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ثیدح لهچ 

: هدنسیون

ینیمخ ماما  يوسوم  هللا  حور  دیس  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  13حرش 

باتک 13تاصخشم 

رشان 14همدقم 

18همدقم

لوالا 19ثیدحلا 

لوا 19ثیدح 

رهاظ کلم و  هئشن  لوا :  22ماقم 

سفن لوا  ماقم  هب  هراشا  22لصف ، 

تسا رکفت  رد  23لصف ، 

تسا مزع  رد  26لصف ، 

فیلاکت ماجنا  یصاعم و  كرت  رد  مزع  تیمها  27لصف ، 

تسا هبساحم  هبقارم و  هطراشم و  رد  28لصف ، 

تسا رکذت  رد  30لصف ، 

توکلم نطاب و  هئشن  مود :  34ماقم 

توکلم نطاب و  34هئشن 

تسا هینطاب  ياوق  یضعب  هب  هراشا  رد  37لصف ، 

تعیبط قالطا  زا  ایبنا  يریگولج  نایب  رد  40لصف ، 

تسا لایخ  طبض  نایب  رد  41لصف ، 

تسا هنزاوم  رد  43لصف ، 

هک تسا  نیا  فیرش  ثیدح  همجرت  52لصاح 

هیقالخا دسافم  هجلاعم  رد  54لصف ، 

یقالخا دسافم  جالع  57لصف ، 

یناثلا 58ثیدحلا 

مود 58ثیدح 

نآ تاجرد  ایر و  ینعم  59رد 

دیاقع رد  ایر  لوا :  60ماقم 

ایر تقیقح  رد  ثحب  60لصف ، 

تسا نامیا  زا  ریغ  ملع  هکنآ  نایب  رد  62لصف ، 

ایر رما  تماخو  رد  64لصف ، 

ایر هدام  علق  يارب  یملع  هیبنت  کی  65لصف ، 

تسا صالخا  هب  توعد  رد  70لصف ، 

ینطاب تاکلم  قالخا و  رد  ایر  مود :  74ماقم 

لوا 74لصف 

مود 76لصف 

لامعا رد  ایر  موس :  78ماقم 

78هراشا

ایر رما  تقد  رد  79لصف ، 

تسا صالخا  هب  توعد  رد  85لصف ، 

يولع ثیدح  نایب  رد  92لصف ، 
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يولع ثیدح  نایب  رد  92لصف ، 

ثلاثلا 97ثیدحلا 

موس 97ثیدح 

بجع بتارم  رد  99لصف ، 

دننک یم  داسف  هب  بجع  یهاگ  زین  داسف  لها  هکنیا  رد  103لصف ، 

تسا نازیم  يور  زا  ناطیش  دیاکم  هک  نآ  نایب  رد  105لصف ، 

تسا بجع  دسافم  رد  107لصف ، 

 . تسا سفن  بح  بجع  ءاشنم  هکنآ  نایب  رد  113لصف ، 

عبارلا 122ثیدحلا 

مراهچ 122ثیدح 

تسا ربک  تاجرد  نایب  رد  125لصف 

تسا ربکت  یلصا  ببس  رد  127لصف ، 

تسا ربک  دسافم  رد  133لصف ، 

تسا ربک  تابجوم  زا  یضعب  نایب  رد  140لصف ، 

تسا ربکت  جالع  نایب  رد  146لصف ، 

لوا 146تمسق 

مود 153تمسق 

 . تسا ربکت  ءادبم  یهاگ  دسح  هک  نیا  رد  159لصف ، 

سماخلا 160ثیدحلا 

مجنپ 160ثیدح 

 . تسا دسح  تابجوم  زا  یضعب  رکذ  رد  163لصف ، 

تسا دسح  دسافم  زا  یضعب  رد  164لصف ، 

تسا دسح  یلمع  جالع  نایب  رد  174لصف ، 

عفر ثیدح  رکذ  رد  176لصف ، 

سداسلا 177ثیدحلا 

مشش 177ثیدح 

همومذم ایند  تقیقح  رد  هر )   ) سلجم انالوم  مالک  نایب  179لصف ، 

ایند بح  ندش  دایز  ببس  نایب  رد  182لصف ، 

نآ دسافم  بلق و  رد  هیویند  ظوظح  ریثءات  نایب  رد  185لصف ، 

قلطم لیمج  هب  یّلبج  قشع  یبلط و  لامک  ترطف  191لصف : 

عباسلا 195ثیدحلا 

متفه 195ثیدح 

هیبضغ هوق  دیاوف  نایب  رد  197لصف ، 

بضغ رد )  ) طارفا تمذم  نایب  رد  199لصف ، 

نآ لاعتشالاح  رد  بضغ  جالع  نایب  رد  206لصف ، 

نآ بابسا  علق  هب  تسا  بضغ  جالع  نایب  رد  209لصف ، 

نماثلا 212ثیدحلا 

متشه 212ثیدح 

تسا تیبصع  دسافم  نایب  رد  215لصف ، 

تیبصع هیتوکلم  تروص  نایب  رد  217لصف ، 

تسا ملع  لها  ياه  تیبصع  رد  222لصف ، 

عساتلا 224ثیدحلا 
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مهن 224ثیدح 

تسا قافن  بتارم  نایب  رد  225لصف ، 

قافن یتوکلم  تروص  227لصف : 

تسا قافن  جالع  رد  229لصف ، 

تسا قافن  ماسقا  ضعب  نایب  رد  231لصف ، 

رشاعلا 237ثیدحلا 

مهد 237ثیدح 

تسا لصفدنچ  نآ  رد  سفن و  ياوه  عابتا  مذ  رد  لوا :  239ماقم 

تسا لعفلاباویح  رما  ءادتبا  رد  ناسنا  هکنآ  نایب  رد  239لصف ، 

تسا يوه  عابتا  مذ  رد  242لصف ، 

تسا هیناسفن  ياهاوه  دادعت  رد  247لصف ، 

تسا لصفود  نآ  رد  تسا و  لما  لوط  مذ  نایب  رد  مود :  248ماقم 

تسا ترخآ  نایسن  بجوم  لما  لوط  هکنآ  نایب  رد  248لصف ، 

هلحار داز و  ترورض  رطخ و  رپ  رفس  250لصف : 

رشع يداحلا  253ثیدحلا 

مهدزای 253ثیدح 

تسا ترطف  ینعم  رد  254لصف ، 

تسا ترطف  ماکحا  صیخشت  رد  255لصف ، 

تایرطف ماکحا  هب  هیلامجا  هراشا  رد  256لصف ، 

256هراشا

تسا تایرطف  زا  الع  لجلاعتم و  أدبم  دوجو  لصا  هکنآ  نایب  رد  لوا :  257ماقم 

تسا يرطف  وا  تافص  رگید  قح و  دیحوت  هکنآ  نایب  رد  مود :  262ماقم 

تسا تایرطف  زا  داعم  هکنآ  نایب  رد  موس :  264ماقم 

رشع یناثلا  266ثیدحلا 

مهدزاود 266ثیدح 

تسا رکفت  تلیضف  نایب  رد  269لصف ، 

تسا عونصم  رد  رکفت  رد  276لصف ، 

تسا سفن  لاوحا  رد  رکفت  رد  281لصف ، 

تسا بش  يرادیب  تلیضف  رد  288لصف ، 

تسا يوقت  نایب  رد  294لصف ، 

هماع ياوقت  نایب  رد  295لصف ، 

رشع ثلاثلا  300ثیدحلا 

مهدزیس 300ثیدح 

نآ تاجرد  تسا و  لکوت  یناعم  نایب  رد  302لصف ، 

تساضر لکوت و  نیب  قرف  نایب  رد  307لصف ، 

هقث لکوت و  ضیوفت و  نیب  قرف  رد  308لصف ، 

رشع عبارلا  310ثیدحلا 

مهدراهچ 310ثیدح 

تسا رظن  ود  ار  فراع  ناسنا  نایب  رد  312لصف ، 

تسا رورغ  اجر و  نیب  قرف  رد  320لصف ، 

اجر فوخ و  هنزاوم  تیمل  رد  323لصف ، 
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رشع سماخل  326ثیدح ا 

مهدزناپ 326ثیدح 

...نآ تبسن  یگنوگچ  نآ و  هجیتن  ناحتما و  ینعم  نایب  رد  329لصف ،

نینم ؤم  ءایصوا و  ءایبنا و  ءالتبا  تدش  هتکن  نایب  رد  332لصف ، 

ینامسج ضارما  هب  ءایبنا  يالتبا  338لصف : 

تسین یلاعت  قح  باقع  باوث و  راد  ایند  هکنآ  نایب  رد  342لصف ، 

رشع سداسلا  345ثیدحلا 

مهدزناش 345ثیدح 

تسا يونعم  تامدقم  لیصحت  عنام  تاوهش  يوریپ   : 353لصف

تسا سفن  دیق  زا  تیرح  هجیتن  ربص  هکنآ  نایب  رد  ربص  يانعم  رد  356لصف ، 

تسا ربص  جیاتن  رد  359لصف ، 

ربص تاجرد  رد  364لصف ، 

تفرعملها ربص  تاجرد  نایب  رد  367لصف ، 

رشع عباسلا  369ثیدحلا 

مهدفه 369ثیدح 

تسا هبوت  تقیقح  370رد 

یصاعم ناربج  هبوت و  يراوشد  371لصف ، 

هبوت ناکرا  رد  375لصف ، 

تسا هبوت  طیارش  رد  378لصف ، 

رافغتسا هجیتن  رد  385لصف ، 

حوصن هبوت  ریسفت  رد  386لصف ، 

رشع نماثلا  389ثیدحلا 

مهدجه 389ثیدح 

یلاعت قح  یمویق  هطاحا  391رد 

دوش یم  ادخ  ندوب  هدنب  دای  هب  ببس  هدنب ،  ندوب  ادخ  دای  هب  393لصف : 

تسا رکذت  رکفت و  لزنم  نیب  قرف  رد  395لصف ، 

دنک تیارس  تکلمم  مامت  هب  شمکح  هک  تسا  نآ  مات  رکذ  هکنآ  نایب  رد  397لصف ،

ادخ رکذ  تلیضف  رد  ثیداحا  ضعب  رکذ  رد  400لصف ، 

رشع عساتلا  402ثیدحلا 

مهدزون 402ثیدح 

تسا تبیغ  فیرعت  رد  404لصف ، 

نآ تاعبت  تبیغ و  هانگ  یگرزب  408لصف : 

لوا 408تمسق 

مود 413تمسق 

تبیغ یعامتجا  ياهررض  نایب  رد  418لصف ، 

تسا هقبوم  نیا  جالع  نایب  رد  421لصف ، 

تسا یلوا  زیاج  دراوم  رد  تبیغ  كرت  هکنآ  نایب  رد  425لصف ، 

تسا مارح  تبیغ  عامتسا  هکنآ  نایب  رد  427لصف ، 

نورشعلا 433ثیدحلا 

متسیب 433ثیدح 

یلاعتقح ناحتما  ءالتبا و  يانعم  435لصف : 
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تسا لمع  باوص  بجوم  هقداص  تین  تیشخ و  هکنآ  نایب  رد  438لصف ، 

صالخا فیرعت  رد  444لصف ، 

تسا لمع  زا  دعب  صالخا  نایب  رد  446لصف ، 

نورشعلا يداحلا و  452ثیدحلا 

مکی تسیب و  452ثیدح 

هفیرش هیآ  زا  ینافرع  هیجوت  رد  459لصف ، 

تسا رکش  تقیقح  رد  462لصف ، 

تسا رکش  یگنوگچ  رد  465لصف ، 

 ( (ص ربمایپ تدابع  باب  رد  ثیداحا  472لصف : 

نورشعلا یناثلا و  475ثیدحلا 

مود تسیب و  475ثیدح 

منهج تشهب و  تقیقح  483لصف : 

قح هعساو  تمحر  هب  ار  ناسنا  ناطیش  نتخاس  رورغم  486لصف : 

نورشعلا ثلاثلا و  488ثیدحلا 

موس تسیب و  488ثیدح 

ددرگ یم  اقلا  ملعتم  سفن  هب  یبیغ  يدابم  زا  ملع  هکنیا  هب  هراشا  495لصف : 

ءارم دسافم  رکذ  رد  ثیداحا  500لصف : 

بلط هاج  راکبیرف  ياه  هناشن  505لصف : 

هقف لقع و  نابحاص  ياه  هناشن  509لصف : 

نورشعلا عبارلا و  510ثیدحلا 

مراهچ تسیب و  510ثیدح 

تءاشن نیا  اب  بسانم  مولع  ناسنا و  يدوجو  تءاشن   : 513لصف

هناگ هس  مولع  اب  ملعلا ))...   )) يوبن ثیدح  قیبطت  520لصف : 

 (( هیآ  )) هب دیاقع  ملغ  ریبعت  همکحم و  هیآ  يانعم  رد  هر  يدابآ  هاش  نایب  523لصف : 

اردصالم طسوت  مولع  میسقت  رد  یلازغ  مالک  اب  يوبن  ثیدح  قیبطت  527لصف :

هناگ هس  مولع  لذ  مولع  زا  يرایسب  جاردنا  529لصف : 

نورشعلا سماخلا و  531ثیدحلا 

مجنپ تسیب و  531ثیدح 

لوا 531تمسق 

مود 536تمسق 

هسوسو جالع  541لصف : 

نورشعلا سداسلا و  546ثیدحلا 

مشش تسیب و  546ثیدح 

دهد تنج  قیرط  كولس  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  ملع  قیرط  كولس  هک  یسک  هکنآ  نایب  رد  547لصف ، 

ملع بلاط  يارب  دننک  یم  رافغتسا  نیمز  نامسآ و  هنکس  مامت  هکنآ  نایب  رد  554لصف : 

دنتسه مالسلا  مهیلع  ایبنا  هثرو  املع  هکنآ  نایب  رد  560لصف ، 

نورشعلا عباسلا و  561ثیدحلا 

متفه تسیب و  561ثیدح 

تدابع رد  بلق  تقو و  تغارف  563لصف : 

بلق روضح  بتارم  573لصف : 

بلق روضح  لیصحت  هار  580لصف : 
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دوش بلق  يانغ  بجوم  تدابع  يارب  غرفت  هکنآ  نایب  رد  591لصف ، 

نورشعلا نماثلا و  596ثیدحلا 

متشه تسیب و  596ثیدح 

تسا نآ  تیفیک  هللا و  ءاقل  رد  599لصف ، 

دوش فوشکم  وا  رب  بیغ  لاوحازا  یضعب  ندرم  تقو  رد  هکنآ  نایب  رد  606لصف :

تسا یلاعت  قح  ضغب  بح و  ینعم  رد  615لصف ، 

نورشعلا عساتلا و  617ثیدحلا 

مهن تسیب و  617ثیدح 

620همدقم

تسا غورد  دسافم  رد  623لصف ، 

نآ بتارم  عرو و  تقیقح  رد  627لصف ، 

لوا 627تمسق 

مود 633تمسق 

یلاعت قح  زا  فوخ  نایب  رد  640لصف ، 

لفاون ددع  نایب  رد  648لصف ، 

648هراشا

تسا هقدص  تلیضف  نیب  651رد 

هقدص رارسا  زا  یکی  نایب  657رد 

بش زامن  تلیضف  رد  660لصف ، 

تسا نآرق  توالت  تلیضف  رد  665لصف ، 

665حیضوت

دنک ریثءات  ناوج  رد  تدابع  هکنآ  نایب  668رد 

تسا تئارق  بادآ  669رد 

تسا تئارق  رد  صالخا  671رد 

تسا لیترت  ینعم  675رد 

تسا نآ  بیلقت  زامن و  رد  دی  عفر  نایب  رد  677لصف ، 

تسا كاوسم  تلیضف  رد  683لصف ، 

نآ يواسم  قالخا و  نساحم  يدابم  نایب  رد  685لصف ، 

نوثالثلا 692ثیدحلا 

ما یس  692ثیدح 

بلق حالصا  هب  بیغرت  رد  695همدقم : 

تسا زیچ  هچ  هب  عجار  بولق  میسقت  هکنآ  نایب  رد  696لصف ، 

تسا بولق  تالاح  نایب  رد  699لصف ، 

نوثالثلا يداحلا و  709ثیدحلا 

مکی یس و  709ثیدح 

قح فیصوت  مدع  زا  دارم  نایب  رد  712لصف ، 

دوشن لصاحرکف  مدق  هب  ایلوا  ایبنا و  تیناحور  تقیقح  هب  ملع  هکنآ  نایب  رد  717لصف ، 

...دیامرف یم  هک  فیرش  ثیدح  زا  هرقف  نیا  رد  720لصف 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هب  رما  ضیوفت  ینعم  نایب  رد  722لصف ، 

تسا مالسلا ،  مهیلع  همئا ،  تاماقم  هب  هراشا  رد  727لصف ، 

دیاین فصو  هب  نامیا  هکنآ  نایب  رد  730لصف ، 
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نوثالثلا یناثلا و  732ثیدحلا 

مود یس و  732ثیدح 

734لصف

تسا نیقی  تحص  ياهتمالع  رد  737لصف ، 

قح بهذم  هب  هراشا  هرعاشا و  هلزتعم و  مالک  لقن  رد  740لصف ، 

...هداد رارق  اضر  نیقی و  رد  یلاعت  قح  ار  تحار  حور و  هکنآ  نایب  رد  742لصف : 

نوثالثلا ثلاثلا و  744ثیدحلا 

موس یس و  744ثیدح 

...هدومن یصاعم  كرت  تادابع و  رب  ثح  هک  يرابخا  عمج  نایب  رد  746لصف ، 

لوا 746تمسق 

مود 752تمسق 

تسا لامعا  یلوبق  طرش  تیب  لها  تیالو  هکنآ  نایب  رد  759لصف ، 

نوثالثلا عبارلا و  762ثیدحلا 

مراهچ یس و  762ثیدح 

هدش قح  هب  دیدرت  تبسن  زا  هک  تسا  یتاهیجوت  نایب  رد  768لصف ، 

دیامرف نینم  ؤم  لاح  حالصا  اهنیا  ریغ  انغ و  رقف و  اب  یلاعت  قح  هکنآ  نایب  رد  774لصف ، 

 .) هملظ رون و  نم  باجح  فلءا  نیعبس  هللا  نا  هدش :  ریبعت  هیناملظ  هینارون و  بجح  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  یتوکلم  یکلم و  یسفنا و  یقافآ و  تانیعت  بتارم  نآ ،  لزانم  و  تسا ،  تینانا  سفن و  تیب  تفاسم  نآ  ءادبم  هک  تسا  ینافرع  كولس  یناحور و  رفس  کی  یقیقح  هبعک  يوس  هب  سفن  هملظم  تیب  زا  رجاهم  هللا و  یلا  کلاس  يارب  زا  هک  نادب  كولس  قوذ و  لها  هقرط  بسح  هب  نآ  هجیتن  لفاون و  ضیارف و  برق  نایب  رد  ، لصف

تسا ییاهب  لجا  خیش  مالک  لقن  رد  780لصف ، 

782همتت

نوثالثلا سماخلا و  783ثیدحلا 

مجنپ یس و  783ثیدح 

تسا ماقم  ود  قح  ءامسا  يارب  هکنآ  نایب  رد  784لصف ، 

ضیوفت ربج و  هلئسم  هب  هراشا  رد  786لصف ، 

دنوش لاؤس  تادوجوم  رگید  دنکب و  هچنآ  زا  دوشن  لا  ؤس  یلاعت  قح  هکنآ  نایب  رد  790لصف ،

نوثالثلا سداسلا و  792ثیدحلا 

مشش یس و  792ثیدح 

تسا تاذ  اب  قح  تافص  تینیع  نایب  رد  794لصف ، 

تسا داجیا  زا  لبق  ملع  نایب  رد  800لصف ، 

تسا قح  رصب  عمس و  ینعم  رد  803لصف ، 

تسا تامولعم  رب  قح  ملع  قلعت  تیفیک  نایب  رد  808لصف ، 

تسا هیبلس  هیتوبث و  تافص  نازیم  نایب  رد  810لصف ، 

نوثالثلا عباسلا و  814ثیدحلا 

متفه یس و  814ثیدح 

هللااب هللا  اوفرعءا  زا  دارم  نایب  رد  817لصف ، 

نوثالثلا نماثلا و  825ثیدحلا 

متشه یس و  825ثیدح 

تسالع لج و  قح  مظعا  مسا  یهلا و  مات  رهظم  مدآ  هکنآ  نایب  رد  831لصف ، 

نوثالثلا عساتلا و  834ثیدحلا 

مهن یس و  834ثیدح 

...دندرگ تقلخ  داجیا و  قلعتم  رش  ریخ و  زا  کی  ره  هکنآ  نایب  رد  840لصف ، 

ناگدنب تسد  هب  ار  رورش  تاریخ و  قح  يارجا  تیفیک  رد  843لصف ، 
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نیعبرالل یفوملا  848ثیدحلا 

ملهچ 848ثیدح 

دیحوت هکرابم  هروس  ریسفت  هب  هیلامجا  هراشا  رد  850لصف ، 

تسا رودصلا  تاذب  میلع  ات  دیدح  هروس  هفیرش  تایآ  ریسفت  هب  هیلامجا  هراشا  رد  856لصف ، 

اهتشون 867یپ 

25 ات 1867

57 ات 25876

117 ات 58885

177 ات 118893

265 ات 177902

331 ات 266911

422 ات 332920

502 ات 423929

573 ات 503938

673 ات 574947

754 ات 674956

827 ات 755966

921 ات 828974

974 ات 922984

1016 ات 975993

1089 ات 10171001

1145 ات 10901010

1231 ات 11461018

1299 ات 12321027

زکرم 1035هرابرد 
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هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  حرش 

باتک تاصخشم 

حرـش نیعبرا .  يدادرارق :  ناونع  . 1368  - 1279 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللا  حور  ینیمخ  هسانـشرس : 
ماما ترـضح  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  هیلع  هللا  مالـس  ینیمخ  ماما  ثیدـح  نیعبرا   ) ثیدـح لهچ  حرـش  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

تاصخشم ینیمخ س 1371 . ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت  رشن :  تاصخشم  [. 2 تساریو  : ] تساریو تیعضو  ینیمخ س . 
؛ ) مود پاچ  ) لایر 4500 مکی 964-3350-11-8 ؛  یس و  پاچ  لایر : 40000 کباش :  رثوک  تسورف :  هنومن  800 ص :  يرهاظ : 
؛ )  مراهچ یـس و  پاچ  لایر (   40000 مود ؛ ) تسیب و  پاچ  ) لاـیر 16000 مراهچ ؛ ) پاچ  ) لایر 5200 موس ؛ ) پاچ  ) لایر 5200
مود پاچ  تشاددای :  مود ) لـهچ و  پاـچ   ) لاـیر  55000 مهن ؛ ) یـس و  پاچ  ) لاـیر 40000 متفه ؛ ) یـس و  پاچ   ) لاـیر 40000

ناتسبات 1379. مود  تسیب و  پاچ  تشاددای :  راهب 1373 . مراهچ  پاچ  تشاددای :  موس 1372 . پاچ  تشاددای :  ناتسمز 1371 .
 : تشاددای . 1385 متفه : یـس و  پاچ  تشاددای :  . 1384 مراهچ :  یـس و  پاچ  تشاددای :  . 1383: مکی یـس و  پاچ  تشاددای : 

بالقنا و ربهر  هللا ، حور  ینیمخ ، عوضوم :  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1386 مود : لهچ و  پاچ  تشادداـی :  . 1386: مهن یس و  پاچ 
ثیداحا عوضوم :  نرق 14  تاـنیعبرا --  عوضوم :  ریـسفت  دـقن و  نیعبرا --   . 1368  - 1279 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذگناینب 

خ8 فلا 420217   / BP143/9 هرگنک :  يدنب  هدر  س )  ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  هدوزفا :  هسانـش  نرق 14  هعیش -- 
یسانشباتک هرامش  ییوید 297/218 :  يدنب  هدر  1371 
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م 740-75 یلم : 

رشان همدقم 

نیا هل  مظعم  تسا .  هیلع ،  هللا  مالس  ینیمخ  ماما  ترضح  ینابر ،  ملاع  فراع و  ریذپ  ضیف  ریمض  راثآ  زا  رگید  یکی  ثیدح  لهچ 
نایم رد  مایالا  میدق  زا  یسیون  نیعبرا  تنـس  .دنا  هتـشاگن  ناموصعم  زا  ثوروم  ثیداحا  زا  ثیدح  لهچ  نایب  حرـش و  رد  ار  باتک 
نیا رد  یباتک  هک  دـندوب  هتفرگ  هدـهع  رب  فلـس  تنـس  نتـشاد  كولـسم  يارب  زین  ماما  ترـضح  و  تسا ،  هدوب  لومعم  نید  ياملع 

یقالخا و تارکذت  زا  راشرـس  نید و  موصعم  نایاوشیپ  زا  يرابخا  تقیقح  زا  صحفت  رد  همه  باتک  يواطم  .دـننک  فینـصت  هنیمز 
 . تسا یمکح  ینافرع و  تاکن 

 . ثیدـح رد  تسا  باـب  هکنآ 40  اـی  تسا ؛  ثیدـح  هدـنرادرب 40  رد  الومعم  هک  تسا  ییاـهباتک  ناونع  ثیدـح )  لـهچ   ) نیعبرا
ياـنب تـسا .  فورعم  تاـینیعبرالا  بـتک  هـب  یبرع  ياـهباتک  رد  هدـش و  لوـمعم  يرجه  مراـهچ  نرق  زا  ارهاـظ  تاـینیعبرا  فیلءاـت 
اثیدح نیعبرءا  یتما  یلع  ظفح  نم  تسا :  نینچ  ثیدح  نآ  و  هدـش ،  تیاور  ریثک  قرط  رد  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح  تاینیعبرا 

وبا و  تاـفو 380 )  ) يذاـبالک رکبوـبا  نوـچمه  یناـسک  .ءاـملعلا  ءاـهقفلا و  هرمز  یف  هماـیقلا  موـی  یلاـعت  هللا  هـثعب  اــهنیدرمءا ، یف 
هب ار  دوخ  نیعبرا  کی  ره  و  دنا ، هدرک  فیلءات  باب  نیا  رد  ناشیا  ریغ  و  ییاهب ،  خیـش  یناهفـصا و  میعن  وبا  یملـس و  نمحرلادـبع 
رد ثیداحا  يرگید  و  ظعاوم ، کسن و  دهز و  هرابرد  ثیداحا  یکی  و  دیحوت ، هب  طوبرم  ثیداحا  یکی  الثم  دنا ، هتخادرپ  يدـصق 

 ، ییاهب خیش  زا  توبن  تیب  لها  قیرط  زا  ثیدح  يواح 40  نیعبرا  دننام  هدرک ؛  عمج  ار  تادابع  باب 
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رب یبرع  هب  لصفم  یحرش  مود ،  یسلجم  نیعبرا  تسا .  هتشون  حرش  نآ  رب  خیـش ،  نادرگاش  زا  هعیـش و  ياملع  زا  نوتاخ ،  نبا  هک 
حرـش و نودب  ثیدح ،  رب 40  تسا  لمتـشم  هک  لوا  دیهـش  زا  نیعبرالا  باتک  ای  تسا .  یـسلجم  یـسرد  تاریرقت  هک  ثیدـح   40

همجرت ثیدـح و  يواح 40  هک  یماج  نمحرلادـبع  نیدـلارون  نیعبرا  اـی  تسا .  تاداـبع  باـب  رد  نآ  ثیداـحا  رتشیب  و  حیـضوت ، 
 . تساهنآ موظنم 

رد قداص  الم  هیـضیف و  هسردم  رد  ار  نآ  نیماضم  هک  تسا  هدوب  هحور ،  هللا  سدـق  ینیمخ ،  ماما  تاریرقت  لصا  رد  رـضاح  باتک 
رد 1358 ار  باتک  نیا  و  دننک ، فیلءات  هنیمز  نیمه  رد  یباتک  دنتفرگ  میمـصت  سپـس  دندوب ؛ هدومرف  داریا  دوخ  نادرگاش  يارب  مق 

.دندروآ نایاپ  هب  ه ق . 

تـسا فراعم  تاداقتعا و  باب  رد  رخآ  ثیدح  و 7  تایجنم ،  تاکلهم و  تایقالخا و  هب  طوبرم  رتفد  نیا  ثیداـحا  زا  ثیدـح   33
نآ و  دننک ؛ یم  همجرت  یسراف  هب  ار  نآ  سپس  دننک ؛ یم  لقن  ار  ثیدح  ادتبا  هک  تسا  نینچ  ثیداحا  حیـضوت  رد  هل  مظعم  شور  .
يا هتکن  ضرعتم  ثیدح  يانعم  رد  و  دننک ، یم  انعم  حرـش و  ار  نآ ،  تاملک  تاریبعت و  بلاغ  هاگ  و  ثیدح ،  یلـصا  تاملک  هاگ 
یم نتم  حرش  هب  مزال ،  تادیهمت  تاحالطصا و  تاریبعت و  حرـش  زا  غارف  زا  سپ  و  دنوش ؛ یم  تسا  دنمدوس  ثیدح  حرـش  رد  هک 

.دنرب یم  نایاپ  هب  ار  ثیدح  حرش  لصف  دنچ  یط  و  دنزادرپ ،

رد تسا .  یقالخا  لئاسم  هب  طوبرم  لوا  ثیدح   33 دش ، دای  الاب  رد  هک  روط  نامه 
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یقالخا میامذ  زا  کی  ره  دسافم  دننک و  راکشآ  ار  سفن  تاهیومت  هک  تسا  نیا  باتک  راوگرزب  فنصم  تمه  ههجو  تمـسق  نیا 
تیـصعم زا  سفن  تشادزاـب  رد  هک  دـننک  جرد  یظعاوم  بلاـطم  لـالخ  رد  دـنهد و  حرـش  ار  دـسح ، بضغ و  اـیر ، ربـک ، نوچمه 
تدافتسا زین  كاپ  ریامـض  بابرا  نانخـس  زا  هاگهگ  دنا و  هدرک  داهـشتسا  ینامـسآ  مالک  زا  یتایآ  باب  ره  رد  .دریگ  رارق  دنمدوس 

نیا فیلءات  نامز  رد  هک  تسا  يدابآ ،  هاش  موحرم  ناشیا ،  دوخ  دنمجرا  یناحور و  ملعم  لوا  هجرد  رد  نانآ  نیب  رد  هک  دنا  هتسج 
.دنا هدوب  تایح  دیق  رد  باتک 

هک تسوا  هب  نداد  هبنت  هدنناوخ و  نتخاس  رادیب  هدوب  هل  مظعم  رظن  حرطم  حـمطم و  تایاور  نیا  حرـش  رد  هچنآ  دـش ، هتفگ  هکنانچ 
ات دزاس ، اربم  دنسپان  دب و  تافص  زا  ار  دوخ  كولـس  قیرط  یط  اب  و  ددرگ ، حلاص  لامعا  رـشابم  درادرب و  تسد  تاذل  ترـشابم  زا 

گرزب ملعم  هک  راوگرزب  فنـصم  .دـنک  تاقالم  ار  شیوخ  يادـخ  هزیکاپ  لمع  تسرد و  نامیا  اب  ددرگ و  لـیان  تیادـه  ضیف  هب 
تقو رد  هک  تفگ  ناوت  یم  بلق  رد  ذوفن  ریثءات و  تدش  رد  هک  دنراد  رث  ؤم  يوق و  یلاع و  یتانایب  باوبا  نیا  رد  دـنا  هدوب  قالخا 

 . تسا هدوب  ضیاف  سدق  ملاع  زا  ناشیا  رس  بلاطم  ریرحت 

ینافرع ثحابم  بلاـطم و  نیرتسیفن  نیرتیلاـع و  لاـح  نیع  رد  نیرتنیگنـس و  زا  هک  تسا  یبلاـطم  حرـش  رد  باـتک  رخآ  ثیدـح   7
شنیرفآ يراب و  تخانـش  یلاعت ،  قح  تافـص  ءامـسا و  تاذ و و  ثحب  ینافرع ،  ضیوفت  ربج و  لـیبق  زا  یثحاـبم  تسا .  بوسحم 

رب مدآ 
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مظعم اعبط  تسا  نافراع  مکحم  تادنتسم  زا  کی  ره  دنراد و  ینافرع  هبنج  هینب و  همه  هک  ار  ثیداحا  نیا  نآ .  دننام  و  وا ، تروص 
هقئاس هب  ینافرع  یناعم  رب  تایآ  تایاور و  نیا  لمح  هک  دـنا  هدـش  رکذـتم  دوخ  ياج  رد  اما  دـنا ؛ هدرک  ریـسفت  نافرع  قاذـم  هب  هل 

اب یضافا ،  مولع  بابرا  لاح و  باحصا  هک  تسا  یفراعم  اهنیا  هکلب  دنا ؛ هدرکن  ریسفت  ناسک  ياوها  قبط  رب  هدوبن و  یـصخش  قوذ 
زا هزنم  ار  یهلا  مالک  لاح  نیع  رد  .دنا و  هداد  تسد  هب  تسا ،  ناشیا  تیادـه  ضیف  زا  رادروخ  رب  یفاص  ریمـض  نامه  هک  يرایعم 
رد دنا و  هدوب  ضحم  يرظن  نافرع  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  .دنا  هدرمـش  همئا  ایبنا و  صوصخم  ار  نآ  ملع  دـنا و  هتـسناد  یبای  هنک 
ریغ دـیاقع  هک  دـنا  هتـشاد  هجوت  اج  همه  دـنا  هدومرف  هکنانچ  اـما  دـنا ، هتخادرپ  یناـفرع  سیفن  ثحاـبم  حرط  هب  ثیداـحا  نیا  حرش 

روشق لها  تاداریا  هب  بسانت  هب  هاگ  و  دنرادرب ، ماگ  عرش  میقتسم  جهنم  قفو  رب  دنزاسن و  دراو  شیوخ  حرش  رد  ار  عرش  زا  دافتـسم 
.دنا هتفگ  خساپ  زین 

زین نانآ  ریغ  يارب  .درادن  یفرعم  هب  زاین  باتک  نیا  نانآ  يارب  .دنسانش  یم  ار  باتک  نیا  دنمجرا  هیام  یلاع و  هیاپ  رظن  نافرع و  لها 
.دوب دناوتن  رثا  نیا  سیافن  همه  ندومن  زاب  راد  هدهع  لجعم  یتالاقم 

نآ زا  ثیدح  راب 4  کی  .دیـسر  پاچ  هب  تروص  دـنچ  هب  یمالـسا )  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  و   ) نیا زا  شیپ  ثیدـح  لهچ  باتک 
نآ نیوزق )  رد   ) هط تاراشتنا  سپس  .دش  پاچ  تاعالطا  تاراشتنا  رد  حرش  اب  هارمه 
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قیقد هلباقم  اهپاچ  ریاس  رب  رضاح  پاچ  مهم  زایتما  .دناسر  پاچ  هب  رگید  راب  ار  نآ  زین  اجر  یگنهرف  رشن  زکرم  و  تخاس .  رشتنم  ار 
فارگاراپ نییآ و  قباطم  ینف  شیاریو  هفاضا  هب  دراد ؛ دوجو  رگید  ياهپاچ  رد  هک  تسا  یطالغا  حالصا  و  ( 1) دوجوم هخسن  ود  اب 

نینچمه یبرع .  تاراـبع  همه  يراذـگ  بارعا  و  تسا ،  هدـشن  همجرت  نتم  رد  هـک  یتاـیاور  تاراـبع و  هـمجرت  و  حیحـص ،  يدـنب 
رـشن میظنت و  هسـس  ؤم  پاچ  رگید  باتک  ود  نوچمه  هک  عبانم  ذخآم و  هب  تاعاجرا  هدش و  میظنت  باتک  يارب  هک  فلتخم  سراهف 

 . تسا هدمآ  لمع  هب  قیقد  رودقم  دح  ات  هولصلا )  بادآ  هولصلا و  رس   ) ماما راثآ 

یتسار و نارگـشالت  ياـشگهار  و  قح ،  لدـع و  ماـظن  هدـننک  اـپ  رب  س ،)   ) ینیمخ ماـما  حوتف  رپ  حور  راـثن  اـم  ياـهدورد  نیرتـهب 
.داب يراگتسر 

همدقم

 . نیدلا موی  یلا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  و  نیعمجا ،  هلآ  دمحم و  یلع  هالصلا  و  نیملاعلا ،  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

تداعـس و هارهاش  و  نادرگ ؛  كاپ  لد  حول  زا  ار  ینیبود  كرـش و  راگنز  و  شخب ؛  ینـشور  صالخا  رون  هب  ار  لد  هنیآ  ادنوادخ ،
صاخ ياه  هولج  تاحفن و  زا  و  امرف ؛ قلختم  هنامیرک  قالخا  هب  ار  ام  و  امنب ؛ تلالـض  تریح و  ناـبایب  ناـگراچیب  نیا  هب  ار  تاـجن 

ملع و دونج  و  امرف ؛ جراخ  ام  بولق  تکلمم  زا  ار  لهج  ناطیـش و  رکـشل  و  هد ؛  یبیـصن  ار  ام  تسا  هاگرد  ءاـیلوا  صتخم  هک  دوخ 
دوخ بح  اب  ار  ام  و  نک ؛  نیزگیاج  اهنآ  ياج  هب  ار  نامحر  تمکح و 
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اب ار  ام  راک  تبقاع  و  امرف ؛ راتفر  دوخ  تمحر  اب  ام  اب  نآ  زا  دعب  گرم و  تقو  رد  و  نارذگرد ؛  يارـس  نیا  زا  تهاگرد  ناصاخ  و 
 . نیعمجءا مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاطلا ،  هلآ  دمحم و  قحب  نک ؛  نیرق  تداعس 

تراهط تمصع و  تیب  لها  ثیداحا  زا  ثیدح  لهچ  هک  مدرک  یم  ثیدح  دوخ  اب  دوب  یتدم  فیعض  تعاضب  یب  هدنب  نیا  دعب ، و 
هب ار  کـی  ره  و  هدرک ،  يروآ  عـمج  تسا ،  تبث  مهیلع ،  هللا  ناوـضر  ءاـملع ، باحـصا و  هربـتعم  بتک  رد  هـک  مالـسلا ،  مـهیلع  ، 
زا زین  نانابز  یسراف  هک  هتشاگن  یسراف  نابز  هب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  و  دشاب ، هتشاد  یتبـسانم  هماع  لاح  اب  هک  دنک  یحرـش  تبـسانم 

 : تسا هدومرف  هک  موش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  تبترم ،  یمتخ  فیرش  ثیدح  لومشم  هللاءاش ،  نا  دیاش ، دنریگرب ؛ هرهب  نآ 

( . 2) املاع اهیقف  همیقلا  موی  هللا  هثعب  اهب  نوعفتنی  اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم 

 . قیفوتلا یلو  هنا  مبلط .  یم  مامتا  قیفوت  یلاعت  يادخ  زا  مدش و  نآ  عورش  هب  قفوم  هقیفوت  نسح  هللادمحب و  ات 

لوالا ثیدحلا 

لوا ثیدح 

یلوصالا هیقفلا  ملکتملا  همـالعلا  خیـشلا  مهنم  مارکلا  تاـقثلا  ماـظعلا و  خـیاشملا  نم  هدـع  ( 3  ) ههفاـشم هبتاـکم و  هزاـجا ،  ینربخا 
 ، فیرشلا مقب  هفرـشت  نیح  هقیفوت  هللا  مادا  ( 4  ) یناهفصالا یقت  دمحم  خیشلا  یفولا  همالعلا  لآ  اضر  دمحم  خیـشلا  رحبتملا  بیدالا 

هیقفلا دباعلا  دهازلا  ملاعلا  یلوملا  نع  امه  الک  هقیفوت  ماد  ( 5  ) یمقلا سابع  خیش  جاحلا  تبثلا  هقثلا  دبعتملا  لیلجلا  ملاعلا  خیـشلا  و 
هدقرم هللارون  ( 6  ) يرونلا نیسح  ازریم  الا  ثدحملا 
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همالعلا تبثلا  نیعلا  هقثلا  ملکتملا  هیقفلا  دنسلا  دیـسلا  مهنم  و  هرـس .  هللا  سدق  ( ، 7  ) يراصنالا یضترم  خیشلا  همالعلا  نع  فیرـشلا 
مـشاه نب  دـمحم  دیـسلا  هدـیدعلا  تافنـصملا  بحاـص  مـالعلا ،  هیقفلا  نع  هتادـییءات ،  هللا  مادا  ( 8  ،) یلماعلا نیمـالا  نسحم  دیـسلا 
دیـسلا مهنم  و  يراصنالا .  همالعلا  نع  هرـس ،  هللا  سدـق  اتیم ، ایح و  فرـشالا  فجنلا  یف  رواجملا  ( 9  ،) يدنهلا يوضرلا  يوسوملا 

(11  ،) یناهفصالا مشاه  دمحم  ازریم  الا  دجمالا  دنسلا  دیـسلا  نع  ( 10  ،) یناهفصالا يدرکهدلا  مساقلاوبا  دیـسلا  تبثلا  هقثلا  ملاعلا 
نع ( 12  ،) یقارنلا دمحا  لضفالا  یلوملا  نع  اهانکرت ) خیـشلا  یلا  هیهتنم  ریغ  يرخا  قرط  انل  و   ) يراصنالا همالعلا  نع  هرـس ،  سدق 
نع ( 14  ،) یناهبهبلا رقاب  دمحم  اقالا  لکلا  داتـسا  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ( 13  ،) تامارکلا بحاص  مولعلا  رحبب  وعدملا  يدهم  دیـسلا 

(17  ،) یـسلجملا یقت  دمحم  یلوملا  ققحملا  هدلاو  نع  ( 16  ،) یسلجملا رقاب  دمحم  یلوملا  نع  ( 15  ،) لمکا دمحم  لمکالا  هدلاو 
یلع خیشلا  نع  ( 20  ،) یناثلا دیهشلاب  ریهشلا  نیدلا  نیز  خیشلا  نع  ( 19  ،) نیسح خیشلا  هدلاو  نع  ( 18  ،) یئاهبلا ققحملا  خیشلا  نع 

نع ( 23  ،) یلع نیدلا  ءایض  خیـشلا  نع  ( 22  ،) ینیزجلا نذوملا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  خیـشلا  نع  ( 21  ،) یـسیملا یلاعلا  دبع  نب 
هیآ هدلاو  نع  ( 25  ،) نیققحملا رخف  دمحم  بلاط  یبا  خیشلا  نع  ( 24  ،) یکم نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیشلا  نیتبترملل  زئاحلا  هدلاو 
نع ( 27  ،) قالطالا یلع  ققحملا  یلحلا  دیعس  نب  نسحلا  نب  رفعج  مساقلا  یبا  خیشلا  نع  ( 26  ،) یلحلا همالعلا  رهطم  نب  نسحلا  هللا 

يربطلا مساقلا  یبا  نب  دمحم  خیشلا  نع  ( 29  ،) یمقلا لیئربج  نب  ناذاش  خیشلا  نع  ( 28  ،) يوسوملا دعملا  نب  راخف  یلع  یبا  دیسلا 
خیشلا نع  ( 30 ،)
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ماما نع  راصبتـسالا ، بیذهتلا و  عماج  ( 32  ) یـسوطلا نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  هفئاطلا  خیـش  هدلاو  نع  ( 31  ،) نسحلا یلع  یبا 
رفعج یبا  خیشلا  نیثدحملا  سیئر  هخیش  نع  ( 33 ،) دیفملا خیشلا  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبع  یبا  خیشلا  نیملکتملا  ءاهقفلا و 

نب رفعج  مساقلا  یبا  خیشلا  نع  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  باتک  بحاص  ( 34  ) یمقلا هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
 ، هیبا نع  ( 37  ،) میهاربا نب  یلع  نع  یفاکلا ،  بحاص  ( 36  ) ینیلکلا بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  هقث  لجالا  خیشلا  نع  ( 35  ،) هیولوق

اوعجر املف  هیرس  ثعب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  نا  مالسلا :  هیلع  هللادبع ،  یبا  نع  ( 40  ،) ینوکسلا نع  ( 39  ،) یلفونلا نع  ( 38)
 . سفنلا داهج  لاق :  ربکالا ؟ داهجلا  ام  هللا  لوسر  ای  لیقف :  .ربکالا  داهجلا  مهیلع  یقب  و  رغـصالا ، داـهجلا  اوضق  موقب ،  اـبحرم  لاـق : 

(41)

: همجرت

يرکشل داتسرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، انامه  دومرف : هک  دنک  ثیدح  مالسلا ،  هیلع  قداصلا ،  هللادبع  یبا  ترضح  زا  ینوکس 
داهج اهنآ  رب  دـنام  ياـج  هب  و  ار ، کـچوک  داـهج  دـندروآ  ياـج  هب  هک  یهورگ  هب  داـب  نیرفآ  دومرف : دنتـشگرب  هک  نوچ  سپ  .ار 

 . تسا سفن  داهج  دومرف : گرزب ؟  داهج  تسیچ  ادخ  ربمغیپ  يا  دش  هتفگ  گرزب . 

 . تسا مولعم  تیاور  ظافلا  یقاب  ( 42  .) لجر هئام  عبرا  ایارسلا  ریخ  لاقی :  شیجلا .  نم  هعطق  هیرسلا  حرش 

هیبیغ هنطاب  هئـشن  و  تسا ؛  وا  ندـب  نآ  هک  هیویند  هیکلم  هرهاظ  هئـشن  ملاع :  ود  هئـشن و  ود  ياراد  تسا  يا  هبوجعا  ناسنا  هک  نادـب 
و تسا .  رگید  ملاع  زا  هک  هیتوکلم 
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هب ار  نآ  دـنا  هدرک  میـسقت  یهاگ  یلک  قیرط  هب  هک  تسا  یتاجرد  تاـماقم و  ياراد  تسا ،  توکلم  بیغ و  ملاـع  زا  هک  وا ، سفن 
کی ره  يارب  زا  و  ( 46  .) تمسق ود  هب  یهاگ  و  ( 45  ،) تمسق هس  هب  یهاگ  و  ( 44  ،) تمسق راهچ  هب  یهاگ  و  ( 43  ،) تمسق تفه 

و دـننک ، یم  تداعـس  هب  توعد  یلعا و  توکلم  هب  بذـج  ار  نآ  هک  ینالقع ،  ینامحر و  تسا  يدونج  نآ  تاجرد  تاماقم و  زا 
رکـشل ود  نیا  نیب  هشیمه  .دننک و  یم  تواقـش  هب  توعد  یلفـس و  توکلم  هب  بذـج  ار  نآ  هک  ینالهج  یناطیـش و  تسا  يدونج 
تمحر تداعـس و  لها  زا  ناسنا  دـش ، بلاغ  ینامحر  دونج  رگا  تسا :  هفیاط  ود  نیا  گنج  نادـیم  ناسنا  و  تسا ،  عازن  لادـج و 

بلاغ لهج  رکـشل  یناطیـش و  دونج  رگا  و  تسا ،  روشحم  نیحلاـص  اـیلوا و  اـیبنا و  هرمز  رد  و  طرخنم ، هکئـالم  کلـس  رد  تسا و 
يانب قاروا  نیا  رد  نوچ  و  تسا .  روشحم  نیمورحم  رافک و  نیطایـش و  هرمز  رد  و  تسا ،  بضغ  تواقـش و  لـها  زا  ناـسنا  دـمآ ،

ار سفن  داهج  تیفیک  هدومن ،  نایب  الامجا  ار  نآ  تواقش  تداعس و  هوجو  هدرک و  هراشا  سفن  تاماقم  یـضعب  هب  تسین ،  لیـصفت 
 . هللاءاش نا  مینک .  یم  نایب  ماقم  نآ  رد 

رهاظ کلم و  هئشن  لوا :  ماقم 

سفن لوا  ماقم  هب  هراشا  لصف ، 

ندـب نیا  رد  نآ  هیبـیغ  راوـنا  هعـشا و  هک  تـسا ،  نآ  ياـیند  رهاـظ و  کـلم و  لزنم  نآ ،  لفـسا  لزنم  سفن و  لوا  ماـقم  هـک  نادـب 
هدرک ندب  نیا  رد  هدیشخب و  یضرع  یناگدنز  ار  وا  هدیبات و  هرهاظ  هینب  سوسحم و 
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نابز مشچ و  شوگ و  ینعی  هیکلم ،  هعبس  میلاقا  رد  هک  تسا  نآ  رکشل  نآ ،  هرهاظ  ياوق  و  تسا ،  ندب  نیمه  نآ  گنج  نادیم  و  ، 
ماقم هب  تسا  سفن  فرصت  تحت  رد  هعبس  کلامم  نیا  رد  هرشتنم  ياوق  نیا  مامت  و  هدرک .  ادیپ  طسب  اپ ، تسد و  جرف و  مکـش و  و 

 ، ناطیـش ای  دوخ  فرـصت  هب  اهنآ  رد  دومن  تموکح  مهو  رگا  سپ  تسا .  سفن  هنطاـب  هرهاـظ و  ياوق  ناطلـس  مهو  هک  اریز  مهو ، 
دـندرگ و لحمـضم  لقع  دونج  ناـمحر و  رکـشل  و  دوش ، عقاو  ناطیـش  تنطلـس  تحت  رد  تکلمم  دـندرگ و  ناطیـش  دونج  اوق  نیا 
رد مهو  رگا  .ددرگ و  ناطیش  هب  صاخ  تکلمم  و  دنیامن ، ترجه  دنشکرد و  ناسنا  يایند  کلم و  هئـشن  زا  تخر  هدروخ  تسکش 

ینامحر و تکلمم  دشاب ، عرش  لقع و  ماظن  تحت  رد  اهنآ  تانکس  تاکرح و  دیامن و  فرصت  اهنآ  رد  عرش  لقع و  فرـصت  تحت 
هتـشک زا  و  تسا ،  گرزب  داهج  هک  سفن  داـهج  سپ  .دنـشک  رد  نماد  دـندنبرب و  تخر  نآ  زا  شدونج  ناطیـش و  دوش و  ینـالقع 
تحت رد  ار  اـهنآ  و  دوخ ، هرهاـظ  ياوق  رب  ناـسنا  ندرک  هبلغ  زا  تسا  تراـبع  ماـقم  نیا  رد  تسا ،  رتـالاب  یلاـعت  قح  هار  رد  ندـش 

 . تسا ندومن  یلاخ  نآ  دونج  ناطیش و  ياوق  دوجو  ثول  زا  ار  تکلمم  و  نداد ،  رارق  قلاخ  نامرف 

تسا رکفت  رد  لصف ، 

رد تایادب  رد  ار  نآ  قالخا  ياملع  زا  یـضعب  و  تسا .  رکفت  یلاعت  قح  بناج  هب  تکرح  سفن و  اب  هدهاجم  طرـش  لوا  هک  نادـب 
و ( 47) .دنا هداد  رارق  مجنپ  هبترم 
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 . تسا حیحص  دوخ  ماقم  رد  زین  نآ 

ایآ هکنیا  رد  دـنک  رکف  دـشاب  مه  مک  ولو  يرادـقم  يزور  بش و  ره  رد  لـقاال  ناـسنا  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  ماـقم  نیا  رد  رکفت  و 
 ، هحیحـص ياوق  ملاس و  ندب  و  هدرک ،  مهارف  وا  يارب  زا  ار  یتحار  شیاسآ و  بابـسا  مامت  هدروآ و  ایند  نیا  رد  ار  وا  هک  وا  يالوم 

تمحر تمعن و  طاسب  طسب  همه  نیا  و  هدرک ،  تیانع  وا  هب  .دـنکیم  ناریح  ار  سک  ره  لقع  هک  تسا  یعفاـنم  ياراد  کـی  ره  هک 
يالوم نیا  اب  ام  هفیظو  ایآ  هدرک ،  اهتوعد  هدومن و  اهییامنهار  هدرک و  لزان  اهباتک  و  هداتسرف ،  ایبنا  همه  نیا  مه  یفرط  زا  و  هدرک ، 

تاناویح مامت  اب  هک  تسا  توهـش  ندرک  هرادا  یناویح و  تاـیح  نیمه  يارب  طـقف  طاـسب  نیا  ماـمت  اـیآ  تسیچ ؟  كولملا  کـلام 
ار مدرم  هک  تلم  ره  ياملع  گرزب و  يامکح  مظعم و  ءایلوا  مارک و  ءایبنا  ایآ  تسا ؟  راک  رد  يرگید  دوصقم  ای  میتسه ،  کـیرش 
دنتشاد و نمشد  اهنآ  اب  دنداد  یم  زیهرپ  یناف  يایند  نیا  زا  یناویح و  تاوهش  زا  ار  اهنآ  دندرک و  یم  عرش  لقع و  نوناق  هب  توعد 

؟ دنتسناد یمن  ام  لثم  ار  تاوهش  رد  هتفر  ورف  ياه  هراچیب  ام  حالص  هار  ای  دنراد ،

ـالاب و ملاـع  تقلخ  نیا  زا  روـظنم  و  تسا ،  رگید  زیچ  طاـسب  نیا  زا  دوـصقم  هک  دـمهف  یم  دـنک  رکف  يا  هـظحل  لـقاع  ناـسنا  رگا 
هب و  دشاب ، شدوخ  رکف  رد  دیاب  لقاع  ناسنا  و  تسین .  تاذلاب  دوصقم  یناویح  تایح  نیا  و  تسا ،  يرتگرزب 
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فرـص ار  دوخ  رمع  تاوهـش  یپ  رد  زارد  ياهلاس  هک  یقـش  سفن  يا  دـنک : باطخ  دوخ  اب  دـنک و  محر  شدوخ  یگراـچیب  لاـح 
رد يردق  و  ینک ،  ایح  كولملا  کلام  زا  ینک ،  محر  دوخ  لاح  هب  يردق  تسا  بوخ  دشن ، تبیـصن  ترـسح  زج  يزیچ  يدرک و 

تاوهش هب  شورفم  ار  یگشیمه  تداعس  و  تسا ،  یمئاد  تداعس  یگشیمه و  تایح  بجوم  نآ  هک  ینز ،  مدق  یلـصا  دوصقم  هار 
نیا ات  نیقباس  زا  ایند  لها  لاح  رد  نک  رکف  يردق  .اسرف  تقاط  ياهتمحز  اب  یتح  دـیآ  یمن  تسد  هب  مه  نآ  هک  یناف ،  هزور  دـنچ 

یتروص رد  تسا ،  رتالاب  رتدایز و  ردـقچ  اهنآ  یتحار  لباقم  رد  اهنآ  ياهجنر  اهنآ و  ياهتمحز  نک  هظحـالم  ینیب .  یم  هک  ناـمز 
وا فرط  زا  تسا و  ناطیـش  دونج  زا  ناـسنا و  تروص  رد  هک  یناـسنا  نآ  .دوش  یمن  ادـیپ  یـشوخ  یتـحار و  مه  سک  ره  يارب  هک 

لمءات وا  دوخ  لاح  رد  يردق  درک ، نیمات  دـیاب  ار  يدام  یناگدـنز  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  تاوهـش  هب  توعد  ار  وت  تسا و  ثوعبم 
هراـچیب دـهاوخ  یم  تسا  ـالتبم  شدوخ  هکنآ  اـی  تسا ؟  یـضار  تیعـضو  زا  شدوخ  اـیآ  نیبب  نک  قاطنتـسا  ار  وا  يردـق  و  نک ، 

؟ دنک التبم  مه  ار  يرگید 

.وا و وت و  نیب  ام  دوش  روظنم  دیاب  هک  تدوخ  فیاظو  دنک و  انـشآ  ار  وت  هک  نک  انمت  يراز  زجع و  اب  دوخ  يادخ  زا  لاح  ره  رد  و 
يوش قفوم  دنایامنب و  وت  يارب  يرگید  هار  تسا ،  هراما  سفن  ناطیش و  اب  هدهاجم  دصق  هب  هک  رکفت  نیا  تسا  دیما 
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 . هدهاجم زا  رگید  لزنم  هب 

تسا مزع  رد  لصف ، 

سیئرلا خیـش  هک  تسا  هدارا  زا  ریغ  نیا  و   . ) تـسا مزع  لزنم  دـیآ ، یم  شیپ  دـهاجم  ناـسنا  يارب  زا  رکفت  زا  دـعب  هـک  رگید  لزنم 
(49  .() هتسناد نیفراع  تاجرد  لوا  ار  نآ  تاراشا  رد  ( 48)

ناسنا تاجرد  توافت  و  تسا ،  ناسنا  زایتما  نازیم  تیناسنا و  هرهوج  مزع  هک  دندومرف  یم  هرمع ،  هللا  لاطءا  ام ، خـیاشم  زا  یـضعب 
 . تسا وا  مزع  تاجرد  توافت  هب 

وا زا  هچنآ  ناربج  و  تابجاو ،  لعف  و  یصاعم ،  كرت  رب  میمصت  يراذگانب و  زا  تسا  ترابع  تسا  ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  یمزع  و 
بسح هب  لقع  عرـش و  هک  دیامن  یعرـش  یلقع و  ناسنا  ار  دوخ  تروص  رهاظ و  هکنیا  رب  مزع  هرخالاب  و  تایح ،  مایا  رد  هدش  توف 

و دـنک ، راتفر  عرـش  تاـبولطم  قفاوم  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  یعرـش  ناـسنا  و  تسا .  ناـسنا  صخـش ،  نیا  هک  دـننک  مکح  رهاـظ 
مامت رد  تانکـس و  تاکرح و  عیمج  رد  دنکب  راوگرزب  نآ  هب  یـسءات  و  دشاب ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  رهاظ  شرهاظ 

ناگدـنب زا  کـی  ره  رودـقم  تسا  يرما  ندرک  رورـس  نآ  لـثم  ار  رهاـظ  هک  اریز  نکمم ،  سب  تسا  يرما  نیا  و  كورت .  لاـعفا و 
.ادخ

هب بدءاتم  ناسنا  ات  و  تعیرـش .  رهاـظ  زا  ناـسنا  دـنک  ادـتبا  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هدومیپ  هیهلا  فراـعم  رد  یهار  چـیه  هک  نادـب  و 
رد یهلا  تفرعم  رون  هک  تسین  نکمم  و  دوشن ، ادـیپ  تقیقح  هب  وا  يارب  زا  هنـسح  قـالخا  زا  کـیچیه  دوـشن ، هقح  تعیرـش  بادآ 

ملع دنک و  هولج  وا  بلق 
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بادآ هب  بدءاتم  زین  بلق  رد  فراـعم  راونا  زورب  تقیقح و  فاـشکنا  زا  سپ  .دوش و  فشکنم  وا  يارب  زا  تعیرـش  رارـسا  نطاـب و 
هب نآ  شیادـیپ  زا  سپ  ای  .دوش  ادـیپ  نطاب  ملع  .رهاـظ  كرت  هب  هک  تسا  لـطاب  یـضعب  يوعد  تهج  نیا  زا  .دوب و  دـهاوخ  هرهاـظ 

یـضعب نایب  هب  مدش  قفوم  دیاش  و  تیناسنا .  جرادم  تدابع و  تاماقم  هب  تسا  هدنیوگ  لهج  زا  نیا  .دـشابن و  جایتحا  هرهاظ  بادآ 
 . یلاعت هللاءاشنا  اه ، هقرو  نیا  رد  نآ  زا 

فیلاکت ماجنا  یصاعم و  كرت  رد  مزع  تیمها  لصف ، 

يروص ناسنا  ینک ،  ترجه  ایند  نیا  زا  مزع  یب  رگا  هتـساوخن  يادـخ  هک  يوش ،  هدارا  ياراد  مزع و  بحاص  اـت  شوکب  زیزع ، يا 
و تسا .  هریرـس  روهظ  نطاب و  فشک  لحم  ملاع  نآ  هک  اریز  يوشن ،  روشحم  ناـسنا  تروص  هب  ملاـع  نآ  رد  هک  یتسه  يزغم  یب 

یم هلظ ،  ماد  ام ، مظعم  داتـسا  .دـیابر  یم  ناسنا  زا  ار  فیرـش  رهوج  نیا  و  دـنک ، یم  مزع  یب  ار  ناـسنا  مک  مک  یـصاعم  رب  تئرج 
.دنک یم  ناسنا  زا  مزع  هدارا و  بلس  تاینغت  هب  ندرک  شوگ  هچ  ره  زا  رتشیب  دندومرف 

کلـس رد  ار  دوخ  و  نک ،  ناسنا  رهاظ  ار  رهاـظ  و  اـمن ، یلاـعت  قح  يوس  هب  ترجه  مزع  و  نک ،  زارتحا  یـصاعم  زا  ردارب ، يا  سپ 
 ، مرکا لوسر  و  دیامرف ، یهارمه  دـصقم  نیا  رد  ارت  هک  هاوخب  تاولخ  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  و  نک ،  لخاد  عیارـش  بابرا 

رد دیامن  يریگتسد  وت  زا  دیامرف و  تیانع  قیفوت  هب  دنوادخ  هک  هد  رارق  عیفش  ار  وا  تیب  لها  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
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هاگترپ هب  دـحاو  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  دراد  یقیمع  ياههاگـشزغل  تایح  مایا  رد  ناـسنا  هک  اریز  يراد ،  شیپ  رد  هک  ییاهـشزغل 
نیعفاش تعافـش  دیاش  هکلب  دیاینرب ،  مه  ییوج  هراچ  ددص  رد  هکلب  دنکب ، هراچ  دوخ  يارب  زا  دناوتن  رگید  هک  دـتفا  نانچ  تکاله 

.اهنم هللاابذوعن  .دوشن  وا  لاح  لماش  مه 

تسا هبساحم  هبقارم و  هطراشم و  رد  لصف ، 

دوخ اـب  ـالثم  زور  لوا  رد  هک  تسا  نآ  هطراـشم  تسا .  هبـساحم  هبقارم و  هطراـشم و  دـهاجم ، يارب  زا  تسا  مزـال  هک  يروـما  زا  و 
زور کی  تسا  مولعم  .دریگب و  میمصت  ار  بلطم  نیا  .دنکن و  راتفر  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدومرف  فالخرب  زورما  هک  دنک  طرش 
نیبب امن  هبرجت  نک و  طرـش  وش و  مزاع  وت  .دـیآرب  هدـهع  زا  یناسآ  هب  دـناوت  یم  ناـسنا  لهـس ،  یلیخ  تسا  يرما  ندرکن  فـالخ 

نوعلم نآ  تاسیبلت  زا  نیا  یلو  دنهد ، شیامن  گرزب  ار  رما  نیا  وت  رب  نوعلم  نآ  دونج  ناطیـش و  تسا  نکمم  تسا .  لهـس  ردقچ 
قیدـصت تقو  نآ  نک ،  هبرجت  زور  کـی  و  نک ،  نوریب  بـلق  زا  ار  هلطاـب  ماـهوا  و  نـک ،  نـعل  بـلق  عـقاو و  يور  زا  ار  وا  تـسا ، 

.درک یهاوخ 

ار دوخ  و  یـشاب ،  نآ  هب  لمع  هجوتم  .طرـش  تدـم  مامت  رد  هک  تسا  نانچ  نآ  و  يوش .  هبقارم  دراو  دـیاب  هطراشم ،  نیا  زا  سپ  و 
 ، تسادخ هدومرف  فالخ  هک  يوش  بکترم  ار  يرما  هک  داتفا  تلد  رد  هتـساوخن  يادـخ  رگا  و  نآ ،  هب  ندرک  لمع  هب  ینادـب  مزلم 

زاب يدرک  هک  یطرش  زا  ار  وت  دنهاوخ  یم  هک  تسوا  دونج  ناطیش و  زا  نیا  هک  نادب 
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کی نم  هک  وگب  ناطیـش  هب  و  امن ، نوریب  لد  زا  ار  لطاب  لایخ  نآ  و  ربب ، هاـنپ  دـنوادخ  هب  اـهنآ  رـش  زا  نک و  تنعل  اـهنآ  هب  .دـنراد 
تحـص هداد ،  تمعن  نم  هب  تسا  زارد  ياهلاس  نم  تمعن  یلو  منکن ،  یلاعت  دنوادخ  نامرف  فالخ  هک  مدرک  طرـش  دوخ  اب  زورما 
راوازـس میآ  یمنرب  اهنآ  زا  یکی  هدهع  زا  منک  وا  تمدـخ  دـبا  ات  رگا  هک  هدرک  ییاهتمحرم  هدومرف و  تمحرم  تینما  تمالـس و  و 

