناسرب ، دنا  هدیـسرن  دوخ 

ناشیا زا  یتایاور  اذل  نارگید و  هن  دشاب و 
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.دش نایب  مکلوقب » ذخآ   » رد اهنآ  زا  یخرب  هدیسر و  ناشیا  زا  هک  نیا  رگم  دسر  یمن  قح  زا  زیچ  چیه  هک  هدیسر 

ْمُکَءاَنَث یِصْحُأ  یِلاَوَم ال 

هب اهنآ  شرامش  فاصوا و  رکذ  رد  اذل  دندرگزاب ، رگید  یخرب  رب  یخرب  هک  یماگنه  تسا  یـشلا ء » ینث   » ردصم لوا  حتف  هب  ءانث » »
تسا حدم  نامه  ءانث  اذل  .تسا  هدوزفا  هدرک و  فطع  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  هدرک و  عمج  ار  فاصوا  نآ  ایوگ  هدش ، هتفرگ  راک 

دیز ياه  یبوخ  تسا و  هدنشخب  دنمدرخ و  ملاع  دیز  دوش : یم  هتفگ  هک  نیا  لثم  درامـش و  یم  ار  نآ  هدش و  اه  یبوخ  عاونا  دای  و 
هک تسا  نیا  دارم  سپ  منک ، ادیپ  هطاحا  وت  ياه  یبوخ  همه  رب  مناوت  یمن  ینعی  کیلع » ءانث  یصحا  ال  : » دومرف هک  نیا  درامـشب ، ار 

.مروآ رامش  هب  ار  نآ  تایلک  هدرمش و  ار  اهنآ  مناوت  یمن  هک  هدیسر  يا  هزادنا  هب  وت  ياه  یبوخ 

ْمُکَهْنُک ِحْدَمْلا  َنِم  ُغُلْبَأ  َو ال 

حدم ییابیز  هب  ار  دیراورم  نم  دوش : هتفگ  هک  نیا  لثم  دوش ، یم  هدرمش  وا  یبوخ  تفص و  کی  نآ  اب  تسا و  یـش ء  فصو  حدم 
کی نایب  زا  ناگدـننک  حدـم  هک  تسا  نیا  روبزم  نایب  زا  دارم  سپ  .دـنک  یم  نایب  ار  نآ  ندوب  لالز  تیاهن  ناـیب  هلمج  نیا  مدرک ،
دراد دوجو  ناشیا  هلبج  رد  ناوارف  تالامک  دایز و  ناشیا  تردق  ناوارف و  ناشیا  ملع  هک  نیا  هچ  دنزجاع ، يو  تفـص  تیـصوصخ 

بدا و فالخ  هک  دوش  یمن  رداص  يزیچ  ناشیا  زا  هک  تسا  يوق  يا  هزادنا  هب  ناشیا  تمـصع  تسین و  یندـش  لیاز  هک  يروط  هب 
.تسا هدش  رداص  نارگید  زا  هک  نانچ  دشاب ، یلوا 

ْمُکَرْدَق ِفْصَوْلا  َنِم  َو 

يروط هب  تسا ، یهانتم  ریغ  امش  تافص  بتارم  ینعی  دنک ، یم  نایب  ار  نآ  تاجرد  تافـص و  تیمک  هک  نیا  هب  تسا  حدم  فصو 
.درک ءافیتسا  ار  نآ  نوؤش  بتارم و  ناوت  یمن  هک 

ِراَّبَجْلا ُجَجُح  َوِراَرْبَأْلا  ُهاَدُه  ِرایْخَأْلا َو  ُروُن  ْمُتْنَأ  َو 

ِراَّبَجْلا ُجَجُح  َوِراَرْبَأْلا  ُهاَدُه  ِرایْخَأْلا َو  ُروُن  ْمُتْنَأ  َو 

.تسا بترم  رشن  فل و  قیرط  هب  فصو  حدم و  ءاصحا و  رد  یناوتان  تلع  نایب  تارقف  نیا 

هدیرفآ نآ  زا  امش  هک  تسا  ییأدبم  تاحشرت  زا  یحشرت  ناشیا  زا  هرداص  تاریخ  و  رایخالا » مئاعد   » نوچ امش  هک : تسا  نیا  دارم 
رایخا زا  دارم  دنا و  هدش  هدیرفآ  هتـشاذگ  تعیدو  هب  اهنآ  رد  دـنوادخ  هک  امـش  ّرـس  تنیط و  هدایز  زا  ناشیا  هک  نیا  هچ  دـیا ، هدـش 

تالامک رب  عرفتم  هک  یتاریخ  زا  یکی  اهنت  شرامش  زا  نم  دنتسه و  ادخ  برقم  ناگتشرف  ناحلاص و  ءادهش و  نیلـسرم و  نارمایپ و 
عمج دوخ  رد  ار  تالامک  همه  تعیبط  تقیقح و  امش  امش و  تالامک  شرامش  ءاصحا و  هب  دسر  هچ  مزجاع  متـسه  اهنآ  کت  کت 

.دیا هدرک 

دنا و هدش  قلخ  امش  راونا  زا  ناشیا  هک  نیا  هچ  دنوش ، یم  دراو  هناخ  هب  اه  هناخ  رد  زا  هدوب و  یقتم  هک  دیتسه  راربا » رصانع   » امش و 
زا يا  هرطق  ناشیا  هک  یلاح  رد  میامن ، كاردا  ار  امش  تافص  میناوت  یم  هنوگچ  مزجاع ، اهنآ  تافص  زا  یتفـص  هنک  كاردا  زا  نم 
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.دنتسه امش  دوجو  يایرد  تارطق 

.دنیادخ همات  تاملک  ینسح و  ءامسا  ایلع و  لاثما  تیالو و  ملاع  رهاظم  توربج و  ملاع  ياه  تجح  ینعی  رابجلا » ججح   » و

ِضْرَْألا ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  هک  یلاح  رد  مسرب  هداد  دـنوادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  یـشخب  مناوت  یم  هنوگچ  سپ 
(1530 «) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاَِملَک  ْتَدِفَن  اَم  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلاَو  ٌماَْلقَأ  ٍهَرَجَش  ْنِم 

نیا
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.دنک یم  نایب  ار  اهنآ  لمع  هدوب و  هرقف  هس  ره  رد  هیلا  فاضم  لاح  هناگ  هس  تالمج 

تنیط رد 

.تسا هدرک  هدش  رداص  ناشیا  کت  کت  زا  هک  يریخ  ياهراک  تخانش  زا  زجع  هب  فارتعا  تسخن  هرقف  رد 

.تسا هدومن  ناشیا  تلبج  راونا و  ملاع  تفرعم  زا  زجع  هب  فارتعا  مود  هرقف  رد 

.تسا هدرک  مالسلا  مهیلع  ناشیا  ترطف  ملاع  تخانش  زا  زجع  هب  فارتعا  موس  هرقف  رد  و 

ُمِتْخی ْمُکِب  ُهَّللا َو  َحَتَف  ْمُکِب 

هناگ هدزاود  بتارم  زا  یکی  هب  نآ  روهظ  دـنک و  روهظ  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  توبن  تقیقح  هک  ندـش  نایب  هوبنلا » تیب  لها  اـی   » رد
نامه اب  تسا و  نآ  تیاهن  یب  بتارم  همه  أدـبم  نیمه  تسا و  دوجوم  نآ  زا  يا  هناـشن  يدوجوم  ره  رد  هکلب  سفن  ره  رد  تسا و 

تسوا و نوؤـش  بتارم و  زا  ینأـش  هبترم و  هدـش  لزاـن  هک  ینأـش  هبترم و  ره  تسین ، وا  زا  ریغ  يزیچ  نآ  دـنک و  یم  مـتخ  زین  هـیآ 
.دنوش یم  متخ  ناشیا  رس  اب  هدش و  عورش  ناشیا  ّرس  اب  ءایشا  همه  سپ  تسا ، مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرس  نیمه 

ُهُلُسُر ِهِب  ْتَلَزَن  اَم  ْمُکَدْنِع  َّرُّضلا َو  ُفِشْکی  َمَهْلا َو  ُسِّفَنی  ْمُکِب  ِهِنْذِإِب َو  الِإ  ِضْرَأْلا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأَءاَمَّسلا  ُکِسْمی  ْمُکِب  َثیَغْلا َو  ُلِّزَنی  ْمُکِب  َو 
ُهُتَکِئالَم ِهِب  ْتَطَبَه  َو 

اه و نامسآ  هک  نانچ  تسامـش ، رهاظم  زا  يرهظم  از  ناراب  ربا  ینعی  تسا ، ناشیا  نوؤش  زا  ینأش  نایب  يارب  اه  هرقف  نیا  زا  کیره 
دنتسه ادخ  مسا  نوؤش  ینسح  ءامـسا  تسا و  ینـسح  ءامـسا  زا  يرهظم  يدوجوم  ره  اریز  دنتـسه ، نینچ  تادوجوم  رگید  نیمز و 

همه ماوق  سپ  .دنتـسه  نآ  نوؤش  زا  ینأـش  روص  هیئزج و  رهاـظم  تادوجوم  رگید  دـیتسه و  وا  هیلک  روص  هماـت و  رهاـظم  امـش  هک 
و تسا ، هدش  نایب  هلاسرلا » عضوم   » رد ءامسا  ثودح  ثیدح  حرش  رد  تسا و  ءایـشا  همه  رب  طیحم  هک  تسامـش  ّرـس  هب  تادوجوم 

یم يوریپ  اهنآ  یهاون  زا  دـننک و  یم  راک  ناشیا  رماوا  هب  دـنناد و  یم  ار  اهنآ  قطنم  تسا و  ناشیا  تعاط  تحت  رد  ءایـشا  همه  اذـل 
ياه باتک  رد  رگـشهوژپ  هک  نانچ  هریغ ، دامج و  هاـیگ و  مئاـهب و  ناگدـنرپ و  شوحو و  سنا و  نج و  ناگتـشرف و  لـثم  .دـنیامن 

.دبای یم  ار  نآ  ناشیا  تازجعم 

ُنیِمَأْلا ُحوُّرلا  َثِعُب  َکیِخَأ  یَلِإ  ْمُکِّدَج َو  یَلِإ  َو 

دنتوبن مولع  هثرو  (ع ) همئا

هک نیا  هچ  تسا  لیئربج  نیمالا  حور  زا  دارم  نیمالا » حورلا  ثعب  کیخا  یلاو  : » تفگ نینچ  دـیاب  دـشاب  نینمؤملاریما  تراـیز  رگا 
نیا : » ینعی ( 1531 «) ٍنِیبُم ِیبَرَع  ٍناَِسِلب  َنیِرِذـنُْملا * ْنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یَلَع  ُنیِمَْألا *  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  * َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُلیِْزنََتل  ُهَّنِإَو  : » دومرف
یبرع نابز  اب  ناگدننک  راذـنا  زا  وت  ات  تسا  هدروآ  دورف  وت  لد  رب  نیمالا  حور  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هیحان  زا  هدـش  لزان  نآرق 

« .یشاب نشور 
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هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  لیئربج  ثعب  رصح  رب  تلالد  فرظ  میدقت  هتشاد  مدقم  ار  مکّدج » یلا   » هک نیا  زا  دوشن : لاکـشا 
.تسا تهادب  ترورض و  فالخ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  لزان  لیئربج  ءایبنا  رگید  رب  تسا و 

روما نایب  ماقم  رد  ماما  ًایناث  و 
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يادـتبا تثعب  میهد : یم  خـساپ  هک  نیا  هچ  دـسر  یمن  رظن  هب  بسانم  اـجنیا  رد  هرقف  نیا  ماـن  اذـل  .تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  هژیو 
رگید تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هژیو  طـقف  یبـلطم  نینچ  تـسا و  بـتارم  زا  یکی  هـب  نـیعت  نودـب  یـش ء  روـهظ 

: دنتفگ هچنانچ  .دید و  دوخ  یعقاو  تروص  اب  رابود  ار  لیئربج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  هک  نیا  هچ  دنتـسین ، نینچ  ناربمایپ 
ْدََقل یَغَط * اَمَو  ُرَـصَْبلا  َغاَز  اَم   » هیآ رد  هک  هدش  تیاور  نینمؤملاریما  زا  ( 1532) دیحوت رد  هکلب  .دـندیدن  نینچ  نیا  ار  وا  ءایبنا  رگید 
هدش حرطم  راب  کی  هیآ  رد  دید ، دوخ  یعقاو  لیامش  رد  ار  لیئربج  رابود  ترضح  نآ  دومرف : ( 1533 «) يَْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يَأَر 

نایناهج دـنوادخ  زج  هک  تسا  نییناحور  زا  اذـل  دراد و  تمظع  رایـسب  لـیئربج  تقلخ  هک  نیا  هچ  .رگید  ياـج  رد  رگید  راـب  زین  و 
هللا یلصدمحم  ترضح  هژیو  لیئربج  ثعب  هک  تسا  نیا  روبزم  ثیدح  ياضتقم  سپ  دنک ، یمن  كرد  ار  ناشیا  تفـص  شنیرفآ و 

.تسا هلآو  هیلع 

دیشروخ نیمز و  اه و  نامسآ  ناگتشرف و  یسرک و  شرع و  ملق و  حول و  یتح  ءایشا  همه  زا  لبق  ترضح  نآ  رون  هک  دیتسناد  هکلب 
شزیخ و نیلوا  سپ  دش ، نایب  تنیط  رابخا  رد  ًالبق  هدیرفآ و  ناشیا  رون  زا  ار  ءایـشا  همه  دنوادخ  هاگنآ  .هدش  هدـیرفآ  هریغ  هام و  و 
هب نـالوسر  ناربماـیپ و  همه  يارب  سپـس  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تقیقح  رد  ناگتـشرف  رگید  لـیئربج و  تقیقح  ثاـعبنا 

ترـضح نآ  هژیو  نیا  تسا و  یلـصا  تروص  هب  روهظ  زا  ترابع  لیئربج  ثاـعبنا  سپ  .تسا  هدـش  رهاـظ  دوخ  بتارم  زا  يا  هبترم 
متاخ هک  تسا 
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.دشاب یم  هقلطم  توبن  هبترم  نآ  زا  رتالاب  هک  دشاب  یم  يو  بتارم  نیرخآ  ینعی  دشاب ، یم  ناربمایپ 

ترـضح تـالامک  رگید  ملع و  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هـب  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  صئاـصخ  رگید  نمـض  رد  هرقف  نـیا  ناـیب  اـما  و 
نیمه هب  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  صاصتخا  توبن  رد  تیمتخ  اهنت  هتبلا  تسه ، زین  همئا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
مهیلع تیب  لها  هب  ثرا  هب  ترـضح  نآ  ياه  ییاراد  همه  دنتـسه و  قیالخ  نیرترب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ترـضح ، نآ  زا  دـعب  رطاخ 

دش نایب  دروآ  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  يارب  لیئربج  هک  يرانا  ود  ثیدح  رد  هک  نانچ  دیسر ، مالسلا 
داد و یلع  هب  ار  رگید  فـصن  دوـخ و  ار  فـصن  درک و  فـصن  ار  يرگید  دروـخ و  ار  ود  نآ  زا  یکی  اـهنت  ترـضح  نآ  اـجنآ  رد 

رابخا باب  نیا  رد  ینم ، کیرـش  نآ  رد  وت  هک  تسا  ملع  مود  رانا  يرادـن و  يا  هرهب  نآ  زا  وت  اذـل  دوب و  توبن  تسخن  رانا  دومرف :
.تسا هدش  زاب  یباب  یفاک  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  یمارگ  راگدرورپ  هیحان  زا  لـیئربج  هک  یمولع  همه  هک  دـناسر  یم  اـج  نیا  رد  هرقف  نیا  نیارباـنب 
تافـص رگید  ملع و  رد  ترـضح  نآ  دزومایب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  هک  تسا  هداد  نامرف  يو  هب  دنوادخ  تسا ، هدروآ  هلآو 

.دنتسه ترضح  نآ  ثراو  مالسلا  مهیلع  همئا  دشاب و  یم  ترضح  نآ  ثراو 

َنیِمَلاَعْلا َنِم  ادَحَأ  ِتْؤی  ْمَل  اَم  ُهَّللا  ُمُکاَتآ 

رد نآ  حرـش  هک  تسا  نیملاعلا  بر  هریخ  ترتع  نیلـسرم و  دیـس  ناربمایپ و  متاخ  ناثراو  ناشیا  هک  یلاح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ 
.دش نایب  قباس  تارقف 

ْمُکِفَرَشِل ٍفیِرَش  ُّلُک  َأَطْأَط 

.تسا دنلب  تناکم  ولع و  فرش : یگدیمخ و  انحنا و  أطأطتلا :» »

تفارـش هک  نیا  هچ  دـنک ، یم  مخ  ار  دوخ  اـیح  رطاـخ  هب  دـید ، ار  امـش  دـنلب  تناـکم  یتقو  يا  هبترم  دـنلب  ره  هک  تسا  نیا  اـنعم  و 
.دوش یم  مخ  ایح  زا  ناشیا  رس  اذل  درمش ، یم  ریقح  زیچان و  امش  تفارش  رانک  رد  ار  شیوخ 

ْمُکِتَعاَطِل ٍرِّبَکَتُم  ُّلُک  َعَخَب  َو 

دـسانشب ار  امـش  تاذ  نأش و  یگرزب  هک  يربکتم  ره  ینعی  دـش ، عضاخ  درک و  رارقا  نآ  هب  ینعی  ًاعوجب  عنم »  » لـثم عجب  زا  عوجب » »
.دناد یم  دوخ  یگرزب  تدایز  ثعاب  ار  امش  تعاط  دناد و  یم  شیوخ  رخف  ار  امش  تعاط  هب  عوضخ  رارقا و 

ْمُکَل یَش ٍء  ُّلُک  َّلَذ  ْمُکِلْضَفِلٍراَّبَج َو  ُّلُک  َعَضَخ  راّبجب َو  مهیلع  تنا  ام  و 

نیطالس همه  هک  تسا  نیا  دارم  .یتسین » طلـسم  ناشیا  رب  وت  : » ینعی ( 1534 «) ٍراَّبَِجب ْمِهیَلَع  َْتنَأ  اَمَو  : » دومرف اذل  تسا و  طلسم  رابج 
یم عضاخ  امـش  يالیتسا  تنطلـس و  هب  اذل  دنبای ، یم  دوبان  زیچان و  وا  تنطلـس  رانک  رد  ار  دوخ  تنطلـس  توربج و  هک  نیا  زا  دـعب 

ای عوط و  هب  ناشیا  تعجر  رد  دنـسانشب و  رایتخا  يور  زا  ار  امـش  هک  تسا  یناسک  يارب  ایند  رد  عوشخ  عوضخ و  نیا  همه  دنوش و 
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هک تسا  مزال  فیرـش  ياه  ناسنا  همه  رب  ینعی  .دـشاب  ءاشنا  يانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دور  یم  لامتحا  .دـش و  دـنهاوخ  عضاـخ  هرک 
تلیضف يارب  هک  تسا  نارابج  همه  رب  دیامن و  رارقا  امش  تعاط  هب  هک  تسا  بجاو  يربکتم  ره  رب  دنوش و  مخ  امـش  تفارـش  يارب 

.دنوش عضاخ  امش 

ْمُکِروُنِب ُضْرَأْلا  ِتَقَرْشَأ  َو 

(ع) ماما جرف  زا  فیطل  ییانعم 

بر و : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  (. 1535 «) اَهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ْتَقَرْشَأَو   » هیآ هب  هراشا  هلمج  نیا 
یم زاین  یب  هام  دیـشروخ و  رون  زا  مدرم  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  هچ  دـنک  مایق  هک  یماگنه  دـنتفگ : تسا ، نآ  ماـما  نیمز  راـگدرورپ 

« .دننک یم  هئاضتسا  ماما  رون  زا  دنوش و 

دوش و نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک  روهظ  ام  مئاق  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دیفم  داشرا  رد  و 
« .دور یم  نیب  زا  یکیرات  هدش و  زاین  یب  دیشروخ  رون  زا  مدرم 

نآ رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  روهظ  رد  هیآ  نیا  دروم  هک : تسا  نیا  هدـش  دای  رابخا  هفیرـش و  هیآ  هرقف و  نیا  نایب  و 
دنتسه نینمؤم  نآ  یئزج  رهاظم  ماما و  نآ  یلک  رهظم  هک  دیتسناد  .تسا و  نآ  بتارم  هَّللا و  مسا  قح و  تلود  رصع  نامز 
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زا دبای ، زورب  نآ  زا  ناشراثآ  هدش و  هتفرگ  راک  هب  دیاب  ینسح  ءامسا  بتارم  همه  دیسر ، ترـضح  نآ  تلود  نارود  هک  یماگنه  و 
همه هک  یماگنه  دسر و  یم  مسا  تصش  دصیس و  ات  ءامسا  نیا  .تسا  ءامسا  رگید  ریـصب و  عیمـس و  ریدق و  میلع و  مسا  اهنآ  هلمج 

نارگید لام  تردق و  شناد و  هب  يزاین  اذـل  دوش  یم  لامعا  بتارم  همه  اب  زین  نینمؤم  رد  هَّللا  مسا  قیداصم  دوش  لامعا  هَّللا  بتارم 
.درک دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  اذل  و  دنرادن ، بش  زور و  رد  هام  دیشروخ و  رون  و 

ینعی مهنامیا ؛ کلذـب  لـمکیف  قیـالخلا  سوؤر  یلع  هدـی  عضو  جرخا  اذا  : » دـنا هدومرف  هک  تسا  نخـس  نیا  ياـنعم  هلمج  نیمه  و 
رد مدرم  اذل  ...دوش » یم  لماک  نآ  اب  اهنآ  نامیا  دراذگ و  یم  مدرم  ياهرس  رب  ار  دوخ  تسد  دوش  جراخ  ترضح  نآ  هک  یماگنه 

ماما هک  نیا  هچ  دیآ ، یم  رـس  هب  نایغاط  ياه  تلود  نامز  دنزرو و  یم  صالخا  وا  هب  دننک و  یم  راتفر  ادخ  اب  هناقداص  لامعا  همه 
ترضح نآ  هیئزج  قیداصم  هک  یناسک  دنک  ادیپ  روهظ  نآ  بتارم  دسرب و  شتلود  نامز  هک  یماگنه  تسا ، هَّللا  مسا  یلک  قادصم 

انما هفوخ  دعب  نم  هلدـبا  و  : » هک تسا  حاتتفا  ياعد  رد  ترـضح  نآ  هلمج  يانعم  نیا  دوش و  رهاظ  زراب و  ناشراثآ  دـیاب  زین  دنتـسه 
هب نیا  دـنامن و  یقاب  يرثا  یتوغاط  ءامـسا  زا  دوش و  هتـشادرب  نیب  زا  هیقت  هک  دـسرب  یتینما  هب  ینعی : ًائیـش ؛ کب  كرـشیال  كدـبعی 

.تسا نآ  بتارم  هَّللا و  مسا  روهظ  هطساو 

تدابع ارم  ناشیا  مییامن ، نمیا  ار  ناشیا  میب  زا  دعب  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  و 
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اه توغاط  هرود  نیا  رد  دننک و  یم  لمع  ّرس  ناهن و  رد  اه  توغاط  تلود  نامز  رد  هَّللا  مسا  هب  ینعی  دنزرون ، یکرـش  چیه  دننک و 
نآ رهاظم  یتوغاط و  ءامسا  تلود  نامز  مالسلا  هیلع  تجح  ترـضح  روهظ  نامز  رد  دننک و  یم  لمع  یتوغاط  ءامـسا  هب  اراکـشآ 
رد ریخ  روما  همه  شخپ  رـشن و  یگنوگچ  .تسا  قلطم  ریخ  وا  درادن و  دوجو  هَّللا  مسا  زج  يّرثؤم  دوجو  ملاع  رد  دـبای و  یم  نایاپ 

.دینک هعجارم  نآ  هب  هدش ، دای  لصفم  ياه  باتک  رد  نامز  نآ 

« .تسین هتخانـشان  دـش  هتخانـش  وت  هب  سکره  ایادـخ  « » لوهجم ریغ  کب  فرعت  نم  یهلا  : » دومرف ( 1536) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 
ریغ شروهظ  أدبم  هک  یسک  فالخ  رب  تسا ، هدش  هتخانش  ینسح  ءامسا  بتارم  همه  رد  دشاب  هَّللا  مسا  شروهظ  أدبم  سکره  ینعی 

يارب ینعی  .دشاب  اهنآ  روهظ  أدبم  هک  یناسک  يارب  رگم  تسین  هدش  هتخانش  فورعم و  يو  هک  نیا  هچ  .دشاب  ینسح  ءامـسا  زا  ادخ 
ملاع رداق و  دشاب  ءامـسا  بتارم  همه  عماج  هدوب و  هَّللا  مسا  شروهظ  أدبم  سکره  سپ  تسا ، هدش  اهنآ  روهظ  أدبم  وا  هک  ییامـسا 

.تسا ریصب  عیمس و  و 

.دوـش یمن  یـسک  كوـلمم  يروآ  يور  وا  هب  وـت  سکره  ددرگ و  یمن  اـهنت  زگره  دوـش  هدـنهانپ  وـت  هب  سکره  (: 1537) دومرف و 
« .دوب دهاوخ  وت  هانپ  رد  دنز  گنچ  وت  هب  سکره  تسا و  ینارون  دنک ، ریس  وت  هطساو  هب  سکره  اراگدرورپ 

بجح بولقلا  راصبأ  قرخت  یتح  کیلإ  اهرظن  ءایـضب  انبولق  راصبأ  رنأ  کـیلإ و  عاـطقنالا  لاـمک  یل  به  یهلإ  (: » 1538) دومرف و 
نآ .دسرب  تسوت  تیهولا  همات  تآرم  هک  هچنآ  هب  دفاکشب و  ار  ءامسا  بتارم  لد  نامـشچ  ات  ینعی : همظعلا ؛ ندعم  یلإ  لصتف  رونلا 

هب هک  سک 
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.دبای یم  نیریش  ار  يو  تاملک  هنوگچ  دنک  ادیپ  تسد  وا  تفرعم  ندیشچ 

ْمُکِتیالِوِب َنوُزِئاَفْلا  َزاَف  َو 

تسا نیریش  نمؤم  يارب  گرم 

هب ، ) تسامـش تنیط  هفاـضا  زا  شروهظ  أدـبم  هک  هَّللا  مسا  دـسرب ، هَّللا  مسا  هب  شملاـع  رد  دـبایب و  ار  ناـشیا  ّرـس  دوـخ  رد  سکره 
اُونَزْحَت َالَو  اُوفاَخَت  َّالَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ْمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هفیرش هیآ  هب  هراشا  نیا  سپ  دسر ،) یم  يراگتسر 

اَم اَهِیف  ْمَُکلَو  ْمُکُـسُفنَأ  یِهَتْـشَت  اَم  اَهِیف  ْمَُکلَو  ِهَرِخآـْلا  ِیفَو  اْینُّدـلا  ِهاـیَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاـِیلْوَأ  ُنَْحن   * َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلاـِب  اوُرِْـشبَأَو 
رب ناگتشرف  دنداتـسیا ، راوتـسا  هاگنآ  تسام ، راگدرورپ  دنوادخ  دنتفگ : هک  یناسک  : » ینعی ( 1539 «) ٍمیِحَر ٍروُفَغ  ْنِم  ًالُُزن  * َنوُعَّدَت

!« داب تراشب  دش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  هب  دیشابن و  نیگمغ  دیسارهن و  هک  نیا  هب  دیآ ، یم  دورف  ناشیا 

مهارف دیهاوخب  ار  هچره  دوب و  دهاوخ  امش  نآ  زا  دهاوخب  ناتلد  هچره  تشهب  رد  امش  میتسه و  امـش  ناتـسود  ترخآ  ایند و  رد  ام 
« .دنیآ یم  دورف  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  دزن  زا  اهنآ  تسا ،

« .تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  رب  تماقتسا  دارم   » هک هدرک  تیاور  ( 1540) یمق اُوماَقَتْسا  َُّمث  دومرف : هک  نیا  رد 

« .دندرک يدرمیاپ  يرگید  زا  دعب  یکی  ناماما  رب  ناشیا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1541) یفاک رد 
هک تسا  نامه  تماقتسا  دومرف : دندیسرپ ، تماقتسا  زا  ترضح  نآ  زا   » هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 

« .دیتسه نآ  رب  امش 

«. گرم ماگنه  هب  : » دومرف هک  هدش  تیاور  یمق  ریسفت  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبلا  عمجم  رد  ُهَِکئاَلَْملا  ْمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  هرقف  رد 

.دیسارهن دیراد  ور  شیپ  رد  هک  گرم  ياه  یتخس  زا  ینعی  اُوفاَخَت » َّالَأ   » هیآ رد 

.دیشابم نیگمغ  دیتشاذگ  ياج  رب  هک  یلاوما  لها و  رب  ینعی  اُونَزْحَت » َالَو  »

اوُرِْشبَأَو »
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« .دیدوب هدش  هداد  هدعو  نادب  ایند  رد  هک  یتشهب  هب  داب  تراشب  : » ینعی َنوُدَعُوت » ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب 

.میدرک یم  ظفح  نیطایش  زا  ار  امش  ام  : » هک هدرک  تیاور  ( 1542) یمق اْینُّدلا » ِهایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنَْحن  »

.گرم ماگنه  رد  ینعی  دومرف : هرخآلا » یف  «و 

ایند رد  ار  امش  ینعی  میا ، هدوب  ایند  یگدنز  رد  امـش  ناتـسود  ءایلوا و  ام   » هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1543) یفاک رد 
« .میدومن یم  ظفح  ار  امش  گرم  ماگنه  هب  ترخآ  رد  میدرک و  یم  تسارح 

ام نانمشد  اب  نمـشد  ام و  رادتـسود  یلو و  چیه  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1544) یمق و 
وا هب  دننیب و  یم  ار  وا  دنوش و  یم  رضاح  وا  رانک  رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  هک  نیا  رگم  دریم  یمن 

نخـس نآ  لیلد  .دـیآ و  یم  ناشدـب  هک  يروط  هب  دـننیب  یم  ار  ناشیا  دـشابن  اـهنآ  ناتـسود  ناـیلاوم و  زا  رگا  دـنهد و  یم  تراـشب 
: تسا ینادمه  ثراح  هب  ( 1545) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

البق قفانم  وأ  نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادمه  راح  ای 

.دنیب یم  ارم  ندرم  ماگنه  هب  قفانم  نمؤم و  زا  سکره  ینادمه  ثراح  يا 

یلصادخ لوسر  دومرف : هرقب  هروس  زا  ( 1547 «) ْمِهِّبَر ُوقاَُلم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظی  َنیِذَّلا   » هیآ نمـض  رد  ( 1546) مالسلا هیلع  ماما  ریسفت  رد  و 
هک نیا  ات  دـنک  یمن  ادـیپ  ادـخ  ناوضر  هب  لوصو  هب  نیقی  دـشاب و  یم  تبقاـع  يدـب  زا  ناـسرت  نمؤم  هتـسویپ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا 
هک دیآ  یم  نمؤم  دزن  یماگنه  هب  توملا  کلم  هک  نیا  هچ  .دـنک  ادـیپ  لثمت  وا  يارب  توملا  کلم  دـسرب و  شحور  نتفرگ  ماگنه 

دراذگ و یم  ياج  رب  ار  دوخ  لاوما  هک  نیا  هچ  دراد ، رارق  فصو  لباق  ریغ  یگنتلد  دیدش و  رایسب  يرامیب  رد 
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رد تسا ، تحاران  هتفاین  تسد  ياهوزرآ  هدنام و  یقاب  ياه  ترسح  هداوناخ و  ناراکمه و  زا  یـشان  بارطـضا  ینوگرگد و  زا  زین 
؟ یهد یم  ورف  ار  ناوارف  ياه  هّصغ  همه  نیا  ارچ  دیوگ : یم  وا  هب  توملا  کلم  ماگنه  نیا 

: دیوگ یم  گرم  هتـشرف  يربب ؟ وس  نآ  هب  میاهوزرآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  ارم  یهاوخ  یم  ینیب و  یم  ارم  برطـضم  لاوحا  دیوگ : یم 
وا هب  ایند  ربارب  رازه  نارازه  نآ  لباقم  رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم  نیگمغ  تحاراـن و  شزرا  یب  ياـه  مهرد  نادـقف  زا  دـنمدرخ  اـیآ 

اهوزرآ هک  دنیب  یم  ار  ییاهرصق  تشهب و  تاجرد  درگن و  یم  وا  رگنب ، الاب  هب  دیوگ : یم  وا  هب  گرم  هتشرف  هاگنآ  .دوش  یم  هداد 
لـها و لاوما و  اـه و  تمعن  اـه و  لزنم  اـهنآ  دـیامرف : یم  گرم  هتـشرف  دـننک ، روصت  دوخ  رد  ار  ییاـه  هنحـص  ناـنچ  دـنناوت  یمن 
اب ار  اجنیا  لاوما  یگدنز و  نیا  یهاوخ  یم  ایآ  دنتسه ، وت  اب  اجنآ  رد  ناشیا  دنتـسه ، وت  هیرذ  هداوناخ و  حلاص  صاخـشا  هداوناخ و 

؟ ینک ضوع  اجنآ 

! يرآ دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم 

یم و  دنیب ، یم  نییلع  یلعا  رد  ار  وا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  لآ  یلع و  دمحم و  ترـضح  يو  رگنب ، دیوگ : یم  گرم  هتـشرف  هاگنآ 
هک یتسین  دونشخ  ایآ  .دنتسه  وت  سنا  لها  اه و  نیشنمه  اجنآ  رد  دنتسه ، وت  ناماما  تاداس و  ناشیا  يا ؟ هدید  ار  ناشیا  ایآ  دسرپ :
هک تسا  هفیرـش  هیآ  دافم  نیمه  يرآ و  مسق  ادخ  هب  دهد : یم  خـساپ  یـشاب ؟ سونأم  نیـشنمه و  اهنآ  اب  ینک و  اهر  ار  اجنیا  مدرم 

تیافک ار  نآ  دـنوادخ  دوب  امـش  يور  شیپ  رد  هک  یکانلوه  لزاـنم  ره  سپ  ( 1548 «) اُوماَقَتْـسا َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومرف
هچ .دیشابن  نیگمغ  هداوناخ  نادنزرف و  لیبق  زا  دیراذگ  یم  ياج  رب  هچنآ  زا  درک و 
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لزانم نیا  هک  .دـش  هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  یتشهب  هب  داب  تراشب  تساهنآ و  ضوع  هب  دـیا  هدرک  هدـهاشم  تشهب  رد  هچنآ  هک  نیا 
« .دنتسه امش  ياه  نیشنمه  امش و  ياه  سینا  امش و  نایاقآ  نیا  امش و 

شوخان ار  شحور  ضبق  نمؤم  اـیآ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1549) یفاـک رد  و 
یم وا  هب  گرم  هتـشرف  یلو  دنک  یم  هلان  دمآ ، يو  حور  ضبق  يارب  گرم  هتـشرف  یتقو  هک  نیا  هچ  مسق ، ادـخ  هب  هن  دومرف : دراد ؟

اجنیا رگا   ) وت رب  نابرهم  ردپ  زا  نم  درک  ثوعبم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  .نزن  هلان  ادخ  یلو  يا  دیوگ :
نیـسح و نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  ادـخ و  لوسر  تفگ : رگنب ، نک و  زاب  ار  شیوخ  نامـشچ  .مرتزوسلد  رتراکوکین و  دوب )
نینمؤملاریما و هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنیوگ : یم  وا  هب  دننک ، یم  ادیپ  لثمت  يو  دزن  دنتسه  وا  كاپ  نادنزرف  هک  یناماما 

هیحان زا  وا  حور  هب  درگن ، یم  دنک و  یم  زاب  ار  دوخ  نامشچ  يو  دنتسه ، وت  ناقیفر  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و 
هب دونـشخ  تراگدرورپ  يوس  هب  وا ، تیب  لها  دمحم و  اب  مارآ  نئمطم و  سفن  يا  دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  ادـن  یمارگ  راگدرورپ 

رتهب زیچ  چیه  وش ، تشهب  دراو  مالسلا و  مهیلعوا  تیب  لها  دمحم و  ینعی  وش ، مناگدنب  لخاد  و  درگزاب ، باوث  هب  یضار  تیالو و 
.تسا هدرک  لقن  تیاور  نیمه  يانعم  رد  ار  یتیاور  ( 1550) یمق و  .تسین » يو  يارب  يدانم  هب  ندیسر  حور و  نداد  زا 

توغاط تملظ  ادخ و  رون  ناسنا  رد  هک  دیتسناد  امش  مییوگ : رابخا  نیا  قیقحت  رد 
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هک یقثوـلا  هورع  هب  دروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  دزرو و  رفک  توغاـط  هب  سکره  دریگ ، لکـش  يو  رد  راـیتخا  تقیقح  اـت  تسا ، نوـنکم 
يایلوا دنروآ و  یم  رون  هب  اه  تملظ  زا  ار  ناشیا  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  یلو  ادـخ  .هدز  گنچ  دوش  یمن  هراپ  زگره 

.دنناشک یم  تاملظ  يوس  هب  رون  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  توغاط  دنا  هدیزرو  رفک  هک  یناسک 

لکـش هب  رون  نآ  داتفا ، راضتحا  هب  نمؤم  هک  یماـگنه  اذـل  .تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  زا  تراـبع  ادـخ  رون  هک  دـیتسناد  و 
ناـمیا هزادـنا  هب  اذـل  .دـنک  یم  یلجت  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 

پچ و ناشرـس و  يالاب  رب  دـنوش و  یم  رـضاح  ناشیا  یخرب  رد  دـننیب ، یم  ار  ناشیا  یخرب  دـیآ ، یم  شیپ  ییاـه  تواـفت  سکره 
نیمه هرابرد  تسوا و  عیفـش  فقاوم  همه  رد  ّرـس  نیمه  .تسا و  هدـمآ  یتایاور  هراـب  نیا  رد  هک  ناـنچ  دننیـشن ، یم  ناـشیا  تسار 

ار اعد  نالف  ای  هروس و  نالف  سکره  دـنوش و  یم  روشحم  ناشیا  هرمز  رد  ناشیا و  اب  ترـضح  نآ  ناـیلاوم  هک  هدـش  دراو  يراـبخا 
ناونع هب  هک  تسوا  ملاوـع  رد  ناـشیا  راوـنا  روـهظ  دارم  تسا ، ناربماـیپ  رگید  اـی  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رجا  ياراد  دـناوخب ،

نیا زا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلزنم  نأش و  هنرگو  دندرگ ، یم  لثمتم  لمع  نآ  هروس و  نآ  شاداپ 
دارفا همه  ناوت  یم  هک  نیا  هچ  .تسا  نینچ  ایبنا  رگید  هراـبرد  نینچمه  و  دـنک ، تکراـشم  ناـشیا  هب  یـسک  هک  تسا  رتـالاب  رترب و 

هنوگچ تسناد و  ربارب  ناشیا  اب  اعد  نالف  ای  هروس و  نالف  ندناوخ  درجم  هب  ار  تما 
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ای دمع و  هب  ار  يا  هریبک  ای  هریغـص و  هانگ  دـنا و  هدـشن  كرـشم  یندز  مهب  مشچ  هب  ناشیا  هک  یلاح  رد  تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ 
ات هدنکفین  یـشومارف  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  زین  دـنا و  هدـشن  بکترم  دـشاب  هدـش  ناطیـش  نآ  ثعاب  هک  شومارف  لاح  رد  ای  هابتـشا و 

! داب دنوادخ  دورد  هدرم  ای  هدنز و  تالاح  همه  رد  ناشیا و  همه  رب  نیاربانب  .دننک  یهانگ 

ِناَوْضِّرلا یَلِإ  ُکَلْسی  ْمُکِب 

اَهِیف َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَعَو   » هفیرش هیآ  هب  هراشا 

زا ترابع  دنوادخ  يدونشخ  هک  نادب  .دراد  ( 1551 «) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ْنِم  ٌناَوْضِرَو  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًهَبیَط  َنِکاَسَمَو 
ترابع تیاضر  يدونشخ و  هکلب  .تسین  نارگید  زا  رفنت  زا  ترابع  ادخ  بضغ  مشخ و  هک  نانچ  .تسین  تایهتشم  هب  ناج  شمارآ 

نانچ .دنتـسه  ینـسح  ءامـسا  ینعی  نآ  عورف  زا  هَّللا و  مسا  زا  قیاقح  نیا  دیمان ، نآ  هب  ار  دوخ  دنوادخ  هک  تسا  ییامـسا  قیاقح  زا 
.تسا هتسج  يربت  نآ  زا  درک و  عنم  اهنآ  هب  دوخ  ندیمان  زا  دنوادخ  هک  تسا  ییامسا  قیاقح  يانعم  هب  دنوادخ  مشخ  بضغ و  هک 

هدش تاریخ  همه  لومشم  امش  تنیط  يدایز  زا  ندش  هدیرفآ  امش و  تیالو  هطساو  هب  ایند  رد  امـش  نایلاوم  رگا  تسا  نیا  دارم  سپ 
نایعیـش هأـشن  نیا  رد  هک  نیا  هچ  داـتفا ، قاـفتا  اـیند  رد  ییاـه  تمعن  نینچ  هک  نیا  اـب  دـنا ، هتفرگ  رارق  امـش  راوـنا  وـترپ  رد  و  دـنا ،

رد زیچان و  ینامسج  ياه  یگریتو  اه  ترودک  هب  یگتشغآ  هب  هجوت  اب  زین  نآ  روهظ  دنتسه و  هَّللا  مسا  ییزج  قیداصم  زا  یقادصم 
نآ .دش  دهاوخ  هچ  دینک  یلجت  رگید  هأشن  رد  رگا  اذل  دراد ، رارق  روهظ  هبترم  نیرت  مک 
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، تشاد دهاوخ  رب  ار  اه  یگریت  اه و  باجح  همه  هک  دشاب  یم  ناوضر  هبترم  نآ  دش و  دـهاوخ  ماجنا  شا  هبترم  یلعا  رد  هک  یلجت 
تسا و نآ  ناهاوخ  لد  هک  هچنآ  همه  اب  یلاع  لزانم  ياراد  دـنا و  يراج  نآ  ریز  رد  اـهرهن  هک  تسا  عقاو  تشهب  رد  ناوضر  هبترم 

تـسا ییادخ  وا  دنتـسه و  وا  ياه  باجح  هَّللا و  مسا  بتارم  ياهزورب  روهظ و  اه  تمعن  نیا  همه  دـشاب ، یم  دزاون  یم  ار  اه  مشچ 
.نیملاعلا بر  هَّللدمحلا  تسا و  گرزب  يراگتسر  نیا  تسا ، هداد  ناوضر  اه و  تشهب  نینچ  هدعو  ار  تانمؤم  نینمؤم و  هک 

ِنَمْحَّرلا ُبَضَغ  ْمُکَتیالِو  َدَحَج  ْنَم  یَلَع  َو 

گرم نامز  رد  نارفاک  لاوحا 

ِیف ُلَمَْجلا  َِجلی  یَّتَح  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدی  َالَو  ِءاَمَّسلا  ُباَْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  َال  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْساَو  اَِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  هب  هراشا  نیا 
یناسک : » ینعی ( 1552 «) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلَذَکَو  ٍشاَوَغ  ْمِِهقْوَف  ْنِمَو  ٌداَهِم  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  َنیِمِرْجُْملا * يِزَْجن  َِکلَذَـکَو  ِطایِْخلا  ِّمَس 

یمن تشهب  دراو  دوش و  یمن  زاب  ناشیا  يارب  اه  نامـسآ  ياهرد  دنا  هدیزرو  ربکت  نآ  شریذپ  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک 
الاب زا  خزود و  زا  ناشیا  دـهم  .مینک  یم  باـقع  ار  نارگمتـس  هنوگ  نیا  .دوش و  دراو  نزوس  خاروس  رد  باـنط  هک  نیا  رگم  دـنوش 

« .میهد یم  شاداپ  ار  نارگمتس  هنوگ  نیا  هتفرگ ، رب  رد  ار  ناشیا  اه  هدرپ 

، دنوش یم  هدرب  الاب  ملاع  يوس  هب  نینمؤم  حاورا  لامعا و   » هک تسا  هدش  تیاور  ( 1553) مالسلا هیلعرقاب  ماما  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
ار وا  دهد  یم  ادن  يدانم  اجنآ  زا  دسر ، یم  نامسآ  هب  ات  درب  یم  الاب  ار  نارفاک  حاورا  لامعا و  یلو  دوش ، یم  زاب  اهنآ  يارب  اهرد  و 

مهیلعدمحم لآ  تایآ  زا  دارم  سپ  .دشاب  یم  توهرب  نآ  مان  تسا و  عقاو  توم  رضح  رد  هک  تسا  يداو  نیجـس  دیربب ، نیجـس  هب 
مالسلا
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.دشاب یم 

ار ناشیا  هک  یناسک  سپ  تسا ، هدـش  دـقعنم  تماما  باتک  رد  یباـب  ( 1554) راحب رد  هدـش و  دراو  یناوارف  تاـیاور  هراـب  نیا  رد  و 
اب هَّللا  مسا  ینعی  دوش ، یمن  زاب  ناشیا  يارب  اه  نامـسآ  ياهرد  دنا ، هدومن  ربکت  دنا و  هدز  زاب  رـس  ناشیا  تیالو  زا  هدرک و  بیذکت 

.دـنا و هدومن  شوماخ  تسا  هتفهن  ناشیا  رد  هک  يرون  اهنآ  هک  نیا  هچ  .دـنک  یمن  یّلجت  ناشیا  يارب  دوخ  نوؤش  بتارم و  زا  چـیه 
نونکم یتوغاط  ءامـسا  شتآ  و  دنهد ، رد  نت  ناشیا  تیالو  هب  هک  دنتـسناد  نیا  زا  رت  گرزب  ار  دوخ  هدرک و  بیذـکت  ار  شرهاظم 
بتارم رهاظم  هک  دنراد  ییاهدـهم  منهج  رد  ناشیا  نیاربانب  دـنا ، هدروآ  نامیا  نآ  رهاظم  هب  دـنتخاس و  رو  هلعـش  ار  دوخ  نورد  رد 

.دنک یم  باذع  نآ  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  دشاب و  یم  توغاط  بتارم  رهاظم  زا  هک  تسا  ییاه  هدرپ  نآ  رس  الاب  هدوب و  توغاط 

شلد هدنب و  نیب  هک  یسک  يا  .میدرگ  یم  هدنهانپ  وت  هب  تبقاع  يدب  زا  میرب و  یم  هانپ  وت  هب  یتوغاط  ءامـسا  نیا  زا  ام  اراگدرورپ !
! يدرگ یم  لئاح 

مهیلع همئا  نانمـشد  هک  یناـسک  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نمحرلا » بضغ   » دوـمرف هدرک و  هفاـضا  نمحر  هـب  ار  بـضغ  هـک  نـیا  رد 
هک يا  هنوگ  هب  دنام  یمن  یقاب  ناشیا  رب  تمحر  يارب  یتیلباق  دـنا  هدومن  راکنا  ار  ناشیا  تیالو  دـنتفرگ و  دوخ  ناتـسود  ار  مالـسلا 

.دوش یم  لدبم  مشخ  هب  ناشیا  قح  رد  هتفرگ  رب  رد  ار  ءایشا  همه  هک  يا  هینامحر  تمحر 

یِف ْمُکُحاَوْرَأ  َوِداَسْجَأْلا  یِف  ْمُکُداَسْجَأ  ِءاَمْسَأْلا َو  یِف  ْمُکُؤاَمْـسَأ  َنیِرِکاَّذلا َو  یِف  ْمُکُرْکِذ  یِلاَم  یِلْهَأ َو  یِـسْفَن َو  یِّمُأ َو  ْمُتْنَأ َو  یِبَأِب 
ِروُبُقْلا یِف  ْمُکُروُبُق  ِراَثْآلا َو  یِف  ْمُکُراَثآ  ِسوُفُّنلا َو  یِف  ْمُکُسُفْنَأ  ِحاَوْرَأْلا َو 

تسیچ همه  اب  (ع ) همئا تیعم  يانعم 

يربخ نآ  زا  امش  يارب  دیاش  مدید  ار  شتآ  هلعش  نم  هدرک و  فقوت  یکدنا  هاگیاج  نیا  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  اه  هرقف  نیا  حیضوت 
(1555) .دیزورفایب یشتآ  دیناوتب  امش  دیاش  .مروایب  يا  هراپ  ای  و 

توبن تقیقح  نایب  رد  تسخن  هوذج 

هراـشا نآ  هب  ناوت  یمن  هبترم  نیا  رد  .تسا  قح  ملاـع  رد  تاـمولعم  زیاـمت  هبترم  هک  نآ  نیعت  هبترم  دراد : هبترم  هس  توـبن  تقیقح 
ْنُکی ْمـَلَو  ُلـْبَق  ْنـِم  ُهاَـنْقَلَخ  اَّنَأ  ُناَـسنِْإلا  ُرُکْذــی  اـَلَوَأ  : » دوـمرف یلاـعت -  يادــخ -  اذــل  یهلا ، ملاـع  ناـمه  رد  رگم  درک ، يدوـجو 

(1556 «) ًائیَش

« ُناَسنِْإلا ُرُکْذـی  اـَلَوَأ   » هیآ زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  ینهج  کـلام  هب  شدانـسا  هب  ( 1557) یفاک رد 
(1558 «) ًاروُکْذَم ًائیَش  ْنُکی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناَسنِْإلا  یَلَع  یَتَأ  ْلَه   » هیآ زا  تفگ : یم  نونکم و  هن  دوب و  ردقم  هن  دومرف : مدیسرپ ،

« .دوبن روکذم  یلو  دوب  ردقم  دومرف : مدیسرپ ،

یَتَأ ْلَه   » هیآ زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  نارمح  هب  ( 1559) شدانسا هب  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  و 
« .دوبن يزیچ  زین  ملع  رد  دوبن و  يزیچ  باتک  رد  نکیلو  هک  دوب  يزیچ  دومرف : مدیسرپ ، ِرْهَّدلا » َنِم  ٌنیِح  ِناَسنِْإلا  یَلَع 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


موسوم دوجو  مان  هب  اهنت  اجنیا  رد  دـیدرگ و  زین  قلخ  ملاع  رد  يدوجو  هراـشا  لـباق  دـش  لزاـن  یلک  دوجو  ملاـع  هب  هک  نیا  زا  دـعب 
.دیدرگ

رون هَّللا و  مسا  هب  موسوم  اذل  تسا و  هَّللا  مسا  هبترم  هک  تسا  هیرون  هیلک  تیالو  ملاع  نیا  درک ، ادیپ  لزنت  يرون  ملاع  هب  نآ  زا  دـعب 
.تسا هدش  لقع 

 - 2 توم ، نکر   - 1 درک : رخـسم  نکر  راهچ  هَّللا  مسا  يارب  دنوادخ  هک  نیا  هچ  درک ، ادیپ  لزنت  ینـسح  ءامـسا  هب  هَّللا  مسا  هاگنآ 
، تایح نکر 
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.تردق نکر   - 4 ملع ، نکر   - 3

مسا تسیب  دص و  هب  نآ  دادعت  هک  ءامسا  نیا  زا  کیره  هاگنآ  داد ، رارق  نآ  هب  بوسنم  یلعف  مسا  یس  ياراد  ناکرا  نیا  زا  کیره 
بوجحم مسج  ملاع  هب  ار  ءامسا  نیا  هاگنآ  داد  رارق  شروهظ  يارجم  دیدرگ ، دوجو  ملاع  راثآ  زا  يرثا  ببس  تلع و  دوش  یم  غلاب 

سپ داد ، رارق  ار  مسا  تسیب  دـص و  نآ  زا  يرثا  ناـسنا  ياـضعا  زا  وضع  ره  رد  تخاـس و  روبقم  ماـسجا  روگ  رد  ار  ناـشیا  دومن و 
حرـش رد  حورـشم  روط  هب  بلطم  نیا  دسرب ، مسج  هبترم  هب  ات  تساهتنا  ات  ناسنا  نیوکت  يادتبا  زا  یناسنا  ملاوع  زا  ملاع  تفه  اهنیا 

! نک هعجارم  نآ  هب  .دش  نایب  « هلاسرلا عضوم  و   » رد ءامسا  ثودح  ثیدح 

مود هوذج  داسجا  حاورا و  رکذ و  زا  دارم  رد 

رد زج  دراد و  یمان  اجنآ  رد  تسا ، قح  ملاع  رد  تاـمولعم  زیمت  ملاـع  رد  ناـسنا  دوجو  تقیقح و  زیمت  نیتسخن  هبترم  رکذ  زا  دارم 
هک تسا  نیا  دـنیوگ  یم  رکذ »  » يو هب  هک  نیا  تلع  .دوش و  یم  وا  لاح  لماش  هیهلا  هراشا  ینعی  ددرگ ، یمن  هراشا  وا  هب  قح  ملاـع 

هطساو هب  ءامسا  همه  تسا ، ءامسا  يانعم  نیمه  درک و  رکذ  وا  هب  زج  ار  دنوادخ  ناوت  یمن  دوش و  یم  رکذ  يو  هطـساو  هب  دنوادخ 
.دنسر یمن  ادخ  هب  هطساو  الب  ودنسر  یم  ادخ  هب  وا 

رتالاب رد  اریز  دوجو ، ملاع  رد  رگم  دوش  یمن  موسوم  یمسا  هب  توبن  تقیقح  هک  نیا  هچ  تسا ، قلطم  دوجو  هبترم  ءامسا  زا  دارم  و 
يرون دوجو  ملاع  رد  هَّللا  مسا  هبترم  مکداـسجا » و   » زا دارم  .دوش و  یم  هدـیمان  دوجو  ماـن  هب  اـهنت  اذـل  .درادـن  يروهظ  ملاـع  نیازا 

صخشت زا  ترابع  دسج  هک  نیا  هچ  تسا ،

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 815 

http://www.ghaemiyeh.com


مـسا ملاع  رد  دوجو  نیا  .دـبای  دوجو  دـناوت  یم  هلحرم  نیمه  رد  اهنت  صاخ  نیعت  ظاحل  هب  نیعت  نیا  تسا ، تانیعت  رگید  راـنک  رد 
.تسا تملظ  نیعت  هب  نیعتم  هبترم  نیا  رد  توغاط  تسا ، توغاط  ضرع  رد  هَّللا 

زا تسا و  راوتـسا  نآ  رب  يرگید  ناـینب  ماوـق و  هک  تسا  يزیچ  حور  هک  نیا  هچ  تسا ، هعبرا  ناـکرا  هبترم  مـکحاورا » و   » زا دارم  و 
راهچ نیا  رهاظم  تسا ، تردـق  ملع و  تویح و  توم و  هناگراهچ  ناکرا  زا  دارم  .دـنا  هناـگراهچ  ناـکرا  اـهنیا  دریگ ، یم  ورین  نآ 

.تسا لیئاکیم  لیئاربج و  لیفارسا و  لیئارزع و  یلاعت -  قح -  ملاع  رد  نکر 

دنتـسم نآ  هب  رثا  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  سفن  دنراثآ و  زا  يرثا  تلع  مادـکره  هک  تسا  هناگ  یـس  ءامـسا  هبترم  سفنا  زا  دارم 
نیا ضبق  طسب و  تاوهـش و  تاـکاردا و  هبترم  مکراـثآ » و   » زا دارم  دـنک و  یم  راـثآ  ياـضتقا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دارم  تسا و 

ار ربق  اذل  ،و  تسا ناشیا  ششوپ  مسج  ملاع  تسا و  شـشوپ  ربق  هک  نیا  هچ  تسا ، ماسجا  ملاع  مکروبق » و   » زا دارم  .تسا و  ءامـسا 
رارق يربق  ياراد  وا  ینعی  هربقاف » هتاما  مث  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  اریز  دناشوپ ، یم  ار  ناسنا  مسج  ربق  هک  نیا  هچ  دنا ، هدـیمان  ربق 

.دناشوپ یم  ار  نآ  هک  داد 

موس هوذج  تسا  نارگید  ضرع  رد  (ع ) همئا يویند  هأشن  هک  نیا  رد 

لآ نیعت  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیعت  نیاربانب  .دبای  یم  زیمت  مولعم  هبترم  هب  لوصو  نیعت و  هبترم  رد  توبن  تقیقح  هک  دیتسناد 
هب ناشیا  تانیعت  هچرگ  دـنوش ، یم  رثأـتم  دـنوادخ  زا  اـهنآ  همه  هک  نیا  هچ  دنتـسه ، تاـنیعت  رگید  ضرع  رد  مالـسلا  مهیلعربماـیپ 

ناشیا تانیعت  نیب  یتبسن  ناوت  یمن  و  تسا ، تانیعت  رگید  لوط  رد  تیمک  ظاحل 
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تقیقح لماک  قادـصم  ناشیا  تانیعت  هک  نیا  هچ  دیجنـس ، سوناـیقا  هب  ار  هرطق  ناوت  یمن  هک  ناـنچ  .دـش  لـئاق  نارگید  تاـنیعت  و 
تانیعت نیا  تسا  نکمم  هتبلا  دـننآ ، هیئزج  بتارم  ياه  لاثم  هیئزج و  قیداصم  تانیعت  رگید  تسا و  تانیعت  همه  رب  طـیحم  توبن و 

یلک هک  نانچ  .تسا  توبن  بتارم  همه  هب  طیحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هبترم  سپ  دنشاب ، یهانتم  ریغ  ناشدوخ  ظاحل  هب  ییزج 
.دشاب ییزج  توبن  تقیقح  هب  تبسن  دوخ  هچرگ  دراد ، هطاحا  ییزج  یفنص و  یعون و  یسنج و  بتارم  همه  رب  یلعا  سنج  و 

دوعص سوق  رد  نارگید و  لوط  رد  همئا  دوجو 

نیزم تنس  باتک و  ینعی  لقن  لقع و  اب  ار  نآ  ناکرا  میدرک و  هماقا  ناهرب  نآ  رب  هداد و  حرـش  باتک  يادتبا  رد  ار  ثحابم  نیا  ام 
.میدومن

قیداصم دوخ و  ءازجا  هب  ناـسنا  تبـسن  لـثم  دوجو  ملاـع  قلخ و  ملاـع  تارذ  هب  توم  تقیقح  تبـسن  سپ  تسا ، نینچ  هک  نونکا 
زا بآ  صاوخ  همه  هک  روطنامه  .تسایرد  سونایقا و  نیب  ریداقم  رگید  هرطق و  ایرد و  هب  سوناـیقا  تبـسن  لـثم  هکلب  تسا ، دارفا ) )

رگید هکناـنچ  .تسا  دوجوم  اـه  یگژیو  نیا  زین  هرطق  رد  .تسا  دوـجوم  اـیرد  رد  هریغ  تبوـطر و  امرـس و  ندوـب و  عیاـم  یلـالز و 
نیا ظاحل  هب  ياه  یگژیو  صاوخ و  تیمک  هک  تسا  ظاحل  نیا  زا  اهنآ  توافت  و  دـنراد ، ار  اـه  یگژیو  نیا  زین  ود  نآ  نیب  ریداـقم 

سایق و لباق  ریغ  ندوب  هرطق  راثآ  هب  تبـسن  ندوب  ایرد  راثآ  سپ  دـنراد ، توافت  رگیدـمه  اب  دریگ  یم  تأشن  ریداـقم  تیمک  زا  هک 
ایرد و نوؤش  زا  ینأش  دوش  یم  رداص  بآ  زا  هک  يرثا  ره  .تسا  یهانتم  سونایقا  هب  تبسن  ایرد  راثآ  هچرگ  .تسا  یهانتم  ریغ 
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ياـه تیمک  زا  یتـیمک  هک  تسا  تسار  نیا  تسا و  نآ  بتارم  زا  يا  هبترم  زین  هرطق  تـیمک  هـکلب  .تساـیرد  بـتارم  زا  يا  هـبترم 
.تسا لوادح  اه و  همشچ  اهرهن و  ایرد و  هرطق و  رد  سونایقا 

تالمج نیا  يور  زا  هدرپ  ات  یتفای  یگدامآ  ینک ، نشور  ار  دوخ  رطاخ  غارچ  نآ  اب  یتسناوت  دش و  نایب  هوذج  دـنچ  نیا  هک  نونکا 
نک و شیاتس  دمح و  ار  تساه  تلالد  يامنهار  اهامنهار و  هدننک  بصن  اه و  تیانع  هدنشخب  هک  يدنوادخ  سپ  میرادرب ، ترایز 
زا يا  هرذ  نوؤش و  زا  ینأش  اهنآ  اذـل  .دـنتوبن  تقیقح  لماک  قیداصم  مالـسلا  مهیلع  همئا  امـش  يدابم  هک : تسا  نیا  دارم  هک  نادـب 

ياراد يا  هبترم  ره  هتـشاد و  یهاـنتم  ریغ  یبـتارم  سپ  تسا ، هداد  رکذ  ملاـع  رد  امـش  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  ییاـه  تـمعن  تارذ 
راکـشآ تادوجوم  زا  يدوجوم  رد  دـنوادخ  ار  امـش  رکذ  ملاع  نوؤش  بتارم و  زا  ینأـش  هبترم و  ره  سپ  تسا ، رامـش  یب  ینوؤش 

داسجا و ملاع  ءامـسا و  ملاع  رکذ و  ملاع  رد  هچ  ره  سپ  داد ، نایناهج  زا  یکی  هب  ار  امـش  يامـسا  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  تخاس و 
ادخ يافلخ  امـش  اذـل  تسامـش و  نوؤش  بتارم و  زا  ینأش  هبترم و  دراد ، دوجو  روبق  ملاع  راثآ و  ملاع  سفنا و  ملاع  حاورا و  ملاع 

.تسا طیحم  قیالخ  يدابم  همه  رب  امش  يدابم  هک  نیا  هچ  .دنتسه  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  دیدش  یناسک  همه  رب 

ٍهَرَجَش ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو  : » دومرف دنوادخ  هک  دنتسه  ادخ  همات  تاملک  ینسح و  ءامسا  امش  هک  یلاح  رد  دیشابن  نینچ  هنوگچ 
قیداصم رد  یقادصم  ره  رد  سپ  ( 1560 «) ِهَّللا ُتاَِملَک  ْتَدِفَن  اَم  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلاَو  ٌماَْلقَأ 
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ءامـسا رد  .دـشاب و  یم  دـجاو  ار  دراد  نیبام  نییاپ و  الاب و  نیمز و  اه و  نامـسآ  رد  ار  هچنآ  همه  تسا و  يوطنم  ربکا  ملاع  ناسن  ا 
.تسا يوطنم  قیالخ  فانصا  رگید  ناسنا و  قیداصم  دارفا و  تالامک  همه  امش 

ْمُکَءاَمْسَأ یَلْحَأ  اَمَف 

دوش یم  اهنآ  نارادتسود  تاجرد  ندش  فعاضم  ثعاب  (ع ) همئا تیالو  هک  نیا  رد 

يدوجو بتارم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءامـسا  زا  دارم  دوش و  یم  تنیز  نآ  هب  هک  يربخ  ینعی  حتف  هب  یلح »  » زا بجعت  لعف  یلحا » ام  »
ناشیا دوجو  ملاع  رد  ییابیز  همه  نیا  هک  نیا  زا  تسا  یتفگـش  انعم  سپ  .تسا  هدـش  نایب  مود » هوذـج   » رد هک  نانچ  تسا ، ناشیا 

زا نآ  یجراـخ  قیداـصم  دارفا و  هک  ناـنچ  تسا ، یهاـنتم  ریغ  دوش  رظن  ناـشیا  دوـجو  زا  هطقن  ره  هب  رگا  هک  نیا  هچ  دراد ، دوـجو 
ِهَّللا ْنِم  ٍطَخَِـسب  َءاـَب  ْنَمَک  ِهَّللا  َناَوْضِر  َعَبَّتا  ْنَمَفَأ  : » دومرف یلاـعت -  كراـبت و  دـنوادخ -  اذـل  و  تسا ، نآ  دـهاش  تادوـجوم  رگید 