نیا .دـیآ و  بلاغ  نامحر  دونج  ددرگ و  فرـصنم  دوش و  درط  ناطیـش  هللاءاشنا  تسا  دـیما  منکن .  افو  ار  یئزج  طرـش  کـی  تسین 
.درادن تافانم  اهریغ ، لیصحت و  رفس و  بسک و  لیبق  زا  وت ، ياهراک  زا  کی  چیه  اب  هبقارم 

اب هک  یطرـش  نیا  رد  یـشکب  ار  سفن  باسح  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا .  هبـساحم  عقوم  هک  بش  ات  یـشاب  لاح  نیمه  هب  و 
رکش يدرک ،  افو  تسرد  رگا  يدرکن ؟  تنایخ  یئزج  هلماعم  نیا  رد  دوخ  تمعن  یلو  اب  و  دروآ ، اج  هب  ایآ  هک  يدرک  دوخ  يادخ 

رد دنک  یم  ییامنهار  ار  وت  هللاءاشنا  دنوادخ  و  يدش ،  یهلا  رظن  دروم  یتفر و  شیپ  مدـق  کی  هک  نادـب  قیفوت و  نیا  رد  نک  ادـخ 
وت يارب  زا  ددرگ  هکلم  تسا  دیما  نک ،  تبظاوم  لمع  نیا  هب  يدنچ  .دش  دهاوخ  رتناسآ  ادرف  راک  و  ترخآ ،  ایند و  روما  تفرـشیپ 
رد یصاعم  كرت  زا  ادخ و  نامرف  تعاطا  زا  يرب  یم  تذل  تقو  نآ  هکلب  دوش ، ناسآ  لهـس و  یلیخ  راک  وت  يارب  زا  هک  يروط  هب 

اب ملاع ،  نیمه 
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.دیامن یم  ذتلم  ار  وت  دنک و  یم  رثا  یهلا  يازج  درب و  یم  تذل  تسین  ازج  ملاع  اجنیا  هکنیا 

وت رب  تسین  وت  تقاط  روخ  رد  تسا و  جراخ  وت  هدهع  زا  هک  يزیچ  هدرکن و  وت  رب  قاش  فیلکت  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  نادب  و 
يدید هبـساحم  تقو  رد  هتـساوخن  يادـخ  رگا  .دـنهد و  یم  هولج  لکـشم  وت  رب  ار  راک  وا  رکـشل  ناطیـش و  نکل  هدومرفن ،  لیمحت 

 . ینک مایق  طرـش  لمع  هب  هنادرم  ادرف  هک  راذگب  انب  هاوخب و  ترذعم  یلاعت  يادخ  زا  يدرک ،  هک  یطرـش  رد  هدش  يروتف  یتسس و 
.دناسرب تیناسنا  میقتسم  طارص  هب  ار  وت  دنک و  زاب  وت  يور  رب  ار  تداعس  قیفوت و  باوبا  یلاعت  يادخ  ات  یشاب  لاح  نیا  هب  و 

تسا رکذت  رد  لصف ، 

نآ بظاوم  یلیخ  دهاجم  کلاس  ناسنا  دـیاب  و  ناطیـش ،  سفن و  اب  هدـهاجم  رد  دـیامن  یم  لماک  تنواعم  ار  ناسنا  هک  يروما  زا  و 
ترابع ماقم  نیا  رد  نآ  و  تسا .  یقاب  بلاـطم  زا  یلیخ  هکنیا  اـب  مینک  یم  متخ  نآ  رکذ  هب  ار  ماـقم  نیا  اـم  و  تسا .  رکذـت  دـشاب ،

 . هدومرف تمحرم  ناسنا  هب  هک  ییاهتمعن  یلاعت و  يادخ  دای  زا  تسا 

رگا دوخ  تاذ  باتک  رد  سک  ره  و  تسا .  معنم  مارتحا  دنک ، یم  مکح  نادـب  هرطف  هلبج و  ناسنا  ره  هک  هیرطف ،  روما  زا  هک  نادـب 
رتگرزب تمعن  هچ  ره  تسا  مولعم  .دنک و  مارتحا  داد  یتمعن  ناسنا  هب  هک  یـسک  زا  دیاب  هک  تسا  روطـسم  هک  دنیب  یم  دنک ، یلمءات 

ترطف رظن  رد  شمارتحا  دشاب ، رتضرغ  یب  ماعنا  نآ  رد  معنم  دشاب و 
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اب تسه ،  شرظن  روظنم  نآ  دـهد و  یم  بسا  کی  امـش  هب  هک  یـسک  نیب  مارتحا  رد  تسا  حـضاو  قرف  الثم  تسا .  رتشیب  رتمزال و 
ار وا  اترطف  داد  تاجن  يروک  زا  ار  امـش  يرتکد  رگا  الثم  .دراذـگن  مه  یتنم  نداد  نیا  رد  دـهدب و  یگنادشـش  هد  کـی  هک  یـسک 

کلاـم هک  هنطاـب  هرهاـظ و  ياـهتمعن  نک  هظحـالم  نونکا  .دـینک  یم  مارتـحا  رتـشیب  داد  تاـجن  گرم  زا  رگا  و  دـینک ، یم  مارتـحا 
تلفغ نآ  زا  ام  دـنناوت و  یمن  دـنهدب  ام  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  دـنهاوخب  سنا  نج و  رگا  هک  هدرک  تمحرم  ام  هب  هنءاش  لـج  كولملا 

 ، تسا نآ  دوجو  هب  هتـسب  طیحم  تادوجوم  همه  ام و  تایح  مینک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  زور  بش و  ام  هک  ییاوه  نیا  ـالثم  میراد . 
نآ هیبش  دنهاوخب  سنا  نج و  مامت  رگا  هک  تسا ،  یگرزب  تمعن  هچ  دنام ، یمن  هدنز  یناویح  چیه  دشابن  تعاس  عبر  کی  رگا  هک 

مشچ و لیبق  زا  هرهاظ  ياوق  و )  ) ندب تحـص  لیبق  زا  ار  یهلا  میعن  ریاس  وش  رکذـتم  يردـق  روط  نیمه  .دـنزجاع و  دـنهدب  ام  هب  ار 
اهنیا مامت  .درادـن  دـح  هک  دراد  یعفانم  کی  ره  هک  نآ ،  ریغ  لقع و  مهو و  لایخ و  لیبق  زا  هنطاـب  ياوق  و  سمل ،  قوذ و  شوگ و 
افتکا زین  اهنیا  هب  .دـیامرف و  لیمحت  یتنم  ام  هب  هکنیا  نودـب  و  میهاوخب ،  وا  زا  هکنیا  نودـب  هدومرف  تیانع  اـم  هب  كولملا  کـلام  ار 

منهج تشهب و  تواقش و  تداعس و  هار  هداتسرف و  ورف  یبتک  هداتسرف و  ناربمغیپ  ایبنا و  هدومرفن و 
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یجایتحا ام  تدابع  تعاط و  هب  هکنیا  نودـب  هدومرف ،  تیانع  ام  هب  ترخآ  ایند و  رد  میدوب  وا  هب  جاـتحم  هچ  ره  و  هدومن ،  اـم  هب  ار 
اهتمعن و نیا  رکذت  زا  دعب  هدومرف .  یهن  رما و  ام  دوخ  عفن  يارب  زا  طقف  .دنک  یقرف  ام  تیـصعم  تعاط و  وا  لاح  هب  ای  دشاب ، هتـشاد 

امـش ترطف  رد  ایآ  نآ ،  تایئزج  هب  دـسرب  هچ  تسا  زجاـع  رـشب  ماـمت  نآ  تاـیلک  ندرمـش  زا  اـتقیقح  هک  رگید ، ياـهتمعن  نارازه 
؟ دراد یلاح  هچ  لقع  رظن  رد  یتمعن  یلو  وچمه  هب  ندومن  تنایخ  ایآ  و  تسا ؟  مزال  یمعنم  وچمه  مارتحا 

ایند لها  زا  مدرم  هک  یتامارتحا  همه  نیا  تسا .  میظع  گرزب و  صخش  مارتحا  تسا  روطـسم  تبث و  ترطف  رد  هک  يروما  زا  زین  و 
هچ اـیآ  .دـنا  هداد  صیخـشت  میظع  گرزب و  ار  اـهنآ  هک  تـسا  نـیا  يارب  دـنیامن ، یم  ناـگرزب  نیطالـس و  زا  دـننک و  یم  تورث  و 

نیرت گنت  تسا و  ملاوع  نیرتکچوک  هک  نآ ،  لباقان  قولخم  تسپ و  يایند  هک  تسا  كولملا  کلام  یگرزب  تمظع و  هب  یتمظع 
یـسمش تاموظنم  زا  هک  نامدوخ ،  یـسمش  هموظنم  نیمه  هب  هکلب  هدیـسرن ؟  نآ ،  هب  يدوجوم  چـیه  لقع  نونکاـت  تسا ،  تآـشن 

اب هک  میظع  نیا  ایآ  .دنا  هدرکن  ادیپ  عالطا  ایند  گرزب  نیفـشکتسم  درادن ، سوسحم  ردق  رگید  سومـش  شیپ  رد  رتکچوک و  رگید 
؟  لقع ترطف  رد  تسین  مارتحالا  مزال  هدومرف  قلخ  ار  هبیغ  ملاوع  رازه  نارازه  ملاوع و  همه  نیا  هراشا  کی 

زا ناسنا  رگا  هک  دینیب  یم  تسا .  مارتحالا  مزال  ترطف  باتک  رد  رضاح  زین ، و 
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تـسا مولعم  .دیامن و  یم  مارتحا  وا  زا  دنک و  یم  توکـس  اترطف  دش  رـضاح  رگا  شبایغ ،  رد  دنک  ییوگدـب  هدرکن  يادـخ  یـسک 
همه روضح و  سفن  همه  هکلب  دوش ، یم  هرادا  وا  رظن  تحت  رد  دوجو  کلامم  مامت  رـضاح و  اج  همه  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 

 . تسا تیبوبر  رضحم  ملاع 

هب ار  یمیظع  وچمه  تیصعم  رگا  میظع  تسا  یهانگ  هچ  گرزب و  تسا  یملظ  هچ  هک  هدنـسیون  ثیبخ  سفن  يا  وش  رکذتم  نونکا 
بآ تلجخ  زا  دیابن  یـشاب ،  ایح  هلدرخ  کی  ياراد  رگا  ایآ  ییامنب .  شدوخ  سدقم  رـضحم  رد  تسا  وت  ياوق  هک  شدوخ  تمعن 

؟  يورب ورف  نیمز  هب  يوش و 

نک كرت  و  شاب ،  روضح  رکذـتم  و  وش ، وا  ياهتمحرم  اـهتمعن و  رکذـتم  و  شاـب ،  تدوخ  يادـخ  تمظع  رکذـتم  زیزع  يا  سپ ، 
ياج هب  و  نک ،  یناقح  ینامحر و  تکلمم  ار  دوخ  تکلمم  و  نک ،  هبلغ  ناطیـش  دونج  رب  گرزب  گنج  نیا  رد  و  ار ، وا  یناـمرفان 

رد رگید و  ماقم  هدـهاجم  رد  دـهد  قیفوت  ار  وت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنآ  ات  امن ، یلاعت  قح  رکـشل  تماقا  لحم  ناطیـش  دونج 
یم هراشا  نآ  هب  هللاءاش  نا  هک  سفن  مود  ماقم  نطاب و  ملاع  رد  تسا  سفن  داـهج  نآ  و  تسا ،  شیپ  رد  هک  رتگرزب  گـنج  نادـیم 

 . مینک

قح دوخ  زا  .دیآ و  یمنرب  يراک  یـسک  زا  یلاعت  يادـخ  ریغ  زا  هک  شاب  هتـشادن  يدـیما  دوخ  هب  لاح  ره  رد  هک  مهد  رکذـت  زاب  و 
ات دیامرف  تناعا  هدهاجم  نیا  رد  ار  وت  هک  هاوخب  قیفوت  يراز  عرضت و  اب  یلاعت 
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 . قیفوتلا یلو  هنا  ییآ .  بلاغ  هللاءاش  نا  هکلب 

توکلم نطاب و  هئشن  مود :  ماقم 

توکلم نطاب و  هئشن 

رد سفن  دونج  هک  تسوا  توکلم  هئـشن  نطاب و  تکلمم  نآ  هک  تسا  رگید  ماقم  تکلمم و  کـی  یناـسنا  سفن  يارب  زا  هک  نادـب 
هئـشن نآ  رد  هبلاغم  رتمیظع و  اجنآ  رد  یناطیـش  ینامحر و  دونج  نیب  لادـج  عازن و  و  تسا .  رهاظ  تکلمم  زا  رتمهم  رتشیب و  اـجنآ 

زا کـی  ره  رگا  و  هدومن ،  کـلم  رد  روـهظ  هدرک و  لزنت  اـجنآ  زا  تسا  رهاـظ  تکلمم  رد  هچ  ره  هکلب  تسا .  رتـتیمها  اـب  رتـشیب و 
خیاشم شیپ  ماقم  نیا  رد  سفن  داهج  .دـنوش و  بلاغ  زین  تکلمم  نیا  رد  دـنیآ ، بلاـغ  تکلمم  نآ  رد  یناطیـش  یناـمحر و  دونج 

نآ ار  تاکرد  تاجرد و  تاواقش و  تاداعس و  مامت  همـشچرس  ناوت  یم  هکلب  دراد ، تیمها  یلیخ  قالخا  كولـس و  لها  زا  ماظع 
.دشاب داهج  نیا  رد  دوخ  تفتلم  یلیخ  دیاب  ناسنا  تسناد .  ماقم 

زا اهلهاان  نیبصاغ و  يارب  ار  نآ  نتشاذگ  یلاخ  تکلمم و  نآ  رد  ینامحر  دونج  تیبولغم  هطساو  هب  هتـساوخن  يادخ  تسا  نکمم 
محرا و  ددرگن ، وا  لاح  لماش  نیعفاش  تعافش  و  دشابن ، ناربج  لباق  هک  دوش  ادیپ  ناسنا  يارب  زا  یگشیمه  تکاله  ناطیش ،  دونج 

وا عیفـش  هک  یـسک  رب  ياو  .دـنوش  وا  ءامـصخ  وا  ءاعفـش  هکلب  دـنک ، هاـگن  وا  هب  بضغ  طخـس و  رظن  هب  زین  هللااـبذوعن ،  نیمحارلا ، 
قح يایلوا  ینمـشد  یهلا و  بضغ  نیا  لابند  ییاهیتخبدب  ییاهیتخـس و  ییاهملظ و  ییاهباذع و  هج  دناد  یم  ادـخ  .دوش  شمـصخ 

هچنآ دنکن  ادخ  تسا .  چیه  نآ  شیپ  اهبرقع  اهرام و  اهموقز  مامت  منهج  ياهشتآ  مامت  هک  تسا 
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هک اهباذع  مامت  هک  دیایب ، ناگراچیب  افعـض و  ام  رـس  هب  اهباذع  نیا  هب  عجار  دنهد  یم  ربخ  كولـس  تضایر و  لها  افرع و  امکح و 
 . تسا تشهب  تمحر و  نآ  شیپ  دیدینش  هک  اهمنهج  مامت  و  تسا ،  ناسآ  لهس و  نآ  شیپ  دینک  یم  روصت 

ياهلمع يازج  يارب  زا  هک  تسا  لامعا  تشهب  منهج و  هدـش  ایلوا  ایبنا و  راـبخا  ادـخ و  باـتک  رد  هک  تشهب  منهج و  فصو  اـبلاغ 
هب مه  یهاگ  و  هدـش ،  تسا  رتشیب  شتیمها  هک  قالخا  منهج  تشهب و  هب  زین  يا  هیفخ  هراشا  یهاـگ  تسا .  هدـش  هیهت  دـب  بوخ و 

یلو میتسین .  شلها  وت  نم و  شلها .  يارب  زا  هدرپ و  رد  همه  یلو  هدـیدرگ ،  تسا ،  رتمهم  همه  زا  هک  قارف ،  منهج  ءاـقل و  تشهب 
ام يارب  مه  یلامجا  نامیا  نیا  دیاش  دنا ، هدومرف  شیایلوا  دـنوادخ و  هچ  ره  هب  میـشاب  هتـشاد  نامیا  میوشن و  مه  رکنم  تسا  بوخ 

هتـشاد دایز  یلیخ  ياهررـض  ام  يارب  مهف  ملع و  نودب  عقوم و  یب  در  اجیب و  راکنا  هک  تسا  نکمم  مه  یهاگ  .دـشاب  هتـشاد  هدـیاف 
هب هک  تفگ  يزیچ  ضاترم  نالف  ای  فراع  نالف  ای  میکح  نالف  يدینش  ات  الثم  تسین .  اهررض  نآ  هب  تافتلا  ملاع  ایند  نیا  و  دشاب ،
زا دشاب  هتشاد  ءاشنم  بلطم  نآ  دیاش  نکم .  لایخ  لطاب و  هب  لمح  تسین ،  اراوگ  امـش  هقئاذ  اب  دیآ و  یمن  رد  تسرد  امـش  هقیلس 

باب زا  دهدب ، يوتف  کی  هیقف  رفن  کی  هک  دنک  یم  قرف  هچ  .دیشاب  هدروخنرب  نآ  هب  امش  لقع و  تنس و  باتک و 
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فراع ای  هللا  یلا  کلاس  رفن  کی  هکنآ  ای  ار ، وا  دینک  در  شکردم  هب  هعجارم  نودب  امـش  .دـیا و  هدـید  رتمک  امـش  هک  الثم ، تاید 
، دینک در  ار  وا  شکردـم  هب  هعجارم  نودـب  امـش  و  منهج ،  تشهب و  لاوحا  هب  عجار  ای  هیهلا  فراعم  هب  عجار  دـنزب  فرح  کی  هللااب 

کی تسا  نف  نآ  بحاـص  تسا و  يداو  نآ  لـها  هک  یـصخش  نآ  تسا  نکمم  .دـیئامن  تراـسج  اـی  دـینک  نیهوـت  تسا .  لـهس 
ادخ و در  امـش  تقو  نآ  دیـشاب ، هدروخنرب  نآ  هب  امـش  و  دشاب ، هتـشاد  يده  همئا  رابخا  زا  ای  دشاب ، هتـشاد  ادخ  باتک  زا  یکردـم 

فالخرب ربنم  لها  زا  ای  دوب  هدیسرن  اج  نیا  هب  نم  ملع  ای  دوبن  تسرد  نم  هقیلس  هب  تسا  مولعم  و  هجوم .  رذع  نودب  دیدرک  لوسر 
 . تسین رذع  مدینش  نآ 

تـسا یتبیـصم  دنا  هتفگ  تاکرد  قالخا و  منهج  تاکلم و  قالخا و  تشهب  هب  عجار  اهنآ  هچنآ  مرذـگن .  دوصقم  زا  لاح ،  ره  رد 
 . میرادن مه  ار  شندینش  تقاط  هک 

هانپ نیمحارلا  محرا  يادخ  هب  و  نک .  ادیپ  دوخ  يارب  زا  یصالخ  هلیسو  یتاجن و  هار  امن و  ییوج  هراچ  نک و  يرکف  زیزع  يا  سپ 
هللاءاش نا  ات  سفن ،  داهج  نیا  رد  دـنک  تناعا  ار  وت  هک  نک  انمت  سدـقم  تاذ  نآ  زا  يراز  عرـضت و  اـب  کـیرات  ياهبـش  رد  و  ربب ،

ات یهد  شبحاص  تسد  هب  ار  هناخ  و  ینک ،  نوریب  نآ  زا  ار  ناطیش  دونج  ینادرگ و  ینامحر  ار  تدوجو )   ) تکلمم يوش و  بلاغ 
مامت هک  دیامرف  تیانع  وت  هب  دنوادخ  ییاهتمحر  اهتجهب و  اهتداعس و 
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دنداد ربـخ  هک  تسا  هیهلا  هیلک  تنطلـس  نآ  و  دـشابن ، يزیچ  اـهنآ  شیپ  روصق  روـح و  تشهب و  فـصو  زا  يدینـش  هک  ییاـهزیچ 
بلق هب  هن  هدید و  یمـشچ  هن  هدینـش و  يدحا  شوگ  هن  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  رتالاب  و  فینح ،  ياضیب  تلم  نیا  زا  ادـخ  يایلوا 

(50  .) هدرک روطخ  يرشب 

تسا هینطاب  ياوق  یضعب  هب  هراشا  رد  لصف ، 

هب رامـشیب  عفانم  ياراد  هدومرف  قلخ  ییاوق  سفن  نطاب  بیغ و  ملاع  رد  شتمکح  تردق و  دی  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نادب 
هریثـک عفاـنم  اوق  نیا  زا  کـی  ره  و  تسا .  هیوهـش  هیبـضغ و  همهاو و  نآ  تسا و  هوق  هس  دروـم  نیا  رد  تسا  اـم  ثحب  دروـم  هچنآ 

هچنآ و  تسین .  یجایتحا  نآ  هب  ار  ام  نونکا  دـنا و  هدرک  رکذ  املع  هک  ترخآ ،  ایند و  ریبعت  صخـش و  عون و  ظفح  يارب  زا  دـنراد 
هیتوکلم هیبیغ  روص  مامت  ءاشنم  هئیس و  هنـسح و  تاکلم  مامت  همـشچرس  هوق  هس  نیا  هک  تسا  نآ  مهد  هبنت  ماقم  نیا  رد  تسا  مزال 

 . تسا

ار نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دراد  يو  ایند  یکلم  تروص  کی  ایند  نیا  رد  هک  روط  نیمه  ناسنا  هکنآ  لامجا  نیا  لیـصفت  و 
ءاضعالا هفرعم  ملع  تسا و  ریحتم  نآ  رد  ناگرزب  هفسالف و  مامت  لوقع  هک  هدومرف  قلخ  عیدب  بیکرت  ییوکین و  نسح و  لامک  رد 

نـسح هب  هداد  زایتما  تاقولخم  نیب  زا  ار  ناسنا  دـنوادخ  دـنک و  ادـیپ  نآ  لاح  هب  یتسرد  تفرعم  تسا  هتـسناوتن  نونکاـت  حیرـشت  و 
تاکلم عبات  تروص  نآ  هک  تسا ،  یبیغ  یتوکلم  لکش  تروص و  کی  وا  يارب  زا  کلذک  رظنم ، وکین  لامج  بیکرت و 
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، دشاب یناسنا  شا  هریرس  هکلم و  نطاب و  قلخ  رگا  ناسنا  تمایق .  ای  دشاب  خزرب  هچ  توم ،  زا  دعب  ملاع  رد  تسا  نطاب  قلخ  سفن و 
نآ عباـت  تسین و  یناـسنا  شتروص  دـشاب ، یناـسنا  تاـکلم  ریغ  شتاـکلم  رگا  یلو  تسا .  یناـسنا  تروص  زین  وا  یتوکلم  تروص 

ناـسنا دوـش ، همیهب  مکح  نطاـب  تکلمم  مکح  دـنک و  هبلغ  وا  نطاـب  رب  تیمیهب  توهـش و  هکلم  رگا  ـالثم  تـسا .  هـکلم  هریرس و 
دنک هبلغ  شا  هریرـس  نطاب و  رب  تیعبـس  بضغ و  هکلم  رگا  و  قلخ .  نآ  اب  بسانم  تسا  مئاهب  زا  یکی  تروص  شیتوکلم  تروص 

هکلم تنطیش  مهو و  رگا  و  تسا .  عابسا  زا  یکی  تروص  هیتوکلم  هیبیغ  تروص  دوش ، عبـس  مکح  هریرـس  نطاب و  تکلمم  مکح  و 
تروص شتوکلم  بیغ و  تروص  تبیغ ،  همیمن ،  بلقت ،  هعدخ ،  لیبق  زا  دـش ، هیناطیـش  تاکلم  ياراد  شا  هریرـس  نطاب و  دـش و 

.دوش یتوکلم  تروص  ءاشنم  هکلم  دنچ  ای  هکلم  ود  بیکرت  قیرط  هب  تسا  نکمم  یهاگ  و  نآ .  تبسانم  هب  تسا  نیطایـش  زا  یکی 
شحوم شهدـم و  تروص  نآ  چـیه  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یبیرغ  تروص  هکلب  دوش ، یمن  تاناویح  زا  کی  چـیه  لکـش  هب  تقو  نآ 

هب دنوش  یم  روشحم  تمایق  مدرم  یـضعب  هک  هدش  لقن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، ربمغیپ  زا  .درادن  هقباس  ملاع  نیا  رد  بیکرتدـب 
(51) .اهرتنا و  اه )  ) نومیم اهنآ  شیپ  تسوکین  هک  ییاهتروص 

زا شیب  زیچ  کی  هک  تسین  ملاع  نیا  لثم  ملاـع  نآ  هک  اریز  دـشاب  تروص  دـنچ  ملاـع  نآ  رد  رفن  کـی  يارب  زا  تسا  نکمم  هکلب 
کی
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 . تسا ررقم  دوخ  لحم  رد  تسه و  زین  ناهرب  اب  قباطم  بلطم  نیا  .دنکن و  لوبق  تروص 

ندب نیا  زا  تسا  سفن  جورخ  تقو  رگید ، ياهزیچ  یقاب  و  تسا ،  ناسنا  اهنآ  زا  یکی  هک  هفلتخم ،  روص  نیا  رد  نازیم  هک  نادـب  و 
اب تفر  ایند  زا  يا  هکلم  ره  اب  ندب  زا  جورخ  تقو  رد  تسا .  خزرب  رد  شلوا  هک  ترخآ  ناطلـس  هبلغ  خزرب و  تکلمم  ندش  ادیپ  و 
هب ار  دوخ  یخزرب  مشچ  ندوشگ  تقو  مه  وا  دوخ  و  دـنیب ، یم  ار  وا  یخزرب  یتوکلم  مشچ  و  دریگ ، یم  یترخآ  تروص  هکلم  نآ 

ناـمه هب  مه  اـج  نآ  تسه  یتروـص  هب  اـیند  نیا  رد  هک  یـسک  تسین  مزـال  .دـشاب  هتـشاد  مشچ  رگا  دـنیب ، یم  تسه  یتروـص  ره 
اب يدرک  روشحم  روک  ارم  ارچ  ایادخ  دنیوگ : یم  رـشح  تقو  رد  هک  یـضعب  زا  لقن  هب )   ) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  .دـشاب  تروص 
وت هراچیب ،  يا  ( 52  .) يدـش شومارف  زورما  يدرک  شومارف  ار  ام  تایآ  وت  نوچ  دـیامرف : یم  باوج  متـشاد ؟  مشچ  ایند  رد  هکنآ 
 ، يدوب روک  لوا  زا  الا  و  يدرک ،  كاردا  الاح  ار  تدوخ  يروک  .دوب  روک  تتوکلم  نطاـب و  یلو  یتشاد ،  نیب  رهاـظ  یکلم  مشچ 

یکلم بیکرت  شوخ  تروص  میقتـسم و  تماق  وت  هراچیب ،  يا  یتشادـن .  دـننیب  یم  نآ  هب  ار  ادـخ  تایآ  هک  ینطاـب  تریـصب  مشچ 
تحور دیاب  یـشاب .  تمایق  رد  هماقلا  میقتـسم  ات  ینک  ادیپ  ینطاب  تماقتـسا  دیاب  تسا ،  نیا  زا  ریغ  نطاب ،  توکلم و  نازیم  يراد ، 

تروص تترخآ  خزرب و  ملاع  تروص  ات  دشاب  یناسنا  حور 
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تسا ایند  رهاظ و  ملاع  لثم  تسا ،  تاکلم  روهظ  ریارـس و  فشک  ملاع  هک  نطاب ،  بیغ و  ملاع  هک  ینک  یم  نامگ  وت  .دشاب  ناسنا 
اب یـضعب  لوق  هب  هکلب  یتوکلم ،  ياهنابز  اب  همه  تیاضعا  ریاس  اپ و  تسد و  شوگ و  مشچ و  دـشاب : راک  رد  هابتـشا  طالتخا و  هک 

.دنهد یم  يدرک  هچ  ره  هب  تداهش  یتوکلم ،  ياهتروص 

ناسنا تروص  هب  ملاع  نیا  زا  دـیاش  نک ،  محر  دوخ  یتخبدـب  لاح  هب  نز و  رمک  هب  تمه  نماد  نک و  زاب  لد  شوگ  زیزع  يا  ناه 
هظعوـم و اـهنیا  ینک  ناـمگ  اداـبم  یتداعـس .  تاـجن و  لـها  زا  تقو  نآ  هک  يور  نوریب  یمدآ  تروـص  هب  ملاـع  نیا  زا  ینادرگ و 
رد تسا ،  نیموصعم  نیقداص و  رابخا  تضایر و  باحـصا  فشک  ماظع و  يامکح  یمکح  ناـهرب  هجیتن  همه  اـهنیا  تسا ،  هباـطخ 

 . تسین دایز  راثآ  رابخا و  لقن  ناهرب و  هماقا  يانب  قاروا  نیا 

تعیبط قالطا  زا  ایبنا  يریگولج  نایب  رد  لصف ، 

ار اهنآ  رگا  دندرگ ، ناسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  بجوم  دشاب و  ینامحر  دونج  زا  تسا  نکمم  توهـش  بضغ و  مهو و  هک  نادب 
نآ رب  مهو  ینادرگدوخ و  رس  ار  اهنآ  رگا  دنشاب ، یناطیش  دونج  زا  تسا  نکمم  و  ییامن .  نءاشلا  میظع  ءایبنا  میلـس و  لقع  میلـست 

توهـش و يولج  مالـسلا ،  مهیلع  ماظع ،  ءایبنا  زا  کی  چـیه  هک  دـنامن  هدیـشوپ  زین  نیا  و  یهد .  تموکح  ناـنع  قـالطا  اـب  هوق  ود 
ار بضغ  هرئان  تشک و  یلکب  ار  توهـش  دیاب  تسا  هتفگن  نونکات  هللا  یلا  یعاد  چیه  و  دـنا ، هتفرگن  یلک  روط  هب  ار  مهو  بضغ و 

درک شوماخ  یلکب 
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، دنهد هفیظو  ماجنا  یهلا  نوناق  یلقع و  نازیم  تحت  رد  هک  تفرگ  ار  اهنآ  ولج  دیاب  دنا  هدومرف  هکلب  داد ، تسد  زا  ار  مهو  ریبدـت  و 
مه جرم  جره و  داسف و  مزلتسم  هچ  رگا  دنوش  لیان  شیوخ  دوصقم  هب  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  دنهاوخ  یم  کی  ره  اوق  نیا  اریز 

يانز هب  هچ  رگا  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  دصقم و  دهاوخ  یم  هتخیسگ  نانع  رس  دوخ  توهش  قرغتـسم  یمیهب  سفن  الثم  .دوش 
ایلوا ءایبنا و  لتق  مزلتـسم  هچ  رگا  دهد ، دوخ  بولطم  ماجنا  دهاوخ  یم  رـسدوخ  بوضغ  سفن  .دشاب و  هبعک  هناخ  رد  تانـصحم  اب 

مهرد و ملاع  دـشاب و  ضرا  رد  داسف  مزلتـسم  هچ  رگا  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  راـک  دـهاوخ  یم  هیناطیـش  همهاو  ياراد  سفن  .ددرگ و 
.ددرگ مهرب 

تعیبط يور  هدایز  قالطا و  زا  يریگولج  هک  دش  لزان  اهنآ  رب  ینامـسآ  ياهباتک  دندروآ و  اهنوناق  دـندمآ ، مالـسلا ،  مهیلع  ءایبنا ،
عرـش لقع و  نازیم  زا  جراخ  هک  دـننک  بد  ؤم  ضاترم و  ار  نآ  دـنروآرد و  عرـش  لقع و  نوناق  تحت  رد  ار  یناسنا  سفن  دـننک و 

و دشاب ، یم  تاجن  لها  زا  تسا و  دیعس  درک ، قیبطت  ار  دوخ  تاکلم  هیلقع  نیزاوم  هیهلا و  نیناوق  اب  هک  یسفن  ره  سپ  .دنکن  راتفر 
هشحوم ياهتروص  نآ  زا  دراد و  شیپ  رد  هک  اهیتخس  اهتملظ و  اهیتخبدب و  اهتواقـش و  نآ  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  دربب  هانپ  الا 

 . تسوا دنبیاپ  هک  هدساف  قالخا  تاکلم و  هجیتن  زا  و  تسوا ،  بحاصم  منهج  تمایق و  رد  ربق و  خزرب و  رد  هک  هشهدم  و 

تسا لایخ  طبض  نایب  رد  لصف ، 

هک نادب 
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لایخ رئاط  ظفح  دوش ، شدونج  ناطیـش و  رب  هبلغ  ءاشنم  دـن ) ) اوت یم  هک  رگید ، تاماقم  ماقم و  نیا  رد  دـهاجم  يارب  زا  طرـش  لوا 
زا یـسب  بجوـم  نیا  و  دزیوآ ، یم  ار  دوـخ  یخاـش  هب  ینآ  ره  رد  هـک  نـک  زاورپ  سب  تـسا  یغرم  لاـیخ  نـیا  هـک  نوـچ  تـسا . 

.دنک یم  توعد  تواقش  هب  هدرک  هراچیب  نآ  هطساوب  ار  ناسنا  هک  تسا  ناطیش  ياهزیواتسد  زا  یکی  لایخ  و  تساهیتخبدب . 

مامز دیاب  دنک ، یلاخ  ار  نآ  سیلبا  دونج  زا  دهد و  ییافص  ار  نطاب  دهاوخ  یم  هدمآرب و  دوخ  حالـصا  ددص  رد  هک  دهاجم  ناسنا 
زا دیآ ، شیپ  وا  يارب  لطاب  دساف  ياهلایخ  هکنیا  زا  دوش  عنام  و  دـنک ، زاورپ  دـهاوخ  یم  اج  ره  دراذـگن  دریگ و  تسد  رد  ار  لایخ 
یم رظن  هب  لکشم  يردق  رما  لوا  رد  هچ  رگا  نیا  .دنک و  هفیرـش  روما  هجوتم  ار  دوخ  لایخ  هشیمه  تنطیـش ،  یـصاعم و  لایخ  لیبق 

 ، تسا نکمم  .دوش  یم  لهس  رما  تبظاوم  تبقارم و  يردق  اب  یلو  دنهد ، یم  هولج  گرزب  رظن  هب  ار  نآ  شدونج  ناطیش و  دسر و 
یتـسپ و رما  هجوتم  دـهاوخ  یم  تقو  ره  ینک :  نآ  زا  لـماک  تبظاوـم  یـشاب و  لاـیخ  عـمج  ددـص  رد  يدـنچ  زین  وـت  هبرجت  يارب 

یتفرگ هجیتن  يدید  رگا  هفیرش .  هحجار  روما  ای  تاحابم  لیبق  زا  رگید ، روما  هب  ینک  هجوتم  ینک و  فرصنم  ار  نآ  دوش ، یسیسخ 
زا دـنک  زاـب  وت  يارب  یهار  دوخ  تمحر  هب  وت  يادـخ  دـیاش  نک  بیقعت  ار  بلطم  نیا  و  قیفوت ،  نیا  رب  نک  یلاـعت  يادـخ  رکـش  ، 

طارص هب  يوش  تیاده  هک  توکلم 
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.دوش ناسآ  وت  يارب  یلاعت  هللا  یلا  كولس  راک  تیناسنا و  میقتسم 

نطاب تلکمم  رد  ار  دوخ  دونج  دهاوخ  یم  هک  تسا  ناطیـش  تائاقلا  زا  هلطاب  تاروصت  هحیبق و  هدـساف  تالایخ  هک  شاب  تفتلم  و 
بظاوم دیاب  ینک ،  ینامحر  یهلا و  تکلمم  ار  سفن  هحفص  یهاوخ  یم  شدونج و  ناطیـش و  اب  يدهاجم  هک  وت  و  دنک ، رارقرب  وت 

ار رگنس  نیا  یلخاد  گنج  نیا  رد  هللاءاش  نا  ات  ییامن  رود  دوخ  زا  ار  یلاعت  قح  ياضر  فالخرب  ماهوا  نیا  یـشاب و  نیعل  نآ  دیک 
راودـیما يدـش  بلاغ  اجنیا  رگا  تسا ،  دـح  رـس  هلزنم  هب  رگنـس  نیا  هک  يریگب ،  شدونج  ناطیـش و  تسد  زا  تسا  مهم  یلیخ  هک 

 . شاب

ضرع حاحلا  زجع و  اب  و  دوخ ، دوبعم  هاگرد  رد  نک  هناعتـسا  يوجب و  تناعتـسا  نآ  ره  رد  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  زا  زیزع ، يا  و 
راتفرگ فیعض  هدنب  نیا  اب  تدوخ  وت  دراد ، هتشاد و  وت  گرزب  ءایلوا  ایبنا و  رب  عمط  هک  تسا  یگرزب  نمـشد  ناطیـش  اهلاراب ، نک : 

اب گنج  نادیم  نیا  رد  دیآرب و  يوق  نمـشد  نیا  هدهع  زا  دـناوتب  هک  نک  یهارمه  هلطاع  تافارخ  تالایخ و  هلطاب و  ماهوا  یناما و 
صاخ تکلمم  زا  ار  وا  دونج  مناوتب  هک  امرف  یهارمه  نم  اب  تدوخ  وت  دنک  یم  دیدهت  ارم  تیناسنا  تداعس و  هک  يوق  نمـشد  نیا 

 . میامن هاتوک  وت  هب  صتخم  هناخ  زا  ار  بصاغ  نیا  تسد  منک و  جراخ  وت 

تسا هنزاوم  رد  لصف ، 

هک تسا  نانچ  نآ  و  تسا .  هنزاوم  دـشاب  نآ  بظاوم  دـیاب  ناسنا  دـنک و  یم  تنواعم  كولـس  نیا  رد  ار  ناسنا  هک  ییاـهزیچ  زا  و 
ناسنا

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوخ و رس  هک  تسا ،  همهاو  بضغ و  توهش و  هدش  هدییاز  هک  ار  هلیذر  تاکلم  هدساف و  قالخا  زا  کی  ره  راضم  عفانم و  لقاع 
هدش هدییاز  هک  هلضاف  تاکلم  هیناسفن و  لیاضف  هنسح و  قالخا  زا  کی  ره  راضم  عفانم و  اب  دنک  هسیاقم  ناطیش ،  فرصت  تحت  رد 
يارب زا  هک  یعفانم  الثم  .دنک  مادـقا  تسا  بوخ  ار  کی  مادـک  ایآ  دـنک  هظحالم  .دـنا و  عرـش  لقع و  فرـصت  تحت  هک  تساهنیا 

هدش و ادیپ  يرایسب  تاکلم  نآ  زا  هدش و  رقتسم  هکلم  هدرک و  ادیپ  خوسر  وا  رد  نآ  تسا و  نانعلا  قلطم  توهش  ياراد  هک  یـسفن 
یم شتسد  هب  یهار  ره  زا  یلام  ره  و  دنکن ، هقیاضم  دنک  ادیپ  یـسرتسد  يروجف  ره  هب  هک  تسا  نیا  هدمآ  مهارف  يرامـشیب  لیاذر 

.ددرگ يدساف  رما  ره  مزلتسم  هچ  رگا  و  دوش ، بکترم  تسا  وا  لیم  اب  قباطم  هچ  ره  و  دشابن ، نادرگرب  ور  نآ  زا  دیآ 

هبلغ رهق و  اب  دیـسر  شتـسد  سک  ره  هب  هک  تسا  نآ  دش  ادـیپ  رگید  لیاذر  تاکلم و  نآ  زا  دـش و  سفن  هکلم  هک  بضغ  عفانم  و 
ره هب  و  دنک ، اپ  هب  اغوغ  گنج و  یمیالمان  كدنا  اب  و  دنکب ، وا  اب  دناوتب  هچ  ره  دنک  یتمواقم  رـصتخم  وا  اب  سک  ره  و  دـنک ، ملظ 

.دوشب مه  ملاع  رد  يداسف  ره  هب  رجنم  ولو  دنک  رود  دوخ  زا  ار  دوخ  تامیالمان  راضم  هدش  هلیسو 

هدـش هعدـخ  تنطیـش و  ره  اب  هک  تسا  نیا  هدرک  ادـیپ  خوسر  هکلم  نیا  نآ  رد  هک  هیناطیـش  همهاو  بحاص  سفن  عفانم  روطنیمه  و 
، دزادنیب هار  ار  توهش  بضغ و  راک 
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ای رهـش  کی  ندومن  اونیب  هب  ای  دـشاب  هلئاع  کی  ندومن  هراچیب  هب  هچرگ  دـنک ، تسایر  ادـخ  ناگدـنب  رب  هدـش  هلطاـب  هشقن  ره  اـب  و 
 . تکلمم

دـینک و رکف  تسرد  یتقو  هک  یتروص  رد  .دنـشاب  ناطیـش  فرـصت  تحت  رد  هک  یتروص  رد  دـنراد  اوق  نیا  هک  تسا  یعفانم  اـهنیا 
کی رازه  زاب  دـسرب ، مه  شیوزرآ  لامآ و  هب  ردـق  ره  دـشاب و  مه  يوق  هچ  ره  سک  ره  دـییامنب ، ار  صاخـشا  نیا  لاـح  هظحـالم 
هکنیا يارب  دـسرب ، شیوزرآ  هب  سک  ره  دوش و  هرادا  ناسنا  لاـمآ  تسین  نکمم  ملاـع  نیا  رد  هکلب  هدرواـین ،  تسد  هب  ار  شلاـمآ 
 . تسین يدح  هب  دودحم  زین  ام  يوزرآ  لیم و  و  دنراد ، یصعت  ام  هدارا  يارجا  زا  ملاع  نیا  داوم  تسا و  تمحازم  راد  ملاع  نیا 

رگید رهش  ياهنز  هجوتم  زاب  دیایب ، وا  تسد  هب  لاحم ،  ضرف  هب  رهـش ، کی  ياهنز  رگا  هک  تسا  يروط  ناسنا  رد  هیوهـش  هوق  الثم 
هتفگ هک  اهنیا  هکنیا  اب  .دهاوخ  یم  درادن  هچنآ  هشیمه  و  تسا .  رگید  تکلمم  هجوتم  دش ، شبیـصن  تکلمم  کی  زا  رگا  و  تسا . 

 . هدیسرن دوخ  يوزرآ  هب  ناسنا  تسا و  نازورف  زاب  توهش  رونت  نیا  دوجو  اب  ماخ ،  تسا  یلایخ  لاحم و  تسا  یضرف  دش 

یم رگید  تکلمم  هجوتم  دوش ، تکلمم  کی  قلطم  باقرلا  کلام  رگا  هک  تسا  قولخم  يروط  ناـسنا  رد  بضغ  هوق  روط  نیمه  و 
لاح هب  هعجارم  تسا  رکنم  سک  ره  .دوش  یم  رتدایز  هوق  نیا  وا  رد  دیایب ، شتسد  هب  هچره  هکلب  هدرواین .  تسد  هب  ار  نآ  هک  دوش 

زا ملاع  نیا  لها  لاح  هب  دنک و  دوخ 
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.دنک یم  ار  ام  قیدصت  دوخ  تقو  نآ  تمشح ،  تردق و  نابحاص  نیلومتم و  نیطالس و  لیبق 

گرزب ياـمکح  ماـظع و  خـیاشم  هک  تسا  یترطف  نیا  و  تسین .  وا  تسد  هب  درادـن و  هک  تـسا  يزیچ  قشاـع  هـشیمه  ناـسنا  سپ 
هل یحور  ( 53  ) يدابآ هاش  یلع  دمحم  ازریم  اقآ  ياقآ  لماک ،  فراع  بانج  هیهلا ،  فراعم  رد  ام  خیش  داتـسا و  اصوصخ  مالـسا ، 

 . تسین طوبرم  ام  دصقم  هب  اهنآ  هک  ( 54) دنیامرف یم  تباث  ار  هیهلا  فراعم  زا  يریثک  نآ  هب  ادفلا ،

رارقرب تقو  دـنچ  ات  یناوج  ياوق  ایآ  تسا ؟  تقو  دـنچ  وا  هدافتـسا  ایآ  دـسرب ، دوخ  دـصاقم  هب  اضرف  ناسنا  هک  یتقو  لاـح  ره  رد 
كاردا تسرد  اهمعط  دـتفا ، یم  راک  زا  هقئاذ  دور : یم  اضعا  زا  هوق  لد و  زا  طاشن  تشاذـگ ،  نازخ  هب  ور  رمع  راهب  یتقو  تسا ؟ 

موجه هفلتخم  ضارما  .دوش  یم  دوبان  ای  صقان  یلکب  تاذـل  دـنوش  یم  هراکیب  رگید  ياوق  سمل و  هوق  شوگ و  مشچ و  دوش ، یمن 
ترـسح و درد و  رپ  لد  درـس و  هآ  زج  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یمن  ار  دوخ  راک  سفنت  زاهج  عفد و  بذـج و  مضه و  زاهج  دروآ : یم 
ات دب  بوخ و  مهف  زیمت و  زا  دعب  زا  ینامـسج ،  ياوق  نیا  زا  ناسنا  هدافتـسا  تدـم  سپ  .دـنام  یمن  یقاب  ناسنا  يارب  يزیچ  تمادـن 
رد مه  نآ  تسین ،  ملاس  حیحـص و  هینبلا و  يوق  مدرم  يارب  لاس  لهچ  یـس  زا  شیب  اهنآ ، ندـش  صقان  ای  راک  زا  اوق  نداـتفا  ناـمز 

مینیب و یم  هزور  همه  هک  رگید  ياهیراتفرگ  ضارما و  هب  هک  یتروص 
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.دروخنرب میتسه  لفاغ 

توهـش و طاسب  مامت  ندوب  مهارف  رمع و  لاس  هاجنپ  دص و  درادن ! هیام  هک  لایخ  ملاع  رد  منک  یم  ضرف  یلاعبانج  يارب  اتلاجع  نم 
ایآ دوشن ، امش  دصقم  فالخ  رب  زیچ  چیه  و  دنکن ، دمآ  شیپ  امش  يارب  مه  یمیالمان  چیه  هک  منک  یم  ضرف  و  تنطیش ،  بضغ و 

یگـشیمه یگدنز  يارب  دیدرک  يا  هریخذ  هچ  تاذـل  نیا  زا  ایآ  تسیچ ؟  امـش  تبقاع  درذـگ ، یم  داب  لثم  هک  مک ،  تدـم  نیا  زا 
؟ وا ءایبنا  ادخ و  ءایلوا  ادخ و  هکئالم  تاقالم  يارب  دوخ ، تمایق  خزرب و  يارب  دوخ ، ییاهنت  رقف و  زور  یگراچیب و  زور  يارب  دوخ ،

دنوادـخ زج  ار  اهنآ  تروص  هک  دـنهد ، یم  لـیوحت  امـش  هب  تماـیق  خزرب و  رد  ار  اـهنآ  تروص  هک  هرکنم  هحیبق  لاـمعا  کـی  زج 
 . تسیچ دناد  یمن  رگید  سک  یلاعت  كرابت و 

و يدـیمهف ،  هابتـشا  ایند ، باذـع  ایند و  شتآ  هب  يدرک  سایق  يدینـش و  هک  ار  اهنآ  ریغ  تمایق و  ربق و  باذـع  خزود و  شتآ  مامت 
ملاع نیا  رد  وت  كاردا  تسا ،  ناسآ  لهس و  یلیخ  ملاع  نیا  باذع  تسا .  يدرس  یـضرع  رما  کی  ملاع  نیا  شتآ  يدرک .  سایق 
مسج هکنیا  رب  هوالع  ششتآ  اجنآ  دنازوسب ، دناوت  یمن  ار  ناسنا  حور  دننک  عمج  ار  ملاع  نیا  ياهـشتآ  همه  تسا .  هاتوک  صقان و 

زا نونکات  هچنآ  يدینـش و  هک  ار  اهنیا  مامت  .دیامن  یم  قرتحم  ار  دا  ؤف  دنک ، یم  بوذ  ار  بلق  دنازوس ، یم  ار  حور  دنازوس  یم  ار 
هک ینیب  یم  رضاح  اجنآ  رد  هک  تسا  وت  لامعا  منهج  يدینش  هک  ره 
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تذـل يدروخ  میتی  لام  اجنیا  .رـضاح  دـندوب  هدرک  هچنآ  دـنتفای  ینعی  ( 55) .ارـضاح اولمع  ام  اودجو  و  دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ 
؟  تسیچ تسا  وت  بیـصن  اـجنآ  رد  هک  یتذـل  نآ  ینیب و  یم  منهج  رد  نآ  زا  ملاـع  نآ  رد  هک  یتروص  نآ  دـناد  یم  ادـخ  يدرب ، 

یتقو ایند ، نآ  رد  دراد  یباذع  هچ  دناد  یم  ادخ  ار  ادخ  دابع  بلق  شزوس  نیا  يدینازوس ،  ار  مدرم  بلق  مدرم ،  هب  یتفگ  دـب  اجنیا 
هب دش ، هیهت  وت  يارب  وا  یتوکلم  تروص  يدرک ،  تبیغ  یتقو  يدرک .  هیهت  تدوخ  يارب  تدوخ  یباذـع  هچ  یمهف  یم  يدـید  هک 
لام اراوگ و  درـس و  ناسآ و  لهـس و  منهج  هک  لامعا  منهج  اهنیا  .دیـشچ  ار  نآ  باذـع  یهاوخ  يروشحم و  وا  اب  دوش ، یم  در  وت 

صرح عمط ،  هکلم  لیبق  زا  .دندرک  ادیپ  هلطاب  هلیذر  هدساف و  هکلم  هک  یصاخشا  يارب  یلو  دنتـسه  تیـصعم  لها  هک  تسا  یناسک 
تـسا ياهتروص  درک ، روصت  دوش  یمن  هک  تسا  یمنهج  تسپ ،  تاکلم  ریاس  ایند و  هاج و  لاـم و  بح  هرـش ،  لادـج و  دوحج ، ، 

تـشحو هب  نازیرگ و  اهنآ  باذـع  زا  منهج  لها  هک  دـنک  یم  روهظ  سفن  دوخ  نطاب  زا  هک  دـنک  یمن  روطخ  وت  نم و  بلق  رد  هک 
درک تیاکش  دنیوگ ، یم  رقس  ار  وا  هک  اهربکتم  يارب  زا  تسا  يداو  کی  منهج  رد  هک  تسا  هقثوم  تایاور  زا  یـضعب  رد  .دنتـسه 

دیـشک یـسفن  نذا  زا  سپ  دشکب ، سفن  ار  وا  دهد  نذا  هک  یلاعت  يادخ  زا  تساوخ  ترارح و  یمرگ و  تدـش  زا  یلاعت  يادـخ  هب 
(56) .دیدرگ قرتحم  منهج  هک 

یهاگ
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رد هک  دـسح  لـثم  دـنریگ ، یم  ناـسنا  زا  ار  ناـمیا  هک  اریز  دـنک ، یم  منهج  رد  دـلخم  ار  ناـسنا  هک  دوش  یم  بابـسا  تاـکلم  نیا 
لام فرش و  ایند و  بح  لثم  و  ( 57) .دروخ یم  ار  مزیه  شتآ  هک  روطنامه  دروخ ، یم  دسح  ار  نامیا  هک  تسام  هحیحـص  تایاور 

رتدوز شرخآ ،  رد  یکی  هلگ و  لوا  رد  اهنآ  زا  یکی  دوش ، اهر  نابش  یب  هلگ  رد  رگا  گرگ  ود  هک  تسا  هحیحـص  تایاور  رد  هک 
دوشب یهتنم  یصاعم  تبقاع  دنکن  ادخ  ( 58) .دریگ یم  وا  زا  ار  نم  ؤم  نید  هک  ایند  بح  فرش و  بح  زا  دننک  یمن  كاله  ار  اهنآ 
دیاقع منهج  رفاک و  منهج  هک  رفک ، لاح  اب  ناسنا  ندرم  نامیا و  نتفر  هب  دوش  یهتنم  اهنآ  و  تشز ،  یناـملظ  قـالخا  تاـکلم و  هب 

 . تسا رت  یناملظ  رتنازوس و  رت و  تخس  بتارمب  منهج  ود  نآ  زا  هلطاب 

روصت لوقع  ماـمت  ینک و  روصت  وت  هچ  ره  تسا .  یهاـنتم  ریغ  دادتـشا  بتارم  هک  ( 59  ) تسا هدـش  تباث  هیلاع  مولع  رد  زیزع ، يا 
وت يرادن ،  رواب  ار  تضایر  لها  فشک  ای  يدیدن  ار  امکح  ناهرب  رگا  تسا .  نکمم  مه  رتدـیدش  نآ  زا  ار ، باذـع  تدـش  دـننک 

ياملع همه  هک  ار ، ام  هربتعم  بتک  رد  هدراو  رابخا  هک  وت  یناد ،  یم  قداـص  ار  مهیلع ،  هللا  تاولـص  ءاـیبنا ، ینم ،  ؤم  هللادـمحب  هک 
وت یناد ،  یم  حیحص  ار  مهیلع ،  هللا  مالـس  نیموصعم ،  همئا  زا  هدراو  تاجانم  هیعدا و  هک  وت  یناد ،  یم  تسرد  دنراد ، لوبق  هیماما 

هللا مالس  نینم ،  ؤملاریما  نایقتم ،  يالوم  هک 
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، اهنآ نومضم  رد  نک  لمءات  يردق  يدید ،  هزمحوبا  ياعد  رد  ار  مالـسلا ،  هیلع  نیدجاسلادیـس ،  تاجانم  هک  وت  يدید ،  ار  هیلع ، 
 ، ینکن شیناعم  رد  رکفت  یناوخب و  باتش  هلجع و  اب  هعفد  کی  ار  ینالوط  ياعد  کی  تسین  مزال  .اهنآ  تارقف  رد  امن  رکفت  يردق 
نآ ثلث  کی  ار ، نآ  عبر  کی  یبش  میناوخب ،  لاح  اب  ار  لصفم  ياعد  نآ  هک  میرادن  ار  مالسلا ،  هیلع  داجس ، دیس  لاح  امش  هدنب و 

یباذع هچ  نیبب  نک  نآرق  رد  رکفت  يردق  هتـشذگ ،  همه  زا  يوش .  لاح  بحاص  دـیاش  شتارقف  رد  نک  رکفت  ناوخب و  لاح  اب  ار ،
یم یلاعت  يادخ  نیبب  تسین .  راک  رد  گرم  هک  تاهیه !  دـشکب ، ار  اهنآ  هک  دـنهاوخ  یم  کلام  زا  منهج  لها  هک  هدرک  هدـعو  ار 
رکذ ریبعت  نیا  هب  تمظع  نآ  اب  یلاعت  يادخ  هک  تسا ؟  یترسح  هچ  نیا  ایآ  ( 60  .) هللا بنج  یف  تطرف  ام  یلع  یترسح  ای  دیامرف :

لک عضت  تعضرا و  امع  هعضرم  لک  لهذت  اهنورت  موی  رذگم : نآ  زا  ربدت  لمءات و  یب  نآرق ،  هفیرش  هیآ  رد  نک  ربدت  .دیامرف  یم 
یم دـنک  یم  ار  تماـیق  زور  فـصو  ( 61) .دـیدش هللا  باذـع  نکلو  يراکـسب  مه  ام  يراکـس و  ساـنلا  يرت  اـهلمح و  لـمح  تاذ 

ار مدرم  ینیب  یم  و  ار ، دوخ  هچب  ینتسبآ  ره  دزادنا  یم  و  دهد ، یم  ریـش  هچنآ  زا  یهدریـش  ره  دنک  یم  شومارف  هک  يزور  : دیامرف
 . تسا تخس  ادخ  باذع  نکل  دنتسین و  تسم  اهنآ  هکنیا  اب  تسم ، 

اب یخوش  تسین ،  هصق  باتک  هللاابذوعن  نآرق  مزیزع ،  نک  رکفت  تسرد 
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یباذع هچ  ایآ  .دـنک  یم  راب  یب  ار  هلماح  درب ، یم  دای  زا  ار  اهزیزع  هک  تسا  یباذـع  هچ  نیا  دـیامرف ؟ یم  هچ  نیبب  دـنک ، یمن  امش 
يادـخ هک  ار  يزیچ  تمظع .  هب  رگید  ياج  تدـش و  هب  دـنک  یم  فصو  ار  وا  تمظع  نآ  اـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  تسا 

هچ ایآ  دـنک  تمظع  تدـش و  هب  فیـصوت  درادـن  یهتنم  وا  تنطلـس  تزع و  درادـن و  رـصح  دـح و  وا  تمظع  هک  یلاعت  كرابت و 
تمصع تیب  لها  راثآ  رابخا و  هب  هعجارم  رگا  تسا .  زجاع  شروصت  زا  رـشب  همه  رکف  وت و  نم و  لقع  دناد  یم  ادخ  دوب ؟ دهاوخ 

هب سایق  يدرک .  رکف  هک  تسا  ییاهباذع  نیا  زا  ریغ  ملاع  نآ  باذع  هیضق  هک  یمهف  یم  ییامن ،  اهنآ  رد  لمءات  ینک و  تراهط  و 
 . تسا یطلغ  لطاب  سایق  ندرک  ملاع  نیا  باذع 

ردقچ تبیـصم  تسیچ ،  بلطم  ینادـب  هک  منک  یم  لقن  هفیاط ،  قودـص  ردـقلا ، لیلج  خیـش  زا  فیرـش  ثیدـح  کی  وت  يارب  نم 
هک قودص ،  خیـش  هک  ینادـب  دـیاب  الوا  تساه .  منهج  همه  زا  رتدرـس  هک  تسا  لامعا  منهج  هب  عجار  ثیدـح  نیا  هکنیا  اب  تسا ، 

راوگرزب نآ  .دنسانش  یم  ردق  تلالج  هب  ار  وا  دننک و  یم  یکچوک  وا  زا  مالعا  ءاملع  مامت  هک  تسا  یسک  تسوا ،  زا  ثیدح  نیا 
هللا لجع  مالـسلا و  هیلع  نامز ،  ماما  فطل  دروم  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـش .  دـلوتم  مالـسلا ،  هیلع  ماما ،  ياـعد  هب  هک  تسا  یـسک 

ناگرزب زا  هدیدع  ياهقیرط  هب  هدنسیون  و  هدوب ،  هجرف ،  یلاعت 
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ناگرزب و زا  همه  قودص  ام و  نیب  خـیاشم  و  دـنک ، یم  لقن  ار  ثیدـح  قودـص  خیـش  هب  لصتم  هللا ،  ناوضر  مهیلع  هیماما ،  ءاملع 
 . یشاب دنم  هدیقع  ثیدح  نیا  هب  دیاب  ینامیا  لها  زا  رگا  سپ  .دنباحصا  باقث 

هاتءا ذا  ادـعاق  موی  تاذ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  اـنیب  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  قداـصلا ،  اـنیلوم  نع  هدانـساب  قودـصلا  يور 
؟ انیزح ابیئک  كارءا  یلام  لیئربج  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاقف  نوللا  ریغتم  نیزح  بیئک  وه  و  مالـسلا ،  هیلع  لیئربج ، 

خیفانم ام  و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاقف  مویلا .  منهج  خیفانم  تعـضو  امنا  کلاذک و  نوکءا  فیکف ال  دمحم ، ای  لاقف : 
یتح ماع  فلءا  اهیلع  دقوءاف  اهب  رمءا  مث  ترمحا ،  یتح  ماع  فلءا  اهیلع  دـقوءاف  رانلاب  رمءا  یلاعت  هللا  نا  لاقف :  لیئربج ؟  ای  منهج 

نوعبـس اهلوط  یتلا  هلـسلسلا  نم  هقلح  نءا  ولف  هملظم .  ءادوس  یه  و  تدوسا ،  یتح  ماع  فلءا  اـهیلع  دـقوءاف  اـهب  رمءا  مث  تضیبا ، 
لهءا تام  ایندـلا ، لهءا  بارـش  یف  ترطق  عیرـضلاو  موقزلا  نم  هرطق  نءا  ولو  اهرح ، نم  ایندـلا  تباذـل  ایندـلا ، یلع  تعـضو  اعارذ 

امک ءارقی  امکبر  نا  لاقف :  اکلم ، امهیلا  هللا  ثعبف  لیئربج ،  یکب  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  یکبف  لاق :  .اـهنتن  نم  ایندـلا 
(62  .) یهتنا هیلع  امکبذعا  ابنذ  ابنذت  نءا  نم  امکتنمءا  ینا  لوقی :  مالسلا و 

هک تسا  نیا  فیرش  ثیدح  همجرت  لصاح 

رد دمآ  لیئربج  دوب  هتسشن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  يزور  هکنیا  نیب  رد 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نوزحم  هدرـسفا و  ار  وت  ارچ  لـیئربج  يا  دومرف : ربـمغیپ  .دوب  ریغتم  شگنر  دوب و  نوزحم  هدرـسفا و  هک  یتروص  رد  شتمدـخ ، 
، ادخ ربمغیپ  منهج .  ياهمد  دش  هتـشاذگ  زورما  هک  یتروص  رد  میـشابن  نینچ  ارچ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ، يا  تفگ :  منیب ؟ 

هتخورفارب شتآ ،  هب  دومرف  رما  یلاعت  يادخ  انامه  درک : ضرع  منهج ؟  ياهمد  تسا  زیچ  هچ  تفگ :  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هتخورفا نآ ،  هب  دومرف  رما  نآ  زا  سپ  .دش  دیفس  ات  لاس  رازه  دش  هتخورفا  نآ  هب  دومرف  رما  نآ  زا  دعب  .دش  خرـس  ات  لاس  رازه  دش 
هتـشاذگ تسا  عارذ  داتفه  نآ  يدنلب  هک  يریجنز  زا  هقلح  کی  رگا  سپ  تسا .  کیرات  هایـس و  نآ  دـش و  هایـس  ات  لاس  رازه  دـش 

یم همه  ایند ، لها  ياهبآ  رد  دـکچب  نآ  عیرـض  موقز و  زا  يا  هرطق  رگا  و  نآ ،  ترارح  زا  ایند  دوش  یم  بآ  هنیآ  ره  اـیند ، رب  دوش 
هب داتـسرف  یلاعت  يادخ  سپ  .دش  نایرگ  لیئربج  و  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  درک  هیرگ  سپ  نآ .  دـنگ  زا  دـنریم 

هکنیا زا  ار  نت  ود  امـش  مدرک  نمیا  نم  دیامرف  یم  امـش و  هب  دـناسر  یم  مالـس  امـش  يادـخ  درک : ضرع  يا .)   ) هتـشرف اهنآ  يوس 
 . نآ هطساو  هب  ار  امش  منک  باذع  هک  دینک  یهانگ 

ناهرب تاحـضاو  نایدا و  عیمج  تایرورـض  زا  نآ  میلا  باذع  منهج و  دوجو  و  تسا ،  رایـسب  فیرـش  ثیدـح  نیا  لاثما  زیزع ، يا 
بولق بابرا  هفشاکم و  باحصا  و  تسا ، 
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مه تحـص  لامتحا  رگا  ایآ  نکـش ،  رمک  ثیدح  نیا  نومـضم  رد  نک  ربدت  روصت و  تسرد  .دنا  هدید  ار  نآ  هنومن  ملاع  یمه  رد 
لوسر لثم  یکلم  ایآ  میتلاهج ؟  تلفغ و  باوخ  رد  ردق  نیا  ام  هک  هدش  هچ  يراذگب ؟  نابایب  هب  رـس  اه  هناوید  لثم  دـیابن  یهدـب ، 

ادـخ فوخ  زا  مه  رمع  رخآ  ات  وا  ءایلوا  ادـخ و  لوسر  هکنیا  اب  هدرک ؟  نمیا  ادـخ  باذـع  زا  ار  ام  هدـش و  لزان  ام  رب  لیئربج  هللا و 
ماما مالـسلا ،  امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  .درک  یم  شغ  فوخ  زا  ادـخ  هناخ  راک  یلو  .دنتـشادن  كاروخ  باوخ و  دنتـشادن و  رارق 

رد هدرکن  ایح  چـیه  هک  هدـش  هچ  ار  ام  .دـنک  یم  هراپ  هراپ  ار  لد  شیاه  هلان  زجع و  تاـجانم و  شیاـهیراز و  اـه و  هیرگ  موصعم ، 
تدـش رب  اـم و  رب  ياو  يا  اـم ! تلفغ  رب  اـم و  رب  ياو  يا  مینک ؟  یم  ار  یهلا  سیماون  تاـمرح و  کـته  ردـق  نیا  تیبوـبر  رـضحم 

منهج و رد  اـم  لاـح  رب  ياو  يا  نآ !  ياـهتملظ  تماـیق و  رد  و  نآ ،  ياهیتخـس  خزرب و  رد  اـم  لاـح  رب  ياو  يا  اـم ! توم  تارکس 
 ! نآ باقع  باذع و 

هیقالخا دسافم  هجلاعم  رد  لصف ، 

و رامـشب ، تمینغ  ار  تصرف  تسا  تقو  ات  و  نز ،  رمک  هب  تمه  نماد  نک و  ادیپ  هبنت  تلفغ  زا  .وش  رادـیب  باوخ  زا  زیزع ، يا  ناه 
رب هلیذر  تاکلم  هدشن و  بلاغ  وت  رب  هدساف  قالخا  تسا و  رارقرب  یناوج  تسا و  وت  فرصت  تحت  رد  وت  ياوق  تسا و  یقاب  رمع  ات 

 ، هدیدرگن هریچ  وت 
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.امن ادیپ  بضغ  توهش و  هرئان  ءافطا  يارب  یهار  نک و  ادیپ  هحیبق  هدساف و  قالخا  عفر  يارب  ییاود  نک و  يا  هراچ 

تشز تاکلم  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  دنا  هدومرف  یقالخا  دسافم  نیا  يارب  زا  كولس  لها  قالخا و  ءاملع  هک  اهجالع  نیرتهب 
ات سفن  فالخرب  يراـمگب  تمه  ینک و  مادـقا  ماـیق و  هنادرم  يدـنچ  اـت  نآ  فـالخرب  يریگب و  رظن  رد  ینیب ،  یم  دوخ  رد  هک  ار 

نیا رد  دـنک  تناـعا  وت  اـب  هک  ینک  بلط  قیفوت  لاـح  ره  رد  یلاـعت  يادـخ  زا  ینک و  راـتفر  هلیذر  نآ  شهاوخ  دـض  رب  و  یتدـم ، 
ياج هب  ینامحر  دونج  هدرک  رارف  رگنـس  نیا  زا  شدنج  ناطیـش و  هدش و  عفر  تشز  قلخ  نآ  یلیلق  تدم  زا  دعب  املـسم  هدهاجم ، 

.دوش یم  رارقرب  اهنآ 

یقلخدب دراد ، بذعم  ایند  ود  رد  ار  ناسنا  تسا و  ربق  راشف  بجوم  تسا و  ناسنا  تکاله  بابـسا  هک  قالخا ،  میامذ  زا  یکی  الثم 
یتدم دهاجم  ناسنا  رگا  تسا .  توهش  بضغ و  هدییاز  نیا  هک  تسا ،  هلحم  رازاب و  لها  ای  اهلغش  مه  ای  ناگیاسمه  ای  هناخ  لها  اب 

ار نطاب  ندنازوس  يانب  دوش و  یم  رو  هلعـش  بضغ  شتآ  وا و  يارب  زا  دنک  یم  دمآ  شیپ  یمیالمان  تقو  ره  هک  دـیآرب  ددـص  رد 
نیا تشز  هجیتن  دب و  تبقاع  هدرک  مادـقا  سفن  فالخرب  ندرک ،  ییوگدـب  نتفگ و  ازـسان  رب  ار  وا  دـنک  یم  توعد  دراذـگ و  یم 

نم دربب ، هانپ  وا  زا  ادخ  هب  دنک و  نعل  ار  ناطیش  نطاب  رد  دهدب و  جرخ  هب  تمیالم  ضوع  رد  دروایب  دای  ار  قلخ 
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نطاـب رد  وکین  قلخ  هدـش و  ضوع  یلکب  قـلخ  نآ  رارکت  هبترم  دـنچ  زا  دـعب  دـینک ، يراـتفر  نینچ  رگا  هک  مهد  یم  لوـق  امـش  هب 
.دنک دوبان  تسین و  ار  امـش  تسا  نکمم  ملاع  نیمه  رد  الوا  دـینک ، راتفر  سفن  لیم  قباطم  رگا  یلو  .دـنک  یم  لزنم  امـش  تکلمم 
لتق بجوم  هتـساوخن  يادـخ  دـنک ، كاله  ایند  ود  رد  ار  ناسنا  نآ  کی ،  رد  دوش  یم  هک  بضغ  زا  یلاعت  يادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ 
هدر هک  بضغ  لاح  رد  ار  مدرم  میدـید  هچنانچ  دـیوگب ، ازـسان  هیهلا  سیماون  هب  بضغ  لاـح  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  .دوشب  یـسفن 

زا تسا  رتکیدزن  تاجن  هب  دوش  راتفرگ  ایرد  تخـس  ياهجوم  رد  هک  ادخان  یب  یتشک  هک  دنا  هدومرف  امکح  .دندش  دترم  دـنتفگ و 
(63  .) بضغ لاح  رد  ناسنا 

میتسه تشز  هریرـس  نیا  راتفرگ  اه  هبلط  ام  زا  یـضعب  هکنیا  امک  یتسه  هیملع  هثحابم  رد  ءارم  لادج و  لها  هتـساوخن  يادخ  رگا  ای 
فرط يدید  درک  دمآ  شیپ  هک  هثحابم  تسا  ماوع  ءاملع و  هب  نوحـشم  هک  یمـسر  سلاجم  رد  نک .  مادـقا  سفن  فالخرب  یتدـم 

.دوش هلیذر  نیا  عفر  ینامز  كدنا  رد  تسا  دیما  نکب .  ار  فرط  نآ  قیدـصت  وشب و  تدوخ  هابتـشا  هب  فرتعم  دـیوگ ، یم  حـیحص 
هک دش  فشک  تافشاکم  زا  یکی  رد  نم  يارب  دیوگ : یم  دشاب : تسرد  هفشاکم  یعدم  ملع و  لها  زا  یضعب  فرح  هک  دنکن  ادخ 

دیاب دهدب ، مه  تحـص  لامتحا  رگا  ناسنا  تسا .  ثیدح  ملع و  لها  هلداجم  دهد ، یم  عالطا  یلاعت  يادـخ  هک  ردان ، لها  مصاخت 
.دشاب تلصخ  نیا  عفر  ددص  رد  یلیخ 

هدع نع  يور 
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بـضغف نیدـلا .  رمءا  نم  یـش ء  یف  يرامتن  نحن  اموی و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  انیلع  جرخ  اولاق : مهنءا  باحـصالا  نم 
ناف ءارملا  اورذ  يرامی ،  نم ال  ؤملا  ناـف  ءارملا ، اورذ  .اذـهب  مکلبق  ناـک  نم  کـله  اـمنا  لاـق :  مث  هلثم .  بضغی  مل  ادـیدش  ابـضغ 
یف هنجلا  یف  تایبءا  ثالثب  میعز  یناف  ءارملا  اورذ  همایقلا ،  موی  هل  عفشءا  يرامملا ال  ناف  ءارملا ، اورذ  هتراسخ ،  تمت  دق  يرامملا 

.ءارملا ناثوالا  هدابع  دـعب  یبر  هنع  یناهن  ام  لوءا  ناف  ءارملا ، اورذ  قداص ،  وه  ءارملا و  كرت  نمل  اـهالعءا  اهطـسوءا و  اهـضایر و 
(65) .اقحم ناک  نا  ءارملا و  عدی  یتح  نامیالا  هقیقح  دبع  لمکتسی  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و  ( 64)

زا درادن ، يرثا  يرمث و  چیه  هک  یئزج ،  هبلاغم  کی  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسا  تشز  ردـق  هچ  تسا .  رایـسب  باب  نیا  رد  ثیداحا 
اب رگا  تسا  تاعاط  تادابع و  لضفا  هک  ار ،)  ) ملع هرکاذـم  و  دـنامب ، مورحم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  تعافش 

.دنک شیناثوا  تدابع  یلات  دروآ و  رد  یصاعم  مظعا  تروص  هب  دشاب ، حیحص  دصق 

نوریب دوخ  حور  تکلمم  زا  سفن  فالخ  هطـساو  هب  هتفرگ  رظن  رد  ار  هدـساف  هحیبق  قالخا  زا  کی  کی  دـیاب  ناسنا  لاـح ،  ره  رد 
.دهاوخ یمن  یهاوخ  هدعو  تسین ،  يرگید  تمحز  هب  جاتحم  دیآ ، یم  شدوخ  هناخبحاص  تفر ،  نوریب  بصاغ  یتقو  .دنک 

یقالخا دسافم  جالع  لصف ، 

شتکلمم دنک و  جراخ  تکلمم  نیا  زا  ار  سیلبا  دونج  هک  دش  قفوم  ناسنا  هدیسر و  مامتا  هب  ماقم  نیا  رد  سفن  هدهاجم  هک  نوچ 
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نشور و تیناسنا  میقتـسم  هار  دوش و  یم  ناسآ  هللا  یلا  كولـس  راـک  داد ، رارق  نیحلاـصلا  هللاداـبع  دـبعم  هللا و  هکئـالم  يانکـس  ار 
، ددرگ یم  هتسب  وا  يور  هب  نآ  تاکرد  منهج و  باوبا  و  ددرگ ، یم  حوتفم  وا  يور  هب  تانج  تاکرب و  باوبا  و  ددرگ ، یم  حضاو 
تداعـس و لها  زا  دوش و  یم  طرخنم  نامیا  لها  کلـس  رد  دنک و  یم  رظن  وا  هب  تمحرم  فطل و  رظن  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  و 

يادخ و  ( 66 ،) دوش یم  زاـب  وا  رب  تسا  سنا  نج و  قـلخ  داـجیا  تیاـغ  هک  هیهلا  فراـعم  باـب  زا  یهار  دوـش ، یم  نیمی  باحـصا 
.دیامرف یم  يریگتسد  وا  زا  رطخ  رپ  هار  نآ  رد  یلاعت  كرابت و 

 ، مینک ناشنرطاخ  زین  ماقم  نآ  رد  ار  ناطیـش  دـیاکم  مییامنب و  نآ  هدـهاجم  تیفیک  سفن و  موس  ماقم  هب  هراـشا  میتساوخ  یم  اـم  و 
هلاسر هک  مبلط  یم  دـییءات  قیفوت و  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  زا  هدومن  رظن  فرـص  هک  تسا  نیا  میدـیدن ،  تبـسانم  ار  ماـقم  نکیل 

 . مراگنب باب  نآ  رد  يا  هدرفم 

یناثلا ثیدحلا 

مود ثیدح 

 ، هللادبعوبءا لاق :  هفیلخ ،  نب  دیزی  نع  ارغملا ، یبءا  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  بوقعی ،  نب  دـمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
(67  .) هللا یلع  هباوث  ناک  لمع هللا  نم  و  سانلا ،  یلع  هباوث  ناک  سانلل  لمع  نم  هنا  كرش .  ءایر  لک  مالسلا :  هیلع 

 : همجرت

هک یسک  انامه  تسا .  كرش  ییایر  ره  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  هفیلخ  نب  دیزی  روکذم ، دنس  هب 
باوث دشاب  یم  مدرم ،  يارب  دنک  راک 
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.ادخ رب  وا  باوث  دشاب  یم  ادخ ، يارب  دنک  لمع  هک  یسک  و  مدرم ،  رب  وا 

نآ تاجرد  ایر و  ینعم  رد 

 ، مدرم هب  تسا  هقح  دیاقع  ای  هدیدنـسپ  لاصخ  ای  هنـسح  لامعا  زا  يزیچ  ندرک  دومناو  نداد و  ناشن  زا  ترابع  ایر  هک  نادـب  حرش 
حیحـص دصق  نودب  تناید  تناما و  تحـص و  یبوخ و  هب  اهنآ  شیپ  ندرک  ادـیپ  راهتـشا  اهنآ و  بولق  رد  ندرک  ادـیپ  تلزنم  يارب 

 : ماقم دنچ  رد  دنک  یم  ادیپ  ققحت  نآ  و  یهلا . 

دنک و ادیپ  تناید  هب  راهتـشا  هکنیا  يارب  دـنک  هیهلا  فراعم  هقح و  دـیاقع  راهظا  هکنآ  لوا  تسا :  هجرد  ود  ياراد  نآ  لوا و  ماقم 
لکوت ادخ  ریغ  هب  نم  هکنیا :  ای  مناد .  یمن  دوجو  رد  رث  ؤم  ادخ  زج  ار  یـسک  نم  دیوگب : هکنیا  لثم  .دـیامن  ادـیپ  بولق  رد  تلزنم 

ای لکوت  تبحـص  الثم  تسا .  رتجیار  مود  روط  نیا  و  هقح .  دـیاقع  هب  دـنک  یفرعم  ار  دوخ  هراـشا  هیاـنکلاب و  اـی  مرادـن .  یـسک  هب 
تیعمج نآ  کلـس  رد  ار  دوخ  نداد  ناـکت  رـس  کـی  اـی  هآ  کـی  اـب  یئارم  صخـش  دـنک ، یم  دـمآ  شیپ  یهلا  ياـضق  هب  ياـضر 

.دراد یم  بوسحم 

هب هچ  بوـلق ،  رد  تلزنم  هاـج و  دـصق  هب  دـنک  هیکزت  نآ  زا  ار  دوـخ  سفن  دـنک و  رود  دوـخ  زا  ار  هلطاـب  دـیاقع  هکنآ  مود  هجرد 
 . هیانک هراشا و  هب  ای  دشاب  هجهل  تحارص 

.دیامن هلضاف  تاکلم  هدیمح و  لاصخ  راهظا  هکنآ  یکی  تسا :  هبترم  ود  زین  نآ  رد  مود و  ماقم 

.دش مولعم  هک  ضرغ  نادب  دنک  سفن  هیکزت  دیامن و  اهنآ  تالباقم  زا  يربت  یکی  و 

موس ماقم 
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دنک یعرـش  تدابع  لمع و  هب  نایتا  هکنآ  یکی  تسا :  هجرد  ود  نیمه  ياراد  تسا ،  مهیلع ،  هللا  ناوضر  اهقف ، شیپ  تفرعم  يایر 
ای تیفیک ،  ای  دـنک ، ایر  دـصق  هب  ار  لمع  تاذ  هکنآ  هچ  بولق ،  بلج  مدرم و  هب  هئارا  دـصق  هب  دـیامن  یلقع  تاحجار  هب  ناـیتا  اـی 

(68) .دنا ضرتعم  هیهقف  بتک  رد  هک  يروط  هب  ار ، نآ  زج  ای  طرش ،

یم نایب  ار  ماقم  هس  نیا  زا  کی  ره  دـسافم  زا  یـضعب  حرـش  قاروا  نیا  رد  اـم  .دوصقم و  ناـمه  هب  دـنک  یلمع  كرت  هک  نآ  رگید 
.راصتخا قیرط  هب  مییامن  یم  هراشا  نآ  جالع  يارب  زا  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  مینک . 

دیاقع رد  ایر  لوا :  ماقم 

ایر تقیقح  رد  ثحب  لصف ، 

رتشیب اهایر  مامت  زا  شتملظ  رتدب و  همه  زا  شتبقاع  رت و  تخـس  اهایر  ماسقا  عیمج  زا  هیهلا  فراعم  دیاقع و  لوصا  رد  ایر  هک  نادب 
ران و رد  دلخم  هک  تسا  نیقفانم  هلمج  زا  دشابن ، دهد  یم  هئارا  هک  يرما  نآ  هب  دقتعم  عقاو  رد  رگا  ایر  نیا  بحاص  تسا .  رتالاب  و 

ادیپ تلزنم  هبتر و  مدرم  بولق  رد  هکنیا  يارب  یلو  دشاب  دقتعم  رگا  و  تساهباذع .  دـشا  شباذـع  و  تسوا ،  يارب  زا  يدـبا  كاله 
هب رفک  تملظ  و  دورب ، وا  بلق  زا  نامیا  رون  هک  دوش  یم  ثعاب  ایر  نیا  یلو  تسین  قفانم  هچرگ  صخـش  نیا  دـنک ، یم  راهظا  دـنک 

دیاقع هیهلا و  فراعم  هک  اریز  یفخ ،  كرش  هب  تسا  كرشم  رما  لوا  رد  هچرگ  صخش  نیا  هک  اریز  دوش ، دراو  بلق  رد  نآ  ياج 
سدقم تاذ  نآ  بحاص  ادخ و  يارب  زا  دشاب  دیاب  صلاخ  هک  ار  هقح 
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يارب زا  یبلق  لمع  نیا  هدومن و  فرصتم  نآ  رد  ار  ناطیش  هداد و  تکرش  نآ  رد  ار  ریغ  هداد و  لیوحت  مدرم  هب  تسا  قح  ترـضح 
ثیدـح نیا  رد  هکنیا  اـمک  ملع ،  درجم  هن  تسا  هیبـلق  لاـمعا  زا  ناـمیا  هک  مینک  یم  ناـیب  ( 69  ) لوصف زا  یکی  رد  اـم  هدوبن  ادـخ 

ار ناسنا  راک  هرخالاب  هثیبخ  هکلم  نیا  هملظم و  هریرـس  نیا  هقبوم و  هعیجف  نیا  نکیلو  تسا .  كرـش  ییایر  ره  دـیامرف : یم  فیرش 
ایند زا  نامیا  یب  ناسنا  هک  دوش  یم  بابسا  هلیذر  نیا  تملظ  مک  مک  و  دوش ، ادخ  ریغ  هب  صتخم  بلق  هناخ  هکنیا  هب  دنک  یم  رجنم 

.دوشن یلاـعت  يادـخ  لوبق  دروم  تسا و  يزغمیب  تسوپ  حور و  یب  دـسج  ینعم و  یب  تروص  دراد  هک  یلاـیخ  ناـمیا  نیا  و  دورب ،
هیلع هللادـبع ،  ابا  تعمـس  لاق :  .دـنک  یم  لقن  ملاس  نب  یلع  زا  فیرـش  یفاـک  رد  هک  یثیدـح  رد  هدومرف  نیا  هب  هراـشا  هکنیا  اـمک 
ینعی ( 70) .اصلاخ یل  ناک  ام  الا  هلبقا  مل  هلمع ،  یف  يریغ  یعم  كرـشا  نم  کیرـش ،  ریخ  اـنا  لـجوزع :  هللا  لاـق  لوقی :  مالـسلا ، 

نم اب  هک  یسک  متسه .  کیرش  نیرتهب  نم  تفگ :  یلاعت  يادخ  دومرف : یم  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  مدینـش  تفگ :  يوار 
.دشاب صلاخ  نم  يارب  هکنآ  رگم  ار  وا  منکن  لوبق  تسا ،  هدرک  هک  يراک  رد  ارم  ریغ  دهد  رارق  کیرش 

راذـگاو رگید  کیرـش  هب  دریذـپن و  ار  وا  و  دوشن ، عقاو  یلاعت  قح  هجوت  دروم  ندوبن  صلاخ  تروص  رد  هیبلق  لامعا  تسا  مولعم  و 
یصخش نآ  هک  دیامرف 
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هب هتفر  نوریب  كرـش  دـح  زا  و  دوش ، یم  صخـش  نآ  هب  صتخم  هیبلق  لامعا  سپ  دوش ، یم  لـمع  وا  هب  نداد  ناـشن  يارب  هک  تسا 
 ، تسا یفخ  شکرـش  هک  روـط  ناـمه  تسا :  نیقفاـنم  هلمج  زا  زین  صخـش  نیا  تفگ  ناوـت  یم  هکلب  .دوـش  یم  دراو  ضحم  رفک 

نیقفانم باذع  و  تسا ،  قفانم  هجیتن  رد  و  رما ، لوا  رد  تسا  كرشم  یلو  تسا  نم  ؤم  هدرک  نامگ  هراچیب  تسا .  یفخ  زین  شقافن 
.دوش رجنم  قافن  هب  شراک  هک  یسک  لاح  هب  ياو  .دشچب و  دیاب  ار 

تسا نامیا  زا  ریغ  ملع  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

موی بتک و  لسر و  هکئالم و  هب  ملع  و  هیبلس ،  هیلالج و  هیتوبث و  هیلامک  تافـص  ریاس  و  تدحو ،  ادخ و  هب  ملع  زا  ریغ  نامیا  نادب 
رفاک تسه و  امش  نم و  ردق  هب  بتارم  نیا  مامت  هب  ملع  ناطیـش  دشابن : نم  ؤم  دشاب و  ملع  نیا  ياراد  یـسک  اسب  هچ  تسا .  تمایق 

نایدا ترورـض  ای  یلقع  ناهرب  يور  زا  هک  یـسک  دـیاب  تسین .  نامیا  دـشابن  نآ  ات  هک  تسا  یبلق  لـمع  کـی  ناـمیا  هکلب  تسا . 
لبقت روط  کی  تسا و  یعوضخ  میلست و  وحن  کی  هک  ار ، یبلق  لمع  و  دوش ، اهنآ  میلـست  زین  دوخ  بلق  هب  درک  ادیپ  ملع  ار  يزیچ 
بلق رد  نانیمطا  شلابند  دش ، يوق  هک  نامیا  رون  تسا .  نانیمطا  نامیا  لامک  .ددرگ و  نم  ؤم  ات  دهد  ماجنا  تسا ،  نتفر  راب  ریز  و 

هدـشن میلـست  بلق  یلو  دـنک ، كاردا  ار  يزیچ  ناهرب  هب  امـش  لقع  تسا  نکمم  تسا .  ملع  زا  ریغ  اهنیا  ماـمت  .دوش و  یم  لـصاح 
ملع دشاب و 
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سگم ردق  هب  ملاع  ياه  هدرم  مامت  دنزب و  ررض  یسک  هب  دناوت  یمن  هدرم  هک  دیدرک  كاردا  دوخ  لقع  هب  امش  الثم  .ددرگ  هدیافیب 
میلـست هدرکن و  لوبق  بلق  ار  بلطم  نیا  نوچ  یلو  هدرک ،  تقرافم  وا  زا  یناسفن  ینامـسج و  ياوق  مامت  دـنرادن و  تکرح  سح و 

چیه درک ، لوبق  وا  زا  ار  مکح  نیا  دش و  لقع  میلـست  بلق  رگا  یلو  .دیرب  رـس  هب  کیرات  بش  هدرم  اب  دیناوت  یمن  امـش  هدشن  لقع 
.دنک یمن  هدرم  زا  یکاب  رگید  هدش  میلست  بلق  مادقا  هبترم  دنچ  زا  دعب  هچنانچ  .درادن  یلاکشا  امش  يارب  راک  نیا 

یلقع ناـهرب  هب  ناـسنا  تسا  نکمم  تسا .  لـقع  ظـح  هک  تسا ،  ملع  زا  ریغ  تسا ،  بلق  ظـح  هک  میلـست ،  هک  دـش  موـلعم  سپ ، 
باسح نم  ؤم  ار  وا  دـنیوگن و  نامیا  ار  دـیاقع  نیا  یلو  دـیامن ، هقح  دـیاقع  زا  رگید  داعم و  موی  وا و  دـیحوت  یلاعت و  عناص  تابثا 

مشچ نیا  دیرادن ، یتوکلم  تریصب  تسا و  هتـسب  امـش  لد  مشچ  زورما  اهتنم  .دشاب  نیکرـشم  ای  نیقفانم  ای  رافک  هلمج  رد  و  دننکن ،
، دـیدرگ اـپ  هب  تقیقح  دـش و  بارخ  تعیبط  درک و  زورب  هیهلا  هقح  تنطلـس  دـش و  هریرـس  فشک  یتقو  دـنک ، یمن  كاردا  یکلم 

بلق یفاص  حول  رب  لقع  ملق  اب  هللا  الا  هلا  اـت ال  .دوبن  طوبرم  ناـمیا  هب  لـقع  مکح  نیا  و  دـیدوبن ، ادـخ  هب  نم  ؤم  دـیوش  یم  تفتلم 
یلاعت قح  دوخ  اب  بلق  تنطلس  .دش  دراو  بلق  رد  هیهلا  هبیط  هملک  نیا  یتقو  و  تسین .  ادخ  تدحو  هب  نم  ؤم  ناسنا  دوشن ، هتشاگن 

وم دوش ، یم 
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شیپ ار  ترهش  تلزنم و  تسین و  لالج  هاج و  عقوتم  رگید  یـسک  زا  دناد و  یمن  قح  تکلمم  رد  رث  ؤم  ار  رگید  سک  ناسنا  رگید 
هدشن لقع  میلست  امـش  بلق  دینادب  دیدید ، ایر  بلق  رد  رگا  سپ ،  .دوش  یمن  سولاس  راکایر و  بلق  سپ  دوش ، یمن  بلاط  نارگید 

ای نیقفاـنم  هرمز  رد  امـش  و  ار ، یلاـعت  قح  هن  دـیناد  یم  ملاـع  رث  ؤـم  هلا و  ار  يرگید  و  هدـیدرگن ،  نکفاروـن  امـش  لد  رد  ناـمیا  و 
.دیرافک ای  نیکرشم 

ایر رما  تماخو  رد  لصف ، 

قح تاصتخم  يدرپس و  تسا ،  ناطیش  هک  یلاعت ،  يادخ  نمشد  تسدب  ار  هیهلا  فراعم  هقح و  دیاقع  هک  یئارم  صخـش  يا  ناه 
یهلا و ءاقل  همشچرس  يدبا و  تداعس  تاجن و  هیامرس  بلق و  حور و  شخب  ینـشور  هک  يراونا  نآ  و  يداد ،  نارگید  هب  ار  یلاعت 
زا يرود  بوبحم و  سدق  تحاس  زا  دعب  هیامرـس  يدـبا و  كاله  تواقـش و  هشحوم و  تاملظ  هب  لدـبم  تسا  بوبحم  راوج  رذـب 

یـضارما درادن و  یـشیاشگ  هک  ییانگنت  دـنرادن و  لابند  رد  رون  هک  ییاهتملظ  يارب  زا  شاب  ایهم  يدرک ،  یلاعت  قح  ترـضح  ءاقل 
نانچ دنازوسب  ار  ندب  کلم  سفن و  توکلم  دنک و  روهظ  بلق  نطاب  زا  هک  یـشتآ  .درادـن  تایح  هک  یندرم  تسین :  ریذپافـش  هک 

هللا ران  هفیرـش  هیآ  رد  دوخ  لزنم  باـتک  رد  دـهد  یم  ربخ  یلاـعت  يادـخ  هچناـنچ  هدرکن ،  وت  نم و  بلق  رد  روطخ  هک  یندـنازوس 
.دنازوس یم  ار  بولق  دـنک و  یم  ادـیپ  بولق  رب  يالیتسا  ادـخ ) شتآ   ) هک یـشتآ  فصو  زا  ( 71  .) هدئفالا یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا 

بلق یشتآ  چیه 
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 . یهلا شتآ  زج  تسین  نازوس 

بیـصن نیعفاش  تعافـش  رگید  دش ، نیزگیاج  رفک  كرـش و  نآ  ياج  هب  و  تسا ،  هللا  هرطف  هک  تفر ،  تسد  زا  دیحوت  ترطف  رگا 
.دنک زورب  یبوبر  تریغ  یهلا و  رهق  زا  هک  یباذع  یباذع ؟  هچ  مه  نآ  تسا  باذع  رد  دلخم  ناسنا  و  دوشن ، ناسنا 

طخس دروم  ار  دوخ  هراچیب ،  مدرم  یبلق  هجوت  کی  فیعض ،  ناگدنب  یئزج  تیبوبحم  کی  لطاب ،  لایخ  کی  يارب  زیزع ، يا  سپ 
کی هـب  ار  تیبوـبر  مـحارم  فاـطلا و  نآ  یهاـنتم ،  ریغ  ياـهتمارک  نآ  یهلا ،  ياـهتبحم  نآ  شورفم  و  هدـم ،  رارق  یهلا  بـضغ  و 
هاتوک ملاع  نیا  زا  تتـسد  یتقو  ترـسح .  تمادـن و  زج  يربن  يرمث  چـیه  وا  زا  تسین و  يرثا  چـیه  دروم  هک  قلخ  شیپ  تیبوبحم 

 . تسا هدیاف  یب  عوجر  درادن و  هجیتن  ینامیشپ  رگید  دیدرگ ، عطقنم  تایلمع  و  تسا ،  بسک  ملاع  هک  دش ،

ایر هدام  علق  يارب  یملع  هیبنت  کی  لصف ، 

يزیچ نآ  .رگید و  تاماقم  ماقم و  نیا  رد  دـتفا  رث  ؤم  یبلق  ضرم  نیا  يارب  تسا  دـیما  هک  يزیچ  هب  میهد  یم  رکذـت  اج  نیا  رد  ام 
هک تسا  نیا  نآ  .دراد و  قیدصت  مه  امش  لقع  و  تسادخ ،  باتک  نیموصعم و  رابخا  نایع و  هفـشاکم و  ناهرب و  قباطم  هک  تسا 

هفاک هب  شیمویق  هطاحا  تانئاک و  مامت  رد  شتنطلـس  طسب  تادوجوم و  عیمج  رد  شتردق  هطاحا  هطـساو  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ 
ناگدنب بولق  رد  ار  رگید  سک  و  تسوا ،  تنطلس  هضبق  رد  تردق و  دی  هب  وا و  فرـصت  تحت  رد  ناگدنب  بولق  مامت  تانکمم ، 

ینیوکت هزاجا  یمویق و  نذا  نودب 
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ینعم نیدب  دنرادن و  دوخ  بولق  رد  فرصت  یلاعت  قح  فرـصت  نذا و  یب  زین  بلق  نابحاص  دوخ  دوب ، دهاوخن  تسین و  یفرـصت  وا 
بحاص یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  ( 72  .) تسا هدش  رابخا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  رابخا  نآرق و  رد  هحارـص  هیانک و  هراشا و 

هکلب قح ،  فرصت  یب  دینک  بولق  رد  فرصت  دیناوت  یمن  دیتسه  زجاع  فیعـض  هدنب  کی  هک  امـش  و  تسوا ،  رد  فرـصتم  بلق و 
هاگن اهلد  بناج  تسا و  دابع  بولق  بلج  يارب  رگا  امـش  سولاس  اـیر و  سپ  تادوجوم ،  همه  امـش و  هدارا  رب  تسا  رهاـق  وا  هدارا 

فرصت تحت  رد  جراخ و  یلک  هب  امش  فرصت  زا  نیا  تسا ،  نتفای  یبوخ  هب  راهتشا  ندرک و  ادیپ  بولق  رد  ردق  تلزنم و  نتشاد و 
هب هجیتن  امـش  تسا  نکمم  هکلب  .دـیامرف  یم  هجوتم  ار  بولق  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک  اـهلد  بحاـص  بولق و  دـنوادخ  تسا .  قح 

دنتـساوخ یم  هچنآ  دـندش و  اوسر  راک  رخآ  دوبن  كاپ  اهنآ  بولق  هک  ورود  سولاس  صاخـشا  میدینـش  میدـید و  .دـیریگب  سکع 
نع ینئادـملا ،  حارج  نع   : یفاک فیرـش  ثیدـح  رد  هدومرف و  هراشا  ینعم  نیمه  هب  هچنانچ  داـتفا ، قاـفتا  سکع  هب  دـنریگب  هجیتن 

.ادـحءا هبر  هدابعب  كرـشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  لجوزع :  هللا ،  لوق  یف  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا 
اذهف سانلا ،  هب  عمسی  نءا  یهتشی  سانلا ،  هیکزت  بلطی  امنا  هللا ،  هجو  هب  بلطی  باوثلا ال  نم  ائیـش  لمعی  لجرلا  مالـسلا :  هیلع  لاق 

لاق مث  هبر .  هدابعب  كرشءا  يذلا 
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.ارش هل  هللا  رهظی  یتح  ادبءا  مایالا  تبهذف  ارش  رـسی  دبع  نم  ام  و  اریخ ، هل  هللا  رهظی  یتح  ادبا  مایالا  تبهذف  اریخ  رـسءا  دبع  نم  ام  : 
(73)

هک یـسک  سپ  لجوزع :  يادخ ،  لوق  ریـسفت  رد  دنکیم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  تسا ،  ینئادم  حارج  هک  يوار ،  ینعی 
دومرف هک  ار  یـسک  شراگدرورپ  تدابع  رد  دنکن  کیرـش  و  وکین ، راک  درآ  ياجب  دیاب  تسا  شیوخ  راگدرورپ  تاقالم  راودـیما 

طقف ار ، ادخ  تاقالم  راک  نآ  هب  دنک  یمن  شهاوخ  هک  ار  باوث  زا  يزیچ  دنک  یم  لمع  هک  يدرم  نآ  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ماما 
تدابع رد  هداد  رارق  کیرش  هک  یسک  نیا  سپ  هدرک ،  هچنآ  دنونشب  مدرم  دراد  لیم  ار ، وا  مدرم  ندرمـش  هزیکاپ  دنک  یم  هظحالم 
راکـشآ هکنآ  ات  هشیمه ،  وا  رب  راگزور  درذگب  سپ  ار ، یبوخ  دـنک  ناهنپ  هک  تسین  هدـنب  چـیه  دومرف : نآ  زا  سپ  شراگدرورپ . 

هکنآ اـت  هشیمه ،  وا  رب  راـگزور  درذـگب  سپ  ار ، يرـش  دـنک  یم  ناـهنپ  هک  تسین  هدـنب  چـیه  و  ار ، ییوکین  وا  يارب  زا  ادـخ  دـنک 
.ار يرش  وا  يارب  ادخ  دنک  اراکشآ 

 ، نکب ادخ  يارب  ار  راک  وت  .دشاب  وت  اب  نک  شهاوخ  بلق  بحاص  زا  ار  مدرم  بولق  هاوخب .  دـنوادخ  زا  ار  کین  مان  زیزع ، يا  سپ 
، دـیامن یم  بوبحم  ار  وت  دـنک ، یم  اهتمارک  وت  هب  مه  ملاـع  نیمه  رد  ملاـع  نآ  ياـهتمعن  يورخا و  ياـهتمارک  رب  هوـالع  دـنوادخ 

هدهاجم و اب  یناوتب  رگا  یلو  .دیامرف  یم  دنلبرس  این  ود  رد  ار  وت  دنک ، یم  دایز  بولق  رد  ار  وت  تیعقوم 
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قح هجوتم  بلق  دوش و  صلاـخ  تهج  نیا  زا  لـمع  اـت  هد  افـص  ار  نطاـب  اـمن ، صلاـخ  یلکب  مه  بح  نیا  زا  ار  دوخ  بلق  تمحز 
هچ زیچان ، ناگدنب  دزن  مسا  ترهـش و  فیعـض ،  مدرم  ضغب  بح و  .ددرگ  فرطرب  سفن  ترودـک  دوش ، شیالآ  یب  حور  ددرگ ،
ایر هب  ار  ناسنا  راک  تبقاع  بح  نیا  تسا  نکمم  تسا .  هزور  دنچ  یئزج  زیچان  هدیاف  کی  دشاب ، هتـشاد  هدـیاف  اضرف  .دراد  هدـیاف 

یبوبر لدع  رـضحم  رد  ملاع  نآ  رد  دوشن ، اوسر  ملاع  نیا  رد  رگا  دنک ، رفاک  قفانم و  كرـشم و  ار  مدآ  هتـساوخن  يادخ  دناسرب و 
یمن ار  زور  نآ  ییاوسر  .دوش  هراچیب  ددرگ ، هدنکفارـس  دوش ، اوسر  نیبرقم  هکئالم  وا و  ماظع  ءاـیبنا  ادـخ و  حـلاص  ناگدـنب  شیپ 
یلاعت قح  هدومرف  هب  هک  تسا  زور  نآ  .دراد  لابند  اهتملظ  هچ  دناد  یم  ادخ  ار  رضحم  نآ  رد  هتـسکشرس  تسا .  ییاوسر  هچ  یناد 

.درادن هدیاف  رگید  و  ( 74  .) مدوب كاخ  شاک  يا  دیوگ : یم  رفاک 

زا ار  يادخ  ياضر  یتشذـگ ،  اهتمارک  نآ  زا  ناگدـنب ،  شیپ  هدـیاف  یب  ترهـش  کی  یئزج ،  تبحم  کی  هطـساوب  وت  هراچیب ،  يا 
يدـبا و یناگدـنز  ینک ،  هیهت  تمارک  راد  اهنآ  هب  دـیاب  هک  ار  یلامعا  يدومن .  یلاـعت  يادـخ  بضغ  دروم  ار  دوخ  يداد ،  تسد 
و قافن ،  كرـش و  تاملظ  هب  يدرک  لدـبم  يریگ ،  رارق  تشهب  نییلع  یلعا  رد  اهنآ  هطـساو  هب  ینک و  مهارف  یگـشیمه  یکاـنحرف 

یم یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  يدومن ،  ینیجـس  ار  دوخ  و  يدومن ،  هیهت  دـیدش  ياهباذـع  تمادـن و  ترـسح و  دوخ  يارب 
ماما ترضح  دیامرف 
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الاب ار  وا  يوکین  ياهراک  نوچ  سپ  یکانحرف .  اب  ار  هدنب  راک  درب  یم  الاب  هتشرف  انامه  هک  دومرف  ربمغیپ  هک  مالسلا ،  هیلع  قداص ، 
 . تسا هتـساوخن  ارم  طقف  لامعا  نیا  رد  صخـش  نیا  انامه  نیجـس .  رد  ار  لامعا  نیا  دیهدب  رارق  دـیامرف : یم  لجوزع  يادـخ  درب ،
رد هک  ار )  ) لامعا نیا  تروص  و  میمیهفب ،  ار  راجف  لـمع  ناوید  و  مینک ،  روصت  ار  نیجـس  میناوت  یمن  لاـح  نیا  اـب  وت  نم و  ( 75)

 . عطقنم هراچ  و  تسا )   ) هاتوک نامتسد  رگید  هک  مینیب  یم  ار  رما  تقیقح  تقو  کی  مینیبب .  تسا  نیجس 

نازیم ملاع  نآ  رد  هکنآ  زا  لبق  ار  دوخ  لاـمعا  جنـسب  لـقع  نازیم  رد  و  نک ،  رود  دوخ  زا  ار  یتسم  تلفغ و  وش و  رادـیب  زیزع ، يا 
راذـگم و  نک ،  كاپ  ییورود  قافن و  كرـش و  زا  ار  لد  هنیآ  .دنـشک و  باسح  وت  زا  هکنآ  زا  لبق  شکب  ار  دوخ  باسح  و  دـننک ،

راذگن دوش ، رفک  تملظ  هب  لدبم  ترطف  رون  راذگن  ددرگن ، كاپ  ملاع  نآ  ياهشتآ  هب  هک  دریگب  يروط  ار  وا  رفک  كرش و  راگنز 
لامج رون  ات  ار  بلق  هنیآ  نک  كاپ  یهلا !  تناما  نیا  رب  نکم  تناـیخ  ردـق  نیا  .ددرگ  عیاـض  ( 76) .اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف 

ار اهتبحم  مامت  هدش  هتخورفا  بلق  رد  یهلا  تبحم  شتآ  و  دنک ، زاین  یب  تسوا  رد  هچ  ره  ملاع و  زا  ار  وت  و  دـنک ، هولج  وا  رد  قح 
مامت نآ  رکذ  ادخ و  دای  زا  يربب  یتذل  نانچ  و  یهدن ،  نآ  هظحل  کی  هب  ار  ملاع  همه  هک  دنازوسب 
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ملاع رد  ار  یهلا  ياهتمعن  دـیآ ، یم  بیجع  ترظن  رد  یناعم  نیا  یتسین و  مه  ماقم  نیا  لها  رگا  ینادـب .  هچیزاب  ار  یناویح  تاذـل 
دنچ ترهـش  يارب  قولخم  بولق  بلج  هطـساو  هب  هدم ،  تسد  زا  دنا ، هداد  عالطا  اهنآ  زا  نیموصعم  رابخا  دـیجم و  نآرق  هک  رگید 

یگـشیمه تواقـش  هب  ار  يدـبا  تداعـس  نکم ،  مورحم  ار  دوخ  تامارک  همه  نآ  زا  نکم ،  عیاض  ار  اهباوث  همه  نآ  موهوم ،  هزور 
 . شورفم

تسا صالخا  هب  توعد  رد  لصف ، 

زا لبق  زا  هدـید  ام  يارب  اه  هیهت  همه  نیا  هدرک و  ام  هب  تامارک  همه  نیا  هک  یعقاو  تمعن  یلو  یقیقح و  كولملا  کلام  هک  نادـب 
هک یتاذ  یلبج  بح  اب  رازگتمدخ  یبرم و  ام و  فیعض  هدعم  اب  هبـسانم  هحلاص  داوم  ياراد  فیطل  ياذغ  زا  ملاع ،  نیا  رد  ام  ندمآ 

ترخآ و ملاع  رد  هدـید  اه  هیهت  همه  نیا  و  هنطاب ،  هرهاظ و  ءالآ  معن و  ریاس  بسانم و  ياوه  طـیحم و  دـشاب و  تنم  یب  شتمدـخ 
تدوخ يارب  ات  نک  صلاخ  نم  تمارک  يارب  ای  نم  يارب  ار  بلق  نیا  هک  تسا  هتساوخ  ام  زا  و  اجنآ ، رد  نتفر  زا  لبق  ام  يارب  خزرب 

میدرک و یگرزب  ملظ  هچ  مینز ،  مدق  وا  ياضر  فالخرب  مینک و  ینامرفان  میهدن و  شوگ  ام  زاب  يربب ،  هدـیاف  تدوخ  دـهد ، هجیتن 
تنطلس تحت  زا  .دوش  یمن  دراو  يا  همطل  وا  تنطلس  هب  تسام و  دوخ  هب  ملظ  شا  هجیتن  هک  میدومن  يزیتس  یکولملا  کلام  هچ  اب 

یکز یقتم  ای  هللااب  فراع  دنکن ، وا  يارب  یقرف  دحوم  ای  میشاب  كرشم  میوش ،  یمن  جراخ  وا  هطلس  و 
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زاین یب  يادخ  انامه  ( 77  .) نیملاعلا نع  ینغ  هللا  ناف  میدز :  ررض  دوخ  هب  میشاب  كرـشم  رفاک و  میتسه ،  دوخ  يارب  میـشاب  سفنلا 
وا تکلمم  هب  ام  ییورود  كرـش و  ینامرفان و  درادن ، ام ، یگدنب  هب  ام ، صالخا  هب  ، ام تدابع  هب  یجایتحا  تاقولخم .  همه  زا  تسا 

تیاده و قرط  هک  دنک  یم  اضتقا  شا  هغلاب  تمکح  هعساو و  تمحر  تسا ،  نیمحارلا  محرا  نوچ  نکیل  .دنک  یمن  دراو  يا  همطل 
يادخ .دهد  هئارا  ام  هب  ار  تداعس  قیرط  ياههاگشزغل  تیناسنا و  هار  ياههاگترپ  و  دنایامنب ، ام  هب  ار  ابیز  تشز و  رـش و  ریخ و  هار 
مـشچ ات  هک  دراد  میـسج  میظع  ياـهتنم  اـم  رب  اهیگدـنب ، اهـصالخا و  اـهتدابع و  نیا  رد  هکلب  ییاـمنهار ،  تیادـه و  نیا  رد  یلاـعت 
تعیبط هدـکتملظ  کیرات و  گنت و  ملاـع  نیا  رد  هک  یماداـم  و  میمهفب .  میناوت  یمن  دوشن  زاـب  نیب  عقاو  یخزرب  هدـید  تریـصب و 
دنوادخ ياهتمعن  و  مینک ،  یمن  ار  ادخ  گرزب  ياهتنم  كاردا  میناکم ،  دادـتما  کیرات  سبح  نامز و  ياه  هلـسلس  راچد  میتسه و 

 . مییامن یمن  روصت  تیاده  ییامنهار و  نآ  رد  تدابع و  صالخا و  نیمه  رد  ار 

تداعس یصالخ  تداعس و  يامنهار  هک  تسا ،  ءاملع  رب  ای  ادخ ، مرکم  ءایلوا  ای  مظعم  ءایبنا  رب  میراد  تنم  ام  هک  ینک  نامگ  ادابم 
و دندرک ، توعد  تمظع  تجهب و  رورس و  رون و  ملاع  هب  دنداد و  تاجن  یتخبدب  تملظ و  لهج و  زا  ار  ام  دنتسه و  ام  یـصالخ  و 

تاجن يارب  ام و  تیبرت  يارب  دننک  یم  دندومن و  اهتمحز  اهتقشم و  لمحت  همه  نآ 
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تاکلم و تروص  هک  ییاهباذـع  اـهراشف و  نآ  زا  و  تسا ،  بکرم  ياـه  لـهج  هلطاـب و  تاداـقتعا  همزـال  هک  ییاـهتملظ  نآ  زا  اـم 
اهرون نآ  هب  ام  ندیـسر  يارب  و  تسام ،  هحیبق  لاعفا  لامعا و  توکلم  هک  هشهدم  هشحوم  ياهتروص  نآ  زا  و  تسا ،  هلیذر  قالخا 

همه هب  کـلم  ملاـع  نیا  و  مینکب .  ار  اـهنآ  روصت  میناوت  یمن  هک  روصق  روح و  اـه و  یـشوخ  یتـحار و  اهرورـس و  اـه و  تجهب  و 
رات کی  ندـید  تقاـط  اـم  ياهمـشچ  نیا  و  دـنروایب ، وا  رد  ار  یتشهب  ياـه  هلح  زا  یکی  هک  تسا  نآ  زا  رت  گـنت  دراد  هک  تمظع 

بحاص اصوصخ  ماظع ،  ءایبنا  هک  تسا  یلامعا  قالخا و  دـیاقع و  نآ  یتوکلم  تروص  اهنیا  ماـمت  هک  دـنرادن ، ار  نیعلاروح  يوم 
هدینش هدید و  هدومرف و  كرد  یهلا  یحو  هب  ار  اهنآ  مهیلع ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناربمغیپ ،  متاخ  عماج ،  روتـسد  یلک و  فشک 

اب هشیمه  دننک ، یم  هئطخت  ار  القع  هکلب  دنچیپرـس ، القع  مکح  زا  هک  یلافطا  لثم  اه  هراچیب  ام  .دنا و  هدومرف  توعد  اهنادب  ار  ام  و 
رب هک  یتمحر  تقفـش و  هطـساو  هب  هرهاط  هبیط  حاورا  هنئمطم و  هیکز  سوفن  نآ  و  میدمآرب ،  لادج  گنج و  هزیتس و  ماقم  رد  اهنآ 

تشهب و يوس  هب  ار  ام  رز  روز و  اب  دـندومرفن و  یهاتوک  اـم  ناداـن  هطـساو  هب  شیوخ  توعد  زا  هاـگ  چـیه  دنتـشاد  ادـخ  ناگدـنب 
 ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  هک  مه  تقو  نآ  .دنهاوخب  ام  زا  يدزم  رجا و  هکنیا  نودب  دندیشک ، تداعس 
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روص همه  زا  دیاش  ام  يارب  رگید  ملاع  رد  تبحم  تدوم و  نیا  تروص  ( 78  ) یبرقلا يوذ  تدوم  هب  ار  دوخ  رجا  دننک  یم  رصحنم 
دنم هرهب  نآ  زا  دش و  ام  دوخ  دیاع  تلاسر  دزم  سپ  تمحر .  تداعس و  هب  ام  ندیسر  تسام و  دوخ  يارب  مه  نآ  .دشاب  رت  ینارون 
یتنم هچ  تما  ءاملع  رب  ام  امـش و  دراد ، یعفن  هچ  اهنآ  يارب  ام  تدارا  صالخا و  میراد ،  اهنآ  رب  یتنم  هچ  اه  هراچیب  ام  میدیدرگ ، 

هار هک  دوخ  ماقم  هبترم و  هب  سک  ره  هلالج ،  لج  قح ،  سدقم  تاذ  ات  مرکم ،  یبن  نآ  ات  هتفرگ  وگ  هلئسم  صخش  نآ  زا  میراد ؟ 
اهنآ يازج  قیال  ملاع  نیا  میهدب ،  میناوت  یمن  ملاع  نیا  رد  ار  اهنآ  يازج  هک  دنراد  اه  تنم  ام  رب  دنهد ، یم  ناشن  ام  هب  ار  تیادـه 

مکیده نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالـسا  یلع  اونمت  لق ال  : دیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هچنانچ  هنملا .  هئایلوال  هلوسرل و  هللف و  تسین : 
تنم وت  هب  هک  اـهنآ  هب  وـگب  ینعی  ( 79  .) نولمعت امب  ریـصب  هللاو  ضرـالا  تاومـسلا و  بیغ  ملعی  هللا  نا  نیقداـص  متنک  نا  ناـمیالل 

رب دراذگ  یم  تنم  ادخ  هکلب  دوخ ، مالسا  هب  نم  رب  دیراذگن  تنم  گنج :  یب  میدروآ  مالسا  ام  دنتفگ  و  دوخ ، مالسا  هب  دنتشاذگ 
ياهیناهنپ دناد  یم  ادخ  انامه  اعدا ، نیا  رد  دـیتسه  وگتـسار  امـش  رگا  دـیتسه ، نآ  یعدـم  نامیا  هب  ار  امـش  ندرک  تیادـه  هب  امش 

.دینک یم  هچنآ  هب  تسانیب  ادخ  و  ار ، نیمز  اهنامسآ و 

 ، نامیا يوعد  رد  میشاب  قداص  ام  رگا  سپ ، 
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مالسا نامیا و  تروص  ام و  لامعا  روص  دناد  یم  تسا و  بیغ  ملاع  هب  ریصب  دنوادخ  .دراد  تنم  ام  رب  مه  نامیا  نیمه  رد  دنوادخ 
یم تنم  وا  هب  مینک و  یم  ملع  بسک  وـگ  هلئـسم  زا  میرادـن ،  تقیقح  زا  عـالطا  نوـچ  اـه  هراـچیب  اـم  تسیچ .  بـیغ  ملاـع  رد  اـم 

رب اهنآ  هکنیا  اب  میراذگ ،  یم  تنم  وا  هب  میناوخ ،  یم  ملاع  هب  تعامج  زامن  میراذـگ ،  یم  تنم  مینک ،  یم  ملاع  دـیلقت  میراذـگ ، 
یم انف  داب  هب  ار  اهنآ  هدیـشک  نیجـس  رد  دـیامن و  یم  نوگژاو  ار  ام  لامعا  اهتنم  نیا  هکلب  میرادـن .  ربخ  اـم  دوخ  دـنراد و  تنم  اـم 

.دهد

ینطاب تاکلم  قالخا و  رد  ایر  مود :  ماقم 

لوا لصف 

ماقم نیا  رد  یئارم  راک  تسا  نکمم  بلطم  کی  هب  هبنت  زا  دـعب  یلو  تسین ،  لوا  ماقم  تدـش  هب  هچرگ  ماقم  نیا  رد  اـیر  هک  نادـب 
رد ناسنا  يارب  زا  هک  میدرک  نایب  قباس  ثیدح  حرـش  رد  ام  .ددرگ  یکی  ماقم  نآ  رد  یئارم  اب  هجیتن  رد  هک  یئاج  هب  دوش  رجنم  زین 

رگا تسا .  نآ  تاکلم  سفن و  توکلم  عبات  اهتروص  نآ  و  یناـسنا ،  تروص  زا  ریغ  دـشاب  تسا  نکمم  ییاـهتروص  توکلم  ملاـع 
زا هکنیا  نودـب  تاکلم  نآ  اب  هک  دـنک  یم  یناسنا  ار  امـش  تروص  تاکلم  نآ  یتقو  رد  دیـشاب ، هیناسنا  هلـضاف  تاکلم  ياراد  اـمش 
رد دنکن و  فرـصت  نآ  رد  هراما  سفن  هک  تسا  هلـضاف  یتروص  رد  تاکلم  هکلب  .دیدرگ  روشحم  دنـشاب  هدش  جراخ  لادتعا  قیرط 

حیحص یعرش  تضایر  لطاب و  تضایر  رد  نازیم  دندومرف  یم  هلظ ،  ماد  ام ، داتسا  خیش  هکلب  .دشابن  لیخد  سفن  مدق  نآ  لیکشت 
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نآ تنطلـس  تردق و  سفن و  ياوق  شیادیپ  يارب  وا  تضایر  درک و  تکرح  سفن  مدق  هب  کلاس  رگا  تسا .  قح  مدق  سفن و  مدق 
رگا .دنک و  یم  زورب  صاخشا  نیمه  زا  اعون  هلطاب  ياه  يوعد  .دشاب و  یم  تبقاع  ءوس  هب  رجنم  نآ  كولس  لطاب و  تضایر  دشاب ،

هیآ صن  هب  دنک  یم  يریگتسد  وا  زا  یلاعت  قح  و  تسا ،  یعرش  قح و  وا  تضایر  دش ، وجادخ  درک و  كولـس  قح  مدق  هب  کلاس 
ار وا  مینک  یم  تیاده  هنیآ  ره  ام ، هار  رد  دنک  هدهاجم  هک  یـسک  ( 80) .انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  دیامرف : یم  هک  هفیرش 
هک یـسک  تسا  مولعم  .ددرگ و  رود  وا  زا  ییامندوخ  دـتفا و  وا  زا  يدوخ  هدـش  رجنم  تداعـس  هب  شراک  سپ  .دوخ  ياـههار  هب )  )

نیبدوخ و و  تسا ،  سفن  مدق  شمدـق  دـهدب ، مدرم  هب  هئارا  دـشکب و  مدرم  مشچ  هب  ار  سفن  هلـضاف  تاکلم  دوخ و  هنـسح  قالخا 
هک یمادام  لاحم .  لطاب و  تسا  يرما  ماخ و  تسا  یلایخ  ینیبادخ  یهاوخ و  ادخ  ینیبدوخ ،  اب  و  تسا ،  تسرپدوخ  هاوخ و  دوخ 

ار امـش  تاکلم  ناوت  یمن  تسا ،  رپ  ادـخ  ناگدـنب  هب  تسایر  ترهـش و  لالج و  هاـج و  بح  سفن و  بح  زا  امـش  دوجو  تکلمم 
تروص امش  نطاب  توکلم  و  تسا ،  ناطیش  امش  تکلمم  رد  نکراک  .درمش  یهلا  قالخا  ار  امـش  قالخا  تسناد و  هلـضاف  تاکلم 

.دـینیب و یم  ـالثم ، نیطایـش  زا  یکی  لـثم  ناـسنا ،  ریغ  تروص  هب  ار  دوـخ  یتوـکلم  خزرب  مشچ  ندوـشگ  زا  سپ  و  تسین .  ناـسنا 
دیحوت هیهلا و  فراعم  لوصح 
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نیا زا  امـش  بلق  دـشابن و  یناسنا  توکلم  امـش  توکلم  ات  و  تسا .  لاـحم  تسا  ناطیـش  هاـگلزنم  هک  یبلق  وچمه  يارب  زا  حـیحص 
یـضرا و ال ینعـسی  ال  دـیامرف : یم  هک  تسا  یـسدق  ثیدـح  رد  دـشابن  یلاعت  قح  لزنم  دـشابن ، كاـپ  اـهیهاوخدوخ  اـهجاجوعا و 

ؤم بلق  رد  فرصتم  نم .  ؤم  بلق  رگم  تسین ،  بوبحم  لامج  هنیآ  يدوجوم  چیه  ( 81  .) نم ؤملا  يدبع  بلق  ینعسی  لب  یئامس ، 
نیب نم  ؤملا  بلق  تسین :  رگ  هزره  تسین ،  رـسدوخ  نم .  ؤم  بلق  تسا :  بوبحم  وا  دوـجو  رد  نکراـک  سفن .  هن  تسا  قـح   . نم

یلاعت قح  دوخ  اب  وا  بلق  بلقت  بیلقت و  تسا ،  فرـصتم  وا  بلق  تکلمم  رد  قح  تسد  ( 82) .ءاشی فیک  هبلقی  نمحرلا ،  یعبصا 
عطقنم دوخ  بلق  زا  ار  قح  فرـصت  تسد  تسا و  لـهج  ناطیـش و  وت  بلق  رد  فرـصتم  یـسفن و  دـباع  هک  وت  هراـچیب ،  يا  تسا . 
ییامن دوخ  هلیذر  نیا  یتسه و  لاح  نیدب  ات  نادـب  سپ ،  يدرگ ؟  قلطم  تنطلـس  قح و  یلجت  دروم  هک  يراد  ینامیا  هچ  يدرک ، 

 . ییادخ هب  نم  ؤم  یملسم و  دوخ  لایخ  هب  هچرگ  يوش ،  یم  بوسحم  نیقفانم  کلس  رد  یتسه و  هللااب  رفاک  وت  تسا ،  وت  رد 

مود لصف 

يادـخ ارت  هک  نادـب  و  اـمن ، مارح  دوخ  مشچ  رب  ار  تلفغ  باوـخ  نک و  نوریب  شوـگ  زا  ار  تلفغ  هبنپ  وـش و  رادـیب  زیزع ، يا  سپ 
ینعی ( 83  .) یلجال کتقلخ  و  کلجال ،  ءایشالا  تقلخ  مدآ  نبای  دیامرف : یم  یـسدق  ثیدح  رد  هچنانچ  هدیرفآ ،  دوخ  يارب  یلاعت 

 ، مدآ رسپ  يا 
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هیهلا سیماون  زا  یکی  وت  بلق  وت و  هداد .  رارق  دوخ  هاگلزنم  ار  وت  بلق  و  مدـیرفآ .  دوخ  يارب  ار  وت  مدـیرفآ و  وت  يارب  ار  زیچ  همه 
.رادـماور ار  يزارد  تسد  یلاعت ،  قح  سومان  هب  نکم  يرد  هدرپ  ردـق  نیا  دوخ ، سومان  هب  تبـسن  تسا  رویغ  یلاعت  قح  دـیتسه ،

دوخ توکلم  رد  وت  یناوتن .  ینک  حالـصا  یهاوخ  هچره  هک  دـنک  اوسر  نانچمه  ملاع  نیا  رد  ار  وت  هک  یلاـعت  قح  تریغ  زا  سرتب 
هب هبـشت  ایلوا  اهنآ  هطـساوب  هک  ار ، هلـضاف  قالخا  و  ینک ،  یم  هراپ  ار  یهلا  سومان  هدرپ  ماظع  ءایبنا  هکئالم و  تارـضح  روضح  رد 

، دوخ توکلم  نطاب  رد  يزرو  یم  كرـش  یهد و  یم  قح  نمـشد  هب  ار  دوخ  بلق  ینک و  یم  قح  ریغ  میلـست  دـننک ، یم  ادـیپ  قح 
دشابن و ریذپ  ناربج  هک  یتحیـضف  هب  دنک  التبم  دنک و  حضتفم  ار  وت  ملاع  نیمه  رد  دـنک ، اوسر  رب  هوالع  یلاعت  قح  هکنآ  زا  سرتب 

دـشا یلو  تسا ،  نیمحارلا  محرا  تسه ،  مه  روـیغ  یلو  تـسا ،  راتـس  یلاـعت  قـح  .دـشابن  رادرب  هلـصو  هـک  یتمـصع  ندـش  هراـپ 
راجنهان ییاوسر  نیا  گرزب و  راک  نیا  هتـساوخن  يادخ  تسا  نکمم  .درذگن  دح  زا  یتقو  ات  دیامرف  یم  رتس  تسه .  مه  نیبقاعملا 

(84  .) يدینش فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  دهد ، هبلغ  رتس  رب  ار  تریغ 

ددرگ یم  هناـهب  یپ  تسا و  میحر  یلاـعت  يادـخ  هک  اـمن ، وا  يوس  هب  تشگزاـب  نک و  ادـخ  هب  عوجر  يآ و  دوخ  هب  يردـق  سپ ، 
ار هتشذگ  بویع  دیامرف  یم  رتس  دوخ  نارفغ  هب  يدرک ،  عوجر  رگا  تمحر .  يارب 
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تآرم ار  وت  و  دهد ، یم  هولج  وت  رد  ار  همیرک  قالخا  دنک و  یم  تلیـضف  بحاص  ار  وت  و  دوش ، علطم  نآ  رب  یـسک  دراذگ  یمن  و 
هچنانچ تسا ،  ذـفان  ملاوع  همه  رد  وا )  ) دوخ هدارا  هچنانچ  دـیامرف  یم  نکراک  ملاع  نآ  رد  ار  وت  هدارا  دـیامرف و  یم  دوخ  تافص 

شنومـضم هک  دـیآ  یم  اهنآ  يارب  یلاعت  قح  بناج  زا  يا  همان  دـنتفرگ ، رارق  تشهب  لـها  هک  یتقو  هک  تسا  لوقنم  یثیدـح  رد ) )
هب دوش  دوجوم  مهاوخ  یم  ار  هچ  ره  نم  .دریم  یمن  هک  يا  هدنیاپ  هدنز  يوس  هب  دریم  یمن  هک  يا  هدنیاپ  هدنز  بناج  زا  تسا :  نیا 
وت ( 85) .دوش یم  نک ،  رما  دوشب  یهاوخ  یم  ار  هچ  ره  هک  مداد  رارق  زورما  مه  ار  وت  دوـش ، یم  دوـجوم  سپ  شاـب ،  میوـگ  یم  وا 

ار وت  دـیامرف ، یم  دوخ  هدارا  رهظم  ار  وت  مه  سدـقم  تاذ  نک ،  قح  میلـست  ار  دوخ  هدارا  وت  شاب ،  هتـشادن  ردـق  نیا  یهاوخ  دوخ 
لاـحم ضیوفت  ریغ  نیا  .دـهد و  یم  رارق  وت  تردـق  تحت  رد  ترخآ  رد  ار  داـجیا  تکلمم  دـهد ، یم  رارق  دوخ  روما  رد  فرـصتم 

 . تسا مولعم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  تسا ،  لطاب 

صالخا تاقولخم و  همه  ام و  زا  تسا  زاین  یب  یلاعت  يادـخ  هک  ار ، نآ  ای  ریذـپب  ار  نیا  یهاوخ  یم  یناد ،  دوخ  وت  زیزع ، يا  ناه 
 . ملاع تادوجوم  همه  ام و 

لامعا رد  ایر  موس :  ماقم 

هراشا

نیمه زا  میتسین ،  ماقم  ود  نآ  لها  اعون  مدرم  ام  هک  اریز  تسا ،  رت  عیاش  رتشیب و  رگید  تاماقم  زا  ماقم  نیا  رد  ایر  هک  نادب 
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رد ناطیش  دنتسه ، يروص  تادابع  کسانم و  لها  دبعتم  مدرم  هدمع  نوچ  یلو  .دوش  یمن  ام  رب  دراو  قیرط  نآ  زا  ناطیـش  تهج ، 
تـشهب ياراد  مدرم  عون  نوچ  رگید ، تراـبع  هب  و  تسا .  رتـشیب  هلحرم  نیا  رد  سفن  دـیاکم  دـنک و  یم  فرـصت  رتـشیب  ماـقم  نیا 

دراو هار  نیمه  زا  ناطیش  دنوش ، یم  يورخا  تاماقم  ياراد  هئیس  لامعا  كرت  هنسح و  لامعا  قیرط  زا  و  دنتـسه ، یلامعا  ینامـسج 
اهنآ هدرک  تائیـس  هب  لدبم  ار  اهنآ  تانـسح  هدرک  ادیپ  گرب  خاش و  ات  دنک  یم  يرایبآ  اهنآ  لامعا  رد  ار  سولاس  ایر و  هشیر  هدش 

بابـسا دننک  ترخآ  ریمعت  هیهت  دنهاوخ  یم  نآ  اب  هک  ار  ییاهزیچ  و  دـنک ، یم  تاکرد  منهج  دراو  تادابع  کسانم و  قیرط  زا  ار 
یناسک سپ  .دنهد  رارق  نیجـس  رد  هکئالم  یلاعت  قح  رما  هب  هک  دنک  یم  يراک  تسا  نییلع  زا  هک  يزیچ  و  دیامن ، یم  نآ  بیرخت 
يادـخ ادابم  هک  دنـشاب  بظاوم  الماک  ار  دوخ  دـیاب  دـنرادن ، لاـمعا  داز  زج  يا  هلحار  داز و  دنتـسه و  هبنج  نیمه  ياراد  طـقف  هک 