يدونـشخ تیاضر و  زا  هک  یـسک  ایآ  : » ینعی ( 1561 «) َنُولَمْعی اَِمب  ٌریَِـصب  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َدـْنِع  ٌتاَجَرَد  ْمُه  * ُریِـصَْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ُهاَوْأَمَو 
رد ناشیا  تسا ، یتبقاع  دب  تسا و  خزود  وا  هاگیاج  دزاس و  دوخ  يارب  ار  ادخ  مشخ  هک  تسا  یـسک  دننامه  درک  يوریپ  دـنوادخ 

« .دنیب یم  دنهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  دنوادخ  دنراد و  یتاجرد  ادخ  دزن 

« ِهَّللا َناَوْضِر  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا   » هرابرد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1562) یفاک رد 

هطساو هب  نینمؤم  دنراد و  نینمؤم  يارب  ییاه  هجرد  ادخ  دزن  رد  ناشیا  دنتسه و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناشیا  : » دومرف هک  هدش  تیاور 
« .دناسر یم  دنلب  تاجرد  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  ددرگ و  یم  فعاضم  ناشیا  لامعا  ام  تخانش  تیالو و 

« هَّللا نم  طخسب  اوواب  نیذلاو  : » هک دروآ  ار  هدایز  نیا  نآ  رب  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  دننامه  ( 1563) یشایع و 
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.دندیرخ دوخ  يارب  ار  ادخ  مشخ  رطاخ  نیمه  هب  دندرک ، راکنا  ار  تیب  لها  مالسلا  مهیلع  همئا  یلع و  ترضح  قح  هک  دنا  یناسک 

هفاـضا میوگ : .تسا » نیمز  نامـسآ و  نیباـم  هلـصاف  هجرد »  » زا دارم   » هک هدـش  تیاور  ( 1564) مالـسلا هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  و 
ناشیا زا  ددرگ و  رتشیب  ناـشیا  یتسود  هچره  ددرگ ، یم  ناـشیا  نایعیـش  یلاوم و  يارب  يدـنلب  ياـه  هجرد  ترخآ  رد  ناـشیا  راونا 
روشحم ءادهش  ناقیدص و  ناربمایپ و  اب  هک  دنسر  یم  يا  هیاپ  هب  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  رتشیب  ناشیا  تاجرد  دنیامن ، يوریپ  رتشیب 
تاماقم سپ  دنشاب ، یم  سونایقا  ناشیا  دنتسه و  يا  هرطق  ناشیا  هب  تبسن  هک  ار  ناشیا  نایلاوم  نایعیش و  تاماقم  هک  نونکا  دنوش ،
نینمؤم ناگتـشرف و  نیلـسرم و  ءایبنا و  هک  هچره  دنتـسه ، نایاپ  یب  يایرد  دـننامه  هک  یقیاقح  تسا ؟ يا  هیاـپ  هچ  رد  ناـشیا  دوخ 

ياه مان  هچ  سپ  تسا ، ناشیا  هژیو  هفاضا  نآ  هک  دنراد  اهنآ  همه  رب  يا  هفاضا  هک  نیا  هوالع  تسا ، دوجوم  ناشیا  رد  ًاعمج  دنراد ،
! تسا نیریش  ناشیا 

ْمُکَسُفْنَأ َمَرْکَأ  َو 

زا دارم  هک  نیا  هچ  دـیدیمهف ، ار  سفنا  زا  دارم  مود  هوذـج  رد  تـسا و  سنج  عوـن و  نآ  کـی  هـجرد  بوـخ و  يزیچ  ره  مـیرک » »
شرعلا و هب  تقلخ  يذلا  کمساب  کلأسأ  : » دندومرف اذل  .تسا  نیا  هیعدا  دافم  هک  نانچ  دنرثؤم ، ببـس و  هک  تسا  ییامـسا  سفنا 

ناشیا نوؤش  بتارم و  لاـمک و  یناوارف  یبوخ و  زا  تساوخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دارم  سپ  ...تاومـسلا » هب  تقلخ  يذـلا  کمـساب 
فالخ رب  دـنکیرات ، هدولآ و  دودـح  ياه  یکیرات  اب  دـنرثا  أشنم  هک  نارگید  رد  دوجوم  يامـسا  هک  نیا  هچ  دـنک ، یتفگـش  راـهظا 

رد دوجوم  يامسا  هک  نیا  هچ  دراد ، دوجو  ناشیا  رد  هک  ییامسا 
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ریغ رد  هک  ییامـسا  دودح  زا  يدح  چیه  اذل  .تسا  نآ  بتارم  دودح  زا  دیق  هب  دیقت  نودب  تیدودحم و  نودب  یهانتم و  ریغ  ناشیا 
حرـش دـنا و  یقاب  دوخ  قالطا  رب  لاح  نیع  رد  دنتـسه و  دودـحم  تادوجوم  همه  اب  ناشیا  فصولا  عم  .دنتـسین  اراد  ار  تسا  ناشیا 

.تساهنآ نیرتهب  سوفن و  نیرت  یمارگ  ناشیا  سوفن  سپ  تسا ، هدش  نایب  نیلسرملا » هوفص  نییبنلا و  هلالس  و   » رد بلطم  نیا 

ْمُکَرَطَخ َّلَجَأ  ْمُکَنْأَش َو  َمَظْعَأ  َو 

( لیلج  ) گرزب زا  دارم  دوش و  یم  کچوک  گرزب و  لماش  هک  نیا  هچ  تسا  ّمعا  رطخ »  » تسا و مهم  يانعم  هب  رطخلا »  » و نأـشلا » »
نوکـس هب  رگا  دشاب و  ط »  » حتف هب  رطخ »  » هملک هک  یتروص  نیا  رد  دیـسر ، دـنلب  يا  هبترم  هجرد و  هب  يو  يدـنلب  هک  تسا  یـسک 
تمعن دـنوادخ  هک  دـنامهفب  هتـساوخ  هملک  نیا  زا  تروص  نیا  رد  .تسا  گرزب » هنامیپ   » ینعی گرزب » لیک   » ياـنعم هب  دـشاب  «ط »

.تسا هداد  ناشیا  هب  تسین  رت  گرزب  یناکما  ملاع  بتارم  رد  نآ  زا  هک  گرزب  ياه 

ْمُکَدْهَع یَفْوَأ  َو 

تیاعر يارب  دنسیون  نایلاو  يارب  هک  يا  هتـشون  نآ  دهع »  » دیدرگ و ناوارف  دش و  لماک  يانعم  هب  ایلـص »  » لثم ًایفو » یـشلا ء  یف  «و 
.تمرح

تمعن تلالج  نأش و  رادقم  هچ  هک  دنک  یتفگـش  تساوخ  ینعی  تسا  بجعت  ءاشنا  سپ  تسا ...! لماک  هچ  دش : نیا  شیانعم  سپ 
زین .دـشاب و  یم  هیهلا  هیلک  تیالو  هنیآ  هک  تسا  يا  هیلک  تیالو  زا  ترابع  اـه  تمعن  نیا  تسا ، گرزب  ناـشیا  هب  هدـش  هداد  ياـه 

هدومن شلوسر  شیوخ و  نیرق  ار  اهنآ  هک  هداد  ناشیا  هب  ییاه  تمعن  دنوادخ  هک  نیا  هچ  .دـیامن  ناشیا  مارتحا  تیاعر  زا  یتفگش 
ناشیا تیالو  قاثیم  و  ( 1565 «) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َهاَکَّزلا  َنُوتْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُکِیلَو  اَـمَّنِإ  : » دومرف و 

اه نامـسآ  یتح  تادوجوم  همه  قاثیم  نتفرگ  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  قیالخ  همه  زا  ار  نآ  هدرک و  شدوخ  تیبوبر  قاثیم  اـب  نیرق  ار 
.میدرک نایب  دالبلا » ناکرا  و   » رد هک  نانچ  دنراد ، دوجو  قیالخ  فانصا  همه  ناهایگ و  اه و  هوک  نیمز و  و 

هچ دراد ، ( 1566 «) َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلاَنی  َال  َلاَق  ِیتیِّرُذ  ْنِمَو  َلاَق  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  یِّنِإ   » هفیرـش هیآ  هب  هراشا  بلطم  نیا  نیاربانب 
نیا
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دراو انعم  نیمه  ناوارف  تایاور  رد  هک  نانچ  تسا ، وا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  لآ  دمحم و  هیرذ »  » زا دارم  تماما و  دهع  زا  دارم  هک 
.تسا هدش 

ْمُکَدْعَو َقَدْصَأ  َو 

دنوادخ تسا ، هدمآ  ( 1567 «) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدـیِری  اَمَّنِإ  : » هفیرـش هیآ  رد  ادـخ  هدـعو  نیا 
كاپ ینسح  ءامـسا  بتارم  همه  زا  ار  امـش  تسا و  هدرب  امـش  زا  دزیخ  یم  رب  كرـش  نوؤش  همه  نآ  زا  هک  ار  تنطیـش  دودح  مامت 

بیبح و تیب  لها  ار  امش  هداد و  لزنم  شرکذ  تیب  رد  هداد و  ياج  دوخ  تمارک  راد  رد  هدیزگرب و  شیوخ  يارب  ار  امـش  هدومن و 
.دیسر ( 1568 «) یَنْدَأ ْوَأ  ِنیَسْوَق  َباَق   » هلحرم هب  هک  یسک  داد ، رارق  شا  هدیزگرب 

ٌدْشُر ْمُکُرْمَأ  ٌروُن َو  ْمُکُمالَک 

ینید و کلاهم  دنک و  یم  ییامنهار  دنمدوس  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يرون  هدش  رداص  امش  زا  ایند  ای  نیا و  هرابرد  هک  ینخـس  ره 
.دزاس یم  راکشآ  ار  يویند 

نادب امش  هچنآ  ینعی  تسا ، دشر  یلآ »  » يانعم اجنیا  رد  نآ  زا  دارم  .تسا و  نآ  رد  يراوتسا  اب  قح  هار  رب  تماقتسا  دشر »  » زا دارم 
دوش یم  زین  دیراد  رما  هچنآ  زا  رتالاب  هبترم  هب  تیاده  ثعاب  دوش ، یم  قح  ریسم  رد  تماقتسا  ثعاب  هک  نیا  رب  هوالع  .دیداد  نامرف 
یم نآ  زا  رتالاب  هب  مود  هبترم  رب  تماقتسا  زا  دعب  هاگنآ  دنک ، یمن  لودع  نآ  زا  .ددرگ و  یم  مکحم  راوتسا و  نآ  رد  صخش  اذل  و 

.دسرب نامیا  بتارم  همه  هب  ات  دهد  یم  همادا  روطنیمه  دسر و 

يَوْقَّتلا ُمُکُتیِصَو  َو 

رد دراو  هک  نیا  اـت  .تسا  هَّللا  مسا  تسارح  ظـفح و  تنایـص و  نآ  زا  دارم  و  مـیدرک ، ناـیب  یقتلا » مـالعا  و   » رد ار  يوـقت  تـقیقح 
تیـصو و امـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  تسوت ، دوجو  بتارم  همه  رد  لالقتـسا  كرت  نآ  هار  و  ددرگن ، ادخ  نانمـشد  بزح 

توغاـط هار  زا  نتفرن  امـش  شرافـس  تسا و  سوفن  همه  رد  نوـنکم  هَّللا  مسا  هار  زا  ههلـالا » هلا   » يوـس هب  نتفر  دـیا  هدرک  شراـفس 
.تسا

ُریَخْلا ُمُکُلْعِف  َو 

رهاظم امـش  لامعا  همه  هک  نیا  زا  دارم  سپ  دـشاب ، هتـسیاش  شلمع  هک  تسا  یـسک  ریخ  هک  دـش  نایب  راـیخالا » مئاـعد  و   » هرقف رد 
.تسا مدرم  هب  شرافس  رد  امش  راتفگ  هدننک  قیدصت  امش  لعف  سپ  تسا ، تاریخ  همه  لصا  هک  تسا  هَّللا  مسا  نوؤش 

ُناَسْحِإْلا ُمُکُتَداَع  َو 

يوبن ثیدح  رد  هک  تسا  نامه  ناسحا  زا  دارم  .ددرگ و  صخش  تعیبط  هیجـس و  هک  يروط  هب  زیچ  کی  ررکم  نداد  ماجنا  تداع 
يا هنوگ  هب  ار  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ناسحا  : » ینعی كاری ؛ هنإف  هارت  نکت  مل  نإف  هارت  کنأک  هللا  دـبعت  نأ  ناـسحإلا  دومرف : دـمآ ،
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ادخ دای  نادـنچ  امـش  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  .دـنیب » یم  ار  وت  دـنوادخ  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  ییوگ  هک  یتسرپب 
تسا و تعاط  هب  تشگزاب  تکرح  زا  دعب  امـش  شمارآ  سپ  .دیوش  یمن  لفاغ  وا  زا  نوکـس  تکرح و  چیه  رد  زگره  هک  دـیدرک 
ار دنوادخ  تسا و  تعاط  هب  تشگزاب  شمارآ  زا  دعب  امـش  تکرح  هک  نانچ  دینیب ، یم  نوکـس  هب  تکرح  نیا  رد  ار  دنوادخ  امش 

.تسا ناسحا  امش  تداع  سپ  دینیب ، یم  زین  تلاح  نیا  رد 

ُمَرَکْلا ُمُکُتیِجَس  َو 

ياراد ًاـتاذ  امـش  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  دارم  میدرک ، ناـیب  شیپ  رطـس  دـنچ  ار  مرک  ياـنعم  و  تسا ، تعیبط  ياـنعم  هب  هیجـس » »
.دیشاب هدیسر  اهنآ  هب  تمحز  اب  هک  نیا  هن  دیتسه ، تالامک  تافص و 

ُقْفِّرلا ُقْدِّصلا َو  ُّقَحْلا َو  ُمُکُنْأَش  َو 

قدص قح و  يانعم  رد 

هتفرگ و قلعت  نآ  هب  ءاضق  هک  يرما  لطاب و  دـض  نآرق و  يانعم  هب  زین  تسادـخ و  تافـص  زا  ای  ءامـسا و  زا  قح  هدـمآ : سوماق  رد 
.تسا قوقح  درفم  زین  مزح و  گرم و  قدص و  تباث و  دوجوم  کلم و  لام و  مالسا و  لدع و 

دادـضا لابق  رد  هک  تارابتعا  نیا  هب  قح  يارب  هدـش  دای  یناعم  نیا  تسا و  تباث  دوجوم  ياـنعم  هب  قح  هک  تسا  نیا  قیقحت  میوگ :
هب مارآ  مارآ  یمارآ و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  قفر »  » و تسا ، هدـش  ناـیب  نوقداـصلا » و   » رد قدـص  ياـنعم  تسا و  تباـث  شیوـخ 

.دنراذگب ار  يراب  نینچ  ناشیا  رب  هراب  کی  هب  هک  نیا  هن  .دننک  راداو  نایملاع  راگدرورپ  هار  كولس 

ْمُِکب ِهِْقفِر  ْنِم  َْقفِّرلا َو  ُّبِحی  ٌقِیفَر  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ای  رقاـب و  ماـما  زا  ( 1569) یفاک رد 
؛ ِهیَلَع ِّقَْحلا  ُِلقاَثَت  َهیِهاَرَک  ِخِـساَّنلِاب  َُهلِّوَحی  یَّتَح  ِهیَلَع  ُهُکُْرتیَف  ِْرمَْألا  ِنَع  ِدـْبَْعلا  َلیِوْحَت  ُدـیِرَیل  ُهَّنِإ  ْمُِکبُوُلق َو  ِهَّداَـضُم  ْمُِکناَغْـضَأ َو  ُلِیلْـسَت 

ندرک ارادم  قفر و  دراوم  زا  یکی  .دراد  تسود  ار  یمارآ  یمرن و  دنک و  یم  راتفر  یمارآ  یمرن و  هب  دوخ  یلاعت -  يادخ -  ینعی :
زا ار  هدنب  دهاوخ  یم  یتقو  هک  نیا  هچ  .دزاس  یم  فرطرب  مارآ  مارآ  ار  امش  ياه  لد  نیب  تیدض  اه و  هنیک  هک  تسا  نیا  دنوادخ 

لطاب نآ  رد  ار  وا  دهد  قوس  قح  هب  لطاب 
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قح هک  درادن  تسود  اریز  دوش ، قح  يوس  هب  لطاب  زا  نتفر  نوریب  ثعاب  دنک  یم  خـسن  ار  لطاب  نآ  هک  ار  يزیچ  ات  دراذـگ  یم  او 
« .دشاب نیگنس  راوشد و  وا  رب 

تیاور اب  توافت  یکدنا  انعم  ظافلا و  رد  تایاور  نآ  هدش ، هدراو  یتیاور  انعم  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  زین  و 
يارب اهنت  دـنناشوپ و  یم  دـنک  لّمحت  دـناوت  یمن  هک  یـسک  زا  ار  تقیقح  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  نیا  نآ  هلمج  زا  دراد ، ـالاب 

ناگدننک شتـسرپ  لاؤس  زا  باوج  رد  نوگانوگ  ياه  خساپ  هک  نانچ  .دـنیامن  یم  نایب  دـنریذپب  ار  تقیقح  دـنناوت  یم  هک  یناسک 
.دوش یم  هدهاشم  تایاور  زا  يرایسب  رد  هک  نانچ  .تسا  كاردا  مهف و  رد  کیره  تیلباق  هزادنا  هب  فلتخم 

ٌمْتَح ٌمْکُح َو  ْمُکُلْوَق  َو 

اوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دومرف .درک  يوریپ  نآ  زا  دیاب  اذـل  هدرک و  مکح  دـنوادخ  ینعی  تسا ، بوجو  متح و  اضق و  مض ، هب  مکح » »
(1570 «) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

ٌمْزَح ٌمْلِح َو  ٌمْلِع َو  ْمُکیْأَر  َو 

.دشاب هتشاد  دنویپ  نآ  اب  لد  هک  تسا  يداقتعا  نآ  زا  دارم  تسا و  داقتعا  يأر » »

.میتفگ نخس  نآ  زا  ملعلا » نئازخ   » رد .تسا و  مولعم  دیلک  ملع » »

.میدرک ثحب  نآ  زا  ملحلا » یهتنم   » رد دشاب و  یم  دوخ  هلزان  بتارم  هب  لقع  هاگن  ملح » »

.تسا نانیمطا  اب  روما  ماجنا  فّرصت و  مزح » »

حور ءاقلا  زا  یـشان  مه  داقتعا  نیا  و  دیدرک -  ادیپ  نادب  داقتعا  هدرک و  دـنویپ  نادـب  امـش  ياه  لد  هک  ار  هچره  هک  تسا  نیا  دارم 
هدز گنچ  نآ  هب  دوش و  تفای  اجکره  نآ  ياه  هخاش  تسا و  ینالقع  ییاوتف  نینچ  نیا  .دیداد  يوتف  نادب  سپس  و  تسا -  سدقلا 

.دراد یپ  رد  ار  ناوارف  ریخ  هدش و  تکاله  زا  تاجن  ثعاب  دوش 

ُهاَهَتْنُم ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  ُهَلَّوَأ َو  ْمُتْنُک  ُریَخْلا  َرِکُذ  ْنِإ 

دنتاریخ همه  أدبم  (ع ) همئا هک  نیا  رد 

.دوش هدیمهف  رتهب  ات  مینک  یم  نایب  هرابود  ار  اهنآ  نکیلو  .تسا  هدـش  نایب  هتـشذگ  ثحابم  نمـض  رد  تارقف  نیا  زا  کیره  هچرگ 
.تسین ادخ  زا  زج  ییورین  چیه  میریگ و  یم  کمک  گرزب  دنوادخ  زا 

مدرم رگید  دـننآ و  هیلک  قیداصم  ناـشیا  تسا و  هَّللا  مسا  تقیقح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  تلبج  روهظ و  أدـبم  هک  دـیتسناد 
.تسا دوجوم  يا  هناشن  هیآ و  رس  نیا  زا  سفن  ره  رد  .دننآ و  هیئزج  قیداصم  نانمؤم  ناقیدص و  نادیهش و  ناحلاص و  ءایبنا و  ینعی 
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تاریخ همه  تسا و  سوفن  همه  رد  تاریخ  همه  أدبم  وا  .تسا و  دوجوم  قح  ياربک  تایآ  مالـسلا  مهیلع  يو  لآ  دمحم و  رد  یلو 
ياه تمعن  همه  هکلب  .دنسوفن  رد  نونکم  هَّللا  مسا  روص  یلعف  ياه  تدابع  هنسح و  تاکلم  تیالو و  دیحوت و  .دنمـسا  نیمه  عورف 

هتشذگ تایاور  رد  هک  نانچ  دنملاوع ، نآ  رد  كرابم  مسا  نآ  روص  يورخا  یخزرب و  يویند و 
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نیلوا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  رون  هک : دش  هتفگ  دش و  نایب  مالـسلا  مهیلع  وا  نیرهاط  لآ  دـمحم و  شنیرفآ  شیادـیپ  رد 
زین و  نوموصعملا »  » رد هک  نانچ  دیرفآ ، ار  قیالخ  همه  وا  تیب  لها  رون  وا و  رون  هفاضا  زا  هاگنآ  هدـیرفآ ، دـنوادخ  هک  تسا  يرون 

.میدروآ ار  باب  نیا  تایاور  بلاطم  نیلسرملا » هوفص   » و هکئالملا » فلتخم  «و 

قداص ماما  هب  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  دـقرف  نب  دواد  زا  ناذاش  نب  لـضف  هب  شدانـسا  هب  ( 1571) یسوط رفعجوبا  تیاور  هلمج  زا 
.دیّجح تاکز و  زامن و  ادخ  باتک  رد  امش  متفگ : مالسلا  هیلع 

تانیب تایآ و  هَّللا و  هجو  هلبق و  هبعک و  مارح و  دلب  مارح و  رهـش  جح و  هزور و  تاکز و  زامن و  ادخ  باتک  رد  ام  دواد  يا  دومرف :
تبج و ناثوا و  مانـصا و  مالزا و  باـصنا و  راـمق و  بارـش و  یغب و  رکنم و  ءاـشحف و  نآرق ، هَّللا و  باـتک  رد  اـم  نمـشد  میتسه و 
ار ام  داد و  يرترب  تلیـضف و  ار  اـم  درک و  یمارگ  یتقلخ  ار  اـم  دـنوادخ  دواد ! يا  .تسا  كوخ  تشوگ  نوخ و  هتیم و  توغاـط و 
دادـضا و اـم  يارب  و  میتـسه ، تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  رب  وا  ناراد  هنازخ  اـم  .دوـمن  دوـخ  ناراد  هنازخ  ناـظفاح و  اـنما و 
هب ار  ام  نانمـشد  یلو  تشاذـگ ، نآرق  رد  ام  يارب  ار  اه  ماـن  نیرت  بوبحم  نیرتهب و  درب و  مسا  نآرق  رد  ار  اـم  داد ، رارق  ینانمـشد 

.درک رکذ  هیانک  روط 

دوخ و شیپ  رد  ءامـسا  نیرت  ضوغبم  اب  ناش  ياـه  لـثملا  برـض  امـسا و  زا  درب و  ماـن  دوخ  باـتک  رد  ار  اـم  نانمـشد  دادـضا و  و 
نینمؤم
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« .درب مان 

همه هشیر  لصا و  ام  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  شدانـسا  هب  ( 1572) ناذاـش نب  لـضف  زا  يو  تیاور  هلمج  زا  و 
راکدـب و زا  وفع  مشخ و  ندرب  ورف  هزور و  زامن و  دـیحوت و  اه  یبوخ  زا  و  دنتـسه ، اـه  یبوخ  اـم  ياـه  هخاـش  عورف و  اـه و  یبوخ 
زا دنرورـش و  همه  هشیر  ام  نانمـشد  و  تسا ، لضف  لـها  لـضف و  هب  فارتعا  رارقا و  هیاـسمه و  تاـعارم  ارقف و  هب  تبـسن  يزوسلد 
لام هدـنروخ  ابر و  هدـنروخ  محر و  هدـننک  عطق  لیخب و  نیچربخ و  وگغورد و  ناشیا  .تساه  هشحاف  حـیابق و  همه  نآ  ياه  هخاش 

انز و لیبق  زا  نطاب  هاوخ  رهاظ و  هاوخ  تشز  ياهراک  ماجنا  لها  هداد و  روتـسد  دـنوادخ  هک  يدودـح  زا  زواجت  قح و  نودـب  میتی 
« .تسا نارگید  عورف  هب  طوبرم  دوش  دای  هک  یغورد  يدب و  ره  اذل  دنتسه ، يدزد 

هدیسر نم  هب  تشون : باطخلا  یبا  هب  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  : » تفگ هک  تسا  هدمآ  بدؤم  صفح  زا  ( 1573) تاجردلا رئاصب  رد 
تاریخ همه  هشیر  ام  تسین ، روط  نیا  تسا ، يدرم  زاـمن  تسا و  يدرم  اـنز  تسا و  يدرم  بارـش  هک  ینک  یم  ناـمگ  وت  هک  تسا 

: تشون هاگنآ  تسادخ ، تیصعم  نآ  ياه  هخاش  رورش و  هشیر  ام  نمشد  تسادخ و  تعاط  هشیر  نیا  ياه  هخاش  عورف و  میتسه و 
« .دوش یمن  تعاطا  هک  یسک  دوش  یم  هتسناد  هنوگچ  دناد و  یمن  هک  یسک  دوش  تعاطا  هنوگچ 

نآ زا  یقادصم  هیآ و  یـسفن  ره  رد  هک  دش  تباث  نیا  زا  دعب  تسا و  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  هَّللا  مسا  تقیقح  هک  دـیتسناد  و 
، تسا نآ  أدبم  وا  هک  تسا  هَّللا  مسا  بتارم  زا  هرداص  تاریخ  همه  و  تسا ، دوجوم 
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نیا تایاور  نیا  دافم  هکنانچ  دنتـسه ، نآ  تیاهن  هاگیاج و  ندـعم و  عورف و  هشیر  لوا و  ناشیا  دوش ، هتفگ  ریخ  هملک  رگا  نیاربانب 
.دوب

ْمُکِئالَب َلیِمَج  یِصْحُأ  ْمُکِئاَنَث َو  َنْسُح  ُفِصَأ  َفیَک  یِسْفَن  یِّمُأ َو  ْمُتْنَأ َو  یِبَأِب 

نوگانوگ تافـص  شرامـش  اب  حدـم  نامه  ءانث  تسا و  تافـص  تیمک  نایب  اب  حدـم  فصو  هک  هدـش  نایب  مکئانث » یـصحا  ـال   » رد
.تسا

هنک هب  مناوـت  یمن  نم  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  .تسا  هیطع  اـجنیا  رد  دارم  .دـشاب و  یباذـع  جـنر و  اـی  يا و  هیطع  دـناوت  یم  ءـالب  و 
.مرامشب هدومرف  اطع  امش  هب  هک  ییاهاطع  هداد و  امش  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  مناوت  یمن  مسرب و  امش  تافص 

.دشاب هدرک  هراشا  یلامج  تافص  هب  مود  هرقف  اب  یلالج و  تافص  هب  تسخن  هرقف  اب  هک  تسین  رود 

ِلُّذلا َنِم  ُهَّللا  اَنَجَرْخَأ  ْمُکِب  َو 

نامیا و تزع  رد  میدروآ  ناـمیا  امـش  هب  اـم  نوچ  ینعی  تسا ، قاـفن  رفک و  كرـش و  تلذ  ّلذ  زا  دارم  ِبوُرُْکلا  ِتاَرَمَغ  اَّنَع  َجَّرَف  َو 
دنوادخ هک  امش  ّرس  هدش و  قلخ  امش  تنیط  هفاضا  زا  ام  هک  تسا  نیا  هیحان  زا  هک  نیا  رگم  تسین  تمعن  نیا  میدش و  لخاد  مالسا 

هدـش نامیا  رد  لوخد  تفرعم و  نیا  ثعاب  هدومن  هتـشرس  نآ  رب  ار  ام  تلبج  ملاع  رد  هتـشاذگ و  تعیدو  هب  اـم  رد  ترطف  ملاـع  رد 
.تسا

.درک زاب  ینعی  جّرف »  » و

.تسا تدش  نآ  زا  دارم  و  هرمغ »  » عمج تارمغ » »

ناشیا نانمشد  رارسا  ياه  یکیرات  زا  تسا  هیانک  دروآ و  یم  دنب  ار  سفن  هک  تسا  نآ  برک  .تسا  حتف  هب  برک »  » عمج بورک » »
تقیقح هک  نیا  ات  .تسا  هتشاذگ  تعیدو  هب  مدرم  رد  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ّرـس  هارمه  هب  مدرم  داجیا  ودب  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک 

ِروُّنلا َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  ْنِم  ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّلل  : » دومرف هراـب  نیا  رد  دـنوادخ  هدـش و  ناـیب  ًـالبق  هکناـنچ  .دوش  ناـیب  راـیتخا 
ِیف ٍتاَُملُظَک  : » دومرف و  ( 1574 «) ِتاَُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  ْنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ْمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 
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َُهل ُهَّللا  ْلَعْجی  َْمل  ْنَمَو  اَهاَری  ْدَکی  َْمل  ُهَدی  َجَرْخَأ  اَذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اَهُـضَْعب  ٌتاَُملُظ  ٌباَحَـس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاَشْغی  یُِّجل  ٍرَْحب 
دریگ و یم  رب  رد  ار  وا  یجوم  دراد ، رارق  مکارتم  يایرد  رعق  رد  هک  ییاه  یکیراـت  دـننامه  اـی  : » ینعی ( 1575 «) ٍرُون ْنِم  َُهل  اَمَف  ًارُون 

دناوتن دروآ  نوریب  تسد  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  یکیرات ، تشپ  اه  یکیرات  تسا ، ربا  رس  Ș Ę رد  .دیآ  یم  دورف  وا  رب  الاب  زا  یجوم 
« .درادن يرون  دادن ، رون  دنوادخ  ار  سکره  و  دنیبب ،

، »« تسا موس  جوم » هاشغی   » دنمود و لوا و  دارم  دومرف : دش ، لاؤس  تاملظک »  » هرابرد ( 1576) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
مل هل  نم  و   » .دـنیبب دـناوت  یمن  دروآ  نوریب  ناشیا  هنتف  یکیرات  رد  ار  دوخ  تسد  نمؤم  یتقو  هک  تسا  هیما  ینب  ياه  هنتف  هیواـعم و 

ار ریسم  رون  اب  هک  درادن  یماما  ینعی  رون » نم  هلامف  ، » دشاب هتـشادن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  هک  یماما  ینعی  ًارون » هللا  لعجی 
ّرـس هک  ام  داجیا  يادتبا  زا  هتـشاذگ  تعیدو  هب  ام  رد  دـنوادخ  هک  هَّللا  مسا  هب  ینعی  امـش  رون  هب  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  دـنک .» یط 
امش نانمشد  رارسا  زا  هک  یناوارف  مکارتم و  ياه  یکیرات  هدیناهر و  ار  ام  لالض  قافن و  رفک و  كرـش و  تلذ  زا  دنوادخ  تسامش 
لآ نانمـشد  هب  تاـملظ »  » هک نیا  هـچ  ( 1577 «) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  ْنِم  ْمُهُجِرْخی  : » دوـمرف هک  ناـنچ  هدرک ، نـشور  زاـب و  ار  هدوـب 
هب هک  یناسک  ینعی  اورفک » نیذـلاو   » .تسا هدرک  انعم  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  هب  ار  رون  و  ( 1578) هدومرف ریسفت  مالسلا  مهیلعدمحم 

.دنا هدیزرو  رفک  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا 

ِراَّنلا َنِم  ِتاَکَلَهْلا َو  ِفُرُج  اَفَش  ْنِم  اَنَذَقْنَأ  َو 

ِراَّنلا َنِم  ِتاَکَلَهْلا َو  ِفُرُج  اَفَش  ْنِم  اَنَذَقْنَأ  َو 

ْمَأ ٌریَخ  ٍناَوْضِرَو  ِهَّللا  ْنِم  يَْوقَت  یَلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَفَأ   » هفیرش هیآ  هب  هراشا 
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راتخاس و هک  یسک  ایآ  : » ینعی ( 1579 «) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهی  َال  ُهَّللاَو  َمَّنَهَج  ِراَن  ِیف  ِِهب  َراَْهناَف  ٍراَه  ٍفُرُج  اَفَـش  یَلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم 
شتآ رد  ات  هداهن  هاگترپ  هبل  رب  ار  دوخ  راتخاس  ناینب و  هک  یـسک  اـی  تسا و  رتهب  هتـشاذگ  ادـخ  ناوضر  اوقت و  رب  ار  شیوخ  ناـینب 

« .دنک یمن  تیاده  ار  نارگمتس  هورگ  دنوادخ  و  دتفا ، منهج 

مکب و   » رد تسا و  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  هک  تسا  هَّللا  مسا  يوقت  تقیقح  هک  دـش  نایب  یهنلا » يوذ  یقتلا و  مالعا  و   » رد و 
فرط و يانعم  هب  تسا و  حوتفم  نآ  نیش  روصقم و  افش »  » .تسادخ و مسا  زین  ناوضر  تقیقح  هک  دش  نایب  ناوضرلا » یلا  کلـسی 

ورف الاب  نییاپ ، ندـش  یلاـخ  هطـساو  هب  رگا  دروآ ، یم  اـه  بالیـس  هک  ار  يزیچ  مود ، لوا و  همـض  هب  فرج »  » تسا و هبل  بناـج و 
.دوش هدروخ  دزیر و 

.دشاب یم  طوقس  مادهنا و  رب  فرشم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  دارم  .تسا و  کئاش »  » و حالـسلا » یکاش   » لثم ریاه »  » هدش بلق  راه » »
.تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  نانمشد  ّرس  زا  هک  هدش  هدز  هشیر  نودب  لطاب  يارب  لثم  نیا  و 

ینیوکت تهج  زا  نایعیش  ياه  یگژیو  رد 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیعـس  نب  نیـسح  باتک  زا  یملید  زا  ( 1580) نیدلا مالعا  رد 
هب ار  شیوخ  ناتسود  نایعیش و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  تفگ : هک  هدش  تیاور  هلآو 

: هدب تراشب  تلصخ  هد 

دلوم یکاپ   - 1

وکین نامیا   - 2

دراد تسود  ار  ناشیا  دنوادخ   - 3

ربق رد  تعسو   - 4

ناشیا ياه  لد  هتفرگ و  ناشیا  يور  زا  ار  رقف  تسا 6 -  ناشیا  يور  يولج  رد  هک  يرون   - 5
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دزاس یم  زاین  یب  ار 

.دننمیا ماذج  صرب و  زا  ناشیا 8 -  نانمشد  رب  ییادخ  تنعل   - 7

دوش یم  هتخیر  ناشیا  زا  اه  يدب  ناهانگ و   - 9

.اهنآ بوخ  تبقاع  هب  اشوخ  ناشیا و  لاح  هب  اشوخ  سپ  متسه ، ناشیا  اب  نم  دننم و  اب  تشهب  رد  ناشیا   - 10

اَنایْنُد ْنِم  َدَسَف  َناَک  اَم  َحَلْصَأ  اَنِنیِد َو  َمِلاَعَم  ُهَّللا  اَنَمَّلَع  ْمُکِتالاَوُمِب  یِسْفَن  یِّمُأ َو  ْمُتْنَأ َو  یِبَأِب 

(1581 «) ِماَلْسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْشی  ُهیِدهی  ْنَأ  ُهَّللا  ْدِری  ْنَمَف   » هفیرش هیآ  هب  هراشا 

يا هدـنب  يارب  ار  يریخ  یلاعت -  يادـخ -  رگا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ( 1583) یشایع و  ( 1582) دیحوت رد 
مکحم ار  وا  هک  دـنک  یم  لـکوم  وا  رب  ار  يا  هتـشرف  دـنک و  یم  زاـب  ار  شلد  شوگ  هتخادـنا و  روـن  زا  يا  هطقن  شلد  رد  دـهاوخب 

« .دیامن

يا هدنب  يارب  ار  يریخ  دـنوادخ  هک  یماگنه  هک  دـینادب  : » دومرف یثیدـح  رد  هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1584) یفاک رد  و 
یم هرگ  نآ  رب  شلد  هدـش و  ایوگ  قح  هب  شنابز  درک  نینچ  هک  یماگنه  دزاس ، یم  حرـشنم  زاـب و  مالـسا  يارب  ار  شلد  دـهاوخب ،

نیمه رب  رگا  .دوش و  یم  لماک  شمالـسا  دـنک ، مهارف  يو  يارب  ار  روما  نیا  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـنک ، یم  لـمع  نادـب  دروخ و 
.میدروآ مکتعاطل » ینقفو  و   » رد لماک  روط  هب  ار  ثیدح  و  دوب ، دهاوخ  یقیقح  ناناملسم  زا  دنوادخ  دزن  رد  دریمب  لاح 

یم نینچ  انعم  سپ  .دـنیوگ  تـالاوم  نآ  هب  دنـشاب  مه  یپ  رد  یپ  زیچ  ود  یتقو  ینعی  تسا ، نیرمـالا » نیب  تیلاو   » ردـصم تـالاوم 
طرش امـش  تیالو  هک  میراد  داقتعا  میتفرگ و  ندرگ  رب  ار  امـش  تیدوبع  تعاط  میدرک و  رایتخا  ار  امـش  تالاوم  ام  هک  نوچ  دوش :

هب ار  ام  ياه  لد  تخومآ و  ام  هب  ار  ام  نید  فراعم  ماکحا و  دنوادخ  اذل  دشاب  یم  شلوسر  ادخ و  تیالو  رد 
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نیمه هب  میا ، هدینش  امش  زا  هک  هدومن  یقیاقح  فرظ  ءاعو و  ار  ام  دومن و  زاب  ار  ام  ياه  لد  شوگ  دومن و  نشور  امـش  تیالو  رون 
ایند نید و  رد  امش  هیحان  زا  هلصاو  بلاطم  ندوب  یناقح  رد  اذل  تسا و  مرن  امـش  هب  تبـسن  دراد و  لیامت  امـش  هب  ام  ياه  لد  رطاخ 
اذل دوش و  یم  كاپ  دیا  هدرک  عیرشت  امـش  هک  یماکحا  یهاون و  رماوا و  هطـساو  هب  ام  سوفن  دالوا و  لاوما و  سپ  دنک ، یمن  کش 

.دوش یم  شوخ  هزیکاپ و  ام  سوفن  دالوا و  لاوما و 

نامه شتسرپ  دروم  زیچ  نیا  دش و  هاگآ  نآ  زا  دیـسرپ و  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تسا و  دعقم  لثم  ملعم  عمج  ملاعم 
هک دـش  نایب  هتـشذگ  رد  تسا و  دوصقم  لاعفا  تاکلم و  ملاع  زا  بتارم  همه  اب  رون  نیا  دـنک و  یم  حرـشنم  ار  لد  هک  تسا  يرون 

«. ...هلوا متنک  ریخلا  نا   » هرقف رد  ینعی  دنرون ، نآ  عرف  تادابع  همه 

ُهَضَرَتْفُمْلا ُهَعاَّطلا  ُلَبْقُت  ْمُکِتالاَوُمِب  ُهَقْرُفْلا َو  ِتَفَلَتْئا  ُهَمْعِّنلا َو  ِتَمُظَع  ُهَمِلَکْلا َو  ِتَّمَت  ْمُکِتالاَوُمِب  َو 

دوش یمن  هتفریذپ  یلمع  چیه  تیالو  نودب  هک  نیا  رد 

نوگانوگ باب  دنچ  رد  هک  نانچ  تخانـش  ناوت  یمن  ار  یلاعت -  يادخ -  نوچ  هک : تسا  همدقم  نیا  نایب  دنمزاین  اه  هرقف  نیا  نایب 
نآ عناص  دوجو  رب  ات  هداد  رارق  يا  همات  هنیآ  هفیلخ و  هناشن و  لـیلد و  سفن  ره  رد  تسا ، ناـمیالا » باوبا  و  : » هلمج زا  میدرک  ناـیب 

.دنسرب نآ  هدنزاس  نکمم و  لامک  رب  سوفن  نآ  لامک  تیمامت و  هیحان  زا  دوش و  لالدتسا 

َّنِإَف ْرِّکَذَو  : » دومرف و  ( 1585 «) ٌرِّکَذـُم َْتنَأ  اَمَّنِإ  : » دومرف دـنیامن و  يروآدای  نآ  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  اه  باتک  نالوسر و  هاگنآ 
اه باتک  ناربمایپ و  نداتسرف  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  یتایآ  رگید  زین  و  ( 1586 «) َنِینِمْؤُْملا ُعَفنَت  يَرْکِّذلا 
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َُّمث : » دومرف داتـسرف و  ناشیا  ریهطت  مدرم و  ندرک  كاپ  يارب  ار  عیارـش  نآ  دـنوادخ  زین  و  تسا ، تایآ  نآ  هب  مدرم  يروآداـی  يارب 
يوریپ نآ  زا  میداد ، یتعیرش  ار  وت  ام  هاگنآ  : » ینعی ( 1587 «) َنوُمَْلعی َال  َنیِذَّلا  َءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  َالَو  اَهِْعبَّتاَف  ِْرمَْألا  ْنِم  ٍهَعیِرَـش  یَلَع  َكاَْنلَعَج 

« .امنن يوریپ  دنناد  یمن  هک  یناسک  ياهاوه  زا  نک و 

یَِفل ُلـْبَق  ْنِم  اُوناَـک  ْنِإَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَـتِْکلا  ْمُهُمِّلَعیَو  ْمِهیِّکَزیَو  ِِهتاـیآ  ْمِهیَلَع  ُوْلتی  ْمُْهنِم  ًـالوُسَر  َنییِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  : » دومرف و 
ار اهنآ  دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  ادـخ  تایآ  ات  داتـسرف  ناشیا  زا  يربمایپ  یما  مدرم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  : » ینعی ( 1588 «) ٍنِیبُم ٍلاَلَض 

« ...دزومایب ار  تمکح  باتک و  دیامن و  هزیکاپ  هیکزت و 

(1590 «) َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمی  َال  : » دومرف و  ( 1589 «) اَهاَّسَد ْنَم  َباَخ  ْدَقَو  اَهاَّکَز *  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : » دومرف و 

یَّتَح َهَّنَْجلا  َنُولُخْدـی  َالَو  ِءاَمَّسلا  ُباَْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  َال  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْـساَو  اَِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومرف داد و  هدـعو  دـیناسرت و  هاگنآ 
َنیِذَّلاَو َنیِِملاَّظلا * يِزَْجن  َِکلَذَکَو  ٍشاَوَغ  ْمِِهقْوَف  ْنِمَو  ٌداَهِم  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  َنیِمِرْجُْملا * يِزَْجن  َِکلَذَکَو  ِطایِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلی 

(1591 «) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلْوُأ  اَهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َال  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ 

رّـس دنراد ، يا  هینالع  رّـس و  تایآ  نیا  .دنا  هدیزرو  رفک  ای  هدروآ و  نامیا  هیآ  نآ  هب  هک  یناسک  رب  دیعو  دعو و  تایآ  رگید  زین  و 
دروآ نامیا  هینالع  ناهن و  رد  تاـیآ  نآ  هب  سکره  تسا ، مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  نآ  هینـالع  تسا و  نونکم  سوفن  همه  رد  نآ 
تیالو دـنوادخ  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  همئا  تایآ  نیا  هک  نیا  هچ  تسادـخ ، هب  رفاک  دزروب  رفک  سکره  تسا و  یقیقح  نمؤم 

تیالو شدوخ و  تیالو  اب  ار  ناشیا 
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هتخاس نیرق  ( 1592 «) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َهاَـکَّزلا  َنُوتْؤیَو  َهاَـلَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُکِیلَو  اَـمَّنِإ   » هیآ رد  شربماـیپ 
اذل و  ( 1593 «) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دومرف هدومن و  شودـمه  دوخ  تعاـط  اـب  ار  ناـشیا  تعاـطو  تسا ،

« هَّللاب الا  هَّللا  فرعیـال  : » دومرف ( 1594) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دیـسر ، ادخ  تفرعم  هب  ناوت  یمن  هیآ  نآ  رـس  هب  یـسرتسد  نودب 
.دش نایب  نامیالا » باوبا  و   » رد نآ  حرش  تیاور و  و  .تخانش » ناوت  یم  ادخ  هب  اهنت  ار  ادخ  : » ینعی

رگا : » تسا هدـمآ  نینچ  تیاور  نیا  رخآ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسالا  مئاعد  باب  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  ( 1595) یفاک رد  و 
دنک جح  هلاس  ره  شرمع  تدـم  مامت  رد  دـهد و  هقدـص  ار  دوخ  لاوما  همه  دریگب و  هزور  ار  اهزور  دراد و  اپ  رب  ار  اه  بش  یـسک 

درادن باوث  زا  یقح  ادخ  دزن  رد  دشاب  وا  ییامنهار  تلالد و  اب  شلامعا  همه  دیامن و  تالاوم  وا  اب  ات  دنادن  ار  هَّللا  یلو  تیالو  یلو 
« .دشاب یمن  نامیا  لها  زا  و 

هللا یلصادخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور   » هک هدش  تیاور  راسی  نب  لیـضف  زا  شدانـسا  هب  ( 1596) یفاک رد  و 
.تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما  دریمب و  سکره  دومرف : هلآو  هیلع 

؟ تسا هدومرف  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  مدیسرپ :

.دومرف نینچ  يرآ ، مسق  ادخ  هب  دومرف :

.تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما  دریمب و  سک  ره  سپ  مدیسرپ :

« .يرآ دومرف :

ایآ متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » تفگ هک  هدش  تیاور  هریغم  نب  ثرح  زا  لیـضف  زا  شدانـسا  هب  ( 1597) باتک نامه  رد  و 
گرم هب  دساشن  ار  شیوخ  ماما  دریمب و  سکره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
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؟ تسا هدرم  یلهاج 

.يرآ دومرف :

؟ دسانش یمن  ار  شماما  هک  یسک  تیلهاج  ای  نیتسخن و  تیلهاج  گرم  هب  ایآ  مدیسرپ :

« .یهارمگ قافن و  رفک و  تیلهاج  دومرف :

هب وا  زا  دـندوب و  تنـس  لـها  زا  هک  روباـشین  ياـملع  هب  دوخ  ثیدـح  رد  ( 1598) مالـسلا هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما 
مولعلا رقاب  شردپ  زا  قداص  ماما  مدج  زا  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دیـسیونب : : » دومرف دنتـساوخ  یثیدح  روباشین  زا  نتفر  نوریب  ماگنه 

زا لیئربج  زا  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  زا  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  شردپ  زا  البرک  دیهش  شردپ  زا  نیدجاس  دیـس  شردپ  زا 
نما هلخد  نم  ینـصح و  هَّللا  الا  هلا  ال  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  هک  تسا  هدرک  تیاور  ادـخ  زا  ملق  زا  حول  زا  لیفارـسا  زا  لیئاکیم 

انا اهطورش و  نکل  : » دومرف دنتشگزاب  هک  یماگنه  تسا ، یفاک  ار  ام  ثیدح  نیمه  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : مدرم  یباذع » نم 
« .اهطورش نم 

اذـل دومن  تفاـیرد  تخومآ و  وا  زا  تخانـش و  ار  یلاـعت -  يادـخ -  ناوـت  یمن  نوـچ  هک  تسا  نیا  راـبخا  تاـیآ و  نیا  قـیقحت  و 
تیـصعم هـفیلخ  نآ  تیـصعم  تسادـخ و  تعاـط  وا  تعاـط  تـفرعم و  تخانـش و  هـک  داد  رارق  يا  هـفیلخ  شیوـخ  يارب  دـنوادخ 

ادـخ و اب  هنیک  يو  اـب  هنیک  ادـخ و  یتسود  وا  یتسود  تسادـخ و  مشخ  وا  مشخ  تسادـخ و  يدونـشخ  يو  يدونـشخ  تسادـخ و 
نیا زا  دعب  ایآ  .تسادخ  زا  ینادرگ  يور  يو  زا  ینادرگ  يور  ادـخ و  هب  يروآ  يور  يو  هب  يروآ  يور  ادـخ و  تیالو  وا  تیالو 

وا عیطم  هک  نیا  رگم  تسناد  عیطم  ار  یسک  ای  دروآ و  هفیلخ  نآ  هب  نامیا  هک  نیا  رگم  تسناد  نمؤم  ار  یسک  ناوت  یم 
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هک یناسک  زا  زج  ار  يدحا  تدابع  تاعاط و  دنوادخ  ایآ  .تسین  نکمم  وا  تفرعم  یتسود و  نودب  ادخ  تفرعم  یتسود و  دـشاب و 
هدرک یلو  ادـخ  هک  یناسک  تیالو  راکنا  اب  ادـخ  تیالو  اـیآ  و  دریذـپ ؟ یم  دـنتفرگ  شرما  ناـیلاو  زا  ار  یهلا  تاروتـسد  ماـکحا و 

؟ تسا نکمم 

ادخ هب  تشاذگ ؟ تنس  باتک و  ضرع  رد  ار  اهنآ  تفرگ و  لقع  زا  ار  ادخ  تدابع  دز و  هیکت  لقع  رب  ادخ  تعاط  رد  ناوت  یم  ایآ 
« نیدـلا قحم  تسیق  اذا  هنـسلا  لوقعلاب و  باـصیال  هَّللا  نید  نا  : » دومرف ترـضح  رطاـخ  نیمه  هب  تسین و  نکمم  يزیچ  نینچ  مسق 

« .دوش یم  دوبان  وحم و  نید  دبای  هار  سایق  تنس  رد  رگا  دیسر و  ادخ  نید  هب  ناوت  یمن  لوقع  اب  : » ینعی

« مکب هنید  هَّللا  ییحی  یتح   » رد هکنانچ  .درک  کسمت  نایناهج  يادـخ  هار  رد  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یتاروتـسد  زا  ترابع  ادـخ  نید 
.تسا هدش  نایب 

تسا نید  نآ  لعف  هبترم  هک  حراوج  ماکحا  ینعی  تسا ، هتشاذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  تنـس  و 
، دیـسر نآ  هب  ناوت  یمن  لوقع  اب  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا  ترابع  نید  هک  روط  نامه  سپ  .تسا  تنـس  لاـعفا  ملاـعر  نآ د  تروص  و 
درک و تمیق  ار  نآ  هدیجنـس و  لوقع  اب  ار  نید  بتارم  هک  درادـن  ناکما  ینعی  دوش ، یمن  هدیجنـس  لوقع  اـب  نآ  بتارم  روط  نیمه 

 - يادـخ زا  دـنناوتب  ات  میدـنمزاین  ادـخ  هیحان  زا  بوصنم  تجح  ای  لوسر و  هب  اـج  نیمه  زا  .دومن و  نییعت  لوقع  اـب  ار  نآ  دودـح 
میمهف یم  هار  نیمه  زا  .دیامن و  یم  بوصنم  ربمایپ  ای  دنک و  یم  نییعت  دنوادخ  ار  ماما  هتبلا  .دنریگب  یلاعت - 
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تعاط رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، تیعوضوم  دوخ  ماما  زا  نتفرگ  یتح  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هدـش  هتفرگ  هک  یماکحا  نآ  هک 
هتفریذپ وا  زا  زاب  هداد  نامرف  وا  هب  هدرک و  ییامنهار  ار  وا  ماما  هک  نید  ناونع  هب  هن  یلو  تسا  هدروآ  ماما  زا  نتفرگ  زا  دعب  ار  ییاه 

عیطم يا  هدـننک  لمع  ره  هنرگو  .تسین  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  اب  لمع  تقفاوم  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تعاـط  هک  نیا  هچ  تسین ،
ناونع هب  ماما  رماوا  هب  لمع  زا  ترابع  تعاط  هکلب  .تسا  ترورض  فالخ  هک  یلاح  رد  دوب ، دونـشخ  وا  لعف  زا  هک  دوب  یـسک  نآ 

! امن هعجارم  نادب  میدرک ، نایب  هیوضرلا » هفحتلا   » مان هب  شیوخ  باتک  رد  ام  ار  بلطم  نیا  .تسا و  هداد  نامرف  ماما  هک  نیا 

رد دـیوگب  هَّللا » الا  هلا  ـال   » سکره هک  تسا  نیا  هملکلا » تّمت  مکتـالاومب   » زا دارم  هک  نادـب  يدـیمهف  ار  همدـقم  نیا  هک  یماـگنه 
انعم ادخ  تیالو  هک  نیا  هچ  درک ، قیدصت  ناوت  یمن  ار  تسین  دـقتعم  امـش  تیالو  هب  یلو  تسا ، فرتعم  ادـخ  تیالو  هب  هک  یلاح 
يارب شدوخ  یلو  هک  یلاح  رد  دنک  یم  قدص  ادخ  تیالو  هنوگچ  دشاب ، یلوا  ناشدوخ  زا  ناگدنب  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درادن 

هک نیا  هچ  تسا ، هدومن  در  هدرک  رایتخا  ادـخ  هچنآ  ردار  ادـخ  مکح  هدرکن و  راـیتخا  دـنوادخ  هک  هدرک  راـیتخا  ار  يزیچ  شدوخ 
(1599 «) ًانیِد َماَلْسِْإلا  ْمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  : » دومرف دنوادخ 

نیا هب  دراد  گرزب  ياه  تمعن  یلاعت -  يادخ -  هک  تسا  نیا  همعنلا » تمظع   » زا دارم  تسا و  نینمؤملاریما  تیالو  مالـسا  زا  دارم 
يوریپ وا  زا  مدرم  رگا  هک  هدرک  بوصنم  ار  یسک  هک 
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مالـسلا مهیلعدـمحم  لآ  ّرـس  نآ  .دنـسر و  یم  تسا  كاخ  لد  ات  شرع  زا  رتدنمـشزرا  رتالاب و  رترب و  یتمعن  هب  هینالع  رد  دـنیامن 
هدعو نآ  تسا و  هداد  هدعو  دنا  هدرک  هشیپ  اوقت  هک  یناگدـنب  هب  ار  تمعن  نیا  دـنوادخ  .دـشاب  یم  نونکم  یـسفن  ره  رد  هک  تسا 

ِلـْـضَْفلا وُذ  ُهَّللاَو  ْمَُـکل  ْرِفْغیَو  ْمُِکتاَئیـَـس  ْمُـکنَع  ْرِّفَکیَو  ًاـناَقُْرف  ْمَُـکل  ْلـَـعْجی  َهَّللا  اوـُقَّتَت  ْنِإ  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اـَـهیَأ  اــی   » هفیرــش هـیآ  رد 
ار تسرداـن  زا  تسرد  تفرعم  امـش  هب  دـنوادخ  دـینک  هشیپ  يوـقت  رگا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  : » ینعی ( 1600 «) ِمیِظَْعلا

َنیِذَّلا اَهیَأ  ای   » هفیرـش هیآ  و  .تسا » میظع  یلـضف  ياراد  دنوادخ  دزرمآ و  یم  ار  امـش  دناشوپ و  یم  ار  امـش  ناهانگ  داد و  دـهاوخ 
: ینعی ( 1601 «) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغیَو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَـعْجیَو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِنیَْلفِک  ْمُِکتْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوـُنَمآ 

دهد یم  دوخ  تمحر  زا  هرهب  ود  امـش  هب  دنوادخ  دیروآ ، نامیا  شربمایپ  هب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
َنَمآَو َباَت  ْنَم  اَّلِإ   » هیآ رد  و  .تسا » نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  دزرمآ و  یم  ار  امـش  دیور و  هار  نآ  اب  هک  دهد  یم  يرون  امـش  هب  و 

هدرک و هبوـت  هک  یناـسک  رگم  : » ینعی ( 1602 «) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ٍتاَنَـسَح  ْمِِهتاَئیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَـبی  َِکَئلْوُأَف  ًاِحلاَص  ًالَمَع  َلِـمَعَو 
هدنـشخب یلاعت -  يادخ -  دـنک و  یم  لیدـبت  یبوخ  هب  ار  ناشیا  ياه  يدـب  دـنوادخ  دـنا ، هدومن  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا 

« .تسا نابرهم 

« ٍتاَنَـسَح ْمِِهتاَئیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَـبی  َِکَئلْوُأَف   » هیآ هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 1603) یلاـما رد  و 
، دنراد یم  او  باسح  فقوم  رد  ار  وا  دنروآ و  یم  تمایق  زور  رد  ار  راکهانگ  نمؤم  دومرف : دندیسرپ ،
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وا هب  ار  ناـهانگ  دـنک ، یمن  هاـگآ  يو  باـسح  رب  ار  مدرم  زا  کـی  چـیه  دوش و  یم  وا  یـسرباسح  یلوتم  دوخ  یلاـعت -  يادـخ - 
هک دهد  یم  روتسد  لامعا  هدنـسیون  ناگتـشرف  هب  لجوّزع -  يادخ -  دنک ، رارقا  دوخ  ناهانگ  هب  هک  یماگنه  ات  دنک ، یم  دزـشوگ 
هانگ کی  یتح  هدنب  نیا  دنیوگ ، یم  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دییامن ، راکـشآ  مدرم  رب  ار  نآ  دـییامن و  لدـبم  تانـسح  هب  ار  وا  ناهانگ 
یم هدایپ  راکهانگ  نایعیـش  رد  اهنت  هک  دوب  هیآ  لیوأت  نیا  دـنربب ، تشهب  هب  ار  وا  ات  دـهد  یم  روتـسد  دـنوادخ  هاگنآ  تشادـن ، مه 

« .دوش

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدـش  تیاور  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  ( 1604) مالسلا هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  و 
لها ناتـسود  زا  ار  ناگدنب  ملاظم  دوخ  دنوادخ  دـیامن و  یم  فعاضم  ار  تانـسح  دـشاب و  یم  ناهانگ  هرافک  تیب  لها  ام  یتسود 

: دیوگ یم  ناهانگ  هب  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتشاد  اور  متس  نانمؤم  رب  هتشاد و  هانگ  رب  رارـصا  هک  نیا  رگم  .دوش  یم  لمحتم  تیب 
!« وشب هنسح 

زور هک  یماگنه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف :  » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ( 1605) نویع رد  و 
دزرمآ یم  ار  اهنآ  هاگنآ  .دنک  یم  علطم  شناهانگ  کت  کت  زا  ار  وا  دـنک ، یم  یلجت  دوخ  نمؤم  هدـنب  يارب  دـنوادخ  دـش ، تمایق 

علطم نآ  رب  نارگید  درادـن  شوخ  يو  هک  یناهانگ  همه  و  دوش ، علطم  نآ  زا  یلـسرم  ربماـیپ  اـی  برقم و  يا  هتـشرف  هک  نیا  نودـب 
« .دیوش هنسح  دیوگ  یم  ناهانگ  هب  هاگنآ  دناشوپ ، یم  دوش 

رد ار  نمؤم  لجوّزع -  يادـخ -  دـش  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  : » هک تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ( 1606) یمق و 
دراد یم  او  دوخ  يور  شیپ 
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ماگنه نیا  رد  تسا ، شیوخ  ناهانگ  دنیب  یم  هک  يزیچ  نیلوا  .درگن  یم  يو  هفیحص  رد  هاگنآ  دیامن ، یم  هضرع  يو  رب  ار  لمع  و 
ماـگنه نیا  رد  دـننک ، یم  هضرع  وا  رب  ار  يو  تانـسح  ماـگنه  نیا  رد  دـتفا ، یم  هـشعر  هـب  شدوـجو  هـمه  ددرگ و  یم  رب  شگنر 
راکـشآ مدرم  يارب  ار  تانـسح  دـییامن و  لدـبم  تانـسح  هب  ار  وا  ناهانگ  دـیامرف : یم  لـجوّزع -  يادـخ -  دوش و  یم  لاحـشوخ 

؟ دنتشادن مه  هانگ  کی  یتح  هدع  نیا  ایآ  دنیوگ  یم  مدرم  .دنک  یم  لیدبت  ار  اهنآ  دنوادخ  اذل  دییامن ،

.تسا ناوارف  باب  نیا  رد  ( 1607) رابخا .دشاب و  یم  ٍتاَنَسَح » ْمِِهتاَئیَس  ُهَّللا  ُلِّدَبی   » هفیرش هیآ  دافم  نیا  و 

يادخ : » دشاب یم  نینچ  تسا  هدـمآ  رفاک  تنیط  نمؤم و  تنیط  رد  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1608) یمق قحساوبا  ثیدح  رد  و 
ار ام  ناتسود  ناهانگ  دننادرگزاب و  ام  نایعیش  هب  دنریگب و  ار  ام  نانمشد  تانـسح  هک  دهد  یم  روتـسد  تمایق  زور  رد  هناحبـس -  - 

دنوادخ : » ینعی ٍتاَنَـسَح » ْمِِهتاَئیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَبی  َِکَئلْوُأَف  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  اذل  .دـنراذگب  ام  نانمـشد  لمع  همان  رد  دـنریگب و 
امش هک  تسا  نیا  هدش  دای  تیاور  هیآ و  قیقحت  و  .دنک » یم  تائیس  ار  ام  نانمشد  تانـسح  دنک و  یم  تانـسح  ار  نایعیـش  ناهانگ 
ياه هخاش  زا  يا  هنـسح  ره  دراد ، دوجو  دنروآ  یم  مهارف  ار  رایتخا  هنیمز  هک  توغاط  تملظ  ادـخ و  رون  سفن  ره  رد  هک  دـیتسناد 

ُجِرُْخنَو ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاَط  ُهاَْنمَْزلَأ  ٍناَسنِإ  َّلُکَو  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  تسا و  توغاط  تملظ  ياه  هخاش  زا  يا  هئیـس  ره  رون و  نآ 
اَمَّنِإَف َّلَض  ْنَمَو  ِهِسْفَِنل  يِدَـتْهی  اَمَّنِإَف  يَدَـتْها  ْنَم  * ًابیِـسَح َکیَلَع  َمْوْیلا  َکِسْفَِنب  یَفَک  ََکباَتِک  ْأَْرقا  * ًاروُشنَم ُهاَْقلی  ًاـباَتِک  ِهَماـیِْقلا  َمْوی  َُهل 

ٌهَرِزاَو ُرِزَت  َالَو  اَهیَلَع  ُّلِضی 
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نآ هک  میروآ  نوریب  یباتک  يو  يارب  تمایق  زور  رد  میزیوآ و  یم  شندرگ  رب  ار  یناـسنا  ره  باـتک  و  : » ینعی ( 1609 «) يَرْخُأ َرْزِو 
تیاده دوخ  يارب  دبای  تیاده  سکره  و  ینک ، یشک  باسح  دوخ  زا  یناوت  یم  دوخ  ناوخب و  ار  دوخ  باتک  دنیب ، یم  هدش  زاب  ار 

« .دریگ یمن  شود  رب  ار  رگید  یسک  هانگ  سکچیه  هدش و  هارمگ  شیوخ  نایز  هب  هدش  هارمگ  سکره  هتفای و 

هتشون وا  يارب  هک  ییاهزیچ  همه  لامعا و  همه  هدنب  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1610) یشایع عمجم و  رد 
همه هنوگچ  باتک  نیا  ام ! ياو  دـنیوگ : یم  رطاخ  نیمه  هب  .هداد  ماجنا  هظحل  نیمه  رد  ار  اهنآ  ییوگ  دروآ ، یم  رطاخ  هب  ار  هدـش 

« .هدومن عمج  هدرک و  ءاصحا  ار  گرزب  کچوک و 

ملاع هب  هدـش و  زاب  وا  سفن  ینعی  تسا  هدرک  هچ  هک  دروآ  یم  دای  هب  ینعی  دـنک  یم  تاقالم  دوخ  باتک  اـب  هک  نیا  زا  دارم  میوگ :
.تسا هتشاد  لاغتشا  اهنآ  هب  تعاس  نیمه  ایوگ  .دنک  یم  لزنت  لاعفا 

هب شرـش  ریخ و  ینعی  دومرف : « هقنع یف  هرئاـط   » هراـبرد ترـضح  نآ   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 1611) یمق اذل  و 
.دوش یم  هداد  وا  هب  تمایق  زور  رد  وا  لمع  همان  هک  يا  هنوگ  هب  .دوش  ادـج  اهنآ  زا  دـناوت  یمن  يو  هک  يروط  هب  دنتـسه ، وا  هارمه 

( ءاضعا و   ) تسوپ تداهـش  باتک و  نداد  يانعم  ددرگ و  یم  یلعف  تمایق  زور  تسا و  هدیـشوپ  نونکم و  وا  سفن  رد  ود  نآ  ینعی 
تاریخ همه  اریز  .تسا  نیمه  دـیاشن  ناشراکنا  هک  يروط  هب  تسا  یلعف  تداهـش  هک  ار  اهنآ  ادـخ  ندرک  ایوگ  زین  لامعا و  رب  يو 