اهنآ يور  هب  تشهب  ياهرد  و  دنـشاب ، هتـشادن  تداعـس  بناج  هب  یهار  دندرگ و  یمنهج  یلکب  هتفر  تسد  زا  مه  رما  نیا  هتـساوخن 
.ددرگ زاب  اهنآ  يارب  منهج  ياهرد  هدش  هتسب 

ایر رما  تقد  رد  لصف ، 

 ، تسا زیچان  ییایر و  شلامعا  هدرک و  هنخر  وا  لامعا  رد  ایر  هک  تسین  تفتلم  مه  شدوخ  راکایر  صخـش  هک  دـتفا  قاـفتا  رایـسب 
ناسنا ات  هک  تسا  کـیرات  كزاـن و  يروط  هب  تیناـسنا  طارـص  تسا و  کـیراب  قیقد و  يردـق  هب  سفن  ناطیـش و  دـیاکم  هک  اریز 

هراک هچ  دمهف  یمن  دنکن  لماک  یفاکشوم 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


يا همـش  هللاءاشنا  دیاش  .دناشوپ  یم  وا  دوخ  رب  ار  وا  بیاعم  یهاوخدوخ  هدرپ  اذهل  تسا ،  سفن  بح  هب  روطفم  نوچ  ناسنا  تسا . 
 . میهاوخ یم  قیفوت  یلاعت  يادخ  زا  .دیآ  شیپ  ( 86  ) ثیداحا یضعب  حرش  نمض  رد  بلطم  نیا  زا 

رد ایر ، هب  گرزب  تدابع  نیا  رد  دوش  یم  التبم  یهاگ  ناسنا  تسا ،  تادابع  تاعاطا و  تامهم  زا  هک  تناید ،  ملع  لیـصحت  ـالثم 
اس و ؤر  املع و  رـضحم  رد  دراد  لیم  ناـسنا  سفن .  بح  ظـیلغ  باـجح  ناـمه  هطـساو  هب  تسین ،  تفتلم  مه  شدوخ  هک  یتروص 
ار بلطم  هچ  ره  و  نآ ،  مهف  هب  دشاب  درفتم  وا  دوخ  و  دشاب ، هدرکن  لح  رگید  یسک  هک  يروط  هب  دنک  لح  ار  یمهم  بلطم  الـضف 
ار وا  دنک و  هبلغ  وا  رب  دراد  لیم  دوش  فرط  وا  اب  سک  ره  و  تسا ،  جهتبم  رتشیب  دـیامنب  ار  سلجم  لها  رظن  بلج  دـنک و  نایب  رتهب 
للدت و وحن  کی  هبلغ  زا  دعب  و  دربب ، ورف  مصخ  قلح  هب  لطاب ،  ای  قح  ار ، دوخ  فرح  و  دـنک ، هدنکفارـس  لجخ و  تیعمج  نیب  رد 

هکنآ زا  لفاغ  هراـچیب  .دوش  یم  رون  یلع  رون  دـنک  نآ  قیدـصت  مه  اـس  ؤر  زا  یکی  رگا  دـنک ، یم  كاردا  دوخ  رد  یـشورف  لـضف 
قح رما  هب  ار  لمع  نیا  و  داتفا ، ملاع  همه  كولملا  کلام  اهنآ و  يادخ  رظن  زا  یلو  هدرک ،  ادیپ  تیعقوم  الضف  املع و  رظن  رد  اجنیا 

ندومن راوخ  ندرک و  اوسر  لثم  دوب ، مه  رگید  تیصعم  نیدنچ  هب  طولخم  ییایر  لمع  نیا  نمض ،  رد  .دندرک  نیجـس  دراو  یلاعت 
ؤم
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یمنهج يارب  تاقبوم و  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نم ،  ؤم  زا  ندرک  کته  ندرک و  تراسج  یهاگ  یناـمیا ،  ردارب  ندرک  تیذا  نم ، 
.دنا لقتسم  دوخ  ناسنا  ندرک 

 ، تسا قح  هملک  راهظا  تسا و  یعرـش  مکح  ندش  مولعم  نم  دوصقم  هک  دیوگب  وت  هب  دـنکفیب و  ار  دوخ  دـیک  ماد  زاب  سفن .  رگا 
قیفر و ار  یعرش  مکح  نیا  رگا  هک  نک  راسفتـسا  وا  زا  دوخ  نطاب  رد  ییامندوخ ،  تلیـضف و  راهظا  هن  تسا ،  تاعاط  لضفا  زا  هک 

یمن یقرف  امـش  لاح  هب  ایآ  دـیدوب ، هدـش  بولغم  رـضحم  نآ  رد  امـش  درک و  یم  ار  هلـضعم  نیا  لح  وا  تفگ و  یم  نم  هجردـمه 
 . یتسه قداص  يوعد  نیا  رد  وت  تسا ،  نینچ  رگا  درک !؟

نیا هب  مهاوخ  یم  نم  دراد ، قح  شیپ  باوث  دراد و  تلیـضف  نوچ  قـح  راـهظا  دـیوگب  دـشکن و  تسد  شرکم  دـیک و  زا  زاـب  رگا 
دنک تیانع  امـش  هب  دنوادخ  ار  تلیـضف  نآ  نیع  هک  دوش  ضرف  رگا  وگب  وا  هب  منک ،  ریمعت  ار  هللا  باوث  راد  مدرگ و  لیان  تلیـضف 

هب لیام  زاب  دـیدید  دـیدرک  دوخ  تاذ  نطاب  هب  عوجر  رگا  سپ ،  یتسه ؟  هبلغ  بلاط  زاب  ایآ  قح ،  قیدـصت  تیبولغم و  تروص  رد 
رد هک  دینادب  امش  سپ  اهنآ ، بولق  رد  دوب  تلزنم  لوصح  يارب  یملع  ثحب  نیا  لضف و  ملع و  هب  املع  شیپ  راهتـشا  دیتسه و  هبلغ 
رد یفاک ،  فیرـش  تیاور  بسح  هب  امـش ، لـمع  نیا  و  دـیتسه ، یئارم  تسا ،  تاداـبع  تاـعاط و  لـضفا  زا  هک  یملع ،  ثحب  نیا 

امش تسا و  نیجس 
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اهر ناپوچ  یب  هلگ  رد  هک  گرگ  ود  زا  تیاور  بسح  هب  هک  تسا ،  فرـش  هاـج و  بح  يارب  لـمع  نیا  .دـیتسه  ادـخ  هب  كرـشم 
زا ات  ینک  ملاس  ار  دوخ  سفن  جازم  ییاـمن و  حالـصا  لـفکتم  ملع و  لـها  هک  امـش  سپ  ( 87  .) ناـمیا هب  تسا  رتشیب  شررـض  دوش 

 . یشابن تسا ،  مولعم  شلاح  هک  لمع ،  یب  ناملاع  هلمج 

 ، تسا روما  همه  نیا  ءاشنم  هک  ایند ، بح  راگنز  زا  ار  ام  بلق  هنیآ  و و  امرف ، كاپ  قافن  كرـش و  ترودـک  زا  ار  ام  لد  ادـنوادخ ،
رطخ رپ  رفس  نیا  رد  نک  يریگتسد  فرـش  هاج و  بح  سفن و  ياوه  راتفرگ  ياه  هراچیب  ام  زا  و  امرف ، یهارمه  ام  اب  و  امرف ، یفاص 

.زیچ همه  ياناوت  رداق و  ییوت  کیرات .  گنت و  مخ و  چیپ و  رپ  هار  نیا  و 

گرزب تدابع  نیا  رد  ناطیـش  تهج ،  نیا  زا  و  تسا .  رتشیب  تماـما  لـضف  و  تسا ،  تعاـمج  مالـسا ،  گرزب  تاداـبع  زا  یکی  و 
صالخا زا  ار  وا  لمع  دراد و  زاب  تلیـضف  نیا  زا  ار  وا  هک  تسا  ددص  رد  و  نمـشد ،  رتشیب  تعامج  ماما  اب  و  دنک ، یم  هنخر  رتشیب 

 . فلتخم ياهقیرط  زا  اهماما  زا  یـضعب  بلق  رد  دوش  یم  دراو  اذهل  .دیامن و  ادخ  هب  كرـشم  ار  وا  دـنک و  نیجـس  دراو  هدرک  یهت 
يارب ار  گرزب  تدابع  نیا  تسا  مدرم  هب  نداد  ناشن  نآ  هک  اـیر  لـثم  و  دوش ، یم  نآ  زا  يرکذ  هللاءاـشنا  اهدـعب  هک  بجع ،  لـثم 

 . ندرک ادیپ  یگرزب  تمظع و  هب  راهتشا  بولق و  رد  ندرک  ادیپ  تلزنم 
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یفلتخم و ياههار  زا  هدرک  رتشیب  ار  عوضخ  وا  بلق  بلج  يارب  تسا ،  هدـش  رـضاح  تعامج  زامن  هب  سدـقم  نـالف  دـنیب  یم  ـالثم 
یم نایم  هب  سدـقم  نآ  زا  يرکذ  ار  دوخ  ماـقم  نیبیاـغ  هب  ندـناسر  يارب  سلاـجم  رد  و  دـشک ، یم  ماد  هب  ار  وا  يریثک  ياـه  هلیح 

تدارا صخش  نیا  هب  يروط  هب  مه  دوخ  بلق  رد  هدش .  رضاح  نم  تاعامج  رد  ینالف  هک  دناسر  یم  مدرم  هب  يروط  کی  ای  دشک 
کی وا  ءایلوا  یلاعت و  يادخ  هب  شرمع  رد  هک  دنک  یم  وا  هب  صالخا  بح و  راهظا  تسا و  هدش  رـضاح  وا  زامن  رد  هک  هدرک  ادـیپ 
قحلم تاعامج  فص  هب  هدرک  مگ  ار  هار  فارشا  زا  یکی  هتساوخن  يادخ  رگا  و  دشاب ! مرتحم  راجت  زا  رگا  اصوصخ  هدرکن ،  هظحل 

! ددرگ یم  رتدایز  تبیصم  دوش ،

ایند زا  نم  هک  ناـمهفب  مدرم  هب  دـیوگ  یم  وا  هب  هتفر  وا  شیپ  .درذـگ  یمن  تیعمج  مـک  تعاـمج  ماـما  زا  ناطیـش  لاـح ،  نـیع  رد 
رد مه  ار  دسح  هلیذر  هک  اریز  تسا ،  رتدب  ای  نآ  لثم  مه  نیا  منارذگ !  یم  افعض  ارقف و  اب  هلحم  کچوک  دجسم  رد  ما و  هتـشذگ 

.دوش یم  ترخآ  ایند و  رد  تسکشرو  دریگ ، یم  وا  زا  ار  ترخآ  هیام  درادن ، يا  هرهب  هک  ایند  زا  .دنک  یم  روراب  وا  بلق 

هتشادن رب  میتسه  هدرسفا  یتلآ  یب  مغ  زا  و  تسا ،  هاتوک  تعامج  زا  نامتسد  هک  امش  نم و  نابیرغ  زا  تسد  ناطیـش  لاح ،  همه  رد 
هدز و اهنآ  هب  نعط  هدرک ،  هشدخ  نیملسم  تعامج  هب  دنک  یم  راداو  ار  ام  و 
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هاج بح  زا  هزنم  هتشذگ و  ایند  زا  ار  دوخ  و  مینک ،  دادملق  يریگ  هرانک  ار  دوخ  نتـشادن  تعامج  هدیـشارت ،  تعامج  يارب  یبویع 
رد میراد .  ترخآ  هن  و  مود ،  هتسد  صقان  يایند  هن  و  لوا ،  هتسد  مات  يایند  هن  میرتدب !  هفیاط  ود  نیا  زا  ام  مییامن .  یفرعم  سفن  و 

 . میراد رتشیب  ار  لام  فرش و  بح  رتبلط و  هاج  هتسد  ود  نآ  زا  دسرب ، نامتسد  رگا  مه  ام  هک  یتروص 

نوچ لوا  فص  .دوش  یم  نیمومءام  فص  دراو  هتـسشنن ،  ورف  شتوهـش  هرئان  وا  ندش  یمنهج  زا  هدرکن ،  افتکا  اهنت  ماما  هب  ناطیش 
رود لزنم  زا  ار  سدـقم  هراـچیب  .دـهدیم  رارق  دوخ  فدـه  دروم  رتشیب  ار  اـه  نآ  رتشیب ، رـسایم  زا  فوفـص  نماـیم  رتشیب و  شلـضف 

مه هراـچیب  نیا  شکب !  مدرم  مشچ  هب  ار  تلیـضف  نیا  هک  دـنک  یم  هسوـسو  وا  اـب  هدـناشن ،  نیمی  فرط  رد  لوا  فـص  رد  هدیـشک 
یم نیجـس  هب  ار  لمع  هداد  زورب  ار  نطاب  كرـش  دـنک ! یم  ار  دوخ  لضف  راهظا  يزان  هوشع و  کی  اب  دروخ  یم  اـجک  زا  هدـیمهفن 

دروم ار  هراچیب  سدقم  هدرک  بیذـکت  هراشا  هیانک و  اب  لوا  فص  زا  دـنک  یم  راداو  ار  اهنآ  هتفر  فوفـص  ریاس  هب  اجنآ  زا  .دتـسرف 
زا رگا  اصوصخ  ار ، یمرتحم  صخش  کی  دوش  یم  هدید  یهاگ  .دنرامش  هزنم  نآ  رافطا  زا  ار  دوخ  دنهد و  رارق  متـش  نعط و  ماهس 

نیا اب  دیابن  ماقم  نیا  اب  نم  هکنیا  اب  دنامهفب  هکنیا  يارب  دناشن ، یم  رخآ  فص  هب  هدرک  يریگتـسد  ناطیـش  دشاب ، ملع  لضف و  لها 
منک زامن  صخش 
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رد ار  صاخـشا  لیبق  نیا  زا  یـضعب  ما !  هتـسشن  مه  رخآ  فص  رد  ما  هدمآ  مرادن  سفن  ياوه  ما و  هتـشذگ  ایند  زا  سب  زا  نکیلو  ، 
.درک دیهاوخن  تاقالم  لوا  فص 

همشرک و کی  اب  هدرک ،  راسفا  لزنم  ای  رازاب  زا  ار  وا  .دبـسچ  یم  نیدرفنم  زا  یـضعب  شیر  هب  هدرکن  افتکا  مومءام  ماما و  هب  ناطیش 
کی عوکر و  دوجس و  لوط  کی  هب  مدرم  روضح  رد  هتـسنادن ،  لداع  ار  یماما  چیه  هدرک ،  نهپ  هداجـس  کی  دجـسم  جنک  رد  زان 
كرت هک  مطاتحم  سدـقم و  ردـق  نیا  نم  دـنامهفب  مدرم  هب  هک  تسا  رمخم  شتاذ  نطاب  رد  نیا  دـناوخ ! یم  زامن  یلیوط  ياهرکذ 

! دـناد یمن  مه  ار  هیعرـش  لئاسم  تسا ،  یئارم  بجعت و  هک  نآ  رب  هوالع  نیا  موش !  راـتفرگ  لداـع  ریغ  هب  اداـبم  منک  یم  تعاـمج 
تسا باب  نیا  زا  هن  نیا  یلو  دنک ، طرش  ادتقا  تحـص  رد  تسین  مولعم  ار  رهاظ  نسح  زا  شیب  صخـش  نیا  دیلقت  عجرم  هکنیا  يارب 

و تسا .  ناطیـش  فرـصت  تحت  رد  ام  ياهراک  ریاس  روط  نیمه  .دـنک و  ادـیپ  تلزنم  بولق  رد  هک  تسا  مدرم  هب  هئارا  يارب  هکلب  ، 
یمنهج هنـسح  لامعا  زا  ار  ام  دـنازوس و  یم  ار  هنطاب  هرهاظ و  لامعا  هدرک و  لزنم  اجنآ  رد  درک ، ادـیپ  يردـک  بلق  ره  نوعلم  نآ 

.دنک یم 

تسا صالخا  هب  توعد  رد  لصف ، 

قاطنتـسا يدـمآ  شیپ  ره  ربارب  رد  ار  وا  و  شکب ،  باسح  یلمع  ره  رد  دوخ  سفن  زا  وش و  قیقد  دوخ  ياـهراک  رد  زیزع ، يا  سپ 
تسیچ شدرد  تسیچ ؟  يارب  هفیرش  روما  رد  تاریخ و  رد  شمادقا  ایآ  هک  نک 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دیوگب ، ای  دمهفب  هلئـسم  ادخ  يارب  دـهاوخ  یم  دـهدب ؟ لیوحت  ار  نآ  راکذا  ای  دـنک ، لا  ؤس  بش  زامن  لئاسم  زا  دـهاوخ  یم  هک 
! ار شددع  یتح  دنامهف ؟ یم  مدرم  هب  تسا  هلیـسو  ره  اب  هتفر  هک  یترایز  رفـس  ارچ  دـنک ؟ دادـملق  نآ  لها  زا  ار  دوخ  دـهاوخ  یم 
هب هدروآ  نایم  هب  نآ  زا  ینخس  هدش  یهار  ره  اب  دوشن ، علطم  وا  زا  یسک  هک  دوش  یمن  یضار  دهد  یم  افخ  رد  هک  ار  یتاقدص  ارچ 

(88  ) هلعافک ریخلا  یلع  لادلا  لومـشم  دننک و  یـسءات  وا  هب  رگید  مدرم  هک  دهاوخ  یم  تسادخ و  يارب  رگا  دهد ؟ یم  هئارا  مدرم 
لوگ سفن  اب  هرظانم  رد  هک  دـشاب  تفتلم  یلو  كاپ ،  بلق  فاص و  ریمـض  نیا  هب  دـنک  ادـخ  رکـش  تسا ،  بوخ  شراهظا  ددرگ ،

دنک راهظا  نآ  كرت  تسین ،  ادخ  يارب  رگا  .دهدن و  شدروخ  هب  یسدقم  تروص  اب  ار  ییایر  لمع  و  دشاب ، هدروخن  ار  وا  تنطیش 
رارق نیجـس  رد  دـیامرف  یم  رما  دـیامرف و  یمن  لوبق  نانم  دـنوادخ  ار  وا  لمع  تسا و  ایر  هنوعلم  هرجـش  زا  و  تسا ،  هعمـس  نیا  هک 

.دنهد

صلاخ نآ  لامعا  هک  میناد  یم  الامجا  یلو  تسا  قیقد  یلیخ  نآ  دـیاکم  هک  میربب  هانپ  سفن  دـیاکم  رـش  زا  یلاـعت  يادـخ  هب  دـیاب 
هب هک  تسا  هدرک  دهع  دوخ  يادخ  اب  وا  هکنآ  اب  دراد ؟ فرـصت  ردـقنیا  ام  رد  ناطیـش  ارچ  مییادـخ ،  صلخم  هدـنب  ام  رگا  تسین . 
 ، هلظ ماد  اـم ، ( 90) راوگرزب خیـش  لوق  هب  ( 89) .دـنکن زارد  اهنآ  سدـق  تحاس  هب  تسد  دـشاب و  هتـشادن  راک  نیـصلخملا  هللا  دابع 

هاگرد گس  ناطیش . 
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.دنکن لابند  ار  هناخبحاص  نایانـشآ  هناخ  رد  گس  .دنکن  تیذا  ار  وا  دنکن و  وعوع  وا  هب  دشاب ، انـشآ  ادخ  اب  یـسک  رگا  تسادـخ : 
.دوش هناخ  دراو  درادن  هناخبحاص  اب  ییانشآ  هک  یسک  دراذگ  یمن  ناطیش 

امـش رگا  تسـسین .  یلاعت  قح  يارب  تسین و  صالخا  يور  زا  تیاـهراک  نادـب  دراد ، راـک  رـس و  وت  اـب  ناطیـش  يدـید  رگا  سپ ، 
لمع هللا  یلا  هبرق  دوخ  لایخ  هب  تسا  لاس  لهچ  هکنیا  اب  هدـشن ،  يراج  نابز  هب  امـش  بلق  زا  تمکح  ياه  همـشچ  ارچ  دیـصلخم ،
ياـه همـشچ  ددرگ  يراـج  حابـص ،  لـهچ  ادـخ  يارب  زا  دزرو  صـالخا  هک  یـسک  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  هکنیا  اـب  دـینک ، یم 
نیمه ناـمرد  یب  درد  میتسین و  تفتلم  مه  ناـمدوخ  تسین و  ادـخ  يارب  اـم  لاـمعا  نادـب  سپ  ( 91  .) شناـبز هب  شبلق  زا  تـمکح 

 . تساج

، دنک اپ  رب  همیخ  ترخآ  ناطلـس  دـنیاشگب و  مشچ  یتقو  هک  تناید  ملع و  تعامج و  هعمج و  تدابع و  تعاط و  لها  لاح  هب  ياو 
.دشاب رتهایس  ناشلامعا  همان  دننیبب و  رتدب  كرش ،  رفک و  لها  زا  هکلب  هریبک ،  یصاعم  لها  زا  ار  دوخ 

دشاب ییاهتروص  شتالص  تاکز و  هقدص و  تروص  هک  یـسک  زا  ناما  دوش ! منهج  دراو  شتعاط  زامن و  اب  هک  یـسک  لاح  هب  ياو 
! دوشن روصت  اهنآ  زا  رت  تشز  هک 

هک تسا  هدومرف  نکیلو  هللاءاشنا ،  دزرمآ ، یم  ار  راک  نایـصع  تیـصعم  لـها  دـحوم  دوخ  لـضف  هب  دـنوادخ  یکرـشم !  وت  هراـچیب 
(92) .دورب ایند  نیا  زا  هبوت  یب  رگا  مزرمآ  یمن  ار  كرشم 

 . تسا كرشم  یئارم  دیامرف : یم  يدینش ،  هکنانچ  هفیرش ،  ثیداحا  رد 
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، دوخ هحلاص  لامعا  هرخالاب  و  دوخ ، زامن  دوخ ، هزور  دوخ ، لیـصحت  دوخ ، سیردت  دوخ ، تماما  و  دوخ ، ینید  تسایر  هک  یـسک 
بجوم هب  و  مهیلع ،  هللا  تاولـص  تمـصع ،  لها  رابخا  بجوم  هب  و  تسا ،  كرـشم  بولق ،  رد  تلزنم  يارب  دـهد  مدرم  هب  هئارا  ار 
تاـمرح کـتهتم  يدوب و  قسف  هب  رهاـجتم  يدوب و  هریبک  یـصاعم  لـها  شاـک  يا  سپ  .دوش  یمن  قح  نارفغ  لومـشم  هفیرـش  هیآ 

 . يدروآ یمن  ادخ  هب  كرش  يدوب  دحوم  و  يدوب ،  هرهاظ 

نیا بولق  و  تسین ،  يزیچ  زیچان  مدرم  نیا  شیپ  ترهـش  هک  نادـب  و  نک ،  ادـیپ  دوخ  يارب  يا  هراچ  نک و  يرکف  زیزع ، يا  لاـح 
طقف تردق  تسین ،  یتردق  ار  فیعـض  قولخم  نیا  و  درادن ، تیلباق  ردق و  ( 93 ،) دوش یمن  ریس  دروخب  یکـشجنگ  رگا  هک  مدرم ، 
رگا تاقولخم  مامت  تسا .  سدـقم  تاذ  نآ  بابـسالا .  ببـسم  قالطالا و  یلع  لـعاف  دوش و  یم  ادـیپ  تیبوبر  سدـق  هاگتـسد  رد 

 . تردق ( 94) .دنریگب سپ  دنناوتن  دـیابرب ، يزیچ  اهنآ  زا  يا  هشپ  رگا  و  دـنناوتن ، دـننک  قلخ  هشپ  کی  هک  دـنهد  مه  تشپ  هب  تشپ 
هک ال هد  شراگن  لقع  ملق  اب  دوخ  بلق  رد  هدش  یتضایر  تمحز و  ره  اب  تادوجوم .  مامت  رد  رث  ؤم  تسوا  تسا .  یلاعت  قح  شیپ 

.ادخ زج  ققحت  راد  رد  ینک  راک  تسین  هللا  الا  دوجولا  یف  رث  ؤم 

نیا هب  امن  ملـسم  نم و  ؤم  ار  بلق  و  نک ،  نیزگیاج  تسا  يا  هلیـسو  ره  اب  بلق ،  رد  تسا  دـیحوت  هجرد  لوا  هک  ار ، یلعف  دـیحوت 
فیرش ال رهم  هکرابم و  هملک 
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عفن و مدرم  هک  نامهفب  وا  هب  و  ناسرب ،  نانیمطا  ماـقم  هب  نک و  دـیحوت  هملک  تروص  ار  بلق  تروص  و  نزب ،  بلق  رب  ار  هللا  ـالا  هلا 
بر لومـشم  تسا  نآ  میب  هک  نک  فرطرب  دوخ  مشچ  زا  ار  ییانیبان  يروک  نیا  تسادخ .  راض  عفان و  دـنناسرب ، دـنناوت  یمن  ررض 
رگا تسا ،  تادارا  همه  هب  رهاـق  یلاـعت  قح  هدارا  يدرگ .  روشحم  روـک  ریارـس  زورب  زور  رد  و  يدرگ ،  ( 95  .) یمعا ینترشح  مل 

كرش و هشیر  دسر و  ماجنا  هب  تراک  تسا  دیما  يدومن ،  هدیقع  نیا  میلست  ار  وا  درک و  لصاح  نانیمطا  هکرابم  هملک  نیا  هب  تبلق 
نکمم تسین .  نیا  رد  ربج  مهوت  تسا و  عرـش  لقع و  اب  قباطم  هقح  هدـیقع  نیا  هک  نادـب  .دوش و  عطق  بلق  زا  قاـفن  رفک و  اـیر و 

اب دننک ، ربج  هب  یمر  ار  نیا  تسین  بلاطم  یضعب  هب  يانشآ  اهنآ  شوگ  دنا و  عالطا  یب  نآ  تامدقم  يدابم و  زا  هک  اهیـضعب  تسا 
نایب بسانم  اـج  نیا  تسا .  تلالـض  ربج  تسا ،  تیادـه  نیا  تسا ،  كرـش  ربج  تسا ،  دـیحوت  نیا  تسین .  ربج  هب  طوبرم  هکنیا 

تعیرـش بحاـص  هکلب  تسین ،  بلاـطم  نیا  رد  دورو  قح  ار  نآ  ریغ  و  تسا ،  نشور  بلطم  شلها  شیپ  یلو  تسین ،  ردـق  ربـج و 
(96  .) بلاطم نیا  هب  لوخد  زا  تسا  هدومرف  یهن 

تیاده ار  وت  هک  هاوخب  تلذم  زجع و  تناکتـسا و  عرـضت و  اب  تاولخ ،  رد  اصوصخ  تقو ،  ره  رد  نابرهم  يادـخ  زا  لاح ،  ره  رد 
وت بلق  و  دیحوت ، رون  هب  دنک 
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تاذ نآ  زا  عرـضت  اب  و  یناد .  زیچان  ار  زیچ  همه  یهر و  او  ملاع  همه  زا  ات  یتسرپ ،  کـی  ینیب و  کـی  یبیغ  هقراـب  هب  دـنک  رونم  ار 
يدش یلاح  ياراد  رگا  و  تدارا .  صولخ و  قیرط  هب  دیامرف  تیاده  ار  وت  دنادرگ و  صلاخ  ار  وت  لامعا  هک  نک  شهاوخ  سدـقم 

ضارما یـصاعم و  ترودک  زا  وا  لد  هدومن و  سوه  يوه و  فرـص  ار  دوخ  رمع  هک  ار  تقیقح  زا  یلاخ  لاطب  فیعـض  هدنب  نیا  ، 
هدرک دای  ییاعد  هب  دنک  یمن  رثا  وا  رد  یتیآ  لیلد و  ناهرب و  چیه  یتیاور و  هیآ و  چیه  یتحیصن و  چیه  هک  تسا  هدش  يروط  هیبلق 

(97) .دریذپ یم  ار  وا  ياعد  دوخ و  هاگرد  زا  دنک  یمن  در  ادخ  ار  نم  ؤم  هک  اریز  دنک ، ادیپ  یتاجن  هار  امش  ياعد  هب  دیاش  ، 

لامعا و و  دوخ ، بلق  زا  هک  نک  تبظاوم  یتدـم  دوبن ، يا  هزات  فرح  یتسناد و  یم  زین  تدوخ  هک  بلاـطم ،  نیا  هب  رکذـت  زا  سپ 
هکنیا لثم  شکب ،  وا  زا  دـیدش  باسح  نک و  شیتفت  ار  بلق  يایافخ  و  هدروآ ،  هقادـم  تحت  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  راـتفر و 

یلیخ لمع  هچرگ  دـنک  كرت  تسوا  رد  یـسولاس  ایر و  ههبـش  هک  ار  یلمع  ره  دنـشک : یم  باسح  کیرـش ،  رفن  کی  زا  ایند  لها 
هب نایتا  تسا  بحتـسم  هکنیا  اب  نکب ،  افخ  رد  ینکب ،  ناوت  یمن  صلاخ  ندرک  نلع  رد  ار  تابجاو  يدید  رگا  یتح  .دـشاب  یفیرش 

رد رتشیب  دوش ، ایر  بجاو  لصا  رد  دتفا  یم  قافتا  رتمک  هکلب  نلع .  رد  اهنآ 
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كرش ثول  زا  ار  دوخ  بلق  هدیدش  هدهاجم  لماک و  تیدج  اب  تروص ،  ره  رد  .دتفا  یم  قافتا  دیاوز  تابحتسم و  تایـصوصخ و 
تسین و تیارب  هجو  چیه  هب  تاجن  دیما  تسا و  راز  تراک  هک  يرذگرد  ملاع  نیا  زا  لاح  نیا  اب  هتساوخن  يادخ  ادابم  نک ،  كاپ 

دنس دیامرف  یم  لقن  دانسالا  برق  زا  لئاسو  رد  هک  تسا  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  .دشاب  وت  رب  كانبـضغ  یلاعت  كرابت و  يادخ 
هللا و بحی  امب  سانلل  نیزت  نم  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق :  هنا  دناسر : یم  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  هب 
 ، هللا لوـسر  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤـملاریما  تفگ  ینعی  ( 98  .) تقام هل  نابـضغ  هیلع  وه  هللا و  یقل  هللا ،  هرکی  اـمب  رـسلا  یف  هللازراـب 

يارب نطاب  رد  دنک  رهاظ  و  ادخ ، دراد  تسود  هک  يزیچ  هب  مدرم  يارب  دـهد  هولج  هک  یـسک  تفگ :  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.دشاب كانمشخ  كانبضغ و  وا  رب  ادخ  هکنآ  لاح  و  ار ، ادخ  دنک  تاقالم  ادخ ، ار  وا  دراد  هورکم  هک  ار  يزیچ  ادخ 

.دروآ نطاب  رد  ار  هحیبق  لامعا  مدرم و  هب  دهد  هولج  ار  هحلاص  لامعا  هک  یـسک  هکنآ  یکی  تسا :  لامتحا  ود  فیرـش  ثیدح  رد 
تـسا لماش  ار  ایر  تروص  ره  رد  .دـشاب و  هتـشاد  ایر  دـصق  نطاب  رد  دـهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  لمع  رکیپ  هک  یـسک  هکنآ  رگید  و 

تسا رتهب  مود  ینعم  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسین .  بضغ  دروم  ایر  دصق  نودب  تاحجار  تابجاو و  هب  نایتا  هک  اریز 
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ناسنا هب  نیمحارلا  محرا  كولملا و  کلام  دـنکن  ادـخ  لاح ،  ره  رد  تسا .  رتشیب  شتدـش  ندروآ  اـنلع  ار  هحیبق  لاـمعا  هک  اریز  ، 
 . میلحلا بضغ  نم  هللااب  ذوعءا  دشاب  كانبضغ 

يولع ثیدح  نایب  رد  لصف ، 

 ، هدرک تیاور  مالسلا ،  هیلع  نانم ،  ؤم  ریما  نایقتم ،  يالوم  زا  فیرش  یفاک  رد  هک  یفیرش  ثیدح  هب  مینک  یم  متخ  ار  ماقم  نیا  ام 
ياهتیصو هلمج  زا  هک  هدرک  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  ار  ثیدح  نیمه  لثم  هیلع ،  هللا  ناوضر  ( 99  ،) قودص خیش  و 

هیلع  ) هللادبع یبءا  نع  هدانساب  تسا :  نیا  نآ  و  تسا .  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  هب  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر 
بحی و  هدحو ،  ناک  اذا  لسکی  و  سانلا ،  يءار  اذا  طشنی  یئارملل :  تامالع  ثالث  مالسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  لاق  لاق :  مالسلا ) 

(100  .) هروما عیمج  یف  دمحی  نءا 

دراد طاشن  تجهب و  راکایر : يارب  تسا  هناـشن  هس  تفگ :  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  مالـسلا :  هیلع  قداـص ،  ماـما  تفگ  ینعی 
 . شروما عیمج  رد  دوش  هدرک  انث  هک  دراد  تسود  و  تسا ،  اهنت  یتقو  دنک  یم  ادیپ  تلاسک  و  ار ، مدرم  دنیبب  هک  یتقو 

دنک یم  ناـمگ  تسا و  اـیر  لـها  نطاـب  رد  نآ  زا  تسا  ربخیب  شدوخ  ناـسنا  هک  تسا  یفخم  ناـنچ  یهاـگ  هثیبخ  هئیـس  نیا  نوچ 
رد دنک و  ادیپ  دوخ  هریرـس  رب  عالطا  تمالع  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  دنا  هدومرف  رکذ  تمالع  نآ  يارب  اذـهل  تسا  صلاخ  شلمع 

.دیآرب هجلاعم  ددص 

هدهاشم دوخ  سفن  رد  ناسنا 
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هکلب دنک ، یمن  لاح  اب  ار  نآ  دنکب ، یتدابع  مه  تداع  يور  زا  ای  تمحز  اب  رگا  تسین  تاعاط  هب  لیام  تساهنت  یتقو  هک  دنک  یم 
رـضحم رد  و  دـش ، رـضاح  عماجم  دـجاسم و  رد  یتقو  یلو  .دـهد  یمن  لیوحت  ار  نآ  هزیکاپ  كاـپ و  هتـسکش  ار  لـمع  تسد  رس و 
شدوجس عوکر و  تسا  لیام  .دهد  یم  ماجنا  بلق  روضح  رورس و  یبسچلد و  طاشن و  يور  زا  ار  نآ  دیدرگ ، نآ  لوغشم  یمومع 

زا و )  ) دشاب تفتلم  مه  يردق  ناسنا  رگا  .دوش  هظحالم  تسرد  شطیارـش  ءازجا و  هتفرگ ،  ماجنا  وکین  شتابحتـسم  هدش ،  ینالوط 
دجـسم رد  تدابع  ـالثم  هک  دـنک  یم  هیمعت  ناـسنا  هب  هدرک  نهپ  سدـق  هار  زا  ار  شیوخ  ماد  ار ، نآ  تلع  دـنک  لاوئـس  دوخ  سفن 

دیوگ یم  دـش ، دجـسم  تعامج و  ریغ  رد  رگا  ای  يراد .  طاـشن  تسا ،  ناـنچ  نینچ و  نوچ  تعاـمج  اـی  تسا  رتشیب  شباوث  نوچ 
دننک ادیپ  بهذم  هب  تبغر  دنیامن و  یسءات  دننک و  ادتقا  رگید  ناسک  هکنیا  ات  نداد  ماجنا  وکین  مدرم  شیپ  ار  لمع  تسا  بحتـسم 

 ، تسالتبم نآ  هب  هراچیب  ناسنا  هک  یبلق  ضرم  نآ  زا  زج  تسین  طاشن  رورس و  نیا  .دننز  یم  لوگ  تسه  يا  هلیـسو  ره  اب  ار  ناسنا 
تسا عطقنم  وا  زا  تحص  دیما  دناد ، یم  ملاس  ار  دوخ  هک  یضیرم  .دتفا  یمن  هجلاعم  لایخ  رد  دناد و  یم  ملاس  حیحص و  ار  دوخ  و 

.

هب ار  تیـصعم  هکلب  .دراد  نآ  زا  تلفغ  دوخ  دـهد و  هئارا  مدرم  هب  ار  دوـخ  لـمع  دراد  لـیم  هریرـس  بل  تاذ و  نطاـب  رد  تخبدـب 
یم هولج  تدابع  تروص 
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لیام سفن  ارچ  تسا ،  بحتسم  تاولخ  رد  تابحتسم  هب  نایتا  هکنیا  اب  .دروآ  یم  رد  بهذم  جیورت  لکـش  هب  ار  یئامندوخ  دهد و 
هچ ره  تاولخ  رد  یلو  دـنک ، یم  تجهب  طاـشن و  يور  زا  یمومع  عماـجم  رد  فوـخ  زا  هیرگ  دروآ ؟ اـج  هب  هشیمه  نلع  رد  تسا 

زوس و هلان و  هآ و  .ردق  ياهبـش  رد  دوش ؟ یم  ادـیپ  عماجم  رد  دـش  هچ  ادـخ  فوخ  دوش ! یمن  رت  شمـشچ  دـهد  یم  راشف  ار  دوخ 
هب مخ  دـناوخ ، یم  ار  دـیجم  نآرق  وزج  دـنچ  ریغـص و  ریبک و  نشوج  زامن و  تعکر  دـص  دراد ، تیعمج  رازه  دـنچ  نیب  رد  زادـگ 

یمن افو  شلاح  هدـش  هتـسخ  شرمک  دـنکب ، رگا  تولخ  رد  زامن  تعکر  هد  یلو  دـنک ، یمن  ساسحا  یگتـسخ  دـیآ ، یمن  شیوربا 
لیم ارچ  تسا ،  تشهب  هب  قوش  منهج و  زا  فوخ  يارب  ای  تمحر  بلج  يارب  ای  ادـخ  ياـضر  ضحم  شیاـهراک  ناـسنا  رگا  .دـنک 
یم حدـم  وا  زا  یک  دـنیبب  هک  تساهنآ  شیپ  شلد  مدرم و  نابز  هب  شـشوگ  دـننکب ؟ ار  وا  یحادـم  مدرم  دـنک  یم  يراک  ره  دراد 

؟  تسیچ طرفم  بح  نیا  تسا  روظنم  ادـخ  رگا  تساذـک !  اذـک و  تالماعم  رد  تسا !  یتسرد  حیحـص  مدآ  هچ  اقآ  یجاح  دـنک ،
هثیبـخ هرجـش  ناـمه  زا  بح  نیا  هک  شاـب  تفتلم  دـیوگ ؟ یم  هچ  بح  نیا  تسا ،  هدرک  راداو  لـمع  هب  ار  وـت  منهج  تشهب و  رگا 

 . نک صلاخ  اه  تبحم  نیا  لاثما  زا  تسا  نکمم  رگا  ار  دوخ  دیآرب و  حالصا  ددص  رد  یناوت  یم  ات  و  تسایر ، 

و مهد .  یم  هبنت  ار  بلطم  کی  ماقم  نیا  رد 
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اـسب .ریثک  رایـسب  تسا  یبتارم  هئیـس ،  تاکلم  هچ  هنـسح و  تاکلم  هچ  هیناسفن ،  تافـص  نیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  هک  تسا  نیا  نآ 
مدرم ریاس  و  دشاب ، ادخ  ءایلوا  ای  هللااب  ءافرع  تاصتخم  زا  تائیـس  رد  نآ  هیزنت  تانـسح و  رد  نآ  هب  فاصتا  زا  هبترم  کی  هک  دـشاب 
.دشاب مه  لامک  ینعم  کی  هب  هکلب  دشابن ، صقن  اهنآ  يارب  تسا  صقن  لوا  هتسد  يارب  هک  تفـص  نآ  دنراد ، هک  یماقم  بسح  هب 

همه زا  صولخ  تسا .  نآ  رد  هلجع  ام  مالک  هک  تسایر  هلمج  نآ  زا  .دـشاب  رگید  هتـسد  تائیـس  هتـسد  نیا  تانـسح  روط  نیمه  و 
هب اهنآ ، صقن  نآ ،  زا  هبترم  کـی  هب  مدرم  هماـع  فاـصتا  .دنتـسین و  کیرـش  نآ  رد  نارگید  تساـیلوا و  تاـصتخم  زا  نآ  بتارم 

لیام تلبج  بسح  هب  مدرم  هماع  سفن  الثم  .دـناسر  یمن  ررـض  اهنآ  صالخا  ای  اهنآ  نامیا  هب  تسین و  دـنراد ، هک  ماـقم  نآ  بسح 
بح نیا  هب  روـطفم  ناشـسفن .  یلو  دـننکن ، ندـش  رهاـظ  تین  هب  ار  تاریخ  هچرگ  ددرگ ، رهاـظ  مدرم  شیپ  اـهنآ  تاریخ  هک  تسا 

كرش و هللااب  فراع  ای  یلو  رظن  رد  و  تسایلوا ،  صقن  نیا  هچرگ  تسین ،  رفک  قافن و  كرـش و  ای  لمع  نالطب  بجوم  نیا  تسا . 
هک تسا  رگید  تاماقم  اهنآ  يارب  زا  و  تسایلوا .  تاماقم  لوا  نآ ،  بتارم  همه  زا  صالخا  كرـش و  قلطم  زا  هیزنت  و  تسا .  قافن 

بح يارب  طقف  هک  تسا ،  رارحا  تداـبع  اـم  تداـبع  هک  مالـسلا ،  مهیلع  همئا ،  هدومرف  یتح  تسین .  بساـنم  ماـقم  نیا  اـب  شرکذ 
هن تسادخ 
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یتالاح تادابع  رد  اـهنآ  يارب  زا  تسا .  تیـالو  هجرد  لوا  یلومعم و  تاـماقم  زا  ( 101  ،) تسا منهج  زا  سرت  اـی  تشهب  هب  عـمط 
.دجنگ یمن  امش  ام و  مهف  هب  هک  تسا 

هک يرگید  ثیدح  و  امهیلع ، هللا  تاولص  نینم  ؤملاریما  هللا و  لوسر  زا  لوقنم  قباس  ثیدح  نیا  نیب  عمج  يدینش  هک  نایب  نیا  هب  و 
 : تسا نیا  ثیدح  نآ  .دومن و  ناوت  یم  دنک  یم  لقن  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبا  ترضح  زا  هرارز 

 . کلذ هرسیف  ناسنا  هاریف  ریخلا  نم  یشلا ء  لمعی  لجرلا  نع  هتلءاس  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  بوقعی  نب  دمحم 
زا تفگ  هرارز  ( 102  .) کلذـل کلذ  عنـص  نکی  ملاذا  ریخلا  سانلا  یف  هل  رهظی  نءا  بحی  وه  الا و  دـحءا  نم  اـم  سءاـبال ،  لاـق : 

سپ دنیب ، یم  یسک  ار  راک  نآ  .دروآ  یم  اجب  کین  ياهراک  زا  يزیچ  هک  يدرم  زا  مدرک  لاوئس  هیلع ،  هللا  تاولص  رقاب ،  ترضح 
مدرم رد  دوش  رهاظ  هک  دراد  تسود  هکنیا  رگم  تسین  سک  چـیه  .درادـن  یبیع  دومرف : .وا  ندـید  دـنک  یم  رورـسم  ار  صخـش  نآ 

 . مدرم ندید  يارب  ار  راک  نآ  دنکن  یتقو  يریخ ،  وا  يارب 

، دیامرف یم  سءاب  یفن  ار  تاریخ  ندـش  رهاظ  هب  رورـس  يرگید  رد  و  دریگ ، ایر  تمالع  ار  تدـمحم  بح  ثیدـح  ود  زا  یکی  رد 
.دش رظن  فرص  نآ  زا  هک  تسه  زین  يرگید  هجو  تسا .  صاخشا  بتارم  فالتخا  بسح  هب  نیا 

هعمس همتت : 

زا راهتشا ، بولق و  بلج  يارب  ار  دوخ  لاصخ  مدرم  شوگ  هب  ندناسر  زا  تسا  ترابع  هک  هعمس ،  هک  نادب 
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 . میتخادرپن هناگادج  کی  ره  رکذ  هب  هدرک و  رکذ  باب  کی  رد  ایر  اب  ار  وا  ام  ببس  نیا  زا  و  تسایر ،  هثیبخ  هرجش 

ثلاثلا ثیدحلا 

موس ثیدح 

نع لالحلا ،  رمع  نب  دـمحءا  نع  طابـسءا ، نب  یلع  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  بوقعی ،  نب  دـمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
نءا اهنم  تاجرد ،  بجعلا  لاقف :  لمعلا ،  دـسفی  يذـلا  بجعلا  نع  هتلءاس  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا ،  یبءا  نع  دـیوس ، نب  یلع 
هیلع یلاعت و هللا  هللا  یلع  نمیف  هبرب  دبعلا  نم  ؤی  نءا  اهنم  .اعنـص و  نسحی  هنءا  بسحی  هبجعیف و  انـسح ، هاریف  هلمع  ءوس  دـبعلل  نیزی 

(103  .) نملا هیف 

 : همجرت

بجع تفگ :  سپ  .ار  لمع  دیامن  یم  دساف  هک  یبجع  زا  مدیسرپ  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، نب  یسوم  ترضح  زا  دیوگ  دیوس  نب  یلع 
وا دروآ  بجع  هب  سپ  وکین ، ار  وا  دنیبب  سپ  وا ، لمع  يدب  هدنب  يارب  زا  دنک  ادیپ  تنیز  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  تسا .  یتاجرد  ار ) )

و ادخ ، رب  دراذگ  تنم  سپ  دوخ ، راگدرورپ  هب  هدنب  هدروآ  نامیا  هکنآ  تساهنآ  زا  و  تسا .  هدرک  یلمع  وکین  وا  دنک  نامگ  ار و 
 ، تنم نامیا  نآ  رد  وا  رب  تسادخ  يارب  زا  هکنآ  لاح 

رورـسم نآ و  ندرمـش  ریثک  حـلاص و  لمع  ندرمـش  گرزب  زا  تسا  ترابع  مهیلع ،  هللا  ناوضر  ءاـملع ، هدومرف  هب  اـنب  بجع  حرش 
اما و  تسا .  نتـسناد  جراخ  ریـصقت  دـح  زا  ار  دوخ  و  نآ ،  هطـساو  هب  تسا  ندرک  لـالد  جـنغ و  و  نآ ،  هب  ندومن  جاـهتبا  ندـش و 

اب نآ  هب  ندش  رورسم 
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تسین و بجع  ندرک  هداـیز  بلط  قیفوت و  نیا  رب  ندرک  قح  سدـقم  تاذ  رکـش  یلاـعت و  يادـخ  يارب  زا  ندرک  ینتورف  عضاوت و 
(104  .) تسا حودمم 

 ، لـجا خیـش  ریبک ، دنمـشناد  ریبـخ و  ققحم  باـنج  زا  هارث ،  باـط  ( 105  ،) یـسلجم همالع  انالوم  نءاـشلا ،  میظع  ثدـحم  باـنج 
لامعا هک  یـسک  تسین  کش  هک  لـجا  خیـش  تسا  هدومرف  هک  دـیامرف  یم  لـقن  نینچ  هیلع ،  هللا  ناوضر  ( 106  ،) یلماع نیدلاءاهب 

نآ يارب  تجهب  نیا  رگا  سپ  دوش ، لصاح  يرورـس  تجهب و  وا  سفن  رد  نآ ،  ریغ  بش و  يرادـیب  هزور و  لیبق  زا  دـنک ، هحلاـص 
فـصو نیا  اب  و  تسا ،  هحلاص  لامعا  نیا  اطع  تمعن و  نآ  هک  هدرک  تیانع  تمعن  هدومرف و  ییاطع  وا  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا 

 . تسین بجع  رورس  جاهتبا و  نیا  دنک ، بلط  هدایز  یلاعت  يادخ  زا  تمعن و  لاوز  زا  دشاب  كانمیب  اهنآ و  صقن  زا  دشاب  كانسرت 
ار و شلامعا  درامـش  گرزب  و  تسا ،  تفـص  نیا  ياراد  هک  تسوا  تسوا و  زا  لمعا  نیا  هک  تسا  نآ  تهج  زا  جاهتبا  نیا  رگا  و 

هطـساو هب  یلاعت  يادخ  رب  دنک  يراذگ  تنم  ییوگ  هک  دسر  ییاج  هب  دناد و  جراخ  ریـصقت  دـح  زا  ار  دوخ  اهنآ و  رب  دـنک  دامتعا 
(107  .) یهتنا تسا .  بجع  رورس  نیا  سپ  لامعا ،  نیا 

و تسناد ،  یبلاق  یبلق و  لـمع  زا  معا  ار  لـمع  دـیاب  یلو  تسا ،  حیحـص  دـنا  هدومرف  رکذ  هک  يروط  هب  بجع  ریـسفت  دـیوگ  ریقف 
لامعا رب  دراو  هک  روط  نامه  بجع  هک  اریز  تسناد .  نسح  حیبق و  لمع  زا  معا  کلذک 
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هب دوش  بجعم  وکین  تلـصخ  بحاص  هک  روط  نیمه  و  ار ، اهنآ  دنک  یم  دساف  حناوج و  لامعا  رب  دوش  یم  دراو  دوش ، یم  حراوج 
حیرصت فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ  شیوخ .  تلـصخ  هب  دوش  بجعم  هک  دوش  نینچ  زین  راجنهان  لاصخ  بحاص  دوخ ، لاصخ 

، دـیآ نایم  هب  ود  ره  رکذ  نیا  زا  سپ  و  تسا .  یفخم  بلاغ  رظن  زا  هک  اریز  هدومن ،  رکذ  هب  صوصخم  ار  ود  نیا  هدـش و  ود  ره  هب 
 . هللاءاشنا

هچنانچ تسا ،  عون  لاح  بسح  هب  دندرمش  هحودمم  تافص  زا  ار و  بجع  دندرک  یفن  نآ  زا  هک  ار  يرورس  هک  تسناد  دیاب  زین  و 
.دوش یم  نآ  نایب  ( 108  ،) هقحال لوصف  زا  یلصف  رد 

 : تسا یتاجرد  هدومرف  هراشا  فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  بجع  يارب  زا  هک  نادب  و 

 . تسا هلطاب  دیاقع  كرش و  رفک و  هب  بجع  نآ ،  لباقم  رد  و  تسا ،  هقح  فراعم  نامیا  هب  بجع  لوا  هجرد 

 . تسا تاکلم  حیابق  قالخا و  تائیس  هب  بجع  نآ ،  لباقم  رد  و  تسا ،  هدیمح  تافص  هلضاف و  تاکلم  هب  بجع  مود  هجرد 

 . تسا راجنهان  لاعفا  هحیبق و  لامعا  هب  بجع  نآ ،  ءازا  رد  و  تسا ،  هنسح  لاعفا  هحلاص و  لامعا  هب  بجع  موس  هجرد 

 ، تسا نآ  ءاشنم  هچنآ  و  تاجرد ،  نیا  هب  مینک  یم  هراشا  هللاءاشنا  ام  تسین .  ماقم  هب  مهم  هک  تسا  يرگید  تاجرد  اهنیا  زا  ریغ  و 
 . نیعتسن هب  و  یلوصف .  نمض  رد  دوب ، دناوت  نآ  يارب  جالع  هچنآ  و 

بجع بتارم  رد  لصف ، 

یبتارم رکذلا  قباس  تاجرد  نیا  زا  کی  ره  رد  بجع  يارب  زا  هک  نادب 
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تیاغب رگید  یـضعب  درب ، یم  نآ  هب  یپ  تافتلا  هبنت و  كدـنا  هب  ناـسنا  هک  تسا  نشور  حـضاو و  بتارم  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، 
زا یضعب  زین  و  دنک ، دناوت  یمن  نآ  كاردا  درواین  لمع  هب  هحیحـص  هقادم  دنکن و  لماک  شیتفت  ات  ناسنا  هک  تسا  کیراب  قیقد و 

 . تسا رگید  بتارم  یضعب  زا  رتکلهم  رت و  تخس  رتدیدش و  شبتارم 

بلق رد  هک  دوش  ادـیپ  بجع  تدـش  هطـساو  هب  ناسنا  رد  هک  تسا  یلاح  تسا ،  رتشیب  شتکـاله  رتـالاب و  همه  زا  هک  یلوا ،  هبترم 
تکلمم رد  وا  نامیا  هطساو  هب  هک  دنک  نامگ  .دراذگ  تنم  شرگید  لاصخ  ای  نامیا  هب  كولملا  کلام  دوخ و  تمعن  یلو  رب  دوخ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ای  وا  تیاده  داشرا و  ای  تعیرـش  زا  وا  جیورت  هطـساو  هب  ای  دـش ، ادـیپ  یقنور  ادـخ  نید  رد  ای  یتعـسو  قح 
ندرک اپ  هب  ای  نیملسم  تعامج  رد  ندمآ  هطساو  هب  ای  هداد ،  ازسب  یقنور  ادخ  نید  هب  شربنم  بارحم و  ای  دودح  يارجا  ای  وا  رکنم 

رب نامولظم و  دیـس  رب  ادخ و  رب  نآ  ببـس  هب  هک  دش  لصاح  تناید  رد  یقنور  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا ،  هللادبع  یبا  ترـضح  هیزعت 
تنم تسا  باب  نیمه  زا  .دراذـگ و  یم  شلد  رد  دـنکن ، ینعم  نیا  راهظا  دـنچ  ره  .دراد  تنم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر 
تنم اهنآ  رب  ارقف  افعض و  زا  يریگتسد  رد  هبحتـسم و  هبجاو و  تاقدص  نداد  رد  هکنآ  لثم  هینید .  روما  رد  ادخ  ناگدنب  رب  يراذگ 

یفخم يراذگ  تنم  نیا  یهاگ  .دنک  يراذگ 
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مود ثیدـح  رد  اـهنآ  رب  یلاـعت  قح  سدـقم  تاذ  نتـشاد  تنم  ادـخ و  رب  مدرم  نتـشادن  تنم  حرـش   . ) ناـسنا دوـخ  رب  یتـح  تسا 
 .( تشذگ

يراذـگ تنم  زا  ریغ  نیا  و  یلاعت .  قح  رب  دـنک  لـالد  جـنغ و  تسا  بلق  رد  هک  یبجع  تدـش  هطـساو  هب  هک  تسا  نآ  رگید  هبترم 
.دنا هتشاذگن  قرف  یضعب  هچرگ  تسا ، 

قح ءایلوا  زا  یمسا  رگا  و  درامـش ، یم  نیقباس  نیبرقم و  کلـس  ار  دوخ  درادنپ و  یم  یلاعت  قح  بوبحم  ار  دوخ  ماقم  نیا  بحاص 
ءاـیر تسا  نکمم  .دـناد  یم  اـهنآ  زا  ار  دوخ  بلق  رد  دـیآ ، شیپ  ینخـس  بوذـجم  کـلاس  اـی  نیبـحم  نیبوبحم و  زا  اـی  دوش  هدرب 

تابثا مزالم  هک  دـنک  دوخ  زا  ماقم  یفن  يروط  دوخ  يارب  ماقم  نآ  تابثا  يارب  ای  دـنک ، نآ  فالخ  راـهظا  هدرک و  یـسفن  هتـسکش 
لها هفوصتم و  اـفرع و  زا  داـشرا  اهیعدـم  .دـنز  ( 109) ءالولل ءالبلا  سوک  ییـالب ،  هب  دـنک  ـالتبم  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  رگا  .دـشاب و 

 . مدرم ریاس  زا  دنرتکیدزن  رطخ  نیا  هب  تضایر  كولس و 

و درامـش ، باوث  قحتـسم  دـنادب و  راکبلط  لامعا  ای  تاکلم  ای  نامیا  هطـساو  هب  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  رگید  هجرد 
ره دـنادب و  كاپ  فاص و  نم  ؤم  ار  دوخ  و  دـنک ، تاماقم  بحاص  ترخآ  رد  و  زیزع ، ملاـع  نیا  رد  ار  وا  هک  ادـخ  رب  دـنادب  مزـال 
دنک راتفر  نم  اب  مه  لدع  اب  رگا  دنوادخ  هک  دشیدنا  شلد  رد  دنک و  اهرـس  لخاد  ار  شرـس  دـیآ  بیغ  هب  نینم  ؤم  زا  یمـسا  تقو 

تحابق و رب  یضعب  هکلب  مرجا !  باوث و  قحتسم  نم 
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ضارتعا لد  رد  دیآ ، شیپ  یمیالمان  وا  يارب  دهد و  خر  ییالب  وا  يارب  رگا  و  دننک ! یم  لطاب  مالک  نیا  هب  حیرـصت  هدوزفا  تحاقو 
قح هب  نطاب  رد  و  دـنک ، قوزرم  ار  قساف  قفانم  دـنک و  التبم  ار  كاـپ  نم  ؤم  هک  لداـع  يادـخ  ياـهراک  زا  بجعت  دراد و  ادـخ  هب 

، دهد لیوحت  دوخ  تمعن  یلو  هب  ار  دوخ  بضغ  .دنک  تیاضر  راهظا  رهاظ  رد  دشاب و  كانبـضغ  وا  تاریدقت  هب  یلاعت و  كرابت و 
یم تیلـست  دوخ  لد  هب  دیامرف ، یم  التبم  دنوادخ  ایند  نیا  رد  ار  نینم  ؤم  دونـشب  یتقو  .دـهد و  هئارا  قولخم  هب  ار  اضق  هب  ياضر  و 

 . تسا نم  ؤم  يالتبم  ره  هن  تسا ،  رایسب  مه  التبم  قفانم  دناد  یمن  .دهد 

لاـمک هب  و  نینم ،  ؤم  ریغ  زا  ناـمیا  لـصا  هب  درامـش  رتـهب  دـنادب و  زاـتمم  رگید  مدرم  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  بجع  زا  رگید  هبتر 
تابحتـسم و هب  نایتا  هب  و  نآ ،  لباقم  زا  مرحم  كرت  بجاو و  لمع  هب  و  نیفـصتم ،  ریغ  زا  وکین  فاـصوا  هب  و  نینم ،  ؤم  زا  ناـمیا 

لیاق دوخ  يارب  زایتما  هتـسناد و  رتلماـک  ار  دوخ  مدرم  هماـع  زا  تاـهورکم  كرت  رگید و  کـسانم  تاـعامج و  هعمج و  هب  تبظاوم 
هاگن يراوخ  رظن  هب  مدرم  همه  هب  درامـش و  صقان  زیچان و  ار  قولخم  رگید  دـنک و  دوخ  لامعا  نامیا و  دوخ و  هب  داـمتعا  و  دـشاب ،

ار تمحر  دنک و  رود  قح  تمحر  هاگرد  زا  يروط  هب  ار  سک  ره  .دنک  رییعت  شنزرـس و  ار  ادـخ  ناگدـنب  نابز  ای  لد  رد  و  دـنک ،
دوخ صاخ 
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لد رد  دنک و  هشقانم  نآ  هب  دنیبب  مدرم  زا  حلاص  لمع  هچ  ره  هک  دسر  ییاج  هب  ماقم  نیا  بحاص  .دهد  رارق  دوخ  لثم  هتسد  کی  و 
و درامـشن ، يزیچ  ار  مدرم  هنـسح  لامعا  .دـنادب  كاپ  هشقانم  هشدـخ و  نآ  زا  ار  دوخ  لاـمعا  و  دـنک ، هشدـخ  وحن  کـی  هب  نآ  رد 

تمالع اهنیا  .دشاب  لفاغ  دوخ  بیع  زا  دـنک و  كاردا  بوخ  ار  مدرم  بویع  .دـنادب  گرزب  دـش  رداص  شدوخ  زا  رگا  لمع  نامه 
 . تسا لفاغ  نآ  زا  ناسنا  دوخ  هچرگ  تسا ،  بجع 

 . ملفاغ راچان  رگید  یضعب  زا  مدومنن و  رکذ  ار  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  يرگید  تاجرد  بجع  يارب  زا  و 

دننک یم  داسف  هب  بجع  یهاگ  زین  داسف  لها  هکنیا  رد  لصف ، 

هب ناشراک  یهاگ  ینامرفان  تیـصعم و  لها  تسپ و  تاکلم  تشز و  قالخا  ناـبحاص  نیدـحلم و  نیکرـشم و  قاـفن و  رفک و  لـها 
هطساو هب  ار  دوخ  دنیامن ! جاهتبا  دننک و  بجع  دوخ  لامعا  تاقبوم  قالخا و  تائیس  ای  شیوخ  هقدنز  رفک و  نآ  هب  هک  دسر  ییاج 

هب نامیا  و  دنناد ، یگنادرم  تماهش و  ياراد  ار  نتشیوخ  دنرامـش و  تاموهوم  هب  دقتعم  ریغ  دیلقت و  زا  جراخ  دازآ  حور  ياراد  نآ 
سفن و فعـض  زا  ار  هلـضاف  تاکلم  هنـسح و  قـالخا  و  دـننک ، روصت  رکف  یکچوک  زا  ار  عیارـش  هب  دـبعت  تاـموهوم و  زا  ار  ادـخ 

هطـساو هب  ار  دوخ  .دـننک  بوسحم  رعاشم  ناصقن  كاردا و  فعـض  زا  ار  تادابع  کسانم و  هنـسح و  لامعا  و  دنرامـش ، یگراچیب 
هشیر اهنآ  لد  رد  راجنهان  تشز  لاصخ  .دنناد  یم  انث  حدم و  قحتـسم  عیارـش  هب  يانتعا  یب  تاموهوم  هب  دقتعم  ریغ  دازآ  حور  نآ 

اهنآ هب  سونءام  هدرک و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا فیرش  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ  دنرادنپ ، لامک  ار  اهنآ  هدرک  ادیپ  تنیز  ناشرظن  رد  هدش ،  رپ  نآ  زا  ناششوگ  مشچ و  هدش ، 
نیا .دنیبب و  وکین  نآ  شلمع و  يدب  هدنب  يارب  زا  دـنک  ادـیپ  تنیز  هک  تسا  نیا  نآ  تاجرد  زا  یکی  دومرف : هک  اجنآ  هدـش  نآ  هب 
دنک یم  نامگ  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  رد  هکنیا  امک  ( 110) .انـسح هآرف  هلمع  ءوس  هل  نیز  نمفءا  یلاعت :  يادـخ  لوق  هب  تسا  هراشا 

ایندلا هویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعءا  نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  یلاعت :  يادخ  لوق  هب  تسا  هراشا  .دنک  یم  لمع  وکین  هک 
هتسد نیا  ( 111) .انزو همایقلا  موی  مهل  میقن  الف  مهلامعءا  تطبحف  هئاقل  مهبر و  تایآب  اورفک  نیذلا  کئلوءا  .اعنـص  نونـسحی  مه  و 

زا سوفن  يابطا  .دـنا  قیالخ  نیرت  تخبدـب  مدرم و  نیرت  هراـچیب  دـنناد  یم  علطم  ملاـع و  ار  دوخ  دـنربخیب و  لـهاج و  هک  مدرم  زا 
یمن شوگ  ناهرب  هب  اهنیا  .دـهد  یم  سکع  هجیتن  یهاـگ  هکلب  دـنک ، یمن  رثا  اـهنآ  رد  تحیـصن  توعد و  دـنزجاع و  اـهنآ  جـالع 

دیاکم سفن و  رـش  زا  درب  هانپ  ادخ  هب  دیاب  .دـندنب  یم  املع  هظعوم  امکح و  ناهرب  ایبنا و  تیادـه  زا  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـنهد ،
ندرمـش کچوک  هطـساو  هب  ناطیـش  سفن و  .دشک  یم  رفک  هب  بجع  هب  رفک  زا  و  دـشک ، یم  رفک  هب  تیـصعم  زا  ار  ناسنا  هک  نآ 

هب ناـسنا  نآ ،  ندرمـش  راوـخ  لد و  رد  نآ  ندرک )   ) هـشیر زا  سپ  و  تیـصعم ،  نآ  هـب  دـننک  ـالتبم  ار  ناـسنا  یـصاعم  زا  یـضعب 
رد تسا  رتالاب  يردق  هک  رگید  تیصعم 
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.دوش التبم  رتگرزب  هب  دوش و  راوخ  کچوک و  ناسنا  مشچ  رد  دتفا و  رظن  زا  زین  نآ  رارکت ، زا  سپ  .دوش و  التبم  یلوا  زا  رظن 

زا یـصاعم  یلکب  هکنآ  ات  دوش  یم  کچوک  ناسنا  رظن  رد  گرزب  ياهتیـصعم  مک  مک  دور و  یم  شیپ  ناسنا  مدق  مدـق  روط  نیمه 
.دوش اهنآ  هب  باجعا  هقدنز و  رفک و  هب  رجنم  شراک  و  دوش ، راوخ  شرظن  رد  ادخ  ربمغیپ و  یهلا و  نوناق  تعیرـش و  دتفا و  شرظن 

.دیآ شیپ  نیا  زا  يرکذ  هیتآ  رد  دیاش 

تسا نازیم  يور  زا  ناطیش  دیاکم  هک  نآ  نایب  رد  لصف ، 

بجع نابحاص  دسر ، ناشماجنا  هقدـنز  رفک و  هب  ات  هدرک  یقرت  يا  هبترم  هب  يا  هبترم  زا  یـصاعم  رد  بجع  نابحاص  هک  روط  نامه 
 . تسا ساسا  نازیم و  يور  زا  لد  رد  ناطیش  سفن و  دیاکم  .دننک  یقرت  نآ  هلماک  هجرد  هب  بجع  هصقان  هجرد  زا  تاعاط  رد 

هک یـسک  هب  ای  دـنک ، انز  ای  سفن  لتق  فیلکت  دـیتسه  ادـخ  زا  فوخ  اوقت و  هکلم  ياراد  هک  امـش  هب  سفن  تسین  نکمم  هاگ  چـیه 
نامیا نیا  رد  دیوگب  امش  هب  تسین  نکمم  رما  لوا  زا  .دیامن  ینزهار  يدزد و  داهنشیپ  تسا  سفن  تراهط  تفارش و  تلصخ  ياراد 

هلزان هجرد  زا  رما  يادتبا  نک .  دادملق  هاگرد  نیبرقم  نیبحم و  نیبوبحم و  هرمز  زا  ار  دوخ  ای  راذـگ ، تنم  دوخ  يادـخ  هب  لامعا  و 
لمع نمض  رد  و  دراد ، او  راکذا  تابحتـسم و  رد  تبظاوم  تدش  هب  دنک  یم  راداو  ار  امـش  دنک و  یم  زاب  امـش  لد  رد  هنخر  هتفرگ 

یم اقلا  امش  هب  دهد و  یم  هولج  امش  لاح  تبسانم  هب  امش  رظن  رد  ار  تیصعم  لها  زا  یکی 
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هزیکاپ كاپ و  امـش  هللادمحب  تسامـش و  تاجن  بجوم  امـش  لامعا  دیرتهب و  لقع  عرـش و  مکح  هب  صخـش  نیا  زا  امـش  هک  دـنک 
ره هک  يدنـسپدوخ ،  رگید  و  ادخ ، ناگدنب  هب  ینیبدب  یکی  دریگ : یم  هجیتن  ود  نیا ،  زا  .دیتسه  يرب  يراع و  یـصاعم  زا  دیتسه و 

ياراد تیـصعم  هب  تسالتبم  هک  یـصخش  نیا  تسا  نکمم  دـییوگب  ناطیـش  سفن و  هب  تسا .  دـسافم  همـشچرس  تاکلهم و  زا  ود 
تیاده ار  وا  هکلم  قلخ و  نآ  رون  دـنک و  قرغتـسم  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  دـشاب  يرگید  لامعا  ای  دـشاب  يا  هکلم 

تیـصعم زا  هک  بجع  هب  يالتبم  ات  هدرک  تیـصعم  هب  التبم  ادـخ  ار  صخـش  نیا  دـیاش  تبقاع ،  نسح  هب  وا  راک  دوش  رجنم  دـنک و 
نم نم  ؤملل  ریخ  بنذـلا  نءا  ملع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  تسا :  یفاک  ثیدـح  رد  هچنانچ  دوشن  تسا  رتدـب 
رتهب هانگ  هک  تسناد  ادـخ  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ماما  تفگ  ینعی  ( 112) .ادبءا بنذـب  انم  ؤم  یلتبا  ام  کلذ  الول  و  بجعلا ، 

ینیبدب نیمه  هطـساو  هب  نم  دـیاش  .درک و  یمن  یهانگ  هب  التبم  ار  نم  ؤم  هاگ  چـیه  دوب  نیا  هن  رگا  و  بجع ،  زا  نم  ؤم  يارب  تسا 
.دوش تبقاع  يدب  هب  رجنم  مراک 

شترطف رون  دیاش  بلق ،  رد  دینکن  زین  رفاک  هب  رییعت  دندومرف : یم  هادـف ،  یحور  ( 113  ،) يدابآ هاش  لماک ،  فراع  ام ، لیلج  خیش 
هب رما  .دنک  تبقاع  ءوس  هب  رجنم  ار  امش  راک  شنزرس  رییعت و  نیا  و  دنک ، تیاده  ار  وا 
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لقتنم ملاع  نیا  زا  رفک  لاح  اب  تسین  مولعم  هک  يرافک  دـندومرف  یم  هکلب  تسا .  یبلق  رییعت  زا  ریغ  زا  ریغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ناطیش سفن و  لاح ،  ره  رد  .دوش  امش  تایقرت  زا  عنام  اهنآ  تیناحور  دنـشاب و  هدش  تیاده  نتفر  لاح  رد  دیاش  .دینکن  نعل  دندش 

ات رتـالاب ، هجرد  هب  هجرد  نآ  زا  رگید و  هلحرم  هب  ار  امـش  هلحرم  نـیا  زا  مـک  مـک  دـننک ، یم  بـجع  زا  یلوا  هـلحرم  دراو  ار  اـمش 
دـنک و يراذـگ  تنم  كولملا  کلام  شیوخ و  تمعن  یلو  هب  دوخ  لامعا  ای  نامیا  هب  هک  دـناسرب  ییاج  هب  ار  ناسنا  راـک  هرخـالاب 

.دسر هجرد  رخآ  هب  شراک 

تسا بجع  دسافم  رد  لصف ، 

هچنانچ .دنک  یم  دساف  دـهد و  یم  انف  داب  هب  ار  ناسنا  لامعا  نامیا و  تسا و  تاقبوم  تاکلهم و  زا  هسفنب  شدوخ  بجع  هک  نادـب 
رد بجع  ار  نآ  هجرد  کی  مالسلا ،  هیلع  ماما ،  .ار  لمع  دنک  یم  دساف  هک  یبجع  زا  فیرش  ثیدح  نیا  رد  دنک  یم  لا  ؤس  يوار 

ار نم  ؤم  تهج  نآ  زا  و  یلاعت ،  قح  هاگرد  رد  تسا  رتدیدش  هانگ  زا  بجع  هک  يدینش  قباس  ثیدح  رد  و  تسا .  هداد  رارق  نامیا 
(114  .) هداد رارق  تاکلهم  زا  یکی  ار  نآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  و  بجع .  زا  دوش  نمیا  ات  دیامرف  یم  هانگ  هب  يالتبم 
هک یسک  ینعی  ( 115  .) کله بجعلا  هلخد  نم  تسا :  هدومرف  هک  دناسر  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  دنـس  قودـص  یلاما  رد  و 

رورس نیا  تروص  .دوش و  كاله  بجع ،  وا  رد  دبای  هار 
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شیامرف دشاب  نآ  هب  هراشا  دشاب  اسب  تسین .  نآ  هیبش  یتشحو  چیه  هک  تسا  تخـس  یکانلوه  تشحو و  توملادـعبام  خزرب و  رد 
(116  .) بجعلا نم  شحوءا  هدحو  و ال  مالسلا :،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  هب  شتیـصو  رد  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر 
هب ارم  هد  ربخ  دیسرپ : ناطیـش  زا  مالـسلا ،  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نارمع ،  نب  یـسوم  بجع .  زا  تسین  رتکانـسرت  ییاهنت  چیه  ینعی 

گرزب دوخ و  سفن  رب  دنک  بجع  یتقو  تفگ :   . ینک ادیپ  طلـست  یبای و  هار  وا  رب  ار  نآ  دوش  بکترم  یتقو  مدآ  دالوا  هک  یهانگ 
(117) .وا هانگ  شمشچ  رد  دوش  کچوک  ار و  شلمع  درامش 

روطچ درک : ضرع  .ار  ناقیدص  ناسرتب  ار و  ناراکهانگ  هد  تراشب  دواد ، يا  دنیامرف : یم  مالـسلا ،  هیلع  دواد ، هب  یلاعتم  دـنوادخ 
هانگ زا  مرذـگ  یم  ار و  هبوت  منک  یم  لوبق  نم  انامه  هک  ار  ناراکهانگ  هد  تراشب  دومرف : ار ؟ اهنیا  مناسرتب  ار و  اهنآ  مهد  تراـشب 
رگم باسح  يارب  زا  مراد  اپ  هب  نم  هک  يا  هدنب  تسین  انامه  هک  اریز  ناشدوخ ،  لامعا  هب  دـننکن  بجع  هک  ار  ناقیدـص  ناسرتب  و  ، 

.دنک یم  كاله  ار  اهنآ  زا  رتگرزب  نیقیدص و  هک  باسح  رد  هشقانم  زا  یلاعت  يادخ  هب  مرب  یم  هانپ  ( 118) .دوش كاله  هکنآ 

هریچ زیچ  هس  رد  رگا  دـیوگ : ناطیـش  دومرف : هک  دـناسر  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دنـس  لاـصخ  رد  ( 119  ) قودص خیش 
رایسب هک  یتقو  وا : زا  دوشن  لوبق  اهنآ  هک  اریز  دنکب ، هچ  ره  زا  مرادن  یکاب  مدآ  رسپ  هب  مدرگ 
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(120  .) بجع وا  رد  دبای  هار  و  ار ، دوخ  هانگ  دنک  شومارف  و  ار ، دوخ  لمع  درامش 

هشیر هک  لد  رد  و  تسا ،  تاقبوم  رئابک و  زا  يرایسب  وا  راب  هک  تسا  يا  هثیبخ  هرجش  وا  يدینـش ،  بجع  زا  هک  يدسافم  رب  هوالع 
.دنک رجنم  اهنآ  زا  رتالاب  كرش و  رفک و  هب  ار  ناسنا  راک  درک 

ار دوخ  دـیآ و  یمن  رب  شیوخ  سفن  حالـصا  ددـص  رد  بجعم  ناسنا  هکلب  تسا .  یـصاعم  ندرمـش  کـچوک  نآ  دـسافم  زا  یکی 
يدنـسپدوخ ظیلغ  باجح  بجع و  هدرپ  .دنک  كاپ  یـصاعم  ثول  ار  دوخ  هک  دتفا  یمن  رکف  رد  هاگ  چیه  درادنپ و  هزیکاپ  كاپ و 

دنک التبم  صقاون  عاونا  هب  دراد و  زاب  تالامک  عیمج  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  .دنیبب و  ار  دوخ  ياهیدب  هکنآ  زا  دوش  عنام 
 . جالع زا  دنک  زجاع  ار  سوفن  ءابطا  دبا و  كاله  هب  دنک  رجنم  ار  ناسنا  راک  و 

دناد و ینغتسم  یلاعت  قح  زا  ار  دوخ  هراچیب  لهاج  ناسنا  هک  دوش  ببس  نیا  .دنک و  دوخ  لامعا  رب  سفن و  رب  دامتعا  هکنآ  رگید  و 
هک دنک  نامگ  .دهد و  باوث  رجا و  ار  وا  هکنیا  هب  دوخ  کچوک  لقع  هب  دناد  مزلم  ار  یلاعت  قح  و  دنکن ، یلاعت  قح  لضف  هب  هجوت 

(121  .) هللاءاشنا دوش ، یم  بلطم  نیا  زا  يرکذ  نیا  زا  سپ  تسا .  باوث  قحتسم  دوش  راتفر  وا  اب  مه  لدع  اب  رگا 

رتهب شدوخ  لامعا  زا  هچرگ  درامـش ، زیچان  ار  مدرم  لاـمعا  درگنب و  تراـقح  رظن  اـب  ادـخ  ناگدـنب  هب  هکنآ  شرگید  دـسافم  زا  و 
كاله قرط  زا  یکی  زین  نیا  .دشاب و 
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 . تسوا قیرط  راخ  ناسنا و 

دناد و دـساف  ار  شقالخا  درامـش و  زیچان  ار  شلامعا  رگا  اعون  ناسنا  هک  اریز  .دـنک  راداو  ایر  هب  ار  ناسنا  هکنآ  رگید  دـسافم  زا  و 
اهنآ دناد ، دیلپ  تشز و  ار  دوخ  زیچ  همه  دوخ و  هکلب  شیوخ ،  لامعا  تافص و  تاذ و  هب  دشابن  بجعم  درامـشن و  لباق  ار  شنایا 

لامعا دید و  لماک  ار  دوخ  نوچ  یلو  .دنربن  هراکم  رازاب  هب  ار  تشز  دساف  عاتم  دنکن : ییامندوخ  درواینرب و  شیامن  ضرعم  رد  ار 
.ددرگ شورفدوخ  دیآرب و  هولج  ددص  رد  لباق ،  ار 

هکلهم هلیذر  بجوم  هلیذر  نیا  هکنآ  رگید  هدسفم  و  تسناد .  مه  بجع  دسافم  ار  اهنآ  دیاب  تشذگ ،  ایر  دسافم  مود  ثیدـح  رد 
وا دوخ  زا  زین  رگید  دـسافم  و  .دوش ) یم  نآ  زا  يداـی  نیا  زا  سپ  هللاءاـشنا   ) .دـنک ـالتبم  ار  ناـسنا  ربـکت  تیـصعم  هب  ددرگ و  ربـک 

 . تسا لیوطت  بجوم  شحرش  هک  دنک ، زورب  طیاسو  هب  ای  هطساویب 

دولخ يدبا و  كاله  يارب  کی  ره  هک  تسا  يروما  ءاشنم  و  تسا ،  رگید  لیاذر  مخت  هلیذر  نیا  هک  دـنادب  بجوم  صخـش  سپ ، 
 . تسا لقتسم  یببس  دوخ  باذع  رد 

، رورـس نآ  تیب  لها  مرکا و  لوسر  زا  هدراو  راثآ  رابخا و  هب  عوجر  و  درک ، هظحالم  تقد  اب  دیمهف و  تسرد  ار  دـسافم  نیا  رگا  و 
كاپ و هلیذر  نیا  زا  ار  دوخ  دـیآرب و  سفن  حالـصا  ددـص  رد  هک  دـناد  یم  مزال  دوخ  رب  هتبلا  درک ، نیعمجا ،  مهیلع و  هللا  تاولص 

رگید ملاع  هب  تشز  تفص  نیا  اب  هتساوخن  يادخ  ادابم  هک  دزادنارب  سفن  نطاب  زا  ار  نآ  هشیر 
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وا زا  هریبک  یـصاعم  لها  لاح  دنیبب  درک ، عولط  تمایق  خزرب و  ناطلـس  دـش و  هتـسب  یکلم  ییایند  مشچ  هک  تقو  کی  .دوش  لقتنم 
یلاعت قح  لضف  هب  هک  يدامتعا  ای  دنتـشاد  هک  یتمادـن  هطـساوب  هدومرف  دوخ  تمحر  راـحب  قرغتـسم  دـنوادخ  ار  اـهنآ  تسا :  رتهب 
باسح رد  یلاعت  يادخ  دوب ، هدرمش  زاین  یب  قح  لضف  زا  شتاذ  نطاب  رد  دوب و  هدید  لقتـسم  ار  دوخ  نوچ  هراچیب  نیا  و  دنتـشاد ،
یتداـبع چـیه  هک  دـنامهفب  وا  دوخ  هب  هدروآرد و  لدـع  نازیم  تحت  رد  تساوخ  یم  وا  دوخ  هکناـنچ  ار  وا  دوـمرف و  هشقاـنم  زین  وا 
بجوم اهنآ  دوخ  تسا ،  لهـس  تسا ،  زیچان  لطاب و  شنامیا  لامعا  هدروآ ،  قح  تحاس  زا  دعب  شتادابع  مامت  هدرکن و  قح  يارب 

رگا هک  دـنک ، راتفر  شلدـع  اب  یـسک  اب  یلاعت  يادـخ  هک  دـنکن  ادـخ  تسا .  میحج  رد  دولخ  هیاـم  میلا و  باذـع  مخت  تکـاله و 
دوخ تاجانم  رد  ماظع  ءاـیبنا  و  مالـسلا ،  هیلع  يدـه ،  همئا  .دـنرادن  یتاـجن  هار  نیرخآ  نیلوا و  زا  يدـحا  دـیآ  شیپ  یقرو  وچمه 

 ، نیموصعم همئا  قح و  هاـگرد  ناـصاخ  تاـجانم  ( 122) .دـندوب كانفوخ  باسح  رد  هشقانم  لدـع و  زا  دـنا و  هتـشاد  لضف  ياـنمت 
نکمم تادوجوم و  لضفا  هک  ییاـج  ( 123  .) تسا تیدوبع  هب  ماـیق  زا  زجع  ریـصقت و  هب  فارتـعا  هب  نوحـشم  مهیلع ،  هللا  تاولص 

؟ دوب دهاوخ  هچ  مدرم  ریاس  لاح  دهد  ( 124  ) کتدابع قح  كاندبع  ام  و  کتفرعم ،  قح  كانفرع  ام  نالعا  برقا 

رگا هک  دنناد  یم  اهنآ  .دنناد  یم  ار  بجاو  هب  نکمم  تبسن  یلاعت و  قح  تمظع  هب  دنا  فراع  اهنآ  يرآ ، 
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تاذ يانث  قح  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دنا  هدرکن  قح  تمعن  رکـش  دننارذگب ، حیبست  دیمحت و  تعاطا و  تدابع و  هب  ار  ایند  رمع  مامت 
ریاس و )  ) توق ملع و  تردق ،  تایح و  درادـن  يزیچ  دوخ  زا  يدوجوم  چـیه  هک  دـنناد  یم  اهنآ  .دنـشاب  هدروآ  اج  هب  ار  تافـص  و 

ات دراد  یلاـمک  هچ  دوـخ  زا  نکمم  لقتـسم .  هن  تسا  لظتـسم  ضحم و  رقف  هکلب  ریقف ، نکمم ،  و  تسوا ،  لاـمک  لـظ  تـالامک ، 
زا اهنآ  .دنا  قح  لالج  لامج و  هب  ءافرع  دنتـسه و  هللااب  ءافرع  اهنآ  دـیامن ؟ یـشورف  لمع  ات  دراد  یتردـق  هچ  دـنک ؟ یـشورف  لامک 

تلفغ ینادان و  لهج و  باجح  هک  میتسه  اه  هراچیب  ام  دندرک ، هدـهاشم  ار  بجاو  لامک  دوخ و  زجع  صقن و  نایع  دوهـش و  يور 
لباقم رد  هک  تسا  هتفرگ  ار  نامکرادـم  ریاس  شوه و  لقع و  شوگ و  مشچ و  نانچ  بلاـق  بلق و  یـصاعم  هدرپ  يدنـسپدوخ و  و 

 . میلیاق تیئیش  لالقتسا و  دوخ  يارب  مینک و  یم  مادنا  ضرع  قح  هرهاق  تنطلس 

لهج و نیا  كولملا .  کلام  اب  دوخ  هفیظو  زا  لفاغ  نکمم  تخبدـب  يا  قلاخ ،  اـب  دوخ  تبـسن  دوخ و  زا  ربخیب  نکمم  هراـچیب  يا 
ءاشنم رـس  زا  راک  یبارخ  هدرک .  اهترودـک  اهتملظ و  همه  نیا  هب  يالتبم  ار  اـم  هدـش و  اهیتخبدـب  همه  نیا  بابـسا  هک  تسا  یناداـن 

ددص رد  و  تساهتبیصم ،  همه  بجوم  نیا  و  تسا ،  هدرم  ام  لد  تسا و  روک  ام  فراعم  مشچ  همشچرس .  زا  بآ  یگدولآ  تسا و 
 . میتسین مه  حالصا 

نک تیانع  قیفوت  ام  هب  وت  ادنوادخ ،
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.امرف تیانع  ام  هب  یبیصن  کی  يدرک  زیربل  ار  ایلوا  افرع و  بولق  هک  دوخ  فراعم  راونا  زا  وت  نک .  انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  ار  ام  وت  . 
ياه هراچیب  ام  هب  ار  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  ینعم  وت  .امنب  ام  هب  ار  ام  صقاون  هد و  ناشن  ام  هب  ار  دوخ  تنطلـس  تردـق و  هطاـحا  وت 

 . تسین قولخم  زا  يا  هدمحم  چیه  هکنیا  هب  نک  انشآ  ار  ام  بولق  وت  نامهفب .  میهد ،  یم  تبـسن  قلخ  هب  ار  دماحم  همه  هک  لفاغ ، 
هب ار  دیحوت  هکرابم  هملک  وت  .امنب  ام  هب  ار  ( 125  .) کسفن نمف  هئیس  نم  کباصءا  ام  هللا و  نمف  هنـسح  نم  کباصءا  ام  تقیقح  وت 

 . نک دراو  ام  هردکم  هیساق  بولق 

وت نک .  نوریب  ام  لد  زا  ار  ایند  بح  سفن و  بح  وت  میدنسپدوخ ،  هاوخدوخ و  ام  قافن ،  كرش و  لها  میتملظ و  باجح و  لها  ام 
(126) .ریدق یش ء  لک  یلع  کنا  نک .  تسرپادخ  هاوخ و  ادخ  ار  ام 

 . تسا سفن  بح  بجع  ءاشنم  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

یناـسنا و ياـهاطخ  ماـمت  ءاشنمرـس  تسا و  سفن  بح  هب  روطفم  ناـسنا  هک  نوچ  دوش ، ادـیپ  سفن  بح  زا  بجع  هلیذر  هک  نادـب 
هب ار  دوـخ  دـیآ و  گرزب  شرظن  هب  شدوـخ  کـچوک  لاـمعا  ناـسنا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا .  سفن  بـح  یقـالخا  لـیاذر 

هکلب دـناد ، حدـم  بجوتـسم  انث و  قحتـسم  لباقان  لامعا  هطـساو  هب  ار  دوخ  و  درامـش ، قح  هاگرد  ناصاخ  ناـبوخ و  زا  نآ  هطـساو 
دهد یمن  تیمها  نادنچ  دید ، دوخ  لامعا  زا  رتگرزب  رتهب و  لامعا  ریغ  زا  رگا  دنک ، هولج  وکین  شرظن  رد  یهاگ  شلامعا  حیابق 
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کی هب  لیوءات  ار  دوخ  راجنهان  تشز و  ياهراک  و  دنک ، یم  يدب  زا  هبترم  کی  هب  لیوءات  ار  مدرم  بوخ  ياهراک  ناسنا  هشیمه  و 
لمع کی  اب  سفن  بح  نیا  هطساوب  نیب .  شوخ  شدوخ  هب  تبسن  یلو  تسا ،  نیبدب  ادخ  قلخ  هب  تبـسن  .دنک  یم  یبوخ  زا  هبترم 

رد يردـق  ام  نونکا  تسبوخ  .دـناد  تمحر  بجتـسوم  یلاعت و  قح  راکبلط  ار  دوخ  تادـعبم  تفاـثک و  رازه  هب  طولخم  کـچوک 
اهنآ هب  فاصنا  رظن  اب  هدروآ  لقع  رابتعا  تحت  رد  يردـق  دوش  یم  رداص  ام  زا  هک  هیداـبع  لاـعفا  مینک و  رکفت  دوخ  هنـسح  لاـمعا 

بضغ و باقع و  مول و  قیال  ای  میتسه ،  تمحر  باوث و  قحتـسم  انث و  حدـم و  بجوتـسم  اـم  اـهنآ  هطـساو  هب  اـیآ  مینیبب  مینک  رظن 
قفاوم تسا و  اجب  دنازوسب  بضغ  رهق و  شتآ  هب  تسا  هنسح  ام  رظن  رد  هک  یلامعا  نیمه  هطساو  هب  ار  ام  یلاعت  قح  رگا  و  تمقن . 

 . تسا لدع 

 ، لمءات رکف و  زا  دـعب  فاصنا ،  رظن  هب  امـش  زا  مهد و  یم  رارق  مکح  منکب  مهاوخ  یم  هک  یلا  ؤس  نیا  رد  ار  امـش  دوخ  نونکا  نم 
ربخ امـش  هب  تسا ،  قدصم  قداص و  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  تاولـص  مرکا ،  یبن  رگا  هک  تسا  نیا  لا  ؤس  نآ  و  مهاوخ .  یم  قیدـصت 
رمع مامت  رد  ای  دییامن ، سفن  شهاوخ  تاوهـش و  كرت  دییامن و  وا  رماوا  تعاطا  دـینک و  ادـخ  تدابع  رمع  مامت  رد  رگا  هک  دـهد 

تاجرد رد  دینک ، راتفر  دوخ  تاوهش  یناسفن و  لیم  قباطم  دینک و  وا  هتفگ  فالخ 
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زامن دوب ، دیهاوخ  نمیا  باذع  زا  تفر و  دیهاوخ  تشهب  دیتسه و  تاجن  لها  امـش  تروص  ره  رد  دـنک و  یمن  یقرف  امـش  ترخآ 
كرت دیئامن و  وا  حدم  انث و  دینک و  وا  تدابع  امـش  هک  تسا  نیا  رد  طقف  یلاعت  قح  ياضر  یلو  درادن ، یتوافت  دـینک  انز  ای  دـینک 

لها زا  امش  ایآ  دننک ، یمن  اطع  یباوث  دنهد و  یمن  يرجا  مه  نیا  لباقم  رد  دیئامن ، ملاع  نیا  رد  ار  یناسفن  ياهلیم  دوخ و  تاوهش 
رطاخ یلاعت و  قح  ياضر  يارب  دوخ  رب  ار  یناسفن  تاذل  و  دـیدرک ، یم  تاوهـش  كرت  امـش  تدابع ؟  لها  ای  دـیدش  یم  تیـصعم 
مزالم تاوهـش و  رد  رمغنم  ای  دیدومن  یم  تاعامج  هعمج و  تابحتـسم و  هب  تبظاوم  زاب  امـش  هن ؟  ای  دـیدرک  یم  مارح  وا  یهاوخ 

مدوخ و زا  هدنب  .دیهد  باوج  يراکایر  يزاس و  رهاظ  نودب  فاصنا  رظن  کی  اب  دـیدیدرگ ؟ یم  کلذ  ریغ  تاینغت و  بعل و  وهل و 
 . میدش یم  یناسفن  تایهتشم  لعاف  كرات و  ار  تاعاطا  میدش و  یم  تیصعم  لها  هک  مهد  یم  ربخ  دنتسه  مدوخ  لثم  هک  یناسک 

تسرپ و مکـش  ام  تسا  جرف  نطب و  ندرک  هرادا  يارب  یناسفن و  تاذـل  يارب  ام  ياهراک  مامت  هک  دـش  لـصاح  هجیتن  نیا  زا  سپ ، 
هک زامن  تسا .  تاوهـش  طاسب  نتخادنا  هار  ام  لامآ  هلبق  رظن و  ههجو  مینک .  یم  رتگرزب  تذـل  يارب  تذـل  كرت  میتسرپ :  توهش 
 ، تسین رما  تعاطا  هب  طوبرم  درادن ، قح  برقت  هب  یطبر  تشهب !  ياهنز  هب  برق  يارب  میروآ  یم  اج  هب  ام  تسا  یهلا  برق  جارعم 

نارازه ادخ  ياضر  اب 
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 . تسا رود  گنسرف 

درو رکذ و  هب  بظاوم  سدـقم  وـت  یمهف ،  یمن  رگید  زیچ  دوـخ  بضغ  توهـش و  هرادا  زج  هک  هیهلا  فراـعم  زا  ربـخیب  هراـچیب  يا 
فاصنا يوزارت  رد  قالخا ،  تائیـس  زا  بنجتم  هنـسح و  قالخا  هب  قلختم  تامرحم و  تاهورکم و  كرات  تاـبجاو و  تابحتـسم و 
ياهتبعل اب  ندـش  شوغامه  نیدرمز و  ياهتخت  رب  نتـسشن  یناسفن و  تاوهـش  هب  ندیـسر  يارب  زا  ینک  یم  هک  ار  ییاـهراک  راذـگب 

 ، یناسفن ياهوزرآ  هب  ندیسر  رظنم و  وکین  ياهرصق  رد  ندرک  ینکس  قربتسا و  ریرح و  ياهسابل  ندیشوپ  یتشهب و  گنش  خوش و 
هلمع اب  امـش  ایآ  تسناد ؟  قح  شتـسرپ  داد و  تبـسن  ادخ  هب  تسا ،  سفن  شتـسرپ  یهاوخدوخ و  يارب  مامت  هک  ار ، اهنیا  دیاب  ایآ 

یم بیذـکت  ار  وا  مدرک ،  ار  لمع  نیا  راک  بحاص  ضحم  نم  دـیوگب  وا  رگا  هک  دـیراد  یقرف  هچ  دـنک  یم  راک  دزم  يارب  هک  يا 
ای تسادخ ،  هب  یکیدزن  يارب  امش  زامن  امش  ایآ  ادخ ؟ هب  برقت  يارب  منک  یم  زامن  دییوگ  یم  هک  دیتسین  وگغورد  امش  ایآ  دینک ؟
ام تادابع  نیا  مامت  ادـخ  ءایلوا  هللااب و  يافرع  شیپ  میوگب ،  شاف  تسا ؟  تاوهـش  هب  ندیـسر  تسا و  تشهب  ياهنز  هب  برقت  يارب 

راتفر قح  ياضر  فالخرب  وا  نیبرقم  هکئالم  رـضحم  رد  هلالج و  لـج  قح  ترـضح  روضح  رد  هراـچیب ،  تسا .  هریبک  ناـهانگ  زا 
نیدـنچ تدابع  ره  رد  هدرکن  ایح  تقو  نآ  ینک ،  یم  ناطیـش  هراـما و  سفن  يارب  تسا  قح  برق  جارعم  هک  یتداـبع  و  ینک ،  یم 

نیبرقم هکئالم  تیبوبر و  رضحم  رد  غورد 
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نیا یـشک .  یمن  مه  تلاـجخ  ییاـمن و  یم  مه  للذـت  بجع و  ینک و  یم  مه  يراذـگ  تنم  ینز و  یم  ارتفا  نیدـنچ  ییوگ و  یم 
نآ یگرزب  يدب و  تسا و  كرش  ایر  هک  اریز  دراد ؟ یقرف  هچ  تسا ،  ایر  اهنآ  دشا  هک  نایـصع ،  لها  تیـصعم  اب  وت  نم و  تدابع 
نآ رد  صالخا  صولخ و  هبئاـش ،  تسا و  ضحم  كرـش  اـم  تاداـبع  ماـمت  يدرکن .  ادـخ  يارب  ار  تداـبع  هک  تسا  نآ  تهج  زا 

 . تسا جرف  نطب و  هرادا  و )  ) ریمعت تاوهش و  يارب  طقف  درادن ، تیلخدم  نآ  رد  مه  كارتشا  قیرط  هب  ادخ  ياضر  هکلب  تسین ، 

هب ندیـسر  يارب  هک  يزامن  تسین ،  ادخ  يارب  زامن  نیا  یتشهب  ای  ییایند  نز  هچ  دـشاب  نز  یهاوخرطاخ  يارب  هک  يزامن  زیزع ، يا 
یم لالد  جـنغ و  هوشع و  ینک و  یم  یـشورف  هزمغ  زان و  ردـقنیا  ارچ  سپ  درادـن ، طابترا  ادـخ  هب  ترخآ  لامآ  ای  دـشاب  ایند  لامآ 

زامن نیمه  اب  وت  هراچیب ،  ینک ؟  یم  باسح  قح  هاگرد  ناصاخ  زا  ار  دوخ  ینک ،  یم  هاگن  تراقح  رظن  هب  ادخ  ناگدـنب  هب  ینک ، 
نیمه رد  دوـخ  يارب  و  یناد ،  یم  راــکبلط  ار  دوــخ  ارچ  سپ  یتــسه !  ( 127  ) یعارذ داتفه  ریجنز  بجوتـسم  یباذـع و  قحتـسم 

و تسین ،  ادخ  يارب  زا  هک  شاب  هجوتم  نکب و  يرومءام  ار  هک  یلامعا  وت  ینک ؟  یم  هیهت  رگید  یباذع  بجع  للذت و  يراکبلط و 
يادخ ار  كرش  زا  تمسق  کی  و  درب ، یم  تشهب  هب  ار  وت  محرت  لضفت و  اب  یلاعت  يادخ  هک  نادب 
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راذگب تسا .  هدیشوپ  اهنآ  يور  هب  تیراتس  هدرپ  شتمحر  نارفغ و  هطساو  هب  هداد و  فیفخت  اهنآ  هب  شناگدنب  فعض  يارب  یلاعت 
يادـخ هک  دـشاب ، هداـتفا  میتشاذـگ ،  تداـبع  ار  شمـسا  هک  تائیـس ،  نیا  يور  هب  قـح  نارفغ  باـجح  و  دوـشن ، هدـیرد  هدرپ  نیا 

 . تسین تیصعم  لها  هقبوم  ياهتیصعم  دنگ  زا  رتمک  ام  تادابع  دنگ  دیآ ، شیپ  لدع  قرو  ددرگرب و  قرو  نیا  رگا  هتساوخن 

 ، مالـسلا هیلع  قداص ،  ماما  ترـضح  هب  دنـس  یفاک  رد  ( 128  ،) ینیلک مالـسالا ،  هقث  هک  یثیدـح  هب  نیا  زا  شیپ  میدرک  هراـشا  اـم 
.انمیت اکربت و  مینک  یم  لقن  ترابع  نیع  هب  ار  ثیدح  نآ  زا  یضعب  اجنیا  و  هدناسر ، 

رذنءا نیبنذملا و  رـشب  دواد ، ای  دوادـل : لجوزع  هللا  لاق  هلآ :)  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يءا   ) لاق ثیدـح ،  یف  هللادـبع  یبءا  نع 
و بنذلا ،  نع  وفعءا  هبوتلا و  لبقءا  ینءا  نیبنذملا  رـشب  دواد ، ای  لاق :  نیقیدصلا ؟  رذنا  نیبنذـملا و  رـشبا  فیک  لاق :  نیقیدـصلا ! 

(129  .) کله الا  باسحلل  هبصنءا  دبع  سیل  هناف  مهلامعءاب ،  اوبجعی  نءا ال  نیقیدصلا  رذنءا 

هب لجوزع  يادـخ  تفگ  هک  دـیامرف  یم  لقن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  بانج  زا  هیلع ،  هللا  مالـس  قداص ،  ماـما  باـنج 
مناـسرتب ار و  ناراـکهانگ  مهد  تراـشب  هنوـگچ  تفگ :  ار ! نیقیدـص  ناـسرتب  ار و  ناراـکهانگ  هد  تراـشب  دواد  يا  دوـمرف : دواد 

ار ناقیدص  ناسرتب  و  مرذگ ،  یم  هانگ  زا  منک و  یم  لوبق  هبوت  انامه  نم  هک  ناراکهانگ  هد  تراشب  دواد  يا  تفگ :  ار ؟ نیقیدص 
 ، ناشلامعا هب  دننکن  بجع  هک 
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.ددرگ كاله  هکنآ  رگم  باسح  يارب  مراد  اپ  هب  نم  هک  يا  هدنب  تسین  هک  اریز 

رد همه  اهنیا  میئوگ ؟  یم  هچ  وت  نم و  دـنا ، كاپ  تیـصعم  هانگ و  زا  اهنآ  هکنآ  اب  دـنا ، كاله  باسح  رد  نیقیدـص  هکنآ  زا  دـعب 
ام يارب  دـتفا  قافتا  مک  و  دـشاب ، صلاخم  تسا ،  تامرحم  تاقبوم و  زا  هک  ییایند ،  ءاـیر  زا  امـش  نم و  لاـمعا  هک  تسا  یتروص 

ياج افاصنا  رگا  و  نکب ،  هزمغ ،  زان و  للدـت و  تسا و  بجع  ياج  زاب  رگا  نونکا  .دـنام  هتفگن  راذـگب  قافن .  ایر و  زا  یلاخ  لمع 
نآ زا  تداـبع و  نآ  زا  عـقاو  دـج و  يور  زا  يدرک  هک  یتداـبع  ره  زا  دـعب  تـسا ،  ریـصقت  هـب  فارتـعا  یگدنکفارـس و  تـلجخ و 
رد هک  درادن  هبوت  ایآ  نک .  هبوت  رافغتـسا و  يداد ،  دوخ  هب  تهج  یب  هک  اهتبـسن  نآ  زا  یتفگ ،  یلاعت  قح  رـضحم  رد  هک  اهغورد 
نا نیکرـشملا ،  منم  انا  ام  املـسم و  افینح  ضرالاو  تاومـسلا  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  زامن  رد  دورو  زا  لبق  یئوگ  یم  قح  لباقم 

دیملسم امش  ایآ  تسا ؟  ضرا  تاوامس و  رطاف  هب  امش  بلق  ههجو  ایآ  ( 130  .) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتالص و 
بر هللادمحلا  ییوگ  یم  زامن  رد  درادن  تلاجخ  ایآ  تسادخ ؟  يارب  امش  تامم  ایحم و  تدابع و  زامن و  ایآ  دیصلاخ ؟ كرش  زا  و 

؟ دینک یم  تباث  تدمحم  وا  نانمشد  يارب  هکلب  ناگدنب ،  يارب  هکنیا  ای  دیناد ، یم  قح  نآ  زا  ار  دماحم  عیمج  امـش  ایآ  نیملاعلا ؟ 
وت لوق  تسین  غورد  ایآ 
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كایا درادن  تلجخ  درادـن ؟ هبوت  ایآ  ینک ؟  یم  تباث  ریغ  يارب  ملاع  نیمه  رد  ار  تیبوبر  هک  نیا  اب  نیملاعلا ،  بر  یئوگ  یم  هک 
وت ایآ  هاوخ ؟  نیعلاروح  ای  یهاوخ  ادـخ  وت  ایآ  دوخ ؟ جرف  نطب و  تدابع  ای  ینک  یم  ادـخ  تدابع  وت  ایآ  نیعتـسن ؟  كایا  دـبعن و 
 ، يور یم  هک  هللا  تیب  ترایز  هب  وت  اـیآ  تسا ؟)   ) ادـخ تسین  رظن  رد  هک  يزیچ  اـهراک  رد  اـی  یبلط ،  یم  طـقف  ادـخ  زا  تناعتـسا 

نفغـش رایدـلا  بح  ام  و  رعاش : لوق  هب  تسا  منرتم  تبلق  تسا و  هناـخ  بحاـص  تبولطم  بلطم و  تسادـخ و  تدوصقم  دـصقم و 
هنیس رـس و  هب  ینک  یم  ازع  هماقا  نامولظم  دیـس  يارب  وت  ایآ  یبلط ؟  یم  ار  قح  لالج  لامج و  راثآ  یتسه ؟  وجادخ  ( 131 (؟  یبلق

توهش ینک ؟  اپرب  يرادازع  سلجم  دنک  یم  راداو  ار  وت  تمکـش  تدوخ ؟  يوزرآ  لامآ و  هب  ندیـسر  يارب  ای  ینز ،  یم  وا  يارب 
؟ دشک یم  تادابع  کسانم و  هب  ار  وت  سفن  ياوه  يورب ؟  تعامج  زامن  دنک  یم  راداو  ار  وت  عاقو 

ریغ لامعا  یمه  و  ینکب ،  یـصلاخ  لمع  کـی  هراـچیب  وت  دـنراذگ  یمن  هک  نادـب  .وش  قیقد  ناطیـش  سفن و  دـیاکم  رد  ردارب ، يا 
بجع و نیا  هطـساو  هب  هک  دننک  یم  يراک  یناسرب .  لزنم  رـس  هب  دنراذگ  یمن  هدرک  لوبق  وت  زا  شلـضف  هب  دنوادخ  هک  ار  هصلاخ 

یمن مه  نیعلاروح  تشهب و  هب  يرود ،  هک  وا  ياضر  ادخ و  زا  .دورب  تبیج  زا  مه  عفن  نیا  دورب ، انف  داب  هب  تلامعا  همه  اجیب  للدت 
یسر
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رس و هدیدنگ  هدیسوپ  لامعا  نیا  هطساو  هب  يدرک  نامگ  وت  يوش .  یم  مه  رهق  شتآ  رد  بذعم  باذع و  رد  دلخم  تسا ،  لهس  ، 
ادیپ یلاعت  قح  رب  قاقحتسا  تسا ،  لامعا  یلوبق  زا  عنام  کی  ره  هک  رگید ، تبیصم  رازه  هعمـس و  ایر و  هب  طولخم  هتـسکش  تسد 

، اهنآ بلق  شتآ  نیبحم و  لد  زا  عالطا  یب  تخبدب  يا  نیبحم ،  لاح  زا  ربخ  یب  هراچیب  يا  يدش  نیبوبحم  نیبحم و  زا  ای  يدرک !؟ 
ینک یم  لایخ  وت  تسوت !  نم و  لثم  ناشلامعا  مه  اهنآ  يدرک  نامگ  وت  اـهنآ ، لاـمعا  رون  نیـصلخم و  زوس  زا  لـفاغ  ياون  یب  يا 

رتحیحص شتئارق  ای  دنک ؟ یم  رتینالوط  ار  نیلاضلا  الو  دم  هک  تسا  نیا  ام  اب  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  زامن  زایتما  هک 
زامن تعکر  دص  دنچ  یبش  هک  تسا  نیا  هب  راوگرزب  نآ  زایتما  ای  تسا ؟  رتشیب  شداروا  راکذا و  عوکر و  دوجس و  لوط  ای  تسا ؟ 

نیا رانا  یبالگ و  نیعلاروح و  يارب  مه  وا  تسا ؟  وت  نم و  تاجانم  لثم  مه  مالسلا ،  هیلع  نیدجاسلا ،  دیس  تاجانم  ای  دناوخ ؟ یم 
دنهد و رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  رـشب  رگا  هک  ( 132  .) میظع مسقل  هنا  تسا و  مسق  ناشدوخ  هب  تشاد ؟  زادـگ  زوس و  هلاـن و  ردـق 
 ! مالسلا هیلع  یلع ،  تیالو  ماقم  هب  تفرعم  نیا  اب  نم  قرف  رب  كاخ  دنناوت ! یمن  دنیوگب  ار  ینم  ؤملاریما  هللا  الا  هلا  کی ال  دنهاوخب 

زا ریغ  نیلسرم  ءایبنا  نیبرقم و  هکئالم  رگا  هک  مسق  بلاط  یبا  نب  یلع  ماقم  هب 
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دناد یمن  اهنآ  دوخ  زج  ار  اهنآ  بلق  لاح  .دـنناوتن  دـنیوگب  ار  وا  ریبکت  کـی  دـنهاوخب  تسوا  ریغ  یلع و  يـالوم  هک  متاـخ  لوسر 
 . یسک

ضاترم يا  دهاجم ، يا  میکح ،  يا  یفوص ،  يا  فراع ،  يا  نکم .  ادخ  بح  يوعد  ردق  نیا  نزم !  ادخ  فال  ردـق  نیا  زیزع ، يا 
ياه هراـچیب  يا  نآ ،  ياوه  سفن و  دـیاکم  راـچد  ياهتخبدـب  يا  راـتفرگ ، ياـه  هراـچیب  يا  سدـقم ،  يا  نم ،  ؤم  يا  هیقف ،  يا  ، 

هب نظ  نسح  ردـق  نیا  .دـیرود  اهگنـسرف  یهاوخ  ادـخ  صولخ و  زا  همه  دـیتسه ! هراچیب  همه  سفن  بح  یناـما و  لاـمآ و  راـتفرگ 
دحوم تسا ؟  هاوخدوخ  ای  دیوج  یم  ار  ادخ  دینیبب  دیـسرپب  دوخ  بولق  زا  .دینکن  للدـت  هوشع و  ردـق  نیا  .دیـشاب  هتـشادن  ناتدوخ 
اـضرف هک  یلمع  دراد ؟ ینعم  هچ  ندـیلاب  لمع  هب  ردـق  نیا  هچ ؟  ینعی  اـه  بجع  نیا  سپ  تسا ؟  كرـشم  اـی  بلط ،  یکی  تسا و 

نطب و تاوهـش  هب  ندیـسر  شتمیق  دشاب ، تادسفم  ریاس  بجع و  كرـش و  ایر و  زا  یلاخ  دشاب و  تسرد  شطیارـش  ءازجا و  مامت 
حیابق زا  لامعا  نیا  تشاد .  اهمشچ  زا  روتسم  دیاب  ار  لامعا  نیا  دیهد ؟ یم  هکئالم  لیوحت  ردق  نیا  هک  دراد  یتیلباق  هچ  تسا  جرف 

.دنک اهنآ  رتس  دشکب و  تلجخ  اهنآ  زا  ناسنا  دیاب  تسا !  عیاجف  و 

هلآ دمحم و  قحب  امرف  ظفح  اهنآ  دیاکم  زا  ار  ام  تدوخ  وت  هراما .  سفن  ناطیش و  رـش  زا  اه  هراچیب  ام  میرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ 
 . مهیلع هللا  یلص  ، 

عبارلا ثیدحلا 

مراهچ ثیدح 

یلا لصتملا  دنسلاب 
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 ، هللادـبع ابءا  تلءاس  لاـق :  میکح ،  نع  ناـبءا ،  نع  سنوی ،  نع  یـسیع ،  نب  دـمحم  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  بوقعی  نب  دـمحم 
(133  .) هاندءا ربکلا  نا  لاقف :  .داحلالا  یندءا  نع  مالسلا ،  هیلع 

 : همجرت

یگرزب دـنک و  عفرت  ناسنا  هک  هیناسفن  تلاح  کی  زا  تسا  ترابع  ربک  حرـش  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  مدیـسرپ  تفگ  میکح 
دنک زورب  جراخ  رد  هکک  تسا  يراثآ  دوش و  یم  رداص  ناـسنا  زا  هک  تسا  یلاـمعا  نآ  رثا  .دوخ و  ریغ  رب  دـشورف  یگرزب  دـنک و 

 . تسا بجع  زا  ریغ  تفص  نیا  .درک و  ربکت  دنیوگ  هک 

يدنـسپدوخ بجع  هک  اریز  تسا ،  بجع  هرمث  هدـیلو و  هثیبـخ  هلیذر  نیا  تشز و  تفـص  نیا  دـش ، رکذ  قباـس  هک  يروط  هب  هکلب 
هک دهد  یم  تسد  وا  هب  یتلاح  کی  دـید ، یلامک  دوخ  رد  هک  ناسنا  تسا .  یـشورف  تمظع  ریغ و  رب  ندرک  یگرزب  ربک  و  تسا ، 

مهوتم لامک  نآ  دـقاف  ار  دوخ  ریغ  نوچ  و  دـنیوگ ، بجع  ار  تلاـح  نآ  و  تسا ،  نآ  ریغ  للدـت و  جـنغ و  رورـس و  زا  تراـبع  نآ 
یـشورف و یگرزب  تلاح  کی  تی  ؤر  نیا  زا  و  تسا ،  مدـقت  قوفت و  تی  ؤر  نآ  هک  دـهد  تسد  يرگید  تلاح  وا  رد  درک ، نامگ 
هچ ندـب و  تئیه  رد  هچ  رهاظ ، رد  نآ  رثا  تسا و  نطاب  بلق و  رد  مامت  اـهنیا  .دـنیوگ و  ربک  ار  نآ  هک  دـهد  تسد  یمظعت  عفرت و 

، دیازفا یهاوخدوخ  نوچ  و  دوش ، هاوخدوخ  نیبدوخ  ناسنا  هلمجلاب ،  و  تسا .  ربکت  دشاب  لاوقا  لاعفا و  رد 
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.دنک یشورفدوخ  دیآ ، زیربل  يدنسپدوخ  نوچ  و  ددرگ ، دنسپدوخ 

نیا زا  و  تسا ،  طلتخم  قیقد و  رایـسب  لیاضف ،  لامک و  بناج  رد  هچ  لیاذر و  صقن و  بناج  رد  هچ  هیناسفن ،  تافـص  هک  نادب  و 
، ددرگ عقاو  اهنآ  دیدحت  رد  مالعا  ءاملع  نیب  دیدش  فالتخا  هک  دشاب  اسب  هچ  و  تسا ،  لکشم  تیاغب  یضعب  اب  یـضعب  قرف  تهج 

نادجو هب  راذگاو  ار  روما  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب  اذهل  .درک  فیرعت  دشاب  هشدخ  زا  یلاخ  هک  يروط  هب  ار  ینادجو  تفـص  دوشن  ای 
 . مییامن زاب  دوصقم  دصقم و  لصا  زا  میهد و  ییاهر  یشارت  موهفم  دیق  زا  ار  دوخ  مینک و 

زین بجع  رد  هک  رگید  تاجرد  زا  یضعب  .دش و  رکذ  بجع  رد  هک  یتاجرد  هیبش  تسا  یتاجرد  ربک  يارب  زا  هک  تسناد  دیاب  سپ 
تـشذگ بجع  رد  نآ  هیبـش  هک  هچنآ  اـما  .دوش  یم  رکذ  تسا  مهم  مه  اـج  نیا  رد  دوبن و  مهم  اـج  نآ  رد  نوـچ  یلو  تشاد  ریظن 

 : تسا هجرد  شش 

 . تسا هلطاب  دیاقع  رفک و  هطساو  هب  ربک  نآ ،  لباقم  رد  و  هقح ،  دیاقع  نامیا و  هطساو  هب  ربک  یکی 

 . تسا راجنهان  تاکلم  قالخا و  لیاذر  هطساو  هب  ربک  نآ ،  لباقم  رد  و  هدیمح ،  تافص  هلضاف و  تاکلم  هطساو  هب  ربک  رگید 

 . تسا لاعفا  تائیس  یصاعم و  هطساو  هب  ربک  نآ ،  لباقم  رد  و  تسا ،  لامعا  تاحلاص  تادابع و  کسانم و  هطساو  هب  ربک  رگید  و 

رگید ببس  ار  نآ  تسا  نکمم  و  تسا ،  سفن  رد  هک  دشاب  بجع  هجرد  نامه  هدیلو  تسا  نکمم  اهنیا  زا  کی  ره  و 
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هیجراخ روما  هطساو  هب  ربک  دوش ، یم  رظن  دروم  صوصخلاب  اجنیا  هک  هچنآ  اما  و  ( 134) .دوش یم  نآ  هب  هراشا  نیا  زا  دعب  هک  دشاب 
یـضعب هب  هراشا  دـنچ  یلوصف  نمـض  رد  هللاءاشنا  ام  و  نآ .  ریغ  تساـیر و  تدایـس و  لاـنم و  لاـم و  بسح و  بسن و  لـثم  تسا ، 

 . میبلط یم  ریغ  نتشیوخ و  رد  ریثءات  قیفوت  یلاعت  يادخ  زا  و  مییامن ،  یم  دوخ  رودقم  رادقم  هب  نآ  جالع  هلیذر و  نیا  دسافم 

تسا ربک  تاجرد  نایب  رد  لصف 

هللا تاولـص  ءایلوا ، لسر و  ءایبنا و  هب  ربک  مود ،  یلاعت .  يادخ  هب  ربک  لوا ،  تسا :  یتاجرد  رگید  رابتعا  هب  ربک  يارب  زا  هک  نادـب 
زین نآ  هک  ادخ ، ناگدنب  رب  ربک  مراهچ ،  .ددرگرب  یلاعت  يادخ  هب  ربک  هب  زین  ود  نیا  هک  یلاعت ،  يادخ  رماوا  هب  ربک  موس ،  مهیلع . 

.ددرگرب ادخ  هب  ربک  هب  تفرعم  لها  شیپ 

ادـیپ تیهولا  نایعدـم  دوحج و  رفک و  لها  رد  تسا ،  نآ  يالعا  هبترم  رت و  کلهم  رتحیبق و  همه  زا  هک  یلاعت ،  يادـخ  هب  ربک  اـما 
یناداـن و لـهج و  تیاـغ  زا  نیا  و  تسین .  بساـنم  نآ  رکذ  هک  دوش  ادـیپ  تناـید  لـها  ضعب  رد  نآ  زا  يا  هنوـمن  یهاـگ  .دوـش و 

.ار دوجولا  بجاو  ماقم  شیوخ و  دح  تسا  نکمم  نتسنادن 

نیرشبل نم  ؤنءا  دنتفگ : هک  اهنآ  لاح  زا  تسا  هداد  ربخ  یلاعت  يادخ  داتفا و  یم  قافتا  رایـسب  ایبنا  نامز  رد  ایلوا  ایبنا و  رب  ربک  اما  و 
رد و  ( 136  .) میظع نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نآرقلا  اذه  لزن  الول  دنتفگ : تلم  نیا  لها  زا  و  ( 135) .انلثم
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 . تسا مالسا  هب  نیلحتم  زا  یضعب  رد  نآ  زا  يا  هنومن  اهنامز  نیا  رد  دیدرگ و  عقاو  رایسب  ادخ  ایلوا  رب  ربکت  مالسا ،  ردص 

مارحا و سابل  لیبق  زا  ار  نآ  لامعا  هکنآ  يارب  دنک  جـح  كرت  هچنانچ  دوش ، ادـیپ  تیـصعم  لها  ضعب  رد  ادـخ  رماوا  هب  ربک  اما  و 
کسانم لها  ضعب  رد  یهاگ  .دنادن و  بسانم  دوخ  ماقم  اب  ار  هدجـس  عضو  هک  اریز  دنک ، زامن  كرت  و  درادن ، اور  دوخ  رب  ار  هریغ 

دوخ زا  رتنییاپ  ای  دوخ  لثم  زا  رگا  دـنکن  قح  لوق  لوبق  و  اربکت ، دـنک  ناذا  كرت  هچنانچ  دوش ، ادـیپ  تناید  ملع  لـها  تاداـبع و  و 
هب نعط  دنک و  یم  در  تدش  لامک  اب  ار  نآ ،  دونـش و  یم  شراطقمه  ای  قیفر  زا  ار  یبلطم  ناسنا  هک  دـتفا  یم  قافتا  یهاگ  .دـینش 

.دنک یم  لوبق  دینش  رگا  ایند  ای  نید  رد  یگرزب  زا  ار  بلطم  نامه  یلو  دنز ، یم  شلئاق 

هب هدرپ  شربکت  تسین .  قح  بلاط  صخـش  يا  .دنک  لوبق  دج  يور  زا  مود  رد  و  دنک ، در  دـج  يور  زا  لوا  رد  تسا  نکمم  یتح 
تـسا ربکت  نیمه  زا  .دنک و  یم  روک  رک و  ار  وا  تسا  حودمم  عضاوت  تفـص  زا  ریغ  هک  گرزب  زا  شقلمت  و  دشوپ ، یم  قح  يور 

هدـع يارب  ای  يرهاظ ،  ناونع  یب  صاخـشا  يارب  سیردـت  كرت  و  دـنادن ، بسانم  دوخ  نءاش  اب  هک  یباتک  ای  یملع  سیردـت  كرت 
یهاگ و  تسا .  نآ  رد  یلاعت  قح  ياضر  هک  دنادب  هچرگ  مک ،  هدع  هب  تعانق  کچوک و  دجسم  رد  تعامج  كرت  و  هلیلق ، 
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سفن حالصا  ددص  رد  هکنآ  رگم  تسا ،  ربک  قلخ  هب  دنتـسم  شلمع  هک  دمهف  یمن  قلخ  نیا  بحاص  دوش  یم  قیقد  بلطم  سب  زا 
 . نآ دیاکم  رد  دوش  قیقد  دیآرب و 

و تسا .  رتمهم  شررض  رتشیب و  همه  زا  نآ  دسافم  هک  تسا ،  نادنمشناد  هللااب و  ءاملع  رب  ربک  رتدب  همه  زا  ادخ ، ناگدنب  رب  ربک  اما 
نایعا فارـشا و  زا  تاقبط ،  عیمج  رد  نیا  .راتفر و  هار و  رد  لفاحم و  سلاجم و  رد  مدـقت  ارقف و  تسلاـجم  كرت  تسا  ربک  نیا  زا 

نیب زییمت  و  تسا .  عیاش  جیار و  دـیامرف  ظفح  یلاعت  يادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  ارقف  ات  هتفرگ  اینغا  زا  و  نیثدـحم ،  املع و  ات  هتفرگ 
.دیامنب و تیاده  ار  وا  ات  درب  هانپ  یلاعت  يادـخ  هب  ناسنا  دـیاب  دوش و  لکـشم  تیاغب  یهاگ  سفن  یبءات  ربکت و  و  قلمت ،  عضاوت و 

یم ییامنهار  دوخ  هعـساو  تمحر  هب  یلاعت  قح  سدقم  تاذ  دنک ، بولطم  بناج  هب  تکرح  دیآرب و  حالـصا  ددص  رد  ناسنا  رگا 
.دنک یم  ناسآ  ار  ریس  دیامرف و 

تسا ربکت  یلصا  ببس  رد  لصف ، 

دوش و بجع  ثعاب  نآ  هک  دنک  مهوت  یلامک  دوخ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  اهنآ  مامت  تشگرب  هک  تسا  يرایـسب  بابـسا  ار  ربک 
يرهاظ ای  یبلق  عفرت  ببـس  نیا  و  دـنک ، نامگ  دوخ  زا  رتصقان  ار  اهنآ  هدـش  رگید  یلاـمک  باـجح  هدـیدرگ  سفن  بح  اـب  طولخم 

ینسح هقباس  بولق و  باحـصا  زا  دناد و  دوهـش  فراعم و  لها  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  دیآ  دیدپ  یهاگ  نافرع  املع ، رد  الثم  .ددرگ 
میظعت عفرت و  فال  نارگید  رب  دراگنا و 
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رظن هب  ادخ  ناگدنب  همه  هب  و  دـناد ، میاهب  نوچ  ار  مدرم  ریاس  نیبرهاظ و  ار  نیثدـحم  اهقف و  يرـشق و  ار  هفـسالف  امکح و  و  دـنز ،
یم اضتقا  هیهلا  فراعم  هکنآ  اب  دـبوک ، ققحت  سوک  دـنز و  هللااب  ءاقب  هللا و  یف  ءانف  زا  فال  دوخ  هراچیب  .دـنک و  هاگن  رییعت  ریقحت و 
ماقم رد  هچنانچ  درک ، یمن  ربکت  قح ،  لالج  لاـمج و  رهاـظم  هب  دوب  هدرک  هللا  تفرعم  مش  رگا  .ار و  تادوجوم  هب  ینیبشوخ  دـنک 
ماقم هب  هراچیب  و  هدـشن .  دراو  شبلق  هب  فراعم  هکنآ  زج  تسین  نیا  .دـنک و  دوخ  تلاح  فالخ  هب  حیرـصت  زین  وا  دوخ  ملع  نایب و 

.دنار یم  نخس  ققحت  زا  هتشادن  یظح  نافرع  زا  و  دنز ، یم  نافرع  زا  مد  هدیسرن  مه  نامیا 

هتکئالم هللااب و  نیقی  لها  زا  ار  دوخ  دناد و  قیاقح  هب  ملع  ناهرب و  ياراد  ار  دوخ  نوچ  هک  دوش  یم  ادیپ  یـصاخشا  زین  امکح  رد  و 
صقان ار  ادخ  ناگدنب  مامت  و  دنکن ، باسح  ملع  وزج  ار  مولع  ریاس  دنک و  هاگن  تراقح  رظن  هب  نیریاس  هب  درامـش ، هلـسر  هبتک و  و 

ماقم هب  ملع  هکنآ  اب  دـنک ، راتفر  مدرم  اب  ربکت  توخن و  اب  زین  رهاـظ  رد  و  بلق ،  رد  دـیامن  ربکت  اـهنآ  هب  و  ناـمیا ،  ملع و  رد  دـناد 
.داعم ءادبم و  هب  ملع  هطساو  هب  دشاب  عضاوت  هکلم  ياراد  هک  تسا  نآ  میکح  و  ار ، نآ  فالخ  دنک  یم  اضتقا  نکمم  رقف  تیبوبر و 

هک تسا  نآ  شدنزرف  هب  راوگرزب  نآ  تاروتسد  زا  و  ( 137  ،) فیرش نآرق  صن  هب  دومرف  اطع  تمکح  ار  نامقل  یلاعت  يادخ 
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(138) .روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  نا  احرم  ضرالا  یف  شمت  سانلل و ال  كدخ  رعصت  و ال  دیامرف : یم  لقن  یلاعت  يادخ 

املع و هب  نیبدب  و  دنک ، راتفر  مدرم  اب  ربکت  هب  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـصخش  یهاگ  نطاب  بیذـهت  فوصت و  داشرا و  ياهیعدـم  رد  و 
زا شتسد  نوچ  و  دناد ، كاله  لها  ار  دوخ  هب  ناگدرپسرـس  دوخ و  ریغ  دنز و  اهنعط  املع  امکح و  هب  و  ددرگ ، اهنآ  نیعبات  اهقف و 

دیوگ دوخ  ماقم  يوعد  ماقم  رد  هچنآ  هکنآ  اب  درامش ، کلاس  هار  ناطیـش  ار  نآ  لها  دناوخ و  قیرط  راخ  ار  مولع  تسا  یهت  مولع 
هتـشذگ و ایند  زا  و  دنـشاب ، اربم  تاقبوم  تاکلهم و  زا  دوخ  دـیاب  ناهارمگ  دـشرم  قیالخ و  يداه  و  دـیامن ، اهنیا  فالخ  ياـضتقا 

.دشابن اهنآ  هب  نیبدب  دنکن و  ربکت  ادخ  ناگدنب  هب  دیاب  هدش ،  قح  لامج  وحم 

یشورف ربکت  اهنآ  هب  درامش و  ریقح  ار  رگید  یمدرم  هک  دوش  ادیپ  یـسک  یهاگ  زین  نآ  بالط  ثیدح و  هقف و  ياملع  اهقف و  رد  و 
ارچ نوچ و  دیوگ  هچ  ره  دننک و  وا  رما  تعاطا  مدرم  همه  هک  دناد  مزال  و  دـناد ، ماظعا  مارکا و  روط  همه  قحتـسم  ار  دوخ  دـنک و 

، دنادن تشهب  لها  ار  دوخ  لثم  يدودعم  رفن  دـنچ  دوخ و  زج  و  دراگنا ، ( 139  ) نولءاسی مه  لعفی و  امع  لءاسی  ار ال  دوخ  دـننکن ،
ار مولع  ریاس  درادـن ، یفاک  هرهب  زین  نآ  زا  هک  ار ، دوخ  ملع  زج  دـنز و  نعط  نآ  هب  دـیآ ، نایم  رد  یملع  ره  زا  يا  هفیاط  ره  مسا  و 

بابسا دنک و  درط  هدیجنسن  هدیدن و 
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ار اهنیا  هک  هدـش  بجوم  شتناید  هک  دـهد  هئارا  نینچ  دـنک و  درط  ینادان  لهج و  يور  زا  ار  مولع  ریاـس  ءاـملع و  و  دـناد ، كـاله 
تمرح هدرک و  مارح  هرهطم  تعیرـش  ار  ملع  ریغ  هب  لوق  .دنا  قالخا  راوطا و  نیا  زا  اربم  تناید  ملع و  هکنآ  اب  دنک  نیهوت  ریقحت و 

نید تروـص  هب  ار  نآ  هدرک و  لوـسر  ادـخ و  لوـق  فـالخ  ملع  تناـید و  زا  ربـخیب  هراـچیب  نـیا  ( ، 140  ) هتـسناد بجاو  ار  ملـسم 
 . هدوب نیا  زا  ریغ  گرزب  ياملع  زا  فلخ  فلس و  هریس  هکنآ  اب  هدروآرد ، 

چیه .دـننک  علق  بولق  زا  ار  ربکت  هشیر  دنـشاب و  عضاوت  هب  فصتم  نآ  ياـملع  هک  دراد  اـضتقا  کـی  ره  هک  هیعرـش  مولع  لاـح  نیا 
یم نایب  تسا  ناـشلمع  فـالخ  ناـشلمع  صاخـشا  نیا  هکنآ  تلع  نیا ،  زا  سپ  تسین .  فلاـخم  عضاوت  اـب  درواـین و  ربکت  یملع 