توغاط رد  رورش  همه  هدش و  رشن  ادخ  مسا  هب 
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نونکا مه  ار  دوخ  لامعا  دوخ  ایوگ  دنیب ، یم  دش  لوغشم  رش  ریخ و  هب  هک  يزور  يادتبا  زا  ار  دوخ  وا  اذل  .تسا  هدش  رـشن  هدایپ و 
نتشاد تسود  نابوخ و  یتسود  نمؤم  ياهراک  هلمج  زا  .دراد  لاح  نیمه  رد  اهنآ  هب  لاغتشا  لامعا و  نآ  ردصم  و  دهد ، یم  ماجنا 
لامعا اب  ینمشد  نابوخ و  اب  ینمشد  نمؤم  ریغ  ياهراک  زا  هک  نانچ  .تسا  ناشیا  لامعا  اب  ینمشد  رارشا و  ضغب  ناشیا و  ياهراک 

نمؤم و نانز  نادرم و  همه  ملاوع  رد  دیاب  یـسفن  ره  نیاربانب  .تسا  ناشیا  ياهراک  نتـشاد  تسود  نارجاف و  اب  یتسود  زین  ناشیا و 
هک نیا  هچ  تسا  كولملا  کـلام  کـلم  رد  هزاـجا  نودـب  فرـصت  یناـمرفان  ره  حور  نوچ  دـنک و  لزنت  رجاـف  نادرم  ناـنز و  همه 
 - یلاعت يادخ -  اریز  تسا ، هدومرف  نایب  ار  بضغ  دروم  ماکحا  هدروآ و  ار  ادـخ  یـضرم  ماکحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رد یلوم  نتـشادن  تیاضر  اه  تیـصعم  عاونا  همه  ماوق  نیاربانب  ( 1612 «) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ْمُکاَتآ  اَمَو  : » دومرف

رارق يدراوم  رامـش  رد  ار  يو  فرـصت  و  داد ، هزاجا  ار  دوخ  کلم  رد  دـبع  فرـصت  یلوم  هک  یماگنه  تسوا و  کلم  رد  فرـصت 
ُهَّللا ُلِّدَبی  : » دومرف هک  راتفگ  نیا  زا  دارم  سپ  .دنوش  یم  لدبم  تعاط  هب  ندوب  هانگ  زا  تافرـصت  نیا  اذـل  هدوب  وا  نذا  دروم  هک  داد 

انز و هک  نیا  هن  دهد ، یم  رارق  رما  دروم  تافرـصت  کلـس  رد  دـنوادخ  ار  یهن  دروم  ياه  فرـصت  هک  تسا  نیا  ٍتاَنَـسَح » ْمِِهتاَئیَس 
هچ دنک ، ظفح  ار  دوخ  ءایلوا  مارتحا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  نینچ  دنوادخ  هکنیا  تلع  دنک ، لدب  هزور  زامن و  هب  ار  تقرس 
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ربخ دنچ  دافم  هک  نانچ  دناشوپ ، یم  ار  نایعیش  تائیس  ناشیا  یلاوم  تانـسح  نیاربانب  دنراد ، تسود  ار  ءایلوا  نیا  نایـصاع  هک  نیا 
.تسا نیا 

دوش و هتفرگ  ام  نانمشد  تانسح  هک  دهد  یم  روتـسد  تمایق  زا  دنوادخ   » هک ( 1613) مالـسلا هیلعرقاب  ماما  راتفگ  نیا  زا  دارم  اما  و 
رد ناگدنب  لامعا  نوچ  هک  تسا  نیا  .دوش » هدینادرگ  زاب  ام  نابحم  هب  دوش و  هتفرگ  ام  ناتـسود  تائیـس  دوش و  هداد  ام  نایعیـش  هب 

يزرو هنیک  نآ  هلمج  زا  هک  ار  رجاف  ناهانگ  زین  تادابع و  رگید  زامن و  دوخ  باتک  رد  نمؤم  دـبای ، یم  تیلعف  رجاـف  اـی  ّرب و  سفن 
باتک رد  هک  ار  یتادابع  نینچ  .دنیب  یم  ار  رجاف  يایلوا  هنیک  یهلا و  يایلوا  هنیک  هلمج  زا  يو و  لامعا  اب  ینمشد  دوخ و  هب  تبـسن 

.دوب هتفرگ  رارق  قفانم  نآ  هنیک  دروم  هک  نیا  هچ  .دوش  یم  هداد  شاداپ  وا  هب  هدش و  هبـساحم  وا  يارب  دـنیب  یم  رجاف  لامعا  زا  دوخ 
رد يو  ضغب  تبوقع  ناونع  هب  دـنوادخ  ار  انز  نآ  دـنیب ، یم  دوخ  باتک  رد  نمؤم  هب  ار  وا  هنیک  زین  نمؤم و  ياـنز  زین  قفاـنم  اـما  و 

رارق دوخ  یلو  دوب  هدرکن  بصن  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  هک  نیا  هچ  دوش ، یمن  هتفریذـپ  يو  تاداـبع  یلو  دـسیون ، یم  شلمع  هماـن 
ءایلوا قوقح  هک  نارجاف  يایلوا  ناهانگ  زین  .دـنک و  تمرح  کته  ار  وا  يایلوا  ات  دوش  یم  هدـینادرگرب  يو  تاداـبع  اذـل  دوب ، هداد 

هب نداد  اهنآ و  زا  نتفرگ  هنرگو  .دوب  تاـیاور  داـفم  هک  ناـنچ  .دـناشوپ  یم  ار  اـهنآ  ناوریپ  تانـسح  دـندوب ، هدرک  بصغ  ار  ادـخ 
نایب میرک  نآرق  رد  و  هضرتفملا » هعاطلا  لیقت  مکتالاومب  و   » هک نیا  هوالع  تسا ، تلادع  فالخ  نارگید 
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هعاطلا لیقت  مکتالاومب  و   » هرقف رد  رتشیب  ناـیب  ادـخ  تساوخ  هب  دـشک و  یمن  شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  سکچیه  هک  دراد  یم 
.دمآ دهاوخ  هضرتفملا »

ماما زا  ( 1615) یمق ریـسفت  نایبلا و  عمجم  رد  ( 1614 «) َرَّخَأَت اَمَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغِیل  : » دومرف یلاـعت -  يادـخ -  و 
دـصق هب  تشادن و  یهانگ  ترـضح  نآ  دومرف : دندیـسرپ ، روبزم  هیآ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 

« .دیشخب وا  هب  ار  اهنآ  همه  هاگنآ  .درک  راب  وا  رب  ار  شناوریپ  ناهانگ  دنوادخ  نکیلو  درکن ، یهانگ 

هللا یلص  ترضح  نآ  يارب  یهانگ  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف دندیـسرپ ، روبزم  هیآ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  ( 1616) نایبلا عمجم  رد  و 
داد دـنهاوخ  ماجنا  دـعب  ای  دـنا و  هداد  ماجنا  ًـالبق  هک  ار  نایعیـش  ناـهانگ  هک  دـش  نماـض  یلاـعت -  يادـخ -  نکیل  دوبن ، هلآو  هیلع 

« .دزرمایب

ناشدوخ اب  هن  درک  ینمشد  نینمؤم  دب  ياهراک  اب  دیاب  هک  نیا  رد 

ماـما زا  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  ماحـش  سنوی  نب  دـیز  هب  شدنـس  هب  یکجارک  ناـمثع  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  یکجارک  زنک  رد  و 
، دوش یم  رداص  وا  زا  هریبک  ناهانگ  دشون و  یم  بارش  تسا ، نامرفان  امش  نایلاوم  زا  یکی  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا 

؟ مییوج يّربت  وا  زا  ایآ 

قـساف وا  رب  میناوت  یم  ایآ  مدیـسرپ : .دینک  ینمـشد  شلمع  اب  و  دییوجن ، يّربت  وا  ریخ  لاعفا  زا  یلو  دییوج  يّربت  يو  لعف  زا  دومرف :
؟ مییوگب رجاف 

هب ولو  .دشاب  رجاف  قساف و  ام  یلو  هک  درادن  تسود  دنوادخ  دنتـسه ، ام  يایلوا  ام و  نارکنم  رجاف  قساف  زا  دارم  ریخ ، دومرف : خـساپ 
.تسا روجف  شلمع  قسف و  شلمع  دییوگب : نکیلو  دنزب ، تسد  يراک  ره 

هن تسا ، بیط  وا  ندب  حور و  تسا و  تشز  ثیبخ و  وا  لعف  یلو  نمؤم  وا  سفن 
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همه اب  ار  وا  دـنوادخ  میدونـشخ ، وا  زا  ام  شربمایپ و  ادـخ و  هک  نیا  رگم  دور  یمن  نوریب  ایند  زا  ام  تسود  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب 
یهودنا میب و  وا  رب  .هدش  لدب  تینما  هب  وا  ياه  بارطضا  نیا  هک  یلاح  رد  هدرک  روشحم  هدیـشوپ  ناهانگ  اب  وردیپس و  ناهانگ  نآ 

ای یناج و  ای  یلاـم و  تبیـصم  هب  اـی  اریز  دـنوش ، یم  كاـپ  شناـهانگ  هک  نیا  رگم  دور  یمن  نوریب  اـیند  زا  يو  هک  نیا  هچ  تسین ،
وا هب  دنوادخ  هک  تسا  كانلوه  ییورایور  دنیب  یم  ام  یلو  هک  يزیچ  نیرتمک  دوش و  یم  راچد  يرامیب  هب  ای  دـنزرف و  رد  تبیـصم 

دراو وا  رب  لطاب  تلود  هیحان  زا  یسرت  ای  دوش و  یم  وا  ناهانگ  هرافک  نیمه  .دزیخ  یم  رب  باوخ  زا  هودنا  اب  حبص  دهد و  یم  ناشن 
هب وا  میب  هک  یلاح  رد  ناهانگ  همه  زا  كاپ  ار  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دوش ، یم  هتفرگ  تخـس  وا  رب  گرم  ماگنه  هب  ای  دوش و  یم 

يور شیپ  رد  تروص  نیا  رد  .دنک  یم  تاقالم  هدش  لدبم  تمالـس  تینما و  هب  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  یلع  دمحم و  هطـساو 
هللا یلصدمحم  ترضح  تعافش  ای  تسا و  رت  عیـسو  رت و  هدرتسگ  نیمز  همه  زا  هک  یهلا  هعـساو  تمحر  تسا : رما  ود  زا  یکی  يو 

یگتسیاش وا  تسوا و  راوازس  هک  ار  یهلا  هعساو  تمحر  ماگنه  نیا  رد  .دوش  یم  وا  ریگتسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع 
« .دراد ار  دوخ  صاخ  ياه  ششخب  ناسحا و  وا  هب  دنوادخ  دیامن و  یم  تاقالم  دراد  ار  نآ 

اب رایـسب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نب  هَّللادـبع  هب  شدانـسا  هب  ( 1617) یفاک رد  و 
زا مراد ، شزیمآ  ینس )  ) مدرم
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وگتـسار و رادتناما و  هک  نیا  هچ  .متفگـش  رد  رایـسب  دنتفرگ  دوخ  یلو  ار  نالف  نالف و  دـنتفرگن و  تیالو  هب  ار  امـش  هک  هورگ  نیا 
.دنرادن ار  ییوگتسار  افو و  تناما و  نانچ  دنتفرگ  دوخ  یلو  ار  امش  هک  يا  هدع  دنتسه و  افو  لها 

هک رئاج  ماما  تیالو  هب  هک  یسک  دومرف : دروآ و  يور  نم  هب  نانیگمشخ  ناس  هب  تسشن و  فاص  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
يو رب  زگره  درک  تعاطا  ار  دنوادخ  یهلا  لداع  ماما  تماما  هک  یـسک  و  درادن ، نید  درک  تعاطا  ار  دنوادخ  تسین  ادـخ  هیحان  زا 

.تسین یباقع 

؟ دنرادن یباقع  هدع  نیا  دنرادن و  نید  هدع  نآ  مدیسرپ :

ُهَّللا : » دومرف هک  يا  هدینـشن  ار  لجوّزع -  يادخ -  نخـس  رگم  دومرف : هاگنآ  تسین ، یباقع  اهنیا  رب  دـنرادن و  نید  اهنآ  هلب ، دومرف :
یم شزرمآ  هبوـت و  روـن  هب  ناـهانگ  ياـه  یهایـس  زا  ار  ناـشیا  ینعی  ( 1618 «) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  ْنِم  ْمُهُجِرْخی  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ِیلَو 
َیلِإ ِروُّنلا  ْنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ْمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  : » دومرف .دـنتفرگ و  دوخ  یلو  ار  لداع  همئا  ناـشیا  هک  نیا  هچ  .دـناشک 

تیالو هطـساو  هب  دـنتفرگ ، دوخ  یلو  ار  رئاج  همئا  هک  یماگنه  دنتـسه و  مالـسا  رون  رب  ناشیا  هک  تسا  نیا  دارم  ( 1619 «) ِتاَُملُّظلا
سپ درک ، بجاو  ار  شتآ  رافک  هارمه  هب  ناشیا  رب  دـنوادخ  دـندمآ ، نوریب  رفک  ياه  یکیرات  اه و  تملظ  هب  مالـسا  رون  زا  ناـشیا 

(1620 «) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلْوُأ   » هک دنا  هفیرش  هیآ  قادصم  ناشیا 

(ع) تیب لها  اب  تالاوم  هب  ندشن  رورغم  رد  تحیصن  هظعوم و  یهاگآ و 

مـسا نوؤش  زا  تانـسح  همه  هک  دـیتسناد  هک  نیا  هچ  يوشن ، هّرغ  تیادـخ  هب  دزاسن و  هتفیرف  ار  وت  رابخا  نیا  ملد ، هویم  ردارب و  يا 
توغاط نوؤش  زا  ناهانگ  همه  دننآ و  ياه  هخاش  ادخ و 
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، هدـیرفآ مالـسلا  مهیلع  شترتع  دـمحم و  تنیط  هفاضا  ار  وت  تنیط  درک و  رترب  ار  وت  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـعب  .دـننآ  ياه  هخاـش  و 
هب تردـپ  وت و  زا  هک  یناسک  .ینادرگرب  يور  دوخ  نایلاوم  زا  یهد و  ماجنا  دـنتوغاط  ياه  هخاش  زا  هک  یلامعا  هک  تسین  هتـسیاش 

.دنرت نابرهم  رتراکوکین و  تدوخ 

ار وت  ضوح  رانک  زا  هک  یماگنه  دننک و  تعافش  وت  زا  دیاب  هک  درک  یهاوخ  هچ  ار  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یگدنمرـش  رگید  فرط  زا 
.دش نایب  مکتعافش » ینقزر  و   » هرقف رد  نآ  تیاور  هک  نانچ  دومن ؟ یهاوخ  لمحت  هنوگچ  ار  بارطضا  هیرگ و  دننادرگرب 

یم راکـشآ  هدش  ماجنا  لامعا  همه  هک  يزور  رد  داد و  دـهاوخ  تاجن  یـصاعم  ياه  تبوقع  زا  ار  وت  طقف  تعافـش  هک  نیا  هوالع 
مـسا بتارم  هک  دوش  یم  ّبترتم  تعاط  رب  هک  ییاه  شاداپ  تعافـش  نکیل  .تفای  یهاوخ  تاجن  ددرگ  یم  المرب  اه  یناهنپ  دوش و 

یم تعافـش  ار  نینمؤم  همه  مالـسلا  مهیلع  وا  ترتع  دـمحم و  ترـضح  اریز  درادـن ، يدوس  ار  تسا  لعف  ملاـع  رد  نآ  روص  هَّللا و 
عیطم نینمؤم  رگید  اب  امهنع -  هَّللا  یضر  رذوبا -  ناملس و  لاثما  يواست  هب  مالـسلا  مهیلع  يو  ترتع  دمحم و  ترـضح  ایآ  .دنیامن 

! تسین نینچ  زگره  دنا ؟ هدش  هدیشخب  هدش و  ناشیا  لاح  لماش  تعافش  هدرک و  هانگ  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  دنوش ، یم  یضار 

یم هداد  وا  هب  لماک  شاداپ  دـنیب و  یم  يدوز  هب  ار  اهنآ  هدوب و  نتـشیوخ  لاصخ  رادرک و  دـنزرف  ناـسنا  هک  تسا  نیا  قیقحت  هکلب 
زین دـشاب و  هدـش  هتـشاذگ  تعیدو  هب  هَّللا  مسا  نآ  رد  هدـش و  هداد  وا  هب  تاریخ  همه  ياه  هناد  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  لاثم  .دوش 

رورش همه  ياه  هناد 
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یمن ییاج  هب  شالت  یعـس و  اب  زج  ناسنا  دـشاب  هتفگ  وا  هب  هاـگنآ  دـشاب ، هدـش  هتـشاذگ  تعیدو  هب  توغاـط  نآ  رد  هک  هداد  وا  هب 
ُُهنیِزاَوَم ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوی  ُنْزَْولاَو  : » دوـمرف و  ( 1622 «) ْتَبَـسَک اَم  اََهل  اَهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاـسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَکی  اـَل  : » دومرف و  ( 1621) .دسر

زور يارب  رگنب  ( 1623 «) َنوُِملْظی اَِـنتایِآب  اُوناَـک  اَِـمب  ْمُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َکـَِئلْوُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَمَو  َنوُِحْلفُْملا * ْمُه  َکـَِئلْوُأَف 
ینک و یم  تشادرب  بوخ  يراکب  بوخ  رگا  .تسا  ناـمه  تشادرب  يراـکب  هچ  ره  هک  نیا  هچ  يا  هدرک  هریخذ  هچ  دوخ  تشادرب 
لاـمعا و رگید  تعافـش و  هبوـت و  رورـش  ياهدـمآ  یپ  تشادرب  رد  دـنوادخ  هلب ، .ینک  یم  تشادرب  ّرـش  يراـکب  رورـش  هـناد  رگا 

.دهد یم  قیفوت  دنوادخ  و  دیآ ، تسد  هب  نآ  هناد  نتشاک  اب  دیاب  تاریخ  اما  و  هداد ، رارق  ار  ناهانگ  هدننک  یفالت  ياه  تبیصم 

ملاـع رد  هاـگنآ  هدـیرفآ ، راـتخاس  نیرتـهب  رد  ترطف  يادـتبا  رد  ار  ناـسنا  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  هقرفلا » تفلتئا  و   » زا دارم  و 
اذـل داتـسرف ، شیامزآ  ءالتبا و  مسج و  ملاع  نیلفاس  لفـسا  هب  ار  وا  هاگنآ  دومن ، قلخ  ار  وا  هلبج  تعاط  تیالو و  شریذـپ  اب  تلبج 

ترـضح و  دـنروآ ، دای  هب  دـیاش  داتـسرف  ار  اه  باتک  ناربماـیپ و  دـنوادخ  اذـل  درک ، شومارف  ار  ماـقم  یگرزب  نأـش و  تلـالج  نآ 
دومن متخ  ار  تیاصو  اهنآ  اب  درک و  بوصنم  ار  وا  يایصوا  داد و  همتاخ  وا  هب  ار  توبن  درک و  ثوعبم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

.دش نایب  نیملاعلا » بر  هریخ  هرتع  و   » رد بلاطم  نیا  همه  .داد  رارق  اهنآ  نیرتهب  اه و  تما  نیرخآ  ار  وا  تما  و 

زور ات  نانچمه  هدوب و  رذنم  رشبم و  روآدای و  هتسویپ  ناشیا  نیاربانب 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ام  يارب  يربمایپ  شاک  دـیوگن  یـسک  ات  دـنناسرب ، هدـیرفآ  ار  يو  نآ  رب  دـنوادخ  هک  ییادـبم  هب  ار  سوفن  همه  ات  دنتـسه ، ازج 
رد دروآ و  تمحر  مدرم  رب  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  نیا  هـچ  مـیدرک ، یم  يوریپ  ار  وـت  تاـیآ  يراوـخ  تـلذ و  زا  لـبق  اـت  يداتـسرف 

دنوش و هارمگ  تریـصب  تجح و  يور  زا  ناهارمگ  دنوش و  تیاده  هنیب  يور  زا  ناگدش  تیاده  ات  دیامن  تلادع  داعم  شیادـیپ و 
.دنکن متس  یسک  هب  دهدب و  شیاهراتفر  ساسا  رب  ار  یناسنا  ره  شاداپ 

.درب یمن  دوس  هنرگو  دوش ، یم  دنم  هرهب  نآ  زا  هزادنا  نامه  هب  درادرب ، هدرپ  یهلا  ترطف  يور  زا  رادقم  ره  سک  ره  نیاربانب 

 - یلاعت يادـخ -  تسا ، ناوارف  تسا  نییلع  رد  شهاگیاج  هک  یـسک  اب  تسالتبم  تخـس  ياه  یکیرات  هب  هک  یناـسک  نیب  هلـصاف 
هللا یلصدمحم  لآ  اب  سکره  ( 1624 «) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْـشی  * ٌمُوقْرَم ٌباَتِک  َنویِّلِع *  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  َنییِّلِع *  یَِفل  ِراَْربَْألا  َباَتِک  : » دومرف

دراد و یم  رب  ار  باقن  نآ  يور  زا  ناشیا  زا  تعباتم  يوریپ و  اب  دسر و  یم  باتک  نآ  هب  ناشیا  زا  يوریپ  اب  دـنک  تالاوم  هلآو  هیلع 
تـسد دوخ  دارم  هب  دریگب  ناشیا  زا  ریغ  يرگید  یلو  سکره  .دـسر و  یم  دوخ  ياهوزرآ  هب  دـیامن و  یم  لدـبم  لاصو  هب  ار  قارف 

بوجحم باتک  نآ  زا  نوچ  دشوکب و  رایسب  هچرگ  دور  یم  نوریب  تلادع  هداج  زا  دنیب و  یم  نارسخ  دوخ  تراجت  رد  دبای و  یمن 
.دنام یم  زاب  هار  زا  هدینادرگ و  يور  لیلد  زا  هدیدرگ و 

! یـسوم يا  : » تسا هدـمآ  یلاعت -  يادـخ -  اب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ياه  تاجانم  رد  هضور  باتک  رد  ( 1625) یفاک رد 
هدز دایرف  یناور  وت  هک  ییاجنآ  هب  دنلب  يادص  اب  باتک 
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رد نتفر  ورف  طقف  دنبایرد ، ار  یگدنز  تذـل  دـنناوت  یم  يا  هدـع  نآ  اب  هنوگچ  ای  تسا و  هدولآ  باوخ  اه  مشچ  نیا  هنوگچ  تسا ،
مه دایرف  نیا  زا  رتمک  اب  هک  یلاح  رد  تسا ،) هتشاد  زاب  نآ  ندینش  زا  ار  ناشیا   ) تاوهـش يوریپ  تواقـش و  زا  يور  هلابند  تلفغ و 

: تفگ شوخ  هچ  .دنهد  یم  رس  هلان  هآ و  ناقیدص 

ریفص دننز  یم  شرع  هرگنک  زا  ارت 

یلـصدمحم نید  رب  بهاذم  لها  قافتا  نآ  عورف  زا  تسا و  هقرفلا » فالتئا   » زا دارم  نیا  تسا  هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادـن 
میوق و نید  نیا  نوچ  دنا  هدرک  فالتخا  دنا  هدیـسرن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نید  هب  هک  نیا  زا  ناشیا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا 

هدومن بتک  همه  قیدصت  يو  باتک  هدرک و  ءایبنا  همه  قیدصت  نید  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نآ  هب  ندیسر  اب  اذل  و  تسا ، راد  هشیر 
.میدرک نایب  ( 1626 «) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل   » هرقف رد  ًالبق  دراد ، هرطیس  هدوب و  دهاش  نآ  رب  و 

هَضِرَتْفُملا َهَعاَّطلا  َلَبَقَت  مُکِتالاَوُمِب  َو 

تانسح هب  نینمؤم  تائیس  لیدبت  نانمشد و  لامعا  شریذپ  مدع  رد 

زا شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوـبا  ماـما  زا  یناتـسجس  بیبـح  زا  ملاـس  نـب  ماـشه  هـب  شدانــسا  هـب  خیــش  ( 1627) یلاـما رد 
تزع هب  مسق  : » دومرف هک  درک  تیاور  لجوّزع -  يادخ -  زا  لیئربج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دشاب هناراگزیهرپ  وکین و  وا  ياهراک  هچرگ  منک ، یم  باذع  ار  دراد  ندرگرب  ار  رئاج  ماما  تیالو  هک  یناملسم  تیعر  ره  ملالج  و 
روفعی یبا  نب  هَّللادبع  دشاب ، هتـشاد  دب  تشز و  يرادرک  هچرگ  منک ، یم  وفع  دـهن ، ندرگ  لداع  ماما  تیالو  هب  هک  یتیعر  ره  زا  و 

نیا دنرادن و  نید  هدع  نآ  هک  تسیچ  تلع  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعابا  ماما  زا  : » تفگ
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؟ تسین ناشیارب  یباقع  هدع 

.دناشوپ یم  ار  دوخ  ناتسود  ناهانگ  لداع  ماما  تانسح  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  ناتسود  تانسح  رئاج  ماما  ناهانگ  نوچ  دومرف :

هدع وا  دزن  رد  دوب و  هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » هک هدش  تیاور  يردخ  دیعـسوبا  زا  ( 1628) یملید نیدلا  مالعا  رد  و 
هَّللا الا  هلا  سکره ال  دومرف : ترـضح  دوب ، ناشیا  نیب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  دنتـشاد ، روضح  ناراـی  زا  يا 

.دوش یم  تشهب  لخاد  دیوگب 

.مییوگ یم  هَّللا  الا  هلا  ام ال  دنتفگ : نارای  زا  نت  ود 

تسد ماگنه  نیا  رد  دریذپ و  یم  شنایعیش  و  یلع )  ) نیا زا  ار  هَّللا  الا  هلا  تداهش ال  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
غورد ار  شراتفگ  دینیشنن و  وا  هاگیاج  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع  زا  دومرف : ناشیا  هب  تشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  رس  رب  ار  دوخ 

« .دیرامشن

، دزیگنا یم  رب  يدوهی  ار  وا  یلاـعت -  يادـخ -  دزروب  هنیک  تیب  لـها  اـم  هب  سکره  دومرف : ( 1629) هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
رد ور  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  ام  تیالو  نودـب  ار  دـنوادخ  یلو  دـنک  تدابع  ماقم  نکر و  نیب  رد  لاـس  رازه  يا  هدـنب  رگا 

نیمز دنوادخ  زگره  مسق  ادخ  هب  تسا ، هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سکره  و  دزادنا ، یم  خزود 
سکره دوش و  یم  كاله  دراذگاو  ار  وا  سکره  تسا ، هتـشاذگن  او  دنوش  تیادـه  ودـب  هک  تجح  نودـب  مدآ  گرم  نامز  زا  ار 

ار رئاج  ماما  هک  سکره  : » دومرف نیـشیپ  ءایبنا  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  یلاعت -  يادـخ -  .دـنک و  یم  ادـیپ  تاجن  دوش  وا  اب  مزالم 
میامن باذع  دشاب  راگزیهرپ  بوخ و  یمدآ  دوخ  هچرگ  دنک  يوریپ 
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ماما یلو  دنک  تماما  ياعدا  سکره  منک و  یم  وفع  ار  دشاب  راکدب  رگمتس و  هچرگ  دنک  يوریپ  ار  رگ  تیاده  ماما  هک  یسکره  و 
« .تسا هتسب  غورد  شربمایپ  ادخ و  رب  دشابن 

مدیسر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یطزلا  عایب  رسیم  هب  شدانسا  هب  ( 1630) لامعالا باوث  رد  و 
هیرگ و دـنک و  یم  نآرق  توالت  ای  هتـسویپ  موش ، یم  رادـیب  وا  زامن  اب  نم  هک  مراد  يا  هیاسمه  نم  موش ، تیادـف  متـشاد : هضرع  و 

.دنک یم  يرود  هریبک  ناهانگ  همه  زا  وا  دنتفگ : .مدیسرپ  شراکشآ  ناهن و  هرابرد  .دنک  یم  اعد  ای  دیامن و  یم  يراز 

؟ دسانش یم  یسانش  یم  وت  هک  ار  هچنآ  ایآ  رسیم  يا  دومرف : ترضح  نآ  تفگ : رسیم 

.دناد یم  يادخ  مداد : خساپ  تفگ :

قداص ماما  تمدخ  دـناد ، یمن  يزیچ  تیالو  زا  هک  مدـیمهف  مدیـسرپ  تیالو  هرابرد  وا  زا  مدرک  جـح  دـعب  لاس  نم  داد : همادا  يو 
یم زین  وا  یناد  یم  وت  ار  هچنآ  ایآ   » هک ار  هتـشذگ  لاس  شـسرپ  نامه  هتخاس ، هاـگآ  درم  نآ  لاـح  زا  ار  وا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع 

.هن مداد : خساپ  دیسرپ ، دناد »

؟ دراد اه  نیمزرس  رگید  زا  رت  گرزب  یتمرح  نیمزرس  مادک  رسیم ! يا  دومرف :

! دنرتاناد شربمایپ  دنزرف  ربمایپ و  ادخ و  مداد : خساپ 

مسق ادخ  هب  تسا ، تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  ربنم  ربق و  نیب  زین  تسا و  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  ماقم  نکر و  نیبام  رسیم ! يا  دومرف :
قلبا دنفـسوگ  دـننامه  شرتسب  رد  سپـس  و  دـنک ، تدابع  ار  ادـخ  ربنم  ربق و  نیب  ای  ماقم و  نکر و  نیب  رد  لاـس  رازه  يا  هدـنب  رگا 

رابخا و  دزادنا » خزود  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  هک  دراد  قح  دنوادخ  دنک ، تاقالم  ام  تیالو  نودب  ار  وا  دـنوادخ  هاگنآ  دوش ، هتـشک 
نیا رد 
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.تسا هدرک  زاب  نآ  هرابرد  تماما  باتک  رد  راحب  رد  یباب  ( 1631  -) هر یسلجم -  موحرم  .تسا  ناوارف  باب 

تیدوبع ّرس  رد 

ادتبا زا  دنوادخ  هک  ییاه  ییاراد  اه و  تمعن  همه  ندرپس  دش  نایب  هک  روط  نامه  تیدوبع  تقیقح  هک  تسا  نیا  نآ  ّرـس  و  میوگ :
 - يادخ هک  یماگنه  تسا و  ندرک  فرـص  وا  تیاضر  رد  ندروآرد و  ادخ  هدارا  تحت  ار  نآ  و  یلاعت -  يادـخ -  هب  هداد  اهتنا  ات 
 - يادخ تردق  تنطلس و  رد  هدرک و  تیدوبع  قر  زا  ندش  دازآ  ياعدا  دتسرپب ، دشابن  ادخ  هیحان  زا  هک  يرئاج  ماما  اب  ار  یلاعت - 
ادخ ياج  هب  ار  ناطیـش  هدرک و  در  ار  ادخ  مکح  هدرمـش و  هابتـشا  ار  یلاعت -  يادخ -  ياه  تمکح  هداد و  رارق  یکیرـش  یلاعت - 

.دنک تدابع  هتساوخ  دنوادخ  هک  روط  نآ  هک  تسا  نیا  ادخ  تدابع  هک  نیا  هچ  تسا ، هدیتسرپن  ار  ادخ  تسا و  هدیتسرپ 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدرک  تیاور  ( 1633 «) َسِیْلبِإ اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدآ  اوُدُجْـسا ِل   » هفیرـش هـیآ  رد  ( 1632) میهاربا نـب  یلع 
نیلوا ینیب  گرزب  دوخ  رابکتسا و  درمش ، گرزب  ار  دوخ  همه  زا  لبق  هک  دوب  وا  و  دوب ، سیلبا  هدرک  سایق  هک  یسک  نیلوا  : » دومرف
نادـنچ نآ  ياج  هب  نم  راد ، فاعم  مدآ  هب  هدجـس  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ : سیلبا  دومرف : دـیزرو ، دـنوادخ  هب  هک  تسا  یتیـصعم 

، مهاوخ یمن  ار  وت  تدابع  نم  دومرف : یلاعت -  كرابت و  يادخ -  .تسا  هدرکن  یلسرم  ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  هک  منک  یتدابع 
ماما تیالو  هک  یسک  فالخ  رب  درک ، یلاخ  هناش  هدجـس  زا  سیلبا  اذل  موش ، تدابع  مهاوخ  یم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  مهاوخ  یم  نم 

ار ادخ  بناج  زا  بوصنم 
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ناـهانگ مهل و  باـب  زا  تسا  هدرک  یتیـصعم  رگا  تسا و  هـتفرگن  یلو  یلاـعت -  يادـخ -  اـب  تـسا و  دّـحوم  يو  دریگب ، هدـهع  رب 
بصن دوخ  هک  ییلو  هب  مارتحا  رطاخ  هب  یلاعت -  يادخ -  تسا و  نامیـشپ  نیگمرـش و  هدز و  تلجخ  نآ  یپ  رد  هک  تسا  کچوک 

، تسادـخ هیحاـن  زا  بوصنم  یلو  هدارا  رد  اـنف  تیلآ و  ناونع  هب  يا  هدـنب  نینچ  ياـه  تعاـط  هک  نیا  هچ  دـشخب ، یم  ار  نآ  هدرک 
روتـسد تیاضر و  هب  تعاط  نیا  هک  نیا  هچ  تسا ، تیاضر  دروم  هدش و  هتفریذـپ  هدـش و  عقاو  دوخ  ياج  رب  یتعاط  نینچ  نیاربانب 

(1634 «) ُءاَشی ْنَِمل  َِکلَذ  َنوُد  اَم  ُرِفْغیَو  ِِهب  َكَرْشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  اذل  تسا و  هدش  ماجنا  ادخ 

یمن ار  كرـش  دـنوادخ  ینعی : ِِهب » َكَرْـشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َال  َهَّللا  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 1635) یشایع
هک یناسک  زا  ینعی  ءاشی » نمل   » دشخب یم  ار  نآ  ریغ  یلو  دـشخب  یمن  دزروب  رفک  یلع  تیالو  هب  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  و  دـشخب ،

.دشخب یم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  ینعی  دشخب  یم  دهاوخب 

یم هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مبیبح  زا  نم  : » دومرف هک  هدش  تیاور  یثیدـح  رد  نینمؤملاریما  زا  ( 1636) هیقف رد  و 
سکره دومرف : هاگنآ  تسا ، ناهانگ  نآ  هرافک  گرم  دشاب  نیمز  لها  ناهانگ  دننامه  وا  رب  دوش و  جراخ  ایند  زا  نمؤم  رگا  دومرف :

هیآ هاگنآ  .دوش  یم  تشهب  دراو  دور  نوریب  ایند  زا  كرـش  نودب  سکره  تسا و  رود  كرـش  زا  دیوگب  صالخا  اب  ار  هَّللا  الا  هلا  ال 
یناسک ینعی  دومرف : .درک و  توالت  ار  ِِهب » َكَرْشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َال  َهَّللا  َّنِإ   » هفیرش
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لوسر يا  متـشاد : هضرع  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع ! يا  دـشخب ، یم  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  ار  وت  ناتـسود  نایعیـش و  زا 
!« تسوت نایعیش  يارب  نیا  يرآ ، مراگدرورپ  هب  دنگوس  دومرف : دشاب ؟ یم  مناوریپ  يارب  نیا  ایآ  ادخ !

ُهَبِجاَوْلا ُهَّدَوَمْلا  ُمُکَل  َو 

تسا بجاو  همه  رب  (ع ) یلع بح  هک  نیا  رد 

دوخ و ناـج  زا  ار  وا  هک  دـبایرد  يا  هنوگ  هب  ار  شیوـخ  بوـبحم  لاـمک  تسود  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  یتـسود  و  دو »  » تقیقح
.دنادب رت  قحم  تسا  نآ  هب  طوبرم  هک  يروما 

اهنت بیبح  اذل  دنک ، هجوت  شدوخ  هب  بیبح  هک  دوش  یم  عنام  دراذـگ و  یم  بیبح  رب  بوبحم  هک  تسا  يا  هدرپ  زا  ترابع  بح » »
َنیِذَّلا َّنِإ  : » دومرف یلاـعت -  يادـخ -  هک  نیا  هچ  .تسا  سفن  نوؤش  زا  ّدو »  » لـقع و نوؤش  زا  ّبح  نیارباـنب  دـنیب ، یم  ار  بوـبحم 

، دـنا هداد  ماـجنا  هتـسیاش  لاـمعا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  : » ینعی ( 1637 «) ًاّدُو ُنَمْحَّرلا  ْمَُهل  ُلَعْجیَـس  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اوـُنَمآ 
« .دهد یم  رارق  ّدو »  » ناشیا يارب  دنوادخ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  دومرف : دندیسرپ ، هدش  دای  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » هک هدش  تیاور  ( 1638) یفاک رد 
« .تسا هدومرف  نایب  دنوادخ  هک  تسا  ّدو » »

نیا لوزن  ببس  دومرف :  » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا و  هدرک  تیاور  ار  نیمه  هیبش  هیآ  نیا  رد  ( 1639) یمق و 
وگب یلع ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ترـضح  نآ  دوب ، هتـسشن  ادخ  لوسر  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  هیآ 

.دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هد » رارق  ّدو »  » نینمؤم ياه  لد  رد  ایادخ 

ار نینمؤملاریما  ترضح  شزامن  رخآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف :  » هک هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ( 1640) یشایع و 
رد تمظع  تبیه و  نینمؤم و  لد  رد  تدوم  یلع  هب  ایادخ  دومرف : دندینش ، یم  مدرم  هک  درک  دنلب  يروط  ار  شیادص  تساوخ و 
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« .دش لزان  ...اُونَمآ » َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ لاح  نیا  رد  هد ! رارق  ناقفانم  ياه  لد 

! وگب دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
نیا تفگ ، ار  هلمج  ود  نیا  ترضح  نآ  هد ! رارق  ّدو  نم  يارب  نینمؤم  ياه  لد  رد  هد و  رارق  يدهع  تدوخ  دزن  رد  نم  يارب  ایادخ 

(1641 «) َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  : » هفیرش هیآ  لیلد  هب  زین  .دش و  لزان  هیآ 

لوسر دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1642) دانسالا برق  رد 
دیناوت یم  امـش  ایآ  هداد ، رارق  یبجاو  امـش  يارب  یلاعت -  كرابت و  يادخ -  مدرم ! يا  دومرف : تساخرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

؟ دینک ادا  ار  بجاو  نآ 

، دمآ دعب  زور  هک  یماگنه  دش ، فرصنم  درک و  اهر  ترـضح  نآ  دادن ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  خساپ  سکچیه  تفگ :
نایب ار  نانخـس  نامه  تساخرب و  زین  موس  زور  دادن ) خساپ  یـسک  زاب  ، ) درک يراج  نابز  رب  ار  زورید  نانخـس  دـننامه  دـش و  دـنلب 

.دادن خساپ  سکچیه  .دومرف 

.تسین یندیشون  اذغ و  هرقن و  الط و  زا  هضیرف  نیا  دومرف : ترضح  نآ 

« َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  نم  رب  یلاعت -  يادخ -  دومرف : دییامرفب ، سپ  دندیسرپ :

.میریذپ یم  ار  نیا  دنداد : خساپ 

نب رباج  يدـنک و  دوسا  نب  دادـقم  رذوبا و  ناملـس و  نت : تفه  زج  دـهع  نیا  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هخسن کی  رد   ) بسن مان  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یمالغ  يراصنا و  هَّللادبع 
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ترضح نآ  زا  یثیل  نسحلاوبا  زا  شدانـسا  هب  ( 1643) صاصتخا رد  و  دنا » هدرکن  افو  مقرا  نب  دـیز  و  تسا ) هدـمآ  تیبث  نآ  طبض 
.تسا هدرک  لقن  ار  نیا  دننامه 

یم هچ  ...ًارْجَأ » ِهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق   » هیآ نیا  رد  هرـصب  لها  دومرف : هک  دـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1644) یفاک رد  و 
؟ دنیوگ

.تسا هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  لیماف  رد  هیآ  دنیوگ : یم  ناشیا  دنتفگ :

ءاسک باحـصا  هک  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هراـبرد  ینعی  هدـش ، لزاـن  اـم  هراـبرد  طـقف  هیآ  نیا  دـنیوگ ، یم  غورد  دومرف :
« .دنتسه

هدع نیا  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـش  لزان  ...ْمُُکلَأْسَأ » َال  ُْلق   » هیآ نیا  هک  یماگنه  هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  نایبلا  عمجم  رد 
« .شنادنزرف همطاف و  یلع و  دومرف : دنتسیک ؟ هداد  ناشیا  تالاوم  هب  نامرف  ار  ام  هک 

روبزم هیآ  هاگنآ  دنرادن ، ار  ام  تّدوم  نانمؤم  زج  هک  هدش  لزان  يا  هیآ  مح  لآ  ام  نأش  رد  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ترـضح  زا  و 
« .درک تئارق  ار 

هک تسا  همئا  هب  سفن  راثیا  تدوم  هدـناسر  یم  تسا و  تیب  لها  هژیو  تدوم  هک  نیا  رد  دـنراد  قاـفتا  تاـیآ  راـبخا و  نیا  میوگ :
لقع ینطاب  ربمایپ  هک  نانچ  تسا  رهاظ  رد  لقع  هک  تسا  ربمایپ  هب  لقع  ملاع  راثیا  هک  بح »  » فالخ رب  .دـنتوبن  هن  تیالو و  رهاظم 

هب شیوخ  بهذم  رظن  زا  اه  یبصان  زج  هب  تنس  لها  هک  نیا  هچ  تسین ، تیالو  قلطم  تیالو  نیا  دنمهف  یم  هک  یناسک  رب  و  تسا ،
نت تفه  زا  زج  ار  تیالو  تیاعر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  یتروص  رد  دـندقتعم ، قلطم  ياـنعم  هب  تیب  لـها  تیـالو  یتسود و 

.تسناد یفنم 

ُهَلوُبْقَمْلا ُهَعاَفَّشلا  ُریِبَکْلا َو  ُنْأَّشلا  ُمیِظَعْلا َو  ُهاَجْلا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َدْنِع  ُموُلْعَمْلا  ُناَکَمْلا  َوُدوُمْحمَْلا  ُماَقَمْلا  ُهَعیِفَّرلا َو  ُتاَجَرَّدلا  َو 

توبن بتارم  رد 

توبن تقیقح  هک  دش  نایب  هلاسرلا » عضوم  و   » نخس نیا  رد 
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قح زا  هک  ار  هچره  تهج  نـیا  زا  قـلخ و  هـب  ییور   - 2 دـنیوگ ، توبن  تهج  نیا  هب  قـح و  هب  ییور   - 1 دراد : يور  هـهجو و  ود 
.دوش یم  هتفگ  تلاسر  تهج  نیا  هب  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  ضیف  هطساو  اذل  دناسر و  یم  قلخ  هب  هدرک  هدافتسا 

یم شیوخ  تاقلعتم  اب  طبترم  تافص  هک  نیا  ظاحل  هب  تافص  ملاع  رد  يانف  لوا  ماقم   - 1 دراد : ماقم  هس  بیغ  ملاع  رد  تلاسر  و 
.تسا لوا  بیغ  نیا  دننک و  یم  ریبعت  رداق  ملاع و  هب  تاذ  زا  نآ  رد  هک  دشاب 

يارب تاـکلم  هک  نیا  لـثم  تسا ، تباـث  شدادـضا  یفن  لـباقم  رد  تاذ  يارب  هک  نیا  راـبتعا  هـب  تافـص  ملاـع  رد  ياـنف  ماـقم   - 2
.تسا مود  بیغ  هلحرم  نیا  و  دوش ، یم  ریبعت  ریدق  میلع و  لثم  هب  یتاکلم  نینچ  نتشاد  رابتعا  هب  تاذ  زا  دنتباث و  نآ  نابحاص 

.درادن يا  هراشا  تیلباق  چیه  ملاع  هس  نیا  رد  تسا ، موس  بیغ  لامجا  وحن  هب  نآ  زیمت  تافص و  ملاع  رد  نآ  يانف  ماقم   - 3

ملاع نیا  رد  و  قح ، ملاع  رد  نآ  نیعت  حیتافم و  ملاع  تامولعم و  زیمت  ملاع  رد  تیمولعم   - 1 دراد : ماقم  هس  زین  تداهش  ملاع  رد  و 
.یهلا هراشا  هب  قح و  ملاع  رد  رگم  درادن  يدوجو  هراشا  تیلباق  حیتافم 

.تسا ینسح  ءامسا  همه  ردصم  أدبم و  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  هک  يرون  دوجو  هبترم  قلطم 3 -  دوجو  هبترم   - 2

.دراد یقلخ  هراشا  اب  ار  قلخ  ملاع  رد  يدوجو  هراشا  یلباق  ملاع  ود  نیا  رد 

دومحم ماقم  هعیفر و  هجرد  يانعم  رد 

، تسا هَّللا  مسا  هبترم  نامه  تاجرد  نیا  دوش ، یم  مولعم  عیفر  تاجرد  زا  دارم  الاب  بلطم  نتسناد  اب 
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هبطخ رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  هک  تسا  هلیسو  نامه  ینسح  ءامسا  و  دنتـسه ، ینـسح  ءامـسا  مسا ، نیا  بتارم  تاجرد و 
.درک هراشا  نادب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیزی  نب  رباج  زا  شدانسا  هب  یفاک  هضور  رد  ( 1645) هلیسو

ُهَّللا َِفلْخی  َْنل  ُّقَْحلا َو  ُهُدْعَو  َهَلیِسَْولا َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم  ُهِیبَن  َدَعَو  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهیَأ  : » تسا نیا  هبطخ  نیا  هلمج  زا 
ُرْـضُح ِهاَقْرِْملا  َیلِإ  ِهاَقْرِْملا  َنَیب  اَم  ٍهاَقِْرم  ُْفلَأ  اََهل  ِهِیْنمُْألا  ِهیاَغ  ِهیاَِـهن  ِهَْفلُّزلا َو  ِِبئاَوَذ  ِهَوْرِذ  ِهَّنَْجلا َو  ِجَرَد  یَلَع  َهَلیِـسَْولا  َّنِإ  اـَلَأ َو  ُهَدـْعَو 

شربماـیپ هب  یلاـعت -  يادـخ -  مدرم  يا  : » تسا نیا  یـسراف  هـب  نآ  هـمجرت  ...ٍهَّرُد » ِهاَـقِْرم  َنـَیب  اَـم  َوُـه  ٍماَـع َو  َهَئاـِم  ِداَوَْـجلا  ِسَرَْفلا 
« .دنک یمن  فلخت  شیوخ  هدعو  زا  راگدرورپ  و  تسا ، هداد  هلیسو  هدعو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

.تسا هیاپ  رازه  ياراد  تساهوزرآ ، زا  دوصقم  تیاهن  برق و  ناوسیگ  يادـنلب  هلق و  تشهب و  هجرد  نیرتالاب  هلیـسو  دیـشاب  هاـگآ 
زا هلصاف  رادقم  نیا  و  تسا ) هدمآ  لاس  رازه  هخـسن  کی  رد   ) تسا هار  لاس  دص  کتزیت ، بسا  ندیود  اب  رگید  هیاپ  ات  هیاپ  ره  نیب 
هلپ ات  دوع  هلپ  ات  ربنع  هلپ  ات  روفاک  هلپ  ات  ناجرم  هلپ  ات  درمز  هلپ  ات  توقای  هلپ  ات  ؤلؤل  هلپ  ات  دـجربز  هلپ  اـت  رهوگ  هلپ  اـت  دـیراورم  هلپ 

هتسشن رون  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هدرک و  قرغ  ار  تشهب  همه  هک  تسا  رون  هلپ  ات  اوه  هلپ  ات  ربا  هلپ  ات  هرقن  هلپ  ات  الط 
هدرک و نت  رب  تلاسر  سابل  يربمایپ و  جات  هدرک و  نت  رب  ادخ  رون  زا  ادخ و  تمحر  زا  ءادر  ود  و 
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زا ءادر  ود  زین  نم  و  مراد ، رارق  تسوا  هجرد  زا  رتـمک  هک  دـنلب  يا  هجرد  رب  نم  زور  نآ  رد  .دومن و  نشور  ار  فقوم  دوخ  روـن  اـب 
تمـس رد  رـصع  ياه  تجح  راصعا و  ناگرزب  دـنا و  هداتـسیا  تاجرد  رب  ناربماـیپ  نـالوسر و  هدیـشوپ و  يروفاـک  یناوغرا و  رون 
توهبم ام  راونا  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یلسرم  ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  دنراد ، نت  رب  تمارک  رون و  ياه  سابل  .دنتـسه  ام  تسار 

، تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسار  فرط  رد  هک  هلیسو  تسار  تسد  زا  .تسا و  هدز  تفگـش  ام  تلالج  ییانـشور و  زا  هدش و 
تسود ار  یصو  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  فقوم ، لها  يا  هک  دیآ  یم  ییادن  نآ  زا  تسا ، هدرتسگ  دنک  یم  راک  مشچ  ات  هک  يربا 

.تسا شتآ  شهاگیاج  دزروب  رفک  سکره  .دشاب و  هدروآ  نامیا  یبرع  یما  ربمایپ  هب  هتشاد و 

لاح هب  اشوخ  فقوم  لها  يا  دیآ : یم  ادن  نآ  زا  هک  تسا  کیرات  يربا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  پچ  زا  هلیـسو  تسار  تمـس  رد 
یمن راگتسر  سکچیه  دشاب ، هدروآ  نامیا  دراد  ار  تنطلس  نیرترب  هک  یسک  یما و  ربمایپ  هب  هتـشاد و  تسود  ار  یـصو  هک  یـسک 

يوریپ تماما  نامسآ  ناگراتس  زا  دنک و  تاقالم  صالخا  اب  ار  شیوخ  هدننیرفآ  هک  نیا  رگم  دسر  یمن  تشهب  یتحار و  هب  دوش و 
مه يوربور  ياه  تخت  رب  زورما  هک  داب  تراشب  ناتتمارک  زیمآ و  تفارـش  هاگیاج  ییوردیپس و  هب  ادخ ! تیالو  لها  يا  سپ  دیامن ،

ییور هایس  هب  دیا ، هدناماو  شناماما  طارص و  ربمایپ و  ادخ و  دای  زا  هک  یناسک  نیفرحنم و  يا  و  دیا ! هدیسر  يراگتسر  هب  هتـسشن و 
نیقی ناتلامعا  باقع  رد  راگدرورپ  مشخ  و 
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« .دینک

ًاماَـقَم َکُّبَر  َکَـثَْعبی  ْنَأ  یـَـسَع  َکــَل  ًهَِلفاــَن  ِهـِب  ْدَّجَهَتَف  ِلــیَّللا  ْنـِمَو   » هفیرــش هـیآ  رد  هـک  تـسا  ناــمه  دوـمحم  ماــقم  زا  دارم  و 
قلطم و دوجو  هبترم  نیا  .دـنک » ثوعبم  دومحم  ماـقم  هب  ار  وـت  دـنوادخ  دـیاش  اـمن  هدـنز  هلفاـن  هب  ار  بش  : » ینعی ( 1646 «) ًادوُمْحَم
هب بجر  هام  هیدولوم  تراـیز  رد  هک  تسا  دوجو  ملاوع  همه  أدـبم  .دوش و  یم  لـماش  ار  ءایـشا  همه  هک  تسا  يا  هیناـمحر  تمحر 

ینعی تسا ، دوجو  تقیقح  رهظم  هک  نیا  رابتعا  هب  ار  وا  اذل  .دومن  هراشا  فاصوا  رگید  هب  دمحم »  » اب دـش و  هراشا  دـمحالا »  » هب نآ 
تافـص همه  ردـصم  تمحر  نیا  .تسا  هدـیمان  تسا  هدرتـسگ  لاـمجا  وـحن  هب  دوـجو  همه  رب  هک  تسا  يا  هیناـمحر  تمحر  رهظم 

رد تیلعف  هک  نیا  رابتعا  نودـب  .تسا  فوصوم  یتاذ  أدـبم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  لعفا »  » ههبـشم تفـص  هک  نیا  هچ  تسا ، هیلامج 
بتارم تالزنت و  یلامج  فاصوا  دنداهن ، وا  رب  تسا  یلامج  فاصوا  همه  ردصم  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  دـمحم  مان  دوش و  هتفرگ  رظن 

.تسا دوجو 

اهدمح نآ  یپ  رد  انث  حدم و  هدرک و  ناهنپ  يو  رد  ار  اهدمح  همه  هدیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدیرفآ  هک  نیا  رابتعا  هب  و 
.تسا نیسوق  باق  يربک و  تعافش  هبترم  نیمه  و  دنتفگ ، دومحم »  » وا هب  دیآ  یم 

قداص ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  یـشایع  اذـل  .تسا و  هدـش  نایب  لصفم  روط  هب  توبن  تقیقح  ناـیب  رد  باـتک  يادـتبا  رد  بلطم  نیمه 
« .تسا تعافش  دارم  : » دومرف هک  دندرک  تیاور  ًادوُمْحَم » ًاماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبی  ْنَأ  یَسَع   » هیآ رد  مالسلا  امهیلع 

هدش رکذ  نآ  رد  رشحم  لها  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ( 1647) دیحوت رد  و 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


اذـل .دـشاب  یم  دومحم  ماقم  نامه  نیا  تسا و  دـمحم  ماقم  هاگیاج  نآ  دـنوش ، یم  عمج  رگید  یهاگیاج  رد  ناشیا  هاگنآ  : » دومرف
ار نمؤم  نانز  نادرم و  هاگنآ  تسا ، هتفگن  انث  ار  يادخ  نآ  زا  لبق  سکچیه  هک  دیوگ  یم  انث  يا  هنوگ  هب  ار  دنوادخ  ترـضح  نآ 

یم ار  وا  زین  نیمز  اه و  نامسآ  لها  دنک ، یم  حدم  ار  ناحلاص  همادا  رد  دنک و  یم  عورش  ادهـش  نیقیدص و  زا  ادتبا  دیوگ ، یم  انث 
هرهب و هک  یناسک  لاـح  هب  اـشوخ  ( 1648 «) ًادوُمْحَم ًاماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبی  ْنَأ  یَـسَع  : » دومرف دنوادخ  اذل  دـننک ، یم  دـمح  دـنیاتس و 

« .دنشاب هتشادن  یبیصن  هرهب و  نآ  زا  هک  یناسک  رب  ياو  دنشاب و  هتشاد  یبیصن 

قرع تمایق  زور  رد  دومرف : دندیسرپ ، تمایق  زور  رد  ربمایپ  تعافش  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   » هک هدرک  تیاور  ( 1649) یمق و 
نآ دزن  هب  دنک ، تعافش  ام  زا  ات  میورب  مدآ  ترـضح  تمدخ  هب  دییایب  دنیوگ  یم  اذل  دوش ، یم  هدز  مدرم  ناهد  رب  یماگل  نوچمه 
هب دنک ، یم  ینیگنس  یهانگ  راب  نم  ندرگ  رب  دیوگ : یم  نک ، تعافـش  ام  زا  تراگدرورپ  دزن  رد  دنیوگ : یم  دنیآ و  یم  ترـضح 

هلاوح يرگید  ربمایپ  هب  يربمایپ  ره  و  دتسرف ، یم  دوخ  يدعب  ربمایپ  هب  ار  ناشیا  حون  ترضح  دنور ، یم  حون  دزن  هب  دیور ، حون  دزن 
، دیورب هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  دزن  هب  امـش  دیامرف : یم  ناشیا  .دنـسر  یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  ات  دیامن  یم 
رد ور  درب و  یم  تشهب  رد  فرط  هب  ار  ناشیا  دیورب ، دـیامرف : یم  .دـنوش  یم  تعافـش  ناهاوخ  وا  زا  دـنور و  یم  وا  تمدـخ  مدرم 
یم یلاعت -  يادخ -  دماجنا ، یم  لوط  هب  شا  هدجس  دیدم  یتدم  دنک و  یم  هدجـس  اجنآ  رد  و  دریگ ، یم  رارق  نمحرلا  باب  يور 

ریگب و الاب  ار  ترس  دیامرف :
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ْنَأ یَـسَع   » هیآ زا  دارم  نیمه  .داد و  میهاوخ  وت  هب  هک  هاوخب  ار  شیوخ  ياه  تجاح  و  تسا ، هتفریذـپ  وت  تعافـش  هک  نک  تعافش 
« .تسا ًادوُمْحَم » ًاماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبی 

زا دارم  .تسا  هدـش  تیاور  نیمه  هب  کیدزن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هکناـنچ  هدرک ، تیاور  ار  نیمه  ترـضح  نآ  زا  یـشایع  و 
 - تسا هدـمآ  ریبعت  نیا  اه  هخـسن  یخرب  رد  هک  نانچ  مولعم -  ناکم  ای  مولعم و  ماـقم  زا  دارم  تسا و  تعافـش  تاـیاور  نیا  رهاـظ 
هب ار  نآ  اذـل  .تسا و  یندا » وا   » هبترم هـک  تـسا  قـح  ملاـع  رد  تاـمولعم  زیمت  ملاـع  رد  توـبن  تـقیقح  زیمت  ینعی  نآ  زیمت  هـبترم 

دـنک و یم  هضافتـسا  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  هبترم  هس  نیا  تسا و  هداد  صاـصتخا  ادـخ  دزن  رد  تیمولعم 
.دریگ یم  ضیف 

ندـش راکـشآ  تداهـش و  ملاـع  رد  تقیقح  نیا  روهظ  درک و  عورـش  دراد  قلخ  هب  تبـسن  هک  يا  هناـگ  هس  بتارم  ناـیب  رد  هاـگنآ 
اذل .هدـش  راذـگاو  ترـضح  نآ  هب  قیالخ  مکح  یـسرباسح و  هک  نیا  هچ  دومن ، نایب  ار  مدرم  دزن  رد  شا  ییادـخ  ماقم  تیعقوم و 

هب دیاب  هریغ  لسرم و  ناربمایپ  یتح  هک  يروط  هب  .دنتسرف  یم  خزود  هب  ار  شیوخ  نانمشد  هدرک و  تشهب  دراو  ار  شیوخ  ناتسود 
، دندرک ادیپ  داقتعا  ناشیا  تیالو  هب  ایند  رد  دنتسب و  دهع  ادخ  اب  نینچ  نیا  قاثیم  رد  هک  نیا  هچ  .دنوش  تشهب  دراو  ناشیا  تعافش 
زا تسخن  هبترم  هلوبقم » تعافـش   » زا دارم  تسا و  دومحم  ماقم  زا  مود  هبترم  ریبک » نأـش   » زا موس و  هبترم  میظع » هاـج   » زا دارم  سپ 

دییقت هلوبقم  دیق  اب  ار  تعافش  اذل  تسا و  هَّللا  مسا  هبترم 
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دوجو ملاع  هدش و  يربک  تعافش  لامعا  نآ  رد  هک  نیا  هچ  تسا ، يراج  نینمؤم  رد  هک  تسا  یتعافـش  هلوبقم  زا  دارم  اریز  .هدرک 
هتـشون نینمؤم  يارب  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  زا  هیمیحر  تمحر  .دـنک  یم  ادـیپ  روهظ  اجنآ  رد  هیمیحر  تمحر  هب  تمحر  ملاـع  و 

هب نینمؤـم  ریغ  رد  هک  تسا  يا  هعـساو  تمحر  توـبن  تقیقح  هک  نیا  هچ  .تسا  هدـش  هتفریذـپ  ناـشیا  تعافـش  ـالا  و  تسا ، هدـش 
یم لدـبم  مشخ  هب  نیمز  رد  شیافلخ  ادـخ و  زا  ضارعا  رطاخ  هب  نارفاک  رد  تمحر  نیمه  اذـل   . دوش یم  يراج  هیناـمحر  تمحر 

َنُوتْؤیَو َنوُقَّتی  َنیِذَِّلل  اَُهُبتْکَأَسَف  یَـش ٍء  َّلُک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَرَو  ُءاَشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِـصُأ  ِیباَذَـع  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  هکناـنچ  دوش ،
نیا یلو  دوش ، یم  همه  لـماش  نم  تمحر  منک و  یم  باذـع  مهاوخب  ار  سکره  : » ینعی ( 1650 «) َنُونِمْؤی اَِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  َهاَکَّزلا 
یم بجاو  مسیون و  یم  دـنا ، هدروآ  نامیا  اـم  تاـیآ  هب  هک  یناـسک  هداد و  تاـکز  هدرک و  هشیپ  اوقت  هک  یناـسک  يارب  ار  تمحر 

« .منک

َنیِدِهاَّشلا َعَم  اَنْبُتْکاَف  َلوُسَّرلااَنْعَبَّتا  َتْلَزْنَأ َو  اَمِب  اَّنَمآ  اَنَّبَر 

نونکم سوفن  همه  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  رـس  تلزنا » امب   » زا دارم  دـش و  نایب  نامیالا » باوبا  و   » رد نامیا  تقیقح 
اُونَمآ َنیِذَّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  ْمُکِیلَو  اَـمَّنِإ   » هیآ رد  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  نآ  رهاـظم  هک  تسا  هَّللا  مسا  زا  رـس  نیا  .تسا 

اوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُعیِطَأ   » هفیرـش هیآ  رد  هکنانچ  .تسا  هدـش  هراـشا  نادـب  ( 1651 «) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َهاَـکَّزلا  َنُوتْؤیَو  َهاَـلَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا 
َْتغََّلب اـَـمَف  ْلـَـعْفَت  ْمـَل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنـِم  َکــَیلِإ  َلِزنُأ  اـَـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اـَـهیَأ  اــی   » هـیآ رد  زین  و  ( 1652 «) ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلْوُأَو  َلوُـسَّرلا 

.تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  هدش و  هراشا  نآ  هب  ( 1653 «) ُهََتلاَسِر

ْمُکاَتآ اَمَو  « » لوسرلا انعبتاو   » زا دارم  و 
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زا دارم  .دراد و  ( 1655 «) ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ   » هفیرـش هیآ  هب  هراـشا  زین  و  ( 1654 «) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا 
ار يا  هداد  هدعو  دوخ  یقتم  ناگدـنب  هب  هک  یناقرف  نیب  ام و  نیب  هک  ییاه  باجح  همه  ناسرب و  ار  ام  ینعی  نیدـهاشلا » عم  انبتکاف  »
ای  » هفیرش هیآ  نیا  زا  هک  يرون  هب  ار  ام  زین  و  ( 1656 «) ًاناَقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای   » هیآ رد  ینعی  اـمن  فرطرب 

اُونِمآَو َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ 

تقیقح نآ  زا  دارم  هــک  ( 1657 «) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغیَو  ِِهب  َنوُـشْمَت  ًاروـُن  ْمَُکل  ْلَـعْجیَو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِنـیَْلفِک  ْمُِکتْؤـی  ِِهلوُـسَِرب 
ادـخ نتـشون  ینعی  ادـخ » تباـتک   » هک تسا  نیا  تساـه  باـجح  عـفر  ندـناسر و  نآ  زا  دارم  میتـفگ  هک  نیا  تلع  تسا و  تیـالو 
ياه لد  رد  یناقرف  رون  نآ  نیوکت  شنیرفآ و  يانعم  هب  اجنیا  رد  نیوکت  ثادـحا و  شنیرفآ و  نیا  تسادـخ و  شنیرفآ  ثادـحا و 

هدـهاشم ار  رون  نآ  تسا ، رون  نآ  ناشیا و  نیب  هک  ییاه  باجح  عفر  هطـساو  هب  ناشیا  ناهانگ  ندیـشخب  اب  هک  نیا  ات  تسا  نینمؤم 
.دریگ مارآ  نادب  ناشلد  دننک و 

اَنَتیَدَه ْذِإ  َدْعَب  اَنَبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر ال 

، تسادخ نالذخ  ای  ناحتما و  زا  یشان  غیز  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  نآ  نداد  تبسن  تلع  تسا و  لطاب  يوس  هب  قح  زا  فارحنا  غیز » »
راذگاو نامدوخ  هب  دوخ  میارج  ناهانگ و  اب  ار  ام  دهدن و  رارق  ناحتما  ضرعم  رد  ار  ام  هک  میهاوخب  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  دارم  اذـل 