کیناکم قرب و  لثم  قیقد ،  تعنص  نابحاص  روط  نیمه  و  یعیبط ،  یضایر و  بط و  لیبق  زا  مولع ،  ریاس  ياملع  رد  ( 141  ،) مییامن
دننک و هاگن  ریقحت  رظن  اب  نآ  لها  هب  دننادن و  يزیچ  دشاب  هچ  ره  ار  مولع  ریاس  .دوش  یم  ادـیپ  رایـسب  یـشورف  ربکت  زین  نآ ،  ریغ  و 
ار اضتقا  نیا  اهنآ  ملع  هکنآ  اب  دـننک ، ییایربک  مدرم  هب  بلق  رهاظ و  رد  تسوا و  شیپ  هک  تسا  نآ  ملع  هک  دـننک  ناـمگ  کـی  ره 

.دنرادن

مدرم ریاس  دننک ، ریقحت  دنرامش و  ریقح  ار  اهنآ  دننک و  ربکت  مدرم  هب  رایسب  زین  تدابع  کسانم و  لها  زا  یضعب  ملع ،  لها  ریغ  اما 
لها ار ، املع  یتح  ار ،
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دوخ هک  یلمع  هب  و  تسا ،  لمع  هدـمع  دراد ؟ هدـیاف  هچ  لمع  یب  ملع  دـنیوگ  دـیآ ، شیپ  ینخـس  ملع  زا  تقو  ره  دـننادن ، تاجن 
یقیقح و تداـبع  لـها  رگا  هکنیا  اـب  دـننک ، رظن  بجع  ربـک و  يور  زا  تاـقبط  همه  هب  و  دـنهد ، یم  تـیمها  یلیخ  دـنراد  لاغتـشا 

زامن لاس  هاجنپ  نیا  تسا ،  نم  ؤم  جارعم  دـیامن و  یم  یهن  اشحف  رکنم و  زا  زامن  .دـنک  حالـصا  ار  وا  شلمع  دـیاب  دـشاب  صـالخا 
فـصتم تسا ،  رتگرزب  رکنم  ءاشحف و  زا  هک  بجع ،  و  تسا ،  داحلا  هک  ربک ، هلیذر  هب  هبحتـسم ،  هبجاو و  لاـمعا  بظاوم  ناوخ و 

نآ ترثک  هطـساو  هب  هکلب  دشابن ، بلق  رادهاگن  دـنکن و  یهن  ءاشحف  زا  هک  يزامن  هدـیدرگ !  کیدزن  وا  قلخ  ناطیـش و  هب  هدـش و 
کیدزن تسا ،  ربک  هک  وا ، هصاـخ  ناطیـش و  هب  ار  وت  وا ، زا  درک  تبظاوم  یلیخ  یتقو  هک  يزاـمن  تسین .  زاـمن  ددرگ ، عیاـض  بلق 

 . لمع ملع و  زا  لصاح  ربک  اهنیا  .دراد  ار  اضتقا  نیا  زامن  هکنآ  هن  تسین ،  زامن  دنک 

هک یـسک  الثم  ندید .  نآ  دقاف  ار  ریغ  دوخ و  رد  لامک  وحن  کی  تی  ؤر  هب  دـنک  تشگرب  زین  دوش  لصاح  اهنیا  ریغ  زا  هچنآ  اما  و 
نآ بلاط  ای  نآ  دـقاف  رب  تسا ،  ییابیز  لاـمج و  ياراد  هک  یـسک  و  یهاـگ .  دـنک  ربکت  نآ  دـقاف  رب  تسا ،  بسح  بسن و  ياراد 

.دشورف ربکت  نآ  دقاف  رب  نآ ،  ریغ  ذیمالت و  هلیبق و  راصنا و  عابتا و  ياراد  الثم  ای  .دیامن  ربکت 

ربک ببس  هتفر ،  مه  يور  سپ 
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لامعا هدساف و  قالخا  نابحاص  یتح  نآ .  زا  تسا  ریغ  ندـید  دـقاف  و  نآ ،  هب  بجع  نآ و  هب  تجهب  تسا و  مهوتم  لامک  تی  ؤر 
! دنراگنا لامک  وحن  کی  تسا  دوخ  رد  ار  نآ  نوچ  دننک ، ربک  دوخ  ریغ  هب  یهاگ  زین  هحیبق 

نیا یلو  دهدن ، راثآ  بیترت  چـیه  نآ و  راهظا  زا  دـنک  يراددوخ  تاهج  یـضعب  هطـساو  هب  یهاگ  ربک  تفـص  بحاص  هک  نادـب  و 
زا ار  نانع  بضغ  هکنآ  لثم  .دوش  جراخ  یعیبط  لاح  زا  هک  یتقو  راثآ  دنک  شوارت  وا  زا  اذهل  و  دراد ، هشیر  شبلق  رد  هثیبخ  هرجش 
زیچ ای  لمع  اـی  تسا  ملع  تسا  لـیبق  ره  زا  ار  دوخ  ییاراد  تمظع و  اـیربک و  راـهظا  هب  دـنک  عورـش  لاـح  نآ  رد  دریگب ، وا  تسد 

.دنک راختفا  وا  رب  دشک و  يرگید  مشچ  هب  رگید 

دوش رهاظ  یهاگ  سپ ،  دنک ، نانع  هتخیـسگ  ار  نآ  ربک  تدش  و  دنکن ، هیجراخ  تاهج  هب  انتعا  ار و  دوخ  ربک  دـنک  رهاظ  یهاگ  و 
رد ار  ارقف  و  دـتفا ، ولج  جورخ  دورو و  رد  نارگید  زا  دـنک و  سلاجم  رد  مدـقت  هکنآ  لثم  شتانکـس ،  تاکرح و  لامعا و  رد  ربک 

لاوئـس باوج و  ندرک و  هاگن  نتفر و  هار  رد  و  دهد ، رارق  میرح  دوخ  يارب  و  دنک ، اهنآ  تسلاجم  كرت  و  دهدن ، هار  دوخ  سلجم 
همجرت هدرک و  ذخا  وا  زا  ثیدح  نیا  رد  ار  بلاطم  لوصا  زا  يرایسب  ام  هک  نیققحم ،  زا  یضعب  .دنک و  ربک  لامعا  رگید  مدرم و  اب 

زا ار  دوخ  يور  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  ربک  هلزان  هجرد  هک  دیوگ  میدرک ، 
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زا ییوگ  دزادـنا ، نیبج  رب  نیچ  مدرم و  رب  دـنک و  سوبع  هک  تسا  نآ  دـباع  رد  .دـنک و  ضارعا  ییوگ  اـهنآ  زا  دـنادرگرب و  مدرم 
تروص سوـبع  رد  نآ و  نیچ  تسین و  یناـشیپ  رد  عرو  هک  دـناد  یمن  هراـچیب  و  تسا ،  هدرک  بضغ  اـهنآ  هب  اـی  دـنک  زیهرپ  مدرم 

عمج نماد  رد  تسین و  نتخادـنا  نییاـپ  رـس  ندرک و  جـک  ندرگ  رد  تسین و  مدرم  زا  ضارعا  تروـص و  ندـنادرگرب  رد  تـسین و 
هنیـس هب  دومرف  هراـشا  و  تساـج .  نیا  اوقت  دومرف : ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ ، تسا .  بلق  رد  عرو  هکلب  تسین ،  ندرک 

رخافت ماقم  رد  دـباع  .دـیامن  سفن  هیکزت  دـنک و  تاهابم  هرخافم و  نارگید  هب  وا و  نابز  رد  ربک  دوش  رهاـظ  یهاـگ  و  ( 142) .دوخ
يزیچ یلو  دنک  یمن  حیرصت  مه  یهاگ  .درامش  گرزب  ار  دوخ  لامعا  دنک و  صیقنت  ار  نارگید  و  مدرک .  ار  لمع  نالف  نم  دیوگ 

 ، مدـید هعفد  نیدـنچ  ار  باـتک  نـالف  نم  یناد ؟  یم  هچ  وـت  ریغ : هب  دـیوگ  ملاـع  و  تسا .  سفن  هیکزت  شا  همزـال  هـک  دـیوگ  یم 
و مدرک .  اهفیلءات  فینـصت و  متـشون ،  اهباتک  مدیـشک ،  اهتمحز  مدـید و  نیطاسا  دـیتاسا و  مدوب و  یملع  عماـجم  رد  لاـس  نیدـنچ 

 . نآ دیاکم  سفن و  رش  زا  درب  هانپ  ادخ  هب  دیاب  لاح  ره  رد  سپ ،  .روطنیمه 

تسا ربک  دسافم  رد  لصف ، 

زا ار  ناـسنا  هلیذر  نیا  .دوـش  هدـییاز  رایـسب  دـسافم  وا  زا  مه  تسا و  دـسافم  ياراد  هسفن  یف  راـجنهان  تشز  تفـص  نیا  هک  نادـب 
يویند و ظوظح  زا  ینطاب و  يرهاظ و  تالامک 
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هک دنک  راداو  ار  مدرم  و  دنک ، زیچان  تسپ و  دزادنیب و  قیالخ  مشچ  زا  ار  ناسنا  دنک و  توادع  ضغب و  دـیلوت  و  دراد ، زاب  يورخا 
 ، مالـسلا هیلع  قداص ،  ترـضح  هک  تسا  دراو  یفاک  ثیدـح  رد  .دـنیامن  ریقحت  دـننک و  راوخ  ار  وا  دـنک و  لثم  هب  هضراـعم  وا  اـب 

ربکت هک  یتقو  سپ  .دراد  یم  هاـگن  ار  نآ  هک  تسا  يا  هتـشرف  تسا و  یماـجل  وا  رـس  رد  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدـنب  چـیه  هدومرف : 
مدرم مشچ  رد  تـسا و  مدرم  نیرتـگرزب  دوـخ  شیپ  رد  هـشیمه  وا  سپ  .درواـیب  نییاـپ  ار  وـت  يادـخ  اـیب ، نییاـپ  دـیوگ : یم  دـنک ،

هک وا  هب  دیوگ  و  دیامرف ، عفترم  تسوا  رـس  رد  هک  ار  یماجل  نآ  یلاعت  يادخ  دیامن ، عضاوت  هک  یماگنه  و  تساهنآ .  نیرتکچوک 
.اـهنآ دزن  رد  تسا  مدرم  نیرتعیفر  دوخ و  دزن  تسا  مدرم  نیرتکچوک  هشیمه  سپ  .دـنک  عیفر  گرزب و  ار  وت  دـنوادخ  وش ، گرزب 

(143)

مارتحا ار  وت  مدرم  ارهق  يدـش ،  نتورف  رگا  وت  دـنراد  مه  نارگید  يراد  وت  هک  یـسفن  نامه  يراد و  وت  هک  یغامد  نامه  زیزع ، يا 
رگا و  دننک ، یمن  انتعا  وت  هب  دننک و  یم  لیلذ  راوخ و  ار  وت  دنتسناوت  رگا  .درادن  تفرشیپ  ینک  ربکت  رگا  و  دنرامش ، گرزب  دننک و 

، دمآ وت  شیپ  هک  لد  نک ،  حتف  ار  مدرم  لد  عضاوت  اب  وت  يرادـن .  تناکم  یلیلذ و  اهنآ  مشچ  رد  يراوخ و  اهنآ  لد  رد  دنتـسناوتن 
اضرف رگا  وت  سپ ،  تسا .  وت  بولطم  فالخرب  نآ  راثآ  تشگرب ،  وت  زا  بولق  رگا  .دنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  راثآ 
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ربکت هجیتن  تساـهنآ ،  اـب  عضاوت  مدرم و  اـب  تاـشامم  نآ  و  يوش ،  دراو  نآ  هار  زا  دـیاب  یتسه ،  مه  هاوخ  یگرزب  بلط و  مارتـحا 
 ، هوالع هب )   ، ) يریگ یم  سکع  هب  هجیتن  و  تسا ،  لهـس  يریگ  یمن  هک  ییایند  هجیتن  سپ ،  تسا ،  وت  دوصقم  بولطم و  فـالخ 

ناگدـنب هب  يدرمـش و  ریقح  ار  مدرم  ملاع  نیا  رد  هک  روطنامه  دوش : یم  ملاع  رد  ندـش  راوخ  ترخآ و  رد  تلذ  بجوم  قلخ  نیا 
راوخ تسا و  تلذ  یگرزب  نیمه  تروص  ترخآ  رد  یتخورف ،  تمـشح  تزع و  لالج و  تمظع و  اهنآ  هب  يدرک و  یگرزب  ادـخ 

 . ندش

 : لوقی مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمس  لاق :  هیخءا  نع  دقرف  نب  دواد  نع  هدانساب  تسا :  دراو  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ 
ترضح مدینش  دیوگ  دقرف  نب  دواد  ردارب  ( 144  .) باسحلا نم  هللا  غرفی  یتح  سانلا  مهاطوتی  رذلا  روص  یف  نولعجی  نیربکتملا  نا 

ات ار  اهنآ  مدرم  دـنیامن  لامیاپ  فیعـض ،  ناگچروم  تروص  هب  دـنوش  هداد  رارق  ناربکتم  انامه  تفگ :  یم  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ، 
ناف ربکلا ، همظعلا و  مکایا و  لاق :  .دوخ  باحصا  هب  تسا  مالسلا  هیلع  قداص ،  ترضح  ياهتیصو  رد  .دوش و  غراف  باسح  زا  ادخ 
ربک تمظع و  زا  دیسرتب  هکنآ  ینعم  لصاح  ( 145  .) همایقلا موی  هلذءا  هللا و  همـصق  هءادر ،  هللا  عزان  نمف  لجوزع ،  هللا ،  ءادر  ربکلا 

دنکش مه  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  نآ ،  رد  ار  ادخ  دنک  هعزانم  هک  یسک  و  تسا ،  لجوزع  يادخ  هب  صتخم  ربک  هک  اریز  ندرک ، 
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یم التبم  یتلاح  هچ  هب  وا و  اب  درک  دـهاوخ  هچ  دـنک  لیلذ  ار  یـسک  یلاعت  يادـخ  رگا  هک  مناد  یمن  و  تمایق .  زور  دـنک  شلیلذ  و 
اب تبسانم  اجنآ  ياهباذع  اهتمعن و  هچنانچ  تسا ،  ایند  رد  تلذ  ریغ  ترخآ  رد  تلذ  .دراد  اهقرف  ایند  اب  یترخآ  روما  هک  اریز  دوش ؟
 . مینک یم  لایخ  ام  هک  تسه  هچنآ  زا  رتالاب  شتمارک  تسام ،  هلصوح  زا  جراخ  شباذع  تسام ،  روصت  قوف  شتمعن  درادن : اجنیا 

ثیدـح رد  تسا .  منهج  مه  ربکتم  راک  تبقاـع  و  مینک .  یم  ناـمگ  اـم  هک  تسا  ییاـهیراوخ  تلذ و  نیا  زا  ریغ  شیراوخ  تلذ و 
وا رد  ات  دید  دـهاوخن  ار  تشهب  يور  و  درب ، یم  شتآ  هب  ار  وا  تسا  راوس  ربک  بکرم  هک  یـسک  ( 146) رانلا ایاطم  ربکلا  هک  تسا 

لاقثم هبلق  یف  نم  هنجلا  لخدی  نل  دومرف : هک  تسا  لقن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  زا  هچنانچ  .دـشاب  يرثا  تفـص  نیا  زا 
رد و  ( 148) .دـنا هدومرف  ار  نیمه  هب  بیرق  زین  مالـسلا ،  امهیلع  قداص ،  ماما  رقاـب و  ماـما  باـنج  و  ( 147) .ربـک نم  لدرخ  نم  هبح 
یف هللا  هبکا  هنم  ائیش  لوانت  نمف  هرازا ،  ربکلا  هللا و  ءادر  زعلا  دندومرف : مالسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  هک  تسا  یفاک  فیرـش  ثیدح 

رد يور  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دشاب ، هتشاد  ار  وا  زا  يزیچ  هک  یـسک  تسادخ .  زا  ایربک  تزع و  هکنآ  ینعم  لصاح  ( 149  .) منهج
ثیدح تسا  سب  تسا .  مدرم  ریاس  منهج  زا  ریغ  هک )   ) تسا هدش  هیهت  نیربکتم  يارب  یمنهج  هچ  مه  نآ  .دنکفا  منهج 
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 : منک یم  لقن  تسوا  لحم  هک  اجنیا  مدرک ،  لقن  ار  نآ  همجرت  اقباس  هک  ینکشرمک 

نا لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  ریکب ، نبا  نع  ریمع ، یبءا  نبا  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  بوقعی ،  نب  دـمحم 
قرحاف X X سفنتی ،  نءا  هل  نذءای  نءا  هلءاس  هرح و  هدـش  لجوزع  هللا ،  یلا  یکـش  رقـس ، هل  لاـقی  نیربکتملل  اـیداول  منهج  یف 

(150  .) منهج

 : تفگ هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  ریکب  نبا  تسا .  حیحـص  لثم  هکلب  تسا ،  راـبتعا  لاـمک  رد  ثیدـح 
دوـخ و ترارح  تدـش  زا  لـجوزع  يادـخ  هب  درک  تیاکـش  .دـنیوگ  رقـس  ار  وا  هک  ناربـکتم  يارب  زا  تسا  يداو  منهج  رد  اـنامه 
هک ییاج  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  .ار  منهج  درک  قرتحم  سپ  درک ، سفنت  سپ  .دشکب  سفن  هک  ار  وا  دهد  نذا  هک  ادـخ  زا  تساوخ 

شتآ ترارح  تدـش  یتخـس و  .دزوسب  وا  سفن  زا  منهج  دـنک و  تیاکـش  شدوـخ  ترارح  زا  تسا  باذـع  راد  هکنآ  اـب  شدوـخ 
كاردا فعـض  توق و  یکی  باذع  فعـض  تدش و  فالتخا  ببـس  هک  اریز  مینک ،  كاردا  ملاع  نیا  رد  میناوت  یمن  ام  ار  ترخآ 

.دنک درد  ملا و  كاردا  رتشیب  دشاب  رتصلاخ  رتمات و  كرادم  رتیوق و  كردم  هچ  ره  تسا : 

الثم ترارح .  لوبق  رد  تسا  فلتخم  داوم  نوچ  ترارح .  لوبق  رد  تسا  مئاـق  وا  هب  سح  هک  تسا  يداوم  فـالتخا  رگید  یکی  و 
بوچ و زا  دننک  یم  لوبق  رتشیب  اهنیا  و  علق ،  برس و  زا  دننک  یم  ترارح  لوبق  رتشیب  نهآ  الط و 
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 . تسوپ تشوگ و  زا  اهنیا  لاغز و 

، اهناوختسا زا  دنک  یم  رتمک  ترارح  لوبق  هکنآ  اب  ناسنا  رس  زغم  الثم  لباق .  لحم  هب  تسا  كاردا  هوق  طابترا  تدش  رگید  یکی  و 
.دراد شیامن  رتشیب  نآ  رد  كاردا  هوق  هک  اریز  تسا ،  رتشیب  شرثءات  کلذ  عم 

.دشاب هجرد  هاجنپ  هکنآ  زا  دنک  یم  ملءاتم  رتشیب  دشاب ، هجرد  دص  ترارح  رگا  تسا .  ترارح  دوخ  لامک  صقن و  رگید  یکی  و 

 ، تسد هب  دبسچب  ای  دشاب  تسد  اب  نراقم  رگا  شتآ  الثم  نآ .  هلباق  هدام  هب  تسا  ترارح  هلعاف  هدام  طابترا  فالتخا  رگید  یکی  و 
.دنک یم  قرف  نتخوس  رد 

عیمج تسا .  تیمامت  توق و  لامک  رد  ملاع  نآ  رد  و  تسا ،  صقن  لاـمک  رد  ملاـع  نیا  رد  دـش  رکذ  هک  هسمخ  بابـسا  نیا  ماـمت 
ماقم نیا  اب  بسانم  لیوطت و  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  تسا  يا  هریثک  بجح  هب  بوجحم  فیعـض و  صقان و  ملاع  نیا  رد  ام  تاکاردا 

 . تسین

ار نآ  لها  تمایق و  نایخزرب و  خزرب و  بیرغ  بیجع و  ياهادـص  ام  شوگ  دـنیب ، یمن  ار  منهج  تشهب و  هکئالم و  ام  مشچ  زورما 
 ، مهیلع هللا  تاولص  تیب ،  لها  رابخا  تایآ و  تساهنیا .  دوخ  صقن  زا  همه  دنک  یمن  ار  اجنآ  ترارح  كاردا  ام  سح  دونش ، یمن 

.دوخ لحم  رد  تسا  ناهرب  قباطم  هکنآ  رب  هوالع  احیرصت ، احیولت و  تسا  بلطم  نیا  رکذ  هب  نوحشم 

یلو دوش ، یم  رتسکاخ  دـنامب  ایند  درـس  شتآ  نیا  رد  رگا  تعاس  کـی  تسین .  ترارح  لوبق  لـباق  ملاـع  نیا  رد  ناـسنا  ندـب  اـما 
رارق يروط  ار  ندب  نیا  تمایق  رد  رداق  دنوادخ 
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ار منهج  لها  یعارذ  داتفه  هلـسلس  زا  هقلح  کی  رگا  نیما  لیئربج  تداهـش  هب  هک  منهج  شتآ  رد  هک  دـیامرف  یم  قلخ  دـهد و  یم 
یمن مامت  دوش و  یمن  بوذ  هشیمه و  دنام  یم  یقاب  ( 151) دوش یم  بوذ  نآ  ترارح  تدش  زا  اههوک  مامت  دنروایب ، ملاع  نیا  رد 

 . ملاع نیا  اب  تسین  سایق  فرط  شتیلباق  تمایق  رد  مه  ناسنا  ندب  سپ ،  .ددرگ 

رهاظ دوخ  ياوق  هب  وا  رد  سفن  هکنآ  زا  دراد  یصعت  ملاع  نیا  تسا .  صقان  فیعض و  یلیخ  ملاع  نیا  رد  ندب  هب  سفن  طابترا  ام  و 
دوخ لحم  رد  هچنانچ  تسا ،  تیقالخ  تیلعاف و  تبـسن  ندـب  هب  سفن  تبـسن  و  تسا ،  سفن  روهظ  تکلمم  ملاـع  نآ  یلو  ددرگ ،

 . تساهطابترا اهتبسن و  بتارم  متا  تبسن  نیا  و  ( 152  .) تسا تباث 

شتآ یلو  تسا ،  صلاخ  ریغ  هیجراخ  داوم  هب  بوشم  یـضرع  رما  کی  و  تسا ،  يدرـس  هدرـسفا  شتآ  کی  ملاع  نیا  شتآ  اـما  و 
هک ردـق  ره  هب  و  دـنازوس ، یم  ار  دوخ  لها  روعـش  يور  زا  هک  تسا  يدـیرم  یح  تاذـلاب  مئاق  رهوج  طـلخ و  یب  صلاـخ و  منهج 
رپ ءایبنا  رابخا  ادخ و  نآرق  .ار  نیما  لیئربج  قدصم  قداص  هدومرف  يدینـش  شفـصو  رد  .دروآ  یم  دوخ  لها  هب  راشف  تسا  رومءام 

 . نآ فصو  زا  تسا 

زا شیب  دنک  هطاحا  ناسنا  هب  رگا  ملاع  نیا  ياهـشتآ  عیمج  .درادن  هیبش  ملاع  نیا  رد  ندب  هب  نآ  قاصتلا  منهج و  شتآ  طابترا  اما  و 
.دراد هطاحا  وحن  کی  اهنآ  تاقلعتم  كرادم و  دوخ  هب  نطاب و  رهاظ و  هب  منهج  شتآ  یلو  دنکن ، حوطس  هب  هطاحا 
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 . تسا ریظن  یب  ملاع  نیا  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  داحتا  وحن  کی  اهنآ  اب  دنازوس و  یم  ار  اوق  حور و  بلق و  هک  تسا  شتآ  نآ 

مات ترارح  لعاف  هن  و  لوبق ،  قیال  اـجنیا  داوم  هن  تسین :  مهارف  هجو  چـیه  هب  ملاـع  نیا  رد  باذـع  تاـبجوم  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
رگم مینکب ،  میناوت  یمن  ار  نآ  روـصت  ار و  نآ  كاردا  اـم  دزوـسب  وا  سفن  زا  منهج  هک  یـشتآ  تسا .  ماـت  كاردا  هن  و  هیلعاـفلا ، 

ار نآ  هنیاعملاب  میوش و  لقتنم  ملاع  نیا  زا  هدرکن  حالصا  ار  راجنهان  تشز  قلخ  نیا  میدرگ و  ناربکتم  وزج  هتساوخن  يادخ  هکنآ 
(153  .) نیربکتملا يوثم  سئبلف  مینیبب . 

تسا ربک  تابجوم  زا  یضعب  نایب  رد  لصف ، 

مک یتـسپ و  تیلباـق و  فعـض  غاـمد و  یکچوـک  یکی  دـش ، رکذ  هک  يروـما  نآ  هطـساو  هب  ندرک ،  ربـکت  تاـبجوم  زا  هک  نادـب 
دوخ رد  يزاـیتما  کـی  دـنیب و  یم  دوخ  رد  یلاـمک  کـی  هکنآ  درجم  هب  تسا ،  مک  شتیفرظ  نوـچ  هلمجلاـب  و  تسا ،  یگلـصوح 

هک يا  هتـشر  ره  هب  دنک ، رظن  فاصنا  رابتعا و  رظن  اب  رگا  هکنآ  اب  تسا ،  يا  هبترم  ماقم و  ياراد  دنک  یم  نامگ  دـنک  یم  هدـهاشم 
الصا ای  هدومن ،  ربکت  راختفا و  نآ  هب  هدرک و  نامگ  لامک  هک  ار  هچنآ  هک  دمهف  یم  تسا ،  فصتم  هک  یلامک  ره  هب  تسا و  دراو 

نمستسا هدرک و  خرس  یلیس  هب  ار  دوخ  تروص  هراچیب  و  هتشادن ،  یلباق  ردق  نارگید  تالامک  لباقم  رد  هدوب  رگا  ای  هدوبن ،  لامک 
تراقح مشچ  هب  نیریاس  هب  دوخ  نافرع  هطساوب  هک  یفراع  الثم  ( 154  ،) مرواذ
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باجح همه  هک  تاموهفم  هتـسد  کی  زج  دراد  هچ  هیهلا  فراـعم  زا  اـیآ  دـیوگ ، یم  يرهاـظ  يرـشق و  دـنک و  یم  ربکت  هدرک  رظن 
یـسانشادخ و اب  درادن و  یطابترا  هیهلا  فراعم  هب  هک  قرب  قرز و  اب  بیرفلد  تاحالطـصا  رادقم  کی  و  قیرط ،  دس  دـنا و  قیاقح 
هن دنتـسه  یلمع  مولع  نیا  ماـمت  هدنـسیون  هدـیقع  هب  و  تسا .  بلق  تفـص  فراـعم  دراد ؟ هلـصاف  یلحارم  تافـص  ءامـسا و  هب  ملع 

مولع ریاس  ءاملع  رد  و  یحالطصا ،  ءافرع  نیا  رد  مک ،  عالطا  هاتوک و  رمع  نیا  هب  ام  تاحالطصا .  نتفاب  میهافم و  نتـسناد  ضحم 
 ! هدرک دض  رثا  هکلب  هدرکن ،  رثا  اهنآ  لد  رد  تاحالطصا  نیا  هک  تسا  مسق  ملع  نافرع و  قح  هب  هک  میدید  یصاخشا  ، 

وحم هک  دیامن  یم  یقیقح  ناطلس  دورو  لحم  تاذ و  هولج  تافص و  ءامسا و  تایلجت  لحم  ار  بلق  وت  لوق  هب  هللااب  نافرع  زیزع ، يا 
(155  .) هلذءا اهلهءا  هزعءا  اولعج  اهودسفا و  هیرق  اولخد  اذا  كولملا  نا  دیادز : یم  ار  تانیعت  درب و  یم  ار  نیولت  دیامن و  یم  راثآ 

شیازفا ار  تانیعت  تافاضا و  هدوزفا  ار  نیولت  هدرک !  تدوخ  لامج و  وحم  ار  وت  بلق  ارچ  سپ  دـنک ، یم  يدـمحا  يدـحا  ار  بلق 
قح هاگرد  ناصاخ  ادخ و  ناگدنب  هدومن ،  ناطیش  هاگلزنم  ار  وت  بلق  هدومن ،  لفاغ  وا  یئامسا  تایلجت  یلاعت و  قح  زا  ار  وت  هداد ، 

تسا و رتدـب  سک  همه  زا  تلاـح  هک  فراـع  وت  لاـح  هب  ياو  ینک !  یم  هاـگن  یتـسپ  ریقحت و  رظن  هب  ار  بوبحم  لاـمج  تاولج  و 
رتمامت وت  رب  تجح 
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 ! ییامن یم  تاذ  تایلجت  تافص و  ءامسا و  ترضح  هب  تینوعرف  ینک !  یم  قح  هب  ربکت  وت  تسا . 

؟  ینیب یم  شتافص  قح و  زا  دوخ  رد  يرثا  هچ  فراعم ؟  زا  يراد  هچ  نیبب  نک  لمءات  يردق  قیاقح !  هارمگ  يا  میهافم !  هبلط  يا 
اب تقد  تاحالطـصا و  رد  یـضایر  یعیبط و  مولع  ریاس  کیناکم و  تئیه و  دـشاب ، رت  قیقد  وت  ملع  زا  دـیاش  عاقیا  یقیـسوم و  ملع 

میهافم هدرپ  تاحالطـصا و  باجح  هب  بوجحم  ات  مه  وت  ملع  دروآ ، یمن  هللااب  نافرع  اهنآ  هک  روط  نامه  تسا ،  شودـمه  وت  ملع 
رتهب امـش  مولع  زا  یـضایر  یعیبط و  مولع  ملع  تعیرـش  رد  هکلب  ( 156  .) لاـح هن  دوش  لـصاح  یتیفیک  وا  زا  هن  تسا ،  تاراـبتعا  و 
رگرز و  ار ، هسدـنه  هجیتن  سدـنهم  دـهد ! یم  هجیتن  سکع  هب  ای  هجیتن  یب  امـش  زا  و  دـهد ، یم  ار  دوخ  هجیتن  اهنآ  هک  اریز  تسا ، 
تسا رتشیب  شتظلغ  امش  باجح  هکلب  دیدیسرن ، مه  فراعم  هجیتن  هب  هدنام  زاب  ییایند  هجیتن  زا  امش  درب ، یم  ار  دوخ  تعنـص  هجیتن 
دیونش یم  ینخس  تافص  ءامسا و  ترضح  زا  ات  و  دینک ! یم  روصت  ییاهتنا  یب  تملظ  کی  دیآ ، یم  شیپ  رد  تیدحا  تبحص  ات  . 

راختفا و هیامرـس  دوخ  و  دـشن ، ادـیپ  تاحالطـصا  نیا  زا  فراعم  قیاقح و  هب  یهار  سپ  دـیروآ ! یم  رظن  رد  یهانتیال  ترثک  کـی 
ار شبحاص  رما  تبقاـع  هک  یفراـعم  رب  ياو  تسین .  فراـعم  دـیازفیب  ار  بلق  ترودـک  هک  یفراـعم  .دـیدرگ  هقح  ياـملع  رب  ربکت 

وا تسا .  ناطیش  هصاخ  قالخا  زا  ربک  دنک ، ناطیش  ثراو 
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ریاـس لاـح  اـجنیا  زا  يدورطم ،  زین  ینک  یم  ربک  اـه  هدازیمدآ  مدآ و  همه  هب  هک  وت  دـش ، هاـگرد  دورطم  درک ، ربک  مدآ  وت  ردـپ  هب 
هتـسراو دور و  نوریب  وا  لد  زا  اـیربک  هدـیمهف ،  قح  اـب  ار  دوخ  قلخ و  اـب  ار  قح  تبـسن  تسا و  میکح  رگا  میکح  مهفب .  ار  موـلع 

ار دوخ  یهاگ  تساهنیا .  هب  ملاـع  میکح  تساـهنیا و  تمکح  هدرک  ناـمگ  تاحالطـصا  میهاـفم و  نیا  بلاـط  هراـچیب  یلو  دوش ،
رد ار  دوخ  یهاـگ  و  ( 157  .) هلالاب هبـشتلا  یه  همکحلءا  تسا .  قح  تافـص  زا  میکح  دـیوگ  درامـش و  بجاو  تافـص  هب  فصتم 
ؤی نم  و  ( 159  ) نم ؤملا  هلاض  همکحلا  یهاگ  .دنک و  توالت  ( 158  ) همکحلا باتکلا و  مهملعی  دنک و  دادملق  نیلسرم  ایبنا و  هرمز 

روجهم تمکح  زا  رود و  تاریخ  زا  لحارم  نارازه  ربخیب و  تمکح  زا  وا  بلق  .دنک  تئارق  ( 160) اریثک اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  ت 
 . تسا

يارب زا  ندب  هک  تسا  نآ  میکح  دیامرف  یم  هیلع ،  هللا  ناوضر  ( 161 ،) داماد ققحم  بانج  مالسا ،  گرزب  فوسلیف  هلءاتم و  میکح 
هچ ام  هدیمهف و  هچ  تمکح  زا  وا  مییوگ !  یم  هچ  ام  دیوگ و  یم  هچ  وا  .دـنک  اهر  ار  وا  دـنک ، هدرا  تقو  ره  دـشاب : سابل  نوچ  وا 
زا دـش  مولعم  ینک ،  یم  ایربک  مدرم  هب  یلاب و  یم  دوخ  هب  تاحالطـصا  يا  هراپ  موهفم و  دـنچ  هطـساو  هب  هک  وت  سپ ،  میدـیمهف ! 

 . تسا تیلباق  یمک  تسا و  هلصوح  یکچوک  یتیفرظ و  مک 

يریگتسد و دنسم  رد  دناد و  قیالخ  يداه  دشرم و  ار  دوخ  هک  يا  هراچیب  نآ 
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رـس و هدرب و  تقرـس  هب  ار  هتـسد  ود  نیا  تاحالطـصا  تسا .  رتـشیب  شا  هزمغ  رت و  تـسپ  شلاـح  ود  نـیا  زا  هـتفرگ  رارق  فوـصت 
شیالآ یب  فاص و  هراچیب  نآ  هدومن و  دوخ  هب  بوذجم  فرـصنم و  قح  زا  ار  ادخ  ناگدنب  لد  هداد و  دوخ  رازاب  عاتم  هب  یتروص 

ماوع دروخ  هب  ار  بذاج  تاحالطـصا  زا  يا  هراپ  هدیمهفن  ای  هدـیمهف  دوخ  رازاب  جاور  يارب  هدومن ،  نیبدـب  مدرم  ریاس  املع و  هب  ار 
دزد يا  ایند و  بلاط  يا  دـهد ! تسد  بح  هبذـج و  لاح  هاش  یلع  بوبحمای  هاش  یلع  بوذـجم  ظفل  هب  هدرک  ناـمگ  هداد  هراـچیب 

هدروخ يزاب  مه  شدوخ  یهاگ  هلک  یکچوک  هلـصوح و  یگنت  زا  هراـچیب  .درادـن  راـختفا  ربک و  ردـقنیا  مه  وت  راـک  نیا  میهاـفم ! 
هدش ادیپ  يراجنهان  هدیلو  کی  هدش  دنویپ  تارابتعا  تافاضا و  هقورسم و  میهافم  هب  ایند  سفن و  بح  هتسناد .  ماقم  ياراد  ار  دوخ 

تاجن يداه  قیالخ و  دـشرم  بیع  همه  نیا  اب  ار  دوخ  و  دوش ! مهارف  يا  هبیرغ  هطولخا  یبیجع و  نوجعم  کی  اهنیا  مامـضنا  زا  و  ، 
دادعتسا و یمک  زا  زین  نیا  هتسناد !  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  هدنارذگ ،  دح  زا  یهاگ  ار  تحاقو  هکلب  تعیرـش ،  رـس  ياراد  تما و 

 . تسا بلق  قیض  هنیس و  یگنت  تیلباق و 

هتفر جرخ  هب  ثیدح  لوصا و  رد  هک  تاحالطـصا  هتـسد  کی  زا  شیب  ملع  ماقم  رد  زین  هیعرـش  مولع  ریاس  ثیدـح و  هقف و  هبلط  وت 
ار وت  هدرکن و  يا  هفاضا  وت  رد  تسا  لمع  هب  طوبرم  شا  همه  هک  مولع  نیا  رگا  ینادن . 
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ماوع همه  راک  زا  هکلب  رتزیچان ، رت و  تسپ  مولع  ریاس  ياملع  زا  تراک  هدروآ ،  راب  هیلمع  هیقالخا و  دـسافم  هکلب  هدومنن ،  حالـصا 
مولع زا  درادن و  یطابترا  ادـخ  نید  هب  نآ  زا  يرایـسب  هک  هدـیافیب ،  ياهعازن  هیفرح و  یناعم  هیـضرع و  میهافم  نیا  تسا .  رت  تسپ 

هب یفک  تسا و  دـهاش  ادـخ  .درادـن  ربـکت  جاـهتبا و  ردـق  نیا  دراد ، هـیملع  هرمث  يراذـگب  ار  شمـسا  هـک  دوـش  یمن  باـسح  مـه 
نیرت تسپ  دـنکن ، رود  وت  زا  ار  یملع  یقالخا و  دـسافم  دـنکن و  تیادـه  ار  وت  دـشاب و  اـهنیا  شا  هجیتن  رگا  ملع  هک  ( 162) ادیهش
لاـبو رز و  زج و  هراـچیب  وت  و  تسا ،  رت  مک  شیورخا  يویند و  دـسافم  دراد و  یلجاـع  هجیتن  اـهنآ  اریز  تسا ،  رتـهب  نآ  زا  اـهلغش 
اهتنم .درادن  ربکت  یملع  رابتعا  رظن  زا  مه  وت  ملع  سپ ،  يرادنرب .  یلـصاح  راجنهان  لامعا  یقالخا و  دـسافم  زج  يربن و  يا  هجیتن 

و یناد ،  لهاج  ار  مدرم  ریاس  ملاع و  ار  دوخ  يدرک ،  مهرب  مهرد و  حالطـصا  ات  ود  هکنآ  درجم  هب  تسا  هاتوک  ترکف  قفا  سب  زا 
گنت ادخ  ناگدنب  رب  اه  هچوک  رد  ار  هار  سلاجم و  رد  ار  هاگیاج  و  ( 163  ) ینک یم  نهپ  دوخ  ياپ  ریز  هب  ار  ار  نیبرقم  هکئالم  رپ 

 . ییامن یم  دوخ  عون  هب  نیهوت  ینک و  یم  عییضت  ار )  ) نآ ياملع  ملع و  و  ییامن ،  یم 

زا هراچیب  .دنک  ربکت  هفیاط ،  مشح و  لانم و  لام و  لیبق  زا  هیجراخ ،  روما  هب  هک  تسا  یسک  رتکچوک  رت و  تسپ  اهنیا  همه  زا 
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دنفـسوگ مشپ  شـسابل  نوچ  یلو  تسا ،  یهت  فراعم  مولع و  ماـمت  زا  شتـسد  تسا و  رود  یناـسنا  بادآ  یمدآ و  قـالخا  عیمج 
ماـمت زا  هدـش  عناـق  هک  دراد  یکیراـت  گـنت و  بلق  کـچوک و  رکف  هچ  دـنک ! ربـکت  مدرم  هب  تسا  نـالف  نـالف و  شردـپ  تـسا و 
عیمج زا  هدرک  تعانق  و  هتخاس ،  تیناویح  ظوظح  یناویح و  ماقم  هب  هراچیب  ابق ! هالک و  هب  اهییابیز  مامت  زا  ابیز و  سابل  هب  تالامک 
تسپ ردق  نیا  هتسناد .  ماقم  ياراد  فصو  نیا  اب  ار  دوخ  و  تقیقح ،  زا  یهت  لکش  زغم و  زا  یلاخ  تروص  کی  هب  هیناسنا  تاماقم 
یـسک هتبلا  .دوخ  يالوم  اب  هدـنب  ییوگ  هک  نک  راتفر  وا  اب  نانچ  دـشاب ، رتالاب  ییایند  هبتر  کی  وا  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  قیالان  و 

 . تسوا دزن  وا  دوبعم  هک  یناسک  شیپ  تسا  لیلذ  تسا ،  ایند  لها  ایند و  هدنب  دشابن ، ایند  زج  شمه  هک 

ای تسین ،  لاـمک  هک  ییاـهزیچ  اذـهل  و  تسا ،  تیلباـق  دـح  یتسپ  رکف و  قفا  یکچوک  ربکت  هیوق  لـماوع  زا  یکی  تروص ،  ره  رد 
، دـشاب رتشیب  ایند  سفن و  بح  وا  رد  هچ  ره  و  دـنک ، یم  راداو  ربک  بجع و  هب  ار  وا  هدرک  دـیدش  ریثءات  وا  رد  تسین ،  قیال  لاـمک 

.دوش عقاو  رث  ؤم  رتشیب  وا  رد  روما  نیا 

تسا ربکت  جالع  نایب  رد  لصف ، 

لوا تمسق 

ترودـک و نیا  زا  بلق  ندرک  كاپ  يارب  نز  رمک  هب  تمه  نماد  و  آرب ، سفن  جالع  ددـص  رد  یتسناد ،  ار  ربک  دـسافم  هک  نونکا 
هشیر يردص و  هعس  سفن و  توق  لها  رگا  .ظیلغ  رابغ  نیا  زا  لد  هنییآ  ندرک  فاص 
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لـصف نامه  تسا ،  زاب  فاصنا  راـبتعا و  مشچ  تسا و  هدرکن  هولج  رپ  تیبلق  رد  اـیند  فراـخز  هدـشن و  مکحم  تلد  رد  اـیند  بح 
رادـیب تلد  دـیاش  نک  تدوخ  تـالاح  رد  رکفت  يردـق  یتسین ،  دراو  هلحرم  نیا  رد  رگا  و  تسا .  یملع  ياـهجالع  نیرتـهب  قباـس 
دوجو هحفـص  زا  وحم  مدـع و  زا  رتزیچان  يدوب ،  هیهانتم  ریغ  ياهرهد  مدـع  متک  رد  يدوبن و  چـیه  ترما  لوا  هک  یناسنا  يا  .دوش 
ضیف لوبق  لـباق  يدوـب و  زیچاـن  تسپ و  هیلباـقلا و  صقاـن  سب  زا  وـت ، شیادـیپ  هب  تفرگ  قـلعت  قـح  هدارا  هکنآ  زا  سپ  تسیچ ؟ 
سخا هـک  هیرـصنع ،  هیمـسج و  تروـص  هـب  دوـبن ، يزیچ  فرـص  فعـض  ضحم و  هوـق  زج  هـک  ملاـع ،  يـالویه  زا  ار  وـت  يدوـبن 

رافغتـسا ددرگ  هدولآ  نآ  هب  تتـسد  رگا  هک  يا  هفطن  تروص  هب  ار  وت  اجنآ  زا  .دروآرد و  تسا ،  تانئاک  نیرت  تسپ  تادوجوم و 
يارجم زا  .درک و  نیزگیاج  تسا ،  ردـپ  نییثنا  نآ  هک  دـیلپ ، گنت و  سب  یلزنم  رد  دروآرد و  ینک  كاـپ  تمحز  اـب  ار  وا  ینک و 

ار وت  اجنآ  رد  و  يوش .  رفنتم  نآ  رکذ  زا  هک  داد  لزنم  ییاج  رد  ار  وت  و  درک ، دراو  ردام  محر  هب  یعیجف  تشز  لاـح  رد  ار  وت  لوب 
همه نوـچ  یلو  یـشک ،  تلجخ  دـیاب  ینک و  تشحو  شندینـش  زا  هک  درک  تیبرت  ییاذـغ  اـب  و  دروآرد ، هغـضم  هقلع و  لکـش  هب 

تسپ لذا و  لذرا و  تاروطت  نیا  مامت  رد  وت  ( 164  .) تباط تمع  اذا  هیلبلا  و  دوش : لیاز  تلجخ  دنتسه  اه  هیلب  نیا  هب  يالتبم 
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هعـساو تمحر  هب  هکنآ  زا  سپ  يدوب .  يرب  تالامک  مامت  زا  يراع و  ینطاب  يرهاظ و  تاـکاردا  عیمج  زا  يدوب .  تادوجوم  نیرت 
ناصقن يارب  یتایح  نوئـش  رد  يدوب  رت  تسپ  یمرک  زا  هک  دـش  ادـیوه  صقان  وت  رد  ناـنچ  تاـیح  دومرف ، تاـیح  لـباق  ار  وت  دوخ 

تسپ زا  .ایند  طیحم  هب )   ) ندمآ هب  يدش  قیال  هکنآ  ات  درک  دایز  وت  رد  ار  نآ  نوئش  تایح و  جیردتب  دوخ  تمحر  هب  .وت و  تیلباق 
ياه هچب  عیمج  زا  تایح  نوئـش  تالامک و  مامت  رد  هک  یتروص  رد  درک ، اضف  نیا  دراو  ار  وت  تالاح  نیرت  تسپ  رد  اهارجم  نیرت 

فیعض و يردق  هب  زاب  دومرف ، هنطاب  هرهاظ و  ياوق  ياراد  هلماک  تردق  هب  ار  وت  هکنآ  زا  سپ  يدوب .  رت  تسپ  رتفیعـض و  تاناویح 
ار دوخ  تاـیح  تردـق و  درک ، یناوتن  ظـفح  ار  دوخ  تحـص  تسین :  فرـصت  تحت  رد  تدوـخ  ياوـق  زا  کـی  چـیه  هک  يزیچاـن 

یتسین رداق  شعفد  هب  دروآ  موجه  وت  هب  یضرم  یتفآ و  رگا  درک ، یناوتن  ظوفحم  ار  دوخ  لامج  یناوج و  دومن ، یناوتن  يرادهاگن 
يا هدیدنگ  رادرم  ره  ندروخ  هب  ینامب ،  هنـسرگ  زور  کی  رگا  تسین .  ترایتخا  تحت  رد  نآ  نوئـش  دوجو  زا  کیچیه  هلمجلاب ، 
هدنب کی  اهزیچ  مامت  رد  روط  نیمه  و  یهد .  تیاضر  يدـیلپ  هدـیدنگ  بآ  ره  هب  دـنک ، هبلغ  وت  هب  یگنـشت  رگا  و  يوش ،  رـضاح 

 ، تادوجوم ریاس  اب  ینک  هسیاقم  دوجو  تالامک  دوجو و  زا  ار  دوخ  ظح  رگا  و  یتسین .  رداق  يزیچ  چیه  هب  هک  یتسه  هراچیب  لیلذ 
مامت وت و  ینیب  یم 
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تءاـشن همه  نیرتکچوک  تسا و  ملاوع  همه  نیرت  تسپ  هک  ینامـسج ،  ملاـع  لـباقم  رد  یـسمش ،  هموظنم  ماـمت  هکلب  نیمز ،  هرک 
.دیرادن یسوسحم  ردق  تسا ، 

نوئـش زا  يراد  هچ  ره  اـب  ار  تدوخ  يدرواـین .  رد  هنزاوم  راـبتعا و  رظن  هب  يدـید  هچنآ  و  يدـیدن ،  ار  یـسک  تدوخ  زج  مزیزع ، 
ار اهنآ  زا  یکی  دص  زا  هک  ایند  کلامم  ریاس  هب  ار  نآ  و  تتکلمم ،  هب  ار  ترهش  و  ترهـش ،  هب  نک  سایق  ایند  فراخز  زا  تایح و 
و دنا ، سمش  هرینم  هعشا  راوخ  هزیر  هک  يا  هعیسو  تارک  یسمش و  هموظنم  هب  ار  نیمز  و  نیمز ،  دوخ  هب  ار  کلامم  مامت  يدینشن و 
زا یکی  شتارایـس  همه  اب  ام  سمـش  هک  يرگید  ياه  هموظنم  هب  تسا  جراـخ  وت  نم و  رکف  طـیحم  زا  هک  ار  یـسمش  هموظنم  ماـمت 
هک يرارق  زا  نونکات  اهنآ  زا  هچنآ  تسین و  نآ  تارایس  ام و  سمش  اب  سایق  فرط  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تساهنآ ،  زا  یکی  تارایس 
 ، تسا یـسمش  هموظنم  نویلم  نیدنچ  کچوک  کیدزن  هرجم  نیا  رد  هک  تسا ،  هرجم  نویلم  نیدنچ  تسا  هدش  فشک  دنیوگ  یم 

قلاخ زج  ار  نآ  ردق  هک  تسا  ینامسج  ملاع  زا  همه  اهنیا  رتینارون ! تسا و  رتگرزب  نویلم  اهنویلم  ام  سمـش  زا  اهنآ  نیرتکچوک  هک 
هعیبطلاءاروام ملاع  لباقم  رد  ماسجا  ملاع  مامت  و  هدشن .  قفوم  رتشیب  نآ  زا  یلیلق  رادـقم  هب  فشک  بابرا  فشک  و  دـناد ، یمن  اهنآ 

وت تایح  نوئش  اهنیا  .دجنگن  رشب  رکف  رد  هک  تسا  یملاوع  اجنآ  رد  و  درادن ، یسوسحم  ردق  چیه 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


عیمج هب  دـنک  رما  دربـب ، اـیند  نیا  زا  ار  وت  هک  تفرگ  قلعت  قح  هدارا  هکنآ  زا  سپ  .دوجو و  ملاـع  نیا  زا  تسا  نم  وـت و  ظوـظح  و 
عمس و دیامرف ، لتخم  ار  تدوجو  هناخراک  دنتـسیاب ، راک  زا  هک  تتاکرادا  مامت  هب  دهد  نامرف  و  دنراذگ ، فعـض  هب  ور  هک  تیاوق 
زا و  دوش ، يذءاتم  مدرم  ماشم  تنفعت  دـنگ و  زا  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  يوش  يداـمج  کـی  وت  و  دریگب ، ار  تتردـق  توق و  رـصب و 
.وت مسج  لاح  اهنیا  .ددرگ  هدیـشاپ  دلـسگب و  مه  زا  یتدم  زا  سپ  تیاضعا  ءازجا و  مامت  و  دندرگ ، نازیرگ  اهمدآ  تتئیه  تروص 

 . تسا مولعم  شلاح  هک  مه  وت  تمشح  لانم و  لام و 

نیا لها  تاکاردا  یتسه .  یلاح  هچ  رد  یتروص و  هچ  رد  دـناد  یم  ادـخ  يو  رب  هتـساوخن  يادـخ  هدـشن  حالـصا  رگا  وت  خزرب  اما 
اهتـشحو و اـهیکیرات و  هب  يونـشب  هچ  ره  وـت  ار  ربـق  راـشف  تشحو و  تـملظ و  تـسا .  زجاـع  نآ  مـش  ندینـش و  ندـید و  زا  ملاـع 

هیهت دوخ  رایتخا  هب  دوخ  يارب  هچنآ  زا  دـسرب  ام  دایرف  هب  دـنوادخ  تسا .  یلطاب  سایق  هکنآ  اب  ینک ،  یم  سایق  ملاع  نیا  ياهراشف 
هاتوک مه  اعفـش  نماد  زا  ام  تسد  هک  دوش  هدافتـسا  تایاور  ضعب  زا  و  تسا ،  ترخآ  باذـع  زا  يا  هنومن  هک  ربق  باذـع  میدرک . 
زورب زور  تسا ،  رتکان  تشحو  رتدب و  هقباس  تالاح  همه  زا  ام  ترخآ  هئـشن  لاح  تسا ؟  یباذع  هچ  دـناد  یم  ادـخ  ( 165  ،) تسا

قالخا لامعا و  مسجت  زور  تسا ،  ریارس  فشک  زور  تسا ،  قیاقح 
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 . تمایق لاح  مه  نیا  تسا .  فقاوم  رد  تلذ  زور  تسا ،  باسح  هب  ندیسر  زور  تسا ، 

 ، تسین شـشتآ  طقف  منهج  باذع  يونـش !  یم  يربخ  منهج  زا  تسا .  مولعم  مه  نآ  تسا ،  تمایق  زا  دعب  هک  منهج ،  لاح  ماما  و 
روط نیمه  و  دـنوش ، كاله  تشحو  زا  نآ  لها  مامت  دوش  زاب  ملاع  نیا  رد  رگا  هک  دوش  زاب  تمـشچ  هب  نآ  زا  یکاـنلوه  رد  کـی 

باذـع تدـش  زا  دوش ، زاب  ملاع  نیا  لها  هب  رگا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دوش  زاب  تا  ینیب  هب  کـی  دوش و  زاـب  تشوگ  هب  نآ  رد  کـی 
رد مه  نآ  يامرـس  تسا ،  تدـش  لاـمک  رد  منهج  ترارح  هک  روط  ناـمه  هک  دـیوگ  ترخآ  ياـملع  زا  یکی  .دـنوش  كـاله  نآ 
هک یـسک  سپ ،  تراک .  رخآ  لاح  مه  نیا  ( 166) .دیامنب ار  امرگ  امرـس و  نیب  عمج  تسا  رداق  یلاعت  يادخ  تسا .  تدـش  لامک 

ماـمت تساـبیزان و  تشز و  شتاروطت  عیمج  دراذـگ  یم  دوـجو  هصرع  هب  اـپ  هک  یتـقو  زا  و  یهاـنتم ،  ریغ  تسا  یمدـع  شرما  لوا 
ایآ تسا ،  رت  حضتفم  رت و  عیجف  يرگید  زا  کی  ره  شترخآ  خزرب و  ایند و  و  تسا ،  روآ  تلاجخ  دـهد  یم  خر  وا  رب  هک  یتالاح 

؟ دیامن یم  راختفا  یلامج  لامک و  هچ  اب  دنک ؟ یم  ربکت  زیچ  هچ  هب 

تـسا رتشیب  شربک  تسا ،  رتصقان  شلقع  رتشیب و  شلهج  سک  ره  ینادان !  لهج و  تیاغ  زا  رگم  تسین  ربکت  هک  دش  مولعم  سپ ، 
تسا رتحرشنم  شردص  رتگرزب و  شحور  رتشیب و  شملع  سک  ره  . 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب گرزب  يردق  هب  شحور  دوب  ذوخءام  یهلا  یحو  زا  شلمع  هک  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  تسا .  رتعـضاوتم  ، 
بتک عیمج  خـسن  تشاذـگ و  اپ  ریز  ار  هلطاب  نایدا  تیلهاج و  تاداع  مامت  درک  رـشب  نویلم  اهنویلم  تاـیحور  رب  هبلغ  هنت  کـی  هک 

ناگدنب اب  شعضاوت  هللا  نذاب  دوب  ملاوع  مامت  رد  فرصتم  ترخآ و  ایند و  ناطلـس  دش ، شفیرـش  دوجو  هب  توبن  هریاد  متخ  درک و 
 . تسـشن یم  نییاپ  دش  یم  سلجم  دراو  یتقو  .دنزیخاپب  وا  مارتحا  يارب  باحـصا  هک  تشاد  تهارک  .دوب  رتشیب  سک  همه  زا  ادـخ 

یم هدـنب و  ندروخ  لـثم  مروخ  یم  متـسه ،  يا  هدـنب  نم  دومرف  یم  تسـشن و  یم  نیمز  يور  دومرف و  یم  لـیم  ماـعط  نیمز  يور 
تـسود ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، هک  تسا  لـقن  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  زا  ( 167  .) هدنب نتسشن  لثم  منیـشن 
.دـیامرف اطع  دوخ  تسد  ود  هب  ارقف  هب  و  دـیامرف ، لیم  ماعط  تسپ  هاگیاج  رد  ادـخ  ناگدـنب  اب  دوش و  راوس  نالاپ  یب  غالا  رب  تشاد 

لها اب  هک  تسا  رورـس  نآ  هریـس  رد  ( 168) .دـناشن یم  ار  نآ  ریغ  ای  دوخ  هدـنب  دوخ  فیدر  رد  دـش و  یم  غـالا  راوس  راوگرزب  نآ 
و تخود ،  یم  ار  دوخ  شفک  هماج و  و  دیشود ، یم  ار  نادنفسوگ  كرابم  تسد  هب  .دومرف و  یم  هناخ  راک  رد  تکرـش  دوخ  هناخ 

درک یم  نیکاسم  ارقف و  اب  تسلاجم  و  درب ، یم  كرابم  تسد  هب  ار  دوخ  تعاضب  و  دومن ، یم  ریمخ  درک و  یم  ایسآ  دوخ  مداخ  اب 
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رب هوـالع  هک  یتروـص  رد  تسا .  راوـگرزب  نآ  عـضاوت  تسا و  رورـس  نآ  هریـس  اـهنیا  زا  رتـالاب  اـهنیا و  ( 169) .دش یم  اذـغ  مه  و 
يادـتقا زین  هیلع ،  هللا  تاولـص  بلاطیبا  نب  یلع  روط  نیمه  .دوب  لامکب  زین  راوگرزب  نآ  يرهاظ  تنطلـس  تسایر و  يونعم  تاماقم 

تسا يونعم  لامک  هب  ربکت  رگا  زیزع  يا  سپ ،  ( 170) .دوب هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  هریس  شا  هریس  هدرک  راوگرزب  نآ  هب 
.دوب سک  همه  زا  رتشیب  ناش  عضاوت  فصو  نیا  اب  دندوب ، اراد  تسا  تنطلس  تسایر و  هب  رگا  و  دوب ، همه  زا  رتالاب  اهنآ  نآ )   ) زا ، 
رظن یتسپ  راع  لهج و  گنن  نیا  تسا .  ینادان  لهج و  هدییاز  یـشکرس  ربک و  و  تسا ،  تفرعم  ملع و  هدیلو  عضاوت  هک  نادـب  سپ 

يایربک يادر  رد  دوخ  يادخ  اب  هعزانم  و  زادنا ، وس  کی  هب  ار  ناطیش  تفص  و  وش ، ایبنا  تافص  هب  فصتم  و  نک ،  رود  دوخ  زا  ار 
.داتفا دهاوخ  شتآ  رد  ور  هب  دش و  دهاوخ  وا  بضغ  روهقم  قح  اب  عزانم  هک  نکم  وا 

مود تمسق 

هنادرم تمه  اب  قیرط  نیا  رد  و  تسا .  ناسآ  لهـس و  تبظاوم  يردق  اب  زین  نآ  یلمع  قیرط  يدمآرب ،  سفن  حالـصا  ددص  رد  رگا 
لیم فالخرب  تاجن  هار  ناطیـش و  هراما و  سفن  هب  هبلغ  هار  اهنت  ینک .  یمن  فداصت  هرطاـخم  چـیه  هب  رظن  يدـنلب  رکف و  تیرح  و 

هریس و راتفر و  قباطم  ندرک  راتفر  نیعضاوتم و  تفص  هب  فاصتا  زا  سفن  یبوکرـس  يارب  رتهب  یهار  چیه  تسا .  ندرک  راتفر  اهنآ 
 . تسین اهنآ  هقیرط 
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اب نک ،  لمع  يدـنچ  یناسفن  لیم  فـالخرب  یتسه ،  هک  نآ  ریغ  یلمع و  یملع و  هتـشر  ره  لـها  یتسه و  هک  ربکت  زا  هبترم  ره  رد 
 . يریگب هبولطم  هجیتن  هدش و  لهس  ناسآ و  هار  تسا  دیما  یترخآ ،  ییایند و  جیاتن  رد  رکفت  یملع و  تاهبنت 

رگا نک .  راتفر  نآ  لیم  فالخرب  وت  نک ،  ادیپ  دوخ  راطقمه  رب  مدقت  نک و  لاغـشا  ار  سلجم  ردـص  هک  درک  انمت  وت  زا  سفن  رگا 
، وش رفـسمه  وش ، اذـغ  مه  نک ،  تسلاجم  ارقف  اب  هدـیلام  كاخ  هب  ار  وا  غامد  وت  نیکاسم ،  ارقف و  اب  تسلاـجم  زا  دـنک  یم  فنءاـت 

ظفح تعیرـش  جیورت  يارب  ار  دوخ  ماقم  دیاب  یماقم  ياراد  وت  دیوگب  دیآ و  شیپ  وت  اب  ثحب  هار  زا  سفن  تسا  نکمم  نک .  حازم 
وت ماقم  زا  سلاجم  رد  نتسشن  نییاپ  دنک ، یم  نزو  مک  ار  وت  ناتـسدریز  اب  حازم  درب ، یم  بولق  زا  ار  وت  عقو  نتـسشن  ارقف  اب  ینک ، 

تسا سفن  دیاکم  ناطیش و  ياهماد  اهنیا  مامت  نادب  ینک ،  مادقا  دوخ  یعرش  هفیظو  هب  ناوت  یمن  بوخ  تقو  نآ  دنک ، یم  هتـساک 
دوخ نم  يدید .  هک  دوب  نآ  شا  هریس  و  دوب ، رتشیب  وت  زا  تسایر  ثیح  زا  ایند  رد  شتیعقوم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  . 
هریـس ولت  یلات  اهنآ  هریـس  و  دنتـشاد ، ار ، هعیـش  رطق  هکلب  تکلمم ،  کی  همات  تسایر  هک  مدـید  ار  یناـسک  دوخ  ناـمز  ياـملع  رد 

میرکلادبع خیش  جاح  مرکم ،  هیقف  مظعم  داتسا  بانج  .دوب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر 
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میدید همه  تشاد ،  ار  هعیش  رطق  هلماک  تیعجرم  همات و  تسایر  جنپ  هاجنپ و  ات  لهچ  دصیس و  رازه و  زا  هک  ( 171  ،) يدزی يرئاح 
بیجع و ياهحاذم  بالط  رغاصا  اب  تسـشن ،  یم  نیمز  يور  دوب ، اذغ  هرفـسمه و  دوخ  مداخ  رکون و  اب  تشاد .  يا  هریـس  هچ  هک 
اپ هب  هویگ  دوب و  هدـیچیپ  شرـس  رود  يرـصتخم  هتـشر  کی  ادر  نودـب  برغم  زا  دـعب  تشاد ،  تلاسک  هک  اریخا  .دومرف  یم  بیرغ 

موحرم نآ  زا  ریغ  .دمآ  یمن  دراو  يا  همطل  اهراک  نیا  زا  وا  ماقم  هب  دش و  یم  رتشیب  بولق  رد  شعقو  .دز  یم  مدـق  هچوک  رد  هدرک 
تعاضب دوخ  .دوبن  اهنآ  رد  دشارت  یم  امـش  يارب  امـش  ناطیـش  هک  يدویق  نیا  هجو  چیه  هب  هک  دـندوب  مق  مرتحم  یلیخ  ياملع  زا  ، 

رخ و ؤم  مدـقم و  درک ، یم  ادـیپ  لزنم  راک  هب  لاغتـشا  دروآ ، یم  اـهرابنا  بآ  زا  بآ  دوخ  لزنم  يارب  دـیرخ ، یم  رازاـب  زا  ار  دوخ 
ظوفحم اهنآ  تاماقم  و  دـش ، یم  ناسنا  بجعت  هیام  هک  دوب  يروط  هب  ناشعـضاوت  .دوب  ناسکی  اهنآ  كاـپ  رظن  شیپ  لـیذ  ردـص و 

.دش یم  رتشیب  بولق  رد  اهنآ  لحم  دوب ،

دیاب یلو  .دـنک  یمن  کچوک  ار  ناسنا  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا ،  نب  یلع  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  یبن  تفـص  لاـح ،  ره  رد 
ینیب یم  الثم  .دـنز  یم  نیمز  ار  وت  رگید  هار  زا  هدرک  زاـب  ار  دوخ  ماد  یهاـگ  هک  یـشابوا  اـب  تفلاـخم  نیح  رد  سفن  دـیک  تفتلم 

راضح هب  دننامهف  یم  هک  دننیشن  یم  سلجم  نییاپ  رد  يروط  هب  اه  یضعب 
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مدـقم دوخ  رب  رگا  تسا  مدـقم  وا  رب  هک  تسا  هبتـشم  هک  رفن  کـی  ـالثم  اـی  مدرک !  عضاوت  یلو  تساـهنیا ،  زا  رتـالاب  نم  ماـقم  هک 
اهنیا و دوب ! عضاوت  يارب  نتـشاد  مدقت  هک  دننک  هابتـشا  عفر  هک  دنراد  یم  مدـقم  تسا  رخءاتلا  مولعم  هک  ار  رگید  رفن  کی  دنتـشاد ،

.ار یسولاس  يراکایر و  نآ  هب  تسا  ندومن  هفاضا  ربک و  ندومن  هوالع  و  تسا ،  سفن  دیاکم  زا  نیا  لیبق  اهدص 

رد نکیل  تسا ،  حالـصا  لباق  هیناسفن  تافـص  مامت  .دوش  یم  حالـصا  سفن  تقو  نآ  هتبلا  دش  صلاخ  دصق  اب  هدـهاجم  دراو  دـیاب 
تسا و نداتفا  حالصا  هیفصت و  رکف  هب  هدمع  .دوش  یم  ناسآ  لهس و  حالـصا  رد  دورو  زا  دعب  مه  نآ  .دراد  تمحز  یمک  رما  لوا 

تعیبط رکـس  زا  ندـش  رایـشه  تلفغ و  باوخ  زا  ندـش  رادـیب  نآ  و  تسا .  هظقی  تیناسنا  لوا  لزنم  تسا .  ندـش  رادـیب  باوخ  زا 
 . تسا ناسنا  دوخ  لاصخ  ناسنا  هلحار  داز و  .دـهاوخ  یم  هلحار  داز و  رفاـسم  ره  و  تسا ،  رفاـسم  ناـسنا  هکنیا  ندـیمهف  و  تسا ، 
 . تسا هنادرم  تمه  ( 172 ،) رعش زا  قدا  فیـس و  زا  دحا  طارـص  کیراب و  کیرات و  هار  نیا  رطخ و  فوخرپ و  رفـس  نیا  بوکرم 

شتآ رد  ور  هب  تشذگ ،  دناوتن  طارـص  نیا  زا  دیامن ، روتف  دنک و  یتسـس  رگا  تسا .  هدیمح  لاصخ  نامیا و  ملظم  هقیرط  نیا  رون 
دناوتن زین  ترخآ  طارص  زا  تشذگ ،  دناوتن  طارص  نیا  زا  هک  یسک  .دتفا و  تکاله  هاگترپ  هب  هدش  ناسکی  تلذم  كاخ  اب  دتفا و 

 . تشذگ

نک و تمه  زیزع  يا 
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يامنهار هار و  کلاس  هناگی  نایقتم و  يالوم  ترـضح  هد .  تاجن  ار  دوخ  كانلوه  هطرو  نیا  زا  نک و  هراپ  ار  ینادان  لهج و  هدرپ 
 . لیحرلاب مکیف  يدون  دـقف  هللا ،  مکمحر  اوزهجت  دندینـش : یم  دجـسم  ياه  هیاسمه  هک  يروط  هب  دز  یم  دایرف  دجـسم  رد  یقیقح 

یب نطاب ،  يافص  هحلاص و  لامعا  بلق و  ياوقت  هیناسفن و  تالامک  الا  دتفین  دیفم  امش  يارب  ترخآ  رفـس  رد  يزیهجت  چیه  ( 173)
 . ندوب شغیب  ندوب و  بیع 

اب شغ  عفر  يریگرارق .  نیحلاص  ادعـس و  هرمز  رد  ات  يوش  صلاخ  اهـشغ  نیا  زا  دـیاب  یـشاب ،  يروص  صقان  نامیا  لها  هک  اـضرف 
يوـس هب  تـشگرب  ینامیـشپ و  شتآ  هـب  ار  نآ  ندرک  بوذ  مـالم و  باـتع و  هروـک  رد  ار  سفن  نتـشاذگ  تمادـن و  هبوـت و  شتآ 

دناد یم  ادـخ  دـننک و  بوذ  ار  تبلق  ( 174  ) هدـقوملا هللاران  یهلا و  باذـع  هروک  رد  الا  و  نکب ،  تدوخ  ملاـع  نیا  رد  تسادـخ . 
نیا رد  تالیدبت  تارییغت و  تسا ،  ناسآ  لهس و  ملاع  نیا  رد  ندش  كاپ  .دشک  یم  لوط  حالـصا  نیا  ترخآ  ياهنرق  زا  نرق  دنچ 
.دراد لوط  اهنرق  سفن  تاکلم  زا  هکلم  کی  لاوز  تسا و  يرگید  روط  هب  رییغت  ملاع  نآ  رد  اـما  و  دوش ، یم  عقاو  دوز  یلیخ  هئـشن 

ار تارابتعا  نیا  نکم ،  اهفرـش  هاج و  نیا  هب  انتعا  نک .  سفن  حالـصا  تسا  یقاب  رایتخا  توق و  یناوج و  رمع و  اـت  ردارب  يا  سپ ، 
هلیذر نیا  هب  ناطیش  تسا  نکمم  نک .  رود  دوخ  زا  ار  ناطیش  تفص  يا ،  هداز  مدآ  وت  .راذگب  اپ  ریز 
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یماع و فراع و  لاـعتم ،  يادـخ  هاـگرد  زا  وا  درط  بجوم  تسوا و  دوخ  تفـص  نیا  نوچ  و  دـهد ، تیمها  رتشیب  لـیاذر  ریاـس  زا 
 : يوشب مه  وا  تمالم  راتفرگ  هلیذر ،  نیا  اب  ار  وا  ینک  تاقالم  هک  ملاع  نآ  رد  و  دـنک ، دوخ  کلـس  مه  دـهاوخب  ار  لهاج  ملاع و 

مدآ و ماقم  ریقحت  يارب  مدـش ،  قح  هاگرد  دورطم  نم  وت  ردـپ  هب  ربکت  يارب  هک  دـندادن  ربخ  وت  هب  اـیبنا  رگم  هدازمدآ !  يا  دـیوگب 
اهیراتفرگ و اهباذع و  رب  هوالع  هراچیب  وت  ماگنه  نآ  رد  يدرک ؟  هلیذر  نیا  راتفرگ  ار  دوخ  ارچ  وت  مدـش ،  نوعلم  دوخ  ماقم  میظعت 
هک ناطیش  یتسه !  مه  تادوجوم  نیرت  تسپ  تاقولخم و  لذا  شنزرـس  راتفرگ  دیاین ، تسرد  ندینـش  هب  هک  ییاهتمادن  ترـسح و 

گرزب ار  دوخ  ( 175  .) نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  تفگ :  تسا ،  قح  قولخم  هک  مدآ  هب  درک  ربکت  دوب ، هدرکن  ادخ  هب  ربکت 
هدومرف ینک :  یچیپرـس  ادـخ  رماوا  زا  زین  وـت  گرزب .  ار  دوـخ  يرامـش و  کـچوک  ار  اـه  هدازمدآ  وـت  کـچوک .  ار  مدآ  درمش و 

ثیبخ سفن  ینک ،  یم  نعل  ار  ناطیـش  طقف  ارچ  سپ  ییاـمن .  يزارفارـس  ینک ،  ربکت  ادـخ ، ناگدـنب  اـب  نک  عضاوت  شاـب ،  نتورف 
دیاش یمـسجم !  ناطیـش  یناطیـش !  رهاظم  زا  وت  يا .  هلیذر  نیا  رد  وا  اب  کیرـش  هک  روط  ناـمه  نعل ،  رد  نک  کیرـش  ار  تدوخ 

تروص یشاب ،  ناطیش  تروص  درادن  عنام  تسا :  سفن  تاکلم  ترخآ  روص  رد  نازیم  دشاب ! ناطیـش  وت  یتمایق  یخزرب و  تروص 
هچروم
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 . تساجنیا زا  ریغ  ترخآ  ملاع  نیزاوم  یشاب .  مه  کچوک 

 . تسا ربکت  ءادبم  یهاگ  دسح  هک  نیا  رد  لصف ، 

هک تسناد  دیاب  و  ملاع .  هب  لهاج  ینغ ،  هب  ریقف  الثم  .دنک  ربکت  لامک  دـجاو  هب  لامک  دـقاف  هک  دـتفا  قافتا  نینچ  یهاگ  هک  نادـب 
لامک نآ  دقاف  ار  دوخ  نوچ  ناسنا  تسا  نکمم  .دوش  نآ  ءادـبم  یهاگ  زین  دـسح  و  تسا ،  ربکت  ءادـبم  یهاگ  بجع  هک  روطنامه 

رد .دنک  نیهوت  لیلذـت و  دـناوت  هچ  ره  ار  نآ  ریغ و  هب  دـنک  ربک  هک  دوش  ببـس  نیا  و  دزرو ، دـسح  نآ  هب  تسا ،  ریغ  رد  هک  دـید 
سپ سنج .  ره  زا  مدرم  رارشا  رد  دشاب  یم  یهاگ  ربک  هک  دومرف  هک  دنک  ثیدح  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  فیرش  یفاک 

نز کی  هنیدـم ،  ياـه  هچوک  زا  یـضعب  رد  تشذـگ  یم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  هک  یمـالک  زا  دـعب  دـندومرف  نآ  زا 
یضعب تسا  داشگ  هار  تفگ :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  رس  زا  وش  رود  وا : هب  دش  هتفگ  .درک  یم  عمج  نیگرس  یهایس 

(176  .) تسا ربکتم  وا  هک  ار  وا  دیراذگاو  دومرف : ربمغیپ  دندرک ، ضرعت  دصق  وا  هب  ناهارمه  زا 

دیوگ وا  هب  هراما  سفن  و  تسین ،  بوخ  اینغا  يارب  عضاوت  هک  دشارت  رذع  دوش و  ادـیپ  تفـص  نیا  ملع  لها  زا  یـضعب  رد  یهاگ  و 
هلیذر تقو  کی  نآ :  ریغ  اینغا و  يانغ  يارب  عضاوت  نیب  دراذـگ  یمن  قرف  هراچیب  .دـنک  صقاـن  ار  ناـمیا  اـینغا  يارب  زا  عضاوت  هک 

یم او  عضاوت  هب  ار  ناسنا  هاج  فرش و  بلط  هبذج  ایند و  بح 
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رگم دنکن  عضاوت  ارقف  زا  قلخ  نیا  بحاص  تسا .  هیناسفن  لیاذر  زا  و  تسا ،  یسولپاچ  قلمت و  نیا  تسین ،  عضاوت  قلخ  نیا  دراد ،
.دنک غارس  همعط  ای  دشاب  هتشاد  یعمط  اهنآ  رد  هکنآ 

عـضاوت ینعی  .دشابن  ای  دشاب  رظن  حمطم  ریقف ، ای  دشاب  ینغ  دـنک ، یم  ینتورف  مارتحا و  هب  توعد  ار  ناسنا  عضاوت  قلخ  تقو ،  کی 
ارقف يارب  عضاوت  نیا  هدرکن .  بذج  دوخ  هب  ار )  ) وا بلق  عماجم  فرـش  هاج و  تسا ،  هزیکاپ  كاپ و  وا  حور  تسا ،  شیالآ  یب  وا 
لها زا  وت  ربـکت  وت و  ریقحت  نیا  یلو  .درک  دـیاب  مارتـحا  وا  لاـح  روخارف  هب  ار  سک  ره  تسا .  بوخ  مه  اـینغا  يارب  تسا ،  بوخ 

وت هب  رگا  اذـهل  و  یهابتـشا .  رد  مه  تدوخ  يدوـسح و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  یتـسین ،  قـلمتم  هک  تسا  نآ  زا  هن  فرـش  هاـج و 
قیقد يردق  هب  وا  ياهراکهاش  سفن و  دـیاکم  تروص ،  ره  رد  يوش !  نتورف  وا  يارب  ینک و  عضاوت  ار  وا  دـنک ، عقوتم  ریغ  مارتحا 

.ارخآ الوا و  هللادمحلا  .درادن و  يا  هراچ  ادخ  هب  هانپ  زج  ناسنا  هک  تسا 

سماخلا ثیدحلا 

مجنپ ثیدح 

هللادبع یبءا  نع  یقرلا ،  دواد  نع  سنوی ،  نع  یسیع ،  نب  دمحم  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  بوقعی  نب  دمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
سانلا ندـسحت  نارمع ال  نبا  ای  نارمع :  نب  یـسومل  لجوزع  هللا  لاق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاق  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  ، 

و ال کلذ ،  یلا  کینیع  ندمت  و ال  یلضف ،  نم  مهتیتآ  ام  یلع 
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(177  .) ینم سیل  هنم و  تسلف  کلاذک  کی  نم  يدابع و  نیب  تمسق  يذلا  یمسقل  داص  یمعنل  طخاس  دساحلا  ناف  کسفن ،  هعبتت 

 : همجرت

هب لجوزع  يادخ  تفگ :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  دنک  یم  ثیدـح  دواد 
يوس هب  ار  دوخ  نامشچ  و  دوخ ، لضف  زا  مداد  اهنآ  هب  هچنآ  رب  مدرم  هب  زرون  دسح  هتبلا  نارمع ،  رسپ  يا  دومرف : نارمع  نب  یسوم 

زا تسا  نادرگرب  ور  نم ،  تمعن  هب  تسا  كانبـضغ  هدـننک  دـسح  انامه  هک  اریز  ار ، دوخ  سفن  وا  لابند  تسرفن  نکم و  هریخ  نآ 
 . تسین نم  زا  وا  متسین و  وا  زا  نم  سپ  دشاب ، نینچ  هک  یسک  و  مدرک .  شخب  ناگدنب  نیب  ام  هک  ییاهتمسق 

اراد دوخ  ار  تمعن  نآ  هچ  ریغ ، زا  ار  یمهوتم  تمعن  لامک و  بلـس  دـنک  وزرآ  نآ  بحاص  هک  یناـسفن  تسا  یتلاـح  دـسح  حرش 
ار یتمعن  دوخ  يارب  زا  دهاوخ  یم  نآ  بحاص  هک  هچ  تسا ،  هطبغ  زا  ریغ  نآ  و  هن ،  ای  دسرب  شدوخ  هب  دهاوخب  هچ  و  هن ،  ای  دشاب 

مزال هک  اریز  مهوتم  تمعن  لامک و  میتفگ  هکنیا  .دشاب و  هتـشاد  وا  زا  ار  نآ  لاوز  لیم  هکنآ  نودـب  تسا ،  هدرک  مهوت  ریغ  رد  هک 
صیاقن و زا  هسفن  یف  هک  ییاهزیچ  اسب  هچ  هسفن ،  یف  دـشاب  تمعن  لاـمک و  دراد  ار  نآ  لاوز  لـیم  دوسح  هک  ار  يزیچ  نآ  تسین 

تالامک هیناسنا و  صیاقن  زا  يزیچ  هکنآ  ای  .دهاوخ  یم  ار  نآ  لاوز  هدرک  نامگ  لامک  ار  نآ  یلو  تسا ،  لیاذر 
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هک دنتـسه  یناسک  مدرم  نیب  رد  الثم  .دبلط  یم  ار  نآ  لاوز  دناد و  لامک  ار  نآ  تسا  تیناویح  دـح  رد  وچ  دوسح  تسا و  هیناویح 
هب دنرادنپ و  لامک  ار  ییارـس  هزره  ییوگ و  هلذب  ای  .دنزرو  دسح  وا  هب  دـشاب  نینچ  یـسک  رگا  و  دـنناد ! رنه  ار  يزیرنوخ  یکاتف و 

یتمعن ریغ  رد  هک  یـصخش  هک  تسا  نآ  دوصقم  .اهنآ  دوخ  هن  تمعن ،  نامگ  تسا و  لامک  مهوت  نازیم  سپ  .دننک  یم  دـسح  نآ 
.دنیوگ دوسح  ار  یصخش  نینچ  دوب ، لیام  ار  نآ  لاوز  و  دشابن ، ای  دشاب  تمعن  اعقاو  هچ  دید ،

یف دـسح  لاح  بسح  هب  و  دوسح ، لاح  بسح  هب  و  دوسحم ، لاح  بسح  هب  یتاجرد ،  تسا و  یماـسقا  دـسح  يارب  زا  هک  نادـب  و 
 . هسفن

لام و لیبق  زا  هیجراخ  روما  ای  هحلاص  لامعا  کسانم و  ای  هدـیمح  لاصخ  ای  هیلقع  تالامک  هب  هچنانچ  دوسحم ، لاـح  بسح  هب  اـما 
.دوش مهوت  لامک  هک  یتروص  رد  دنرب  دسح  اهنیا  زا  کی  ره  تالباقم  هب  ای  دنرب ، دسح  نآ  ریغ  تمشح و  تمظع و  لانم و 

.دوش یم  نآ  رکذ  اهدعب  هک  یبابسا  زا  دوش  ادیپ  نآ  ریغ  ای  فوخ  ای  ربکت  ای  توادع  زا  دسح  هچنانچ  دوسح ، لاح  بسح  هب  اما  و 

يارب زا  سپ ،  اهیقباس ، نآ  هن  تسا  نیا  دسح  هقیقح  تامیسقت  تاجرد و  تفگ  ناوت  یم  هک  هسفن ،  یف  دسح  لاح  بسح  هب  اما  و 
ام .دـنک  ادـیپ  فالتخا  راثآ  بسح  هب  زین  و  دوش ، فلتخم  بابـسا  بسح  هب  هک  هریثک  تسا  یبتارم  فعـض  تدـش و  بناج  رد  نآ 

دسافم و هب  هراشا  دنچ  یلوصف  نمض  رد  هللاءاشنا 
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 . قیفوتلا هنم  و  مییامن .  یم  شیوخ  رودقم  رادقم  هب  نآ  جالع 

 . تسا دسح  تابجوم  زا  یضعب  رکذ  رد  لصف ، 

 . تسا نآ  سکع  عون  بسح  هب  ربک  رد  هچنانچ  ددرگرب ، سفن  لذ  تی  ؤر  هب  نآ  هدـمع  هک  تسا  يرایـسب  بابـسا  دـسح  يارب  زا 
سفن يارب  زا  یـشکرس  عفرت و  ززعت و  تلاح  کی  نآ  زا  دید  دـقاف  ار  ریغ  درک و  دوخ  رد  یلامک  تی  ؤر  هک  ناسنا  هک  روط  نامه 

هیجراـخ و لـماوع  رگا  هک  دـهد  خر  يراـسکنا  لذ و  تلاـح  کـی  وا  رد  دـید  لـماک  ار  ریغ  هک  یتقو  دـنک ، ربـکت  دوش و  ادـیپ  وا 
لامک و بحاص  هچنانچ  درادنپ ، دوخ  اب  ریغ  يرـسمه  رد  ار  دوخ  لذ  هک  دوش  هاگ  .دنک و  دـیلوت  دـسح  دـشابن  هیناسفن  تاحلـصم 

لاوز لیم  نآ  رثا  هک  تسا  سفن  لذ  ضابقنا و  لاح  نامه  دـسح  تفگ  ناوت  .دزرو و  دـسح  دوخ  ولت  یلات  اـی  دوخ  لـثم  رب  تمعن 
هدرک رصحنم  ار  دسح  بابسا  دندومرف ، لقن  هرـس ،  سدق  ( 178  ،) یـسلجم همالع  هچنانچ  یـضعب ،  .ریغ و  زا  تسا  لامک  تمعن و 

: زیچ تفه  رد  دنا 

توادع لوا 

هتـشادن ار  وا  رخف  ربک و  تقاط  وا  و  دـنک ، ربکت  وا  رب  دراد  هک  یتمعن  هطـساو  هب  دوسحم  هک  دـنادب  هک  تسا  نانچ  نآ  .ززعت و  مود 
.دهاوخب ار  نآ  لاوز  سپ  دشاب ،

 . نآ لاوز  هب  زج  دشابن  نکمم  دنک و  ربکت  تمعن  بحاص  هب  دهاوخب  دوسح  هک  تسا  نانچ  نآ  .ربک و  موس 

مما زا  یلاعت  يادخ  هچنانچ  تساراد .  صخش  نیا  ار  گرزب  تمعن  نیا  هکنیا  زا  دنک  بجعت  هک  تسا  نانچ  نآ  و  بجعت .  مراهچ 
متنءا ام  دنتفگ : هک  دهد  یم  ربخ  هقباس 
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هبترم هب  زئاـف  تساـهنآ  دوخ  لـثم  هک  یـسک  هکنآ  زا  دـندرک  بجعت  ( 180 (؟ انلثم نیرـشبل  نم  ؤنءا  دـنتفگ : و  ( 179) .انلثم رـشب  الا 
.دندیزرو دسح  سپ  دوش ، یحو  تلاسر و 

.وا هبوبحم  دصاقم  اب  نآ  هطساو  هب  تمعن  بحاص  تمحازم  زا  دسرتب  هک  تسا  نانچ  نآ  و  فوخ .  مجنپ 

.دشابن وا  يواسم  تمعن  رد  یسک  هکنیا  هب  وا  تسایر  دشاب  ینتبم  هچنانچ  تسایر .  بح  مشش 

(181  .) همالک یهتنا  .دنیبب  تمعن  رد  دناوتن  ار  یسک  هک  تنیط .  ثبخ  متفه 

ببـس و  سفن ،  لذ  تی  ؤر  هب  دـنک  یم  تشگرب  اهنیا ، مامت  هکلب  اهنیا ، بلاغ  هدـش ،  نآ  هب  هراشا  هچنانچ  هدنـسیون  هدـیقع  هب  یلو 
نیا دوخ  هک  میتفگ ،  دسح  ینعم  رد  ام  هک  هچنآ  ربانب  اما  و  تسا .  نآ  دننک  ینعم  ار  دسح  روهشم  هک  ینعم  نآ  هب  دسح  هطساوالب 

زا جراخ  یناـعم  نیا  فارطا  رد  ثحب  تروص ،  ره  رد  و  تسا .  هدـش  رکذ  هچنآ  تحـص  رد  تسین  هقیاـضم  دـشاب ، دـسح  تلاـح 
 . تسا قاروا  نیا  عضو  ام و  دوصقم 

تسا دسح  دسافم  زا  یضعب  رد  لصف ، 

ره هک  یلامعا  دسافم  ربک و  هیبلق و  هریثک  ضارما  دوش  هدییاز  زین  وا  زا  تسا و  هیبلق  هکلهم  ضارما  زا  یکی  شدوخ  دسح  هک  نادب 
و میزادرپ ،  یم  تسا  رهاظ  رپ  هک  اهنآ  زا  یـضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا .  لقتـسم  یببـس  ناسنا  كـاله  يارب  تسا و  تاـقبوم  زا  کـی 

 . تسا هدیشوپ  هدنسیون  رظن  زا  هک  .دراد  يا  هیفخ  دسافم  راچان 

لاـق لاـق :  بهو  نب  هیواـعم  هحیحـص  یف  تـسا  هداد  ربـخ  قدـصم  قداـص  هـچنآ  نآ  يارب  تـسا  سب  سپ  شدوـخ ،  دـسافم  اـما 
 : مالسلا هیلع  هللادبعوبءا ، 
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يءاب یتءایل  لجرلا  نا  مالـسلا :  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  ملـسم  نب  دمحم  هحیحـص  یف  و  ( 182) .رخفلاو بجعلا  دسحلا و  نیدـلا  هفآ 
(183  .) بطحلا رانلا  لکءات  امک  نامیالا  لکءایل  دسحلا  نا  رفکیف و  هرداب 

هدیزرمآ سپ  دوش  رداص  وا  زا  بضغ  رد  هک  ینابز  ای  یلعف  شزغل  ره  اب  دیایب  درم  نامه  دومرف : مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  ینعی 
.دروخ یم  ار  مزیه  شتآ  هچنانچ  ار  نامیا  دروخ  یم  هنیآ  ره  دسح  انامه  و  دوش ،

لوقنم هیـسدق  ثیداحا  رد  هچناـنچ  دـهد ، رارق  هلـالج ،  لـج  قح ،  تاـیلجت  دروم  ار  بلق  هک  یهلا  تسا  يرون  ناـمیا  تسا  مولعم 
رتعیـسو ار  بلق  هک  هیهلا ،  هقراب  نیا  يونعم ،  رون  نیا  ( 184  .) نم ؤملا  يدبع  بلق  ینعسی  لب  یئامس  یضرءا و ال  ینعـسی  ال   : تسا

نیا .دوـش  یم  ادـیپ  هلیذر  نیا  ترودـک  زا  بلق  رد  هک  یکیراـت  یگنت و  نآ  اـب  دراد  تاـفانم  دـهد ، یم  رارق  تادوـجوم  عـیمج  زا 
نوزحم و بلق  .دوش  ادـیپ  رهاظ  نطاب و  تکلمم  مامت  رد  نآ  راثآ  هک  دـنک  یم  گنت  هتفرگ و  ار  بلق  ناـنچ  تشز  ثیبخ و  تفص 
ار یناـسنا  بلق  دـنک و  لـطاب  ار  ناـمیا  روـن  تلاـح  نیا  هتبلا  .دوـش  نیچ  رد  نیچ  سوـبع و  هرهچ  گـنت ،  هتفرگ و  هنیـس  هدرـسفا ، 

.دراذگ فعض  هب  ور  نامیا  رون  دنک ، ادیپ  توق  ردق  ره  و  دناریمب ،

هب تسا  نیب  شوخ  نم  ؤم  دوش : ادـیپ  نطاب  رهاظ و  رد  دـسح  زا  هک  يراثآ  اـب  تسا  یفاـنم  نم  ؤم  هیروص  هیونعم و  فاـصوا  ماـمت 
یلاعت و قح  هب  تسا  كانبضغ  دوسح  هدومرف ،  شناگدنب  نیب  هک  ییاهتمسق  هب  تسا  یضار  یلاعت و  يادخ 
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، دراد زیزع  ار  اهنآ  دهاوخ و  یمن  ار  نینم  ؤم  يدب  نم  ؤم  هدش .  رکذ  فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  وا ، تاریدقت  زا  تسا  نادرگرب  ور 
فوخ و نم  ؤم  هدش .  هلیذر  نیا  راتفرگ  ایند  بح  تدـش  زا  دوسح  هدرکن ،  هبلغ  وا  رب  ایند  بح  نم  ؤم  تسا .  نآ  فالخرب  دوسح 
تسا و نیبج  هداشگ  نم  ؤم  .دنز  یم  خرچ  دوسحم  فارطا  رد  شنزح  فوخ و  دوسح  عجرم ،  یلاعت و  ءادـبم  زا  زج  درادـن  ینزح 

تاقوا زا  يرایسب  رد  دنک  ربکت  دوسح  تسا ،  عضاوتم  نم  ؤم  تسا .  سوبع  مهرد و  شنیبج  دوسح  تسوا ،  تروص  رد  وا  يارشب 
هک ار  ناـمیا  هک  هلیذر  نیا  یتـشز  رد  تسا  سب  شتآ .  ار  مزیه  هک  ناـس  نآ  دروـخ  یم  ار  نآ  تـسا و  ناـمیا  تـفآ  دـسح  سپ  . 

مزاول زا  هک  یگرزب  دـسافم  زا  .دـنک و  هراچیب  سلفم و  ار  وا  دریگب و  ناسنا  تسد  زا  تسا  بولق  تایح  ترخآ و  تاـجن  هیاـمرس 
تعیبط ملاع  ظیلغ  یناملظ  ياهباجح  زورما  تسوا .  تاریدقت  زا  ضارعا  تمعن و  یلو  قلاخ و  رب  یکانبضغ  تسا  دسح  هکفنم  ریغ 
کلام زا  میکانبـضغ  هک  میمهف  یم  هن  تسا ،  رک  روک و  ام  شوگ  مشچ و  هدرک و  بوجحم  ار  اـم  كرادـم  ماـمت  نآ  هب  لاغتـشا  و 

 . تسیچ ام  یلصا  یمئاد  نکسم  توکلم و  رد  ضارعا  بضغ و  نیا  تروص  میناد  یم  هن  و  وا ، زا  مینادرگرب  ور  كولملا و 

 . ینم سیل  هنم و  تسلف  کلذک  کی  نم  و  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ماما  لوق  زا  دسر  یم  ام  شوگ  هب  نیمه 
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نیا ام و  زا  یلاعت  قح  تئارب  نیا  میمهف  یمن  نم .  زا  وا  هن  متسه و  وا  زا  نم  هن  نم ،  هب  دنک  طخس  دشاب و  ضرعم  نم  زا  هک  یسک 
تمحر مچرپ  ریز  زا  دندرک  شنوریب  قح و  تیالو  زا  دش  جراخ  هک  یسک  .دراد  رس  ریز  رد  اهزیچ  هچ  تسا و  یتبیصم  هچ  يرازیب 

 . هنذاب الا  هدنع  عفـشی  يذـلا  اذ  نم  دـش : دـهاوخن  وا  بیـصن  ناعفاش  تعافـش  تسین ،  وا  يارب  تاجن  دـیما  رگید  نیمحارلا ،  محرا 
وا و نیب  ام  تدوم  نامـسیر  تسا و  جراـخ  وا  تیـالو  زرح  زا  تسا و  ادـخ  هب  كانطخـس  ار  یـسک  دـنک  یم  تعافـش  یک  ( 185)
زا ار  ام  دندرک و  دایرف  ایلوا  ایبنا و  هچ  ره  میدروآ !،  دوخ  رـس  هب  ام  دوخ  هچنآ  رب  .اترـسحاو ، اتءاوساو ، هدـش ؟  هراپ  شباقر  کلام 

.دش دایز  ام  تواقش  دش و  هدوزفا  زورب  زور  ام  تلفغ  رب  دننک ، رادیب  دنتساوخ  باوخ 

یخزرب يربق و  تروص  دـنیامرف  یم  هک  اریز  تسا ،  نآ  تملظ  ربق و  راشف  ترخآ ،  ياملع  هدومرف  رارق  زا  قلخ ،  نیا  دـسافم  زا  و 
حارـشنا عبات  ربق  یخارف  یگنت و  تسا .  ربق  تملظ  راشف و  دراد ، یبلق  ترودـک  دراد و  یحور  راشف  هک  هیدر ،  هدـساف  قـالخا  نیا 

 . تسا نآ  مدع  ردص و 

رد دعـس  هزاـنج  عییـشت  رد  دـنتفر  نوریب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوـسر  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  زا 
نامسآ يوس  هب  ار  دوخ  رس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  سپ  هتشرف .  رازه  داتفه  ار  وا  دندرک  عییشت  هک  یتروص 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


ام يارب  موش  تیادف  دنک : یم  ضرع  مالـسلا ،  هیلع  ماما  هب  يوار  دوش ؟ یم  هداد  راشف  دعـس  لثم  ایآ  تفگ :  نآ  زا  سپ  درک  دـنلب 
 . یهتنا شا .  هناخ  لها  اب  دوب  وا  قلخ  رد  يدب  یتشرد و  کی  طقف  هللاذاعم !  دومرف : .درک  یم  لوب  هب  فافختسا  دعـس  هک  هدش  لقن 

(186)

 ، لاـح ره  رد  تسا .  هدـساف  قـالخا  زا  رتمک  رد  دوش  یم  ادـیپ  دـسح  هطـساوب  بلق  رد  هک  یتـملظ  ترودـک و  راـشف و  یگنت و  و 
 . تسا هراچیب  راتفرگ و  ترخآ  رد  مه  و  تسا ،  تملظ  راشف و  رد  ربق  رد  مه  و  تسالتبم ،  بذـعم و  ایند  رد  مه  قلخ  نیا  بحاص 
 ، نآ هک  دتفا  قافتا  مک  و  دوشن ، دیلوت  يدساف  لطاب  لمع  ای  رگید  دـساف  قلخ  وا  زا  هک  یتروص  رد  تسا  دـسح  دوخ  دـسافم  اهنیا 

و تشذگ ،  هچنانچ  دراوم ، یـضعب  رد  ربک  لثم  دوش ، هدـییاز  يرگید  لامعا  یقالخا و  تائیـس  وا  زا  هکلب  دوشن ، رگید  داسف  ببس 
 . تسا تاکلهم  تاقبوم و  زا  کی  ره  هک  نآ  ریغ  اذیا و  شحف و  همیمن و  تبیغ و 

تفآ نازوس و  شتآ  نیا  زا  ار  دوخ  نامیا  گنن و  نیا  زا  ار  دوخ  دـنز و  رمک  هب  تمه  نماد  هک  لـقاع  ناـسنا  رب  تسا  مزـال  سپ ، 
زا و  رمعلا ،) مادام   ) یمئاد تسا  یباذـع  کی  دوخ  هک  ملاـع ،  نیا  رد  ربق  یگنت  رکف و  راـشف  نیا  زا  ار  دوخ  و  دـهد ، تاـجن  تخس 

دسافم ردق  نیا  هک  يزیچ  هک  دنک  رکفت  يردق  .دهد  ییاهر  یلاعت  دنوادخ  بضغ  خزرب و  ملاع  ربق و  ياهتملظ  اهراشف و 
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هکلب دوش ، یمن  لیاز  وا  تمعن  وت  دسح  زا  .درادن  يررض  چیه  مه  دوسحم  يارب  وت  دسح  هک  یتروص  رد  تسا ،  جالعلا  مزال  دراد 
یتعفنم دوخ  وا  يارب  وت  نزح  باذع و  و  ییوا ،  نمـشد  دوسح و  هک  وت  يراتفرگ  هک  اریز  دراد ، مه  يورخا  يویند و  یفن  وا  يارب 

زین یمود  تمعن  نیا  هب  هبنت  وت  رگا  .دوش  یم  وا  يارب  یتـمعن  دوخ  نیا  یبذـعم ،  وا  معنت  زا  وت  تسا و  معنتم  دوـخ  دـنیب  یم  تسا : 
رد هشیمه  وت  سپ  روط ، نیمه  و  تسا ،  یتمعن  باذـع  نیا  ار  وا  و  دوش ، یم  رگید  رکف  راـشف  رگید و  باذـع  وت  يارب  ینک ،  ادـیپ 

بیغ هب  رگا  اصوصخ  دشخب ، عفن  وا  يارب  وت  دـسح  زین  ترخآ  رد  و  تسا .  طاسبنا  حرف و  تمعن و  رد  وا  و  يراشف ،  مغ و  جـنر و 
رگا تمظع .  تمعن و  ياراد  وا  يوش و  سلفم  هراچیب و  وت  دـنهد و  وا  هب  ار  وت  تانـسح  هک  دوش  رجنم  تاـیذوم  ریاـس  تمهت و  و 

 . یهد یم  تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  سفن  ینک و  یم  كاپ  هلیذر  نیا  زا  ار  دوخ  هتبلا  ینک ،  رکفت  روما  نیا  رد  يردق 

یم اقلا  ناطیـش  هراما و  سفن  هک  تسا  یماخ  لایخ  اـهنیا  تسین .  لاوزلا  نکمم  یحور  قـالخا  یناـسفن و  لـیاذر  هک  نکم  ناـمگ 
نکمم تسا ،  لدبت  هئـشن  رییغت و  راد  راد  نیا  رد  ات  ناسنا  .دراد  زاب  سفن  حالـصا  ترخآ و  هار  كولـس  زا  ار  وت  دهاوخ  یم  دنک ،

تاکلم هچ  ره  .دنک و  ادیپ  رییغت  قالخا  فاصوا و  مامت  رد  تسا 
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.دنک یم  توافت  هیفصت  تمحز  فعض ،  تدش و  فالتخا  بسح  هب  اهتنم  تسا ،  لاوز  لباق  تسا  ملاع  نیا  رد  ات  دشاب  مه  مکحم 
دشاب هدیناودن  هشیر  هک  یسرون  لاهن  لثم  درک ، هلازا  ناوت  یم  ار  وا  یمک  تضایر  تمحز و  اب  سفن  رد  یتفـص  شیادیپ  لوا  هتبلا 

شلاوز دـیدرگ ، سفن  هرقتـسم  تاـکلم  زا  دـش و  سفن  رد  نکمتم  تفـص  نآ  هکنآ  زا  دـعب  یلو  دـشاب ، هدـشن  نیمز  رد  نکمتم  و 
هچ ره  وت  تسا .  رتدایز  شندنک  تمحز  هدرک ،  هشیر  هدـش و  لاسنهک  هک  یتخرد  لثم  دوش ، یم  دایز  شتمحز  یلو  تسا  نکمم 

.ددرگ رتشیب  تتضایر  تمحز و  راچان  یتفا ،  یحور  دسافم  ياه  هشیر  علق  رکف  رد  رترید 

زا دـعب  هکنآ  زا  تسا  رت  لهـس  یلیخ  نیا  هک  دوش  دراو  تنطاب  رهاظ و  تکلمم  رد  یلمع  ای  یقالخا  دـسافم  راذـگم  الوا  زیزع ، يا 
رتناـسآ دوش  هعلق  دراو  اـی  ددرگ  تکلمم  دحرـس  دراو  يراذـگن  رگا  ار  نمـشد  هک  روطناـمه  و  ینک ،  اـهنآ  جارخا  میهاوخب  دورو 

رد رترید  هچ  ره  دـش ، دراو  رگا  و  ییآرب .  جارخا  عفد و  ددـص  رد  نتفرگ  ار  وراب  جرب و  ندـش و  دراو  زا  دـعب  اـت  ندـمآ  عفد  تسا 
يدابآ هاش  ياقآ  راوگرزب ، فراع  ام و  لیلج  خیش  .دراذگ  یم  ناصقن  هب  ور  یلخاد  هوق  دوش و  یم  دایز  تتمحز  ییآرب  عفد  ددص 

یقالخا و دـسافم  لـباقم  رد  درک  ماـیق  ناوت  یم  رتهب  تسا  یقاـب  نآ  طاـشن  یناوج و  ياوق  اـت  هک  دـندومرف  هادـف ،  یحور  ( 187 ،)
قفوم هک  دیآ  شیپ  يریپ  راگزور  دورب و  تسد  زا  اوق  نیا  دیراذگم  .داد  ماجنا  ار  هیناسنا  فیاظو  ناوتیم  رتبوخ 
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رد درک  رکفت  هک  لقاع  ناسنا  سپ ،  تسا .  دایز  یلیخ  حالـصا  تمحز  ندش ،  قفوم  ضرف  رب  و  تسا .  لکـشم  لاح  نآ  رد  ندش 
هچ ره  دش ، دراو  هتـساوخن  يادخ  رگا  .دنک و  یمن  هدولآ  ار  دوخ  ددرگ و  یمن  نآ  درگ  تسین ،  نآ  رد  دراو  رگا  يزیچ ،  دـسافم 

هشیر تسا  یتقشم  تمحز و  ره  اب  درک  هشیر  هتساوخن  يادخ  رگا  .دنک و  هشیر  دراذگ  یمن  دیآ و  یم  رب  حالصا  ددص  رد  رتدوز 
هئـشن هک  ملاع ،  نیا  زا  دـساف  قلخ  نآ  اب  رگا  هک  دـهد ، راب  ار  نآ  هویم  دـسرب و  یترخآ  یخزرب و  هرمث  هب  اداـبم  هک  دـنک  یم  ار  وا 

قلخ کی  خزرب  ای  ترخآ  رد  ات  دوش و  یم  جراخ  وا  دوخ  تسد  زا  نآ  علق  دـش ، لقتنم  تسا ،  يدام  تارییغت  ینـالویه و  تالدـبت 
لها زا  کی  ره  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  زا  تسا  ثیدح  رد  تسا !  تاهیه  دوش  لیدبت  دـهاوخب  یناسفن  قالخا  زا 
دوش لئاز  تسین  نکمم  تسا ،  هلیذر  قالخا  هدییاز  هک  هدساف ،  تاین  ( 188) .دوخ تاین  هطساو  هب  نآ  رد  دندلخم  منهج  تشهب و 

نآ تسین  نکمم  ای  نآ  لاوز  هک  دنک  یم  روهظ  توق  تدـش و  اب  يردـق  هب  تاکلم  ملاع  نآ  رد  .ددرگ  لئاز  نآ  ءاشنم  هکنآ  رگم 
يا سپ ،  .دوش  لئاز  دیاش  یبوبر  ياهنرق  زا  سپ  دوش ، لئاز  اهشتآ  اهیتخـس و  اهراشف و  اب  رگا  منهج و  رد  تسا  دلخم  ناسنا  تقو 

دوخ رایتخا  اب  ییایند  یئزج  تمحز  لاس  کی  ای  هام  کی  اب  هک  ار  يزیچ  لقاع 
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.دنک كاله  ار  وت  دنامب و  راذگن  دناسر ، رخآ  هب  ار  ترخآ  ایند و  يراتفرگ  درک و  حالصا  تسا  نکمم 

تسا یقالخا  ياهداسف  هشیر  نایب  رد  لصف ، 

یقالخا و دـسافم  هیلک  .دـشاب  یم  تسا ،  لقع  ظح  هک  ملع ،  زا  ریغ  تسا ،  بلق  ظح  هک  ناـمیا ،  هک  ( 189) دش رکذ  نیا  زا  شیپ 
هدـناسرن بلق  هب  هدرک  ایبنا  رابخا  ای  یلقع  ناهرب  هطـساو  هب  كاردا  لقع  هچنآ  تسا و  نامیا  زا  ربخیب  بلق  هک  تسا  نیا  زا  یلامعا 

يدـحا يارب  ههبـش  ياج  دـنراد و  قیدـصت  عیارـش  لها  زا  مدرم  هماع  ملکتم و  میکح و  هک  یفراـعم  یکی  تسا .  ربخیب  وا  زا  لد  و 
زا نآ و  تالامک  دوجو و  زا  هدرک ،  ادـیپ  ناـیرج  هتردـق ،  تلج  قـالطالا ،  یلع  میکح  تردـق  ملق  هب  هچنآ  هک  تسا  نآ  تسین ، 

ماظن متا  یلک  ماظن  و  هماـت ،  حـلاصم  اـب  قباـطم  تسا و  ماـظن  نیرت  لـیمج  هشقن و  نیرتهب  قازرا ،  لاـجآ و  میـسقت  تمعن و  طـسب 
هلماک تمکح  یهلا و  هفیطل  نیا  نایب  يروط  دوخ  نف  هب  صوصخم  حالطـصا  دوخ و  صاخ  ناسل  هب  کی  ره  اـهتنم  تسا .  روصتم 

 ، یملع ماظن  قباطم  ینیع  ماظن  دـیوگ : میکح  تسا .  قالطالا  یلع  لیمج  قالطالا  یلع  لیمج  لظ  دـیوگ : فراـع  دـنا :)  ) هدرک ار 
ملکتم و و  ( 190  .) تسا دوخ  هب  هقیال  تالامک  هب  تادوجوم  ندناسر  يارب  هیئزج  همهوتم  رورش  و  تسا ،  رورـش  صقن و  زا  یلاخ 

حلاصم كاردا  نماد  زا  رـشب  هدودحم  هیئزج  لوقع  تسد  و  تسا ،  حالـص  تمکح و  يور  زا  شلاعفا  میکح  دـنیوگ : عیارـش  لها 
هیهلا تاریدقت  رد  هنماک )  )
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 ، هدرک هماقا  یناهرب  نآ  يارب  شلقع  ملع و  هعـس  هزادـنا  هب  سک  ره  دراد و  ناـیرج  همه  ناـسل  رد  بلطم  نیا  ( 191  .) تسا هاتوک 
ینامیا ظح  سک  ره  تسا و  زاـب  ضارتعا  ياـهناسل  هدیـسرن ،  لاـح  بلق و  هبترم  هب  هدرکن و  زواـجت  لاـق  لـیق و  دـح  زا  نوچ  یلو 

دزرو و یم  دـسح  هک  سک  نآ  تسا :  هنیمز  نیا  يور  مه  یقالخا  ياهداسف  .دـننک  دوخ  ناهرب  لوق و  بیذـکت  یناـسل  هب  درادـن ،
مات حالـص  يور  زا  یلاعت  قح  هک  درادن  نامیا  هک  دنادب  دراد ، لد  رد  ار  تمعن  بحاص  هنیک  دنک و  وزرآ  ار  ریغ  تمعن  هدش  لئاز 

ار تمـسق  یلاعت و  يادـخ  لدـع  هب  درادـن  ناـمیا  هک  دـنادب  و  تسا .  هاـتوک  نآ  زا  اـم  مهف  تسد  هدرک و  وا  بیـصن  ار  تمعن  نیا 
دسح اب  لدع  هب  نامیا  تسین :  رگید  زیچ  ظفل  زج  نیا  تسا ،  لداع  یلاعت  يادخ  ییوگ  یم  دیاقع  لوصا  رد  وت  .دناد  یمن  هنالداع 

: دیامرف یم  یلاعت  قح  دومرف  فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  نادب .  هنالداع  مه  ار  وا  میسقت  یناد ،  یم  لداع  ار  وا  رگا  وت  تسا .  یفانم 
تمسق لباقم  رد  اترطف  بلق  نم .  ياهتمعن  زا  تسا  كانبـضغ  و  ما ،  هدرک  ناگدنب  نیب  هک  ییاهتمـسق  زا  تسا  نادرگرب  ور  دوسح 

 ، تسا رمخم  رـشب  تاذ  نومک  رد  هک  هیهلا ،  ياهترطف  زا  تسا .  رفنتم  نازیرگ و  اترطف  فاستعا  روج و  زا  تسا و  عضاـخ  هنـالداع 
ار نآ  فالخ  رگا  تسا ،  نآ  شیپ  رد  دایقنا  مدع  ملظ و  ضغب  و  تسا ،  نآ  لباقم  رد  عوضخ  لدع و  بح 
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، دناد یمن  هنالداع  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  دش ، تمـسق  زا  ضرعم  تمعن و  زا  طخاس  رگا  تسا .  یناسقن  تامدـقم  رد  دـنادب  دـید ،
حلاصم متا و  ماظن  قباطم  ار  هشقن  و  تسا ،  ضرعم  وا  زا  دناد و  یم  هنالداع  ار  تمـسق  هکنیا  هن  دناد ، یم  هنارئاج  هللاابذوعن ،  هکلب ، 

بلق دـح  هب  كاردا  لقع و  دـح  زا  یناهرب  یلقع  قباطم  تسا و  صقان  ام  نامیا  هک  تاهیه  تسوا .  زا  كانبـضغ  دـناد و  یم  هماـت 
 ، تسا بایادخ  وجادخ  .دـهاوخ  یم  تین  صولخ  تسین ،  لاق  لیق و  ثحب و  ندـناوخ و  ندینـش و  نتفگ و  هب  نامیا  هدـشن .  دراو 

ارون هل  هللا  لعجی  مل  نم  و  ( 192) .الیبس لضءا  یمعءا و  هرخاللا  یف  وهف  یمعءا  هذـه  یف  ناک  نم   . تسوج فراعم  بلط  فراـعم 
(193) .رون نم  هل  امف 

تسا دسح  یلمع  جالع  نایب  رد  لصف ، 

فلکت اب  هک  تسا  نانچنآ  تسا و  هحیضف  هلیذر  نیا  يارب  زا  زین  یلمع  جالع  دش ، رکذ  نآ  زا  يا  همش  هک  یملع ،  جالع  رب  هوالع 
دنک یم  توعد  ار  وت  سفن  .دشاب  ینطاب  ضرم  جالع  نآ  زا  تدوصقم  و  یهد ،  ار  نآ  راثآ  بیترت  دوسحم و  اب  ینک  تبحم  راهظا 

هب سفن  لیم  فالخ  هب  وت  دراد ، یم  هضرع  وت  هب  ار  وا  يواسم  وا و  دسافم  شاب ،  هتـشاد  نمـشد  نک ،  نیهوت  نک ،  تیذا  ار  وا  هک 
تافـص راد ، هضرع  نارگید  رب  دوخ و  رب  ار  وا  ياـهییوکین  نک ،  راداو  وا  ریخ  رکذ  هب  ار  ناـبز  اـمن ، ریقوت  لـیلجت و  نک و  محرت  وا 

هک اهنیا  هچ  رگ  نک .  دوخ  ناشن  رطاخ  ار  وا  هلیمج 
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نیا ندرک  فرطرب  سفن و  حالـصا  دوصقم  نوـچ  نکیل  تسا ،  عـقاو  ریغ  زاـجم و  يور  زا  تسا ،  فـلکت  اـب  رما  لوا  رد  ینک  یم 
یم ادیپ  تیعقاو  دوش و  یم  يداع  سفن  دوش و  یم  مک  فلکت  مک  مک  دوش و  یم  کیدزن  تقیقح  هب  هرخالاب  تسا  هلیذر  صقن و 

ار وا  هک  هتـشاد  فطل  رظن  وا  هب  یلاعت  دـنوادخ  دـیاش  تسادـخ و  هدـنب  صخـش  نیا  هک  نامهفب  راد و  هضرع  سفن  هب  لقاال  .دـنک 
هک دشاب ، اهنآ  هطـساو  هب  دسح  دـشاب و  تناید  ملع و  لها  دوسحم  رگا  اصوصخ  .دوخ  معن  هصاخ  هب  هداد  صاصتخا  هدرک و  معنتم 
ادخ صاخ  ناگدنب  اهنیا  هک  دنامهفب  دیاب  سفن  هب  هتبلا  تسا .  رتدب  شتبقاع  اهنآ  اب  توادـع  رتحیبق و  اهنآ  هب  ندـیزرو  دـسح  هتبلا 

داجیا سفن  رد  تبحم  دـیاب  معن  نیا  و  هداد .  صاصتخا  یمظع  تمعن  نیا  هب  ار  اهنآ  هدـش و  ناشلاح  لماش  یهلا  قیفوت  هک  دنتـسه 
دیاب هک  ییاهزیچ  هک  دید  رگا  سپ  دشاب ، اهنآ  هب  تبـسن  عضاخ  دراد و  مرتحم  ار  اهنآ  ناسنا  دـیاب  و  اهنآ ، نابحاص  هب  تبـسن  دـنک 
هبلغ وا  نطاـب  هب  تملظ  هدـش و  هریچ  وا  هب  تواقـش  یلیخ  هک  دـنادب  درک ، زورب  نآ  دـض  سفن  رد  دوش  عوـضخ  تبحم و  بجوـم 

، دوش یم  قفوم  دوز  دمآرب  تبحم  داجیا  ددص  رد  رگا  هک  دنادب  .دیآرب و  هیلمع  هیملع و  قرط  زا  حالـصا  ددص  رد  امتح  و  هدرک ، 
اهنآ دنک و  تیاده  ار  نادهاجم  هک  هدومرف  هدعو  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  ترودـک ،  تملظ و  رب  تسا  رهاق  تبحم  رون  هک  اریز 

فطل هب  ار 
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 . هیادهلا قیفوتلا و  یلو  هنا  .دیامن  تیانع  قیفوت  دیامرف و  تناعا  دوخ  یفخ 

عفر ثیدح  رکذ  رد  لصف ، 

نم تما  زا  تسا  هدش  هتشادرب  هک  دومرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  هک  هدش  دراو  هفیرش  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  هک  نادب 
عنام دیابن  فیرش  ثیدح  نیا  لاثما  هتبلا  ( 194  .) نابز ای  تسد  هب  دوشن  رهاظ  هک  یتروص  رد  تسا  دـسح  اـهنآ  هلمج  زا  و  زیچ ، هن 

مک هک  اریز  .زادـنارب  نید  تفآ  زوس و  ناـمیا  شتآ  نیا  زا  ار  حور  ندرک  كاـپ  سفن  زا  هثیبخ  هرجـش  نیا  علق  رد  تیدـج  زا  دوش 
رهاظ يرثا  وا  زا  وحن  چیه  هب  دنکن و  نوگانوگ  ياهداسف  دیلوت  سفن  رد  دراذگب و  سفن  هب  مدـق  داسف  هدام  نیا  هک  دـتفا  یم  قافتا 
نامیا تفآ  دروخ و  یم  ار  نامیا  تفـص  نیا  هک  هدـش  دراو  هحیحـص  ثیداحا  رد  هکنیا  اـب  .دـنامب  ظوفحم  ناـسنا  ناـمیا  ددرگن و 

یگرزب و رما  نینچ  کی  سپ  هدرک .  یفن  دوخ  زا  ار  وا  وا و  زا  ار  دوخ  هدرک و  تئارب  نآ  بحاص  زا  یلاعت  يادـخ  و  ( 195  ،) تسا
.ددرگ رورغم  عفر  ثیدح  هطساو  هب  دنک و  تلفغ  وا  زا  ناسنا  دیابن  تسا  رطخ  رد  ناسنا  زیچ  همه  نآ  هطـساو  هب  هک  ار  یمهم  داسف 

تقو نآ  دوشب ، جراخ  رد  یحـشرت  وا  زا  راذگن  شاب و  حالـصا  ددـص  رد  نزب و  ار  وا  ياه  هخاش  نکب و  ار  دوخ  تیدـج  وت  سپ ، 
تلاح لماش  یهلا  تمحر  دیـسر ، رد  گرم  حالـصا  تضایر و  نیب  رد  رگا  .دتفا و  یم  یقرت  ومن و  زا  دوش و  یم  تسـس  نآ  هشیر 

تمحر اب  دوش و  یم 
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هدنام نآ  زا  يا  هیقب  رگا  هینامحر  هقر  اب  و  يوش ،  یم  وفع  لومشم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  تیناحور  تکرب  هعـساو و 
.دنک یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  سفن  دنازوس و  یم  دشاب ،

رکفتلا هنود ،  نمف  یبن  اهنم  جـنی  مل  هثالث  لاق  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع  یبءا  نع  تسا :  دراو  نارمح  نب  هزمح  تیاور  رد  هچنآ  اما  و 
ترثک دوصقم  دـنا و  هدومرف  هغلابم  هکنآ  اـی  ( 196  .) هدـسح لمعتـسی  نم ال  ؤملا  نا  ـالا  دـسحلاو ، هریطلا  قلخلا و  یف  هسوسولا  یف 

ای .دـشاب  هلمج  نومـضم  دوخ  تاذـلاب  دوصقم  هکنآ  نودـب  تسالتبا ،  ترثک  زا  هیاـنک  بیکرت  نیا  هکنیا  اـی  تسا .  نآ  هب  يـالتبا 
بهذم جیورت  رد  دننک  یم  لامعتـسا  هک  ار  رافک  زا  معن  ضعب  لاوز  لیم  هکنآ  ای  .ازاجم  دندومرف  هدارا  هطبغ  زا  معا  ار  دسح  هکنآ 

هک یبلق  دنا : هزیکاپ  كاپ و  مالـسلا ،  مهیلع  ایلوا ، ایبنا و  شدوخ  یقیقح  يانعم  هب  دـسح  زا  الا  .دـنا و  هداهن  مان  دـسح  دوخ ، لطاب 
سپ .ددرگن  قح  یتافـص  یتاذ و  تایلجت  دروم  دوشن و  یهلا  ماهلا  یحو و  دروم  دـش ، ینطاب  تاراذـق  یقالخا و  يواـسم  هب  هدولآ 
.دوـش هیلع ،  هللا  تاولـص  شلیاـق ،  هب  شلمع  در  اـی  رگید ، وـحن  هب  اـی  دـش ، رکذ  هک  يوـحن  هب  دوـش  تـیاور  زا  یهیجوـت  اـی  دـیاب 

.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو 

سداسلا ثیدحلا 

مشش ثیدح 

نانـس و نب  هللادبع  نع  بوبحم ،  نبا  نع  دـمحم ، نب  دـمحءا  نع  ییحی ،  نب  دـمحم  نع  بوقعی ،  نب  دـمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
مالسلا هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  روفعی ، یبءا  نب  هللادبع  نع  يدبعلا ،  زیزعلادبع 
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نم و  هل .  مسق  ام  الا  ایندلا  نم  لنی  مل  و  هرمءا ،  تتش  هینیع و  نیب  رقفلا  هللا  لعج  همه ،  ربکءا  ایندلا  یـسمءا و  حبـصءا و  نم  لاق :  ، 
(197  .) هرمءا هل  عمج  هبلق و  یف  ینغلا  هللا  لعج  همه ،  ربکءا  هرخالا  یسمءا و  حبصءا و 

 : همجرت

مه نیرتگرزب  ایند  هکنیا  لاح  دنک و  ماش  دنک و  حبص  هک  یسک  تفگ :  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هک  دیوگ  روفعی  یبا  نیا 
تـسا هدش  تمـسق  هچنآ  رگم  ایند  زا  ددرگن  رادروخرب  ار ، وا  راک  دنک  مهرد  و  شمـشچ ،  ود  نیب  ار  رقف  ادخ  دهد  رارق  دـشاب ، وا 

و وا ، لد  رد  ار  يزاین  یب  ادـخ  دـهد  رارق  دـشاب ، وا  مه  نیرتگرزب  ترخآ  هک  یتروص  رد  دـنک  ماش  حبـص و  هک  یـسک  .وا و  يارب 
.ار وا  راک  وا  يارب  دروآ  درگ 

زا ثحب  هک  اـهنآ ، مولع  فراـعم و  نازیم  و  موـلع .  باـبرا  راـظنا  بسح  هب  تسا  یتاـقالطا  ترخآ  اـیند و  يارب  زا  هک  نادـب  حرش 
زاب لیدعت  حرج و  لوبق و  در و  تاحالطصا و  مهف  رد  تمه  فرص  و  تسین ،  ام  رما  هب  مهم  یملع  حالطصا  بسح  هب  نآ  تقیقح 
نآ زا  دـهاوخب  رگا  ترخآ  بلاط  ناسنا  هک  تسا  همومذـم  يایند  مهف  تسا  مهم  باب  نیا  رد  هچنآ  ( 198  .) لیبس زا  ار  هداـیپ  دراد 
دنچ نمـض  رد  هللاءاشنا  ار  نآ  ام  و  تاجن ،  هار  كولـس  نیا  رد  ار  ناسنا  دنک  تناعا  هچنآ  .دـیامن و  زارتحا  تربخ  اب  دـنک ، زارتحا 

 . قیرط نیا  كولس  رد  میبلط  یم  قیفوت  یلاعت  يادخ  زا  و  مینک .  یم  نایب  لصف 
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همومذم ایند  تقیقح  رد  هر )   ) سلجم انالوم  مالک  نایب  لصف ، 

رهاظ رابخا  تایآ و  عومجم  زا  هچنآ  نادب  دـیامرف : یم  همحرلا ،  هیلع  ( 199  ،) یـسلجم انالوم  ریظنیب ، ثدحم  ریبخ و  ققحم  بانج 
یتسود ادخ و  تعاط  زا  دراد  زاب  ار  ناسنا  هک  يروما  کی  زا  تسا  بکرم  همومذم  يایند  هک  تسا  نیا  ام ، مهف  بسح  هب  دوش  یم 

تـسا ترخآ  زا  دوش ، وا  برق  ناحبـس و  يادخ  ياضر  ثعاب  هچ  ره  .دـنا  لباقتم  مه  اب  ترخآ  ایند و  سپ  ترخآ .  لیـصحت  وا و 
رما تعاطا  يارب  دشاب  لایع  تشیعم  اهنآ  زا  دوصقم  هک  یتاعانـص  تاعارز و  تاراجت و  لثم  دـشاب ، ایند  زا  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا 
نآ ریغ  و  مدرم ،  زا  لا  ؤس  زا  نداتـسیا  زاب  تاقدص و  ناجاتحم و  هب  ندرک  تناعا  هیریخ و  فراصم  رد  اهنآ  ندرک  فرـص  و  ادخ ،

تقـشم عاونا  دهزت و  اب  هچرگ  هیئایر ،  لامعا  هعدتبم و  تاضایر  .دنناد و  ایند  زا  ار  نآ  مدرم  هچ  رگ  تسا  ترخآ  زا  همه  اهنیا  و  ، 
(200  .) یهتنا  . نافلاخم رافک و  لامعا  لثم  درواین ، وا  يوس  هب  برق  دوش و  ادخ  زا  يرود  ثعاب  هک  اریز  تسایند ،  زا  دشاب ،

زا لبق  تسا و  کیدزن  هچنآ  وت : بلق  تالاح  زا  تلاح  ود  زا  تسا  ترابع  وت  ترخآ  ایند و  هک  دـیامرف  لقن  ناـققحم  زا  یکی  زا  و 
ظح و نآ  رد  وت  يارب  زا  هچنآ  سپ  تسا .  ترخآ  شمان  تسا ،  ندرم  زا  سپ  دـیآ و  نیا  زا  دـعب  هچنآ  و  تسایند .  شمان  ندرم ، 

(201) .وت قح  رد  تسایند  نآ  توم ،  زا  لبق  تسا  تذل  توهش و  بیصن و 

ایند هک  تفگ  ناوت  یم  هک  دیوگ  ریقف 
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نطاب توکلم و  هب  هئشن  نیا  زا  عوجر  هب  ترخآ  و  تسا ،  زاجم  رییغت و  مرصت و  راد  هک  دوجو  هلزان  هئـشن  هب  دوش  یم  هتفگ  یهاگ 
زا هلمجلاب ،  تسا .  ققحتم  صاخشا  زا  یصخش  سوفن و  زا  یسفن  ره  يارب  زا  هئشن  نیا  و  تسا .  رارق  دولخ و  توبث و  راد  هک  دوخ 

تسا یبیغ  توکلم و  نوطب و  ماقم  و  تسا ،  نآ  هیوایند  هلزان  هبترم  نآ  و  تسا ،  يدوهش  کلم و  روهظ و  ماقم  يدوجوم  ره  يارب 
نوچ یلو  تسا  دوجو  بتارم  هریخا  صقان و  هتاذـب  دوخ  هچرگ  هیوایند  هلزان  هئـشن  نیا  و  تسا .  نآ  هیورخا  هدـعاص  هئـشن  نآ  و  ، 

تآـشن و زعا  هیدوـجو و  دـهاشم  نـسحا  زا  تـسا ،  ترخآ  هـعرزم  هیلاـع و  تاـماقم  لیـصحتلاراد  هیــسدق و  سوـفن  تـیبرت  دـهم 
هیدارا هیعیبـط و  هیرهوج  تاـکرح  تارییغت و  هیکلم و  داوم  نیا  رگا  و  ترخآ .  كولـس  لـها  اـیلوا و  شیپ  تسا  ملاوع  نیرتـمنتغم 

راد دوخ و  دوعوم  لامک  دح  هب  هصقان  سوفن  زا  يدحا  ار ، تامرصت  تالدبت و  هئشن  نیا  رب  دوب  هدرکن  طلـسم  یلاعت  يادخ  دوبن و 
زا هدـش  دراو  ثیداـحا  نآرق و  ناـسل  رد  هچنآ  .دـش و  یم  دراو  توکلم  کـلم و  رد  یلک  صقن  و  دیـسر ، یمن  دوخ  تاـبث  رارق و 
هب تبحم  هیبلق و  هقالع  هب  نآ  هب  هجوت  هب  هکلب  تیرثکا ،  عون و  بسح  هب  دنک ، یمن  عوجر  وا  دوخ  هب  تقیقح  رد  ملاع  نیا  تمذـم 

.دنک یم  عوجر  نآ 

تسا حودمم  هچنآ  مومذم .  یکی  حودمم و  یکی  تسایند :  ود  ناسنا  يارب  زا  هک  دش  مولعم  سپ ، 
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يدبا دنمتداعس  یناگدنز  هیهت  تالامک و  باستکا  تاماقم و  تراجت  لحم  لیـصحتلاراد و  هیبرتلاراد و  هک  هئـشن  نیا  رد  لوصح  ، 
یکی رد  هیلع ،  هللا  تاولص  نینم ،  ؤملاریما  نیدحوملا و  یلوم  ترضح  هچنانچ  تسین .  ریذپ  ناکما  اجنیا  رد  دورو  نودب  هک  تسا 
هیفاع راد  و  اهقدص ، نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  دـنک :  یم  ایند  مذ  هک  رفن  کی  زا  دینـش  هکنآ  زا  سپ  دـیامرف  یم  دوخ  ياه  هبطخ  زا 