ياعد هک  نانچ  .دـشخب  ییاهر  كرـش  یهارمگ و  زا  ار  اـم  و  دـنک ، ادـیپ  لـیامت  لـطاب  يوس  هب  تیادـه  زا  دـعب  اـم  لد  اـت  دـیامنن 
: هک تسا  هدوب  نیا  ( 1658) ناربمایپ

مهللا »
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نتـشیوخ هب  يا  هظحل  ارم  ایادـخ  : » ینعی ادـبأ » نیع  هفرط  یـسفن  یلإ  ینلکت  ـال  مهللا و  ادـبأ  هـنم  ینتذقنتـسا  ءوـس  یف  یندرت  ـال  و 
یلع تـییح  اــم  ًادــبا  هَّللا  ینتّبث  و   » هرقف رد  و  يا » هداد  ییاــهر  نآ  زا  ارم  هـک  نادرگم  زاــب  يدــب  نآ  رد  ارم  زگره  و  راذــگماو ،

.دنراد يا  هیراع  عدوتسم و  ینامیا  نینمؤم  زا  يا  هدع  هک  میا  هدرک  نایب  مکتالاوم »

ٍمْوَق ْنَع  یَکَح  َهَّللا  َّنِإ  ُماَـشِه  اـی  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ماـشه  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  ( 1659) یفاـک رد  و 
ُغیِزَت َو َبُولُْقلا  َّنَأ  اوُِملَع  َنیِح  ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَتیَدَـه َو  ْذِإ  َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  اُولاَق  ْمُهَّنَأ  َنیِِحلاَص 
اَهُرِْـصبی َو ٍهَِتباَث  ٍهَفِْرعَم  یَلَع  ُهَْبلَق  ْدـِقْعی  َْمل  ِهَّللا  ِنَع  ْلـِقْعی  َْمل  ْنَم  ِهَّللا َو  ِنَع  ْلـِقْعی  َْمل  ْنَم  َهَّللا  ِفَخی  َْمل  ُهَّنِإ  اَـهاَدَر  اَـهاَمَع َو  َیلِإ  ُدوُعَت 

َّلُدی َْمل  ُهُمْـسا  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنَِأل  ًاِقفاَُوم  ِِهتِیناَلَِعل  ُهُّرِـس  ًاقِّدَصُم َو  ِِهْلعِِفل  ُُهلْوَق  َناَک  ْنَم  اَّلِإ  َِکلَذَـک  ٌدَـحَأ  ُنوُکی  َال  ِِهْبلَق َو  ِیف  اَهَتَقیِقَح  ُدِـجی 
: دـنتفگ یم  هـک  هدرک  تیاـکح  هتــسیاش  یمدرم  زا  دــنوادخ  : » ینعی ُهـْنَع » ٍقِطاـَن  ُهـْنِم َو  ٍرِهاَِـظب  اَّلِإ  ِلـْقَْعلا  َنـِم  یِفَْخلا  ِنِطاَْـبلا  یَلَع 
هک نیا  هچ  امرف ، تیانع  دوخ  هاگـشیپ  زا  یتمحر  ام  هب  نکم و  لطاب  هب  لیامتم  فرحنم و  تیاده  زا  دـعب  ار  ام  ياه  لد  اراگدرورپ 

.ددرگ یم  زاب  يروک  هب  دوش و  یم  فرحنم  اه  لد  هک  دندیمهف  هک  نیا  هچ  .يا » هدنشخب  رایسب  وت 

تفرعم رب  شلد  دسرن ، ییادخ  مهف  هب  سکره  دسرت و  یمن  ادخ  زا  دوشن  شریگتـسد  ییادخ  مهف  لقع و  سکره  هک  هدش  دراو  و 
ار ادخ  نآ  اب  هک  یتفرعم  .دوش  یمن  نآ  دنبیاپ  دروخ و  یمن  هرگ  تباث 
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دـیامن و شراتفگ  قیدـصت  شرادرک  هک  نیا  رگم  دـسر  یمن  يا  هیاپ  نینچ  هب  سکچیه  دـشچب و  شلد  رد  ار  نآ  تقیقح  دـنیبب و 
.تسا هداد  رارق  لقع  ییایوگ  رهاظ و  ار  لقع  ناهنپ  نطاب  يامنهار  دنوادخ  هک  نیا  هچ  دوش ، یکی  شراکشآ  اب  شناهن 

زا و  ( 1661 «) اَنَتیَدَه ْذِإ  َدـَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  َال  اَنَّبَر  : » دـیوگب رایـسب  دومرف :  » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1660) یشایع
.دیشابم نمیا  فارحنا 

ُباَّهَوْلا َتْنَأ  َکَّنِإًهَمْحَر  َکْنُدَل  ْنِم  اَنَل  ْبَه  َو 

داد و تبسن  دوخ  هب  ار  لاوقا  نیا  همه  اجنیا  ات  ...هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : هک  دیحوت  هب  تداهـش  رد  نوچ 
اذـل تسا ، بدا  فالخ  راگدرورپ  هب  هن  دوخ و  هب  ییادـخ  ياـه  تمعن  نداد  تبـسن  هک  نیا  هچ  تسا  رود  هب  تیدوبع  بدا  زا  نیا 

.تسوت لضف  تیاده و  هب  اه  تمعن  نیا  همه  ینعی  َنوُعَمْجی » اَّمِم  ٌریَخ  َکِّبَر  ُهَمْحَرَو  : » دومرف هدرک و  ناربج  ار  نآ 

.دناسرب هتشاذگ  تعیدو  هب  شناج  رد  هک  توبن  تقیقح  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  هدرک  اضاقت  ار  يرگید  تمعن  هتساوخ و  رتشیب  هاگنآ 
تیادـه ار  اـم  هک  روط  ناـمه  وت  ینعی  دـش ، ناـیب  همحرلا » ندـعم  و   » هرقف رد  هک  ناـنچ  تسا  توبن  نیا  زا  دارم  دومرف : هک  نیا  هچ 

رد هک  يدومن  قفوم  مییامن و  يوریپ  مالسا  عیارش  وت و  رظن  دروم  یلو  زا  ات  يداد  قیفوت  يدومن و  قفوم  ربمایپ  هب  نامیا  هب  يدرک و 
هب ام  نطاب  رد  هک  یتوبن  تقیقح  نآ  هب  ار  ام  امن و  حرـشنم  تیالو  رون  هب  ار  اـم  لد  سپ  .مییاـمن  يوریپ  تربماـیپ  زا  اـه  هنیمز  همه 

نآ زا  ار  ام  هک  تسوت  ربمایپ  رون  همتت  وت و  رکذ  هناخ  هک  يداهن  تعیدو 
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.ناسرب يدیرفآ ،

ام لامعا  شاداپ  نوچ  يدومرف و  تیانع  ام  هب  ام  یلبق  تعاط  نامیا و  نودب  هک  اریز  .دوبن  ام  لامعا  شاداپ  تمارک  نیا  هک  نیا  هچ 
، هدرک ام  بیـصن  ار  یتمعن  نینچ  ام  هب  وت  شـشخب  هکلب  .ییامن  یمن  بلـس  ام  زا  ار  نآ  زین  هانگ  اب  اذل  دوب  وت  تیانع  لضف و  دوبن و 
هب ام  ندـناسر  ام و  يارب  قیاقح  نآ  روهظ  سپ  ییامن ، دـیماان  ار  ام  هک  یتسه  نیا  زا  زاین  یب  وت  میدـنمزاین و  تمارک  نآ  هب  ام  سپ 

.یتسه باهو  وت  یتشاذگ ، تعیدو  هب  ام  رد  ار  نآ  يدیشخب و  ام  هب  ادتبا  رد  هک  روط  نامه  .امرف  ام  بیصن  ار  هلحرم  نآ 

الوُعْفَمَل اَنِّبَر  ُدْعَو  َناَک  ْنِإ  اَنِّبَر  َناَحْبُس 

ُبیِجُأ ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو   » هفیرش هیآ  زین  و  ( 1662 «) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا   » هفیرش هیآ  هب  یهاگآ  يروآدای و  نیا 
هب ار  رگشیاین  ياعد  مکیدزن و  اهنآ  هب  نم  دنـسرپب ، وت  زا  نم  هرابرد  مناگدنب  هک  یماگنه  : » ینعی ( 1663 «) ِیناَعَد اَذِإ  یِعاَّدلا  َهَوْعَد 

هدعو فلخ  دراذگب و  خـساپ  نودـب  ار  هدـنب  ياعد  هک  نیا  زا  هدرک  هّزنم  ار  دوخ  یلاعت -  يادـخ -  .میامن » یم  تباجا  اعد  ماگنه 
: دومرف هک  دـش  نایب  ًالبق  اعد  نیا  اجنیا  رد  اذـل  .دـنک  یم  تباجا  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن ، اعد  هک  ییاـج  رد  هدـنب  هک  نیا  هچ  دـیامن ،

َناَْحبُس : » دومرف .دنک و  ادیپ  ققحت  یهلا  هدعو  هک  هدش  ناهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب  مکتالاوم » یلع  تییح  ام  ًادبا  هَّللا  ینثبثف  »
نایب نیا  اـب  دـیامن و  هدـعو  فلخ  هک  تسناد  نیا  زا  رت  هزیکاـپ  ار  دوخ  دـنوادخ  نیارباـنب  ( 1664 «) ًالوُعْفََمل اَنِّبَر  ُدـْعَو  َناَک  ْنِإ  اَـنِّبَر 

« ًالوُعْفََمل اَنِّبَر  ُدْعَو  َناَک  ْنِإ  : » دومرف داد و  رارق  دیکأت  دروم  ار  هدعو  ققحت 
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.تسا دیکأت  يارب  ًالوعفمل »  » رد مال  و  ّنا »  » زا ففخم  نا »  » هملک هک  نیا  هچ 

یمن نادان  هک  تسا  ییاناد  دوش و  یمن  ریقف  هک  تسا  يزاین  یب  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیامن  هدـعو  فلخ  دـنوادخ  هنوگچ  يرآ ،
هاگآ روما  زا  هک  سک  نآ  دـنک و  یم  هدـعو  فلخ  دوش ، یم  ریقف  هک  يدـنمتورث  نآ  دوش ، یمن  ناوتان  هک  تسا  ییاـناوت  ددرگ و 
هدعو هب  دناوت  یمن  دیامن و  یم  هدعو  فلخ   ) دوش یم  ناوتان  هک  تسا  ییاناوت  رگا  ای  و  دهد ) یم  هدعو  و   ) دنک یم  هابتـشا  تسین 

.تساهنآ زا  رترب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دناشوپب ) لمع  هماج  دوخ  ياه 

ْمُکاَضِر الِإ  اَهیَلَع  یِتْأی  ابوُنُذ ال  َلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنیَب  یِنیَب َو  َّنِإ  ِهَّللا  یِلَو  ای 

تسا نامیا  ندش  لماک  طرش  (ع ) همئا ندوب  لماک  میلست  هک  نیا  رد 

رد يانف  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنتسه ، یلوا  وا  هب  شدوخ  زا  ناشیا  هک  دوش  دقتعم  دهد و  نت  یهلا  ءایلوا  تیالو  هب  هدنب  رگا  هک  نادب 
، دبع هدهع  رب  هن  تسا و  یلوم  هدهع  رب  شناهانگ  نیاربانب  دبع ، لعف  هن  تسا و  یلوم  لعف  شناهانگ  اذل  .دنداد و  رارق  یلوم  تسد 

تیالو تحت  رد  یـسک  هک  دـنداد  تیاضر  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  یماـگنه  تسا ، لاّـسغ  تسد  رد  تیم  دـننامه  دـبع  هک  نیا  هچ 
اه يراومهان  هک  دندش  لفکتم  دوخ  هک  .داب  ناشیا  يادف  مردام  ردـپ و  مناج و و  هک  دـنداد ، وا  ناهانگ  هب  تیاضر  دـیآرد ، ناشیا 

دروم ماما  مسا  و  هَّللا » یلو  ای  : » دومرف اذل  و  دـنیامن ، حالـصا  دـیدرگ  عیاض  هک  يروما  همه  دـننک و  ناربج  ار  اهدوبمک  راومه و  ار 
وا هدهع  رب  ار  ناهانگ  نآ  دنوادخ  دشاب  شیالوم  هدهع  رب  دـبع  ناهانگ  رگا  .دادـن و  رارق  باطخ  دروم  ار  هینک  ای  دربن و  ار  ترایز 

اَمَو َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغِیل   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  نانچ  دزرمآ ، یم  ار  وا  هتشاذگ و 
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.دش نایب  نوموصعملا »  » هرقف موس » رون   » رد هکنانچ  ( 1665 «) َرَّخَأَت

یتأی ال  : » دومرف هک  نیا  امـش ، بزح  تیالو و  رد  ندـش  دراو  هب  امـش  تیاضر  ینعی  مکاضر » الا  اهیلع  یتأـی  ـال   » هرقف نیا  نیارباـنب 
تروص هب  هَّللا » یلو  ای   » ادـن رد  هک  یلاح  رد  تسا  عمج  مک »  » ریمـض مکاضر »  » هرقف رد  .درب و  یمن  نیب  زا  ار  ناهانگ  ینعی  اهیلع »

رد دورو  ناوـنع  هب  دورو  نیا  اریز  .تساـهنآ  همه  تیـالو  رد  دورو  همئا ، زا  یکی  تیـالو  رد  دورو  هک  نیا  هچ  .تـسا  هدروآ  درفم 
ناوـنع بطاـخم  مکاـضر »  » رد تـسا و  تیـالو  ناوـنع  هَّللا » یلو  اـی   » رد باـطخ  دروـم  سپ  درادـن ، یتیـصوصخ  تـسا و  تیـالو 

.تسا ظوحلم  کت  کت  نیوانع  ینعی  .تسا  یلو  نآ  تیصوصخ 

ِهِقْلَخ َرْمَأ  ْمُکاَعْرَتْسا  ِهِّرِس َو  یَلَع  ْمُکَنَمَتْئا  ِنَم  ِّقَحِبَف 

راهظا هک  يّرس  رگید  .تسین  زیاج  نارگید  يارب  نآ  ياشفا  هک  يرس  تسا : مسق  ود  رب  ّرس  هک  دش  نایب  هَّللا » ّرـس  هظفح  و   » هرقف رد 
نایب لیـصفت  روط  هب  بلطم  نیا  .تسا  زیاج  دنتـسه  هاـگآ  ار  رارـسا  زا  یخرب  هک  دنتـسه  يو  دوخ  تلزنم  هب  هک  ناتـسود  يارب  نآ 
مـسق يارب  ءاب  عیرفت و  يارب  ءاف  قحبف »  » نیاربانب .درک  هراشا  مود  ياـنعم  هب  ّرـس  هب  مود  هرقف  هب  لوا و  هب  تسخن  هرقف  اـب  سپ  دـش ،
دادن يدحا  هب  هک  داد  ییاه  تمعن  داد و  يرترب  قیالخ  همه  رب  ار  امش  تشاذگ و  ّتنم  امش  رب  دنوادخ  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  تسا ،

هب ار  مدرم  راک  داد و  رارق  شرس  رب  نمتؤم  ار  امش  هک  یـسک  نآ  قح  هب  مناهاوخ  امـش  زا  سپ  دومن ، قیالخ  همه  عیفـش  ار  امـش  و 
و ( 1666 «) ٍباَسِح ِریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف  اَنُؤاَطَع  اَذَه  : » دومرف درک و  راذگاو  امش 
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(1668 «) ...ُلوُسَّرلا ْمُکاَتآ  اَمَو  : » دومرف و  ( 1667 «) ُهَّللا َكاَرَأ  اَِمب  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  اَّنِإ  : » دومرف

زا يا  هیآ  زا  يدرم  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  : » تفگ هک  درک  تیاور  میشا  نب  یـسوم  هب  شدانـسا  هب  ( 1669) یمق
فالخ رب  ترـضح  نآ  دیـسرپ ، هیآ  نامه  زا  دش و  دراو  يرگید  درم  هاگنآ  تفگ ، خساپ  نآ  زا  ترـضح  نآ  داد ، ربخ  ادخ  باتک 

یم دوخ  اب  دـندرک و  یم  هراپ  هراپ  دراک  اـب  ار  ملد  اـیوگ  .دـش  اـپرب  یبوشآ  ملد  رد  مدـید  نینچ  یتقو  داد ، خـساپ  وا  هب  نم  خـساپ 
نینچ هک  يدـمآ  درم  نیا  دزن  هب  درک و  یمن  هابتـشا  نآ  لاـثما  نآرق و  واو »  » رد هک  یـسک  يدرک ، اـهر  ار  هداـتقابا  ماـش  رد  مـتفگ :

نآ زا  ریغ  هک  داد  یموس  خساپ  ترضح  زاب  دیسرپ ، هیآ  نیمه  زا  دمآ و  يرگید  درم  ماگنه  نیمه  رد  دنک ، یم  یشحاف  تاهابتـشا 
هاگنآ .تسا  هدرک  نینچ  هیقت  يارب  ترضح  نآ  هک  متسناد  مدش و  مارآ  ماگنه  نیا  رد  .دوب  هداد  درم  نآ  نم و  هب  هک  دوب  خساپ  ود 

ِریَِغب ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَـف  اـَنُؤاَطَع  اَذَـه  : » دومرف درک و  ضیوفت  دواد  نب  نامیلـس  هب  دـنوادخ  میـشا ، رـسپ  يا  دومرف : دـش و  نم  هجوتم 
هب هـچره  و  ( 1671 «) اوُهَْتناَـف ُْهنَع  ْمُکاَـهَن  اَـمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ْمُکاَـتآ  اَـمَو  : » دومرف درک و  ضیوـفت  شربماـیپ  هب  و  ( 1670 «) ٍباَسِح

« .دومن راذگاو  ام  هب  هدرک  ضیوفت  شربمایپ 

نخـس نآ  زا  یلبق  باوبا  رد  .تسا و  هدومن  لقن  هراب  نیا  رد  يرابخا  هدرک و  زاب  انعم  نیا  رد  یباب  ( 1672) یفاک رد  ینیلک  موحرم 
.تسا هدمآ  نایم  هب 

ِهِتَعاَطِب ْمُکَتَعاَط  َنَرَق  َو 

(1673 «) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » هفیرش هیآ  رد  ینعی 

یِئاَعَفُش ْمُتْنُک  یِبوُنُذ َو  ْمُتْبَهْوَتْسا  اَّمَل 

تسا و الا »  » ینعم هب  اّمل »  » .میدرک نایب  ًالبق  ار  بلاطم  نیا  همه  ...ادـخ  زا  ترفغم  شـشخب و  بلط  ای  ناهانگ و  نآ  لمحت  اب  ینعی 
.تسا ناوارف  اهاعد  تایآ و  رد  نآ  ریظن 

هب هک  تسا  زیاج  و  ( 1675 «) َنوُرَـضُْحم اَنیََدل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُک  ْنِإَو   » و ( 1674 «) ٌِظفاَح اَهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ   » هفیرـش هیآ  هلمج  زا  و 
.دشاب یم  دیکأت  تدایز  يارب  ام »  » زین دشاب و  هدایز  يارب  مال »  » ات دشاب ، امل »  » فیفخت

َهَّللا َضَغْبَأ  ْدَقَف  ْمُکَضَغْبَأ  ْنَم  َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َهَّللا َو  یَصَع  ْدَقَف  ْمُکاَصَع  ْنَم  َهَّللا َو  َعاَطَأ  ْدَقَف  ْمُکَعاَطَأ  ْنَم  ٌعیِطُم  ْمُکَل  یِّنِإَف 

رصحنم قح  هک  نیا  هب  هتسب ، نآ  هب  یبلق  داقتعا  هداد و  تداهش  درک و  نادب  رارقا  هک  تسا  یبلطم  نآ  دیکأت  يارب  اه  هرقف  نیا  همه 
كاپ دنک و  هیکزت  ماما  دزن  رد  ار  دوخ  یـسک  دـناوت  یمن  .ناشیا و  رگم  دـنک  تیالو  ياعدا  دـناوت  یمن  سکچیه  .تسا  ناشیا  رد 

.تسا هدش  نآ  نایب  قباس  تارقف  رد  .درامشب و 

یِئاَعَفُش ْمُهُتْلَعَجَل  ِراَرْبَأْلا  ِهَّمِئَأْلاِرایْخَأْلا  ِهِتیَب  ِلْهَأ  ٍدَّمَحُم َو  ْنِم  َکیَلِإ  َبَرْقَأ  َءاَعَفُش  ُتْدَجَو  ْوَل  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هراشا
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َکیَلَع ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف 

تسا یبهو  تعافش  ماقم  هک  نیا  رد 

َساَّنلا مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َبَطَخ  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  رباـج  زا  شدانـسا  هب  ( 1676) یفاک رد 
ًاّقَح ْمُکیَلَع  ِیل  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  َلاَق  َُّمث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یَّلَـص  ِهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِـمَحَف  َنیِّفِِـصب 
ِیف ِءایْـشَْألا  ُلَـمْجَأ  ُّقَْحلا  ْمُکیَلَع َو  ِیل  يِذَّلا  ُلـْثِم  ِّقَْحلا  َنِم  یَلَع  ْمَُکل  ْمُْکنِم َو  اَِـهب  ُهُرْکِذ  َّزَع  ُهَّللا  ِیَنلَْزنَأ  ِیتَّلا  ِیَتلِْزنَم  ْمُکِْرمَأ َو  ِهیاـَلَِوب 

َال َُهل َو  َِکلَذ  يِرْجی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َناَک  َْول  َُهل َو  يَرَج  اَّلِإ  ِهیَلَع  يِرْجی  َال  ِهیَلَع َو  يَرَج  اَّلِإ  ٍدَحَِأل  يِرْجی  َال  ِفُصاَنَّتلا  ِیف  اَهُعَـسْوَأ  ِفُصاَوَّتلا َو 
ْنَِکل ِِهئاَضَق َو  ُبوُرُـض  ِهیَلَع  ْتَرَج  اَم  ِّلُک  ِیف  ِِهلْدَِـعل  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ِِهتَرْدـُِقل  ِهِْقلَخ  َنوُد  ًاِصلاَخ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َِکلَذ  َناََـکل  ِهیَلَع  يِرْجی 

؛ اًلْهَأ َُهل  ِدیِزَْملا  َنِم  َوُه  اَِمب  ًاعُّسَوَت  ِهِمَرَِکب َو  ًالُّوَطَت  ُْهنِم َو  اًلُّضَفَت  ِباَوَّثلا  ِنْسُِحب  ِهیَلَع  ْمُهَتَراَّفَک  َلَعَج  ُهوُعیِطی َو  ْنَأ  ِداَبِْعلا  یَلَع  ُهَّقَح  َلَعَج 
ترــضح رب  دورد  دروآ و  ياـج  هـب  ار  ادـخ  ياـنث  دـمح و  ترــضح  نآ  .دــناوخ  يا  هـبطخ  نیفــص  رد  مدرم  يارب  نینمؤـملاریما 

: دومرف داتسرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

نآ هرکذ -  ّزع  دنوادخ -  هک  تسا  نم  تلزنم  تناکم و  امـش و  رما  تیالو  نآ  داد و  رارق  یقح  امـش  رب  نم  يارب  دنوادخ  دعب ، اما 
.تسا هداد  نم  هب  امش  نیب  زا  ار 

ماگنه هب  یلو  تساـبیز  یلیخ  ناـیب  فصو و  رد  قح  متـشاد ، امـش  ندرگ  رب  هک  یقح  دـننامه  تسا ، یقح  نم  ندرگ  رب  ار  امـش  و 
وا نایز  رب  دوش ، هدایپ  سکره  عفن  رب  .تسا  تخس  رایسب  نداد  فاصنا  ندش و  هدایپ 
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دوش مامت  یسک  عفن  هب  قح  طقف  هک  دوب  نکمم  رگا  .دوش و  یم  هدایپ  زین  وا  عفن  هب  دوش ، هدایپ  وا  نایز  هب  رگا  .دوش و  یم  هدایپ  زین 
هک يروما  همه  رد  دراد و  تردق  ناگدنب  رب  دنوادخ  هک  نیا  هچ  .مدرم  يارب  هن  دشاب و  ادخ  يارب  اهنت  دیاب  دوشن  مامت  وا  دض  رب  و 

نیا زا  هداد و  رارق  نآ  تعاطا  ناگدنب  رب  ار  دوخ  قح  دنوادخ  نکیلو  .تسا  هدرک  امرفمکح  ار  تلادـع  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  اضق 
«. دهد یم  تعسو  ناشیا  رب  تسا  تمارک  لها  دوخ  نوچ  تسادخ و  لّضفت  دهد  یم  وکین  شاداپ  ناشیا  هب  دنوادخ  هک 

ْنَأ َو  ََکباََوث ، َدِقْفی  ْنَأ  َکَشْوََأل  ُهَتیَّلَوَت  َْتنَأ  اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول  َو  : » تسا هدمآ  ( 1677) رکش ياعد  رد  هیداجس  هفیحص  رد  و 
ِهیاَْغلِاب ِهَِلئاَّزلا  ِهَبیِرَْقلا  ِهیاَْغلا  یَلَع  َو  ِهَِدلاَْخلا ، ِهَلیِوَّطلا  ِهَّدُْملِاب  ِهِیناَْفلا  ِهَریِصَْقلا  ِهَّدُْملا  یَلَع  ُهَتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکَّنَِکل  َو  َُکتَمِْعن ، ُْهنَع  َلوُزَت 

ِتَالآ ْلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمْحَت  َْمل  َو  َِکتَعاَط ، یَلَع  ِِهب  يَْوقی  يِذَّلا  َِکقْزِر  ْنِم  َلَکَأ  اَمِیف  َصاَصِْقلا  ُهْمُسَت  َْمل  َُّمث  .ِهِیقاَْبلا  ِهَدیِدَْملا 
ْنِم يَْرغُّصِلل  ًءاَزَج  ِهِیف  یَعَـس  اَـم  ِهَلْمُج  َُهل َو  َحَدَـک  اَـم  ِعـیِمَِجب  َبَهَذـَل  ِِهب  َکـِلَذ  َْتلَعَف  ْوـَل  َو  َکـِتَرِفْغَم ، َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْـسِاب  َبَّبَـسَت  ِیتَّلا 

درجم رب  ار  عیطم  رگا  یَتَم ؛ َال  َکـِباََوث  ْنِم  ًائیَـش  ُّقِحَتْـسی  َناَـک  یَتَمَف  َکِـمَِعن ، ِِرئاَِـسب  َکیَدـی  َنَیب  ًاـنیِهَر  یِقََبل  َو  َکـِنَنِم ، َکـیِدایَأ َو 
زا وت  تمعن  دـهدب و  فک  زا  ار  وت  باوث  هک  دوب  نآ  میب  يداد ، یم  شاداـپ  يا  هدرک  راداو  نآ  رب  ار  وا  دوخ  وـت  هک  نآ  اـب  شلمع 

ینادواج و ینالوط  نامز  رد  وا  هب  یناف  هاتوک  تدم  لابق  رد  تمرکاب  وت  نکیلو  دوش  لیاز  يو 
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.يداد شاداپ  ینادواج  یگشیمه و  عاتم  یندش  دساف  لامعا  عاتم و  لباقم  رد 

هب اب  هک  يرازبا  تالآ و  هرابرد  يدرکن و  ضوع  هبلاطم  وا  زا  درک ، ادـیپ  ورین  تعاط  رب  نآ  اب  هک  وت  يزور  ندروخ  ربارب  رد  هاگنآ 
لباقم رد  وا  ياه  شالت  اه و  شـشوک  همه  يدرک  یم  نینچ  رگا  .يا  هدرکن  يریگ  تخـس  دیـسر  وت  ترفغم  هب  اـهنآ  نتفرگ  راـک 

قحتـسم تسناوت  یم  اـجک  زا  سپ  .دـش  یم  وت  ياـه  تمعن  رگید  نوهرم  تفر و  یم  تسد  زا  وـت  ياـه  تنم  اـه و  تمعن  زا  یکی 
»؟ درک یم  ادیپ  یقاحتسا  نینچ  یک  زگره  دوش ، یباوث  شاداپ و 

: دومرف وفع  بلط  رد  دوخ  ياعد  رد  ( 1678) هیداجس هفیحص  رد  زین  و 

ََکل ُْتعَکَر  َو  ياَمَدَق ، َرَّشَنَتَت  یَّتَح  ََکل  ُتُْمق  َو  ِیتْوَص ، َعِطَْقنی  یَّتَح  ُْتبَحَْتنا  َو  یَنیَع ، ُراَفْـشَأ  َطُقْـسَت  یَّتَح  َکَیلِإ  ُتیََکب  َْول  یَِهلِإ  ای  »
َو يِرْهَد ، َرِخآ  ِداَمَّرلا  َءاَم  ُْتبِرَـش  َو  يِرُمُع ، َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  َو  ياَتَقَدَـح ، َأَّقَفَتَت  یَّتَح  َکـَل  ُتْدَجَـس  َو  ِیْبلُـص ، َِعلَْخنی  یَّتَح 

ٍهَئیَـس َوْحَم  َِکلَذـِب  ُْتبَجْوَتْـسا  اَم  َْکنِم  ًءایِْحتْـسا  ِءاَمَّسلا  ِقاَفآ  َیلِإ  ِیفْرَط  ْعَفْرَأ  َْمل  َُّمث  ِیناَِسل ، َّلِکی  یَّتَح  َکـِلَذ  ِلاَـلِخ  ِیف  َکـُتْرَکَذ 
ِیل ٍبِجاَو  ُریَغ  َکـِلَذ  َّنِإَـف  َكَْوفَع  ُّقِحَتْـسَأ  َنیِح  یِّنَع  وـُفْعَت  َو  َکَـتَرِفْغَم ، ُبِجْوَتْـسَأ  َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  ِیتاَئیَـس َو  ْنِم  ٍهَدِـحاَو 

، اراگدرورپ ِیل ؛ ٍِملاَظ  ُریَغ  َْتنَأَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإَف  َراَّنلا ، َُکتیَصَع  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  َْکنِم  ِیئاَزَج  َناَک  ْذِإ  ٍباَجِیتْسِاب ، َُهل  ٌلْهَأ  اَنَأ  َال  َو  ٍقاَقِْحتْسِاب ،
ات مداتـسیا  یم  تدابع  يارب  نادنچ  دیرب و  یم  میادـص  ات  مدرک  یم  قه  قه  تخیر و  یم  نم  مشچ  ناگژم  ات  مدرک  یم  هیرگ  رگا 
هب هساک  زا  منامـشچ  ات  مدرک  یم  هدجـس  وت  يارب  دیآرد و  ياج  زا  متـشپ  ياه  ناوختـسا  ات  مدرک  یم  عوکر  دنک و  سامآ  میاهاپ 

كاخ دیآرد و 
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منابز ات  مدوب  یم  وت  دای  هب  هتسویپ  نارود  نیا  رد  مدیـشون و  یم  دولآ  لگ  بآ  هشیمه  مدروخ و  یم  ما  یگدنز  نارود  رد  ار  نیمز 
یمن مناهانگ  زا  هانگ  کی  یتح  وحم  قحتسم  مدرک و  یمن  نامسآ  بناج  هب  مشچ  زگره  یگدنمرش  زا  هاگنآ  دوش ، هدنام  گنگ و 

وت مدرگ  یم  وت  وفع  بجوتـسم  هک  نامز  نآ  رد  يزرمآ و  یم  ارم  وت  موش و  یم  تشزرمآ  بجوتـسم  هک  ماگنه  نآ  رد  رگا  .مدش 
يدیزرمآ و یم  يدیشخب و  یم  ارم  دیاب  وت  ما و  هدش  اهنآ  قحتسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  ششخب  شزرمآ و  نیا  .یشخب  یم  ارم 

مهانگ نیلوا  نامه  رد  نم  شاداپ  هک  نیا  هچ  ییامن ، وفع  ارم  هک  دوش  بجاو  وت  رب  ات  مشاب  هتـشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  نم  هک  نیا  هن 
« ...يا هدرکن  متس  نم  هب  ینک  باذع  ارم  رگا  سپ  تسا ، خزود 

ادـیپ ار  یقح  نینچ  ناـشیا  هک  نیا  تمکح  يدینـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  ار  تاـملک  نیا  يدرک و  تئارق  ار  راـبخا  نیا  هک  نونکا 
همه دنتـسه و  وا  دیبع  ناگدـنب و  ناشیا  هک  اریز  درادـن  یقح  دـنوادخ  رب  سکچیه  هک  نیا  هچ  دوش ، یم  نشور  وت  رب  دـنا و  هدرک 

تـسادخ نآ  زا  زین  اهنآ  لد  تارطخ  تانکـس و  تاکرح و  هکلب  تسوا ، كولمم  لاوما  اضعا و  ناج و  لیبق  زا  ناشیا  ياه  ییاراد 
َال َنیَِملاَْعلا *  ِّبَر    ِ ِهَّلل ِیتاَمَمَو  يایْحَمَو  یِکُُـسنَو  ِیتاَلَـص  َّنِإ  : » دومرف میهاربا  ترـضح  هکنانچ  درادن ، یکیرـش  اهنآ  رد  دـنوادخ  و 

تمحر لضف و  زا  یلاعت -  يادـخ -  نکیلو  دـندرگ ، یم  يزیچ  قحتـسم  دوخ  لاـمعا  اـب  ناـشیا  هنوگچ  سپ  ( 1679  «) َُهل َکیِرَش 
هک نیا  هن  هداد ، شاداپ  ناشیا  هب  دوخ  تنم  لضف و  هب  هداد و  تیلها  ار  ناشیا 
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.تسار يادخ  ساپس  دمح و  دنشاب ، نآ  قحتسم 

یَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  َنیِمِحاَّرلا َو  ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  ْمِهِتَعاَفَـشِب  َنیِموُحْرَمْلا  ِهَرْمُز  یِف  ْمِهِّقَحِب َو  ْمِهِب َو  َنیِفِراَعْلاِهَلْمُج  یِف  یِنَلِخْدُت  ْنَأ  َکُلَأْسَأ 
ُلیِکَوْلا َمْعِن  ُهَّللا َو  اَنُبْسَح  اریِثَک َو  َمَّلَس  َنیِرِهاَّطلا َو  ِهِلآ  ٍدَّمَحُم َو 

ار ناشیا  تیالو  هبترم  مدرم  هک  تسا  نیا  ناشیا  تفرعم  زا  دارم  سپ  دوش ، یم  هتفگ  یش ء  ياه  یگژیو  همه  اب  تخانش  رب  تفرعم 
اهنآ هبترم  ظاحل  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تخانـش  هک  نیا  هچ  دنـسانشب ، ار  هدش  هتـشاذگ  تعیدو  هب  ناشیا  نورد  رد  تلبج  ملاع  رد 
نینچ هک  نیا  هچ  دیجنس ؟ ناشیا  اب  ار  مدرم  فانـصا  همه  ناوت  یمن  هک  تخانـش  ار  یناسک  ناوت  یم  هنوگچ  تسین ، يدحا  روسیم 

.دش نایب  اه  هرقف  رگید  و  نامیالا » باوبا   » رد هک  نانچ  تسا ، سونایقا  هب  هرطق  شجنس  دننامه  یشجنس 

ناشیا تفرعم  اب  اهنت  ادخ  تفرعم  هک  نیا  هچ  ار ، ادخ  هن  میسانشب و  ار  ناشیا  هک  میناهاوخ  ام  هک  دوش  یم  مولعم  بلطم  نیمه  زا  و 
تینارون هب  نم  تفرعم   » هک دش  نایب  بدـنج  ناملـس و  اب  ( 1680) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  راتفگ  رد  اذل  .تسا و  نکمم 

.میدرک حرش  مکقحب » فراع   » رد ار  ثیدح  نیا  ام  و  تسادخ » تفرعم 

هدنب هک  نیا  زا  دعب  اریز  درکن ، ضوع  ناشیا  اب  ار  زیچ  چیه  تشاذگاو و  ناشیا  هب  ار  لام  ناج و  هک  تسا  نیا  مهقحب » و   » زا دارم  و 
روما رد  فرصت  تنطلس و  زا  ار  دوخ  هدرک و  میلست  ار  دوخ  لام  ناج و  دیاب  دنتسه ، مدرم  رب  ادخ  يافلخ  ءایلوا و  ناشیا  هک  دیمهف 

تساهنآ قح  تخانش  ناشیا و  تفرعم  تیاهن  نیا  دیامن و  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تعاط  رب  فقو  ار  اهنآ  دنک و  علخ  دوخ  هب  هطوبرم 
زا یندم  میهاربا  نب  لماک  هب  دوخ  ياهدنس  اب  حئارج  جئارخ و  باتک  و  ( 1681) جاجتحا باتک  ثیدح  رد  تفرعم  هبترم  نیرتمک  و 

رد تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح 
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! میاقآ يا  کیبل  میوگب : هک  مدش  مهلم  مدیزرل و  هتفگ  نآ  زا  نم  میهاربا ! نب  لماک  يا  تفگ : نم  هب  یسک  : » دومرف نآ 

تشهب دراو  دنلئاق  وت  يالوم  هب  دنراد و  تیالو ) هب   ) نم دننامه  یتفرعم  هک  یناسک  اهنت  ایآ  هک  یسرپب  هَّللا  یلو  زا  ات  يدمآ  دومرف :
؟ دنوش یم 

.يرآ دنگوس ! ادخ  هب  مداد : خساپ 

تـشهب لخاد  دوش  یم  هتفگ  هیقح »  » ناشیا هب  هک  يا  هدع  دنگوس  ادخ  هب  دنوش ، تشهب  لخاد  هک  يدارفا  دـنا  مک  نیاربانب  دومرف :
.دنوش یم 

؟ دنا یناسک  هچ  ناشیا  مدیسرپ :

هچرگ دنروخ ، یم  دنگوس  وا  هب  دنراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  دومرف :
« .دنناد یمن  ار  وا  تلیضف  دنسانش و  یمن  ار  وا  تسوا  قح  هک  هنوگ  نآ 

هیلع قداص  ماما  زا  ثیدـح  هک  منک  یم  نامگ  و  تسا ، هدـمآ  زین  رتطیـسب  نیا  زا  رگید  یثیدـح  انعم و  نیمه  هب  یثیدـح  یفاـک  رد 
.دراد دوجو  ناوارف  بتارم  هبترم  ود  نیا  نیبو  .میامن  لقن  ات  مدرکن  ادیپ  ار  نآ  ياج  یلو  .دشاب  مالسلا 

فاَرِصنالا َتْدَرَا  اَذِاَف 

عادو ترایز  رد 

، دراد ار  دوـخ  هـب  هژیو  تراـیز  نآ  عادو  رهـش و  نآ  زا  نـتفر  نوریب  اریز  تـسا ، فیرـش  مرح  زا  ندـمآ  نوریب  فارـصنا »  » زا دارم 
.تسا یفاک  زین  عادو  يارب  دناوخب  ار  ترایز  نیا  رگا  .تسا  هدومن  لقن  ار  نآ  یسلجم 

.دنناد یم  قیقحت  لها  هک  نانچ  دنراد ، صوصخم  یعادو  اهنآ  هیقب  اه  ترایز  زا  یکدنا  زا  ریغ 

عِّدَوُم مالَس  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  لُقَف 

.تسا كرت  يانعم  هب  حتف  هب  عادو » »

تمدـخ یتقو  رید  لیئربج  هک  دوب  نانچ  : » دومرف هک  درک  تیاور  ّکبر » کعّدو  ام   » هراـبرد مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( 1682) یمق
: تفگ هجیدخ  دماین ، لیئربج  هک  دوب  ( 1683 «) َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمِْسب  ْأَْرقا   » نآرق هروس  نیلوا  لوزن  زا  دـعب  نیا  و  دـشن ، لزان  ربمایپ 
(1684 «) یَلَق اَمَو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  اَم   » هیآ یلاعت -  يادخ -  .دتـسرف  یمن  وت  يوس  هب  ار  لیئربج  هدرک و  اهر  ار  وت  تراگدرورپ  دیاش 

: دومرف دروآ و  ار  مئسال » و   » دیق اذل  .تسا و  كرت  يانعم  هب  عادو  تقیقح  سپ  داتسرف ، ار 

مْئِس ال 
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.دشاب یم  مدش  هتسخ  يانعم  هب  برض »  » باب زا  یشلا ء » نم  تمئس   » زا تسا  ههبشم  تفص  نشخ  نزو  رب  مئس » »

لاَق َو ال 

.دیزرو هنیک  يانعم  هب  یلقی » یلق   » زا لعاف  مسا  لاق » »

َلاَم َو ال 

.دودب ای  دنک و  تکرح  دنت  ینعی : ولمی » الم   » زا لعاف  مسا  لام » »

.تسا و هدمآ  ترایز  يادتبا  رد  نآ  حرـش  هک  دـشاب  تیحت  يانعم  هب  هک  نیا  هن  تسا  عادو  يانعم  هب  مکیلع » مالـسلا   » زا دارم  سپ 
.تسا راتفگ  نیا  اب  عادو  ءاشنا  نآ  زا  دارم  سپ  .تسا  هدش  عضو  زین  عادو  يارب  هدـش  عضو  تیحت  يارب  هک  هنوگ  نامه  نخـس  نیا 

امـش رب  نم  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  مکیلع » مالـسلا   » سپ .دیامن  مکیلع » مالـسلا   » دیکأت ات  هدرک  عدوم » مالـس   » هب دیقم  ار  نآ  اذل  و 
اب ات  مشاب  دونـشخ  امـش  قارف  رب  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  زین  دشاب و  هدمآ  مدب  ای  هدش و  هتـسخ  امـش  زا  هک  نیا  هن  متـسرف  یم  دورد 

.مدرگ رود  امش  زا  ندیود  ای  تعرس و 

رد هک  ناـنچ  دوـشن ، ادـج  يو  زا  هک  دراد  تسود  هدـننک  عادو  هک  نیا  تسا و  قارف  تـهارک  راـهظا  فرع  رد  عادو  تـقیقح  سپ 
.تسا فراعتم  ام  نامز 

رارق ادخ  دزن  هب  هعیدو  ار  نا  ینعی  هَّللا » کعدوتسا  : » دومرف مالس »  » زا دعب  هک  هدمآ  رگید  ياه  ترایز  زا  يرایسب  رد  هک  نآ  دهاش 
هک ار  امش  يرهاظ  تفارش  نم  تسا ، نوصم  ظوفحم و  دیراد  ادخ  دزن  رد  امـش  هک  يا  هنطاب  نوؤش  هک  روط  نامه  ینعی  دهد ، یم 

كاخ هب  تیالو و  ندرک  نیزم  امش و  روبق  ندرک  هوکـش  اب  امـش و  ترایز  هب  مدرم  لیامت  هفرـشم و  دهاشم  تشادگرزب  زا  ترابع 
یم ادخ  هب  ار  دنک  ادیپ  لیم  امـش  هب  مدرم  ياه  لد  ات  دریذپ  یم  ماجنا  امـش  روبق  هب  ترفاسم  اب  هک  تسامـش  نانمـشد  ینیب  ندیلام 

.مراپس

دیِجَم دیِمَح  ُهَّنِإ  ِتیَبْلا  َلْهَأ  مُکیَلَع  ُهُتاکَرَب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َو 

ٌزوُجَع اَنَأَو  ُِدلَأَأ  اَتَلیَو  ای  َْتلاَق  : » هفیرش هیآ  زا  هک  تسا  نیا  رهاظ 
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(1685 «) ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُکیَلَع  ُُهتاَکََربَو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَتَأ  اُولاَق  ٌبیِجَع * یََشل ٌء  اَذَه  َّنِإ  ًاخیَـش  ِیْلَعب  اَذَهَو 
تفگـش يزیچ  نیا  تسا ، ریپ  يدرم  مرهوش  نیا  و  مروآ ؟ دـنزرف  مناوت  یم  مریپ  ینز  هک  نم  اـیآ  نم ، رب  ياو  تفگ : هراـس  : » ینعی

دیجم هدوتـس و  دـنوادخ  داب ! تیب  لها  امـش  رب  وا  تاکرب  ادـخ و  تمحر  ینک و  یم  یتفگـش  ادـخ  رما  زا  اـیآ  دـنتفگ : تسا ، روآ 
هدش لزان  بوقعی  يو  سپ  زا  قحسا و  تدالو  هب  تراشب  نامز  هک  شرسمه  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  هرابرد  هیآ  نیا  .تسا »
ادخ تاکرب  تمحر و  هک  یلاح  رد  دشاب  يرارف  دنیآ و  شوخان  ای  هتسخ و  امش  رئاز  هنوگچ  ینعی  .تسا  هیفانیتسا  هلمج  نیا  .تسا 
رارق مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  بلص  هب  ات  دیا  هتفرگ  رارق  مدآ  بلص  رد  هک  ینامز  زا  .دیآ و  یم  دورف  امش  رب  یفقوت  چیه  نودب 

ات امش  نارئاز  امش و  روبق  امش و  رب  تکرب  تمحر و  هشیمه  هدوب و  ادخ  یکرابم  تمحر و  دروم  هتسویپ  دیورب ، ایند  زا  ات  دیریگب و 
نوچ هک  نیا  هب  دنک ، نایب  ار  تمحر  لوزن  تلع  تساوخ  دیجم » دیمح  هنا  : » دومرف هک  نیا  سپ  .دیآ  یم  هدمآ و  دورف  تمایق  زور 

ییادخ نینچ  دسرب ، نآ  هب  يزیچ  هک  درادن  ناکما  هک  يروط  هب  تسا  دـنلب  نادـنچ  تساه و  یبوخ  همه  عمجم  یلاعت -  يادـخ - 
.دوش هدیرب  امش  زا  تاکرب  تمحر و  دراد  ناکما  هنوگچ  نیاربانب  .هداد  رارق  شیوخ  تافص  رهاظم  يراجم و  ار  امش 

مُکْنَع بِغاَر  ُریَغ  یِلَو  مالَس 

.تسا ینادرگ  يور  يانعم  هب  دوش  يدعتم  نع »  » اب رگا  بغر »  » .تسا بیبح  يانعم  هب  یلو 

مُکِب لِدْبَتْسُمال  َو 

.دنک ضوع  نآ  اب  ار  امش  ات  دنک  يربارب  امش  اب  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  نیا  هچ 

مُکیَلَع رِثَؤُمال  َو 

هک یـسک  دوجو  سپ  دوـش ، امـش  ياـتمه  لیدـب و  دـناوت  یمن  یـسک  نوـچ  ینعی  تسا ، راـیتخا  نداد و  حـیجرت  ياـنعم  هب  راـثیا » »
؟ مهد حیجرت  امش  رب  ار  اهنآ  هنوگچ  تسا ، یندش  لئاز  هدنور و  نیب  زا  دشاب  یمن  اتمه  امش  اب  درادن و  یناحجر 

مُکْنَع فَرَحْنُمال  َو 

هدش نایب  نونک  ات  ادتبا  زا  هک  نانچ  دوش ، یم  ترخآ  ایند و  رد  نارـسخ  بجوم  فارحنا  هک  نیا  هچ  .موش  یمن  فرحنم  امـش  زا  و 
.تسا

مُکِبْرُق یِف  دُهاَز  َو ال 

رد مشاب  هتـشاد  هگن  ار  دوخ  امـش  ياه  هناخ  رد  نم  هنوگچ  .دشاب  یم  تبغر  دـض  تسا و  يرادـهگن  دوخ  اب  كرت  يانعم  هب  دـهز 
.دیتسه تمحر  ندعم  امش  هک  نیا  هچ  .تسامش  ياه  هناخ  رد  تاریخ  همه  هک  یلاح 

مُکِدِهاشَم ِنایْتإ  َو  مُکِروُبُقِهَرایَز ، ْنِم  ِدْهَعلا  ُرِخآ  ُهَّللا  ُهُلَعَج  ال 

مدروخرب دهع و  نآ  مدروخرب و  ناکم  نالف  رد  وا  اب  نم  ینعی  .هدمآ  اذک » ناکمب  ًانالف  تدهع   » زا تسا و  تاقالم  يانعم  هب  دـهع 
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.تسا نآ  نایب  دهع و  رب  فطع  مکدهاش » نایتا  و   » .تسا کیدزن  وا  اب 

مُکِتَرْمُز یِف  ُهَّللا  ینرَشَح  َو  مُکیَلَع ، ُمالَّسلا  َو 

: دیامرفب هتساوخ  ترابع  نیا  زا  ایوگ  .تسا و  هدنکارپ  ياه  تعامج  يانعم  هب  هرمز  دشاب و  یم  قوس  اب  ندش  عمج  يانعم  هب  رـشح 
وت نایعیـش  زا  کیره  هک  نیا  ات  دهد ، قوس  تسا  رت  عیـسو  اه  تشهب  همه  زا  هک  ندـع  تشهب  يوس  هب  امـش  عمج  رد  ارم  دـنوادخ 

.تسا هدش  هدامآ  نیقتم  يارب  هک  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  يانهپ  دننامه  نآ  يانهپ  هک  دوش  مدرم  رگید  تشهب  زا  رت  عیسو  یتشهب 

مُکِضوَح ینَدَروأ  َو 

اَّنِإ  » هروس هک  یماگنه  : » تفگ يو  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  ( 1686) یلاما رد  رثوک  ضوح  زا  دارم  .تسا و  بآ  هب  ندیسر  دورو 
؟ تسیچ رثوک  زا  دارم  ادخ ! لوسر  يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش  لزان  ترضح  نآ  رب  ََرثْوَْکلا » َكاَنیَطْعَأ 

.درک تمارک  نم  هب  دنوادخ  هک  تسا  يرهن  رثوک  داد : خساپ 

.امن فصو  ام  يارب  ار  فیرش  رهن  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع 

زا رتدیفـس و  ریـش  زا  شبآ  دریگ ، یم  همـشچرس  شرع  ریز  زا  نآ  بآ  هک  تسا  يرهن  رثوک  یلع ! يا  .بوخ  رایـسب  دومرف : خـساپ 
.رت مرن  ریشرس  زا  رت و  نیریش  لسع 

، تسادـخ شرع  ریز  رد  شیاه  هیاپ  رفزا و  کشم  شکاخ  نارفعز و  شیاه  فلع  ناـجرم و  توقاـی و  درمز و  زا  شیاـه  هزیرگنس 
وت و نم و  نآ  زا  رهن  نیا  یلع  يا  دومرف : دز و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شیولهپ  رب  یتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

« .تسا نم  زا  دعب  وت  ناتسود 

مُکِبْزَح یِف  یِنَلَعَج  َو 

زا ارم  دـنوادخ  دـنوش ، یم  هدـناوخ  شیوخ  ماما  اب  مدرم  هک  يزور  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  تعامج  ياـنعم  هب  رـسک  هب  بزح » »
.دیامن امش  هرمز 

یِّنَع مُکاَضْرَأ  َو 

.دشاب ( 1687 «) َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَسَف   » هفیرش هیآ  هب  هراشا  دیاش 

: دومرف یم  هک  مدینش  ترـضح  نآ  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامـس  زا  شدانـسا  هب  ( 1688) یفاک رد 
؟ دینک یم  رازآ  تیذا و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ارچ 

؟ میهد یم  رازآ  ار  وا  هنوگچ  دیسرپ : يدرم 

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 880 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر سپ  .دیآ  یم  شدـب  دـنیبب  یتشز  لمع  نآ  رد  هک  � ś̠ه دوش ؟ یم  هضرع  وا  هب  امـش  رادرک  هک  دـیناد  یمن  رگم  دوـمرف :
« .دیزاس رورسم  دونشخ و  ار  وا  و  دیهدن ، رازآ  ار  ادخ 

زا : » تفگ هک  هدرک  تیاور  هتشاد  یتناکم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  دزن  رد  هک  تایز  نابا  نب  هَّللادبع  هب  شدانسا  هب  ( 1689) یفاک زا  و 
لامعا بش  زور و  ره  دنگوس  ادخ  هب  منک ؟ یمن  نینچ  رگم  دومرف : .نک  اعد  ما  هداوناخ  نم و  يارب  مدیسرپ : مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
يَریَـسَف اُولَمْعا  ُْلقَو  : » دومرف هک  دناوخ  یمن  نآرق  رگم  دومرف : ترـضح  اذل  دـمآ ، نارگ  نم  رب  تفگ : .دوش  یم  هضرع  نم  رب  امش 

« .تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نونمؤم »  » زا دارم  مسق  ادخ  هب  دومرف : َنُونِمْؤُْملاَو » ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا 

یم هضرع  امش  رب  ملامعا  هک  یماگنه  ات  مهد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  ات  هد  قیفوت  ارم  ایادخ  هک  تسا  نیا  هرقف  نیا  زا  دارم  نیاربانب 
.دیشاب دونشخ  نم  زا  مهدن و  رازآ  ار  امش  دوش ،

مُکِمایَأ یِف  یِنْکِّلَم  َو  مُکِتَعْجِر ، یِف  یِنایْحَأ  َو  مُکِتَلْوَد ، یِف  یننَّکَم  َو 

.دش نایب  هتلود » یف  کیلمت  مکتعجر و  یف  ّرکی  و   » هرقف رد  اه  هرقف  نیا  حرش 

مُکَل ییْعَس  رِکَش  َو 

رکش يانعم  رد 

هک تسا  نایناهج  يادخ  نآ  زا  شتافص  همه  لام و  ناج و  لیبق  زا  وا  ياه  ییاراد  همه  هک  دمهفب  دبع  هک  تسا  نیا  رکش  تقیقح 
(1690 «) ًاروُکَش ًاْدبَع  َناَک  ُهَّنِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هرابرد  ادخ  هک  نیا  هچ  .درادن  یکیرش 

حبص ای  درک و  یم  بش  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  حون  ترضح   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدانـسا  هب  ( 1691) یمق
اهب یلع  دمحلا  هل  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  نم  اهنإف  ایند  وأ  نید  یف  همعن  نم  یب  یـسمأ  ام  هنأ  دهـشأ  تیـسمأ  : » دومرف یم  دـش  یم 

هیحاـن زا  مراد  اـیند  نید و  رد  بش  نیا  رد  یتمعن  ره  هک  منک  یم  عورـش  تداهـش  نیا  اـب  ار  بش  نم  : » ینعی اریثک » رکـشلا  اریثک و 
« .دراد ناوارف  ياه  ساپس  ناوارف و  ياه  شیاتس  نم  ندرگ  رب  قیفوت  نیا  زا  دنوادخ  .تسا  کیرش  نودب  يادخ 

ًاْدبَع َناَک  ُهَّنِإ   » هفیرـش هیآ  زا  دارم  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا   » هک هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1693) یشایع و  ( 1692) یفاک رد 
.تفگ یم  رایسب  ار  اهنآ  هک  تسا  ینانخس  دارم  دومرف : تسیچ ؟ حون  هرابرد  ًاروُکَش »

؟ دوب هچ  نانخس  نآ  دیسرپ :

كدحو ال کنم ، هنإف  ایند  وأ  نید  یف  همعن  نم  یب  حبصأ  ام  هنأ  كدهشأ  تحبصأ  : » دومرف یم  دش  یم  حبـص  هک  یماگنه  دومرف :
« .دومرف یم  راب  هس  زین  درک  یم  بش  هک  یماگنه  .تفگ و  یم  راب  هس  دش  یم  حبص  هک  یماگنه  رکشلا » کل  و  کل ، کیرش 

.تسا هدش  لقن  ( 1696) یشایع و  ( 1695) للع و  ( 1694) هیقف رد  اعد  رد  یفالتخا  كدنا  اب  تیاور  نیمه 
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لام و تسا و  تیدوبع  تقیقح  ندیمهف  نآ  زا  دارم  هک  دیدیمهف  دیتسناد و  ار  هدنب  رکش  تقیقح  هک  یماگنه 
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همه هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ادخ  رکش  سپ  دشاب ، یم  کیرـش  نودب  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  نآ  زا  يو  تافاضا  همه  ناج و 
نآ زا  هدرک  جرخ  وا  تعاط  ادـخ و  ریـسم  رد  شتاقلعتم  لام و  ناج و  لیبق  زا  هک  ار  ییاهزیچ  همه  ینطاب و  يرهاظ و  ياـه  تمعن 
وا هب  دنک و  یم  باسح  ار  اهنآ  هدنب  يارب  یلو  هدرک  جرخ  شدوخ  هداد و  دوخ  فرط  زا  ار  همه  ادخ  هک  دـمهفب  دـنادب و  دـنوادخ 

يذلا مهّقحبف   » هرقف رد  ًالبق  هک  دوب  رکـش  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیدجاس  دیـس  ماما  ترـضح  راتفگ  دافم  نیمه  دـهد ، یم  شاداپ 
.تسا هدمآ  یلمع » لبق  كرکش  و   » هزمحوبا ياعد  رد  زین  و  کیلع » مهل  تبجوا 

مُکِتَعاَفَشِب یِبْنَذ  ْرِفَغ  َو 

.تسا هدمآ  یئاعفش » متنک  و   » هرقف رد  و  مکتعافش » ینقزر  و   » هرقف رد  تعافش  تقیقح  ًالبق 

مُکِتَّبَحَمِب یِتَرْثَع  َلاَقَأ  َو 

هانگ تقیقح  رد 

هک تیدوبع  تقیقح  زا  دـبع  هک  نیا  هچ  دـشخبب  تبحم  هطـساو  هب  ار  هدـش  نآ  راچد  لزنت  رد  نآ  بکترم  دـبع  هک  یناهانگ  ینعی 
َال ًاکُولْمَم  ًادـْبَع  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  : » دومرف هک  نانچ  دـنیب  یمن  ادـخ  زا  ریغ  ار  یـسک  هلحرم  نآ  رد  دـبع  تسادـخ و  هضبق  رد  گرم 

ِیتاَلَـص َّنِإ  ُْلق  : » دومرف و  درادن » ییاناوت  زیچ  چیه  رب  هک  دنز  یم  ار  یکولمم  هدـنب  لثم  دـنوادخ  : » ینعی ( 1697 «) یَش ٍء یَلَع  ُرِدْقی 
(1698 «) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَو  ُتِْرمُأ  َِکلَِذبَو  َُهل  َکیِرَش  َال   * َنیَِملاَْعلا ِّبَر    ِ ِهَّلل ِیتاَمَمَو  يایْحَمَو  یِکُُسنَو 

هدـش هتفرگ  نآ  رد  هک  یتاراـبتعا  ظاـحل  هب  هک  میتفگ  و  میدرک ، حرـش  ار  یقتلا » مـالعا  و   » هرقف نمـض  رد  هیآ  نیا  هتـشذگ  رد  اـم 
 - ممل 11 ترثع 10 -  اطخ 9 -  نایصع 8 -  تلذ 7 -  هعبت 6 -  هبوح 5 -  مرج 4 -  هئیس 3 -  بنذ 2 -   - 1 تسا : ییاه  مان  ياراد 

: دراد رارق  اهنیا  نآ  لباقم  رد  هریغ و  تیانج و  مثا 12 - 

تسا و راوشد  رایـسب  یناـعم  نیا  ندرک  ادـج  هریغ و  ریفکت و  هبوت 7 -  هلاقا 6 -  زواجت 5 -  حفص 4 -  نارفغ 3 -  وفع 2 -   - 1
.تسا تخس  دنا  هدنب  بتارم  زا  هبترم  مادک  هب  طوبرم  مادکره  هک  نیا  کیره و  رابتعا 

رد هک  نانچ  .دشاب  رطـضم  نآ  هب  صخـش  ای  .دـشاب و  ادـخ  نذا  هب  ولو  تسا  نآ  بتارم  دوجو و  ملاع  هب  تافتلا  هانگ  تقیقح  سپ 
یلاعت يادخ -  نذا  زا  ترابع  ترفغم  .تسا و  هدش  نایب  نوموصعملا »  » هرقف
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ملاع هب  دبع  لزنت  دوخ  دنوادخ  هک  نیا  ای  دشاب و  یلآ  یفرح و  ناونع  هب  لزنت  نیا  و  دنک ، لزنت  دوجو  ملاع  هب  هک  نیا  رد  دبع  هب  - 
ترضح هک  نانچ  تسا ، رطضم  لزنت  نیا  رد  دبع  هک  نیا  هچ  .دروآ  رامـش  هب  شیوخ  راک  ار  نآ  دراذگب و  دوخ  شود  رب  ار  دوجو 

.دومرف نایب  تشذگ  نآ  حرش  هدش و  لقن  نوموصعملا »  » هرقف رد  موس  رون  رد  هک  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

انبئاغ اندـهاش و  انتیم  انیحل و  رفغا  مهللا  : » دومرف هک  تسا  هزمح  یبا  ياعد  رد  ( 1699) مالسلا هیلعداجس  ماما  ترضح  راتفگ  زین  و 
« انکولمم انرح و  انریبک  انریغص و  اناثنأ  انرکذ و 

ءاـطخلا و یتـما  نع  عفر   » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هتفگ  و  ( 1700 «) اَنْأَطْخَأ ْوَأ  اَنیِـسَن  ْنِإ  اَنْذِـخاَُؤت  َال  اَنَّبَر   » راـگدرورپ هدومرف  زین  و 
هک دراد  یهاـنگ  هچ  سپ  تسا ، هتـشادرب  فـیلکت  ملق  غلاـب  ریغ  زا  هک  نیا  رب  دـنراد  قاـفتا  اـه  تما  همه  هـک  نـیا  هـچ  ...نایـسنلا »
رد تایاور  هکلب  دنروذعم ، دنرادن و  یهانگ  هدننک  هابتـشا  راکـشومارف و  هک  دنرظن  نیا  رب  نادنمدرخ  همه  .دزرمایب و  ار  وا  دنوادخ 

نیمه هک  نیا  رگم  دریگ ، یم  قلعت  هدـننک  هابتـشا  هدـننک و  شومارف  كدوک و  هب  هنوگچ  شـشخب  نیاربانب  تسا ، ناوارف  هنیمز  نیا 
هاـنگ دوـخ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  هلاـقا »  » .میدرک و ناـیب  نوـموصعملا »  » رد ار  نآ  اـم  و  میروآ ، نآ  هیجوـت  رد  ار  ناـیب 

لالقتـسا و سوک  هدرک و  لزنت  یمـسا  یلالقتـسا و  ناونع  هب  ملاع  نیا  رد  رگا  ینعی  دریگ ، همذ  رب  ار  دوجو  ملاـع  هب  دـبع  تـالزنت 
و  » هرقف رد  .دشخبب  ار  هانگ  نیا  دنوادخ  دوش  نامیشپ  هاگنآ  دنز ، يروحم  دوخ 
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هدرک ناربج  ار  ناهانگ  هنوگچ  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  تیالو  بح و  هک  نیا  ّرـس  هک  دش  نایب  هضرتفملا » هعاطلا  لبقت  مکتالاومب 
؟ تسیچ دناشوپ  یم  ار  اهنآ  و 

مُکاَدُهِب یِنَّزِعَأ  َو  مُکِتَعاطِب ، یِنْفِّرَش  َو  مُکِتالاوُمِب ، یبْعَک  یَلْعَأ  َو 

.تسا ولع  فرش و  يانعم  هب  بعک 

فیرش ایند  رد  امش  تعاط  هب  ارم  دهد و  رارق  تشهب  رد  ینعی  دهد  رارق  ناشیا  بتارم  نیرتدنلب  رد  ارم  ولع  تفارش و  دنوادخ  ینعی 
ات دهد  رارق  نآ  هبترم  نیرتدـنلب  رد  ارم  تیادـه  دـنوادخ  ینعی  تسا ، هبلغ  ّزع  زا  دارم  دـهد ، تّزع  ارم  امـش  تیادـه  هب  و  دـنادرگ ،

هرقف ود  نیا  ایوگ  .تسا  هدش  نایب  هادهلا » هداقلا   » هرقف رد  تیاده  بتارم  .ددرگ  نآ  بتارم  همه  لماش  یلاع و  دـنلب و  نم  تیادـه 
.دزاس یم  نشور  ار  نآ  لامجا  هدوب و  تسخن  هرقف  نآ  لیصفت 

ْنِم ٌدَـحَأ  ِهِب  ُبِلَقْنی  اَم  ِلَضْفَأِب  هِتیاَفِک ، ِهِلْـضَف َو  ِهَّللا َو  ِناوضِرِب  ًازِئاَف  ًایِنَغ  یفاَعُم  ًامِلاسًامِناغ  ًاحَجْنُم  ًاـحِلْفُم  بِلَقْنی  نَّمِم  ینَلَعَج  َو 
ْمُکِتَعیش َو  ْمُکیّبِحُم ، َو  مُکیلاَوَم ، مُکِراَّوُز َو 

.تسا يونعم  ياه  تمعن  هب  يراگتسر  حاجن »  » تسا و يونعم  ياه  تداعس  هب  يراگتسر  حالف 

تاَبْخِإ يوْقَت َو  ناَمیإ َو  َو  ٍهَقِداَص ، ٍهیِنِب  یّبَر  یِناَقْبَأ  اَمًادَبَأ  دوَعلا  ّمُث  دوَعلا  َّمُث  دوَعلا  هَّللا  یِنَقَزَر  َو 

تین يانعم  رد 

« ِِهتَلِکاَش یلَع  ُلَمْعی  ٌّلُک  : » دومرف هک  نیا  هچ  .تسا  بلق  هلکاش  درذگ و  یم  لد  رد  هک  تسا  يرفک  نامیا و  تین  تقیقح 

لمع نامه  تین  دیشاب  هاگآ  تسا ، لمع  زا  رتهب  تین  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1701) یفاک رد  و 
« .دننک یم  لمع  دوخ  تین  رب  ینعی  .دومرف  توالت  ار  ( 1702 «) ِِهتَلِکاَش یَلَع  ُلَمْعی  ٌّلُک   » هیآ هاگنآ  .تسا 

اْینُّدلا ِیف  َْتناَک  ْمِِهتاِین  َّنَِأل  ِراَّنلا  ِیف  ِراَّنلا  ُلْهَأ  َدِّلُخ  اَمَّنِإ   » هک تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ( 1704) یشایع و  ( 1703) یفاک رد 
ًاَدبَأ َهَّللا  اوُعیِطی  ْنَأ  اَهِیف  اوَُقب  َْول  ْنَأ  اْینُّدلا  ِیف  َْتناَک  ْمِِهتاِین  َّنَِأل  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِهَّنَْجلا  ُلْهَأ  َدِّلُخ  اَمَّنِإ  ًاَدبَأ َو  َهَّللا  اوُصْعی  ْنَأ  اَهِیف  اوُدِّلُخ  َْول  ْنَأ 

ناشیا تین  هک  نیا  هچ  دـننادواج ، شتآ  رد  شتآ  لها  ِِهتَلِکاش ؛ یلَع  ُلَمْعی  ٌّلُک  ُْلق  َیلاَعَت  َُهلْوَق  اَلَت  َُّمث  ِءاـَلُؤَه  ِءاـَلُؤَه َو  َدِّلُخ  ِتاـیِّنلِابَف 
ناشیا تاین  هک  دننادواج  تشهب  رد  تهج  نیا  هب  تشهب  لها  .دنیامن و  ینامرفان  ار  دنوادخ  دنشاب  نادواج  ایند  رد  رگا  هک  دوب  نیا 

هدع نیا  هدع و  نآ  اه  تین  هطساو  هب  سپ  .دننک  تعاطا  يوریپ و  ار  دنوادخ  هشیمه  يارب  هتسویپ و  دننامب  ایند  رد  رگا  هک  دوب  نیا 
« .دومرف توالت  ار  ِِهتَلِکاَش » یَلَع  ُلَمْعی  ٌّلُک   » هفیرش هیآ  هاگنآ  .دنا  هدش  نادواج 

روط هب  هک  یماگنه  هکلب  ینامرفان ، هن  تسا و  يرادربناـمرف  هن  لـمع  دوخ  ظاـحل  هب  تین و  نودـب  لـمع  هک  تسا  نیا  تیاور  ناـیب 
.تسا تعاط  دوش ، وا  یهاون  رماوا و  زا  يوریپ  ات  تسا  قحتسم  دنوادخ  هک  دمهفب  دوش و  ماجنا  ادخ  هب  یبلق  نامیا  هناهاگآ و 

رگا و 
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زا یشان  ای  تسا و  یهاون  رماوا و  زا  يوریپ  قحتـسم  دنوادخ  ایآ  هک  نیا  رد  کش  ای  ادخ و  هب  کش  يور  زا  هناهاگآ  روط  هب  لمع 
هک دشاب  هتشاد  داقتعا  دروخب و  بارش  یـسک  رگا  ًالثم  تسا ، ینامرفان  تیـصعم و  دوش ، ماجنا  يو  قاقحتـسا  ادخ و  تیبوبر  راکنا 

هدرک يّرجت  ینامرفان و  تسا  بارـش  نیا  هک  دشاب  دقتعم  دشونب و  بآ  رگا  یلو  درادن ، یباقع  باتع و  هنوگ  چـیه  تسا ، بآ  نیا 
هک دشاب  دقتعم  دشکب و  ار  يرفاک  رگا  تسا و  هدرک  ادخ  تعاطا  تسا  كرـشم  وا  دشاب  دـقتعم  دـشکب و  ار  يربمایپ  رگا  .تسا و 

هکلب تسین  لعف  ماجنا  ینامرفان  يرادربنامرف و  طاـنم  هک  دـنک  یم  فشک  نیمه  .تسا  هدرک  نایـصع  یناـمرفان و  تسا ، نمؤم  يو 
.دریگ یم  تیصعم  ای  تعاط و  ناونع  هک  دنک  یم  يراک  ماجنا  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  تین  تسا ، تین  زا  لعف  رودص  رد  طانم 

روبجم رطضم و  ای  هدومن و  هابتـشا  ای  هدومن و  شومارف  ای  دشاب و  هتـشادن  ملع  هک  ییاج  رد  هک  دنا  هدرک  قافتا  اهقف  رطاخ  نیمه  هب 
زا یـشان  قوف  دراوم  رد  دـصق  هک  نیا  هچ  .تسا  هتـشاد  لعف  هب  دـصق  روص  نیا  همه  رد  هچرگ  .درادـن  یباقع  باـتع و  تسا ، هدوب 

.دشاب هریغ  نامیا و  ای  رفک و  تسا  نکمم  هلکاش  نیا  تسا ، بلق  هلکاش  تین  تقیقح  سپ  دشاب ، نامیا  ای  رفک و  هک  هدشن  یتین 

باوث دزیخ  یم  رب  یلد  نینچ  زا  هک  يدـصق  دـشاب ، ادـخ  تفلاـخم  كرت  يرادربناـمرف و  بوجو  ادـخ و  هب  ناـمیا  بلق  ساـبل  رگا 
.دباین ققحت  جراخ  رد  لعف  نآ  هچ  رگا  .تسا 

دشاب یهارمگ  رفک و  بلق  سابل  رگا  و 
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کلم رد  هک  نیا  هچ  دوش ، یم  باقع  نآ  رب  تسا و  تیـصعم  هکلب  درادـن  يدوس  دـیآ  یم  نآ  یپ  رد  هک  یلعف  هکلب  لعف  هب  دـصق 
یباتع هدع  نآ  دنرادن و  ینید  هدع  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  اذل  .تسا و  هدرک  فرصت  شتیاضر  هزاجا و  نودب  یقیقح  کلام 
لبقت مکتالاومب  و   » و همعنلا » تمظع  و   » هرقف نمـض  رد  نآ  تایاور  دیدرگ و  نشور  نآ  ّرـس  دش و  نایب  هک  نانچ  تسین » ناشیا  رب 

.دش نایب  هضرتفملا » هعاطلا 

؟ تسیچ باذع  رد  باذع  لها  ندوب  دلخم  تلع  هک  نیا  رد 

نآ تلع  هک  نیا  و  دندّلخم ، تشهب  رد  تشهب  لها  دـنا و  ینادواج  شتآ  رد  شتآ  لها  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم  نایب  نیا  زا  دـعب  و 
.تسا نآ  لها  هک  روط  نامه  میتسه  قیقحت  نیا  رد  ادخ  زا  رازگ  ساپس  دوش و  یم  مولعم  ناهرب  هب  تیاور  يانعم  تسا و  تین 

يارب زین  نینمؤم  باوث  طانم  تسا و  دوجوم  يو  رد  هشیمه  هک  تسا  رفاک  بلق  هلکاـش  مئاد  باـقع  طاـنم  هک  دـش  نشور  نیارباـنب 
.تسا رورـش  همه  رذب  قافن  رفک و  هلکاش  تسا و  تاریخ  همه  رذب  نامیا  سابل  هلکاش و  هک  نیا  هچ  دراد ، دوجو  ناشیا  رد  هشیمه 

دوخ تقیقح  زا  رفک  رذـب  نامیا و  رذـب  زاب  دـنوشن  تعارز  رذـب  ود  نیا  رگا  اذـل  و  تساهنآ ، فشک  تعارز و  لاـعفا  تاـکلم و  و 
.دنوش یمن  لدبم 

تابخا يوقت و  نامیا و  هلکاش  تسرد  تین  زا  دارم  سپ  دـنهد ، یم  ناشن  دـنیامن  ادـیپ  بسانم  هنیمز  اج  ره  رد  ار  دوخ  راـثآ  اذـل  و 
جراخ عقاو و  زا  ترابع  قدـص  تقیقح  هک  میدرک  نایب  نوقداصلا »  » هرقف رد  هک  نیا  هچ  .دنتـسه  قداص  تین  ناـیب  هس  نیا  تسا و 

رد گرم  انف و  دبع  تیعقاو  تیدوجوم و  تسا و  یش ء 
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باوـبا و   » هرقف رد  هکناـنچ  .درادـنپ  یم  بآ  ار  نآ  هنـشت  تسین و  شیب  یبارـس  زج  دـبع  دوـجو  هکلب  .تسا  شیوـخ  یلوـم  هـضبق 
.میدرک نایب  ار  يوقت  نامیا و  تیدوبع و  تقیقح  یقتلا » مالعا  و   » زین و  نامیالا »

ُهَّللا َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا   * َنِیِتبْخُْملا ْرَِّشبَو  اوُِملْسَأ  ُهَلَف  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإَف  : » دومرف یلاعت -  يادخ -  اریز  تسا ، میلـست  تابخا »  » تقیقح اما 
وا میلست  تسا ، هناگی  امش  يادخ  : » ینعی ( 1705 «) َنوُقِْفنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  ِهاَلَّصلا  ِمیِقُْملاَو  ْمَُهباَصَأ  اَـم  یَلَع  َنیِِرباَّصلاَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو 
لد دوش  دای  دنوادخ  هک  یماگنه  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  .دـیهد  تراشب  دنتـسه  تبخم  هک  یناسک  هب  دـیروآ و  مالـسا  دـیوش و 
هب هچنآ  زا  و  دنزامن ، ناگدنراد  اپ  رب  دوش و  دراو  یتبیـصم  ناشیا  رب  هک  یماگنه  هب  دنتـسه  ینایابیکـش  دوش و  ناساره  ناشیا  ياه 

.دیامن میلست  یلوم  هب  ار  دوخ  روما  همه  تسا  هدنب  میلست  مزاول  زا  هدش  دای  تافص  نیاربانب  .دننک » یم  قافنا  میا  هداد  يزور  ناشیا 

ترـضح نآ  زا  ماحـش  دیز  هب  شدانـسا  هب  ( 1706) یفاک تیاور  رد  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نخـس  نآ  لـیلد  زین  و 
.متسه نآ  میلست  نم  دیوگ  یم  هک  نیا  رگم  دسر  یمن  امش  زا  زیچ  چیه  .دنیوگ  یم  بیلک  وا  هب  هک  تسا  يدرم  ام  نیب  رد  : » تفگ

یم ایآ  دومرف : هاگنآ  داتسرف ، تمحر  وا  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  .میتشاذگ  میلـست » بیلک   » ار وا  مان  ام  هک  يا  هنوگ  هب 
؟ تسیچ میلست  دیناد 

.میدش تکاس  ام  تفگ :

َیلِإ اوـُتَبْخَأَو  ِتاَِـحلاَّصلا  اوـُلِمَعَو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َّنِإ  : » دوـمرف یلاـعت -  يادـخ -  تـسا ، تاـبخا  میلــست  دــنگوس  ادــخ  هـب  دوـمرف :
(1707 «) ْمِهِّبَر

بیَط ٍلالَح  ٍعِساَو  ٍقْزِر  َو 

لالح قزر  رد 

هک تسا  نآ  يزور  لیصحت  تسرد  هار  دیآ و  تسد  هب  دوخ  هار  زا  يزور  هک  تسا  نیا  لالح  قزر  زا  دارم 
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.دشاب و هدرک  لالح  دوخ  نایعیش  يارب  ماما  هک  تسا  نآ  بیط  دشاب و  وا  نیرهاط  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تعیرـش  قباطم 
، هدومرفن لالح  اهنآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  اهنآ  همه  هک  نیا  هچ  تسا ، مارح  ایند  همه  هعیـش  ریغ  رب  اما 

.تسا ناشیا  تسد  رد  هدش و  بصغ  لاوما  نآ  نیاربانب 

لاس نآ  رد  .مدید  هنیدم  رد  ار  عمـسم  نم  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  دیزی  نب  ورمع  زا  شدانـسا  هب  ( 1708) یفاک رد  هک  نانچ 
نآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ارچ  مدیـسرپ  وا  زا  دینادرگرب ، ار  لاوما  نآ  ترـضح  .دوب  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  یلام 

، مدروآ تسد  هب  نیرحب  رد  یـصاوغ  هرادا  تباـب  زا  ار  لاوـما  نیا  متـشاد  هضرع  ترـضح  نآ  هب  نم  تفگ : تـسا ؟ هدـینادرگرب  ار 
رد دشاب  نم  دزن  رد  امش  قوقح  هک  متـشادن  تسود  مدروآ و  وت  يارب  ار  مهرد  رازه  داتـشه  دوب ، نم  يدیاع  مهرد  رازه  دصراهچ 

.تسا هداد  رارق  ام  لاوما  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسامش  قح  سمخ  هک  یلاح 

نآ زا  نیمز  همه  رایـسابا  يا  تسام ؟ لام  زا  نآ  سمخ  طقف  دروآ  یم  نوریب  نیمز  زا  دنوادخ  هچنآ  نیمز و  زا  ایآ  داد : خساپ  ماما 
.تسام زا  هدش  هدروآ  نوریب  نیمز  زا  هچره  تسام ،

.مروآ یم  امش  تمدخ  هب  ار  لاوما  نآ  همه  نیاربانب  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب 

زا هک  یلاوما  همه  نک و  همیمـض  اهنآ  هب  ار  لاوما  نیا  میدرک ، لـالح  هزیکاـپ و  كاـپ و  وت  رب  ار  اـهنآ  همه  رایـسابا  يا  داد : خـساپ 
تایلام ترضح  نآ  دنک ، روهظ  ام  مئاق  ات  تسا ، لالح  ناشیا  رب  تسام  نایعیش  تسد  رد  تسا و  نیمز 
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مارح نیمز  زا  اهنآ  بسک  دـشاب ، هعیـش  ریغ  تسد  رد  هک  یلاوما  یلو  دراذـگ ، یماو  ناـشیا  تسد  رد  ار  نیمز  دریگ و  یم  ار  اـهنآ 
.دنک نوریب  کچوک  راوخ و  ار  ناشیا  دروآ و  نوریب  ناشیا  تسد  زا  ار  نیمز  دنک و  مایق  ام  مئاق  ات  تسا ،

رگم و  مدوـخ ، رگم  مناد  یمن  راوـخ  لـالح  ار  ناـیلاو  ناراد و  نیمز  زا  کـیچیه  نم  تفگ : نم  هب  رایـسوبا  تفگ : دـیزی  نب  ورمع 
« .دنا هدرک  لالح  ناشیا  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  یناسک 

مِهِرْکِذ ْمِهِتَرایِز َو  ْنِمِدْهَعْلا  َرِخآ  ُهْلَعْجَت  َّمُهَّللا ال 

رگید مسج و  ملاـع  زا  تلفغ  زا  تراـبع  مهرکذ »  » .تسا و هدـش  ناـشیا  تراـیز  هب  فرـشت  يارب  تشگزاـب  ناـهاوخ  هلمج  نیا  رد 
ترابع يزیچ  ره  رکذ »  » هک نیا  هچ  دسرب ، دشاب  یم  شدوخ  رد  نونکم  هَّللا  رون  نامه  هک  شملاع  رد  ناشیا  ّرـس  هب  ات  تسا  ملاوع 

يارب ماما  سکع  تروص و  هک  نیا  هچ  .دوش  یم  لصاح  میدرک  نایب  هچنآ  اب  اجنیا  رد  نیا  تسا و  هدش ) دای  و   ) روکذـم راضحا  زا 
دای سکع  لئامش و  دای  هک  نیا  هوالع  دوش ، رضاح  وا  لایخ  رد  دناوت  یمن  هدیمهفن  ار  وا  لئامـش  هدرکن و  هدهاشم  ار  وا  هک  یـسک 

.تسین وا  دوخ 

مِهیَلَع ِهالَّصلا  َو 

.دمآ دهاوخ  يدعب  هرقف  رد  ناشیا  رب  هولص »  » ینعم

ناَمیإلا ِروّنلا َو  َو  ِزْوَفْلا ، ِهَکَرَبْلا َو  َوِهَمْحَّرلا  ِریَخْلا َو  ِهَرِفْغَمْلا َو  یِل  ْبِجْوَأ  َو 

رفغاو  » رد ار  ترفغم  يانعم  .دوش و  یمن  مامت  دریذـپ و  یمن  نایاپ  هک  تسا  یناـکم  هب  یـش ء  ندیـسر  زا  تراـبع  بوجو  تقیقح 
یم باسح  دوخ  همذ  هدـهع و  رب  ار  دوجو  ملاع  هب  دـبع  تالزنت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هک  دـش  مولعم  مکتعافـشب » یبونذ 
هدش هتشون  تمحر  تمحر ، زا  دارم  .تسا و  هدروآ  یمـسا  یلالقتـسا  ناونع  هب  هن  یفرح و  یلآ و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دبع  ایوگ  .دنک 

َهاَکَّزلا َنُوتْؤیَو  َنوُقَّتی  َنیِذَِّلل  اَُهُبتْکَأَسَف  یَش ٍء  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَرَو  ُءاَشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِصُأ  ِیباَذَع   » هفیرش هیآ  رد  هک  تسا  نینمؤم  يارب 
رب رد  ار  ءایـشا  همه  نم  تمحر  متـسرف و  یم  مهاوـخب  هک  یناـسک  هـب  ار  دوـخ  باذـع  : » ینعی ( 1709 «) َنُونِمْؤی اَِـنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلاَو 
یم دـنروآ  یم  ناـمیا  اـم  تاـیآ  هب  هک  یناـسک  دـنهد و  یم  تاـکز  هدرک و  هشیپ  يوـقت  هک  یناـسک  رب  ار  نآ  يدوز  هـب  هـتفرگ و 

« .مسیون

سابل اهرصق و  نایروح و  ناسح و  تاریخ  نامالغ و  فانصا  اه و  تمعن  نآ و  بتارم  تشهب و  زا  تمحر  نآ  عورف  ریخ  زا  دارم  و 
یم هریغ  اه و  تخت  اه و  هویم  اه و  بارـش  اه و  ماعط  لیبق  زا  هداد  نینمؤم  هب  دنوادخ  هک  ییاه  هدعو  رگید  اه و  شلاب  ابیز و  ياه 

.دشاب

.تساه تمعن  نیا  عاونا  بابرا  زا  هک  تسا  یهلا  ءامسا  زا  نیا  و  تسا ، تاریخ  نیا  همه  هشیر  تکرب  زا  دارم  و 

ُراَْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » هک تسا  هدـش  هراشا  نادـب  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  زوف »  » زا دارم  و 
ادخ ناوضر  زا  يا  هبترم  : » ینعی ( 1710 «) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ْنِم  ٌناَوْضِرَو  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًهَبیَط  َنِکاَسَمَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 
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زوف
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رد هک  ناـنچ  .تسا  دوجوم  نمؤم  ره  رد  نآ  رهظم  هدوب و  نیمز  اـه و  نامـسآ  رون  هک  تسا  هَّللا  مسا  هبترم  روـن »  » زا دارم  و  .تسا »
.تسا هدمآ  یجدلا » حیباصم  و   » هرقف رد  هدش  دای  تیاور 

زا ( 1711) لیمک تیاور  رد  هک  تسا  هَّللاب  ءاقب  هَّللا و  یف  انف  ملاع  نما  ملاـع  تسا ، نما  ملاـع  هب  هدـنب  ندرک  دراو  ناـمیا  زا  دارم  و 
.تسا هدمآ  سوفن  نایب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم 

ءاقـش و رد  مـیعن  اـنف 2 -  رد  ءاـقب   - 1 تسا ، هوـق  جـنپ  ياراد  سفن  نیا  تسا ، هـیلک  سفن  سوـفن ، نآ  زا  : » دوـب نـیا  نآ  هـلمج  زا 
الب نیع  رد  ییابیکش  انغ 5 -  نیع  رد  رقف  تلذ 4 -  نیع  رد  تزع  يراوشد 3 - 

 - یلاعت يادخ -  .ددرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  تسادخ و  زا  سفن  نیا  أدبم  .میلـست  تیاضر 2 -   - 1 دراد : تیصاخ  ود  سفن  نیا 
(1713 «) ًهیِضْرَم ًهیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  * ُهَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتیَأ  ای  : » دومرف و  ( 1712 «) یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  : » دومرف

ِهَباَجِإلا ِنْسُح  َو 

هدننک اعد  سپ  تسین ، نکمم  قلطم  يانف  گرم و  تاوهـش و  قلطم  كرت  راوشد و  ياه  تضایر  اب  زج  هبترم  نیا  هب  ندیـسر  نوچ 
تباجا هجو  نیرتهب  هب  هک  دهد  قیفوت  وا  هب  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  اذل  .تسا  سویأم  تامدقم  نیا  رد  مادـقا  يارب  دوخ  سفن  زا 

.درادرب يو  زا  هنوؤم  نودب  ار  اه  باجح  نآ  دنک و  ناسآ  وا  رب  ار  تامدقم  دنوادخ  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ینعی  .دنک 

مِهِّقَحِب َنیفِراَعْلا  َکِئایِلْوَأل  ْتَبَجْوَأ  اَمَک 

لآ دـمحم و  قوقح  هک  شیوخ  ءاـیلوا  يارب  هک  ناـنچ  .نک  یمئاد  یگـشیمه و  ار  نآ  اـمن و  اـیهم  ار  یبـتارم  نینچ  نم  يارب  ینعی 
زا دـنترابع  ءایلوا  نآ  .دـندرک  ادـف  ار  دوخ  ياه  ییاراد  همه  لاوما و  اه و  ناـج  ناـشیا  اذـل  و  يدناسانـش ، ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم 

مالسلا مهیلع  شنادنزرف  نینمؤملاریما و 

مِهیَلِإ َکیَلِإ َو  َنیبِّرَقتُملا  مِهِتَرایِز ، یف  َنیبِغاَّرلا  َو  مُهَتَعاَط ، َنیبِجوَمْلا 

.تسا ناشیا  قح  هب  نیفراع  لاح  یلیصفت  نایب  نیا  تسا ، ناشیا  تیالو  هب  فارتعا  مزاول  ناشیا و  قح  تفرعم  عورف  اه  نیا  همه 

َدْنِع ینورُکْذا  مُکِتَعاَفِش َو  یف  ینولَخْدَأ  َو  مُکِبْزِح ، یف  ینوریَص  ْمُکِّمَه َو  یف  ینولَعْجا  یلْهَأ  یلاَم َو  یـسْفَن َو  یّمُأ َو  مُتْنَأ َو  یبَأِب 
مُکِّبَر

ار شیوخ  تجاح  اذـل  تسج و  برقت  دـنوادخ  هب  تسین  ناربج  لباق  راگدرورپ  مرک  اب  زج  وا  صقاون  هک  نیا  رقف و  راهظا  اب  نوچ 
ات دینادرگرب  ماما  هب  ار  لاؤس  يور  اذل  .تسا  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  ادخ و  هب  برقت  يو  تاجاح  هلمج  زا  هدرب و  دنوادخ  دزن  هب 

نیما هدوب و  نیمز  يور  رب  ادخ  يافلخ  ناشیا  هک  نیا  هچ  دشاب ، ناشیا  تعافش  لاناک  زا  دیاب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هچره  هک  دنامهفب 
هدرک ناشیا  يادف  ار  دوخ  ياه  ییاراد  همه  اذل  دنتسه ، نامـسآ  نیمز و  رد  وا  يایلوا  تمحر و  نداعم  شناد و  راد  هنازخ  وا و  ّرس 

نیا هچ  دـیهد ، رارق  دوخ  هجوت  دروم  ارم  ینعی  یّمه » یف  ینولعجا  : » تفگ تساوخ و  ناشیا  زا  تساوخ  یم  ادـخ  زا  هک  ار  هچنآ  و 
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.دـشاب تیالو  توبن و  هبترم  زا  ترابع  هک  تسا  تمکح  باتک و  هبترم  هب  ناشیا  ندـناسر  مدرم و  هیکزت  ناـشیا  هجوت  تّمه و  هک 
نآ زا  سپ  .دشاب  یم  هدرک  ادخ  زا  هک  ییاه  تساوخرد  همه  ردصم  تسه و  مالسلا  مهیلع  وا  نیرهاط  لآ  دمحم و  رس  زین  نیا  هک 

.دییامن دای  ناتراگدرورپ  دزن  هب  دییامن و  لخاد  دوخ  تعافش  رد  دینک و  دراو  دوخ  بزح  رد  ارم  تفگ : هدرک و  زاب  ار  لامجا  نیا 

مالَّسلا یّنِم  مُهداَسْجأ  ْمُهحاَورَأ َو  ْغِلْبَأ  َوٍدَّمَحُم  ِلآ  ٍدَّمَحُم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ار يو  مالـس  دتـسرفب و  دورد  ناشیا  رب  هک  تساوخ  وا  زا  دش و  هجوتم  ادخ  هب  ناشیا  زا  ادتبا  تسا ، تبیغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  نیا 
.دناسرب ناشیا  هب 

.دش نایب  مود » هوزج   » رد حاورالا » یف  مکحاورا  و   » هرقف رد  ناشیا  داسجا  حاورا و  زا  دارم  و 

باتک يادتبا  رد  هک  تسا  تیحت  يانعم  هب  اجنیا  رد  مالس »  » زا دارم  و 
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.دش نایب 

ًاریِثَک ًامیِلْسَت  َمَّلَس  َنیِرِهاَّطلا َو  ِهِلآ  ٍدَّمَحُم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

تاولص يانعم  رد 

نیا لثم  دنک ، هجوت  یعاد  هب  وعدم  هک  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یلعف  ای  لوق و  زا  ترابع  اعد  تساعد و  هولص »  » تقیقح هک  نادب 
.دش رو  هلعش  انیس  روط  رد  میلک  يارب  شتآ  هک 

و دوش ، ماجنا  یلاع  زا  اعد  هک  دهد  یم  انعم  ییاج  رد  دورف  دوش ، یم  نکمم  وعدـم  بسانم  هبترم  هب  رگ  شیاین  ندـمآ  دورف  اب  اعد 
.دشاب نییاپ  هیحان  زا  اعد  شیاین و  رگا  دور ، الاب  وعدم  بسانم  هبترم  هب  رگ  شیاین  یعاد و  ای 

وا هدـیرفآ و  دوخ  تاذ  رون  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  نیلوا  يدـمحم  رون  هک  دـش  نایب  توبن  يانعم  رد  باـتک  يادـتبا  رد 
روـن هب  ادـتبا  هک  نیا  رگم  تسین  قـلخ  ملاـع  هب  یتاذ  روـن  نآ  لزنت  ناـکما  هـک  تـسا  دوـجو  ملاـع  رد  نیـسوق  باـق  لوا و  رداـص 
ادیپ دوعص  دمحم  رون  هب  هک  نیا  زا  دعب  رگم  دننک  دوعص  رون  نآ  هب  دنناوت  یمن  قیالخ  زین  .دنک و  لزنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
هولص رگا  سپ  دنتسرفب ، دورد  وا  رب  مدرم  هک  تسا  روصتم  هنوگچ  تسا  هدیسر  يا  هبترم  نینچ  هب  ترضح  نآ  رگا  نونکا  دندرک ،

ادـخ و دورد  هک  نیا  هچ  دزاس ، یمن  قوف  همدـقم  اب  دتـسرف  دورد  يو  رب  ادـخ  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  مدرم  هک  دـشاب  نیا  ياـنعم  هب 
زا شدانسا  هب  ( 1714) یسلجم موحرم  هک  یتیاور  رد  هک  نانچ  هدش ، عقاو  ترـضح  نآ  رب  مدرم  هولـص  دورد و  زا  لبق  شناگتـشرف 

: تسا نیا  هلمج  نآ  زا  .تسا  هریبک » هولص   » نآ هدرک و  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهیَلَع ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  قحلا  کلوق  تلق و  ثیح  کباتک  یف  هتفصو  امک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادمحم  نإ  مهللا  »
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تنأ هیلع  تیلص  نأ  دعب  الإ  هیلع  هالصلاب  انرمأت  مل  کنأ  دهشأ  کلذک و  هنأ  دهشأف  ٌمیِحَر  ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام 
ًامِیلْـسَت ال اوُمِّلَـس  ِهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَـصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  میکحلا  کناقرف  یف  تلزنأـف  کـتکئالم  و 

یلإ نوجاتحملا  مهلک  اعیمج  قلخلا  لب  کتیکزت  دـعب  هل  هیکزت  یلإ  کتاولـص و ال  دـعب  هیلع  قلخلا  نم  دـحأ  هالـص  یلإ  هب  هجاحل 
كدـنع و هفلز  کیلإ و  هلیـسو  کنم و  هبرق  هیلع  هالـصلا  تلعج  هنم و  كاتأ  نمم  الإ  لبقت  يذـلا ال  کباب  هتلعج  کنأ  الإ  کـلذ 
رد هک  هنوگ  ناـمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ایادـخ  کـیلع ؛ همارک  کلذـب  اودادزیل  هیلع  هالـصلاب  مهترمأ  نینمؤملا و  هیلع  تللد 

ْمُکیَلَع ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَـم  ِهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِم  ٌلوُـسَر  ْمُکَءاَـج  ْدََـقل   » هک تـسا  قـح  وـت  راـتفگ  يدوـمرف و  يدوتـس  ار  وا  تباـتک 
يارب و  تسا ، نارگ  وا  رب  امش  نتفریذپن  .دشاب و  یم  ناتدوخ  زا  هک  دش  هداتـسرف  امـش  هب  يربمایپ  ( 1715 «) ٌمیِحَر ٌفوُءَر  َنِینِمْؤُْملِاب 
نینچ نیا  ترـضح  نآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  .دراد » ینابرهم  تفأر و  نینمؤم  هب  تسا و  صیرح  قاتـشم و  رایـسب  امـش  تیادـه 
دورد وا  رب  ًـالبق  تناگتـشرف  دوـخ و  هک  نیا  رگم  يدادـن  وا  رب  نداتـسرف  دورد  هب  روتـسد  وـت  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تـسا ، هدوـب 

(1716 «) ًامِیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنِإ  : » يدومرف میکح  ناقرف  رد  دیا و  هداتسرف 
، دشاب هتـشاد  یـسک  هیکزت  هب  يزاین  وت  هیکزت  زا  دعب  هک  نیا  هن  دشاب و  هتـشاد  تیاه  هدیرفآ  زا  يدحا  دورد  هب  يزاین  وا  هک  نیا  هن 

هچ دننآ ، دنمزاین  مدرم  همه  هکلب 
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ار وا  رب  هولـص  دورد و  دنک و  روبع  باب  نیا  زا  هک  نیا  رگم  يریذـپ  یمن  ار  زیچ  چـیه  هک  يداد  رارق  شیوخ  باب  ار  وا  وت  هک  نیا 
دنتسرف دورد  وا  رب  هک  يداد  نامرف  ناشیا  هب  و  يدومن ، هار  نادب  ار  نینمؤم  يا و  هداد  رارق  تدوخ  هب  یکیدزن  هلیسو  برق و  هلیسو 

زا ظافلا  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ( 1717) یمعفک موحرم  ار  يدورد  و  هولـص »  » نینچ لثم  نایاپ  .دننک » ادیپ  تسد  تمارک  هب  نآ  اب  ات 
زا لامعالا  باوث  رد  .تسا  یکی  اهنآ  نومـضم  هچرگ  دـنتیاور ، ود  اهنآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

؛ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هل  مهنم  ءاعد  نمؤملا  تاولـص  ...هَّللا و  تاولـص  ینعم  ام  لأـس  هنا   » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
اهنآ هیکزت  ناگتـشرف  تاولـص  ادخ و  تمحر  ادـخ  تاولـص  دومرف : تسیچ ؟ نینمؤم  تاولـص  ناگتـشرف و  ادـخ و  تاولـص  يانعم 

« .تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  يارب  اعد  ترضح  نآ  رب  نینمؤم  تاولص  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هب  تبسن 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَـصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنِإ   » نخـس زا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 1718) یناعم رد 
تسا و تمحر  ادخ  زا  تاولص  هیکزت ؛ هکئالملا  نم  همحر و  لجوزع  هَّللا  نم  هولصلا  : » دومرف دندیسرپ : ًامِیلْسَت » اوُمِّلَسَو  ِهیَلَع  اوُّلَص 
هک نیا  هچ  تسا  توبن  يانعم  هب  تمحر  هک  نیا  و  میدرک ، ثحب  تمحر  تقیقح  هرابرد  .تساـعد » مدرم  زا  هیکزت و  ناگتـشرف  زا 

: ینعی ( 1719 «) َنوُعَمْجی اَّمِم  ٌریَخ  َکِّبَر  ُهَمْحَرَو  ...ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَنَیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َهَمْحَر  َنوُمِـسْقی  ْمُهَأ  : » دومرف یلاعت -  يادخ - 
ار مدرم  شاعم  ام  دننک ؟ یم  شخب  ار  تراگدرورپ  تمحر  ناشیا  ایآ  »
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هک نانچ  تسا  توبن  نآ  زا  دارم  سپ  .دـنروآ » یم  درگ  هک  تسا  یلاوما  زا  رتهب  تراگدرورپ  تمحر  ...میدرک و  شخب  مدرم  نیب 
.تسا توبن  تقیقح  زا  قلطم  دوجو  هبترم  نآ  زا  دارم  هک  میتفگ  و  دش ، نایب  همحرلا » ندعم  و   » هرقف رد 

هکئالم ادخ و  تاولص  يانعم  رد 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ملاع  رد  نآ  نیوکت  یلک و  قلطم  دوجو  هبترم  راـهظا  زاربا و  ادـخ  هولـص  هک  تسا  نیا  راـبخا  نیا  زا  دارم  سپ 
« نیـسوق باق   » ماقم وا  هب  دنوادخ  هک  دـیتسناد  .تسا و  نآ  نوؤش  هب  لیزنت  راهظا و  نآ و  بتارم  ندرک  زاب  حرـش و  همادا و  هلآو و 

مدرم زا  هک  درادـن  يزاـین  نیارباـنب  .تسا  هداد  ناـشن  وا  هب  ار  تسا  ءایـشا  همه  توکلم  عماـج  هک  ار  شیوخ  ياربـک  تاـیآ  هداد و 
رد هک  يا  هریبک  تاولـص  رد  هک  نانچ  .دنیامن  تمحر  تساوخرد  یلاعت -  يادخ -  زا  هک  دـهاوخب  ناشیا  زا  دـیامن و  اعد  سامتلا 

رهاظم یلاجم و  اهنآ  نوچ  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگتشرف  هیکزت  زا  دارم  اما  .تسا و  هدش  حیرـصت  هدش  تیاور  راحب 
تسا ناشیا  روهظ  أدبم  هک  ینسح  ءامسا  هک  دینامهف  ناشیا  هب  یلاعت -  يادخ -  دنتسه و  ینسح  ءامـسا  زا  مسا  دنچ  ای  مسا و  کی 

ار ترضح  نآ  ناشیا  اذل  دشاب ، یم  هرثأتسم  زج  ینسح  ءامسا  نآ  همه  رهظم  یلجم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  تسیچ و 
فرتعم دـندودح و  نآ  راـتفرگ  دوخ  هک  دـنیامن  یم  يا  هزادـنا  دـیدحت و  زا  هیزنت  دـنناد و  یم  هزیکاـپ  ار  وا  ینعی  دـننک  یم  هیکزت 

نامداخ هک  دنا  هدروآ  نامیا  هدرک و  رارقا  ترضح  نآ  لضف  هب  اذل  .دنرصاق و  ترضح  نآ  هبترم  تخانش  زا  هک  دنتسه 
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نیا هچ  .تسا  هتشاداو  مدآ  هدجس  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، بجاو  مزال و  يو  دوجـس  ناشیا  رب  دنتـسه و  ترـضح  نآ 
ار وا  نأش  هدش و  وا  عیطم  داقنم و  اذل  .تسا  هدش  ناگتشرف  دوجسم  هتشاد  دوخ  رد  ار  ناشیا  رون  زا  یشخب  هک  نیا  رطاخ  هب  مدآ  هک 

.دنتسه وا  تما  نادنزرف و  وا و  نامداخ  هک  دندرک  تاهابم  راختفا و  هدرمش و  گرزب 

يادخ دنتفریذپ و  ناشیا  دنیامن ، ششخب  ترفغم و  بلط  شیایصوا  ناوریپ  تما و  يارب  هک  هتشاداو  ار  ناشیا  یلاعت -  يادخ -  اذل 
َنوُحِّبَـسی َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحی  َنیِذَّلا  : » دومرف اذل  تسا  هداد  رارق  اعد  تما و  يارب  رافغتـسا  نیمه  ار  ناشیا  تعاط  یلاعت -  - 

ْمِِهقَو َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوباَت  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَـف  ًاـْملِعَو  ًهَمْحَر  یَـش ٍء  َّلُـک  َْتعِـسَو  اَـنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسیَو  ِِهب  َنُونِمْؤیَو  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب 
* ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتایِّرُذَو  ْمِهِجاَوْزَأَو  ْمِِهئَابآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَمَو  مُهَتْدَعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأَو  اَنَّبَر   * ِمیِحَْجلا َباَذَـع 

یم شود  هب  ار  شرع  هـک  یناـسک  : » ینعی ( 1720 «) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذَو  ُهَتْمِحَر  ْدَـقَف  ٍذـِئَمْوی  ِتاَـئیَّسلا  یِقَت  ْنَمَو  ِتاَـئیَّسلا  ْمِِهقَو 
هک یناسک  يارب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  دـننک و  یم  حـیبست  شیوخ  راگدرورپ  دـمح  هب  دنـشرع  فارطا  رد  هک  یناـسک  زین  دنـشک و 

سپ هداد ، شـشوپ  ار  ءایـشا  همه  وت  ملع  تمحر و  اراگدرورپ ! دنیوگ ) یم  و   ) دننک یم  شزرمآ  ترفغم و  بلط  دـنا  هدروآ  نامیا 
لخاد ار  ناشیا  اراگدرورپ ! نک ، ظفح  خزود  باذـع  زا  ار  ناـشیا  زرماـیب و  دـنا  هدرک  يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناـسک 

دنمتزع وت  طقف  .يا  هداد  هدعو  ناش  هتسیاش  نادنزرف  نارسمه و  هتسیاش و  ناردپ  ناشیا و  هب  هک  امن  ندع  تشهب 
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نیا يدروآ و  تـمحر  وا  رب  يراد ، زاــب  ناــهانگ  زا  زور  نآ  رد  وـت  هـک  ار  سکره  راد و  هـگن  ناــهانگ  زا  ار  ناــشیا  و  یمیکح ،
« .تسا گرزب  يراگتسر 

هیلخت ملاوع  رگید  ات  مسج  ملاع  زا  شیوخ  ملاوع  همه  زا  ار  دوخ  ناشیا  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  هب  تبـسن  مدرم  ياعد  يانعم  اما 
ات دنـسرب ، هداهن ) تعیدو  هب  ناشیا  رد  و   ) هدرک اـطع  ناـشیا  هب  هک  ترـضح  نآ  رـس  توبن و  تقیقح  زا  يا  هبترم  نآ  هب  اـت  دـنیامن 

دنک و هدـنز  ناشیا  دوجو  رد  هداد  ناشیا  هب  هک  ار  توبن  تقیقح  زا  ناشیا  هرهب  دـنوادخ  دـنوش و  تمحر  لوزن  هتـسیاش  قحتـسم و 
ربمایپ رب  تاولـص  تقیقح  سپ  دنک ، ادیپ  روهظ  دـناوت  یمن  ناشیا  رد  تمحر  تقیقح  هبترم  نآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  هنرگو  دزیگنارب 

رد هدرک و  داجیا  ناشیا  رد  ار  توبن  تقیقح  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تساوخرد  تسا و  یلاعت -  يادخ -  زا  هبترم  نآ  نتـساوخ 
ربمایپ و رب  تاولـص  رب  رابخا  رد  اذل  .دنـسرب و  ادـخ  دزن  رد  تمارک  تیاهن  هب  دـنناوتب  هبترم  نآ  اب  ات  دـیامن  راهظا  زاربا و  ناشملاوع 

اهنآ كرد  زا  زاورپ  دنلب  لوقع  هک  هدـش  هداد  تاولـص  زا  شاداپ  رد  يا  هدـعو  نانچ  هدـش و  قیوشت  بیغرت و  مالـسلا  مهیلع  شلآ 
.دنناوتان

یم ندز  رهم  قحتـسم  هک  تسا  یناملظ  کیرات و  لد  هک  نیا  اب  تسا  یباوث  نینچ  ياراد  نابز  هقلقل  اب  تاولـص  دینک  یم  لایخ  ایآ 
.ادخ رکذ  رگم  تسه  زیچ  همه  لد  رد  هک  نیا  هچ  .دشاب 

هک نیا  هچ  دـنرادن ، يدـحا  ياـعد  تاولـص و  هب  يزاـین  مالـسلا  مهیلع  شلآ  دـمحم و  هک  دـیدرگ  موـلعم  دـش  ناـیب  هچنآ  زا  سپ 
دنوادخ
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دوخ هب  تاولـص  تعفنم  اهنت  سپ  تسا ، هدـیناسر  يربک  تعافـش  نیـسوق و  باـق  ماـقم  هب  ار  وا  هداد و  رارق  ناـیملاع  تمحر  ار  وا 
.دسر یم  هدنتسرف  تاولص 

هللا یلـصدمحم  ترـضح  رد  توبن  تقیقح  زا  هیئزج  هبترم  نیا  روهظ  هک  تسین  رود  نکیلو  تسا ، تسرد  قوف  بلطم  ییوگ : رگا 
نآ رد  هبترم  نیا  نوـکت  ببـس  وا  تاولـص  اذـل  تسا ، توـبن  تقیقح  زا  هیئزج  هبترم  نیا  بحاـص  تاولـص  رب  فوـقوم  هـلآو  هـیلع 

.ددرگ یم  رب  زین  ترضح  نآ  هب  تاولص  هدیاف  نیاربانب  هدش  ترضح 

باـق هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  لـماک  رهظم  هک  توـبن  تقیقح  هک  نیا  هچ  تسا ، سکعرب  رما  میوـگ : خـساپ  رد 
هنوگچ دبای ، لزنت  تایئزج  ملاع  رد  هک  نیا  رگم  دبای  دوجو  يزیچ  ربکا  ملاع  رد  هک  درادن  ناکما  دـشاب  یم  ربکا  ملاع  رد  نیـسوق 

روهظ و هتفاین و  نوکت  نآ  لـماک  رهظم  رد  زونه  هیئزج  هبترم  نآ  هک  نیا  اـب  دـبای  لزنت  هیئزج  هبترم  هب  تقیقح  نآ  هک  دراد  ناـکما 
رد ًالبق  هک  نیا  رگم  دـسر  یمن  هبترم  نآ  رهظم  هب  توبن  تقیقح  زا  هیئزج  هبترم  هطـساو  هب  یـضیف  چـیه  نیاربانب  تسا ، هدـشن  زاربا 

تاولـص وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  دشاب ، لماک  دناوت  یمن  رهظم  نآ  و  دیآ ، یم  مزال  ضرف  فالخ  هنرگو  .تسا  هدیـسر  لماک  رهظم 
! داب ناشیا  لئاضف  نارکنم  وا و  نانمشد  رب  یگشیمه  تنعل  داب و  ادخ  ءاقب  هب  یقاب  ادخ و  ماود  هب  یگشیمه 

نیا يدوس  هچ  يداتسرف  تاولص  وت  هک  نانچ  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  زا  دعب  سپ  ییوگ ، یم  هک  تسا  نینچ  رما  رگا  ییوگ : رگا 
؟ دبای یم  نوکت  تاولص  هدنتسرف  رد  يزیچ  نیا  زا  دعب  ایآ  و  دراد ، ترضح  نآ  يارب  تاولص 

رد میوگ :
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تعیدو هب  ار  توبن  زا  یتـقیقح  سوفن  همه  رد  یلاـعت -  يادـخ -  هک  دـش  ناـیب  هدـحاو » مکتنیط  مکروـن و  مکحاورا و  نا  و   » هرقف
ظاـحل هب  هچرگ  تسا ، یهاـنتم  ریغ  نوؤـش  بتارم و  تهج  زا  ینعی  تسا ، تیفیک  بسح  هب  یهاـنتم  ریغ  تقیقح  نیا  هک  هتـشاذگ 

هظحل ره  رد  وا  سپ  .دـش  یمن  هژیو  يا  هبترم  هصاخ و  هنرگو  .تسا  یهاـنتم  توبن  تقیقح  زا  هصاـخ  هبترم  ظاـحل  هب  ینعی  تیمک 
هک تسا  هَّللا  مسا  قادـصم  هک  اریز  تسا ، لـبق  نآ  نأـش  زا  ریغ  ینآ  ره  رد  يو  نأـش  دراد و  لـبق  هظحل  روهظ  زا  ریغ  يروـهظ  يا 

يدرک سامتلا  یلاعت -  يادـخ -  زا  يداتـسرف  دورد  وا  رب  هک  ینآ  ره  رد  سپ  نأش » یف  موی  لـک  وه  و   » تسین و يزیچ  وا  دـننامه 
ملاع رد  هک  یناسک  همه  رگا  نیاربانب  تسا ، یهانتم  ریغ  نوؤش  رگید  دـننامه  نأش  نیا  و  دوش ، هدـنز  یتسه  وا  رد  هک  ار  ینأـش  هک 

هب دشاب  همه  تاولص  دورد و  هزادنا  هب  مادک  ره  تاولـص  دورد و  هک  دنتـسرف  يدورد  وا  رب  دنوش و  عمج  نآ  کی  رد  دنتـسه  ربکا 
ات ار  اه  تاولـص  نیا  لثم  رگا  و  دنـسر ، یمن  دراد  دوجو  ملاع  تارذ  زا  يا  هرذ  رد  هظحل  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک  هچنآ  مهد  کـی 

دهاوخ نآ  هب  ناگتـشرف  تاولـص  وت و  تاولـص  نم و  تاولـص  هنوگچ  سپ  .دـسر  یمن  نآ  هب  زین  دـینک  همیمـض  نآ  هب  تیاـهن  یب 
نالوسر و دیس  ءایبنا و  متاخ  بیبح و  هعساو و  تمحر  تیآ و  هَّللا و  مظعا  مسا  رهظم  يو  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  .دیسر 

تسا قداص  وا  هرابرد  هیآ  نیا  اذل  تسوا و  راتخم 
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(1721 «) ِهَّللا ُتاَِملَک  ْتَدِفَن  اَم  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلاَو  ٌماَْلقَأ  ٍهَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو  : » هک

قتشم ادخ  دیمح  مسا  زا  هک  تسوا  تافص  همه  عمج  لحم  هک  یسک  هرابرد  یشیدنا و  یم  ادخ  مظعا  مسا  هرابرد  هنوگچ  نیاربانب 
؟ ینک یم  رکف  هچ  هدش 

وت و نآ  زا  رما  قلخ و  مهد ، یم  وـت  تینادـحو  تیبوـبر و  هب  تداهـش  نم  هک  تسا  یفاـک  وـت  تداهـش  هدـب و  تداهـش  وـت  ایادـخ 
تسوت بیبح  لوسر و  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  و  یتسه ، اهنآ  همه  عجرم  مویق و  وت  تسوت و  تسد  رد  ءایشا  همه  توکلم 

هفیلخ وت  هک  ار  یـسک  دـیناسر و  يدرک  نآ  نیما  ار  هچنآ  هدرک و  لمح  یبوخ  هب  يا  هتـشاذگ  وا  شود  رب  هک  ار  وت  تـالاسر  وا  و 
نب رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  ینعی  شدـنزرف  هدزای  یلع و  ینعی  .درک  شیوخ  هفیلخ  يا  هدرک 

تاولـص نسحلا -  نب  تجح  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و 
! - داب ناشیا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ناشیا و  داسجا  حاورا و  رب  ناشیا و  رب  ادخ 

سپ ما  هدـیدن  ار  ناشیا  ما و  هدروآ  نامیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  مدروآ و  نامیا  وت  هب  هک  مدـنب  یم  نامیپ  نم  اراـگدرورپ !
ناشیا نم  هک  یلاح  رد  يدومن  هار  ناشیا  يوس  هب  ارم  هک  روط  نامه  دنتـسه ، وت  دزن  رد  ماقم  نآ  رد  هک  ناسرب  دومحم  ماقم  هب  ارم 

ارم يادص  هد و  رارق  نم  عیفش  جئاوح  همه  رد  ار  ناشیا  يا و  هدنشخب  رایسب  طقف  .مدوب  هدیدن  ار 
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هک نیا  هچ  یتسه ، گرزب  یلـضف  ياراد  وت  .متـسه  ناشیا  وت و  دـنمزاین  نم  هک  نیا  روآ و  اهنآ  دای  هب  ارم  يرادان  ناسرب و  اـهنآ  هب 
يراودیما و  ینادرگن ، رب  دیماان  ار  وا  دـنک  تساوخرد  وت  زا  داد و  رارق  هطـساو  ار  اهنآ  سکره  هک  يدروخ  مسق  تدوخ  رب  تدوخ 

.یمیرک هدنشخب  ینک و  یمن  هدعو  فلخ  وت  ینکن ، دیماان  ار 

همتاخ

هیآ رد  هک  دوب ، هبترم  هس  ياراد  تیالو  هک  نانچ  تسا ، هبترم  هس  ياراد  تیدوبع  هک  دش  نایب  رایخالا » مئاعد  و   » هرقف رد  هک  نادب 
: دش هراشا  نآ  هب  هفیرش 

ُُهلوُسَر َو ُهَّللا َو  ُمُِکلاَْومَأ  ْمُکِـسُْفنَأ َو  ْمُکِرُومُِأب َو  ْمُِکب َو  ُّقَحَأ  يَأ  ْمُِکب  َیلْوَأ  ِینْعی  اَـمَّنِإ  َلاَـق  اُونَمآ ؛ َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُکِیلَو  اَـمَّنِإ  »
(1722 «) ِهَمایِْقلا ِمْوی  َیلِإ  َهَِّمئَْألا ع  ُهَدَالْوَأ  ًاِیلَع َو  ِینْعی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

هک تسا  نیا  دارم  دنتسه  یلوا  امش  زا  اهنآ  ینعی  دومرف : دشاب ، یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  شلوسر و  ادخ و  امـش  یلو  انامه  »
هک یناسک  زا  دارم  و  دنتـسه ، امـش  لاوما  سوفن و  روما و  هب  امـش و  هب  امـش  زا  ّقحا  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  لوسر و  ادـخ و 

ادـخ و تیالو  نیب  توافت  نایب  هفیرـش و  هیآ  حرـش  زین  و  .دـنماما » تمایق  زور  اـت  هک  دنتـسه  وا  نادـنزرف  یلع و  دـنا  هدروآ  ناـمیا 
يادخ هک  دیدرگ  مولعم  مکب » ءدب  هَّللا  دارا  نم   » هلمج رد  زین  میدرک و  نایب  ار  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تیالو  ربمایپ و  تیالو 

.دوش هتخانش  شتافص  زا  یتفص  ای  تاذ و  هک  تسا  نیا  زا  رترب  هناحبس -  - 

درک یم  قیوشت  وا  هب  هجوت  ادخ و  تفرعم  رد  هک  يرابخا  زا  دارم  هک  میدرک  نشور  زین  و 
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هَّللا مسا  قیداصم  زا  هدـش و  هتـشاذگ  تعیدو  هب  سفن  ره  رد  هک  ار  ادـخ  هفیلخ  لیبس و  هجو و  تایآ و  ات  هداد  نامرف  هک  تسا  نیا 
: دومرف تیاور  دـنچ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  روبزم  ّرـس  هراـبرد  هک  میـسانشب  ار  تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  رـس  هک  تسا 

نیا قالطا  اب  ار  یمسم  سکره  هدیزرو و  كرش  دتسرپب  نآ  يامـسم  اب  ار  نآ  سکره  هدیزرو و  رفک  دنک  تدابع  ار  نآ  سکره  »
قلخ زا  دعب  هاگنآ  و  ( 1723 «) ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  : » دومرف یلاعت -  يادـخ -  و  .تسا » یقیقح  نمؤم  دتـسرپب ، نآ  رب  مسا 

.دنیامن هدجس  ار  وا  ناگتشرف  ات  هداد  روتسد  مالسلا  هیلع  مدآ 

هب هّجوت  اب  تدابع  اریز  دنبایب ، ار  تیدوبع  راثآ  دنتسناوت  یمن  ناگدنب  نوچ  هک  تسا  نیا  وا  ندش  هفیلخ  مدآ و  تقلخ  زا  دارم  سپ 
ناکم تابثا  ثعاـب  يزیچ  هب  هّجوت  اریز  دوب ، هزنم  هّجوت  زا  وا  هک  نیا  هچ  دـنک ، هجوت  وا  هب  تسناوت  یمن  یـسک  دوب و  نکمم  ادـخ 

وا زا  یناکم  چـیه  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  وا  زا  رگید  ناـکم  ندوب  یلاـخ  نآ  همزـال  و  تسا ، یناـکم  تادوجوم  يارب  ناـکم  دوب و 
هداد رارق  هفیلخ  اذـل  .تسا  يواسم  همه  هب  تبـسن  وا  یکیدزن  تسا و  کیدزن  همه  هب  تسا و  تاهج  همه  هب  طیحم  وا  دوبن و  یلاخ 
اذـل دـشاب و  ادـخ  يارب  هدجـس  هناشن  وا  يارب  هدجـس  ادـخ و  تعاط  هناشن  وا  تعاط  ادـخ و  هب  هجوت  هناشن  هفیلخ  يوس  هب  هجوت  ات 

َعَم َنوـُـکی  ْنَأ  َیبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  * َنوــُعَمْجَأ ْمـُـهُّلُک  ُهَِکئاـَـلَْملا  َدَجــَـسَف  َنیِدـِـجاَس * ُهــَل  اوــُعَقَف  یِحوُر  ْنــِم  ِهــِیف  ُتـْـخَفَنَو  : » دوــمرف
وا رب  دوخ  حور  زا  هک  یماگنه  : » ینعی ( 1724 «) َنیِدِجاَّسلا
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: دومرف »و  .دشاب ناگدننک  هدجس  اب  هک  نیا  زا  درک ، ابا  وا  دندرک و  هدجس  سیلبا  زج  هب  ناگتـشرف  همه  .دیروآ  هدجـس  وا  رب  مدیمد 
« دیرادرب دجاسم  رد  روضح  ماگنه  رد  ار  دوخ  ياه  تنیز  مدآ  ینب  يا  : » ینعی ( 1725 «) ٍدِجْسَم ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای  »

و تـسا » ماـما  اـب  دروـخرب  ماـگنه  هـب  ندرک  لــسغ  زا  دارم   » هـک هدــش  تـیاور  ( 1726) مالـسلا هـیلع  قداـص  ماـما  زا  بیذـهت  رد 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  همئا  دارم  هک  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ( 1727) یشایع

هدـناوخ هدجـس  هب  دـندوب  ملاس  هک  یلاح  رد  ناـشیا  : » ینعی ( 1728 «) َنوُِملاَـس ْمُهَو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعْدـی  اُوناَـک  ْدَـقَو  : » دومرف زین  و 
« .دندش

« .دنریذپب ار  نآ  دنتسناوت  یم  هک  یلاح  رد  دندش  هدناوخ  ایند  رد  نینمؤملاریما  تیالو  هب  ناشیا  ینعی  : » دومرف و 

هیلع يرکسع  ماما  زا  شدانـسا  هب  یـسربط  جاجتحا  زا  ( 1729) لئاسو رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  يارب  هکئالم  هدجـس  يانعم  رد 
یم ار  ادخ  هن  اه و  تب  ارچ  دیسرپ : ترـضح  نآ   » هک هدش  تیاور  برع  نیکرـشم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جاجتحا  رد  مالـسلا 

؟ دیتسرپ

.میوش یم  کیدزن  ادخ  هب  ناشیا  شتسرپ  اب  ام  دنداد : خساپ 

يارب ام  دنیامن ، هدجس  ار  وا  ات  داد  روتسد  ناگتشرف  هب  دیرفآ و  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دنوادخ  هک  یماگنه  دنتفگ : خساپ  رد  یخرب  و 
ات میدرک  هدجس  ار  وا  میدیشک و  ار  مدآ  تروص  اذل  میتسناوتن ، میدوبن و  نامز  نآ  رد  نوچ  میناگتشرف ، زا  رتراوازس  مدآ  رب  هدجس 

هداد روتسد  امش  هب  هک  روط  نامه  دندش و  ادخ  هب  کیدزن  مدآ  رب  هدجس  هطساو  هب  ناگتـشرف  هک  نانچ  .میوش  کیدزن  دنوادخ  هب 
.دیدرک هدجس  نآ  يوس  هب  هتخاس و  ییاه  بارحم  هاگنآ  دیدرک و  هدجس  دینک و  هدجس  هکم  فرط  هب  هک  دش 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
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هک دادـن  روتـسد  داد  مدآ  يارب  هدجـس  هب  نامرف  هک  نامز  نآ  رد  ادـخ  دومرف : هک  نیا  اـت  ...دـیدش  هارمگ  دـیدرک و  هابتـشا  دومرف :
یمن امـش  اریز  دیجنـسب ، نآ  اب  ار  نیا  هک  دـیرادن  قح  امـش  اذـل  دوب ، ادـخ  زا  ریغ  تروص  هک  نیا  هچ  دـننک ، هدجـس  ار  وا  تروص 

هب یسک  رگا  ایآ  دومرف : هاگنآ  .هدادن  روتسد  نآ  هب  دوخ  هک  اریز  .دیاین  شـشوخ  دینک  یم  هدجـس  هک  نیا  زا  دنوادخ  دیاش  دیناد ،
ای دیور و  شا  هناخ  هب  زور  نآ  زا  دعب  وا  هزاجا  نودب  هک  دیراد  قح  امـش  ایآ  دیور ، شا  هناخ  هب  نیعم  زور  کی  هک  داد  هزاجا  امش 

.ریخ دنتفگ : دیوش ؟ دراو  شروتسد  نودب  يو  رگید  هناخ  هب  دیناوت  یم 

هب یسک  هچ  دیدرک و  نینچ  ارچ  سپ  دوشن ، فرـصت  شا  هناخ  رد  شا  هزاجا  نودب  هک  نیا  زا  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  سپ  دومرف :
؟ دینک هدجس  اه  تروص  نیا  رب  هک  هداد  نامرف  امش 

ادخ ریغ  يارب  هدجس  ایآ  تفگ : ترضح  نآ  هب  یقیدنز  هک : هدش  تیاور  ینالوط  یثیدح  رد  ( 1730) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و 
؟ تسا زیاج 

ریخ دومرف : خساپ 

؟ دننک هدجس  مدآ  رب  هک  داد  روتسد  ناگتشرف  هب  یلاعت -  يادخ -  هنوگچ  سپ  تفگ :

هدوب ادخ  نامرف  زا  هک  نیا  هچ  تسادخ  نآ  زا  هدجـس  سپ  هدرک ، هدجـس  ار  ادخ  عقاو  رد  دنک  هدجـس  ادـخ  رما  هب  سکره  دومرف :
.تسا

ات هدوب  ادخ  يارب  ناشیا  هدجـس  دنتفگ :  » هک هدـش  تیاور  ( 1731 «) ًادَّجُس َُهل  اوُّرَخَو  : » هفیرـش هیآ  رد  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  زا  و 
.ددرگ یم  رب  ادخ  هب  هفیرش  هیآ  رد  هل »  » .دننک و یم  يا  هدجس  نینچ  دسر  ناحلاص  هب  یتمعن  هک  یماگنه  هک  نانچ  دننک ، وا  رکش 

دندرک و ادخ  يارب  ار  هدجس  ناشیا  ینعی 
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.تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  درک » هدجس  هلبق  يارب  ینالف  دنیوگ : یم  هکنانچ  دندرک ، هجوت  دنوادخ  هب  هدجـس  رد 
(1732)

یبلاطم زا  دـمحم  نب  یـسوم   » هک هدـش  تیاور  مثکا  نب  ییحی  نب  یـسیع  نب  دـمحم  زا  ( 1733) شریـسفت رد  میهاربا  نـب  یلع  زا  و 
بوقعی و هرابرد  دوب : نیا  تـالاؤس  نآ  زا  یکی  .مدروآ  مالـسلا  هیلعدـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـما  تمدـخ  ار  اـهنآ  نم  دیـسرپ و 

خـساپ مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دنا ؟ هدوب  ربمایپ  ناشیا  هک  یلاح  رد  هدوب ؟ فسوی  يارب  ناشیا  هدجـس  ایآ  هک  وگب  میارب  وا  نادنزرف 
هدجـس هک  ناـنچ  دوب ، فسوی  ترـضح  تیحت  ادـخ و  تعاـط  نآ  هکلب  هدوبن ، فسوی  يارب  شنادـنزرف  بوقعی و  دوجـس  دوـمرف :

« ..دوب مدآ  ترضح  تیحت  ادخ و  تعاط  مدآ  يارب  ناگتشرف 

هک هدومرف  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  شناردـپ  زا  شریـسفت  رد  ( 1734) مالسلا هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح 
و دندرک ، یم  هدجس  ادخ  يارب  تمس  نادب  ناشیا  هک  دوب  ناشیا  هلبق  مدآ  هک  دوب  تهج  نیا  هب  مدآ  يارب  ناگتشرف  هدجـس  دومرف :

روط نامه  دشاب ، عوضخ  شدصق  دنک و  هدجـس  ادخ  ریغ  يارب  یـسک  هک  تسین  راوازـس  دیدرگ و  مظعم  گرزب و  رطاخ  نیمه  هب 
« ...تسین زیاج  ادخ  میظعت  دننامه  هدجس  اب  نارگید  تشادگرزب  میظعت و  دنوش و  یم  عضاخ  ادخ  يارب  هک 

روط نامه  رابخا  نیا  .تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  شدانـسا  هب  ( 1735) جاجتحا رد  یسربط  موحرم 
ًاتاذ و دوجسم  دوبعم و  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  يدابع و  هدجس   - 1 میراد : هدجس  عون  ود  هک  نیا  رب  دنراد  حیرصت  دیدید  هک 

هک تسا  نیا  زا  ترابع  هک  يدابع  ریغ  هدجس  تسا 2 -  هدجس  قحتسم  ًالالقتسا 
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هداد دوجسم  يارب  هدجس  هب  نامرف  هک  تسا  یقیقح  يالوم  نآ  زا  عقاو  رد  هدجس  نیا  یلو  دوش  هدجـس  تشادگرزب  يارب  دوجـسم 
دنا هتـشاد  موتکم  ار  نآ  لد  رد  هک  یناسک  رفک  دوش و  قباطم  یحراوج  لمع  اب  یبلق  هدـیقع  هدـش و  يو  تیدوبع  راـهظا  اـت  .تسا 
اذل .دیدرگ  راکشآ  ناحتما  نیا  رد  سیلبا  رفک  هک  نیا  هچ  .دش  نینچ  هدجس  هب  ناگتشرف  شرافـس  رما و  رد  هک  نانچ  .دوش  نشور 

ایآ : » ینعی ( 1736 «) َنوُُمتْکَت ُْمتنُک  اَمَو  َنوُدـُْبت  اَم  ُمَلْعَأَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  َبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْملَأ  : » دومرف یلاعت -  يادـخ - 
یم هک  ینعی  مناد » یم  دیا  هتشاد  ناهن  هک  ار  هچنآ  هتـشاد و  راکـشآ  ار  هچنآ  مناد و  یم  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  ناهن  نم  هک  متفگن 
امش داقتعا  نیا  زین  و  ( 1737 «) َءاَمِّدلا ُکِفْـسیَو  اَهِیف  ُدِسْفی  ْنَم  اَهِیف  ُلَعْجَتَأ  : » دیتفگ دیدرگ و  در  راکـشآ  روط  هب  هک  ار  هچ  نآ  مناد 

تفرگ میمـصت  سیلبا  هک  مناد  یم  زین  دنک و  تدابع  ار  ادخ  دناوت  یمن  امـش  زا  رتهب  سک  چـیه  هک  دـیتشاد  داقتعا  هک  مناد  یم  ار 
.تسا هدش  سیلبا  رب  تجح  مدآ  اذل  دنز ، زاب  رس  نآ  زا  دنک  هدجس  ار  مدآ  هک  دنداد  نامرف  رگا  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شردپ  زا  مردـپ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  ( 1738) یفاص رد  و 
دنوادـخ هک  نیا  هچ  دـید ، عطاس  شیوخ  بلـص  زا  ار  رون  مدآ  هک  یماـگنه  ادـخ ! ناگدـنب  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور 

زا راونا  نیا  اراگدرورپ ! دیـسرپ : دوبن ، مولعم  حابـشا  یلو  دـید  ار  رون  يو  دوب ، هداد  لاـقتنا  مدآ  تشپ  هب  شرع  هلق  زا  ار  اـم  حابـشا 
؟ تسیچ

هک تسا  یحابشا  راونا  نیا  دومرف : راگدرورپ 
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نیا فرظ  وت  هک  اریز  دننک ، هدجس  ار  وت  هک  مداد  روتسد  مناگتشرف  هب  اذل  و  مداد ، لاقتنا  وت  تشپ  هب  مشرع  هقطنم  نیرت  فیرـش  زا 
« ...يا هدوب  حابشا 

اُولُخْداَو ًادَـغَر  ُْمْتئِـش  ُثیَح  اَْهنِم  اُولُکَف  َهیْرَْقلا  ِهِذَـه  اُولُخْدا  اَْنُلق  ْذِإَو   - » یلاـعت قح -  نخـس  رد  ( 1739) مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما  زا 
دیدرگ هیرق  دراو  میتفگ  ناشیا  هب  هک  یماـگنه  و  : » ینعی ( 1740 «) َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَسَو  ْمُکایاَطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  ًادَّجُـس  َباَْبلا 

امش ناهانگ  ام  شزرمآ )  ) هّطح دییوگب : دیوش و  نآ  دراو  هدجس  لاح  رد  و  دیروخب ، ییاراوگ  هب  نآ  زا  دیدرک  هدارا  اجک  ره  زا  و 
امـش ناردـپ  هب  هک  یماگنه  هب  لیئارـسا  ینب  يا  دـیروآ  دای  هب  ینعی  : » دومرف ...مییازفا » یم  ناراـکوکین  شاداـپ  رب  میـشخب و  یم  ار 

هدـمآ نوریب  هیت )  ) نابایب زا  ناشیا  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  و  دـیدرگ ، ماـش  دـالب  زا  اـحیرا  هیرق  ینعی  دـیوش ، هیرق  نیا  لـخاد  میتفگ 
هدجس لاح  رد  هیرق  باب  زا  و  دیروخب ، تمحز  نودب  تعـسو و  رد  داب و  ناتیاراوگ  دیروخب ، دیتساوخ  هیرق  ياجک  ره  زا  .دندوب و 
نامرف ار  ناشیا  هدرک و  لثمتم  ناشیا  يارب  هیرق  باب  رد  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  ترضح  حابشا  لاثم و  دنوادخ  .دیوش  دراو 

دهع دنروآ و  رطاخ  هب  ار  ناشیا  تالاوم  دنیامن و  دیدجت  ار  اهنآ  تعیب  دنرادب و  گرزب  ار  حابشا  لثم و  نآ  ات  دننک  هدجس  هک  داد 
نیا هک  دییوگب  اُولُوقَو »  » و دنروآ ، دای  هب  ار  دوب  هتفرگ  ناشیا  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  ترـضح  هرابرد  دنوادخ  هک  یقاثیم  و 

ود نآ  تیالو  هب  ام  داقتعا  هناشن  تسا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  دـمحم و  حبـش  لاثم و  تشادـگرزب  يارب  یلو  تسادـخ  يارب  هدـجس 
تسا
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ام راک  نیا  اب  ْمَُکل » ْرِفْغَن  : » دومرف ماگنه  نیا  رد  دـنوادخ  تسام ، ياه  يدـب  هدـننک  وحم  ام و  ناـهانگ  هدـنرب  نیب  زا  ینعی  ٌهَّطِح »  » و
«. ...َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَسَو   » میرب و یم  نیب  زا  ار  امش  یلبق  ناهانگ  و  ْمُکایاَطَخ »  » میشخب یم  ار  امش  قباس  ناهانگ 

ناشیا و تشادـگرزب  يارب  نتـشاذگ  كاخ  رب  تروص  مالـسلا  مهیلع  همئا  هناتـسآ  ندیـسوب  سپ  دـش  نشور  بلطم  نیا  هک  نونکا 
یناف اهنآ  دوجو  رد  هتفرگ و  دوخ  رما  یلو  ار  ناشیا  هک  دوش  مولعم  ات  تسادـخ ، نامرف  لاثتما  يارب  ناشیا  تعاط  یگدـنب و  راـهظا 

.درادن يداریا  تساهنآ و  تیالو  هب  نامیا  ینعی  یبلق  هدـیقع  رگنایب  تسام و  ياه  لد  رد  هدیـشوپ  بلاطم  زا  يا  هناشن  نیا  و  تسا ،
 - یلاعت يادـخ -  هژیو  هدجـس  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  یتایاور  رابخا و  هک  نیا  هچ  دـشاب ، قداص  نآ  رب  هدجـس  مان  هچرگ 
هک داد  نامرف  دنوادخ  هنوگچ  هنرگو  ادخ ، هدجس  هنیآ  تآرم و  ناونع  هب  یلآ و  هدجس  هن  تسا و  يدابع  هدجـس  نآ  زا  دارم  تسا 

هیلع فسوی  يارب  وا  تمـصع  هب  هجوت  اب  شا  هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  بوقعی  ترـضح  هنوگچ  دننک و  هدجـس  مدآ  يارب  ناگتـشرف 
هک تسا  نیا  دننامه  لمع  نیا  نیاربانب  .دوبن  حیحص  تکرح  نیا  دوب  یم  يدابع  هدجس  اهنت  هدجس  رگا  دننک و  یم  هدجس  مالـسلا 

متـساوخ و دـنوادخ  زا  ار  نیا  .مینک  هیجوت  يدابع  هدجـس  اب  میتسناوت  یمن  ار  تایآ  رابخا و  نیاربانب  .دـنهد  رارق  هلبق  ار  هبعک  هناخ 
رد .تسوا و  قحتسم  هتسیاش و  هک  روط  نامه  منک  یم  دمح  ار  دنوادخ  نیاربانب  .درک  هیده  تیانع و  نم  هب  ار  بلطم  نیا  دنوادخ 

داد رارق  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ناتسود  زا  ارم  تشاذگ و  تنم  نم  رب  هتشذگ 
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هب نانیمطا  میامن و  رارـصا  منک و  عرـضت  ادـخ  يوس  هب  مهاوخب و  ار  ناشدوخ  تفرعم  ناشیا  دوخ  زا  دـیاب  هک  درک  هاـگآ  ملد  هب  و 
ار ناشیا  مناوتب  ات  دش  دهاوخ  هداد  نم  هب  قیفوت  دش و  دهاوخ  نم  بیـصن  شیایلوا  تعافـش  هک  مشاب  هتـشاد  نیقی  منک و  وا  هدـعو 
درد و مربب و  مالسلا  مهیلع  همئا  شدوخ و  يوس  هب  ار  دوخ  هودنا  نزح و  هک  دینامهف  ارم  مهاوخب و  کمک  ناشیا  زا  مریگب و  عیفش 

تفر یم  دیما  هک  یناسک  زا  ندش  رود  زین  دوب و  یگراچیب  هقاف و  رقف و  ناشیا و  تاماقم  هب  نم  ینادان  زا  یـشان  هک  ار  ملد  شزوس 
تخاس نومنهر  ارم  دوخ  تیاده  اب  دنوادخ  هک  دوب  اجنیا  رد  .دش  هدیرب  اهنآ  همه  زا  مدیما  هک  نیا  ات  دشاب  ناشیا  تسد  هب  منامرد 
هـشیمه تسادخ و  نآ  زا  دمح  اهنت  اذـل  .دراذـگ  ّتنم  نم  رب  هک  نیا  نودـب  درک  ناسحا  دوج و  لضف و  نم  هب  شا  یندـل  ملع  اب  و 

دیما .تسوا و  زا  اهنت  نطاب  رهاـظ و  اـهتنا و  ادـتبا و  رد  رکـش  نیا  دراد و  قاقحتـسا  تیلها و  وا  هک  روط  ناـمه  .تسوا  نآ  زا  رکش 
.دنربب دوس  نآ  زا  نمؤم  ناردارب  و  دهد ، رارق  دنیآ  یم  دعب  هک  یمدرم  رد  نم  قدص » ناسل   » ار باتک  نیا  هک  مراد 

هب هدننک  متخ  گرزب و  هدنزرمآ  هدنشخب و  رایسب  وا  هک  نیا  هچ  دریذپب ، شیوخ  نیکسم  هدنب  زا  ما  يرازگـساپس  اب  ار  باتک  نیا  و 
.دیامن روشحم  وا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  لآ  دمحم و  اب  ار  ناشیا  ات  دشاب  یم  دهاوخ ، یم  دوخ  هک  یناسک  يارب  ریخ 

داب و ناشیا  همه  رب  دنوادخ  دورد 
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.میظعلا هَّللاب  الا  هوق  لوحال و ال 

.تفای نایاپ  يرجه  لاس 1322  هدعقلا  يذ  رخآ  ههد  رد  باتک  نیا  فیلأت 

یلـص تفای و  نایاپ  داب -  تیحت  دورد و  نآ  هدننک  ترجه  رب  هک  يرجه -  هیناثلا 1325  يدامج  هام  رخآ  ههد  رد  نآ  سیونکاپ  و 
.نیبیطلا نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هَّللا 

يادخ زا  مهد و  همتاخ  لاس 1424  بجرملا  بجر  متفه  بش  رد  ار  نآ  همجرت  ات  داد  قیفوت  ارم  هک  تسار  يادخ  ساپـس  دـمح و 
يزور رد  ناگرزب  نآ  تعافش  هلیـسو  ترخآ و  هریخذ  ار  باتک  نیا  هک  مناهاوخ  مالـسلا  مهیلع  كاپ  نیموصعم  قح  هب  یلاعت -  - 

.دنتسه و وزرآ  دیما و  نیا  هاگیاج  كاپ  ناراوگرزب  نیا  میرک و  دنوادخ  هک  نیا  هچ  .دروآ  مهارف  تسا ، نونبال » لام و  عفنیال   » هک
.هتاکرب هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا 

یجیئان نیسح  دمحم 

اه تشون  یپ 

رثوک زا  يدوجو  تاـملک  لیـس  « » ریطلا یلا  یقری  ـالو  لیـسلا  ینع  ردـحنی  : » دومرف هیعـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 1
«. دسر یمن  نم  دنلب  هلق  هب  زین  نیشن  فاق  غرمیس ، دزیر و  یم  ورف  ما  يدوجو 

.تسا هدرک  هفاضا  ثحابم  بسانت  هب  هعجارم  يارب  ار  نآ  مجرتم  هدمآ  باتک  يالبال  رد  هک  ینیوانع  ( 2

.19 تایآ 25 -  دعر ، هروس  ( 3

تایآ 22 و 23. يروش ، هروس  ( 4

ص 299. ج 24 ، راونالاراحب ، ( 5

هیآ 11. یحض ، هروس  ( 6

هیآ 1. قالط ، هروس  ( 7

هیآ 179. فارعا ، هروس  ( 8

هیآ 28. فهک ، هروس  ( 9

.18 تایآ 20 -  رشح ، هروس  ( 10

هیآ 56. تایراذ ، هروس  ( 11
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هیآ 20. کلم ، هروس  ( 12

.هبیغلا یف  باب  ص 339 ، ج 1 ، یفاک ، ( 13

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 14

.عبسلاب هولصلا  حاتتفا  بابحتسا  باب  ص 22 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 15

، یفاک ( 16
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.ءامسالاب ءاعدلا  بابحتسا  باب  باب 57 ، ص 264 ، ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  ءامسالا ؛ ثودح  باب  ص 112 ، ج 1 ،

یمـسا ره  دراد و  رارق  یلاعت  كرابت و  هللا و  ار  رهاظ  ءامـسا  یلمآ  هداز  نسح  داتـسا  بانج  نایب  قبط  هک  ثیدـح  نیا  هب  هجوت  ( 17
هدرواین ار  كرابت  هللا  رد  واو »  » باتک فنصم  نکیل  دوش ، یم  تصـش  یـس و  اهنآ  عومجم  مسا ، ینکر 30  ره  دراد و  نکر  راـهچ 

سپ تسا ، هدرک  دای  ًارهاظ  ءامسا  ناونع  هب  ار  طوبرم  مسا  هس  تیاور  حیرـص  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  نینچ  یفاک  خسن  رد  هکنانچ 
.م تسا ، واو  تابثا  حیحص 

هیآ 86. ءاسن ، هروس  ( 18

.هلالکلا مکح  ص 145 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 19

.هولصلا یف  هلعف  زوجی  ام  باب 17 ، ص 273 ، ج 81 ، راونالاراحب ، ( 20

تایآ 9 و 10. سنوی ، هروس  ( 21

هیآ 44. بازحا ، هروس  ( 22

هیآ 23. میهاربا ، هروس  ( 23

.نیدلا رما  یف  مالسلا  مهیلع  همئالا  یلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ص 265 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 24

.اروشاع ترایز  ( 25

ص 156. ج 6 ، راونالاراحب ، ( 26

.دشاب هتشاد  ققحت  دوجو  ملاع  رد  دناوت  یمن  هک  یملاع  هب  دوعص  ببس  هب  ینعی  ( 27

.مکحلا نب  ماشه  دمحم  یبا  یف  ص 267 ، یشک ، لاجر  ( 28

هب دورطم  مدـع  دارم  هکلب  تسا ، یلعف  دوـخ  یفن  نیا  هک  نیا  هچ  دـشاب ، یم  تاـبثا  لـباقم  رد  هک  تسین  یفن  نآ  یفن  زا  دارم  ( 29
.دنا هدومن  یفن  ءامکح  زا  يا  هدع  ار  نآ  تئیش  هک  تسا  دوجو 

.هبحرلا یف  مالسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  ص 273 ، هبطخ 186 ، هغالبلا ، جهن  ( 30

تایآ 10 و 11. قالط ، هروس  ( 31

یف نومأملا  عم  اضرلا  سلجم  رکذ  باب  ص 293 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 32
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.همالا هرتعلا و  نیب  قرفلا 

ج 2. هعیشلا ، لئاسو  و  ءایبنا ، هروس  ص 67 ، ج 20 ، یمق ، ریسفت  ( 33

هیآ 43. لحن ، هروس  ( 34

هیآ 44. لحن ، هروس  ( 35

.مالسلا مهیلعهمئالا  مه  مهلاؤسب  قلخلا  هَّللا  رما  رکذلا  لها  باب  ص 210 ، ج 1 ، یفاک ، ( 36

.قباس عبنم  ( 37

.قباس عبنم  ( 38

.قباس عبنم  ( 39

هیآ 43. لحن ، هروس  ( 40

.همالا هرتعلا و  نیب  قرفلا  یف  نومأملا  عم  اضرلا  سلجم  رکذ  باب  ص 239 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 41

.لحن هروس  زا  هیآ 16  ص 260 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 42

هیآ 34. ءایبنا ، هروس  ( 43

هیآ 81. فرخز ، هروس  ( 44

هیآ 81. فرخز ، هروس  ( 45

یبا زا  ریـصب  یبا  زا  شدانـسا  هب  میهاربا  نب  یلع  زا  هتاـفو  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـلوم  باـب  ص 442 ، ج 1 ، یفاـک ، رد  ( 46
« یندا وا  نیـسوق  باق  ، » موش تیادف  متفگ : هدـمآ  نآ  رد  هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  جارعم  ثیدـح  رد  هَّللادـبع 
رد مجرتم : .فنـصم  موحرم  زا  اهـسأر » یلا  اهیتس  نیب  ام  : » تسا نیا  یبرع  ترابع  سوق ، رـس  اـت  هیـس »  » ود نیباـم  دومرف : تسیچ ؟

.عمج تایس  نامک ، هتسجرب  ياهرس  رسکلاب  سوقلا : هیس  تفگ : برالا  یهتنم 

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  ( 47

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 48

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  ( 49

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 915 

http://www.ghaemiyeh.com


.هل يرج  ام  هقلخ و  ءدب  باب 1 ، ص 100 ، ج 15 ، راونالاراحب ، ( 50

هیآ 143. هرقب ، هروس  ( 51

هیآ 41. ءاسن ، هروس  ( 52

هیآ 78. جح ، هروس  ( 53

هیآ 48. هدئام ، هروس  ( 54

تایآ 41 و 42. تلصف ، هروس  ( 55

هیآ 40. بازحا ، هروس  ( 56

هیآ 4. ملق ، هروس  ( 57

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  ص 138 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 58

: دیرگنب زین  .روبزم و  هیآ  نمض  رد  قعاوص  باتک  زین  و  ص 85 ، ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 59
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ثیدح 3050. ص 44 ، ج 2 ، لامعلازنک ، ص 605 و 606 ؛ ج 6 ، روثنملاردلا ،

.17 ص 27 -  ج 14 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ( 60

ص 249؛ ج 1 ، یشایع ، ریسفت  563 ؛ ، 549 ، 368 ص 263 ، یسوط ، یلاما  222 ؛ ، 220 ، 218 ص 216 ، ج 35 ، راونالاراحب ، ( 61
... 41 و 42 ، 40 ، 39 ، 37 ، 35 ، 32 ، 31 ص 29 ، ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  336 ؛ ، 334 ، 331 ص 110 ، تارف ، ریسفت 

.تیبلا لها  لئاضف  باب 7 ، ص 106 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 62

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  باب 7 ، ص 107 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 63

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 64

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 65

هیآ 132. هط ، هروس  ( 66

لمع هنا  کلها  نم  سیل  هنا  حون  اـی  لاـقف  نیمکاـحلا  مکحا  تنا  قحلا و  كدـعو  ّنا  یلها و  نم  ینبا  بر  لاـقف  هبر  يداـن  ذا  ( 67
« نیلهاجلا نم  نوکت  نا  کظعا  ینا  ملع  هب  کل  سیل  امع  ینلأستالف  حلاص  ریخ 

.لیئارسا ینب  هروس  ص 310 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 68

.مالسلا هیلعاضرلا  سلجم  رکذ  باب 23 ، ص 228 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 69

.مالسلا هیلعاضرلا  لوق  باب 58 ، ص 234 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 70

هیآ 46. دوه ، هروس  ( 71

.قباس عبنم  ( 72

.لیئارسا ینب  هروس  ص 310 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 73

هیآ 81. دوه ، هروس  ( 74

هیآ 36. رون ، هروس  ( 75

تایآ 21 و 22. دعر ، هروس  ( 76

هیآ 59. ماعنا ، هروس  ( 77
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هیآ 5. تاعزان ، هروس  ( 78

هیآ 1. تافاص ، هروس  ( 79

هب هدوب و  وا  تاذ  نیع  ملع  دوبن  یمولعم  هک  یماگنه  رد  هدوب  ناـمراگدرورپ  هتـسویپ  راـگدرورپ  : » تسا نینچ  ثیدـح  همجرت  ( 80
هک یماگنه  هب  دوب و  وا  تاذ  نیع  ییانیب  دوبن  یئرم  هک  یماگنه  هب  دوب و  وا  تاذ  نیع  عمس  تاعومسم  نادقف  ماگنه 
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هب ییاونش  تفای و  قلعت  نآ  هب  ادخ  ملع  تفای  ققحت  مولعم  دیرفآ و  ار  ءایـشا  هک  یماگنه  سپ  .دوب  شتاذ  نیع  تردق  دوبن  رودقم 
« .داتفا رودقم  رب  تردق  رصبم و  رب  مشچ  عومسم و 

هیآ 3. تافاص ، هروس  ( 81

هیآ 67. میرم ، هروس  ( 82

.ءادبلا باب  ص 146 ، ج 1 ، یفاک ، ( 83

.هیشملا ردقلا و  ءاضقلا و  باب 3 ، ص 120 ، ج 5 ، راونالاراحب ، ( 84

هیآ 1. ناسنا ، هروس  ( 85

.ءادبلا باب  ص 146 ، ج 1 ، یفاک ، ( 86

.هیشملا ردقلا و  ءاضقلا و  ص 120 ، ج 5 ، راونالاراحب ، ( 87

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 88

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 89

هیآ 3. سنوی ، هروس  ( 90

هیآ 3. سنوی ، هروس  ( 91

هیآ 7. دوه ، هروس  ( 92

هیآ 29. ناقرف ، هروس  ( 93

هیآ 4. هدجس ، هروس  ( 94

هیآ 38. هروس ق ، ( 95

هیآ 4. دیدح ، هروس  ( 96

تایآ 10 و 11. أبن ، هروس  ( 97

تایآ 1 و 2. لیل ، هروس  ( 98
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تایآ 3 و 4. سمش ، هروس  ( 99

هیآ 12. ءارسا ، هروس  ( 100

هدمآ ...مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ملع  نا  یف  ردان  باب  ص 29 ، تاجردـلا ، رئاصب  مزارم  زا  بوبحم  نبا  تیاور  هب  تیاور  نیا  ( 101
.تسا

هیآ 102. فهک ، هروس  ( 102

هیآ 27. نامقل ، هروس  ( 103

هیآ 103. ماعنا ، هروس  ( 104

هیآ 21. رجح ، هروس  ( 105

تایآ 8 و 9. مجن ، هروس  ( 106

تایآ 17 و 18. مجن ، هروس  ( 107

.هقدانزلا هیونثلا و  یلع  دّرلا  باب  ص 263 ، دیحوت ، ( 108

.مجن هروس  ص 335 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 109

هیآ 7. دعر ، هروس  ( 110

هیآ 21. هیشاغ ، هروس  ( 111

هیآ 59. صصق ، هروس  ( 112

هیآ 37. لحن ، هروس  ( 113

هیآ 103. فسوی ، هروس  ( 114

هیآ 35. ماعنا ، هروس  ( 115

هیآ 44. نارمع ، لآ  هروس  ( 116

هیآ 44. صصق ، هروس  ( 117
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هیآ 45. صصق ، هروس  ( 118

هیآ 46. صصق ، هروس  ( 119

هیآ 188. فارعا ، هروس  ( 120

، هیشاغ هروس  ( 121
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تایآ 21 و 22.

هیآ 21. نج ، هروس  ( 122

.مهتنیط مهراونا و  مهحاورا و  ءدب  باب  ص 11 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 123

.يرجام هقلخ و  ءدب  باب 1 ، ص 22 ، ج 15 ، راونالاراحب ، ( 124

.هتیفیک لقعلا و  هقیقح  باب  ص 99 ، ج 1 ، راونالاراحب ، ( 125

هیآ 27. مور ، هروس  ( 126

هیآ 27. مور ، هروس  ( 127

هیآ 41. ءاسن ، هروس  ( 128

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  ( 129

.7 تایآ 9 -  مجن ، هروس  ( 130

هیآ 9. مجن ، هروس  ( 131

دمحم یلع  هَّللا  نم  مالسلا  تسا : نیا  حیحص  ترابع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هترایز  راهچ  باب  ص 283 ، ج 97 ، راونالاراحب ، ( 132
...متاخلا لیزنتلا و  یحولا و  ندعم  هرما و  مئازع  هتالاسر و  هیحو و  یلع  هَّللا  نیما  هَّللا  لوسر 

.ءامسلا یف  یش ء  نوکیال  هنا  یف  باب  ص 149 ، ج 1 ، یفاک ، ( 133

.تسا دوجوم  ءادبلا  باب 54 ، ص 334 ، قودص ، دیحوت  رد  ثیدح  هکلب  دشن  تفای  یفاک  رد  ( 134

هیآ 36. هبوت ، هروس  ( 135

.مالسلا هیلعرقابلا  صوصن  باب 45 ، ص 393 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ( 136

.دینک هعجارم  ص 86  ینامعن ، تبیغ  رد  ثیدح  همادا  هب  ( 137

هیآ 36. هبوت ، هروس  ( 138

.مالسلا هیلع  قداصلا  نع  صوصنلا  نم  دروام  باب 46 ، ص 400 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ( 139
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هیآ 36. هبوت ، هروس  ( 140

.رشع انثا  همئالا  ّنأ  یف  يور  ام  باب 4 ، ص 84 ، دیفم ، ینامعن ، تبیغ  ( 141

ص 88. قباس ، عبنم  ( 142

.مجعلا برعلا و  نم  نیرمعملا  رابخا  یف  ص 149 ، یسوط ، تبیغ ، ( 143

.ءامسالا ثودح  باب  ص 112 ، ج 1 ، یفاک ، ( 144

.دنمسا هس  اه  نیا  هک  تسا  نیا  تیاور  قایس  قبط  حیحص  میا  هداد  رکذت  ًالبق  هک  روط  نامه  ( 145

.دنا هتخادنا  ار  واو »  » فراعتم قبط  یپاچ  خسن  نکیل  تسا ، یلاعت  كرابت و  هللا و  وه  حیحص ال  ( 146

ياعد 49، ص 242 ، هیداجس ، هفیحص  ( 147
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...هئاعد نم  ناک  و 

.مالسلا هیلعرقاب  ماما  صوصن  باب  ص 293 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ( 148

ص 254. ج 1 ، یفاک ، ( 149

.مهحاورا مهتنیط و  مهقلخ و  ودب  باب 1 ، ص 16 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 150

.یلوأ كرت  باکترا  باب 3 ، ص 169 ، ج 11 ، راونالاراحب ، ( 151

«. ...هکئالملا ّنأ  باب 9 ، ص 352 ، ج 26 ، راونالاراحب ، ( 152

«. ...هکئالملا نا  هکئالملا و  یف  باب 17 ، ص 90 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 153

هیآ 110. فهک ، هروس  ( 154

.نوثالثلا سماخلا و  ص 147 ، نیفلا ، ( 155

ص 60. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 156

.قالخالا باب  ص 16 ، ج 2 ، یفاک ، ( 157

هیآ 89. ءارعش ، هروس  ( 158

هیآ 110. فهک ، هروس  ( 159

.بجر رهش  ص 83 ، نیمالا ، دلبلا  ( 160

هیآ 9. مجن ، هروس  ( 161

.مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  جاجتحا  ص 310 ، ج 2 ، جاجتحا ، ( 162

.نیکرشملا یلع  هتاجاجتحا  ص 503 ، يرکسع ، نسح  ماما  ریسفت  ( 163

.هیبن ملعی  مل  لجوزع  هَّللا  نا  باب  ص 263 ، ج 1 ، یفاک ، ( 164

.قباس عبنم  ( 165

.ثدحملا مامالا و  یبنلا و  لوسرلا و  نیب  قرفلا  باب  ص 176 ، ج 1 ، یفاک ، ( 166
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...یبنلا نیب  قرفلا  باب  ص 177 ، ج 1 ، یفاک ، ( 167

هیآ 52. جح ، هروس  ( 168

...لوسرلا نیب  قرفلا  باب  ص 176 ، ج 1 ، راونالاراحب ، ( 169

پاچ یفاـک ، لوصا  ص 89 ؛ ج 1 ، ءامـسالا ، یناـعم  باـب  یلمآ ، هداز  نسح  همـالع  داتـسا  باـنج  بارعا  اـب  یفاـک ، لوصا  ( 170
...ءامسالا یناعم  باب  ص 114 ، ج 1 ، هیمالسالا ،

.اهقاقتسا ءامسالا و  یناعم  باب  ص 187 ، ج 1 ، یفاک ، ( 171

.مالسلا مهیلع  لسرلا  ءایبنالا و  تاقبط  باب  ص 175 ، ج 1 ، یفاک ، ( 172

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 173

هیآ 75. لحن ، هروس  ( 174

تایآ 88 و 89. ءارعش ، هروس  ( 175

.اهطئارش هیقتلا و  باب 53 ، ص 220 ، ج 67 ، راونالاراحب ، ( 176

ياعد 28. ص 134 ، هیداجس ، هفیحص  ( 177

ص رابخالا ، یناعم  ( 178
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.توملا ینعم  باب  ، 290

.7 تایآ 9 -  مجن ، هروس  ( 179

تایآ 13 و 14. مجن ، هروس  ( 180

هیآ 75. ماعنا ، هروس  ( 181

هیآ 125. ءاسن ، هروس  ( 182

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  ص 293 ، ج 8 ، یفاک ، ( 183

.ءاسن هروس  ص 277 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 184

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 185

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 186

.همئالا لسرلا و  ءایبنالا و  تاقبط  باب  ص 174 و 175 ، ج 1 ، یفاک ، ( 187

...ملعی یتم  همامالا  یف  باب  ص 381 ، ج 1 ، یفاک ، ( 188

هیآ 156. هرقب ، هروس  ( 189

.3 تایآ 5 -  مجن ، هروس  ( 190

.9 تایآ 10 -  مجن ، هروس  ( 191

هیآ 18. مجن ، هروس  ( 192

هیآ 21. دعر ، هروس  ( 193

.21 تایآ 27 -  هرقب ، هروس  ( 194

.مالسلا مهیلعدمحم  لآ  محرلا  هلص  نا  محرلا و  هلص  ثیدح  ص 206 ، مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  ( 195

هیآ 156. فارعا ، هروس  ( 196

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  ( 197
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تایآ 31 و 32. فرخز ، هروس  ( 198

.نیکرشملا نم  هعامج  یلع  یبنلا  جاجتحا  ص 29 ، ج 1 ، جاجتحا ، ( 199

.نیکرشملا یلع  هتاجاجتحا  ص 500 ، يرکسع ، ماما  ریسفت  ( 200

هیآ 32. فرخز ، هروس  ( 201

تایآ 118 و 119. دوه ، هروس  ( 202

.نآرقلا یف  نیموحرملا  نا  باب 54 ، ص 204 ، ج 24 ، راونالاراحب ، ( 203

.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 439 ، ج 1 ، یفاک ، ( 204

.13 تایآ 14 -  حون ، هروس  ( 205

.هنم رخآ  باب  ص 44 ، ج 2 ، یفاک ، ( 206

.هنم رخآ  باب  ص 6 ، ج 2 ، یفاک ، ( 207

...ثلاثلا یناثلا و  لصفلا  ص 317 ، یمعفک ، حابصم  ( 208

هیآ 261. هرقب ، هروس  ( 209

.هلیللا هذه  یف  رخآ  ءاعد  یف  باب  ص 124 ، لابقا ، ( 210

هیآ 148. ماعنا ، هروس  ( 211

هیآ 68. فسوی ، هروس  ( 212

تایآ 4 و 5. فهک ، هروس  ( 213

هیآ 45. هرقب ، هروس  ( 214

هیآ 120. هرقب ، هروس  ( 215

هیآ 85. ءارسا ، هروس  ( 216

حابصم ( 217
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.مشش باب  ص 16 ، هعیرشلا ،

هیآ 2. توبکنع ، هروس  ( 218

هیآ 3. توبکنع ، هروس  ( 219

هیآ 11. توبکنع ، هروس  ( 220

هیآ 140. نارمع ، لآ  هروس  ( 221

هیآ 142. نارمع ، لآ  هروس  ( 222

هیآ 59. ماعنا ، هروس  ( 223

.دیحوتلا عماوج  باب  ص 138 ، ج 1 ، یفاک ، ( 224

.هبشلا عفد  یف  قیقحت  ص 166 ، ج 54 ، راونالا ، راحب  ( 225

.تاذلا تافص  باب  ص 132 ، ج 1 ، یفاک ، ( 226

.ءادبلا باب  ص 148 ، ج 1 ، یفاک ، ( 227

هیآ 39. دعر ، هروس  ( 228

هیآ 59. ماعنا ، هروس  ( 229

.تازجعملا یف  رشع  ثلاثلا  بابلا  ص 458 ، ج 1 ، جئارخ ، ( 230

هیآ 30. ناسنا ، هروس  ( 231

ص 256. ج 1 ، یفاک ، ( 232

تایآ 26 و 27. نج ، هروس  ( 233

.همئالا تازجعم  یف  عساتلا  باب  ص 143 ، ج 1 ، جئارخ ، ( 234

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 235

هیآ 57. ماعنا ، هروس  ( 236
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هیآ 12. سی ، هروس  ( 237

.نیبملا مامالا  ینعم  باب  ص 95 ، رابخالا ، یناعم  ( 238

.قلخلا یلع  ریدغلا  موی  یبنلا  جاجتحا  باب  ص 160 ، جاجتحا ، ( 239

.اهلیوأت یف  دروام  ردق و  هروس  ص 797 ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  ( 240

.هانلزنا انا  نأش  یف  باب  ص 251 ، ج 1 ، یفاک ، ( 241

هیآ 4. ناخد ، هروس  ( 242

.هانلزنا انا  نأش  یف  باب  ص 248 ، ج 1 ، یفاک ، ( 243

.ءادبلا باب  ص 147 ، ج 1 ، یفاک ، ( 244

.قباس عبنم  ( 245

هیآ 39. دعر ، هروس  ( 246

.دعر هروس  ص 215 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 247

.خسنلا ءادبلا و  باب 3 ، ص 97 ، ج 4 ، راونالاراحب ، ( 248

.نوسمخلا سماخلا و  سلجملا  ص 341 ، قودص ، یلاما  ( 249

.بلعذ ثیدح  باب  ص 304 ، دیحوت ، ( 250

.خسنلا ءادبلا و  باب 3 ، ص 97 ، ج 4 ، راونالاراحب ، ( 251

هیآ 39. دعر ، هروس  ( 252

.رفجلا هفیحصلا و  رکذ  هیف  باب  ص 238 ، ج 1 ، یفاک ، ( 253

هیلع هللا  یلص  یبنلا  ملع  اوثرو  همئالا  نا  باب  ص 224 ، ج 1 ، یفاک ، ( 254
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.تسا هدش  انعم  هب  لقن  هلآو ،

.قباس عبنم  ( 255

هیآ 30. هرقب ، هروس  ( 256

هیآ 18. ءارسا ، هروس  ( 257

.حاتتفالا ءاعد  یف  هرکذن  امیف  لصف  ص 58 ، لابقا ، ( 258

ص 107. ج 4 ، راونالاراحب ، ( 259

.ءادبلا باب  باب 54 ، ص 333 ، دیحوت ، ( 260

ص 162. متفه ، یس و  ياعد  هیداجس ، هفیحص  ( 261

هیآ 60. نونمؤم ، هروس  ( 262

هیآ 53. فسوی ، هروس  ( 263

هیآ 9. فاقحا ، هروس  ( 264

.یلامث هزمحوبا  ياعد  ( 265

هیآ 32. روط ، هروس  ( 266

.لهجلا لقعلا و  باتک  ،18  / 1، یفاک ( 267

.دئادشلادنع ربصلا  نیقیلا و  باب 52 -  ،156  / 67، راونالاراحب ( 268

.هدونج لقعلا و  تامالع  باب 4 ، ص 117 ، ،ج 1 ، راونالاراحب ( 269

.لهجلا لقعلا و  باتک  ، 1/11 یفاک ، ( 270

هیآ 77. هعقاو ، هروس  ( 271

هیآ 29. لمن ، هروس  ( 272

هیآ 7. ءارعش ، هروس  ( 273
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هیآ 58. ءارعش ، هروس  ( 274

هیآ 40. هقاح ، هروس  ( 275

هیآ 31. فسوی ، هروس  ( 276

.هنم رخآ  باب   / 8  / 2 یفاک ، ( 277

هیآ 115. هط ، هروس  ( 278

هیآ 70. ءارسا ، هروس  ( 279

هیآ 62. ءارسا ، هروس  ( 280

هیآ 120. لحن ، هروس  ( 281

هیآ 84. لحن ، هروس  ( 282

هیآ 45. ناقرف ، هروس  ( 283

هیآ 15. دعر ، هروس  ( 284

هیآ 172. فارعا ، هروس  ( 285

تایآ 1 و 2. توبکنع ، هروس  ( 286

هیآ 179. نارمع ، لآ  هروس  ( 287

.دیحوتلا عماوج  باب  ص 139 ، ،ج 1 ، یفاک ( 288

هیآ 27. نامقل ، هروس  ( 289

هیآ 21. هرقب ، هروس  ( 290

هیآ 38. ماعنا ، هروس  ( 291

هیآ 35. روط ، هروس  ( 292

.دیحوتلا عماوج  باب  ، 1/134 یفاک ، ( 293
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هیآ 10. دلب ، هروس  ( 294

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 295

تایآ 6 و 7. هرقب ، هروس  ( 296

.دوش هعجارم  تارایز  هب  ( 297

.نامه ( 298

هیآ 9. مجن ، هروس  ( 299

هیآ 172. فارعا ، هروس  ( 300

.هلوسر لجوزع و  هللا و  یهن  ام  باب  ، 288 ج 1 /  یفاک ، ( 301

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 302

.حورلا باب   134 یفاک 1 /  ( 303

.هدایز هیف  هنم و  رخآ ، باب   7 یفاک 2 /  ( 304

(305
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هیآ 172. فارعا ، هروس 

.هدایز هیف  هنمرخآ و  باب   7  / 2، یفاک ( 306

.باجا نم  لوا  هللا  لوسر  نا  باب  یفاک 2/11 ، ( 307

.رافکلا نمؤملا و  هنیط  باب   2  / 2، یفاک هنمرخآ 309 ) باب  ، 8  / 2 یفاک ، ( 308

.نامه ( 310

هیآ 172. فارعا ، هروس  ( 311

هیآ 35. روط ، هروس  ( 312

هیآ 67. میرم ، هروس  ( 313

هیآ 1. ناسنا ، هروس  ( 314

هیآ 4 و 5. نیط ، هروس  ( 315

هیآ 23. کلم ، هروس  ( 316

هیآ 24. کلم ، هروس  ( 317

.14 تایآ 12 -  نونمؤم ، هروس  ( 318

هیآ 172. فارعا ، هروس  ( 319

هیآ 30. مور ، هروس  ( 320

.دیحوتلا یلع  قلخلا  هرطف  باب  ، 12 یفاک 2 ، ( 321

هیآ 179. فارعا ، هروس  ( 322

هیآ 79. نونمؤم ، هروس  ( 323

.هل يرجام  هقلخلاءدب و  باب 1 -  4  / 15 راونالاراحب ، ( 324

.هنم ضرغلا  ءوضولا و  هفص  باب 4 ، ، 83  / 1 بیذهت ، ( 325
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.یهنلا یف  رخآ  باب 11 -  ، 235  / 55 راونالاراحب ، ( 326

.رافکلا نمؤملا و  هنیط  باب   4 یفاک 25 /  ( 327

.21 تایآ 18 -  نیقفطم ، هروس  ( 328

.10 تایآ 7 -  نیقفطم ، هروس  ( 329

هیآ 189. هرقب ، هروس  ( 330

.هیلع الدتسم  ءاج  قیدنز  یلع  هجاجتحا  ، 247  / 1 جاجتحا ، ( 331

دناسر یم  راثآ  هبترم  هب  ار  شیاضتقا  هبترم  دوش و  راهظا  نآ  تایتاذ  ات  دهد  یم  یگدامآ  هک  تسا  نآ  زیچ  ره  ریخ  هک  نادب  ( 332
لاعفا و تاکلم و  ات  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  ریخ  سپ  دوش ، راهظا  زا  عنام  هک  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  يزیچ  ره  رـش  و 
، دزاـس یناـف  دـنک و  جرخ  تیدوبع  تقیقح  ینعی  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یفدـه  هار  رد  ار  دوخ  ياـه  یئاراد  تافـص و  قـلطم 

سنا نج و  قلخ  فده  تیانع و  هک  تسادخ  ءاقب  هب  ندش  یقاب  ادخ و  تسد  رد  ندرم  تیدوبع  تقیقح 
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.فلؤم .دمآ  دهاوخ  هکنانچ  تسا 

هیآ 110. نارمع ، لآ  هروس  ( 333

.15 تایآ 12 -  نونمؤم ، هروس  ( 334

هیآ 155. هرقب ، هروس  ( 335

.152 تایآ 151 -  هرقب ، هروس  ( 336

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 337

هیآ 29. لاعفا ، هروس  ( 338

هیآ 28. دیدح ، هروس  ( 339

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 340

هیآ 122. ماعنا ، هروس  ( 341

هیآ 19. نارمع ، لآ  هروس  ( 342

هیآ 125. ءاسن ، هروس  ( 343

هیآ 112. هرقب ، هروس  ( 344

.نامه ( 345

هیآ 22. نامقل ، هروس  ( 346

؟ تسیچ ًالَمَع » ُنَسْحَأ  ْمُکیَأ   » هفیرش هیآ  ریسفت  دندیسرپ  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نایبلا  عمجم  رد  ( 347

هچنآ رد  دراد و  میب  دنوادخ  زا  همه  زا  رتشیب  رتلماک و  لقع  هک  یسک  دومرف : هاگنآ  دراد ، يرتوکین  لقع  امـش  زا  کیمادک  دومرف :
القع و نسحا  مکیا  : » هدـمآ یتیاور  رد  دـشاب و  امـش  زا  رتمک  يو  لـفاون  هچرگ  .دراد  رتشیب  شریذـپ  دومن  یهن  داد و  ناـمرف  ادـخ 

رتعیرـس ادـخ  تعاط  رد  دراد و  يرتشیب  عرو  ادـخ  مراحم  زا  رتوکین و  يدرخ  سک  ره  هللا ؛» هعاط  یف  عرـسا  هللا و  مراحم  نع  عروا 
« .تسا

يرت بئاص  لقع  نکیل  دـنک و  یم  يرتشیب  راک  هک  تسین  نیا  دارم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاـک  رد  و 
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.تسا قداص  تین  ادخ و  تیشخ  رد  لقع  تباصا  دراد و 

ار وت  سک  چـیه  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  تسا و  لمع  دوخ  زا  رتهب  دوش  صلاخ  ات  لمع  رب  ندـنام  یقاب  دومرف : هاگ  نآ 
یَلَع ُلَمْعی  ٌّلُک  ُْلق   » هفیرش هیآ  هاگنآ  .تسا  لمع  نامه  تین  دیـشاب ، هاگآ  تسا ، لمع  زا  رتهب  تین  ادخ و  زج  دنک  شیاتـس  نآ  رب 

، دوخ تین  رب  ینعی  .دومرف  تئارق  ار  هیآ 84 ) ءارسا ، هروس  « ) ِِهتَلِکاَش

زا دارم  میوگ :
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ماجنا ادـخ  ریغ و  نآ  يارب  ار  راک  ماگنه  نآ  رد  دـنیبب و  ار  ادـخ  زا  ریغ  لمع  ماگنه  هب  لماع  ینعی  تسایر ، زا  سرت  لمع  رب  ءاـقبا 
سپ ددرگ ، یم  رب  تدوخ  هب  نآ  ریغ  باوث و  هب  ندیـسر  هاوخ  باـقع و  زا  رارف  هاوخ  دـشاب و  ادـخ  هب  برق  هزیگنا  نآ  هاوخ  دـهد ،
يزیچ ادخ  قح  هب  يافو  زج  وا  و  ادـخ ، هب  يور  ندرپس  ینعی : هیآ 112 »). هرقب ، هروس  « ) ٌنِسُْحم َوُهَو   » یلاعت قح  نخـس  نیا  زا  دارم 

 ...- هللا همحر  فنصم  زا  دشاب  دبع  دوخ  نابز  هب  هچرگ  دهاوخن ، ار 

.هقدانزلا هیونثلا و  یلع  درلا  باب  ، 251 دیحوت ، ( 348

هیآ 99. رجح ، هروس  ( 349

.دوبعملا باب  . 87 یفاک 16 /  ( 350

.دوبعملا باب  ، 85 یفاک 1 /  ( 351

.دوبعملا باب  هیآ 256 ، هرقب ، هروس  ( 352

هیآ 119. هرقب ، هروس  ( 353

هیآ 28. أبن ، هروس  ( 354

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 355

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 356

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 357

هیآ 55. ءاسن ، هروس  ( 358

هیآ 30. هرقب ، هروس  ( 359

هیآ 28. رجح ، هروس  ( 360

تایآ 71 و 72. هروس ص ، ( 361

هیآ 80. ءاسن ، هروس  ( 362

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 363

هیآ 69. ءاسن ، هروس  ( 364
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هیآ 52. رون ، هروس  ( 365

هیآ 71. بازحا ، هروس  ( 366

هیآ 52. رون ، هروس  ( 367

.همئالا هعاط  ضرف  باب  ، 187  / 1 یفاک ، لوصا  ( 368

هیآ 2. هعمج ، هروس  ( 369

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  ( 370

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 371

هیآ 27. مور ، هروس  ( 372

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 373

هیآ 11. ءارسا ، هروس  ( 374

هیآ 4. ملق ، هروس  ( 375

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 376

هیآ 80. ءاسن ، هروس  ( 377

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ، 265 ج 1 ، یفاک ، ( 378

.هللا نم  همئالا  هرایز  یف  ثیدح  ، 330  / 1 صاصتخا ، ( 379

هیآ 7. دعر ، هروس  ( 380

(381
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.توریب هفرعملاراد ، پاچ  ، 427 ج 5 /  نایبلا ، عمجم 

.هادهلا مه  همئالا  باب  ، 191 / 1 یفاک ، ( 382

.نامه ( 383

.نامه ( 384

هیآ 7. هروس ص ، ( 385

.باتکلارداون یف  ، 667  / 1 لامکا ، ( 386

.دعر هروس  مهدزیس  هیآ  ، 359  / 1 یمق ، ریسفت  ( 387

.دعر هروس  مهدزیس  هیآ  ، 204 ج 2 /  یشایع ، ریسفت  ( 388

.مهن سلجم  ص 234 ، یسوط ، یلاما  ( 389

.دعر هروس  مهدزیس  هیآ  لیذ   45  / 4 روشنملاّردلا ، ریسفت  ( 390

.میدرکن ادیپ  ار  تیاور  نیا  نیع  تسا و  دوجوم  قوف  تیاور  هب  کیدزن  ءاسک و  ثیدح  رد  ( 391

.مامالل اهلک  ضرالا  نا  باب  ، 409 ج 1 /  یفاک ، ( 392

.نامه ( 393

.نامه ( 394

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 395

ص 703. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هقلطم  ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 396

.هللا لوسر  یلا  ضیفوتلا  باب  ، 265  / 1 یفاک ، ( 397

هیآ 4. ملق ، هروس  ( 398

هیآ 8. ءاسن ، هروس  ( 399

.نمؤملا هرایز  یف  ثیدح   330 صاصتخا /  زین  265 و   / 1 یفاک ، ( 400
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.268  / 1 یفاک ، ( 401

هیآ 105. ءاسن ، هروس  ( 402

هیآ 72. بازحا ، هروس  ( 403

.هیالولا یف  باوبالا  نم  رد  اونلا  ص 77 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 404

.لیواتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ، 413 یفاک ، ( 405

.هل تاناویحلا  دایقنا  یف  لصف  ، 314 / 2 بقانم ، ( 406

.همامالا نآرقلا  یف  هنامالا  نا  باب  ، 275  / 23 راونالاراحب ، ( 407

.هریح نم  ناک  ام  رکذ  یف  باب  ، 69  / 3 راونالاراحب ، ( 408

.دوش هعجارم  میدرک  رکذ  تاجردلا  رئاصب  بقانم و  یفاک و  زا  نونکا  مه  هک  یعبانم  هب  ( 409

هیآ 53. لاعفنا ، هروس  ( 410

هیآ 155. ءاسن ، هروس  ( 411

.ضرالا ناکرا  همئالا  نا  باب  ، 196  / 1 یفاک ، ( 412

.نایلیعامسا پاچ  ص 59  ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 413

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 414

هیآ 65. ءاسن ، هروس  ( 415

هیآ 36. بازحا ، هروس  ( 416

،194  / 2 یمق ، ریسفت  ( 417
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.ریهطت هیآ  لوزن  رد 

.نیقیلا نامیالا و  هقیقح  باب  ، 52 یفاک 2 /  ( 418

.حراوجلا یف  ثوثبم  نامیالا  نا  یف  باب  ، 32 ج 2 /  یفاک ، ( 419

.باتکلا ریغب  مکحلا  میرحت  باب  ، 34  / 27 هعیشلا ، لئاسو  ( 420

.هفرعملا یندا  باب  ، 86  / 1 یفاک ، ( 421

.هب الا  فرعی  هنا ال  باب  ، 85  / 1 یفاک ، ( 422

.نامه ( 423

.هب ّالا  فرعی  هنا ال  باب  ص 285 ، دیحوت ، ( 424

 . هبطخ 184 هغالبلا ، جهن  ( 425

و هیلزالا »  » و همدـقلا »  » لوا و لوعفم  ار  یلوعفم  ریمـض  میریگب و  لعاف  ار  ـالول  دـق و  ذـنم و  رگا  و  هبطخ 184 ، هغالبلا ، جـه  ( 426
يریگولج تیلزا  را  اهنآ  ثودح  دنشاب و  میدق  یکاردا  تالآ  دراذگ  یمن  نتشاد  نامز  : » دوش یم  نینچ  انعم  لوعفم ، ار  هملکتلا » »

.م دنیامن .» یم  عنم  لامک  زا  تالآ  ندوبن  لماک  دنک و  یم 

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 427

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 428

هیآ 36. لمن ، هروس  ( 429

هیآ 101. نارمع ، لآ  هروس  ( 430

هیآ 53. تلصف ، هروس  ( 431

باب 40.  242  / 91 راونالاراحب ، هبطخ 184 و  هغالبلا ، جهن  ( 432

.دیحوتلا عماوج  باب  ، 139  / 1 یفاک ، لوصا  ( 433

.153  / 4 راحب ، ًانیقی ، تددزا  ام  اطغلا  فشک  ول  ( 434

.هیورلا لاطبا  یف  باب  ، 97  / 1 یفاک ، ( 435
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.مالسلا هیلعرفعج  یبا  جاجتحا  ، 321 ج 2 /  جاجتحالا ، ( 436

.مهتفرعم یفرداون  باب 14 ، ، 1 راونالاراحب 26 /  ( 437

.ملاوعلا عمج  یلع  هجحلا  مهنا  باب 15 ، ، 46  / 27 راونالاراحب ، ( 438

اهنآ رب  ار  ناـشیا  تیـالو  هک  تسا  لوقنم  میکح  لداـع  يادـخ  زا  هنوگچ  دوشن ، تفاـی  تادوـجوم  همه  رد  ناـشیا  روـن  رگا  ( 439
.دنک فیلکت  نآ  شیریذپ  هب  ار  ناشیا  دنک و  هضرع 

.فنصم دشاب ، اهیلا » کنم  تلخد  امک   » ترابع ًارهاظ  و  دوب ، هنوگ  نیا  هخسن  رد  ( 440

.هفرع ياعد  ( 441

1 یفاک ، ( 442
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.مسا نم  مالسلا  هیلع  همئالا  یطعا  ام  باب  ، 230 / 

.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترایز  ص 604 ، لابقا ، ( 443

.رّرکتت هیعدا  نم  هرکذن  ام  یف  لصف  ص 69 ، لابقا ، ( 444

.حانتفالا ءاعد  نم  هرکذن  ام  یف  لصف  ص 58 ، لابقا ، ( 445

(. تسا هدش  انعم  هب  لقن  تیاور  نیا   ) 197  / 2 همغلا ، فشک  ، 148 و 47 /  ، 289  / 25 راونالاراحب ، ( 446

.مالسلا هیلع  یسوم  ثیدح  ، 42  / 8 یفاک ، ( 447

هیآ 164. نارمع ، لآ  هروس  ( 448

تایآ 16 و 17. هیثاج ، هروس  ( 449

هیآ 18. هیثاج ، هروس  ( 450

.اروشاع موی  یف  هَّللادبع  یبا  ترایز  حرش  ص 778 ، دجهتملا ، حابصم  ( 451

ام یف  باب  ص 282  مالـسلا 1 /  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  هحتاـفلا ، هروس  لـضف  باب 29 -  ، 234  / 89 راونالاراحب ، ( 452
.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  نع  ءاج 

.258  / 2 لاصخ ، ( 453

.228  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 454

هیآ 15. هروس ق ، ( 455

.هلالج لج  هللا  همظع  رکذ  باب 28 ، ، 277، دیحوت ( 456

هیآ 27. نامقل ، هروس  ( 457

هیآ 109. فهک ، هروس  ( 458

 . هللا لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ، 268  / 1 یفاک ، ( 459

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 460
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.هَّللا لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ، 268  / 1 یفاک ، ( 461

هیآ 9. ءارسا ، هروس  ( 462

هیآ 53. يروش ، هروس  ( 463

.هادهلا مه  همئألا  ّنا  باب  ، 191  / 1 یفاک ، ( 464

هیآ 35. رون ، هروس  ( 465

.یبنلا دلوم  باب  ، 441 یفاک 1 /  زا  لقن  هب   - 196  / 57 راونالاراحب ، ( 466

.رون هیآ   103 یمق 2 /  ریسفت  زا  لقن  هب   18  / 4 راونالاراحب ، ( 467

...لجوزع هَّللا  لوق  ریسفت  باب 15 ، ص 155  دیحوت ، ( 468

...هَّللا رون  همئالا  نا  باب  ،195  / 1 یفاک ، ( 469

.ءامسا ثودح  باب  ، 112 2 یفاک ، ( 470

هیآ 40. رون ، هروس  ( 471

 / یفاک 1 ( 472
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.195

.رون هیآ  ریسفت  ، 106 یمق 2 /  ریسفت  ( 473

هیآ 41. هرقب ، هروس  ( 474

هیآ 102. نارمع ، لآ  هروس  ( 475

هیآ 101. نارمع ، لآ  هروس  ( 476

.43 تایآ 41 -  بازحا ، هروس  ( 477

.رون هیآ  ریسفت  رد  ، 106  / 22 یمق /  ریسفت  ( 478

.164 دیحوت ، ( 479

...اهلجا نم  یتلا  هلعلا  باب 21 ، ، 202  / 1 نیدلا ، لامک  ( 480

.کلملا اهیف  نینذا  بلقلل  نا  باب  ، 266  / 2 یفاک ، ( 481

تایآ 16 و 17. هروس ق ، ( 482

.لهجلا لقعلا و  باتک  ، 20  / 1 یفاک ، ( 483

هیآ 53. ناقرف ، هروس  ( 484

 . تایآ 19 و 20 نمحرلا ، هروس  ( 485

هیآ 36. لحن ، هروس  ( 486

هیآ 17. رمز ، هروس  ( 487

هیآ 22. میهاربا ، هروس  ( 488

هیآ 268. هرقب ، هروس  ( 489

هیآ 19. هلداجم ، هروس  ( 490

...نا یف  رخآ  باب 25  ، 28  / 24 راونالاراحب ، ( 491
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.لهجلا لقعلا و  باتک  ، 20  / 1 یفاک ، ( 492

.هابتنالا اعدلا و  باب  ، 536 .رون 2 /  هیآ  لیوات  ، 15  / 4 راونالاراحب ، ( 493

.هیلا قرلا  مامالا و  هفرعم  باب  ، 180  / 1 یفاک ، ( 494

.صالخالا باب  ، 15  / 2 یفاک ، ( 495

.هَّللادنع اعدلا  باب   536 یفاک 2 ، ( 496

.نامه ( 497

.اهلجا نم  یتلا  هلعلا  باب  باب 21 ، ، 202  / 1 نیدلا ، لامکا  ( 498

.نساحم زا  لقن  هب  هَّللا  هملک  مهنا  باب 5 ، ، 176  / 24 راونالاراحب ، ( 499

هیآ 26. حتف ، هروس  ( 500

.135 تایآ 133 -  نارمع ، لآ  هروس  ( 501

تایآ 162 و 163. ماعنا ، هروس  ( 502

هیآ 161. ماعنا ، هروس  ( 503

هیآ 16. نباغت ، هروس  ( 504

هیآ 102. نارمع ، لآ  هروس  ( 505

هیآ 33. رجح ، هروس  ( 506

هیآ 12. فارعا ، هروس  ( 507

.78 تایآ 77 -  هروس ص ، ( 508

هیآ 30. جح ، هروس  ( 509

هیآ 120. ماعنا ، هروس  ( 510

.اهطئارش یف  لصف  ، 253  / 1 بقانم ، دیحوت ص 325 ، ، 80 ماما ، ریسفت  ( 511
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،130  / 1 یفاک ، ( 512
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.رداونلا یف  باب 

.یسربط موحرم  عماجلا  عماوج  ( 513

.نارمع لآ  هروس  ، 96  / 1 یمق ، ریسفت  ( 514

.نارمع لآ  زا  هیآ 3   ، 162  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 515

.لیرنتلا نم  فَُتن  تکن و  هیف  باب  ، 414  / 1 یفاک ، ( 516

.نارمع لآ  هروس  ، 163  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 517

.نوتالتلا عساتلا و  سلجملا  ، 218 قودص ، یلاما  ( 518

.حالس نم  همئالا  دنع  ام  باب  ، 236  / 1 یفاک ، ( 519

یلع اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـهع  قبط  هک  نیا  هچ  مدرک ، انعم  عئارـشا  للع  زا  لقن  هب  راحب  رد  يا  هلمج  اب  ار  هلمج  نیا  ( 520
هعضو نیح  متاخلا  یلا  ترظنف  تسا : نیا  هلمج  راونالاراحب  رد  اذل  دشاب ، هدش  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  يرتشگنا  دیاب  مالسلا  هیلع 

.درادن تبسانم  قایس  اب  هک  دمآ  هتعضو »  » اجنیا رد  یلو  ینمیلا  هعبصا  یف  مالسلا  هیلع  یلع 

هیآ 26. ءابن ، هروس  ( 521

.فتن تکن و  هیف  باب  ، 418  / 1 یفاک ، ( 522

.207  / 1 یفاک ، ( 523

.ءابن هروس  ریسفت 78  رد  ، 401  / 2 یمق /  ریسفت  ( 524

.اضرلا نع  ءاجامف   / 6  / 2 اضرلا ، رابخا  نویع  ( 525

 . هیآ 86 ءارعش ، هروس  ( 526

تایآ 49 و 50. میرم ، هروس  ( 527

.میهاربا هروس  مهدراهچ  هیآ  ، 224  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 528

.تیبلا ءانب  میهاربا و  ، 12  / 1 یمق ، ریسفت  ( 529

هیآ 15. ماعنا ، هروس  ( 530

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 948 

http://www.ghaemiyeh.com


.سانلا اعد و  كرت  یف  باب  ، 214  / 2 یفاک ، ( 531

.لجوزع هَّللا  نم  هیادهلا  باب  ، 166  / 1، یفاک ( 532

....هجحلاو نایبلاو  فیرعتلا و  باب 64  ص 415 ، دیحوت ، ( 533

.هدئام هروس  مجنپ  هیآ  ، 321  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 534

.انرکذ امم  طسبا  حرش  یف  لصف  و 33 ، ص 223 ، لابقا ، ( 535

هیآ 101. فارعا ، هروس  ( 536

رمع یلوم  هلئسا  ، 235  / 1 یمق ، ریسفت  ( 537
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.240 رقابلا ، نم 

.هنمرخآ باب  ، 10  / 2 یفاک ، ( 538

.سنوی هروس  زا  مهد  هیآ  ، 126  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 539

.قاثیملا هتنیطلا و  باب 1 ، ، 237  / 5 راونالاراحب ، ( 540

.سنوی هروس  مهد  هیآ  ، 126  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 541

.نامه ( 542

.11 تایآ 6 -  کلم ، هروس  ( 543

هیآ 109. هدئام ، هروس  ( 544

.مالسلا هیلع  یسیع  هایحا  يذلا  ثدح  ، 338  / 8 یفاک ، ( 545

.دشاب طلغ  یمق  ًارهاظ  هدئام و  هروس  هیآ 5  ، 349  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 546

 . 85  / 1 یفاک ، ( 547

.لجوزع هنا  باب 41  ص 285 ، دیحوت ، ( 548

...قلخلا ماما  یلع  هولصلا  مالسلا و  باب  ، 227  / 99 راونالاراحب ، ( 549

.نینمؤملاریما یلع  صنلا  هراشالا و  باب  ، 297  / 1 یفاک ، ( 550

...ءاسمالاو حابصالا  نا  لوقلا  باب  ، 534  / 2 یفاک ، ( 551

.لیئارسا ینب  هروس  مهدفه  هیآ  ، 280  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 552

.حابص لک  یف  اعدلا  نم  بحتسی  ام  باب  ، 235  / 1 هیقف ، ( 553

...اهلجا نم  یتلا  هلعلا  باب  ، 29  / 1 عیارشلا ، للع  ( 554

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  جارعم  ، 13  / 2 یمق ، ریسفت  ( 555

.280  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 556
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.رکشلا باب  ، 99  / 2 یفاک ، ( 557

هیآ 269. هرقب ، هروس  ( 558

.مامالا هفرعم  باب   185  / 1 یفاک ،  ( 559

.151  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 560

.رئابکلا باب  ، 284 یفاک ج 2 /  ( 561

.هرقب هروس  ، 151  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 562

.رصنلا تخب  هصق  ص 92 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 563

...ماکحالا عیمج  یف  عوجرلا  بوجو  باب  ، 77  / 27 هعیشلا ، لئاسو  ( 564

.دیعلا هولص  دعب  رخآ  ياعد  ، 296 یگنس ،) پاچ  ) لامعالا لابقا  ( 565

هیآ 269. هرقب ، هروس  ( 566

.ذاوشلا یف  لضف  ، 273  / 3 بقانم ، يدیب 568 ) تقلخ  یلاعت : هلوق  لیوأت  یف  رخآ  باب  ، 5  / 4 راونالاراحب ، ( 567

،193 دیحوت ، ( 569
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.هنیب قرفلا  یلاعت و  هَّللا  ءامسا  باب 

.ءامسالا یناعم  باب  ، 116  / 1 یفاک ، ( 570

...رازی یتلا  هعماجلا  تارایزلا  باب 9 ، ، 195  / 99 راونالاراحب ، ( 571

.دیحوتلا باب  ، 134  / 1 یفاک ، ( 572

.فوخلا عم  قحلا  هعاذا  میرحت  باب  ، 296  / 12 كردتسم ، ( 573

.بعصتسم بعص  مهثیدح  نا  ءاج  امیف  ، 42  / 1 یفاک ، ( 574

.مهلئاضف مهبقانم و  عماوج  باب  ، 264  / 26 راونالاراحب ، ( 575

.دشاب هدش  فیحصت  نیقیلا »  » هک تسین  رود  و  تسا ، حیحص  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نییبنلا  افلخ  هک  راحب  تیاور  ( 576

.دراد نیساوطلا » هیاوطلا و  مامتل   » باتک نتم  رد  ( 577

مه رود  هب  ار  ناشیا  كرتشم  نمـشد  کی  هک  يا  هدـع  يانعم  هب  هزمه و  رـسک  اب  بلإ »  » نآ ظفلت  تسین ، مس  ياـنعم  هب  بلا  ( 578
، نافع نبا  یلع  بلا  هحلطل  ًاـبجعاو  : » مالـسلا هیلع  یلع  ثیدـح  یف  بلا  تسا : هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  رد  دـشاب ، یم  دـنک  یم  عمج 
«. اوعمجن اوبلات  هتعمج و  شیجلا  تبلا  اهقاس و  اهعمج و  ياابلإ  لبالا  تبلا  مهلوق  نم  سانلا  عمج  يا  هتقفـص  یناـطعا  لـتق  اذا  یتح 

.مجرتم

 . هیآ 39 هروس ص ، ( 579

.بعصتسم بعص  مهثیدح  نا  ءاج  ام  یف  باب  ، 402  / 1 یفاک ، ( 580

.بعصتسم بعص  مهثیدح  نا  ءاج  ام  یف  باب  ، 402  / 1 یفاک ، ( 581

.ءادبلا باب  ، 147  / 1 یفاک ، ( 582

.قولخم نآرقلا  نا  باب 14 -  ، 120  / 89 راونالاراحب ، ( 583

.هیمکحلا لاوقالا  نم  دنب  ، 43  / 18 هغالبلا ، جهن  حرش  ( 584

.41 تایآ 42 -  تلصف ، هروس  ( 585

.ناکملا نوکلا و  باب   89  / 1 یفاک ، ( 586
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 . 8  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 587

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یلع  صنلا  هراشالا و  باب  ، 293  / 1 یفاک ، ( 588

.هَّللا مسا  نم  همئالا  یطعا  ام  باب  ، 230  / 1 یفاک ، ( 589

،392 ج 5 /  یفاص ، ریسفت  ( 590
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ینعم باب  ، 6 رابخالا ، یناـعم  329 و  یمعفک ، حابصم  ص 92 ، دـیحوت ، 234 و   / 3 راونالاراحب ، توریب و  یملعا ، هسـسوم  پاـچ 
.دمصلا

 . هیآ 83 ءاسن ، هروس  ( 591

.ءاسن هروس  زا   260  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 592

.ماعنا هروس  زا  ، 361  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 593

هیآ 59. ماعنا ، هروس  ( 594

.یبنلا هزجعم  ، 212  / 2 یمق ، ریسفت  ( 595

.نیبملا مامالا  ینعم  باب  ، 95 رابخالا ، یناعم  ( 596

...مالسلا هیلع  مدآ  ندل  نم  هیصولا  لاصتا  باب  ، 211  / 1 نیدلا ، لامکا  ( 597

.نوتسلا ثلاثلا و  سلجملا  ص 402 ، قودص ، یلاما  ( 598

.ماما هیصولا  لاصتا  باب  ، 212  / 1 نیدلا ، لامکا  ( 599

.یلمآ هداز  نسح  همالع  داتسا  بیرعت  هب  ، 443 برعم 1 /  یفاک ، لوصا  ( 600

هیآ 84. ماعنا ، هروس  ( 601

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  ( 602

هیآ 23. ءاسن ، هروس  ( 603

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 604

.جحلا هاکزلاو و  هولصلا  مهنا   10 باب 66 ، ، 303 ج 24 /  راونالاراحب / ( 605

.نامه ( 606

هیآ 115. هرقب ، هروس  ( 607

.بابقلا ثیدح  ، 242  / 8 یفاک ، ( 608
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.ءایبنالا یبنلا و  روما  حرش  هیف  باب  ص 536 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 609

 . بنیز یبا  دمحم  یف  يورام  ص 291 ، یشک ، لاجر  ( 610

.هَّللارما هال  همئالا و  باب  ، 193  / 1 یفاک ، ( 611

.ءامسالا ثودح  باب  ، 113  / 1 یفاک ، ( 612

هیآ 79. ماعنا ، هروس  ( 613

تایآ 162 و 163. ماعنا ، هروس  ( 614

.ثیداحا رکذ  یف  عبارلا  لصفلا   40 ج 1 /  یلائللا ، یلاوع  ( 615

هیآ 41. فرخز ، هروس  ( 616

.مسقلا ءاعدلا و  نم  رکذن  ام  یف  لصف  ص 706  لابقا ، ( 617

.ءاعدلا نم  هرکذن  یف  لصف  ص 675   ، لابقا ( 618

.هینابعش تاجانم  ( 619

هیآ 89. ءارعش ، هروس  ( 620

.تسا هدش  تیاور  دیحوت  هروس  نمض  نایبلا  عمجم  رد  ( 621

.دیحوت هروس  صئاصخ  باب 24 . ، 384  / 89 راونالاراحب ، ( 622

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 623

(624
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.لیمک ياعد 

هیآ 75. لحن ، هروس  ( 625

.هانعم مدآل و  هکئالملا  دوجس  ، 221 يرکسع ، ماما  ریسفت  ( 626

.نانجلا ثیدح  ، 95  / 8 یفاک ، ( 627

.رشحلا یف  هعیشلا  ناکم  ، 53  / 2 یمق ، ریسفت  ( 628

.هیآ نیمه  نمض  رد  ( 629

هیآ 92. هدئام ، هروس  ( 630

.380  / 23 راونالاراحب ، توریب و  پاچ  لیزتلا ، نم  فتن  تکن و  هیف  باب  426 و 427   / 1 یفاک ، لوصا  ( 631

هیآ 93. هدئام ، هروس  ( 632

هیآ 29. لافنا ، هروس  ( 633

هیآ 28. دیدح ، هروس  ( 634

هیآ 37. جح ، هروس  ( 635

هیآ 93. هدئام ، هروس  ( 636

.ثدحملا تابثا  ملاعلا و  ثودح  باب  ، 78  / 1 یفاک ، ( 637

.هدئادش توملا و  تارکس  باب 6 ، ، 6/156 راونالاراحب ، ( 638

هیآ 99. رجح ، هروس  ( 639

.نآرقلا هعامس  نم  رفاکلا  ارعشقا -  ، 295  / 2 یمق ، ریسفت  ( 640

.مکح نب  ماشه  دمحم  یبا  یف   267 یشک ، لاجر  ( 641

.لوسرلا عامتجا   / 53 ماما ، ریسفت  ( 642

هیآ 2. کلم ، هروس  ( 643
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.163 تایآ 162 ، ماعنا ، هروس  ( 644

.همئالا لسرلا و  ءایبنالا و  تاقبط  باب   175  / 2 یفاک ، لوصا  ( 645

.اضرلا نع  ءاج  ام  باب  ، 216  / 1 اضرلا ، رابخا  نویع  ( 646

.همایقلا موی  حون  ثیدح   291  / 8 یفاک ، ( 647

.ماعنا هروس  ، 365  / 1 یشایع ، ریسفت  ( 648

.یغبنی یتلا  همعطالا  نم  هلمج  باب  ، 23  / 25 هعیشلا ، لئاسو  ( 649

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 650

هیآ 6. بازحا ، هروس  ( 651

.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ، 420  / 1 یفاک ، ( 652

هیآ 33. صصق ، هروس  ( 653

هیآ 6. رجح ، هروس  ( 654

هیآ 25. رمق ، هروس  ( 655

هیآ 43. لحن ، هروس  ( 656

....رکذلا لها  نا  باب   ، 211  / 1 یفاک ، ( 657

.لحن هروس  ، 260  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 658

.اضرلا سلجم  رکذ  باب  ، 239  / 1 اضرلا ، رابخا  نویع  ( 659

تایآ 10 و 11. قالط ، هروس  ( 660

تاجردلا 7 رئاصب  ( 661

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 957 

http://www.ghaemiyeh.com


...یف باب   42

211  / 1 یفاک ، ( 662

هیآ 83. سی ، هروس  ( 663

.مالسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  دلوم  باب  ، 471  / 1 یفاک ، ( 664

هیآ 86. دوه ، هروس  ( 665

.رفعجوبا هب  ربخا  ام  باب  ، 330  / 1 لامکا ، ( 666

.هلیسو مان  هب  نینمؤملاریما  هبطخ  ، 18  / 8 یفاک ، ( 667

.اهقاقتشا ءامسالا و  یناعم  باب  ، 117  / 1 یفاک ، ( 668

.ءامسالا یف  باب  ، 118  / 1 یفاک ، ( 669

.هب فصو  ام  ریغب  هفص  نع  یهنلا  باب  ، 102  / 1 یفاک ، لوصا  ( 670

.نامه ( 671

.دیحوتلا یف  لوالا  لصفلا  ، 10 راونالا ، هاکشم  ( 672

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 673

 . هیآ 80 فارعا ، هروس  ( 674

.فارعا هروس   / 42  / 2 یشایع ، ریسفت  ( 675

.هانعم مدآل و  هکئالملا  دوجس  ماما ص 219 ، ریسفت  ، 150 / 11 راحب ، ( 676

.مهرقتحا نوملسملا و  يذآ  نم  باب  ، 152  / 1 یفاک ، ( 677

هیآ 134. هط ، هروس  يَزَْخنَو » َّلِذَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اَنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َالَْول  ( 678

هیآ 153. ماعنا ، هروس  ( 679

باب 22. ، 66  / 8 راونالاراحب ، ( 680
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.طارصلا ینعم  باب  ص 22 ، رابخالا ، یناعم  ( 681

.طارصلا باب 22  ، 70  / 8 راونالاراحب ، ( 682

40 تایآ 35 -  رون ، هروس  ( 683

 . هیآ 8 نباغت ، هروس  ( 684

هیآ 157. فارعا ، هروس  ( 685

هیآ 28. دیدح ، هروس  ( 686

هیآ 12. دیدح ، هروس  ( 687

هیآ 8. فص ، هروس  ( 688

.لجوزع هَّللا  رون  یلو  همئالا  نا  باب  ، 194  / 1 یفاک ، ( 689

.ناضمر رهش  نیمادلب ص 209 ، رکذت ، هیعدا  نم  هرکذن  امیف  لصف  لابقا ص 72 ، یلامث ، هزمحوبا  ياعد  ( 690

هجحلا یلا  رارطضالا  باب  ، 168  / 1 یفاک ، ( 691

.دیحوتلا یف  هل  هبطخ  نم  ص 272 ، هبطخ 168 ، هغالبلا ، جهن  ( 692

.ناکم نوک و  باب  ، 90  / 1 یفاک ، ( 693

.هلیسو مان  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  ، 18  / 8 یفاک ، ( 694

، هیداجس هفیحص  ( 695

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 959 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ياعد 28  134

هیآ 18. نارمع ، لآ  هروس  ( 696

 . هیآ 3 دیدح ، هروس  ( 697

.هفرع موب  هیعدا  نم  هرکذن  ام  یف  لصف  ص 348 ، لابقا ، ( 698

تایآ 162 و 163. ماعنا ، هروس  ( 699

.صالخالا باب  ، 16  / 2 یفاک ، ( 700

.هرقتحاو نیملسملا  يذآ  نم  باب  ، 253  / 2 یفاک ، ( 701

 . هیآ 30 هرقب ، هروس  ( 702

..كرش یفن ، دیحوت و  باب 6 ، ، 212  / 3 راونالاراحب ، ( 703

.هجحلا یلا  رارطضالا  باب  ، 168  / 1 یفاک ، ( 704

.ماشلا لها  ثیدح  ، 94  / 8 یفاک ، ( 705

هیآ 180. تافاص ، هروس  ( 706

.اعدلا نم  هرکذن  امیف  لصف  ص 687 ، لابقا ، ( 707

هیآ 9. مجن ، هروس  ( 708

هیآ 26 و 27. نج  هروس  ( 709

.بیغلا رکذ  هیف  ردان  باب  ص 256 ، ج 1 ، یفاک ، ( 710

.مالسلا هیلع  مامالا  تازجعم  یف  عساتلا  باب  ص 343 ، ج 1 ، جیارخ ، ( 711

.مالسلا مهیلع  همئالا  لسرلا و  ءایبنالا و  تاقبط  باب  ص 175 ، ج 1 ، یفاک ، ( 712

.رخآ ضارتعا  نع  باوج  ص 48 ، ج 1 ، نیدلا ، لامکا  ...للع ؛ باب 1 ، ص 12 ، ج 12 ، راونالاراحب ، ( 713

لباـقم رد  نید  ینعی  هغل » ضرقلا  وا  عیبملا  نع  نیدـلا  و   » .تسا حـتف  هب  نید  زا  تلآ  مسا  رـسک  هب  نید  هک : نیا  نآ  حیـضوت  ( 714
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زین تسا و  نآ  هب  هلماعم  عوقو  هک  تسا  نآ  نید  زا  دارم  سپ  .تسا  هدمآ  عمجم  رد  هک  نانچ  .تسا  یتغل  ضرق  يانعم  هب  ای  الاک و 
هک دشاب  یم  دوجو  زا  يا  هصح  نید  هک  انعم  نیا  هب  نیوکت  رد  .تسا  نید  عیرـشت  نیوکت و  رد  دـبع  زا  هضافتـسا  ادـخ و  زا  هضافا 

...دنک یم  هضافا  يو  هب  دبع  داجیا  ودب  رد  ار  نآ  دنوادخ 

هَّللا نیمه  دوش ، یم  هدیمان  یمسا  هَّللا  هب  دنک  فرص  یلاعت  يادخ  هدارا  رد  ار  نآ  دبع  رگا 
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توغاط و هب  دـنک  جرخ  یناسفن  تایهتـشم  اهاوه و  رد  ار  نآ  دـبع  رگا  دـشاب و  یم  میقتـسم  طارـص  یقثولا و  هورع  نینمؤم و  یلو 
ِیف َهاَرْکِإ  َال  : » تسا هفیرش  هیآ  نیا  نآ  دزاس و  یم  هارمگ  ار  هدنور  هار  نیا  .دوش  یم  هدیمان  میقتـسم  ریغ  طارـص  یقثو و  ریغ  هورع 

میقتسم طارص  هب  دنز  گنچ  ادخ  هب  سک  ره   » ینعی ٍمیِقَتْسُم » ٍطاَرِص  َیلِإ  يِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعی  ْنَمَو  : » دومرف و  ...کئلوا...ِنیِّدلا »
 - هر فنصم -  .نک  عجارم  نآ  هب  میا  هدرک  يرتشیب  نایب  يوقت  تقیقح  نایب  رد  یقتلا » مالعا  و   » هرقف رد  و  تسا » هدش  ییامنهار 

هیآ 33. هبوت ، هروس  ( 715

هیآ 33. هبوت ، هروس  ( 716

.تئارب هروس  ص 87 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 717

.مئاقلا مایقب  هلّوؤملا  تایآلا  باب 5 ، ص 60 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ( 718

عمـس ّهنا  یعبر  نب  هیابع  زا  هرهاطلا ) تایآلا  لیوأت  دـئاوفلا و  عماج   ) زنک زا  لقن  هب  ص 60 ، ج 51 ، راونالا ، راـحب  رد  تیاور  ( 719
يدون الإ و  هیرق  یقبی  یتح ال  هدیب  یسفن  يذلا  الک و  دعب  کلذ  رهظأ  هیآلا  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  لوقی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 

.ایشع هرکب و  هَّللا  لوسر  ادمحم  نأ  هَّللا و  الإ  هلإ  نأ ال  هداهشب  اهیف 

.هادهلا مه  همئالا  نا  باب  ص 191 ، ج 1 ، یفاک ، ( 720

.هجحلا یلا  رارطضالا  باب 1 ، ص 3 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 721

هیآ 30. مور ، هروس  ( 722

.دیحوتلا یلع  قلخلا  هرطف  باب  ص 12 ، ج 2 ، یفاک ، ( 723

.هلقنی نا  زوجی  له  نامیالا و  توبث  باب  ص 416 ، ج 2 ، یفاک ، ( 724

...یلع قلخلا  لجوزع  هَّللا  هرطف  باب  ، 53 ص 329 ، دیحوت ، ( 725

.دیحوتلا یلع  قلخلا  هرطف  باب  ص 12 ، ج 2 ، یفاک ، ( 726

نید ص 281 ، ج 3 ، راونالاراحب ، ( 727
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.یلائللا یلاوغ  زا  لقن  هب  هرطفلا ، فینحلا و 

هیآ 14. ماعنا ، هروس  ( 728

هیآ 138. هرقب ، هروس  ( 729

.مالسالا یه  هغبصلا  نا  یف  باب  ص 14 ، ج 2 ، یفاک ، ( 730

.هرقب هروس  ص 63 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 731

ص 8. هعیشلا ، لئاضف  ( 732

هیآ 75. هروس ص ، ( 733

.مهحاورا همئالا و  نادبا  قلخ  باب  ص 389 ، ج 1 ، یفاک ، ( 734

.مالسلا مهیلع  همئالا  دیلاوم  باب  ص 387 ، ج 1 ، یفاک ، مالسلا 736 ) مهیلع  همئالا  دیلاوم  باب  ص 385 ، ج 1 ، یفاک ، ( 735

.قباس عبنم  ( 737

.تیملا یف  هل  يرج  ام  هقلخ و  ءدب  باب 1 ، ص 27 ، ج 15 ، راونالاراحب ، ( 738

مامت ياـنعم  ندوب  لوهجم  هب  لـئاق  رگا  اـی  و  دـسرب ، نآ  نطاوب  قیاـقح و  هب  یـسک  رگم  تسین ، مهف  لـباق  تیاور  نیا  رهاـظ  ( 739
دشاب و یمن  مالسلا  هیلع  موصعم  كرابم  نهد  زا  هدوب و  طلغ  ملـسم  شخب  نیا  رد  هژیو  هب  اه  لیـصفت  نیا  زا  یخرب  میوش ، تیاور 

.مییامنن رظن  راهظا  نآ  هرابرد  میراذگاو و  شلها  هب  ار  نآ  ملع  ای 

هیآ 37. ءایبنا ، هروس  ( 740

.رفاکلا نمؤملا و  هنیط  باب  ص 2 ، ج 2 ، یفاک ، ( 741

هیآ 29. لافنا ، هروس  ( 742

هیآ 28. دیدح ، هروس  ( 743

هیآ 2. لحن  هروس  ( 744

هیآ 52. يروش ، هروس  ( 745

هیآ 15. رفاغ ، هروس  ( 746

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 963 

http://www.ghaemiyeh.com


.مالسلا مهیلع  همئالا  اهب  هَّللا  ددسی  یتلا  حورلا  باب  ص 273 ، ج 1 ، یفاک ، ( 747

.یحولا رودص  هیفیک  یف  رخآ  ب2 ، ص 364 ، ج 18 ، راونالاراحب ، ( 748

.همئالا یف  یتلا  حاورا  رکذ  هیف  باب  ص 272 ، ج 1 ، یفاک ، ( 749

.ماما تمصع  يانعم  باب  ص 132 ، رابخالا ، یناعم  ( 750

هیآ 9. ءارسا ، هروس  ( 751

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  ( 752

ج یشایع ، زا  لقن  هب  مالسالا  نامیالا و  نیب  قرفلا  باب 24 . ص 233 ، ج 65 ، راونالاراحب ، ( 753

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 964 

http://www.ghaemiyeh.com


.هرقب هروس  ص 102 ، ، 1

.ثیدحلا هیقب  هیف  و  مهد ، سلجم  ، 272 یسوط ، یلاما  ( 754

هیآ 125. ماعنا ، هروس  ( 755

.سانلا ءاعد  كرت  یف  باب  ص 214 ، ج 2 ، یفاک ، ( 756

.لجوزع هَّللا  نم  هنا  هیادهلا  باب  ص 166 ، ج 1 ، یفاک ، ( 757

.هجحلا نایبلا و  فیرعتلا و  باب  ص 415 ، دیحوت ، ( 758

ص 321 و 376. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 759

تایآ 73 و 74. ءارسا ، هروس  ( 760

هیآ 65. رمز ، هروس  ( 761

تایآ 44 و 45. هقاح ، هروس  ( 762

هیآ 74. ءارسا ، هروس  ( 763

هیآ 36. تلصف ، هروس  ( 764

هیآ 34 و 35. تلصف ، هروس  ( 765

هیآ 200. فارعا ، هروس  ( 766

.هماکحا هبادآ و  هئارقلا و  باب  ص 35 ، ج 82 ، راونالاراحب ، هذاعتسالا و  بابحتسا  باب  ص 134 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 767

.ناطیشلا یلع  مالسلا  هیلع  هئاعد  نم  ناک  و  مهدفه ، ياعد  ص 84 ، هیداجس ، هفیحص  ( 768

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 769

.هیبیدحلا حلص  ص 314 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 770

هیآ 2. حتف ، هروس  ( 771

ص 10. ج 2 ، نآرقلا ، هباشتم  ص 24 و  و ج 68 ، ص 75 ، ج 17 ، راونالاراحب ، ( 772
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.دوش هعجارم  یلبق  رابخا  هب  ( 773

.تاجانملا هیعدا  باب 32 ، ص 151 ، ج 91 ، راونالا ، راحب  ( 774

.رئابکلا باب  ص 281 ، ج 2 ، یفاک ، ( 775

.10 تایآ 8 -  هعقاو ، هروس  ( 776

هیآ 253. هرقب ، هروس  ( 777

.رکشلا باب 11 ، ص 23 ، ج 68 ، راحب ، ( 778

هیآ 60. نونمؤم ، هروس  ( 779

.ناضمر رهش  یف  رحسلا  ءاعد  ص 587 ، دجهتملا ، حابصم  و  ناضمر ، رهش  ص 209 ، نیمالا ، دلبلا  ( 780

هیآ 23. فارعا ، هروس  ( 781

هیآ 121. هط ، هروس  ( 782

.ناضمر رهش  یف  رحسلا  ءاعد  ص 587 ، دجهتملا ، حابصم  و  ناضمر ، رهش  ص 209 ، نیما ، دلب  ( 783

زا لقن  هب  اهتیفیک ، رجفلا و  هلفان  باب 13 ، ص 338 ، ج 84 ، راونالاراحب ، ( 784

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 966 

http://www.ghaemiyeh.com


.مالسلا هیلع  نینمؤملاریمالا  رافغتسالا  ص 47 ، نیما ، دلب 

هیآ 39. مجن ، هروس  ( 785

تایآ 40 و 41. مجن ، هروس  ( 786

.4 هیآ 1 -  نمحرلا ، هروس  ( 787

.نمحرلا هروس  ص 343 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  زا  لقن  هب  موجنلا  مالسلا  مهیلع  مهنا  باب 30 ، ص 67 ، ج 24 ، راونالاراحب ، ( 788

هیآ 70. ءارسا ، هروس  ( 789

.رشع عباسلا  سلجملا  ص 489 ، یسوط ، یلاما  ( 790

.لیئارسا ینب  هروس  زا  ص 302 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  زا  لقن  هب  ناسنالا  لضف  باب 39 ، ص 300 ، ج 57 ، راونالاراحب ، ( 791

.حورلا باب  ص 134 ، ج 1 ، یفاک ، ( 792

هیآ 72. هروس ص ، ( 793

یلص هَّللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ص 267 ، ج 1 ، یفاک ، زا  لقن  هب  هبح ، هتعاط و  بوجو  باب  ص 6 ، ج 17 ، راونالاراحب ، ( 794
.هلآو هیلع  هللا 

هیآ 105. هدئام ، هروس  ( 795

.قاحسا حبذ  ص 226 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 796

هیآ 130. تافاص ، هروس  ( 797

هیآ 129 و 130. تافاص ، هروس  ( 798

...یناعم زا  لقن  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هئامسا  باب 6 ، ص 87 ، ج 16 ، راحب ، ( 799

ص 390. هبعک ، هبتکم  موس ، پاچ  عماجلا  عماوج  دمحم و  لآ  سی  لآ  نا  باب 8 ، ص 167 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 800

هیآ 119. هبوت ، هروس  ( 801

هیآ 119. هدئام ، هروس  ( 802

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 967 

http://www.ghaemiyeh.com


.هلآو هیلع  هللا  یلص  هلوسر  یلا  لجوزع  هَّللا  ضوف  ام  باب  ص 208 ، ج 1 ، یفاک ، ( 803

.قباس عبنم  ( 804

رارضلا دجسم  ص 307 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 805

هیآ 26 و 27. نج ، هروس  ( 806

.همئالا اهب  هَّللا  دّدس  یتلا  حورلا  باب  ، 1/273 یفاک ، ( 807

هیآ 52. يروش ، هروس  ( 808

.قباس عبنم  ( 809

هیآ 85. ءارسا ، هروس  ( 810

هیآ 27. مور ، هروس  ( 811

هیآ 4. ملق ، هروس  ( 812

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 813

هیآ 80. ءاسن ، هروس  ( 814

همئالا نا  باب  ص 193 ، ج 1 ، یفاک ، ( 815

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 968 

http://www.ghaemiyeh.com


 - لجوزع ءافلخ - 

هیآ 55. رون ، هروس  ( 816

.دینک هعجارم  قباس  عبنم  هب  ( 817

.انلزنا ّانا  نأش  یف  ص 250 ، ج 1 ، یفاک ، ( 818

هیآ 30. هرقب ، هروس  ( 819

هیآ 28 و 29. رجح ، هروس  ( 820

هیآ 71 و 72. هروس ص ، ( 821

هیآ 24. رشح ، هروس  ( 822

هیآ 22. دیدح ، هروس  ( 823

.هدیزملا هرشعلا  تاعکرلا  نیب  اعدلا  ص 79 و 86 ، ج 3 ، بیذهت ، ( 824

هیآ 54. هرقب ، هروس  ( 825

هیآ 83. ءاسن ، هروس  ( 826

.مالسلا مهیلع  مهتعاط  بوجو  باب 17 ، ج 23/283 ، راونالاراحب ، ( 827

.ءاسن هروس  یشایع 1/260 ، ریسفت  زا  لقن  هب  ج 23/295 ، راونالاراحب ، ( 828

.لجوّزع هَّللا  ءادهش  همئالا  ّنأ  یف  باب  ج 1/190 ، یفاک ، ( 829

هیآ 41. ءاسن ، هروس  ( 830

.قباس عبنم  ( 831

هیآ 143. هرقب ، هروس  ( 832

ص 275. تارف ، ریسفت  ج 23/236 و 237 و  ، 16/375 راونالاراحب ، ( 833

.یبنلا یلع  لامعالا  ضرع  باب  ، 219 یفاک ، ( 834
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هیآ 105. هبوت ، هروس  ( 835

.قباس عبنم  ( 836

ص 639. ج 2 ، لاصخ ، ( 837

.نوفرعی مهنا  همئالا  یف  باب 12 ، ص 338 ، تاجردلارئاصب ، زا  لقن  هب  هجحلا ، مهنا  باب 15 ، ص 41 ، ج 27 ، راونالاراحب ، ( 838

.فلخ يذلا  قلخلا  نا  همئالا  یف  باب  باب 14 ، ص 493 ، تاجردلارئاصب ، ( 839

.رئارس زا  لقن  هب  ملاوعلا ، عیمج  یلع  هجحلا  مهنا  باب 15 ، ص 46 ، ج 27 ، راونالاراحب ، ( 840

.همایقلا موی  حون  ثیدح  ص 267 ، ج 8 ، یفاک ، ( 841

.ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  نأش  یف  باب  ص 250 ، ج 1 ، یفاک ، ( 842

هیآ 1 و 2. ردق ، هروس  ( 843

هیآ 27 و 28. فارعا ، هروس  ( 844

هیآ 256 و 257. هرقب ، هروس  ( 845

.98 هیآ 100 -  لحن ، هروس  ( 846

هیآ 286. هرقب ، هروس  ( 847

.30 هیآ 33 -  هرقب ، هروس  ( 848

هیآ 227. ءارعش ، هروس  ( 849

ص 67. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  صالخالا ؛ باب  ص 15 ، ج 2 ، یفاک ، ( 850

، رجح هروس  ( 851
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هیآ 87.

...لجوزع هَّللا  لوق  ریسفت  باب  ص 150 ، دیحوت ، ( 852

.رجح هروس  ص 249 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 853

هروس باب 39 -  ، 114 ص 116 -  ج 24 ، راونالاراحب ، هلآو 855 ) هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دالیم  ص 377 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 854
.رجح

.دمحم لآ  نم  همئالا  یف  باب 4 ، ص 65 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 856

...لجوزع هَّللا  لوق  ریسفت  باب  ص 150 ، دیحوت ، ( 857

ص 30. ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 858

.مامالا نع  ءاج  ام  یف  باب  ص 58 ، يرکسع ، نسح  ماما  ریسفت  ( 859

...رهش یف  اعدلا  نم  هرکذن  یف  لصف  ، 667 لابقا ، ( 860

...رهش یف  اعدلا  نم  هرکذن  ام  یف  لصف  ، 667 لابقا ، ( 861

باب ص 139 ، ج 1 ، یفاک ، مالسلا 863 ) هیلع  میهاربا  یبا  یلا  رخآ  دنسب  هیف  و  دیحوتلا ، عماوج  باب  ص 140 ، ج 1 ، یفاک ، ( 862
.دیحوتلا عماوج 

.اهقاقتشا ءامسالا و  یناعم  باب  ص 117 ، ج 1 ، یفاک ، ( 864

.اهقاقتشا ءامسالا و  یناعم  باب  ص 118 ، ج 1 ، یفاک ، ( 865

.رحسلا یف  رخآ  اعد  ص 80 ، لابقا ، ( 866

.اهقاقتشا ءامسالا و  یناعم  باب  ص 116 ، ج 1 ، یفاک ، ( 867

هیآ 152. هرقب ، هروس  ( 868

هیآ 198. هرقب ، هروس  ( 869

هیآ 25. ناسنا ، هروس  ( 870

هیآ 14 و 15. یلعا ، هروس  ( 871
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هیآ 8. لمزم ، هروس  ( 872

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 873

هیآ 1. یلعا ، هروس  ( 874

.تاجانملا هیعدا  باب 132 ، ص 151 ، ج 91 ، راونالاراحب ، ( 875

هیآ 172. فارعا ، هروس  ( 876

.مهتنیط مهراونا و  مهحاورا و  ودب  باب 1 ، ص 24 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 877

هیآ 16. نج ، هروس  ( 878

باب 1. ص 24 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 879

...و داهجلا  هیلع  بجی  نم  باب  ص 13 ، ج 5 ، یفاک ، ( 880

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 881

هیآ 11. فارعا ، هروس  ( 882

و ج ص 125 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ( 883
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ص 527. ماما ، ریسفت  ص 402 و  ص 255 و ج 70 ، ، 9

هیآ 111. هرقب ، هروس  ( 884

هیآ 46. توبکنع ، هروس  ( 885

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 886

هیآ 111. هرقب ، هروس  ( 887

هیآ 111. هرقب ، هروس  ( 888

هیآ 78. سی ، هروس  ( 889

هیآ 79. سی ، هروس  ( 890

هیآ 81. سی ، هروس  ( 891

ص 434. هیواعم و ص 21 و ص 100 و ج 3 ، زا  رکب  یبا  نب  دمحم  بتک  ص 183 و  ج 1 ، جاجتحا ، ( 892

.نیمسق یلع  لادجلا  نا  یف  ص 527  ماما ، ریسفت  ( 893

هیآ 115. نونمؤم ، هروس  ( 894

.مهلاوحا فالتخا  قلخلا و  قلخ  هلع  باب  ص 9 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ص 313 ، ج 5 ، راونالاراحب ، ( 895

.قباس عبنم  ( 896

هیآ 37. دمحم ، هروس  ( 897

هیآ 38. دمحم ، هروس  ْمَُکلاَْثمَأ » اُونوُکی  َال  َُّمث  ْمُکَریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإَو  ( 898

هیآ 147. ءاسن ، هروس  ( 899

هیآ 7. ءارسا ، هروس  ( 900

هیآ 17. هدجس ، هروس  ( 901

اهنآ رب  اهنآ  راثآ  دـننک و  روهظ  دـنناوتب  هک  دوش  یم  ققحم  یتروص  رد  تافـص  ندوب  لامک  هک : تسا  نیا  قوف  بلطم  ناـیب  ( 902
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ظاحل هب  ادـخ  تافـص  روهظ  نوچ  دـشاب و  هتـشادن  ای  دـشاب و  هتـشاد  یتفـص  نینچ  یـسک  هک  تسین  یتواـفت  هنرگو  دوش ، بترتم 
ناکما ملاع  نیاربانب  دندودحم  ریغ  اهنآ  تسا و  دودـحم  ناکما  ملاع  هک  نیا  هچ  تسین ، نکمم  ناکما  ملاع  رد  ندوب  ادـخ  تافص 

، دیتسه يروط  نیا  زین  امش  دوخ  هکنانچ  دوش ، راکشآ  تافـص  نآ  راثآ  دیاب  نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  ار  تافـص  شیاجنگ  دناوت  یمن 
هتـشاد و يرهظم  ناکما  ملاع  رد  تافـص  نآ  زا  مادک  ره  ات  درک  قلخ  ار  اهنآ  رد  تادوجوم  نیمز و  اه و  نامـسآ  زا  ار  قیالخ  اذـل 

تافص نآ  زا  ینأش  هبترم و  تادوجوم  زا  مادک  ره 
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.تسا هدیرفآ  هژیو  یتفص  ندرک  راکشآ  يارب  دنوادخ  ار  يدوجوم  ره  هکلب  درادن ، دوجو  رارکت  دوجو  رد  نیاربانب  دنهد ، ناشن  ار 
( فنصم )

...هیف تخفن  یلاعت و  هلوق  لیوأت  باب 6 ، ص 13 ، ج 4 ، راونالاراحب ، حورلا ، باب  ص 134 ، ج 1 ، یفاک ، ( 903

هیآ 29. رجح ، هروس  ( 904

.صالخالا باب  ص 15 ، ج 2 ، یفاک ، ( 905

هیآ 3. رجح ، هروس  ( 906

َِکتایآ َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اَنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َالَْول   » هفیرش هیآ  زین  و  هیآ 42 ، لافنا ، هروس  ...هنیب  نع  کله  نم  کلهیل  هفیرش  هیآ  نیمضت  ( 907
اُوناَک اَِمب  ِنوُْهلا  ِباَذَْعلا  ُهَقِعاَص  ْمُْهتَذَـخَأَف  يَدُْـهلا  یَلَع  یَمَْعلا  اوُّبَحَتْـساَف   » هیآ زین  هیآ 134 و  هط ، هروس  يَزَْخنَو » َّلِذـَن  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 

...رگید تایآ  زین  هیآ 17 و  تلصف  هروس  َنُوبِسْکی ،»

.18 هیآ 20 -  ءارسا ، هروس  ( 908

رشلا ریخلا و  باب  ص 154 ، ج 1 ، یفاک ، ( 909

ص 160. ج 5 ، راونالاراحب ، قباس و  عبنم  یفاک ، ( 910

حابصم ص 555 و  یمعفک ، حابـصم  ناـضمر ، رهـش  ص 189 ، نیما ، دـلب  اعدـلا و  نم  هرکذـن  اـمیف  لـضف  ص 706 ، لاـبقا ، ( 911
ص 844. دجهتملا ،

هیآ 33. لحن ، هروس  ( 912

هیآ 38. رثدم ، هروس  ( 913

هیآ 21. روط ، هروس  ( 914

هیآ 7. میرحت ، هروس  ( 915

.155 هیآ 157 -  هرقب ، هروس  ( 916

هیآ 153. هرقب ، هروس  ( 917

باب 88. ص 185 ، هعیرشلا ، حابصم  ( 918
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هیآ 155. هرقب ، هروس  ( 919

.40 هیآ 43 -  رثدم ، هروس  ( 920

ص 7 و ص 300. ج 24 ، راحب ، نآرقلا ، هعامس  نم  رفاکلا  رارعشقا  ص 395 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 921

.مهیف لزنا  ام  لیوأتلا  عماوج  باب  ص 338 ، ج 24 ، راونالاراحب ، لیزنتلا و  نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 419 ، ج 1 ، یفاک ، ( 922

هیآ 10 و 11. هعقاو ، هروس  ( 923

باب ص 434 ، ج 1 ، یفاک ، ( 924
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.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف 

.1 هیآ 10 -  سمش ، هروس  ( 925

هیآ 111 و 112. هبوت ، هروس  ( 926

.هرقب هروس  ص 57 و 63 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 927

ص 116 و 227. ص 306 و 365 و ج 2 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 928

هیآ 18. هیثاج ، هروس  ( 929

.ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 62 ، ج 2 ، یفاک ، ( 930

.ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 62 ، ج 2 ، یفاک ، زا  لقن  هب  ص 336 ، ج 69 ، راونالاراحب ، ( 931

ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 63 ، ج 2 ، یفاک ، ( 932

ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 63 ، ج 2 ، یفاک ، ( 933

.فئاطلاب هَّللا  لوسر  فاضا  يذلا  ثیدح  ص 156 ، ج 8 ، یفاک ، ( 934

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  ( 935

هیآ 41 و 42. تلصف ، هروس  ( 936

.نآرقلا لضف  یف  ص 6 ، ج 2 ، یشایع ، زا  لقن  هب  ص 120 ، ج 89 ، راونالاراحب ، ( 937

.یشک یشایع و  ریسفت  یلاما و  دیحوت و  زا  لقن  هب  قولخم ، نآرقلا  نا  باب 14 ، ات 121  ص 117  ج 89 ، راونالاراحب ، ( 938

.مالسلا هیلعاضرلا  باحصا  ص 490 ، یشک ، لاجر  نآرقلا ، لضف  یف  ص 8 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 939

حالـس نم  همئالا  دـنع  ام  باـب  ص 77 ، تاجردـلارئاصب ، زا  لـقن  هـب  نآرقلا ، یف  هناـمالا  نا  باـب  ص 277 ، ج 23 ، راـحب ، ( 940
.لوسرلا

.مالسلا هیلعرفعج  یبا  دعب  مئاقلا ، مامالا  رکذ  باب  ص 187 ، ج 2 ، دیفم ، داشرا ، ( 941

.لوسرلا حالس  نم  همئالا  دنع  ام  باب  ص 174 ، تاجردلارئاصب ، ( 942
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.مالسلا هیلع  قداصلا  هَّللادبع  یبا  جاجتحا  ص 271 ، ج 2 ، جاجتحا ، ( 943

.مهدنع ام  مهمولع و  تاهج  باب  ص 18 ، ج 26 ، راونالاراحب ، ( 944

.قباس عبنم  ( 945

.مامالا عفری  یلاعت  هَّللا  نا  باب 8 ، ص 136 ، ج 26 ، راونالاراحب ، ( 946

هیآ 115. ماعنا ، هروس  ( 947

هیآ 24. رون ، هروس  ( 948

، هیشاغ هروس  ( 949
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هیآ 25 و 26.

.همایقلا موی  سانلا  ثیدح  باب  ص 159 ، ج 8 ، یفاک ، ( 950

.همایقلا موی  سانلا  ثیدح  باب  ص 163 ، ج 8 ، یفاک ، ( 951

( . 952

« .میداتسرف يراکشآ  رون  امش  يوس  هب  هدمآ و  امش  يارب  یناهرب  امش  راگدرورپ  زا  « ؛ هیآ 174 ءاسن ، هروس  ( 953

هیآ 97. دوه ، هروس  ( 954

هیآ 33. لمن ، هروس  ( 955

هیآ 39. هروس ص ، ( 956

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 957

ص 433. ج 2 ، جاجتحا ، ( 958

.هَّللا فصو  یف  مالسلا  هیلعاضرلا  نع  ءاج  ام  باب  ص 216 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخالا  نویع  ( 959

.باتکلا رداون  یف  باب  ص 675 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 960

.مهدراهچ سلجم  ، 406 یسوط ، یلاما ، ( 961

.هتافص مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  ص 198 ، ج 1 ، یفاک ، ( 962

هیآ 38. ماعنا ، هروس  ( 963

هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 964

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 965

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 966

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 967

هیآ 72 و 73. ءایبنا ، هروس  ( 968
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هیآ 68. نارمع ، لآ  هروس  ( 969

هیآ 56. مور ، هروس  ( 970

هیآ 68. صصق ، هروس  ( 971

هیآ 36. بازحا ، هروس  ( 972

.36 هیآ 41 -  ملق ، هروس  ( 973

هیآ 24. دمحم ، هروس  ( 974

هیآ 87. هبوت ، هروس  ( 975

هیآ 21. لافنا ، هروس  ( 976

هیآ 22. لافنا ، هروس  ( 977

هیآ 23. لافنا ، هروس  ( 978

هیآ 93. هرقب ، هروس  ( 979

هیآ 21. دیدح ، هروس  ( 980

هیآ 35. سنوی ، هروس  ( 981

هیآ 269. هرقب ، هروس  ( 982

هیآ 247. هرقب ، هروس  ( 983

هیآ 113. ءاسن ، هروس  ( 984

هیآ 54 و 55. ءاسن ، هروس  ( 985

هیآ 50. صصق ، هروس  ( 986

هیآ 8. دمحم ، هروس  ( 987

هیآ 35. رفاغ ، هروس  ( 988
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هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 989

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 990

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 991

.هتافو هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دلوم  باب  ص 446 ، ج 1 ، یفاک ، ( 992

همئالا و نادبا  قلخ  باب  ص 389 ، ج 1 ، یفاک ، ( 993

هریبک هعماج  ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 981 

http://www.ghaemiyeh.com


.مهحاورا

نامـسآ رد  یلعا  لثم  ياراد  وا  تسا و  رت  ناسآ  وا  رب  هداعا  دنک و  یم  هداعا  سپـس  دروآ ، یم  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  و  ( 994
(. هیآ 27 مور ، هروس   ) .تسا میکح  زیزع  وا  تسا و  نیمز  اه و 

هیآ 26 و 27. نمحر ، هروس  ( 995

هیآ 88. صصق ، هروس  ( 996

.يدیب تقلخ  یلاعت ، هلوق  لیوأت  باب 1 ، ص 7 ، ج 4 ، راونالاراحب ، ( 997

...ذاوش یف  لصف  ص 272 ، ج 3 ، بقانم ، ( 998

...قرف یلاعت و  هَّللا  ءامسا  باب 29 ، ص 193 ، دیحوت ، ( 999

.هقاقتشا ءامسالا و  یناعم  باب  ص 116 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1000

هیآ 57 و 58. سنوی ، هروس  ( 1001

.سنوی هروس  ص 313 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1002

.سنوی هروس  ص 124 ، ج 2 ، یشایع ، ( 1003

...هَّللا همعن  مالسلا  مهیلع  مهنا  باب 29 ، ص 64 ، ج 24 ، راونالاراحب ، ( 1004

.سنوی هروس  ص 124 ، ج 2 ، یشایع ، ( 1005

هیآ 27. هرقب ، هروس  ( 1006

.19 هیآ 21 -  دعر ، هروس  ( 1007

.دعر هروس  ص 363 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1008

.محرلا هلص  باب  ص 156 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1009

.دعر هروس  ص 208 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1010

.قباس عبنم  ( 1011
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.20 هیآ 25 -  دعر ، هروس  ( 1012

هیآ 40. فارعا ، هروس  ( 1013

هیآ 42. فارعا ، هروس  ( 1014

هیآ 58. ءاسن ، هروس  ( 1015

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  حالس  نم  مالسلا  مهیلع  همئالا  دنع  نم  باب  ص 180 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 1016

.ءاسن هروس  ص 249 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1017

.نارقلا یف  هنامالا  نا  باب 16 ، ص 277 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 1018

...سانلا یلع  بجی  ام  باب  ص 378 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1019

...يذلا مامالا  فرعی  مامالا  نا  باب  ص 276 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1020

.ءاسن هروس  ص 246 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1021

هیآ 72. بازحا ، هروس  ( 1022

امیف باب  ص 306 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 1023
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...نب یلع  مامالا  نع  ءاج 

...یلع تضرع  یتلا  هنامالا  یناعم  باب  ص 110 ، رابخالا ، یناعم  ( 1024

...فتن تکن و  باب  ص 413 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1025

هیلع نینمؤملاریما  هیالو  یف  رخآ ، باـب  ص 76 ، تاجردـلا ، رئاصب  ناسنالا ؛ لضف  باب 39 ، ص 280 ، ج 57 ، راونـالاراحب ، ( 1026
...یتلا هنامالا  ینعم  باب  ص 110 ، رابخالا ، یناعم  مالسلا 1027 )

...باجحلا هیآ  لوزن  ص 198 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1028

هیآ 189. هرقب ، هروس  ( 1029

.باتکلا ریغب  مکحلا  میرحت  باب  ص 34 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  باب 4 ، ص 198 ، ج 28 ، راونالاراحب ، ( 1030

.رجاهملا نم  هریثک  هعامج  یلع  هجاجتحا  ص 155 ، ج 1 ، جاجتحا ، ( 1031

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  باب 7 ، ص 119 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 1032

.هرقب هروس  ص 84 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1033

.رمالا لها  مالسلا  مهیلع  مهنا  باب 62 ، ص 248 ، ج 24 ، جاجتحا ، زا  لقن  هب  راونالاراحب ، ( 1034

هیآ 2. توبکنع ، هروس  ( 1035

هیآ 140 و 141. نارمع ، لآ  هروس  ( 1036

هیآ 154. نارمع ، لآ  هروس  ( 1037

.نمؤملا ءالتبا  هدش  باب  ص 252 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1038

...ءالتبا هدش  باب  ص 253 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1039

.نمؤملا ءالتبا  هدش  باب  ص 253 ، ج 2 ، یفاک ، ...ءاطبالا  هلع  باب 24 ، ص 371 ، ج 90 ، راونالاراحب ، ( 1040

ص 253. ج 2 ، نمؤملا ، ءالتبا  هدش  باب  ( 1041

هیآ 31. رثدم ، هروس  ( 1042
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.فتن تکن و  هیف  باب  ص 427 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1043

.32 هیآ 35 -  رثدم ، هروس  ( 1044

هیآ 36 و 37. رثدم ، هروس  ( 1045

هیآ 38 و 39. رثدم ، هروس  ( 1046

...رفعج هزمح و  مالسلا و  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لضف  ص 348 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1047

.40 هیآ 43 -  رثدم ، هروس  ( 1048

...لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 419 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1049

(1050
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هیآ 10 و 11. هعقاو ، هروس 

...لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 434 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1051

.نآرقلا هعامس  نم  رفاکلا  رارعشقا  ص 395 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1052

.45 هیآ 49 -  رثدم ، هروس  ( 1053

...فتن تکن و  هیف  باب  ص 434 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1054

...رافکلا رارعشقا  ص 395 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1055

هیآ 87. میرم ، هروس  ( 1056

...و تکن  هیف  باب  ص 431 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1057

...هیصولا هیفیک  ص 56 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1058

.21 هیآ 25 -  دعر ، هروس  ( 1059

هیآ 36. رون ، هروس  ( 1060

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 1061

هیآ 105. ءاسن ، هروس  ( 1062

.105 هیآ 108 -  دوه ، هروس  هلآو 1064 ) هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ص 267 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1063

.دوه هروس  ص 159 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1065

هیآ 3. فهک ، هروس  ( 1066

.دوه هروس  ص 160 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1067

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 1068

هیآ 48. ءاسن ، هروس  ( 1069

.هَّللادعوا یتلا  رئابکلا  هفرعم  باب  ص 574 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 1070
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...هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ظافلا  نم  و  ص 411 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( 1071

.ءاسن هروس  ص 245 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1072

.ءاسن هروس  ص 246 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1073

.دعولا یهنلا و  رمالا و  باب  ص 409 ، دیحوت ، ( 1074

هیآ 107. دوه ، هروس  ( 1075

.نمؤملا ءالتبا  هدش  باب  ص 255 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1076

.نمؤملا ءالتبا  هدش  باب  ص 258 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1077

.نانجلا یف  هیلو  هَّللا  یطعی  اذام  ص 250 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1078

هیآ 53. رمز ، هروس  ( 1079

.هیتولاطلا هبطخ  ص 35 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1080

...تنصحا همطاف  نا  يورام  یناعم  باب  ص 107 ، رابخالا ، یناعم  ( 1081

یطعی اذام  ص 250 ، ج 2 ، یمق ، ( 1082
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.نانجلا هیلاو  هَّللا 

...تنصحا همطاف  نا  يورام  یناعم  باب  ص 107 ، رابخالا ، یناعم  ( 1083

.هتئیس هّرضی  نامیالا ال  نا  باب  ص 464 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1084

هیآ 27. هدئام ، هروس  ( 1085

.هتئیش هرضی  نامیالا  نا  باب  ص 464 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1086

هیآ 54. هبوت ، هروس  ( 1087

.نوثالثلا سماخلا و  سلجملا  ص 298 ، دیفم ، یلاما  ( 1088

.مهتعافش هعیشلا و  نع  حفصلا  باب  ص 100 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ( 1089

هیآ 23. ناقرف ، هروس  ( 1090

.مارحلا بساکملا  باب  ص 126 ، ج 5 ، یفاک ، ( 1091

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  ضرعت  لامعالا  باب  ص 436 ، تاجردلارئاصب ، ( 1092

.تاعاسلا لضفا  مالسلا  هیلع  یلع  ص 112 ، ج 2 ، یمق ، ( 1093

.هیشاغ هروس  ص 418 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1094

هیآ 2 و 3. هیشاغ ، هروس  ( 1095

.همایقلا موی  سانلا  ثیدح  ص 160 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1096

هیآ 3 و 4. هیشاغ ، هروس  ( 1097

.همایقلا موی  سانلا  ثیدح  ص 212 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1098

هیآ 137. ءاسن ، هروس  ( 1099

.لتقلا ماکحا  ص 156 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1100

.ءاسن هروس  ص 279 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1101
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.ءاسن هروس  ص 281 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1102

هیآ 83. لحن ، هروس  ( 1103

.فتن تکن و  هیف  باب  ص 427 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1104

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 1105

.لحن هروس  ص 266 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1106

هیآ 88. لحن ، هروس  ( 1107

.لحن هروس  ص 388 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1108

هیآ 27. مور ، هروس  ( 1109

.هانعم هکئالملا و  دوجس  باب  ص 150 ، ج 11 ، راونالاراحب ، ( 1110

.لیئارسا ینب  نع  لتقلا  عافترا  ص 266 ، مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  ( 1111

هیآ 63. هرقب ، هروس  ( 1112

...لتقلا عافترا  ص 259 ، ماما ، ریسفت  ( 1113

هیآ 58 و 59. هرقب ، هروس  ( 1114

.هرقب حبذ  هصق  ص 276 ، مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  ( 1115

هیآ 71. هرقب ، هروس  ( 1116

، هرقب هروس  ( 1117
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هیآ 68.

.هنم رخآ  باب  ص 8 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1118

هیآ 115. هط ، هروس  ( 1119

هیآ 286. هرقب ، هروس  ( 1120

هیآ 152. ماعنا ، هروس  ( 1121

.ءامکحلا لاوقا  نایب  یف  لیصفت  لییدن و  ص 85 ، ج 58 ، راونالاراحب ، ( 1122

.حاورالا نامیالا و  مالسلا -  هیلع  هرکذ  ص 188 ، لوقعلا ، فحت  ( 1123

...لیصفت لییذت و  ص 85 ، ج 58 ، راونالاراحب ، ( 1124

هیآ 29. رجح ، هروس  ( 1125

هیآ 27 و 28. رجف ، هروس  ( 1126

.یسرکلا شرعلا و  باب  ص 129 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1127

...نادبا قلخ  باب  ص 390 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1128

...نادبا قلخ  باب  ص 389 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1129

.18 هیآ 21 -  نیففطم ، هروس  ( 1130

...مالسلا مهیلع  همئالا  دیلاوم  باب  ص 385 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1131

...دیؤم مهنا  مهیف و  یتلا  حاورالا  باب 3 ، ص 49 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1132

...همئالا دیلاوم  باب  ص 385 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1133

ح 3. ص 389 ، ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  مهبولق  مهحاورا و  همئالا و  نادبا  قلخ  باب  یفاک ، ( 1134

.دیؤم مهنا  مهیف و  یتلا  حاورالا  باب 3 ، ص 49 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1135

.مهراونا مهحاورا و  ودب  باب 1 ، ص 8 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1136
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.مهراونا مهحاورا و  ودب  باب 1 ، ص 9 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1137

.مهراونا مهحاورا و  ودب  باب 1 ، ص 9 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1138

هیآ 18. نیففطم ، هروس  ( 1139

...ّصنلا یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور  ام  باب 24 ، ص 265 ، ج 1 ، نیدلا ، لامکا  ( 1140

.هَّللاب نمؤملا  هرایز  یف  ثیدح  ص 267 ، صاصتخا ، ( 1141

.ضرالا ناکرا  مه  همئالا  نا  باب  ص 197 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1142

.ضعب نم  مهضعب  نا  همئالا  یف  باب 7 ، ص 479 ، تاجردلارئاصب ، ( 1143

...همئالا یف  باب  ص 480 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 1144

.مالسلا مهیلع  همئالا  هرایز  یف  ثیدح  ص 266 ، صاصتخا ، ( 1145

ص 267، صاصتخا ، ( 1146
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.نمؤملا هرایز  یف  ثیدح 

...همئالا نا  یف  باب  ص 480 ، تاجردلارئاصب ، ( 1147

.مهتنیط مهحاورا و  ودب  باب 1 ، ص 17 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1148

.مهتنیط مهحاورا و  ودب  باب  ص 17 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1149

هیآ 69. ءاسن ، هروس  ( 1150

هیآ 75. هروس ص ، ( 1151

هیآ 75. هروس ص ، ( 1152

.هیشاغ هروس  ص 552 ، تارف ، ریسفت  ( 1153

ص 552. تارف ، ریسفت  ( 1154

.بعصتسم بعص  مهثیدح  نا  ءاج  امیف  باب  ص 402 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1155

.باب نامه  ص 401 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1156

هیآ 7. هنیب ، هروس  ( 1157

.ثیداحا هیقب  هیف  عساتلا  سلجملا  ص 251 ، یسوط ، یلاما  ( 1158

.نآرقلا یف  هعیشلا  یف  لزن  ام  باب  ص 171 ، ج 1 ، نساحم ، ( 1159

هیآ 8. هنیب ، هروس  ( 1160

.نینمؤملاریمال هبطخ  باب  ص 365 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1161

هیآ 35 و 36. رون ، هروس  ( 1162

...ءاملعلا ءاهقفلا و  ثیدح  ص 331 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1163

...هرجشلا عم  مالسلا  هیلع  مدآ  ثیدح  ص 129 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1164

.مدآ ندل  نم  هیصولا  لاصتا  باب 22 ، ص 217 ، ج 1 ، نیدلا ، لامکا  ( 1165
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.رون هیآ  ریسفت  ص 103 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1166

...نم هب  عفتنی  نم  باب  ص 256 ، ج 6 ، یفاک ، ( 1167

هیآ 69. ءاسن ، هروس  ( 1168

.ءاسن هروس  ص 256 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1169

.عبنم نامه  ( 1170

هیآ 70. ناقرف ، هروس  ( 1171

.همئالا هعافش  هعیشلا و  نع  حفصلا  باب 18 ، ص 100 ، ج 65 ، راونالاراحب ، ( 1172

...هقش نوعبس  دمحلا  ءاول  ص 582 ، ج 2 ، لاصخ ، ( 1173

.هیبیدح حلص  ص 314 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1174

هیآ 2. حتف ، هروس  ( 1175

.مالسلا هیلعاضرلا  نع  رباج  امیف  باب  ص 57 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 1176

...نع حفصلا  باب 18 ، ص 98 ، ...هعافشلا و ج 65 ، باب 21 ، ص 40 ، ج 8 ، راونالاراحب ، ( 1177

هیآ 7. رفاغ ، هروس  ( 1178

نویع ( 1179
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...اضرلا نع  ءاج  ام  باب 26 ، ص 262 ، ج 1 ، اضرلارابخا ،

...هیتولاطلا هبطخ  ص 33 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1180

هیآ 7 و 8. رفاغ ، هروس  ( 1181

.نمؤم هروس  ص 255 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1182

هیآ 12 و 13. دیدح ، هروس  ( 1183

هیآ 69. ءاسن ، هروس  ( 1184

.نافنص نمؤملا  نا  یف  رخآ  باب 11 ، ص 192 ، ج 64 ، یفاک ، زا  لقن  هب  راونالاراحب ، ( 1185

...مالسلا هیلع  مدآل  هکئالملا  دوجس  ص 221 ، مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  ( 1186

هیآ 35. هرقب ، هروس  ( 1187

.مالسلا هیلعاضرلا  نع  ءاج  ام  یف  باب 28 ، ص 306 ، مالسلا ، هیلعاضرلارابخا  نویع  ( 1188

هیآ 286. هرقب ، هروس  ( 1189

هیآ 10. دلب ، هروس  ( 1190

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 1191

هیآ 41. رون ، هروس  ( 1192

هیآ 44. ءارسا ، هروس  ( 1193

هیآ 48 و 49. لحن ، هروس  ( 1194

...مالسلا مهیلع  همئالا  دیلاوم  باب  ص 385 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1195

هیآ 115. ماعنا ، هروس  ( 1196

هیآ 18. نارمع ، لآ  هروس  ( 1197

هیآ 4. ردق ، هروس  ( 1198
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هیلع هتدـالو  باـب 1 ، ص 2 ، ج 48 ، راونـالاراحب ، مالـسلا ؛ مهیلع  مهتدـالو  لاوحا  باـب 2 ، ص 42 ، ج 25 ، راونـالاراحب ، ( 1199
.مالسلا

.ثیداحا هیف  يذلا  لضفلا  باب  باب 12 ، ص 440 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 1200

ص 299. ...للعلا ، باتک  ص 314 ، ج 2 ، نساحم ، ( 1201

...هجحلا موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب  ص 162 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1202

...هجحلا موزل  فیرعتلا و  نایبلا و  باب  ص 163 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1203

.عبنم نامه  ( 1204

هیآ 115. هبوت ، هروس  ( 1205

هیآ 8. سمش ، هروس  ( 1206

هیآ 3. ناسنا ، هروس  ( 1207

هیآ 17. تلصف ، هروس  ( 1208

هیآ 120. هبوت ، هروس  ( 1209

.مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یلع  صنلا  هراشالا و  باب  ص 311 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1210

ص 86. ینامعن ، تبیغ  زا  لقن  هب  مالسلا ، هیلعرقابلا  صوصن  باب  ص 393 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ( 1211

هیآ 24. هبوت ، هروس  ( 1212

ج 2، یفاک ، ( 1213
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( .دراد فالتخا  نیا  اب  تیاور  رخآ   ) نیقیلا لضف  باب  ص 58 ،

...ردان باب 14 ، ص 1 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ( 1214

هیآ 5. هنیب ، هروس  ( 1215

هیآ 45. هرقب ، هروس  ( 1216

هیآ 7. دعر ، هروس  ( 1217

.8 هیآ 11 -  دعر ، هروس  ( 1218

هیآ 15. رفاغ ، هروس  ( 1219

هیآ 10 و 11. قالط ، هروس  ( 1220

هیآ 19 و 20. نمحرلا ، هروس  ( 1221

هیآ 180. تافاص ، هروس  ( 1222

هیآ 27. مور ، هروس  ( 1223

.ءامسا ثودح  باب  ص 113 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1224

.هنم رخآ  باب  ص 44 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1225

ص 143. ص 164 و ج 67 ، ج 66 ، راونالاراحب ، قرفلا ؛ بابحتسا  باب  ص 161 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1226

.نامیا تاجرد  باب  ص 43 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1227

هیآ 83 و 84. لمن ، هروس  ( 1228

.ضرالا هباد  مالسلا  هیلع  یلع  ص 130 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1229

.هعجرلا باب  ص 52 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1230

هیآ 47. فهک ، هروس  ( 1231

.ضرالا هباد  مالسلا  هیلع  یلع  ص 131 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1232
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.رئاصب زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 39 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1233

.هعجرلا باب  ص 116 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1234

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 44 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1235

.ءاعدلا نم  هرکذن  امیف  لصف  ص 687 ، لابقا ، ( 1236

.هفرع زور  صوصخم  لامعا  ص 225 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ( 1237

هیآ 5. هط ، هروس  ( 1238

.نمحرلا هلوق  یف  ص 127 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1239

.نمحرلا هلوق  یف  ص 128 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1240

.دیحوت عماوج  باب  ص 139 و 140 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1241

هیآ 259. هرقب ، هروس  ( 1242

.41 هیآ 43 -  هروس ص ، ( 1243

هیآ 243. هرقب ، هروس  ( 1244

هیآ 55 و 56. هرقب ، هروس  ( 1245

هیآ 56. تایراذ ، هروس  ( 1246

هیآ 55. رون ، هروس  ( 1247

هیآ 5 و 6. صصق ، هروس  ( 1248

هیآ هبوت ، هروس  ( 1249
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.111

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  هعجرلا ، باب  ص 71 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1250

.تئارب هروس  ص 113 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1251

هیآ 33. هبوت ، هروس  ( 1252

.تئارب هروس  ص 88 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1253

هیآ 81. نارمع ، لآ  هروس  ( 1254

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 41 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1255

! دینک هعجارم  هثعبلا  هلع  هوبنلا و  ینعم  باب  ، 25  / 11 راونالاراحب ، هب  ( 1256

هیآ 83. لمن ، هروس  ( 1257

هیآ 157. نارمع ، لآ  هروس  ( 1258

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 40 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1259

.نارمع لآ  هروس  ص 202 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1260

هیآ 1 و 2. رثدم ، هروس  ( 1261

.بختنم زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 43 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1262

هیآ 35 و 36. رثدم ، هروس  ( 1263

هیآ 28. أبس ، هروس  ( 1264

36 هیآ 38 -  رجح ، هروس  ( 1265

.رجح هروس  ص 242 ، ج 2 ، یشایع ، ( 1266

.جارعملا هلیل  نینمؤملاریما  تفالخ  ص 245 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1267

.هعجرلا باب 29  ص 43 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1268
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هیآ 62. نمحر ، هروس  ( 1269

هیآ 13. تایراذ ، هروس  ( 1270

.هبحرلا باب  ص 44 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1271

.قباس عبنم  ( 1272

.10 هیآ 14 -  تاعزان ، هروس  ( 1273

.قباس عبنم  ( 1274

هیآ 20. هدئام ، هروس  ( 1275

.قباس عبنم  ( 1276

 . هیآ صصق ، هروس  ( 1277

.هداهشلا هملکب  بلاطوبا  ملکت  ص 147 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1278

.قباس عبنم  ( 1279

.فنصملا همدقم  ص 25 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1280

هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  ( 1281

.نارمع لآ  هروس  ص 183 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1282

هیآ 38 و 39. لحن ، هروس  ( 1283

.نوثالثلا نماثلا و  سلجم  ص 216 ، قودص ، یلاما  ( 1284

.مالسلا مهیلع  همئالا  یبنلا و  یف  ولغلا  یفن  باب 10 ، ص 283 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ( 1285

هیآ 159. ءاسن ، هروس  ( 1286

ج 53، راونالاراحب ، ( 1287
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.لتقلا ماکحا  ص 158 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 50 ،

.لتقلا ماکحا  ص 158 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 195 ، ج 9 ، راونالاراحب ، ( 1288

هیآ 39 و 40. سنوی ، هروس  ( 1289

.سنوی هروس  ص 122 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 70 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ( 1290

ص 302. ج 1 ، یمق ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 51 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1291

هیآ 54. سنوی ، هروس  ( 1292

ص 312. ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1293

.سنوی هروس  ص 123 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1294

ص 313. ج 1 ، یمق ، ( 1295

هیآ 124. هط ، هروس  ( 1296

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هعافش  ص 65 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1297

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  همحرلا  باب  ص 40 ، راونالاراحب ج 53 ، ( 1298

هیآ 95. ءایبنا ، هروس  ( 1299

.هعجرلل هیآ  مظعا  ص 75 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1300

هیآ 39 و 40. جح ، هروس  ( 1301

ص 223. ج 24 ، راحب ، ماقلل ؛ لاتقلا  نذا  ص 84 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1302

.مالسلا هیلع  یسیع  هایحا  يذلا  ثیدح  ص 337 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1303

هیآ 82. لمن ، هروس  ( 1304

.ضرالا ّهباد  مالسلا  هیلع  یلع  ص 130 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1305

.ضرالا ّهباد  مالسلا  هیلع  یلع  ص 131 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1306
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.ضرالا ناکرا  مه  همئالا  نا  باب  ص 197 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1307

هیآ 5 و 6. صصق ، هروس  ( 1308

.مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبا  یلع  صنلا  هراشالا و  باب  ص 306 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1309

.نیسحلا نسحلا و  یلعل و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  ینعم  باب  ص 79 ، رابخالا ، یناعم  ( 1310

.نوفعضتسملا مهنا  باب 49 ، ص 168 ، ج 24 ، راونالاراحب ، ( 1311

هیآ 33. هبوت ، هروس  ( 1312

.باتکلا رداون  یف  باب  ص 670 ، ج 2 ، نیدلا ، لامکا  ( 1313

، یشایع ریسفت  ( 1314
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ص 346. ج 52 ، راحب ، تئارب ؛ هروس  ص 87 ، ج 2 ،

.هعجرلا باب  ص 64 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1315

هیآ 21. هدجس ، هروس  ( 1316

هیآ 1 و 2. رثدم ، هروس  ( 1317

هیآ 35 و 36. رثدم ، هروس  ( 1318

هیآ 77. نونمؤم ، هروس  ( 1319

هیآ 2. رجح ، هروس  ( 1320

هیآ 93. لمن ، هروس  ( 1321

.مالسلا هیلع  یلع  ص 132 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1322

.28 هیآ 30 -  هدجس ، هروس  ( 1323

.هعمجلا موی  هلیضف  ص 171 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1324

هیآ 93. نونمؤم ، هروس  ( 1325

.حاورالا یلع  یلاعت -  هَّللا -  جاجتحا  باب  ص 150 ، ج 9 ، راونالاراحب ، ( 1326

.هعجرلا باب 29 ، ص 66 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1327

هیآ 95. نونمؤم ، هروس  ( 1328

هیآ 52. سی ، هروس  ( 1329

.بابقلا ثیدح  ص 248 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1330

هیآ 51. رفاغ ، هروس  ( 1331

.هعجرلا باب  ص 65 ، ج 53 ، راحب ، ( 1332

هیآ 41 و 42. هروس ق ، ( 1333
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.رشحملا یف  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هجرد  ص 326 ، ج 2 ، یمق ، ( 1334

.هعجرلا باب  ص 65 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1335

هیآ 111. هبوت ، هروس  ( 1336

.تئارب هروس  ص 112 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1337

هیآ 72. ءارسا ، هروس  ( 1338

.هعجرلا باب  ص 71 ، ج 53 ، راحب ، ( 1339

هیآ 6. ءارسا ، هروس  ( 1340

.حلاص موق  ثیدح  ص 206 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1341

هیآ 4. ءارسا ، هروس  ( 1342

هیآ 4. ءارسا ، هروس  ( 1343

هیآ 5. ءارسا ، هروس  ( 1344

هیآ 5. ءارسا ، هروس  ( 1345

.- هیآ 5 ءارسا ، هروس  ( 1346

.لیئارسا ینب  هروس  ص 281 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1347

.رهاظلا تایآلا  لیوأت  دئاوفلا و  عماوج  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 60 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1348

هیآ 13. هنحتمم ، هروس  ( 1349

هیآ 11. رفاغ ، هروس  ( 1350

.نمؤم هروس  ص 255 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1351

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 116 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1352

(1353
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.10 هیآ 12 -  رفاغ ، هروس 

هیآ 158. ماعنا ، هروس  ( 1354

.هقدانزلا هیونثلا و  یلع  درلا  باب  ص 265 ، دیحوت ، ( 1355

.مالسلا هیلع  میهاربا  تدالو  ص 221 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1356

.فایسا هسمخب  یبنلا  هَّللا  تثعب  ص 274 ، ج 1 ، لاصخ ، ( 1357

.مالسلا هیلع  قداصلا  نع  يورام  باب  ص 336 ، ج 2 ، لامکا ، ( 1358

.مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نع  ًاضیا  جرخ  امم  فرط  رکذ  ص 492 ، ج 2 ، جاجتحا ، ( 1359

هیآ 105. ءایبنا ، هروس  ( 1360

.عیارشلا للع  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 117 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1361

هیآ 55. رون ، هروس  ( 1362

.هعجرلل هیآ  مظعا  ص 77 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1363

.لمن هروس  ص 129 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1364

هیآ 55. رون ، هروس  ( 1365

.هانلزنا انا  نأش  یف  باب  ص 250 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1366

.فنصم همدقم  ص 13 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1367

.یشایع زا  لقن  هب  رون  هروس  ص 365 ، تایآلا ، لیوأت  ( 1368

.رانلا هنجلا و  نیب  توملا  حبذ  باب  ص 348 ، ج 8 ، راونالاراحب ، قباس و  عبنم  ( 1369

هیآ 47. روط ، هروس  ( 1370

.هعمجلا موی  هلیضف  ص 170 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1371

.هعجرلا باب  ص 117 ، ج 53 ، راحب ، ( 1372
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هیآ 16. ملق ، هروس  ( 1373

.ملق هروس  ص 381 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1374

هیآ 185. نارمع ، لآ  هروس  ( 1375

.نارمع لآ  هروس  ص 201 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1376

.رئاصبلا بختنم  زا  لقن  هب  هعجرلا  باب  ص 64 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1377

هیآ 21. هدجس ، هروس  ( 1378

هیآ 93. لمن ، هروس  ( 1379

.هعمجلا موی  تلیضف  ص 170 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1380

.ضرالا هباد  یلع  ص 132 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1381

هیآ 97 و 98. ءاسن ، هروس  ( 1382

.فعضتسملا باب  ص 404 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1383

.ءاسن هروس  ص 270 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1384

هیآ 2. رجح ، هروس  ( 1385

(1386
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هیآ 54. سنوی ، هروس 

هیآ 21. هدجس ، هروس  ( 1387

.هعمجلا موی  هلیضف  ص 170 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1388

هیآ 72. ءارسا ، هروس  ( 1389

هیآ 158. ماعنا ، هروس  ( 1390

هیآ 84. رفاغ ، هروس  ( 1391

.مالسلا هیلعاضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ص 47 ، ج 64 ، راونالاراحب ، ( 1392

.دودحلا نم  همذلا  لها  یلع  بجی  ام  باب  ص 238 ، ج 7 ، یفاک ، ( 1393

هیآ 51. رفاغ ، هروس  ( 1394

.ضرالا ءامسلا و  لها  توم  هیفیک  ص 258 ، ج 2 ، یمق ، ( 1395

هیآ 52. رفاغ ، هروس  ( 1396

هیآ 1 و 2. رثدم ، هروس  ( 1397

هیآ 35 و 36. رثدم ، هروس  ( 1398

هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  ( 1399

هیآ 85. صصق ، هروس  ( 1400

هیآ 23. هبوت ، هروس  ( 1401

.ضرالا ناکرا  مه  همئالا  نا  باب  ص 197 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1402

.همئالا یف  باب  رئاصب ص 199 ، زا  لقن  هب  ص 101 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1403

.ضرالا ناکرا  مه  همئالا  نا  ص 196 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1404

.فاوطلا جحلا و  بوجو  هلع  باب  ص 402 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع  ( 1405
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.رجف هروس  ص 242 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1406

.جارعملا هلیل  نینمؤملاریما  هفالخ  ص 245 ، ج 2 ، یمق ، ( 1407

.هبیغلا هلاح  یف  ردان  باب  ص 331 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1408

.هبیغلا لاح  یف  ردان  باب  ص 335 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1409

.سانلا دی  یف  قحلا  نم  یش  سیل  هنا  باب  ص 399 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1410

.قباس عبنم  ( 1411

.قباس عبنم  ( 1412

هیآ 24. سبع ، هروس  ( 1413

.رداونلا باب  ص 49 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1414

هیآ 6. هبوت ، هروس  ( 1415

.98 هیآ 100 -  لحن ، هروس  ( 1416

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 1417

هیآ 109 و 110. هط ، هروس  ( 1418

هیآ 3. سنوی ، هروس  ( 1419

هیآ 43 و 44. رمز ، هروس  ( 1420

.40 هیآ 48 -  رثدم ، هروس  ( 1421

تکن هیف  باب  ص 419 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1422
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.لیزنتلا نم  فتن  و 

.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 434 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1423

هیآ 49. رثدم ، هروس  ( 1424

.رثدم هروس  ص 714 ، تایآلا ، لیوأت  ( 1425

ص 272 و ص 395. ج 2 ، یمق ، ( 1426

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 1427

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 1428

.دیحوتلا عماوج  باب  ص 140 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1429

.دیحوتلا عماوج  باب  ص 141 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1430

.دیحوتلا عماوج  باب  ص 138 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1431

.هکئالملا یلاعت  هرما  یف  رسلا  ص 14 ، ج 1 ، نیدلا ، لامکا  ( 1432

.مالسلا هیلعرشع  یناثلا  مئاقلا  رکنا  نم  یف  باب  ص 410 ، ج 2 ، نیدلا ، لامکا  ( 1433

.قباس عبنم  ( 1434

هیآ 36. بازحا ، هروس  ( 1435

هیآ 65 ءاسن ، هروس  ( 1436

هیآ 51. رون ، هروس  ( 1437

.ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 60 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1438

.ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 61 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1439

.ءاضقلاب اضرلا  باب  ص 62 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1440

.مالسالا هبسن  باب  ص 46 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1441
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.مالسالا هبسن  باب  ص 45 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1442

.مالسا تبسن  باب  ص 46 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1443

.مالسالا هبسن  باب  ص 46 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1444

.نامیالا مالسالا و  مئاعد  باب  ص 343 ، ج 65 ، راونالاراحب ، ( 1445

هیآ 92. نارمع ، لآ  هروس  ( 1446

.مالسلا مهیلع  یبنلا  نع  يور  يذلا  ثیدحلا  ینعم  ص 394 ، ج 2 ، لاصخ ، ( 1447

« .دننک یم  ینمشد  امش  اب  هک  نیا  هچ  دینکن ، ینمشد  راگزور  اب   » ینعی ( 1448

هیآ 55. رون ، هروس  ( 1449

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  ( 1450

.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 414 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1451

.نارمع لآ  هروس  ص 162 ، ج 1 ، یشایع ، ( 1452

.رهاظلا خوسنملا و  خسانلا و  ریسفت  ص 11 ، ج 1 ، یشایع ، ( 1453

.تسا قوف  تیاور  هیبش  باب 46 ، ص 396 ، ج 36 ، راحب ، ( 1454

ص ج 82 ، راحب ، ( 1455
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.هیورملا هلیوطلا  تاتونقلا  نم  باب 33 ، ، 260

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 1456

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 1457

.هَّللا باتک  یف  همئالا  نا  باب  ص 215 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1458

هیآ 71. ءارسا ، هروس  ( 1459

.هَّللا باتک  یف  همئالا  نا  باب  ص 216 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1460

هیآ 73. ءایبنا ، هروس  ( 1461

هیآ 41. صصق ، هروس  ( 1462

هیآ 98. ماعنا ، هروس  ( 1463

.ماعنا هروس  ص 371 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1464

.ماعنا هروس  ص 371 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1465

.ماعنا هروس  ص 372 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1466

.نیراعملا باب  ص 418 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1467

.جئاوحلا عیمجل  تازجوم  تاوعد  باب  ص 579 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1468

.راعملا همالع  یف  باب  ص 419 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1469

هیآ 125. ماعنا ، هروس  ( 1470

.هجحلا نایبلا و  فیرعتلا و  باب 64 ، ص 415 ، دیحوت ، ( 1471

.هدئام هروس  ص 321 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1472

.هضورلا باتک  ص 13 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1473

.مالسالا نامیالا و  نیب  قرفلا  باب 24 ، ص 236 ، ج 65 ، راونالاراحب ، ( 1474
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هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 1475

هیآ 109. هط ، هروس  ( 1476

هیآ 87. میرم ، هروس  ( 1477

...لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 431 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1478

...اهب رما  ام  هیصولا و  باب  ص 2 ، ج 7 ، یفاک ، ( 1479

...هیصولا مسا  باب  ص 187 ، ج 4 ، هیقف ، ( 1480

.اهبوجو هیصولا و  باب 6 ، ص 174 ، ج 9 ، بیذهت ، ( 1481

.هیصولا هیفیک  ص 55 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1482

هیآ 26. مجن ، هروس  ( 1483

...موی هسلاب  الا  عزن  ص 202 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1484

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هعافش  ص 64 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1485

هیآ 108. هط ، هروس  ( 1486

.مالسلا مهیلع  مهحاورا  همئالا و  نادبا  قلخ  باب  ص 389 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1487

هیآ 135 و 136. نارمع ، لآ  هروس  ( 1488

، یفاک ( 1489
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.رئابکلا باب  ص 278 ، ج 2 ،

.ممللا باب  ص 442 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1490

هیآ 32. مجن ، هروس  ( 1491

.ممللا باب  ص 441 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1492

.ممللا باب  ص 441 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1493

...لامعالا باب 6 ، ص 87 ، ج 95 ، راحب ، ( 1494

.اهتیفیک رجفلا و  هلفان  باب 13 ، ص 338 ، ج 84 ، راحب ، ( 1495

.بلقلا لاوحا  لقنت  باب  ص 423 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1496

هیآ 222. هرقب ، هروس  ( 1497

هیآ 52. دوه ، هروس  ( 1498

.اهیلع مدنلا  بونذلاب و  فارتعالا  باب  ص 427 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1499

.اهیلع مدنلا  بونذلاب و  فارتعالا  باب  ص 427 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1500

.مالسالا مئاعد  باب  ص 18 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1501

هیآ 80. ءاسن ، هروس  ( 1502

.دیحوتلا عماوج  باب  ص 134 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1503

.هیبشتلا یفن  دیحوتلا و  باب 2 ، ص 41 ، دیحوت ، ص 212 و  دیحوتلا ، عماوج  باب 4 ، ص 269 ، ج 4 ، راونالاراحب ، ( 1504

.هیؤرلا لاطبا  یف  باب  ص 97 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1505

.هیؤرلا لاطبا  یف  باب  ص 97 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1506

هیآ 44. لحن ، هروس  ( 1507

هیآ 44. لحن ، هروس  ( 1508
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هیآ 58. ناخد ، هروس  َنوُرَّکَذَتی ،» ْمُهَّلََعل  َِکناَِسِلب  ُهاَنْرَّسی  اَمَّنِإَف  ( 1509

هیآ 53. تلصف ، هرس  ( 1510

هیآ 24. ناسنا ، هروس  ( 1511

هیآ 25. ناسنا ، هروس  ( 1512

هیآ 15. یلعا ، هروس  ( 1513

هیآ 7 و 8. لمزم ، هروس  ( 1514

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 1515

...تاوعدلا نم  هرکذن  امیف  لصف  ص 446 ، لامعالا ، لابقا  ( 1516

هچنآ ندرک  راکـشآ  رب  ییاناوت  زا  ترابع  قطن  تقیقح  .دشاب  نایب  هب  دنمزاین  دـیاش  هک  نیا  هچ  میروآ ، یم  ار  ریز  نایب  نیا  ( 1517
تاناویح رگید  رد  هدش و  ناسنا  لصف  قطن »  » رطاخ نیمه  هب  دننک و  لمح  دنناوت  یم  ساوح  هک  یملاع  هب  ندروآ  دورف  سفن و  رد 

.تسین نینچ 

سپ .تسا  لوعفم  يانعم  هب  قطن  اجنیا  رد 
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زا دارم  مهاوخ ، یم  تاکلم  يدابم  هب  ینعی  یتشاذگ  تعیدو  هب  همئا  رد  هک  یقیاقح  هطـساو  هب  وت  زا  دنوادخ  تسا : نیا  نآ  يانعم 
ینعی تسا  دـهاش »  » عمج نآ  و  دهـش »  » عمج داهـشا »  » و تسا ، هدـننک  کـمک  رواـی و  ياـنعم  هب  تسا  دـضع »  » عمج هک  داـضعا » »

.دننک یم  ادا  تسا  ناشیا  دزن  رد  هک  یتداهش  هک  یناسک 

ترابع هب  تسا و  عفد  درط و  ای  تیادـه و  ییامنهار و  يانعم  هب  دوذ »  » زا تادـئاذ و  عمج  هک  دوذ  عمج  داوذا : نازیم  لیک و  هاـنم :
.تسا دئاذ »  » يانعم هب  ناپوچ  رگید 

.دشاب یم  هدوارم  ندمآ و  نتفر و  يانعم  هب  دور »  » زا دئار »  » عمج داّور :

.دوبعملا باب  ص 87 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1518

.دوبعملا باب  ص 87 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1519

.دوبعملا باب  ص 87 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1520

.اهقاقتشا ءامسالا و  یناعم  باب  ص 114 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1521

هیآ 110. ءارسا ، هروس  ( 1522

.ءامسالا ثودح  باب  ص 112 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1523

 . ص هیؤرلا ، لاطبا  یف  باب  ص 97 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1524

...هاعد کلذ  نم  و  ص 272 ، یمعفک ، حابصم  ( 1525

.هاجانملا هیعدا  باب 32 ، ص 151 ، ج 91 ، راحب ، ( 1526

هیآ 71. فارعا ، هروس  ( 1527

هیآ 40. فسوی ، هروس  ( 1528

هیآ 23. مجن ، هروس  ( 1529

هیآ 27. نامقل ، هروس  ( 1530

هیآ 195. ءارعش ، هروس  ( 1531

.هیف تایآلا  لیوأت  هیؤرلا و  یفن  باب 5 ، ص 32 ، ج 4 ، راونالاراحب ، ( 1532
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هیآ 17 و 18. مجن ، هروس  ( 1533

هیآ 45. هروس ق ، ( 1534

هیآ 69. رمز ، هروس  ( 1535

.تاجانملاهیعدا باب 32 ، ص 98 ، ج 91 ، راونالاراحب ، ( 1536

« ریجتـسمل کب  مصتعا  نم  ّنا  رینتـسمل و  کب  جهتنا  نم  نا  یهلا  كولمم ، ریغ  هیلع  تلبقا  نم  لوذخم و  ریغ  کبذال  نم  و  ( 1537
باب 32، ص 98 ، ج 91 ، راونالاراحب ،
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.هاجانملا هیعدا 

.قباس عبنم  ( 1538

.30 هیآ 32 -  تلصف ، هروس  ( 1539

ص 302. ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1540

...یتلا هقیرطلا  ّنأ  باب  ص 220 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1541

...هدئادش توملا و  تارکس  باب 6 ، ص 166 ، ج 6 ، راحب ، ( 1542

...یه اّمنا  هماقتسالا  نا  یف  رخآ  باب 25 ، ص 28 ، ج 24 ، راحب ، ( 1543

.توملا دنع  مالسلا  مهیلع  نیموصعملا  روضح  ص 265 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1544

.توملا دنع  مالسلا  مهیلع  نیموصعملا  روضح  ص 266 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1545

.هتئارا نمؤملا و  یلع  توملا  کلم  دورو  ص 239 ، يرکسع ، نسح  ماما  ریسفت  ( 1546

هیآ 46. هرقب ، ( 1547

هیآ 30. تلصف ، هروس  ( 1548

.هحور ضبق  یلع  هرکی  نمؤملا ال  ّنا  باب  ص 127 ، ج 3 ، یفاک ، ( 1549

.طارصلا منهج و  هیفیک  ص 421 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1550

هیآ 15. نارمع ، لآ  هروس  ( 1551

هیآ 40 و 41. فارعا ، هروس  ( 1552

.ربکلا باب 130 ، ص 184 ، ج 70 ، راونالاراحب ، ( 1553

.قباس عبنم  ( 1554

هیآ 29. صصق ، هروس  َنُولَطْصَت ؛» ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  ْنِم  ٍهَوْذَج  ْوَأ  ٍرَبَِخب  اَْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاراَن  ُتْسَنآ  یِّنِإ   » هفیرش هیآ  نیمضت  ( 1555

هیآ 67. میرم ، هروس  ( 1556
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.ءادبلا باب  ص 187 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1557

هیآ 1. ناسنا ، هروس  ( 1558

.ملعلا باب 24 ، ص 243 ، ج 1 ، نساحملا ، ( 1559

هیآ 27. نامقل ، هروس  ( 1560

هیآ 162 و 163. نارمع ، لآ  هروس  ( 1561

.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 430 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1562

.یشایع زا  لقن  هب  هقیاقح ، نامیالا و  تاجرد  باب 32 ، ص 171 ، ج 66 ، راونالاراحب ، ( 1563

.یشایع زا  لقن  هب  هقیاقح ، نامیالا و  تاجرد  باب 32 ، ص 171 ، ج 66 ، راونالاراحب ، ( 1564

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 1565

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 1566

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 1567

هیآ 9. مجن ، هروس  ( 1568

.قفرلا باب  ص 120 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1569

هروس ( 1570
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هیآ 59. ءاسن ،

ص 200. فلؤم ، همدقم  ص 21 ، رهاظلا ، تایآلا  لیوأت  ( 1571

ص 200. فلؤم ، همدقم  ص 22 ، رهاظلا ، تایآلا  لیوأت  ( 1572

.مالسلا مهیلع  همئالا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  روما  حرش  باب 21 ، ص 536 ، تاجردلارئاصب ، ( 1573

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 1574

هیآ 40. رون ، هروس  ( 1575

 - لجوّزع هَّللارون -  مالسلا  مهیلعهمئالا  نأ  باب  ص 195 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1576

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 1577

.بابرالا یلع  یلاعت -  هَّللا -  جاجتحا  باب  ص 194 ، ج 48 ، راونالاراحب ، ( 1578

هیآ 109. هبوت ، هروس  ( 1579

.نینمؤملا نیب  یلاعت -  هَّللا -  لعج  ام  باب  ص 450 ، نیدلا ، مالعا  ( 1580

هیآ 125. ماعنا ، هروس  ( 1581

.هجحلا نایبلا و  فّرعتلا و  باب  ص 415 ، دیحوت ، ( 1582

.هدئام هروس  ص 321 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1583

ص 2. هضورلا ، باتک  ص 13 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1584

هیآ 21. هیشاغ ، هروس  ( 1585

هیآ 25. تایراذ ، هروس  ( 1586

هیآ 18. هیشاج ، هروس  ( 1587

هیآ 2. هعمج ، هروس  ( 1588

هیآ 9 و 10. سمش ، هروس  ( 1589
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هیآ 79. هعقاو ، هروس  ( 1590

.40 هیآ 42 -  فارعا ، هروس  ( 1591

هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 1592

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 1593

.هفرعملا نم  يزجی  ام  یندا  باب 10 ، ص 267 ، ج 3 ، راونالاراحب ، ( 1594

.مالسالا مئاعد  باب  ص 18 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1595

...ماما هل  سیل  تام و  نم  باب و  ص 376 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1596

...ماما هل  سیل  تام و  نم  باب و  ص 377 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1597

.هیلع هَّللا  تاولص  هضغب  هّبح و  باب 87 ، ص 246 ، ج 39 ، راونالاراحب ، ( 1598

هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 1599

هیآ 29. لافنا ، هروس  ( 1600

هیآ 28. دیدح ، هروس  ( 1601

هیآ 70. ناقرف ، هروس  ( 1602

.ثیداحا هیقب  هیف  موس ، سلجم  ص 72 ، یسوط ، یلاما  ( 1603

.ثیداحا هیقب  هیف  مشش ، سلجم  ص 164 ، یسوط ، یلاما  ( 1604

، اضرلارابخا نویع  ( 1605
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.مالسلا هیلعاضرلا  نع  ءاج  امیف  باب  ص 33 ، ج 2 ،

.لیللا هولص  ءاضق  ص 117 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1606

.قلخلا نم  هَّللا و  نم  ءایحلا  باب 81 ، ص 332 ، ج 68 ، راونالاراحب ، ( 1607

.نمؤملا هنیط  باب 3 ، ص 106 ، ج 64 ، قاثیملا ؛ هنیطلا و  باب  ص 233 ، ج 5 ، راونالاراحب ، ( 1608

.13 هیآ 15 -  ءارسا ، هروس  ( 1609

.فهک هروس  ص 328 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1610

.سمشلا فوسک  هلع  ص 17 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1611

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 1612

.نمؤملا هنیط  باب 3 ، ص 106 ، ج 64 ، راحب ، قاثیملا و  هنیطلا و  باب  ص 233 ، ج 5 ، راونالاراحب ، ( 1613

هیآ 2. حتف ، هروس  ( 1614

.هیبیدح حلص  ص 314 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1615

.مهتیالو ...مهعمج و  باب  ص 137 ، ج 27 ، راونالاراحب ، ( 1616

.ماما ریغب  لجوّزع -  هَّللا -  ناد  نمف  ص 375 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1617

هیآ 255. هرقب ، هروس  ( 1618

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 1619

هیآ 257. هرقب ، هروس  ( 1620

هیآ 39. مجن ، هروس  یعس ؛» ام  الا  ناسنالل  سیل  ( 1621

دشاب هتشاد  کبس  ییاهوزارت  سکره  دنراگتسر و  ناشیا  دشاب ، رت  نیگنـس  شیوزارت  سکره  تسا ، قح  نزو  زور  نآ  رد  ( 1622
هیآ 286. هرقب ، هروس  .تسا ؛» هدید  نایز  تراسخ و  دنا  هتشاد  اور  ام  تایآ  هب  هک  ییاه  متس  هب  ناشیاه  ناج  هک  دنا  یناسک  ناشیا 

هیآ 8 و 9. فارعا ، هروس  ( 1623
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.18 هیآ 21 -  نیففطم ، هروس  ( 1624

.یسوم ثیدح  ص 47 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1625

هیآ 23. هبوت ، هروس  ( 1626

هعمجلا 15. موی  سلجم  ص 634 ، یسوط ، یلاما  ( 1627

.هعست یه  و  یلاعت -  هَّللا -  ءامسا  ددع  باب  ص 357 ، نیدلا ، مالعا  ( 1628

.لامعالا باقع  نم  ءاج  ام  باب  ص 400 ، قباس ، عبنم  ( 1629

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریمال  دحاجلا  سانلا و  باقع  ص 210 ، لامعالا ، باوث  ( 1630

، راحب ( 1631
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ص 179. ج 27 ،

.مدآ هقلخ  ءادتبا  ص 42 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 1632

هیآ 34. هرقب ، هروس  ( 1633

هیآ 48. ءاسن ، هروس  ( 1634

.ءاسن هروس  ص 245 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1635

...نم هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ظافلا  نم  و  ص 411 ، ج 4 ، هیقف ، ( 1636

هیآ 96. میرم ، هروس  ( 1637

.لیزنتلا نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص 431 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1638

.هیصولا هیفیک  ص 56 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1639

.دوه هروس  ص 141 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1640

هیآ 23. يروش ، هروس  ( 1641

.لوا ءزج  ص 38 ، دانسالا ، برق  ( 1642

.سنوی عم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ثیدح  ص 63 ، صاصتخا ، ( 1643

.حایرلا ثیدح  ص 93 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1644

.هلیسولا هبطخ  یه  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  ص 22 ، ج 8 ، یفاک ، هضور  ( 1645

هیآ 79. ءارسا ، هروس  ( 1646

.هقدانزلا هیونثلا و  یلع  دّرلا  باب 36 ، ص 261 ، دیحوت ، ( 1647

هیآ 79. ءارسا ، هروس  ( 1648

.شرعلا هقلخ  هیفیک  یف  ص 25 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1649

هیآ 156. فارعا ، هروس  ( 1650
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هیآ 55. هدئام ، هروس  ( 1651

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 1652

هیآ 67. هدئام ، هروس  ( 1653

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 1654

هیآ 31. نارمع ، لآ  هروس  ( 1655

هیآ 29. لافنا ، هروس  ( 1656

هیآ 28. دیدح ، هروس  ( 1657

...مراکم باب 9 ، ص 217 ، ج 16 ، راونالاراحب ، ( 1658

.لهجلا لقعلا و  باتک  ص 17 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1659

.نارمع لآ  هروس  ص 164 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1660

هیآ 8. نارمع ، لآ  هروس  ( 1661

هیآ 60. رفاغ ، هروس  ( 1662

هیآ 186. هرقب ، هروس  ( 1663

هیآ 108. ءارسا ، هروس  ( 1664

هیآ 2. حتف ، هروس  ( 1665

هیآ 39. هروس ص ، ( 1666

هیآ 105. ءاسن ، هروس  ( 1667

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 1668

ص 385 و 386. تاجردلا ، رئاصب  و  ص 332 ، ج 25 ، راحب ، ( 1669

هیآ 39. هروس ص ، ( 1670
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هیآ 7. رشح ، هروس  ( 1671

(1672
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.هَّللا لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  ص 265 ، ج 1 ، یفاک ،

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 1673

هیآ 4. قراط ، هروس  ( 1674

هیآ 32. سی ، هروس  ( 1675

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  ص 352 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1676

ص 162. هیداجس ، هفیحص  زا  ياعد 37  ( 1677

ص 78. هیداجس ، هفیحص  زا  ياعد 16  ( 1678

هیآ 162. ماعنا ، هروس  ( 1679

.مهتفرعم یف  ردان  باب 14 ، ص 1 ، ج 26 ، راونالاراحب ، ( 1680

.هیناعم ضیوفتلا و  نایب  لصف  ص 336 ، ج 25 ، راحب ، ( 1681

.یحض هروس  ص 428 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1682

هیآ 1. قلع ، هروس  ( 1683

هیآ 3. یحض ، هروس  ( 1684

هیآ 72. دوه ، هروس  ( 1685

.موس سلجم  ص 69 ، یسوط ، یلاما  و  نوثالثلا ، سماخلا و  سلجملا  ص 294 ، دیفم ، یلاما  ( 1686

هیآ 94. هبوت ، هروس  ( 1687

.مالسلا مهیلعهمئالا  یبنلا و  یلع  لامعالا  ضرع  باب  ص 219 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1688

.مالسلا مهیلعهمئالا  یبنلا و  یلع  لامعالا  ضرع  باب  ص 219 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1689

هیآ 3. ءارسا ، هروس  ( 1690

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  جارعم  ص 13 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1691
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.ءاسمالا حابصالا و  دنع  لوقلا  باب  ص 534 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1692

.لیئارسا ینب  هروس  ص 280 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1693

.حابص لک  یف  ءاعدلا  نم  بحتسی  ام  باب  ص 335 ، ج 1 ، هیقف ، ( 1694

.حون یمس  اهلجا  نم  یتلا  هلعلا  باب  ص 29 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 1695

.لیئارسا ینب  هروس  ص 280 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 1696

هیآ 75. لحن ، هروس  ( 1697

هیآ 162. ماعنا ، هروس  ( 1698

ص 593. یمعفک ، حابصم  ...هیعدا و  نم  رکذن  امیف  لصف  ص 70 ، لابقا ، ناضمر ، رهش  ص 208 ، نیمالا ، دلبلا  ( 1699

هیآ 286. هرقب ، هروس  ( 1700

.صالخالا باب  ص 16 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1701

هیآ 84. ءارسا ، هروس  ( 1702

.هینلا باب  ص 85 ، ج 2 ، یفاک ، ( 1703

ج یشایع ، ریسفت  ( 1704
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.لیئارسا ینب  هروس  ص 316 ، ، 2

هیآ 34. جح ، هروس  ( 1705

.نیملسملا لضف  میلستلا و  باب  ص 390 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1706

هیآ 23. دوه ، هروس  ( 1707

.مامالل اهلک  ضرالا  نا  باب  ص 408 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1708

هیآ 156. فارعا ، هروس  ( 1709

هیآ 72. هبوت ، هروس  ( 1710

ص 972. عادو ، ترایز  نانجلا ، حیتافم  امکحلا و  لاوقا  نایب  یف  لیصفت  لیلذت و  ص 85 ، ج 58 ، راحب ، ( 1711

هیآ 29. رجح ، هروس  ( 1712

هیآ 28. رجف ، هروس  ( 1713

.مالسلا مهیلعدمحم  لآ  دمحمب و  عافشتسالا  باب  ص 43 ، ج 91 ، راحب ، ( 1714

هیآ 128. هبوت ، هروس  ( 1715

هیآ 56. بازحا ، هروس  ( 1716

...لضف یف  لصف 68 ، ص 427 ، یمعفک ، حابصم  ( 1717

.لجوّزع هَّللا  نم  هالصلا  ینعم  باب  ص 367 ، رابخالا ، یناعم  ( 1718

هیآ 32. فرخز ، هروس  ( 1719

.7 هیآ 9 -  رفاغ ، هروس  ( 1720

هیآ 27. نامقل ، هروس  ( 1721

ص 288. ج 1 ، یفاک ، ( 1722

هیآ 30. هرقب ، هروس  ( 1723
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.29 هیآ 31 -  رجح ، هروس  ( 1724

هیآ 31. فارعا ، هروس  ( 1725

.تارایزلا نم  باب  ص 110 ، ج 6 ، بیذهت ، ( 1726

.قزرلا مرحی  بنذلا  ص 382 ، ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1727

هیآ 43. ملق ، هروس  ( 1728

.مامالا ریغب  دوجس  زاوج  مدع  باب  باب 27 ، ص 386 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1729

.هکئالم دوجس  باب  ص 138 ، ج 11 ، راحب ، هکئالم ؛ دوجس  رد  مود ، لصف  ص 33 ، يرئازج ، صصق ، ( 1730

هیآ 100. فسوی ، هروس  ( 1731

.هَّللا ریغب  عوجسلا  زاوج  مدع  باب  ص 387 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1732

.قباس عبنم  ( 1733

.ملعلا لضف  رکذ  ص 385 ، ماما ، ریسفت  ( 1734

...هَّللا لوسرل  يرج  ام  رکذ  ص 53 ، ج 1 ، جاجتحا ، ( 1735

هیآ 32. هرقب ، هروس  ( 1736

هیآ 30. هرقب ، هروس  ( 1737

.هانعم مدآل و  هکئالملا  دوجس  ص 219 ، ماما ، ریسفت  ( 1738

.لیئارسا ینب  نع  لتقلا  عافترا  ص 259 ، ماما ، ریسفت  ( 1739

هیآ هرقب ، هروس  ( 1740
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1033زکرم  هحفص 1030 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	در معنای وحی
	در تفاوت رسول و نبی و امام و محدث
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	وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ
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	وَ أُصُولَ الْکَرَمِ
	وَ أُصُولَ الْکَرَمِ
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	وَ سَاسَهَ الْعِبَادِ
	وَ أَرْکَانَ الْبِلادِ
	وَ أَرْکَانَ الْبِلادِ
	گسترش ولایت در همه
	مراد از امانت چیست؟

	وَ أَبْوَابَ الْإِیمَانِ
	در معنای ایمان
	در این که هر عضوی ایمانی ویژه به خود دارد
	در شناخت حقیقی خدا
	در این که ادراک اکتناهی خدا محال است

	وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ
	وَ سُلالَهَ النَّبِیینَ
	وَ سُلالَهَ النَّبِیینَ
	لطیفه ای در معنای این که ائمه از نسل پیامبراند

	وَ صَفْوَهَ الْمُرْسَلِینَ
	وَ عِتْرَهَ خِیرَهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	وَ عِتْرَهَ خِیرَهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	چرا پیامبر ما حبیب اللَّه نامیده شده است
	سرّ خاتمیت
	رمز گزینش محمد و آل
	در همیشگی بودن خلقت
	در غیر متناهی بودن عوالم
	در تفویض به پیامبر

	السَّلامُ عَلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی
	السَّلامُ عَلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی
	در معانی هدایت
	چرا قرآن همیشه زنده است

	وَ مَصَابِیحِ الدُّجَی
	وَ مَصَابِیحِ الدُّجَی
	تفسیری کوتاه از آیه نور

	وَ أَعْلامِ التُّقَی
	وَ أَعْلامِ التُّقَی
	در معانی تقوی
	مقدمه ای در بیان حقیقت تقوی
	در معنای عقل و جهل
	دستورالعمل امام صادق(ع) در هنگام خواب

	وَ ذَوِی النُّهَی
	وَ ذَوِی النُّهَی
	در تفاوت قرآن و فرقان

	وَ أُولِی الْحِجَی
	وَ کَهْفِ الْوَرَی
	وَ وَرَثَهِ الْأَنْبِیاءِ
	وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَی
	وَ الدَّعْوَهِ الْحُسْنَی
	اهل بیت دعوت حسنی حضرت ابراهیم(ع) هستند

	وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیا وَ الآْخِرَهِوَ الْأُولَی وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	در نشانه الست
	در این که ائمه(ع) حجّت های آخرتند

	السَّلامُ عَلَی مَحَالِّ مَعْرِفَهِ اللَّهِ
	در معنای معرفت

	وَ مَسَاکِنِ بَرَکَهِ اللَّهِ
	در معنای معرفت در این که فضائل اهل بیت بی شمار است

	وَ مَعَادِنِ حِکْمَهِ اللَّهِ
	در معنای حکمت

	وَ حَفَظَهِ سِرِّ اللَّهِ
	در مراتب و معانی سرّ

	وَ حَمَلَهِ کِتَابِ اللَّهِ
	در معنای کتاب
	در اوصیاء پیامبران
	در این که کتاب واجد حروف اسم اعظم است
	امام مبین کیست؟

	وَ أَوْصِیاءِ نَبِی اللَّهِ
	در اوصیاء پیامبر خاتم
	در لوح اهدایی خدا به پیامبرش در وصیت

	وَ ذُرِّیهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	در استدلال بر این که ائمه ذرّیه پیامبرند

	السَّلامُ عَلَی الدُّعَاهِ إِلَی اللَّهِ
	در معنای داعی بودن ائمه

	وَ الْأَدِلاءِ عَلَی مَرْضَاهِ اللَّهِ
	وَ الْأَدِلاءِ عَلَی مَرْضَاهِ اللَّهِ
	در این که آل محمد منشای همه خوبی ها و ملکاتند

	وَ الْمُسْتَقِرِّینَ فِی أَمْرِ اللَّهِ
	وَ الْمُسْتَقِرِّینَ فِی أَمْرِ اللَّهِ
	در معنای عرفانی فقر و فنا

	وَ التَّامِّینَ فِی مَحَبَّهِ اللَّهِ
	وَ التَّامِّینَ فِی مَحَبَّهِ اللَّهِ

	وَ الُْمخْلِصِینَ فِی تَوْحِیدِ اللَّهِ
	در اخلاص
	سخنی لطیف در منتهای سیر انسان

	وَ الْمُظْهِرِینَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیهِ
	هدف خلقت

	وَ عِبَادِهِ الْمُکْرَمِینَ الَّذِینَ لا یسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُونَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	وَ عِبَادِهِ الْمُکْرَمِینَ الَّذِینَ لا یسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُونَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	درخت آدم چه بوده است؟

	السَّلامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ الدُّعَاهِ
	السَّلامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ الدُّعَاهِ

	وَ الْقَادَهِ الْهُدَاهِ
	در مراتب پیروی از ائمه(ع)
	در مرتبه خلّت
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	وَ السَّادَهِ الْوُلاهِ
	وَ الذَّادَهِ الْحُمَاهِ
	وَ أَهْلِ الذِّکْرِ
	وَ أُولِی الْأَمْرِ
	وَ بَقِیهِ اللَّهِ
	وَ خِیرَتِهِ
	وَ خِیرَتِهِ
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	وَ حِزْبِهِ
	وَ عَیبَهِ عِلْمِهِ
	وَ حُجَّتِهِ
	وَ صِرَاطِهِ
	صراط چیست؟

	وَ نُورِهِ
	وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
	أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ
	أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ
	در تفاوت واحد و احد

	کَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلائِکَتُهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ
	در مراتب توحید

	لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
	در معنای عزیز

	وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ
	وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَی
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	«لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ المُشْرِکُونَ»(716)
	در قیام حضرت مهدی(ع)

	وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الْأَئِمَّهُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِیونَ
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	اصْطَفَاکُمْ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضَاکُمْ لِغَیبِهِ وَ اخْتَارَکُمْ لِسِرِّهِ وَ اجْتَبَاکُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّکُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّکُمْ بِبُرْهَانِهِ وَ انْتَجَبَکُمْ لِنُورِهِ وَ أَیدَکُمْ بِرُوحِهِ
	ائمّه(ع) ظرف علم پروردگارند

	وَ رَضِیکُمْ خُلَفَاءَ فِی أَرْضِهِ
	در خلافت ائمّه(ع) از خدا

	وَ حُجَجا عَلَی بَرِیتِهِ
	وَ أَنْصَارا لِدِینِهِ
	وَ حَفَظَهً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَهً لِعِلْمِهِ
	وَ مُسْتَوْدَعا لِحِکْمَتِهِ
	وَ تَرَاجِمَهً لِوَحْیهِ
	وَ أَرْکَانا لِتَوْحِیدِهِ
	وَ شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِهِ
	ائمّه(ع) شاهدان بر خلقند

	وَ أَعْلاما لِعِبَادِهِ
	وَ مَنَارا فِی بِلادِهِ
	وَ أَدِلاءَ عَلَی صِرَاطِهِ
	عَصَمَکُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ
	وَ آمَنَکُمْ مِنَ الْفِتَنِ
	در آزمایش و فتنه ها

	وَ طَهَّرَکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُمْ تَطْهِیرا
	در مراتب طهارت ائمه(ع)

	فَعَظَّمْتُمْ جَلالَهُ
	وَ أَکْبَرْتُمْ شَأْنَهُ
	در معنای تکبیر

	وَ مَجَّدْتُمْ کَرَمَهُ
	در عینیت صفات حق با ذات

	أَدْمَنْتُمْ ذِکْرَهُ
	در ذکر خدا

	وَ وَکَّدْتُمْ مِیثَاقَهُ
	در میثاق

	وَ أَحْکَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ
	وَ نَصَحْتُمْ لَهُ فِی السِّرِّ وَ الْعَلانِیهِ
	وَ دَعَوْتُمْ إِلَی سَبِیلِهِ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ
	در معنای حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن

	وَ بَذَلْتُمْ أَنْفُسَکُمْ فِی مَرْضَاتِهِ
	در غایت خلقت انسان
	در این که انسان آینه صفات جلالی و جمالی است
	در چرایی و حقیقت امر و نهی

	وَ صَبَرْتُمْ عَلَی مَا أَصَابَکُمْ فِی جَنْبِهِ
	در شکیبایی

	وَ أَقَمْتُمُ الصَّلاهَ
	در معنای اقامه نماز

	وَ آتَیتُمُ الزَّکَاهَ
	وَ أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیتُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ
	وَ جَاهَدْتُمْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
	در معنای جهاد

	حَتَّی أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ
	وَ بَینْتُمْ فَرَائِضَهُ
	در حقیقت احکام و فرائض الهی

	وَ أَقَمْتُمْ حُدُودَهُ
	در بیان حدود و احکام اشیاء

	وَ نَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْکَامِهِ
	وَ سَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ
	وَ صِرْتُمْ فِی ذَلِکَ مِنْهُ إِلَی الرِّضَاوَ سَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضَاءَ
	در رضا

	وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَی
	فَالرَّاغِبُ عَنْکُمْ مَارِقٌ
	وَ اللازِمُ لَکُمْ لاحِقٌ
	وَ الْمُقَصِّرُ فِی حَقِّکُمْ زَاهِقٌ
	در معنای حق

	وَ الْحَقُّ مَعَکُمْ وَ فِیکُمْ وَ مِنْکُمْ وَ إِلَیکُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ
	وَ مِیرَاثُ النُّبُوَّهِ عِنْدَکُمْ
	در میراث نبوت

	وَ إِیابُ الْخَلْقِ إِلَیکُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَیکُمْ
	در این که ائمه(ع) مبدأ و منتهای مردم هستند

	وَ فَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَکُمْ وَ آیاتُ اللَّهِ لَدَیکُمْ وَعَزَائِمُهُ فِیکُمْ وَ نُورُهُ وَ بُرْهَانُهُ عِنْدَکُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَیکُمْ
	وَ فَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَکُمْ وَ آیاتُ اللَّهِ لَدَیکُمْ وَعَزَائِمُهُ فِیکُمْ وَ نُورُهُ وَ بُرْهَانُهُ عِنْدَکُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَیکُمْ
	در امامت
	در این که امامت به اختیار مردم نیست

	مَنْ وَالاکُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاکُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ
	وَ مَنْ أَحَبَّکُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَکُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ
	وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ
	أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ و السَّبِیلُ الْأَعْظَمُ
	در این که ائمه(ع) صراط مستقیم و اسم اعظم پروردگارند

	وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ
	در مراتب نبوت و طینت

	وَ الرَّحْمَهُ الْمَوْصُولَهُ
	در معنای رحمت و فضل

	وَ الآْیهُ الَْمخْزُونَهُ
	در معنای آیه مخزونه

	وَ الْأَمَانَهُ الَْمحْفُوظَهُ
	در معنای امانت الهی

	وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَی بِهِ النَّاسُ
	در تأویل باب حطّه

	مَنْ أَتَاکُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ یأْتِکُمْ هَلَکَ
	در فرقه ناجیه

	إِلَی اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَیهِ تَدُلُّونَ
	وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَی سَبِیلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْکُمُونَ
	سَعِدَ مَنْ وَالاکُمْ وَ هَلَکَ مَنْ عَادَاکُمْ
	سَعِدَ مَنْ وَالاکُمْ وَ هَلَکَ مَنْ عَادَاکُمْ
	در سعادت و شقاوت
	در ابتلاء مؤمنان

	وَ خَابَ مَنْ جَحَدَکُمْ
	وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَکُمْ
	وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّکَ بِکُمْ
	وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَیکُمْ
	وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَکُمْ
	وَ هُدِی مَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ
	مَنِ اتَّبَعَکُمْ فَالْجَنَّهُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَکُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ
	در عدم قبولی اعمال مخالفان

	وَ مَنْ جَحَدَکُمْ کَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَکُمْ مُشْرِکٌ
	اشاره
	در کفر مخالفان

	أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَکُمْ فِیما مَضَی وَ جَارٍ لَکُمْ فِیما بَقِی
	در این که میثاق اَلَسْتُ، میثاق بر ولایت است
	در پیمان گرفتن از بنی اسرائیل بر ولایت
	در عرض ولایت بر همه موجودات

	وَ أَنَّ أَرْوَاحَکُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتَکُمْ وَاحِدَهٌ
	در این که چگونه ائمّه(ع) نور واحدند
	در این که چگونه ائمّه(ع) نور واحدند
	قبس اول: در چگونگی ارتباط موجودات با حقیقت مطلقه
	قبس دوم حقیقت ائمه(ع) در طول حکمی دارد و در عرض حکمی دیگر
	قبس سوم: در ارواح پنجگانه ائمّه(ع)


	طَابَتْ
	وَ طَهُرَتْ
	بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
	بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
	در مراتب و مقامات ائمّه(ع) در مقایسه با همدیگر

	خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارافَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ
	در خلقت حقیقت محمدیه

	حَتَّی مَنَّ عَلَینَا بِکُمْ
	حاملان علم ائمّه(ع) چه کسانی هستند

	فَجَعَلَکُمْ فِی بُیوتٍ
	أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ
	وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیکُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلایتِکُمْ طِیبا لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَهً لِأَنْفُسِنَا وَ تَزْکِیهً لَنَا
	وَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِنَا
	در این که چگونه پیامبر و آل(ع) گناهان شیعیان را بر دوش می گیرند

	فَکُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِینَ بِفَضْلِکُمْ
	وَ مَعْرُوفِینَ بِتَصْدِیقِنَا إِیاکُمْ
	فَبَلَغَ اللَّهُ بِکُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُکَرَّمِینَ وَ أَعْلَی مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِینَ حَیثُ لا یلْحَقُهُ لاحِقٌ وَ لا یفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لا یسْبِقُهُ سَابِقٌ
	وَ لا یطْمَعُ فِی إِدْرَاکِهِ طَامِعٌ حَتَّی لا یبْقَی مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِی مُرْسَلٌ وَ لا صِدِّیقٌ وَ لا شَهِیدٌ وَ لا عَالِمٌ وَ لا جَاهِلٌ وَ لا دَنِی وَ لا فَاضِلٌ وَ لا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لا جَبَّارٌ عَنِیدٌوَ لا شَیطَانٌ مَرِیدٌ وَ لا خَلْقٌ فِیما بَینَ ذَلِکَ شَهِیدٌ
	در معنای درخت ممنوعه بهشتی

	إِلا عَرَّفَهُمْ
	همه خلایق ولایت را می شناسند

	جَلالَهَ أَمْرِکُمْ
	وَ عِظَمَ خَطَرِکُمْ
	وَ کِبَرَ شَأْنِکُمْ
	وَ تَمَامَ نُورِکُمْ
	وَ ثَبَاتَ مَقَامِکُمْ
	وَ شَرَفَ مَحَلِّکُمْ وَ مَنْزِلَتِکُمْ
	وَ کَرَامَتَکُمْ عَلَیهِ
	وَ خَاصَّتَکُمْ لَدَیهِ
	در چگونگی مراحل ولادت ائمه(ع)

	وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِکُمْ مِنْهُ
	در این که شناخت مردم به اندازه برخورداری از ولایت است

	بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ أُسْرَتِی
	در این که امام از کودکی لهو و لعب ندارد

	أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی مُؤْمِنٌ بِکُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرٌ بِعَدُوِّکُمْ وَ بِمَا کَفَرْتُمْ بِهِ
	مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِکُمْ وَ بِضَلالَهِ مَنْ خَالَفَکُمْ
	مُوَالٍ لَکُمْ وَ لِأَوْلِیائِکُمْ
	مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِکُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ
	سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ
	مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ
	مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ
	مُطِیعٌ لَکُمْ
	عَارِفٌ بِحَقِّکُمْ
	در معرفت امیرالمؤمنین(ع) به نورانیت

	مُقِرٌّ بِفَضْلِکُمْ
	مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِکُمْ مُحْتَجِبٌ
	بِذِمَّتِکُمْ مُعْتَرِفٌ بِکُمْ
	مُؤْمِنٌ بِإِیابِکُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِکُمْ
	در رجعت
	در رجعت
	لمعه نخست: در بیان حقیقت رجعت
	لمعه دوم: در امکان عقلی رجعت
	لمعه سوم: در حکمت رجعت
	لمعه چهارم: در ادله نقلی از کتاب و سنت

	در علوم امیر المؤمنین(ع)
	در تأویل قتل و موت مؤمن
	آگاهی ها
	آگاهی اول: در مراد از این که کافران محض و مؤمنان محض کیستند
	آگاهی سوم: درباره کشتن ابلیس


	مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِکُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِکُمْ
	آخِذٌ بِقَوْلِکُمْ
	عَامِلٌ بِأَمْرِکُمْ
	مُسْتَجِیرٌ بِکُمْ
	زَائِرٌ لَکُمْ
	عَائِذٌ بِکُمْ
	عَائِذٌ بِقُبُورِکُمْ
	مُسْتَشْفِعٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُمْ
	شفاعت

	وَ مُتَقَرِّبٌ بِکُمْ إِلَیهِ
	وَ مُقَدِّمُکُمْ أَمَامَ طَلِبَتِی وَ حَوَائِجِی وَ إِرَادَتِی فِی کُلِّ أَحْوَالِی وَ أُمُورِی
	مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَلانِیتِکُمْ وَ شَاهِدِکُمْ وَ غَائِبِکُمْ وَ أَوَّلِکُمْ وَ آخِرِکُمْ
	وَ مُفَوِّضٌ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَیکُمْ
	در تفویض جان و مال به ائمه(ع)

	وَ مُسَلِّمٌ فِیهِ مَعَکُمْ وَ قَلْبِی لَکُمْ مُسَلِّمٌ وَ رَأْیی لَکُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ
	حَتَّی یحْیی اللَّهُ تَعَالَی دِینَهُ بِکُمْ
	مراد از مرگ و حیات دین

	وَ یرُدَّکُمْ فِی أَیامِهِ
	در این که ائمه(ع) ایام اللَّه هستند

	وَ یظْهِرَکُمْ لِعَدْلِهِ
	وَ یمَکِّنَکُمْ فِی أَرْضِهِ
	فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لا مَعَ غَیرِکُمْ آمَنْتُ بِکُمْ وَ تَوَلَّیتُ آخِرَکُمْ بِمَا تَوَلَّیتُ بِهِ أَوَّلَکُمْ
	وَ بَرِئْتُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَعْدَائِکُمْ وَ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ الشَّیاطِینِ وَ حِزْبِهِمُ الظَّالِمِینَ لَکُمْ الْجَاحِدِینَ لِحَقِّکُمْ وَ الْمَارِقِینَ مِنْ وِلایتِکُمْ وَ الْغَاصِبِینَ لِإِرْثِکُمْ الشَّاکِّینَ فِیکُمْ الْمُنْحَرِفِینَ عَنْکُمْ وَ مِنْ کُلِّ وَلِیجَهٍ دُونَکُمْ وَ کُلِّ مُطَاعٍ سِوَاکُمْ
	در مراد از جبت و طاغوت و آیات متشابه و محکم

	وَ مِنَ الْأَئِمَّهِ الَّذِینَ یدْعُونَ إِلَی النَّارِ
	فَثَبَّتَنِی اللَّهُ أَبَدا مَا حَییتُ عَلَی مُوَالاتِکُمْ وَ مَحَبَّتِکُمْ وَ دِینِکُمْ وَ وَفَّقَنِی لِطَاعَتِکُمْ
	در ایمان مستقر و مستودع

	وَ وَفَّقَنِی لِطَاعَتِکُمْ
	در شرح صدر برای ایمان

	وَ رَزَقَنِی شَفَاعَتَکُمْ
	در شفاعت
	در گرایش اهل ایمان به ولایت ائمه: که باعث نجات و شفاعت است
	در این که زیارت و ملاقات با ائمه: باعث رقت قلب می گردد

	وَ جَعَلَنِی مِنْ خِیارِ مَوَالِیکُمْ التَّابِعِینَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَیهِ
	وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یقْتَصُّ آثَارَکُمْ
	وَ یسْلُکُ سَبِیلَکُمْ
	وَ یهْتَدِی بِهُدَاکُمْ
	وَ یحْشَرُ فِی زُمْرَتِکُمْ
	وَ یکِرُّ فِی رَجْعَتِکُمْ
	وَ یمَلَّکُ فِی دَوْلَتِکُمْ
	وَ یشَرَّفُ فِی عَافِیتِکُمْ
	وَ یمَکَّنُ فِی أَیامِکُمْ
	وَ تَقَرُّ عَینُهُ غَدا بِرُؤْیتِکُمْ
	بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْکُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِکُمْ
	در شناخت خدا
	در این که ائمه(ع) معرّف خدا هستند
	در نسبت اسم خدا با مسمی

	مَوَالِی لا أُحْصِی ثَنَاءَکُمْ
	وَ لا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ کُنْهَکُمْ
	وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَکُمْ
	وَ أَنْتُمْ نُورُ الْأَخْیارِ وَ هُدَاهُ الْأَبْرَارِوَ حُجَجُ الْجَبَّارِ
	وَ أَنْتُمْ نُورُ الْأَخْیارِ وَ هُدَاهُ الْأَبْرَارِوَ حُجَجُ الْجَبَّارِ
	در طینت

	بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یخْتِمُ
	وَ بِکُمْ ینَزِّلُ الْغَیثَ وَ بِکُمْ یمْسِکُ السَّمَاءَأَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ وَ بِکُمْ ینَفِّسُ الْهَمَ وَ یکْشِفُ الضُّرَّ وَ عِنْدَکُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلائِکَتُهُ
	وَ إِلَی جَدِّکُمْ وَ إِلَی أَخِیکَ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِینُ
	ائمه(ع) ورثه علوم نبوتند

	آتَاکُمُ اللَّهُ مَا لَمْ یؤْتِ أَحَدا مِنَ الْعَالَمِینَ
	طَأْطَأَ کُلُّ شَرِیفٍ لِشَرَفِکُمْ
	وَ بَخَعَ کُلُّ مُتَکَبِّرٍ لِطَاعَتِکُمْ
	و ما انت علیهم بجبّار وَ خَضَعَ کُلُّ جَبَّارٍلِفَضْلِکُمْ وَ ذَلَّ کُلُّ شَی ءٍ لَکُمْ
	وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِکُمْ
	معنایی لطیف از فرج امام(ع)

	وَ فَازَ الْفَائِزُونَ بِوِلایتِکُمْ
	مرگ برای مؤمن شیرین است

	بِکُمْ یسْلَکُ إِلَی الرِّضْوَانِ
	وَ عَلَی مَنْ جَحَدَ وِلایتَکُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ
	احوال کافران در زمان مرگ

	بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی ذِکْرُکُمْ فِی الذَّاکِرِینَ وَ أَسْمَاؤُکُمْ فِی الْأَسْمَاءِ وَ أَجْسَادُکُمْ فِی الْأَجْسَادِوَ أَرْوَاحُکُمْ فِی الْأَرْوَاحِ وَ أَنْفُسُکُمْ فِی النُّفُوسِ وَ آثَارُکُمْ فِی الآْثَارِ وَ قُبُورُکُمْ فِی الْقُبُورِ
	معنای معیت ائمه(ع) با همه چیست
	جذوه نخست در بیان حقیقت نبوت
	در مراد از ذکر و ارواح و اجساد جذوه دوم
	در این که نشأه دنیوی ائمه(ع) در عرض دیگران است جذوه سوم
	وجود ائمه در طول دیگران و در قوس صعود

	فَمَا أَحْلَی أَسْمَاءَکُمْ
	در این که ولایت ائمه(ع) باعث مضاعف شدن درجات دوستداران آنها می شود

	وَ أَکْرَمَ أَنْفُسَکُمْ
	وَ أَعْظَمَ شَأْنَکُمْ وَ أَجَلَّ خَطَرَکُمْ
	وَ أَوْفَی عَهْدَکُمْ
	وَ أَصْدَقَ وَعْدَکُمْ
	کَلامُکُمْ نُورٌ وَ أَمْرُکُمْ رُشْدٌ
	وَ وَصِیتُکُمُ التَّقْوَی
	وَ فِعْلُکُمُ الْخَیرُ
	وَ عَادَتُکُمُ الْإِحْسَانُ
	وَ سَجِیتُکُمُ الْکَرَمُ
	وَ شَأْنُکُمُ الْحَقُّ وَ الصِّدْقُ وَ الرِّفْقُ
	در معنای حق و صدق

	وَ قَوْلُکُمْ حُکْمٌ وَ حَتْمٌ
	وَ رَأْیکُمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ
	إِنْ ذُکِرَ الْخَیرُ کُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ
	در این که ائمه(ع) مبدأ همه خیراتند

	بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی کَیفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنَائِکُمْ وَ أُحْصِی جَمِیلَ بَلائِکُمْ
	وَ بِکُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِ
	وَ أَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَکَاتِ وَ مِنَ النَّارِ
	وَ أَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَکَاتِ وَ مِنَ النَّارِ
	در ویژگی های شیعیان از جهت تکوینی

	بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی بِمُوَالاتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا وَ أَصْلَحَ مَا کَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانَا
	وَ بِمُوَالاتِکُمْ تَمَّتِ الْکَلِمَهُ وَ عَظُمَتِ النِّعْمَهُ وَ ائْتَلَفَتِ الْفُرْقَهُ وَ بِمُوَالاتِکُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَهُ الْمُفْتَرَضَهُ
	در این که بدون ولایت هیچ عملی پذیرفته نمی شود
	در این که باید با کارهای بد مؤمنین دشمنی کرد نه با خودشان
	آگاهی و موعظه و نصیحت در مغرور نشدن به موالات با اهل بیت(ع)

	وَ بِمُوَالاتِکُم تَقَبَلَ الطَّاعَهَ المُفْتَرِضَه
	در عدم پذیرش اعمال دشمنان و تبدیل سیئات مؤمنین به حسنات
	در سرّ عبودیت

	وَ لَکُمُ الْمَوَدَّهُ الْوَاجِبَهُ
	در این که حب علی(ع) بر همه واجب است

	وَ الدَّرَجَاتُ الرَّفِیعَهُ وَ الْمَقَامُ الَْمحْمُودُوَ الْمَکَانُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْجَاهُ الْعَظِیمُ وَ الشَّأْنُ الْکَبِیرُ وَ الشَّفَاعَهُ الْمَقْبُولَهُ
	در مراتب نبوت
	در معنای درجه رفیعه و مقام محمود

	رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَاالرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ
	رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیتَنَا
	وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهًإِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
	سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا
	یا وَلِی اللَّهِ إِنَّ بَینِی وَ بَینَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ ذُنُوبا لا یأْتِی عَلَیهَا إِلا رِضَاکُمْ
	در این که تسلیم کامل بودن ائمه(ع) شرط کامل شدن ایمان است

	فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَکُمْ عَلَی سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاکُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ
	وَ قَرَنَ طَاعَتَکُمْ بِطَاعَتِهِ
	لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِی وَ کُنْتُمْ شُفَعَائِی
	فَإِنِّی لَکُمْ مُطِیعٌ مَنْ أَطَاعَکُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاکُمْ فَقَدْ عَصَی اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّکُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَکُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ
	اللَّهُمَّ إِنِّی لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَاءَ أَقْرَبَ إِلَیکَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیتِهِ الْأَخْیارِالْأَئِمَّهِ الْأَبْرَارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائِی
	اشاره
	در این که مقام شفاعت وهبی است

	أَسْأَلُکَ أَنْ تُدْخِلَنِی فِی جُمْلَهِالْعَارِفِینَ بِهِمْ وَ بِحَقِّهِمْ وَ فِی زُمْرَهِ الْمَرْحُومِینَ بِشَفَاعَتِهِمْ إِنَّکَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ کَثِیرا وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ
	فَاِذَا اَرَدْتَ الانصِرَاف
	در زیارت وداع

	فَقُل السَّلامُ عَلَیکُم سَلام مُوَدِّع
	لا سِئْم
	وَ لا قَال
	وَ لا مَالَ
	وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیکُم أَهْلَ الْبَیتِ إِنَّهُ حَمِید مَجِید
	سَلام وَلِی غَیرُ رَاغِب عَنْکُم
	وَ لامُسْتَبْدِل بِکُم
	وَ لامُؤَثِر عَلَیکُم
	وَ لامُنْحَرَف عَنْکُم
	وَ لا زَاهُد فِی قُرْبِکُم
	لا جَعَلُهُ اللَّهُ آخِرُ العَهْدِ مِنْ زَیارَهِقُبُورِکُم، وَ إتْیانِ مَشاهِدِکُم
	وَ السَّلامُ عَلَیکُم، وَ حَشَرنی اللَّهُ فِی زُمْرَتِکُم
	وَ أورَدَنی حَوضِکُم
	وَ جَعَلَنِی فِی حَزْبِکُم
	وَ أَرْضَاکُم عَنِّی
	وَ مَکَّننی فِی دَوْلَتِکُم، وَ أَحْیانِی فِی رِجْعَتِکُم، وَ مَلِّکْنِی فِی أَیامِکُم
	وَ شَکِر سَعْیی لَکُم
	در معنای شکر

	وَ غَفِرْ ذَنْبِی بِشَفَاعَتِکُم
	وَ أَقَالَ عَثْرَتِی بِمَحَبَّتِکُم
	در حقیقت گناه

	وَ أَعْلَی کَعْبی بِمُوالاتِکُم، وَ شَرِّفْنِی بِطاعَتِکُم، وَ أَعِزَّنِی بِهُدَاکُم
	وَ جَعَلَنی مِمَّن ینْقَلِب مُفْلِحاً مُنْجَحاً غانِماًسالِماً مُعَافی غَنِیاً فَائِزاً بِرِضوانِ اللَّهِ وَ فَضْلِهِ وَ کِفَایتِه، بِأَفْضَلِ مَا ینْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِکُم وَ مَوَالیکُم، وَ مُحِبّیکُمْ، وَ شیعَتِکُمْ
	وَ رَزَقَنِی اللَّه العَود ثُمَّ العَود ثُمّ العَود أَبَداًمَا أَبْقَانِی رَبّی بِنِیهٍ صَادِقَهٍ، وَ إیمَان وَ تَقْوی وَ إِخْبَات
	در معنای نیت
	در این که علت مخلد بودن اهل عذاب در عذاب چیست؟

	وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلالٍ طَیب
	در رزق حلال

	اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِمِنْ زِیارَتِهِمْ وَ ذِکْرِهِم
	وَ الصَّلاهِ عَلَیهِم
	وَ أَوْجِبْ لِی الْمَغْفِرَهِ وَ الْخَیرِ وَ الرَّحْمَهِوَ الْبَرَکَهِ وَ الْفَوْزِ، وَ النّورِ وَ الإیمَان
	وَ حُسْنِ الإِجَابَهِ
	کَمَا أَوْجَبَتْ لأَوْلِیائِکَ الْعَارِفینَ بِحَقِّهِم
	الْمَوجِبینَ طَاعَتَهُم، وَ الرَّاغِبینَ فی زِیارَتِهِم، المُتقَرِّبینَ إِلَیکَ وَ إِلَیهِم
	بِأَبی أَنْتُم وَ أُمّی وَ نَفْسی وَ مَالی وَ أَهْلی اجْعَلونی فی هَمِّکُمْ وَ صَیرونی فی حِزْبِکُم، وَ أَدْخَلونی فی شِفَاعَتِکُم وَ اذْکُرونی عِنْدَ رَبِّکُم
	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍوَ أَبْلِغْ أَروَاحهُمْ وَ أجْسَادهُم مِنّی السَّلام
	وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً
	در معنای صلوات
	در معنای صلوات خدا و ملائکه
	خاتمه

	پی نوشت ها

	درباره مركز