هللا و یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلـصم  هللا و  ءابحءا  دجـسم  اهب ، ظعتا  نمل  هظعوم  راد  و  اهنم ، دوزت  نمل  ینغ  راد  و  اهنع ، مهف  نمل 
بسح هب  ( 203  .) نیقتملا راد  معنل  و  یلاـعت :  يادـخ  لوـق  و  ( 202  ...) هنجلا اهیف  اوحبر  همحرلا و  اـهیف  اوبـستکا  هللا .  ءاـیلوءا  رجتم 
لالج لامج و  رهظم  هک  کلم ،  ملاع  سپ ،  ( 205  .) تسا هدش  ایند  هب  ریسفت  مالسلا ،  هیلع  رقاب ، ترضح  زا  ( 204  ) یشایع تیاور 
ههجو ینعم  هب  تسا ،  ناسنا  دوخ  يایند  تسا  مومذم  هچنآ  و  درادن ، یتمذم  ینعم  کی  هب  تسا ،  هقلطم  تداهش  ترـضح  تسا و 
فیرش یفاک  رد  هچنانچ  تسا .  هیبلاق  نیبلق و  ياهاطخ  دسافم و  مامت  ءاشنم  نآ  هک  تسا  نآ  تبحم  یگتسبلد و  تعیبط و  هب  بلق 

هیلع رفعج ، یبءا  نع  و  ( 206) .ایندلا بح  هئیطخ  لک  سءار  مالـسلا :  هیلع  لاق ،  دنک : یم  ثیدح  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  زا 
نید یف  فرشلا  لاملا و  بح  نم  اهیف  عرـسءاب  اهرخآ ، یف  اذه  اهلوءا و  یف  اذه  عار ،  اهل  سیل  منغ  یف  نایراض  نابئذ  ام  مالـسلا : 

سپ ( 207  .) نم ؤملا 
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تمارک راد  ناسنا و  نیب  باجح  دشاب ، رتدایز  نآ  هب  یگتـسبلد  هچ  ره  و  تسا ،  مومذـم  يایند  زا  ترابع  ایند  تبحم  بلق و  قلعت  ، 
باجح رازه  داتفه  ادـخ  يارب  زا  هک  تسا  هفیرـش  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  هچنآ  .دوش و  رتظیلغ  رتشیب و  قح  بلق و  نیب  ام  هدرپ  وا و 
اهباجح دـشاب ، رتشیب  تاقلعت  ردـق  ره  .ایند و  هب  دـشاب  هیبلق  تاقلعت  نیمه  دـناوت  یناملظ  ياـهباجح  ( 208  ،) تملظ روـن و  زا  تسا 

 . تسا رتلکشم  نآ  قرخ  رتظیلغ و  باجح  دشاب ، رتدیدش  قلعت  هچ  ره  و  تسا .  رتدایز 

ایند بح  ندش  دایز  ببس  نایب  رد  لصف ، 

رد ایند  نیا  بح  تسا ،  كاخ  بآ و  نیا  دالوا  تسایند و  نیمه  وا  ردام  تسا و  تعیبط  ملاـع  نیمه  هدـیلو  نوچ  ناـسنا  هک  نادـب 
هیوهـش و ياوق  نیا  هطـساو  هب  .دنک و  یم  ومن  وا  لد  رد  تبحم  نیا  دوش ، رتگرزب  هچ  ره  و  تسا ،  سورغم  امن  وشن و  لوا  زا  شبلق 

دایدزا هب  ور  وا  یگتسبلد  دوش و  نوزفازور  وا  تبحم  عون ،  صخش و  ظفح  يارب  هدومرف  تمحرم  وا  هب  دنوادخ  هک  هیذاذتلا  تالآ 
بسح هب  رگا  و  دناد ، یم  اهنآ  زا  عاطقنا  بابـسا  ار  ندرم  درادنپ و  یم  دوخ  تاشیعت  تاذاذتلا و  لحم  ار  ملاع  نیا  نوچ  .دراذگ و 
شبلق نآ ،  تالامک  تایح و  تایفیک و  هب  دشاب و  هدش  ترخآ  ملاع  هب  دنم  هدیقع  مهیلع ،  هللا  تاولـص  ایبنا ، رابخا  ای  امکح  ناهرب 

یم دایز  یلیخ  ملاع  نیا  هب  شبح  اذـهل  دـشاب ، هدیـسر  نانیمطا  ماقم  هب  هکنآ  هب  دـسر  هچ  هدومنن ،  لوبق  تسا و  ربخ  یب  نآ  زا  زاب 
.دوش

ناسنا اترطف  نوچ  زین  و 
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ملاع نیا  هک  دنک  قیدـصت  مه  شلقع  هچرگ  دـنک ، یم  نامگ  انف  ار  ندرم  و  تسا ،  نازیرگ  رفنتم و  لاوز  انف و  زا  دراد و  ءاقب  بح 
 ، تسا نانیمطا  نآ  لامک  هبترم  هکلب  تسا ،  بلق  رد  دورو  هدمع  یلو  تسا ،  يدمرـس  یقاب و  ملاع  نآ  تسا و  هاگرذـگ  انف و  راد 

(209) .دـیدرگ تمحرم  وا  هب  درک و  بلط  ار  نانیمطا  هبترم  یلاعت  قح  زا  مالـسلا ،  هیلع  نمحرلا ،  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هچناـنچ 
ملاع نیا  رد  ءاقب  بح  دنرادن ، نانیمطا  ای  میراد ،  یلقع  قیدـصت  هچرگ  ام  بولق  لثم  دـنرادن ، ترخآ  هب  نامیا  ای  بولق  نوچ  سپ 

انف و راد  تسا و  ملاوع  نیرتسپ  ایند  ملاع  نیا  هک  دنوش  علطم  بولق  رگا  .دـنا و  نازیرگ  هئـشن  نیا  زا  جورخ  گرم و  زا  دـنراد و  ار 
لامک و راد  يدبا و  یقاب و  کی  ره  تسا  توم  زا  دـعب  هک  رگید  ملاوع  و  تسا ،  صقن  كاله و  ملاع  تسا و  ریغت  مرـصت  لاوز و 

الاب ماقم  نیا  زا  رگا  .دندرگ و  نازیرگ  ملاع  نیا  زا  دننک و  یم  ادیپ  ار  ملاع  نآ  بح  اترطف  تسا ،  رورس  تجهب و  تایح و  تابث و 
هقالع و  ار ) ملاع  نآ  هینطاب  تروص  و   ) ار ملاع  نیا  هب  هقالع  ار و  ملاع  نیا  هینطاب  تروص  دـسر و  نادـجو  دوهـش و  ماقم  هب  دور و 

لغ یناملظ و  سبحم  نیا  زا  هک  دنک  ادیپ  قایتشا  و  دنک ، ادیپ  نآ  زا  رفنت  دوش و  راوگان  تخـس و  وا  يارب  ملاع  نیا  دنیبب ، ار  نآ  هب 
.دوش صالخ  مرصت  نامز و  ریجنز  و 

تاملک رد  هچنانچ 
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 . همءا يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبءا  نبال  هللاو  دیامرف : یم  یلاوملا  یلوم  ترضح  تسا :  هدش  ینعم  نیا  هب  هراشا  ایلوا 
ار ملاع  نیا  تقیقح  رورـس  نآ  هک  اریز  شردام .  ناتـسپ  هب  هچب  زا  ندرم  هب  تسا  رتسونءام  بلاـطوبا  رـسپ  هک  مسق  ادـخ  هب  ( 210)

نیا رد  دوـبن ، یحلاـصم  هطـساو  هب  رگا  .دـهدن و  ملاـع  ود  ره  هب  ار  یلاـعت  قـح  تمحر  راوـج  و  تیـالو ،  مشچ  هب  هدرک  هدـهاشم 
تاریبدـت هب  لاغتـشا  روهظ و  هئـشن  ترثک و  رد  عوقو  دوخ  .درک و  یمن  فقوت  يا  هظحل  اهنآ  هرهاط  سوفن  تعیبط  یناملظ  سبحم 

ایلوا هلان  رتشیب  مینک .  میناوت  یمن  ار  نآ  روصت  ام  هک  تسا  یملا  جنر و  نیبوذجم  نیبحم و  يارب  یتوکلم ،  تادییءات  هکلب  یکلم ، 
اهنآ هکنیا  اـب  ( 211 ،) دـنا هدرک  نادـب  هراـشا  دوـخ  ياـهتاجانم  رد  هچناـنچ  وا ، تمارک  تسا و  بوـبحم  زا  ییادـج  قارف و  درد  زا 
ملاع تاقلعت  هدوبن و  ( 212  ) نازورف هدوب و  هدماخ  نآ  دنا و  هتشذگ  تعیبط  منهج  زا  دنا و  هتـشادن  ار  یتوکلم  یکلم و  تاباجتحا 
کلم رد  هک  يرهق  ذاذتلا  و  تسا ،  یعیبط  ظح  دوخ  تعیبط  ملاع  رد  عوقو  یلو  هتشادن ،  یعیبط  هئیطخ  اهنآ  بولق  هدوبن و  اهنآ  رد 

هیلع هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  ترضح  زا  هچنانچ  هدوب .  باجح  بابـسا  دشاب  مه  مک  یلیخ  رادقم  هب  ولو  اهنآ  يارب  دش ، یم  لصاح 
 ، مدآ ترضح  هئیطخ  دیاش  و  ( 213  .) هرم نیعبس  موی  لک  یف  هللارفغتسال  ینا  یبلق و  یلع  ناغیل  دومرف : یم  هک  تسا  لوقنم  هلآ ،  و 

يرهق جایتحا  کلم و  ریبدت  هب  يرهق  هجوت  نیمه  رشبلاوبا ،
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یم مدآ  ترـضح  هیهلا  هبذج  نآ  هب  رگا  و  تسا .  هئیطخ  نیبوذجم  ادخ و  ءایلوا  يارب  زا  نیا  و  هدوب ،  هیعیبط  روما  ریاس  مدـنگ و  هب 
هزادنا نیا  ات  مرذگب .  ماقم  نیا  زا  .درک  یمن  ادـیپ  طسب  ترخآ  ایند و  رد  تمحر  طاسب  همه  نیا  دـش ، یمن  کلم  رد  دراو  دـنام و 

 . مدش جراخ  قاروا  نیا  روط  زا  مه 

نآ دسافم  بلق و  رد  هیویند  ظوظح  ریثءات  نایب  رد  لصف ، 

تسا و تعیبـط  کـلم و  زا  رثءاـت  نآ  هک  دوش  یم  عـقاو  نآ  زا  يرثا  بلق  رد  درب  یم  ملاـع  نیا  زا  هک  یظح  ره  رد  سفن  هک  نادـب 
، ددرگ یم  رتشیب  شبح  قلعت و  دنک و  یم  ادیپ  رثءات  رتشیب  نآ  زا  بلق  دـشاب  رتشیب  هچ  ره  تاذاذـتلا  .ایند و  هب  تسا  نآ  قلعت  ببس 
هب يراتفرگ  ناسنا و  ياهاطخ  ماـمت  تسا .  يرایـسب  دـسافم  ءاـشنم  نیا  .ددرگ و  نآ  فراـخز  اـیند و  هب  بلق  ههجو  ماـمت  هکنآ  اـت 

(214  .) تشذگ یفاک  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا ،  هقالع  تبحم و  نیمه  يارب  تائیس  یصاعم و 

ایند تبحم  رگا  هک  تسا  نآ  دندومرف ، یم  هادـف ،  یحور  ام ، ( 215  ) فراع خیش  ترضح  هچنانچ  نآ ،  گرزب  رایـسب  دسافم  زا  و 
ادـج شبوبحم  زا  ار  وا  یلاعت  قح  هک  دوش  فشک  وا  يارب  هک  ندرم  تقو  رد  دوش ، دـیدش  وا  هب  سنا  ددرگ و  ناـسنا  بلق  تروص 

ناسنا دیاب  نکـشرمک  شیامرف  نیا  .دورب و  ایند  زا  وا  هب  ضغب  یکان و  طخـس  اب  دزادنا  یم  قارتفا  شتابولطم  وا و  نیبام  دنک و  یم 
كولملا کلام  دوخ و  تمعنیلو  هب  ناسنا  هک  دنکن  ادخ  .دراد  هاگن  یلیخ  ار  دوخ  بلق  هک  دنک  رادیب  یلیخ  ار 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


.دناد یمن  یسک  یلاعت  يادخ  زج  ار  ینمشد  بضغ و  نیا  تروص  هک  دشاب  كان  طخس  یقیقح 

یکی هب  هک  یتبحم  يارب  زا  دوب  كانتـشحو  رمع  رخاوا  رد  هک  دندرک  لقن  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  هلظ ،  ماد  ام ، راوگرزب  خیـش  زین  و 
ادیپ لاقتنا  رورس  راد  هب  دیدرگ و  دونشخ  دش و  تحار  هقالع  نآ  زا  تضایر  هب  يدنچ  لاغتـشا  زا  سپ  و  تشاد .  دوخ  ياهرـسپ  زا 

 . هیلع هللا  ناوضر  درک ،

ناشطعلا هنم  برش  املک  رحبلا ، ءام  لثمک  ایندلا  لثم  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  دیز ، نب  هحلط  نع  هدانـساب  یفاکلا  یف 
وا زا  هنـشت  هچ  ره  تسا :  ایرد  بآ  لثم  اـیند ، لـثم  دومرف : مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  ینعی  ( 216  .) هلتقی یتح  اـشطع  دادزا 

تائیس تائالتبا و  مامت  هدام  دنکیم و  يدبا  تکاله  هب  یهتنم  ار  ناسنا  ایند  تبحم  .ار  وا  دشکب  ات  دنک  رتدایز  ار  یگنـشت  دماشایب ،
 . تسا يرهاظ  ینطاب و 

هدنشک و  دنتشک ، دندوب  امـش  زا  لبق  هک  ار  یناسک  رانید  مهرد و  هک  تسا  لوقنم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  بانج  زا  و 
(217  .) تساهنآ مه  امش 

بابـسا نآ ،  هب  تبحم  ایند و  هب  قلعت  دوخ  تسا  يداع  لاحم  هکلب  دـیعب  هچرگ  ددرگن  رگید  یـصاعم  هب  يـالتبم  ناـسنا  هک  اـضرف 
ناسنا ربق  خزرب و  دـشاب ، رتمک  اهنآ  هچ  ره  تسا .  تاقلعت  نیمه  خزرب  ربق و  ملاـع  ندیـشک  لوط  رد  نازیم  هکلب  تسا ،  يراـتفرگ 

هچنانچ زور  هس  زا  رتشیب  ادخ  ءایلوا  يارب  اذهل  و  تسا ،  رتمک  نآ  رد  ناسنا  ثکم  رت و  هداشگ  رتنشور و 
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 . تسا یلبج  قلعت  یعیبط و  هقالع  نامه  يارب  مه  نآ  تسین ،  ربق  ملاع  تسا  تایاور  یضعب  رد 

هب یبلق  هقالع  ایند و  تبحم  زا  هک  فوخ ،  نیا  .دـنک و  فئاخ  ندرم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  هب  قلعت  ایند و  بح  دـسافم  زا  و 
نیمه ندرم  یتخـس  هدـمع  و  تسا .  نینم  ؤم  تافـص  زا  هک  تسا  عجرم  زا  فوخ ،  زا  ریغ  و  تسا ،  مومذـم  رایـسب  دوش ، ادـیپ  نآ 

مرک ( 218 ،) داماد نءاشلا  میظع  دیـس  مالـسا ،  گرزب  ققدـم  عراب و  ققحم  بانج  تسا .  گرم  دوخ  زا  فوخ  تاقلعت و  عفر  راشف 
 . هفوخ یف  هترارم  ناـف  توـملا ،  کـنفاخت  ـال  دـیامرف : یم  دوـخ  باـب  رد  تسا  ریظن  مک  بتک  زا  یکی  هک  تاـسبق  رد  ههجو ،  هللا 

 . تسوا زا  یکانسرت  رد  نآ  یخلت  هک  اریز  گرم ،  ار  وت  هتبلا  دناسرتن  ( 219)

دهد توق  ار  تعیبط  هبنج  و  دراد ، زاب  کسانم  تادابع و  هیعرـش و  تاضایر  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  ایند  بح  گرزب  دسافم  زا  و 
یکی هکنیا  اب  دیامن ، فیعض  ار  هدارا  دنک و  تسـس  ار  یناسنا  مزع  دنکن و  ار  نآ  دایقنا  و  حور ،  تعاطا  زا  تعیبط  دیامن  یـصعت  و 
سفن هدارا  ددرگ و  حور  داقنم  عبات و  کلم  هبنج  هیعیبط و  ياوق  ندـب و  هک  تسا  نآ  هیعرـش  تاضایر  تادابع و  گرزب  رارـسا  زا 
درجم هب  هک  دوش  رما  ذوفن  تردق و  تنطلس و  ياراد  حور  يروط  هب  و  دوش ، بلاغ  کلم  رب  سفن  توکلم  دوش و  نکراک  اهنآ  رد 

و دنک ، راداو  دهاوخب  راک  ره  هب  ار  ندب  هدارا 
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تقـشم و یب  هک  يوحن  هب  ددرگ  توکلم  رخـسم  روهقم و  عبات و  هیکلم  هرهاظ  ياوق  ندـب و  کـلم  دراد ، زاـب  دـهاوخب  راـک  ره  زا 
رتشیب اهنآ  زا  دصقم  نیا  هک  تسا  نآ  تمحزرپ  هقاش و  تادابع  رارسا  لیاضف و  زا  یکی  .دهد و  ماجنا  دهاوخب  ار  يراک  ره  فلکت 

مات و هدارا  رگا  .دوش و  یم  هریچ  کلم  رب  دـیآ و  یم  بلاغ  تعیبط  رب  دوش و  یم  مزع  ياراد  اهنآ  هطـساو  هب  ناسنا  و  دریگ ، ماـجنا 
ره هب  دـننکن ، نایـصع  هک  دوش  هللا  هکئالم  لثم  نآ  هنطاب  هرهاظ و  ياوق  ندـب و  کلم  لـثم  ددرگ ، مکحم  يوق و  مزع  دوش و  ماـمت 

کلم ياوق  .دـشاب  تمحز  فلکت و  اب  هکنآ  نودـب  دـنوش ، یهتنم  دـیامرف  یهن  هچ  ره  زا  و  دـننک ، تعاـطا  دـیامرف  رما  ار  اـهنآ  هچ 
توکلم میلـست  کلم  هعبـس  میلاقا  و  ددرگ ، لدـبم  یتحار  هب  دزیخرب و  نایم  زا  تمحز  فلکت و  دـش ، حور  رخـسم  رگا  مه  ناـسنا 

.دندرگ نآ  لامع  اوق  همه  دوش و 

نیرتهب زا  هک  تشهب ،  بتارم  زا  یکی  نازیم  تسا .  نکراک  تسا و  مزال  یلیخ  ملاع  نآ  رد  هیوق  هدارا  مزع و  هک  زیزع  يا  نادـب  و 
رد .دـنوشن  یلاـع  ماـقم  تشهب و  نآ  ياراد  دـشابن ، يوـق  مزع  هذـفان و  هدارا  ياراد  اـت  ناـسنا  هک  تـسا  مزع  هدارا و  تساهتـشهب ، 

اهنآ يارب  ددرگ  رداص  هتمظع  تلج  یهلا  سدق  تحاس  زا  هموقرم  کی  دندرگ ، رقتـسم  نآ  رد  تشهب  لها  یتقو  هک  تسا  ثیدـح 
میامرفب هچ  ره  هب  هک  منانچ  نم  نادیواج .  رادیاپ  هدنز  يوس  هب  تسا  نادیواج  رادیاپ  هدنز  زا  باتک  نیا  نومضم :  نیا  هب 
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(220) .دوش یم  دوشب  ینک  رما  هچ  ره  هب  هک  مدرک  نانچ  زورما  زین  ار  وت  دوش ، یم  وشب 

سابل ار  تامودـعم  دوش : هللا  هدارا  رهظم  وا  هدارا  هک  یهلا  تسا  یتردـق  هچ  نیا  و  تسا ،  یتنطلـس  یماـقم و  هچ  نیا  نک  هظحـالم 
مقر فازج  ثبع و  هموقرم  نیا  تسا  مولعم  و  تسا .  رتالاب  رتهب و  هدارا  ذوفن  تردـق و  نیا  ینامـسج  تاـنج  ماـمت  زا  .دـهد  دوجو 

زا یلاعت  قح  ياـهراک  .دـسرن  ماـقم  نیا  هب  دـشاب  دومخ  هدرم و  شمزع  دـشاب و  یناویح  تاوهـش  عباـت  شا  هدارا  هک  یـسک  .دوشن 
قیلا ملاع  نآ  هکلب  تسا .  روطنیمه  مه  ملاع  نآ  رد  تسا ،  تاببسم  بابسا و  بیترت  ماظن و  يور  زا  ملاع  نیا  رد  تساربم :  فازج 
دوش هیهت  دیاب  ملاع  نیا  زا  هدارا  ذوفن  تسا :  بابسا  تابسانت و  يور  زا  ترخآ  ملاع  ماظن  مامت  تسا .  تاببسم  بابسا و  ماظن و  هب 

 . تسا یمنهج  مقن  یتشهب و  معن  همه  هدام  ترخآ و  هعرزم  ایند 

ریمعت نآ  هب  هک  تسا ،  یتوکلم  يورخا  تروص  ياراد  شدوخ  هکنآ  رب  هوـالع  هیعرـش  کـسانم  تاداـبع و  زا  کـی  ره  رد  سپ ، 
زا کـی  ره  رد  روط  نیمه  ( 221  ) تسا ثیداحا  ناهرب و  قباطم  هچناـنچ  دوش  ناروح  ناـملغ و  هیهت  نآ  روصق  ینامـسج و  تشهب 

تقـشم هچ  ره  تادابع  اذـهل  و  ددرگ ، لماک  نآ  تردـق  دـنک و  سفن  هدارا  تیوقت  مک  مک  دوش و  لصاح  سفن  رد  يرثا  تادابع 
قح تدابع  هب  نتشذگ و  زان  باوخ  زا  بش  درـس ، ناتـسمز  رد  الثم  ( 222) .اهزمحءا لامعالا  لضفءا  تسا و  بوغرم  دشاب  هتـشاد 

حور ندرک  مایق  یلاعت 
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مادقا زا  سپ  مک  مک  دشاب ، راوگان  لکـشم و  يردق  رگا  رما  لوا  رد  نیا  .دنک و  یم  يوق  ار  هدارا  دنک و  یم  هریچ  ندب  ياوق  رب  ار 
.دـننک و یم  مایق  تمحز  فلکت و  نودـب  نآ  لها  مینیب  یم  هچنانچ  دوش ، یم  دایز  سفن  زا  ندـب  تعاـطا  دوش و  یم  مک  تمحز  . 

مک مک  مینک ،  مادقا  هبترم  دنچ  رگا  مینک ،  یمن  مادـقا  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ،  قاش  لکـشم و  ام  رب  مینک و  یم  یلبنت  ام  هک  نیا 
 ، میرب یم  ییایند  تایهتـشم  زا  ام  هک  يذاذتلا  نآ  زا  رتشیب  دنرب  یم  نآ  زا  ذاذتلا  نآ ،  لها  هکلب  .دوش  یم  تحار  هب  لدـبم  تمحز 

 . هداع ریخلا  دوش و  یم  يداع  سفن  مادقا  هب  سپ 

ملاع نیا  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  لـیمج  اـبیز و  يردـق  هب  ملاـع  نآ  رد  لـمع  تروص  هکنآ  یکی  دراد : هرمث  نیدـنچ  تداـبع  نیا  و 
ار اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  هریثک  جـیاتن  نیا  و  دوش ، یم  رادـتقا  مزع و  بحاـص  سفن  هکنآ  رگید  و  میزجاـع .  نآ  روصت  زا  تسین و 
ار و ناسنا  دنک  کیدزن  تقیقح  هب  زاجم  دیاش  .دنک  یم  تدابع  رکف و  رکذ و  اب  سونءام  مک  مک  ار  ناسنا  هکنآ  رگید  و  يدـینش . 

مک ترخآ  اـیند و  زا  نآ  قلعت  بلق و  تبحم  دوش و  ادـیپ  یقیقح  بوبحم  لاـمج  هب  تبحم  دوش و  كولملا  کـلام  هب  یبـلق  هجوـت 
.ددرگ

ملاع ود  ره  و  دیآ ، لصاح  رکفت  رکذت و  یعقاو  رـس  تدابع و  یقیقح  هتکن  دهد ، تسد  یتلاح  دوش و  ادیپ  یبوبر  هبذج  رگا  دیاش 
دتفا و رظن  زا 
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رد هچنانچ  .دنک و  تمارک  هچ  ادخ  يا  هدنب  وچمه  اب  هک  دناد  یمن  یـسک  ادـخ  زج  .دـیادزب و  لد  زا  ار  ینیب  ود  رابغ  تسود  هولج 
تعیبط یـصاعم  رد  دوش ، هدارا  مزع و  بحاص  ناسنا  دریگ و  توق  مزع  تایهتـشم  كرت  کـسانم و  تاداـبع و  هیعرـش و  تضاـیر 

.دش رکذ  قباس  نآ  زا  يا  همش  هچنانچ  .دوش  صقان  ناسنا  هدارا  مزع و  دنک و  هبلغ 

قلطم لیمج  هب  یّلبج  قشع  یبلط و  لامک  ترطف  لصف : 

شبلق رطـش  تسا و  قلطم  مات  لامک  قشاع  یتاذ  تلبج  یلـصا و  ترطف  بسح  هب  ناسنا  هک  ینادجو  بحاص  ره  رب  تسین  هدیـشوپ 
روطفم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  هیهلا  ياهترطف  زا  نیا  و  تسا ،  هوجولا  عیمج  نم  لماک  قالطالا و  یلع  لیمج  هب  هجوتم 

، دوش قلطم  لامک  قاشع  لوصو  بابـسا  ددرگ و  توکلم  کـلم  هرادا  لاـمک  بح  نیا  هب  و  نآ ،  رب  ار  ناـسنا  عون  ینب  تسا  هدرک 
لامک صیخـشت  ترخآ  لها  ددرگ : نآ  هجوتم  وا  بلق  دهد و  يزیچ  ار  لامک  صیخـشت  دوخ  ماقم  لاح و  بسح  هب  سک  ره  یلو 
هتفای ار  لامج  وا  لامک  رد  لاـمک و  قح  لاـمج  رد  هللا  لـها  و  تساـهنآ .  هجوتم  ناـشبولق  هداد  ترخآ  تاـجرد  تاـماقم و  رد  ار 

ار وا  لامج  قشع  لاصو و  بح  و  دـنیامرف ، ( 224  ) لاح هللا  عم  یلو  دـنیوگ ، ( 223  .) ضرالاو تاومـسلا  رطف  يذلل  یهجو  تهجو 
نآ هجوتم  اترطف  هتفای ،  تنیز  اهنآ  مشچ  رد  ایند  لامج  تسایند و  ذیاذل  رد  لامک  هک  دـنا  هداد  صیخـشت  نوچ  ایند  لها  .دـنراد و 

تاقلعت ریاس  و  تسا ،  قلعتم  قلطم  لامک  هب  یتاذ  قشع  يرطف و  هجوت  نوچ  فصو ،  همه  اب  نکیلو  دندش 
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ای ییایند  زونک  ای  یناسفن  تالامک  هچ  ره  دوش و  اراد  توکلم  کـلم و  زا  ناـسنا  هچ  ره  تسا ،  قیبطت  رد  اـطخ  لـیبق  زا  یـضرع و 
هچ ره  توهــش  بحاـص  سفن  ـالثم  .ددرگ  هـتخورفا  شقــشع  شتآ  ددرگ و  نوزفازور  شقاـیتشا  دـنک ، ادـیپ  تساـیر  تـنطلس و 

رترو هلعش  شقایتشا  شتآ  دوش و  رتشیب  تسین  وا  سرتسد  رد  هک  يرگید  تایهتـشم  هب  شبلق  قلعت  ددرگ  رتدایز  وا  يارب  تایهتـشم 
هرک ماـمت  رگا  و  ددرگ ، رگید  رطق  هجوـتم  دروآرد ، رادـتقا  مچرپ  ریز  رد  ار  يرطق  رگا  بلط  تساـیر  سفن  روـط  نـیمه  و  ددرگ ،
دناد یمن  هراچیب  یلو  .دوش  فرـصتم  ار  اهنآ  دـنک و  رگید  تارک  هب  زاورپ  هک  دـنک  نآ  لـیم  دروآرد ، تنطلـس  تحت  رد  ار  نیمز 

لاـمج هب  یناـسفن  تـالیامت  یبلق و  تاـهجوت  عیمج  يدارا و  یعیبـط و  يرهوج و  تاـکرح  ماـمت  تسا .  قلط  ار  رگید  زیچ  ترطف 
تـسا لوصو  فرفر  جارعم و  قارب  هک  ار ، قشع  قایتشا و  تبحم و  نیا  و  دنناد ، یمن  اهنآ  دوخ  تسا و  قالطالا  یلع  لیمج  يابیز 

.دنیامن یم  اجیب  دییقت  دیدحت و  ار  نآ  دننک و  یم  فرص  دوخ  دروم  ریغ  رد  ، 

زا هچ  ره  تسا ،  قلطم  لاـمک  هب  هجوـتم  اـبلق  نوـچ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  روـظنم  میداـتفا ،  رود  دوـخ  یلـصا  دوـصقم  زا  هلمجلاـب ، 
شصرح تسا ،  لامک  نآ  فراخز  ایند و  هک  هداد  صیخـشت  نوچ  .دوش و  یم  رتشیب  شبلق  قلعت  دنک  يروآ  عمج  ار  ایند  فراخز 

بلس ایند  زا  اهنآ  هجوت  هک  ترخآ ،  لها  سکع  هب  .ددرگ  رتشیب  ایند  هب  شجایتحا  دوش و  رتنوزفا  شقشع  دراذگ و  دایدزا  هب  ور 
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زاین یب  ایند  مامت  زا  ات  ددرگ ، رتمک  ملاع  نیا  هب  اهنآ  یبلق  هجوت  اهنآ و  لیم  دننک ، رتشیب  ترخآ  ملاع  ملاع  هب  هجوت  هچ  ره  و  دوش ،
دنتسه ینغتـسم  ملاع  ود  ره  زا  هللا  لها  هچنانچ  دنرامـش  زیچان  ار  نآ  فراخز  ایند و  ملاع  ددرگ و  رهاظ  اهنآ  بلق  رد  ینغ  دنوش و 

 . تسا هدش  اهنآ  بلق  تروص  تاذـلاب  ینغ  هولج  تسا و  قالطالا  یلع  ینغ  هب  طقف  اهنآ  جایتحا  و  دـنا ، هتـسراو  هئـشن  ود  ره  زا  و 
(225  .) مهل ائینه 

نیرتگرزب ایند  دنک و  ماش  حبص و  هک  یسک  دیامرف : یم  هک  دش  هداد  حرش  هکنیا  هب  دوب  دناوت  هراشا  فیرـش  ثیدح  نومـضم  سپ 
دهد رارق  دشاب ، وا  مه  نیرتگرزب  ترخآ  دنک و  ماش  حبص و  هک  یـسک  و  شمـشچ .  ود  نیب  ار  رقف  دنوادخ  دهد  رارق  دشاب ، وا  مه 

.وا بلق  رد  ار  ینغ  دنوادخ 

ار اـیند  نیا  و  دوش ، لهـس  ریقح و  شرظن  رد  وا  بعـص  ياـهراک  اـیند و  روما  دـشاب ، ترخآ  هب  شبلق  هجوت  هک  یـسک  تسا  مولعم 
وا تاجایتحا  و  دنکن ، انتعا  نآ  یـشوخ  یتخـس و  زا  کی  چیه  هب  دناد و  دوخ  هیبرتلاراد  رجتم و  دوخ و  هاگروبع  ریغتم و  مرـصتم و 

میظنت دوش و  عمج  شروما  سپ  دوش ، جایتحا  یب  هک  دسر  ییاج  هب  هکلب  دوش ، مک  نآ  مدرم  هب  ایند و  روما  هب  شراقفا  ددرگ و  مک 
دنم هقالع  تبلق  ینک و  هاگن  تبحم  تمظع و  رظن  هب  ملاع  نیا  هب  هچ  ره  سپ ،  .دنک  ادیپ  یبلق  یتاذ و  يانغ  دوش و  ادیپ  شراک  رد 

تاجایتحا تبحم ،  بتارم  بسح  هب  دوش  نآ  هب 
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و دوش ، فئاـخ  كاـنمغ و  لزلزتـم و  تبلق  دوش و  مهرد  تتـشتم و  تروما  و  دوش ، ناـیامن  وت  رهاـظ  نطاـب و  رد  رقف  دوش و  داـیز 
رد تریح  سءاـی و  دوش و  هریچ  وت  رب  ترـسح  مغ و  ددرگ و  نوزفازور  تصرح  وزرآ و  و  دریگن ، ماـجنا  هاوخلد  قـفو  رب  تروـما 

 . هدومرف هراشا  یناعم  نیا  زا  یضعب  هب  فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  .ددرگ  نیزگیاج  تلد 

هترـسحل دشءا  ناک  ایندلاب ، هکابتـشا  رثک  نم  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  طرق ، نب  صفح  نع  هدانـساب  یفاکلا  یف  يور 
(226) .اهقارف دنع 

 ، ینفیال مه  لاصخ :  ثالثب  هبلق  قلعت  ایندلاب ، هبلق  قلعت  نم  لوقی :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمـس  لاق :  روفعی  یبءا  نبا  نع  و 
یهودنا زیچ : هس  هب  شبلق  دنک  ادیپ  قلعت  ایند ، هب  شلد  دشاب  هتشاد  قلعت  هک  یسک  ینعی  ( 227  .) لانی ءاجر ال  و  كردیال ،  لمءا  و 

.دوشن لئان  وا  هب  هک  يدیما  و  دوشن ، هدیسر  وا  هب  هک  ییوزرآ  و  لاوز ،  یب 

نازیرگ و فرـصنم و  اهیفام  ایند و  زا  و  دوش ، نئمطم  رورـسم و  ناشبلق  دنوش  کیدزن  قح  تمارک  راد  هب  هچ  ره  ترخآ  لها  اما  و 
یلوم ترضح  هچنانچ  دندنام ، یمن  ایند  نیا  رد  يا  هظحل  دوب ، هدادن  رارق  هنیعم  لاجآ  اهنآ  يارب  یلاعت  يادخ  رگا  .دندرگ و  رفنتم 

قح تمحر  راحب  قرغتسم  ترخآ  رد  دنتسین و  بعت  جنر و  رد  اجنیا  لها  لثم  ملاع  نیا  رد  اهنآ  سپ  ( 228) .دیامرف یم  نیدحوملا 
(229  .) هللاءاشنا مهنم  مکایا  هللا و  انلعج  .دنا 

هک یتسناد  يدش و  رکذتم  ار  تبحم  هقلع و  نیا  دسافم  هک  نونکا  زیزع ، يا  سپ 
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یم هتفشآ  مهرد و  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  دریگ و  یم  وا  تسد  زا  ار  ناسنا  نامیا  دنک و  یم  راچد  تکاله  هب  تبحم  نیا  ار  ناسنا 
دنچ یگدنز  نیا  و  نک ،  تسس  ار  تبحم  هشیر  نک و  مک  ایند  نیا  زا  ار  لد  یگتسب  یناوت  ردق  ره  نز و  رمک  هب  تمه  نماد  .دنک 

کمک ار  وت  هک  هاوخب  قیفوت  یلاعت  يادخ  زا  و  ناد ،  ریقح  ار  ملا  جنر و  تمقن و  هب  بوشم  ياه  تمعن  نیا  رامش و  زیچان  ار  هزور 
(230  .) یقبءا ریخ و  هللادنع  ام  .دنک و  دوخ  تمارک  ارد  هب  سونءام  ار  وت  لد  دهد و  یصالخ  تنحم  جنر و  نیا  زا  دنک و 

عباسلا ثیدحلا 

متفه ثیدح 

هللادبعوبءا لاق :  دقرف  نب  دواد  نع  سنوی ،  نع  یسیع ،  نب  دمحم  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  بوقعی  نب  دمحم  یلا  لصتملا  دنسلاب 
(231) .رش لک  حاتفم  بضغلا  مالسلا :  هیلع  ، 

 : همجرت

 . تساهرش همه  دیلک  مشخ  تفگ :  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  دیوگ  دقرف  رسپ  دواد 

تـسا ریظن  مک  سیفن  بتک  زا  هک  قارعالا ،  هراهط  باتک  رد  ( 232  ،) هیوکـسم نبا  هب  فورعم  دمحم ، نب  دمحا  ریبک ، ققحم  حرش 
 : تسا نومضم  نیا  هب  بیرق  شا  همجرت  لصاح  هک  دیامرف  یم  يزیچ  نایب ،  نسح  بیترت و  ییوکین  رد 

رد شـشوج  نآ  هطـساو  هب  هک  یناـسفن  تسا  یتکرح  زا  تسا  تراـبع  تقیقح  رد  بضغ  بضغ :  فیرعت  رد  هیوکـسم  نبا  مـالک 
دیامن هتخورفارب  دنک و  نازورف  ار  بضغ  شتآ  دوش  تخـس  تکرح  نیا  هک  یتقو  سپ  ماقتنا  توهـش  يارب  دوش  ثداح  بلق  نوخ 

ار بلق  نوخ  ششوج  دنک  نکمتم  و 
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فیعض وا  راک  دوش و  زیچان  ودب  لقع  لاح  نآ  هطساو  هب  هک  یبرطـضم  کیرات  دود  کی  زا  ار  غامد  اهنایرـش و  دنک  رپ  و  نآ ،  رد 
سوبحم و  هلعش ،  زا  ددرگ  رپ  دنزورفا و  شتآ  وا  رد  هک  دوش  يراغ  لثم  دنیوگ ، امکح  هچنانچ  ماگنه ،  نیا  رد  ناسنا  لثم  .دوش و 

دوش تخس  سپ  لاعتشا ،  تدش  زا  نآ  يادص  هریان و  دوش  دنلب  نآ و  ریفن  دزیخ  اپب  و  شتآ ،  لاعتشا  دود و  نآ  رد  ددرگ  قنتخم  و 
نآ ءزج  زین  ار  دوخ  دـناشن ، ورف  ار  وا  هک  دـننکفا  يو  رب  هچ  ره  هک  دوش  نانچ  و  نآ ،  ندومن  شوماـخ  ددرگ  لکـشم  نآ و  جـالع 
رک و  تیاده ،  دشر و  زا  دوش  روک  لاح  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  ببس  نیا  زا  سپ ،  .دوش  دایدزا  ببـس  دیازفا و  نآ  هدام  رب  دوش و 

نیا يارب  زا  و  ددرگ ، نآ  هریاـن  هلعـش و  هیاـم  دوـش و  بضغ  رد  داـیدزا  ببـس  لاـح  نیا  رد  هظعوـم  هکلب  دـنپ ، هظعوـم و  زا  ددرگ 
اـهداب و راـچد  هک  یتـشک  زا  نم  هک  دـیوگ  ( 233) طارقب اـما  و  دــیامرف : نآ  زا  سپ  تـسین .  لاـح  نـیا  رد  يا  هراــچ  هار  صخش 

تـسا ییایرد  ياـههوک  نآ  رد  هک  ییاـه  هجل  رد  ار  نآ  دزادـنیب  اـیرد و  ياـهجوم  ار  نآ  دـنک  مطـالتم  دوش و  تخـس  ياـهنافوط 
سفن اما  و  دـنهد ، تاجن  لیحلا  فیاطل  اـب  ناـحالم  لاـح  نیا  رد  ار  یتشک  هک  اریز  هتخورفارب ،  كانبـضغ  صخـش  زا  مرتراودـیما 

ره هک  اریز  هتبلا ،  تسین  وا  يارب  هلیح  دیما  دیدرگ  رو  هلعش  شبضغ  شتآ  یتقو 
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 . یهتنا .دـیازفا  نآ  هیام  هلعـش و  رب  ییامن ،  يراز  ینک و  ینتورف  وا  اب  هچ  ره  حـیاصن و  ظـعاوم و  لـیبق  زا  يرب ،  جرخ  هب  هلیح  هچ 
(234)

هیبضغ هوق  دیاوف  نایب  رد  لصف ، 

عون صخش و  ياقب  ظفح  نآ  اب  و  دوش ، ترخآ  ایند و  ریمعت  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  یهلا  گرزب  معن  زا  یکی  هیبضغ  هوق  هک  نادب 
زا دوـبن ، ناوـیح  رد  هفیرـش  هوـق  نیا  رگا  .دراد  هعماـج  ماـظن  هلـضاف و  هنیدـم  لیکـشت  رد  میظع  تیلخدـم  و  ددرگ ، هلیاـع  ماـظن  و 
زا يرایسب  زا  نیا ،  رب  هوالع  دوبن ، ناسنا  رد  رگا  .دیدرگ و  یم  لالحمـضا  لاوز و  شوختـسد  درک و  یمن  عافد  تعیبط  تامیالمان 
رب هک  دوش  هدرمـش  تاکلم  صیاقن  قالخا و  ماذم  زا  زین  لادتعا  لاح  زا  صقن  طیرفت و  دـح  هکلب  .دـنام  یم  زاب  تایقرت  تالامک و 
رد تابث  تلق  يربص و  مک  عمط و  یلبنت و  یتسس و  فعـض و  سرت و  لیبق  زا  ددرگ ، بترتم  رامـشیب  یبیاعم  رایـسب و  يدسافم  نآ 
ای دوخ  يارب  دیآ  شیپ  هک  حـیاضف  لیاذر و  هب  ياضر  مالظنا و  نتفر و  راب  ریز  يدومخ و  یبلط و  تحار  تسا و  مزال  هک  يدراوم 

(235  .) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشءا  دیامرف : نینم  ؤم  تفص  رد  یلاعت  يادخ  یتمه .  مک  یتریغ و  یب  شا و  هلیاع 

هیبضغ هفیرش  هوق  هیاس  رد  زج  دوشن  هیلقع  هینید و  تاسایس  ریاس  تاریزعت و  دودح و  يارجا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرادا 
یئاطخ دوخ  تسا ،  سفن  جراعم  تالامک و  زا  نآ  ندرک  شوماخ  بضغ و  هوق  نتشک  دندرک  نامگ  هک  اهنآ  سپ  ، 
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عیمج رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دننادن  اه  هراچیب  .دنا  لفاغ  لادتعا  ماقم  لامک و  دـح  زا  دـندرک و  يا  همیظع  هئیطخ  گرزب و 
تاریخ حاتفم  یتوکلم و  یکلم و  یناگدنز  هیامرس  ار  هوق  نیا  مدآ  ینب  رد  هدومرفن و  قلخ  ثبع  ار  هفیرش  هوق  نیا  تاناویح  هلسلس 

داهج و  هیهلا ،  هسیماون  ریاس  سومان و  لام و  ناچ و  زا  بذ  رـشب و  هلیاع  ماـظن  ظـفح  نید و  ءادـعا  اـب  داـهج  هداد .  رارق  تاـکرب  و 
روغث و دودـح و  تایدـعت و  تازواجت و  ظـفح  هفیرـش .  هوق  نیا  هب  رگم  دریگن  تروص  ( 236  ،) تسا ناسنا  ودع  ادـعا  هک  سفناب 
یشوماخ و عفد  يارب  امکح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دریگ  ماجنا  هوق  نیا  مچرپ  ریز  رد  صخش  هعماج و  زا  تارـضم  تایذوم و  عفد 

روما رد  مادقا  لیبق  زا  تسا ،  یلمع  یملع و  تاجلاعم  نآ  ندومن  کیرحت  ندرک و  رادیب  يارب  .دـنداد و  رارق  اهجالع  نآ  يدومخ 
رد هک  تسا  لوقنم  نیفـسلفتم  زا  یـضعب  زا  یتح  .ادخ  يادعا  اب  داهج  دوخ  عقوم  رد  و  گنج ،  ياهنادـیم  رد  نتفر  و  هلیاه ،  همهم 

عقوم رد  دـش  یم  یتشک  راوس  تخادـنا و  یم  همیظع  تارطاخم  رد  ار  دوخ  سفن  درک و  یم  فقوت  تفر و  یم  كانفوخ  ياـهلحم 
تاذ نطاـب  رد  تروص ،  ره  رد  ( 237) .دبای ییاهر  یتسـس  تلاسک و  زا  دنک و  ادـیپ  تاجن  فوخ  زا  شـسفن  هکنآ  ات  ایرد ، مطالت 

رتسکاخ ریز  هک  یـشتآ  لـثم  تسا ،  هدرـسفا  شوماـخ و  یـضعب  رد  هکنآ  ـالا  تسا ،  عودوم  دوجوم و  هیبضغ  هوق  ناویح  ناـسنا و 
دوخ رد  ناسنا  رگا  دیاب  .دشاب 
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هک دروآرد ، لادتعا  لاح  رد  ار  سفن  دیآ و  نوریب  لاح  نآ  زا  دض  هب  هجلاعم  اب  درک ، ساسحا  یتریغیب  یتسـس و  یـشوماخ و  لاح 
.دوش یم  نآ  هب  يا  هراشا  نیا  زا  سپ  هک  تسا .  هنسح  تافص  هلضاف و  تاکلم  زا  هک  تسا  تعاجش  نآ 

بضغ رد )  ) طارفا تمذم  نایب  رد  لصف ، 

روط نیمه  يدینش ،  ار  نآ  زا  يا  همش  هک  تسا ،  يرایسب  دسافم  بجوم  هلیذر و  تافص  زا  لادتعا  زا  صقن  طیرفت و  لاح  هچنانچ 
ثیدح نآ  داسف  رد  دنک  یم  تیافک  تسا .  رامـشیب  ياهداسف  بجوم  یقالخا و  لیاذر  زا  زین  لادـتعا  دـح  زا  زواجت  طارفا و  دـح 

لخلا دسفی  امک  نامیالا  دسفی  بضغلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  یفاک :  فیرش 
بـضغ دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  ینعی  ( 238  .) لسعلا

.ار لسع  هکرس  دنک  دساف  هچنانچ  ار ، نامیا  دنک  دساف 

نآ شتآ  بضغ و  تملظ  دنک و  شوماخ  ار  نامیا  رون  ددرگرب و  ادخ ، نید  زا  نآ  تدش  زا  دنک و  بضغ  ناسنا  هک  دشاب  اسب  هچ 
ینامیـشپ هک  دنک  ادیپ  هبنت  یتقو  رد  و  دـناسر ، يدـبا  تکاله  هب  ار  وا  دـنک و  ادـیپ  يدوحج  رفک  هکلب  دـنازوسب ، ار  هقح  دـیاقع  ، 

 ، مولعلارقاب ترـضح  هچنانچ  تسا ،  ناطیـش  هرمج  نآ  دنک و  زورب  بلق  رد  هک  بضغ  شتآ  نیمه  هک  دوب  دناوت  .درادـن و  يدوس 
بضغ نیا  انامه  ینعی  ( 239  .) مدآ نبا  بلق  یف  دقوت  ناطیشلا  نم  هرمج  بضغلا  اذه  نا  دیامرف : مالسلا ،  هیلع 
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هچنانچ .دشاب  یهلا  بضغ  شتآ  تروص  ملاع  نآ  رد  شتروص  مدآ .  رـسپ  بلق  رد  دوش  هتخورفا  هک  ناطیـش  زا  تسا  یـشتآ  هقرب 
ای یـسوم :  هب  لجوزع ،  هللا ،  یجان  امیف  هاروتلا  یف  بوتکم  یفاک :  فیرـش  ثیدح  رد  دیامرف  مالـسلا ،  هیلع  مولعلارقاب ،  ترـضح 
هک يرارسا  نمـض  رد  تسا ،  هتـشون  تاروت  رد  ینعی  ( 240  .) یبضغ کنع  فکءا  هیلع  کتکلم  نمع  کبـضغ  کسمءا  یـسوم ، 
وت زا  مراد  هگن  هکنآ  ات  وا ، رب  مدومن  طلسم  ار  وت  هک  یسک  زا  ار  دوخ  بضغ  راد  هاگن  یـسوم ،  يا  دومرف : یـسوم  هب  یلاعت  يادخ 

ترـضح زا  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  هچناـنچ  تسین .  رتکاـندرد  یهلا  بضغ  شتآ  زا  یـشتآ  چـیه  هک  نادـب  .ار و  مدوخ  بضغ 
بـضغ ایـشا  نیرتتخـس  دومرف  تسا  رتتخـس  ایـشا  همه  زا  زیچ  هچ  دـندرک : لا  ؤـس  وا  نییراوـح  مالـسلا ،  اـمهیلع  میرم ،  نب  یـسیع 

241) .دینکن بضغ  هکنآ  هب  دومرف : نآ ؟  زا  ار  دوخ  مینک  ظفح  زیچ  هچ  هب  دنتفگ : تسادخ . 

رد بضغ  تروص  و  تسا ،  رت  هدنزوس  شبـضغ  شتآ  تسا و  رتدـیدش  رت و  تخـس  زیچ  ره  زا  ادـخ  بضغ  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
هک یهلا ،  بضغ  شتآ  دـیاش  دـنک ، زورب  بلق  زا  بضغ  دوخ  هچناـنچ  و  ملاـع .  نآ  رد  تسادـخ  بضغ  شتآ  تروص  ملاـع  نیا 

لیبق زا  ناسنا ،  هرهاظ  كرادم  زا  دنک و  تیارـس  رهاظ  رب  دـنک و  زورب  بلق  نطاب  زا  تسا ،  هیبلق  لیاذر  ریاس  بضغ و  نآ ،  ءادـبم 
هکلب .دیآ  نوریب  شکاندرد  تخس  ياه  هلعش  اهنیا ، ریغ  نابز و  شوگ و  مشچ و 
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ندـب رهاظ  رب  راثآ  ینامـسج  خزود  لاـمعا و  منهج  شتآ  و  دوش ، هداـشگ  منهج  نآ  بناـج  هب  هک  تسا  یباوبا  كرادـم  نیا  دوخ 
زا شا  هلعـش  هریان و  هدرک و  زورب  بلق  نطاب  زا  یکی  هک  منهج ،  ود  نیا  نیب  ناـسنا  سپ ،  .دور  نطاـب  هب  ور  دـنک و  هطاـحا  ناـسنا 

، دنک دعاصت  نطاب  هب  ور  رهاظ  زا  تسا و  لاعفا  مسجت  لامعا و  حیابق  تروص  يرگید  و  ددرگ ، دراو  ندب  کلم  هب  غامدلا  ما  قیرط 
وت نتخادگ .  نتخوس و  زا  ریغ  تسا  یتمحز  هچ  يراشف و  هچ  نیا  هک  دناد  یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  و  تسا .  باذع  راشف و  رد 

هطاحا یلو  تسا ،  رهاظ  حطـس  هب  طقف  اجنیا  هطاحا  ینک ؟  یم  روصت  وت  هک  تساه  هطاحا  نیا  لـثم  منهج  هطاـحا  ینک  یم  ناـمگ 
لـصف هک  ددرگ  هخـسار  هکلم  ناسنا  رد  بضغ  تروص  هتـساوخن  يادخ  رگا  و  تسا .  قامعا  حوطـس و  هب  نطاب و  رهاظ و  هب  اجنآ 

تاناویح زا  کیچیه  اـب  هسیاـقم  لاـح  نیا  رد  ار  ناـسنا  تیعبـس  هک  اریز  درادـن ، ریظن  ملاـع  نیا  رد  ددرگ ، بضغ  تروص  شریخا 
هب فاصتا  صقن و  بناج  رد  تسین ،  رهد  هبوجعا  نیا  يوزارت  مه  تادوجوم  زا  يدحا  لامک  بناج  رد  هک  روط  نامه  درک : ناوتن 
رد ( 242  ) لضءا مه  لب  ماعنالاک  کئلوءا  .دـیاین  هسیاقم  نازیم  رد  تادوجوم  زا  کیچیه  وا  اب  زین  هسیـسخ  تاکلم  هلیذر و  تافص 

 . تسا هدیدرگ  لزان  رشب  هیساق  بولق  هرابرد  ( 243  ) هوسق دشءا  وءا  هراجحلاک  یهف  هدش ،  دراو  وا  نءاش 

یتروص رد  بضغ  كانزوس  هریان  نیا  داسف  زا  تسا  يا  همش  يدینش  هک  اهنیا 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش قنتخم  دوش و  سوبحم  هدیچیپ و  مهرد  نطاب  رد  یناملظ  ینورد  شتآ  دوخ  دـنکن و  زورب  رگید  دـسافم  یـصاعم و  نآ  زا  هک 
یلو دـیامن  شوماخ  یفطنم و  ار  رون  هدـش  يوتلم  یناملظ  ياهدود  اب  هدـیچیپ و  مه  هب  قنتخم  هلعـش  هچنانچ  دـنک ، نامیا  رون  ءافطا 
هکلب یصاعم  ریاس  زا  ناسنا  نآ ،  هریان  لاعتـشا  بضغ و  تدش  لاح  رد  هک  تسا ،  تاعنتمم  هلمج  زا  اتداع  هکلب  تسا ،  دیعب  یلیخ 

.دنک ادیپ  تاجن  تاکلهم  تاقبوم و 

وابنا بس  دتفا : تکاله  یتسین و  ياههاگترپ  هب  ناسنا  یناطیش  هنوعلم  هرمج  نیا  لاعتشا  تدش  هقیقد  کی  بضغ  هطساو  هب  اسب  هچ 
رد هچنانچ  .دـهد  انف  داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  و  دـیامن ، تامرح  کته  دـنک و  همولظم  سفن  لتق  دـنک ، هللااـبذوعن ،  تاسدـقم ، 
نا بضغلا ؟  نم  دـشءا  یـش ء  يءا  لوقی :  یبءا  ناک  ثیدـح  یف  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  تسا :  یفاـک  فیرـش  ثیدـح 
یم مردپ  هک  دومرف  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  ینعی  ( 244  .) هنـصحملا فذـقی  هللا و  مرح  یتلا  سفنلا  لتقیف  بضغیل  لجرلا 

هب ارتفا  و  دنک ، یم  هدرک  مارح  ادـخ  هک  ار  یـسفن  لتق  سپ  دـنک ، یم  بضغ  درم  انامه  بضغ ؟  زا  تسا  رتدـیدش  زیچ  هچ  دومرف :
.دنز یم  هنصحم  نز 

یلیخ دـیاب  سفن  تمالـس  لاـح  رد  ناـسنا  هدـش .  عـقاو  نآ  لاعتـشا  بـضغ و  رثا  رد  عـیجف  ياـهراک  گرزب و  ياـه  هـنتف  رتـشیب  و 
رد تسا  سفن  يارب  زا  تنوکس  تلاح  هک  یتقو  رد  تسا ،  نازوس  شتآ  نیا  ياراد  رگا  .دوخ و  یکانبضغ  لاح  زا  دشاب  كانفوخ 

جالع ددص 
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دنک رکف  .دهد  تاجن  ار  دوخ  هکلب  رما  رخآ  رد  نآ  دسافم  راثآ و  دادتـشا و  لاح  رد  نآ  دـسافم  نآ و  يدابم  رد  رکفت  اب  دـیآرب و 
دودح ظفح  ناسنالا و  ینب  تیشمت  هلیاع و  ماظن  بیترت  صخـش و  عون و  ياقب  ملاع و  ماظن  ظفح  يارب  یلاعت  يادخ  هک  ار  يا  هوق 

نآ فالخ  رد  ناسنا  رگا  دوش ، حالـصا  تداهـش  بیغ و  ملاع  نطاب و  رهاظ و  ماظن  دیاب  نآ  هیاس  رد  و  هدومرف ،  تمحرم  قوقح  و 
 . تسا ییاهتبوقع  اهتمالم و  هچ  قحتـسم  هدرک و  تنایخ  ردقچ  دنک ، فرـص  یهلا  دصاقم  فالخ  یلاعت و  قح  تابولطم  دض  رب  و 

لیـصحت توادـع و  هار  رد  فرـص  ار  وا  تسا ،  لهـس  هدرکن ،  ار  یلاـعت  قح  تناـما  در  هک  تسا  ( 245  ) لوهج مولظ و  ردـقچ  و 
زا هک  یلامعا  یقالخا و  دسافم  رد  دنک  رکفت  نآ  زا  سپ  .درادن  یهلا  بضغ  زا  ناما  یـصخش  نینچ  تسا  مولعم  هدرک .  وا  بضغ 

تمحز و راتفرگ  ایند  رد  دـنک : التبم  دـبا  ات  ار  ناسنا  تسا  نکمم  کی  ره  هک  تسا  راـجنهان  قلخ  نیا  راـثآ  و  دوش ، دـیلوت  بضغ 
 . باقع باذع و  راتفرگ  ترخآ  رد  و  دیامن ، هیلب 

هنیک هکلب  ایلوا ، ایبنا و  هنیک  هب  دوش  یهتنم  یهاگ  هکلب  دوش ، هدـییاز  قلخ  نیا  زا  هک  ادـخ  ناگدـنب  هنیک  لثم  یقالخا ،  دـسافم  اـما 
زا یلاعت  يادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  تسا .  میظع  ردـق  هچ  نآ  داسف  تحابق و  تسا  مولعم  و  معنلا !  یلو  دوجولا و  بجاو  سدـقم  تاذ 

تلذم كاخ  هب  ار  ناسنا  دوش ، هتخیسگ  يا  هظحل  شنانع  رگا  هک  شکرس  سفن  رش 
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ریغ و  مجنپ ،  ثیدح  حرش  رد  يدینش  قباس  رد  ار  نآ  حیاضف  زا  يا  همش  هک  دسح ، لثم  .دناشک و  یم  دبا  تکاله  هب  دناشن و  یم 
.رگید دسافم  زا  اهنیا  زا 

تامرح کته  اب  دنک ، هللاابذوعن ،  ایلوا ، ایبنا و  بس  ای  دیوگ ، يا  هدر  لاح  نآ  رد  دیاش  تسین .  روصحم  سپ  یلامعا ،  دسافم  اما  و 
ار يا  هلیاع  ماظن  دناشن و  تلذـم  كاخ  هب  ار  يا  هراچیب  نامناخ  ای  دـنک ، هیکز  سوفن  لتق  اب  دـیامن ، همرتحم  سیماون  قرخ  هیهلا و 

نامناخ زوس  نامیا  شتآ  نیا  ناروف  لاـح  رد  هک  رامـشیب  دـسافم  زا  رگید  و  دـیامن ، راتـسا  کـته  رارـسا و  فشک  و  دـنک ، لـتخم 
مظک نآ  لباقم  رد  و  تسا ،  رش  ره  دیلک  هیناسفن و  ضارما  ما  تفگ  ناوت  یم  ار  قلخ  نیا  سپ  .دوش  التبم  نآ  هب  ناسنا  نک  بارخ 
یفاک فیرـش  ثیدـح  رد  هچنانچ  تسا .  تامارک  عمجم  نساـحم و  زکرمت  هطقن  ملک و  عماوج  بضغ ،  هریاـن  ندـناشنورف  ظـیغ و 

 : تسا دراو 

هللا لوسر  یتءا  لوقی :  یبءا  تعمس  لاق  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع  انباحصءا ، نم  هدع 
هلءاسملا یبارعالا  هیلع  داعءاف  بضغت ،  نءا ال  كرما  لاقف :  مـالکلا .  عماوج  ینملعف  هیداـبلا ،  نکـسءا  ینا  لاـقف :  يودـب ،  لـجر 

یبءا ناک  لاق و  .ریخلاب  الا  هللا  لوسر  ینرمءا  ام  اذه ، دـعب  یـش ء  نع  لءاسءا  ال  لاقف :  هسفن ،  یلا  لجرلا  عجر  یتح  تارم ،  ثالث 
هللا و مرح  یتلا  سفنلا  لتقیف  بضغیل  لجرلا  نا  بضغلا ؟  نم  دشءا  یش ء  يءا  لوقی : 
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(246  .) هنصحملا فذقی 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  تمدخ  ینیشن  نابایب  درم  دومرف  یم  مردپ  مدینـش  دیامرف  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  ینعی 
( .دشاب رایـسب  یناعم  ياراد  ظفل و  مک  هک  يزیچ  ینعی  ، ) ار ملک  عماوج  ارم  امرف  میلعت  متـسه ،  هیداب  نکاس  نم  درک : ضرع  دـمآ ،

هـس ار  دوخ  شـسرپ  یبارعا  صخـش  سپ  ینکن .  بضغ  هک  ار  وت  منک  یم  رما  نم  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  سپ 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  يزیچ ،  زا  منک  یمن  لا  ؤس  نیا  زا  دـعب  تفگ  درک و  دوخ  سفن  هب  عوجر  هکنآ  ات  درک  رارکت  هبترم 
؟  تسا بضغ  زا  رت  تخس  زیچ  هچ  دومرف : یم  مردپ  دیامرف : مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  .ریخ  هب  رگم  ارم  دنک  یمن  رما  هلآ ، 

.ددنب یم  هنصحم  هب  ارتفا  هدرک و  مارح  ار  نآ  نوخ  دنوادخ  هک  ار  یسک  دشک  یم  سپ  دنک  یم  بضغ  درم  انامه 

تسا مزال  دومن ، ار  ظیغ  مظک  حلاصم  نآ و  دسافم  هظحالم  بضغ  یـشوماخ  سفن و  تنوکـس  لاح  رد  لقاع  ناسنا  هکنآ  زا  سپ 
دوخ بلق  زا  ار  نازورف  هریان  نازوس و  شتآ  نیا  تسا  نکمم  یتمحز  یجنر و  ره  اب  تسا و  یتمیق  ره  اب  هک  هک  دـنک  متح  دوخ  رب 

ندومن راتفر  نآ  شهاوخ  سفن و  فالخرب  مادقا و  يردق  اب  نیا  .دیامن و  یفاص  نآ  ترودک  تملظ و  زا  ار  دوخ  لد  دناشن و  ورف 
یم ار  تشز  تاکلم  هدساف  قالخا  مامت  هچنانچ  نکمم .  سب  تسا  يراک  سفن  ندومن  تحیصن  رما و  بقاوع  رد  ندومن  ربدت  و 
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.دومن یلحتم  نآ  اب  ار  حور  درک و  دراو  بلق  رد  ناوت  یم  ار  هنسح  تاکلم  نساحم و  عیمج  و  درک ، جراخ  سفن  تحاس  زا  ناوت 

نآ لاعتشالاح  رد  بضغ  جالع  نایب  رد  لصف ، 

زین نآ  هک  دـش ، رکذ  هک  روما  نیا  رد  رکفت  یملع ،  اما  تسا .  یلمع  یملع و  جالع  زین  نآ  لاعتـشا  لاح  رد  بضغ  جـالع  يارب  زا 
 . لاح نیا  رد  تسا  هیلمع  تاجلاعم  قرط  زا  دوخ 

ور دنک و  یم  ادیپ  لاعتـشا  مک  مک  شتآ  لثم  هوق  نیا  نوچ  نآ ،  شیادیپ  لوا  رد  تسا  سفن  فارـصنا  نآ  هدمع  سپ  یلمع ،  اما 
لقع و رون  دریگب و  یلکب  ناسنا  تسد  زا  ار  نانع  دوش و  نازورف  تخس  شا  هریان  نازوس و  شرونت  هکنیا  ات  دراذگ  یم  دادتـشا  هب 

لاعتـشا ات ، دشاب  تفتلم  ناسنا  دیاب  .دنک  لیلذ  هراچیب و  ار  ناسنا  دیامن و  یفطنم  هرـسکی  ار  تیاده  غارچ  دنک و  شوماخ  ار  نامیا 
اجنآ رد  بضغ  بابسا  هک  یلحم  نآ  زا  نتفر  هب  ای  دنک : فرصنم  یلیاسو  هب  ار  دوخ  هدرکن ،  ادیپ  تدش  نآ  هریان  هدشن و  دایز  نآ 
هکلب دنک  ادیپ  لاغتشا  یلاعت  يادخ  رکذ  هب  ای  دنیشنب ، تسا  هداتسیا  رگا  و  دزیخرب ، تسا  هتسشن  رگا  لاح :  رییغت  هب  ای  هدش و  مهارف 
یلیخ نآ  روهظ  يادتبا  تروص ،  ره  رد  .دوش  رگید  ياهراک  لوغشم  ای  و  ( 247 ،) دنناد بجاو  بضغ  لاح  رد  ار  ادخ  رکذ  یضعب 

: دراد هجیتن  ود  نیا  و  نآ .  زا  يریگولج  تسا  لهس 

رگا .دوش  سفن  یـساسا  هجلاـعم  ببـس  هکنآ  رگید  .دـناشن و  ورف  ار  بضغ  هلعـش  دـنک و  نکاـس  ار  سفن  لاـح  نآ  رد  هکنآ  یکی 
لاح بظاوم  ناسنا  يدنچ 
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هراشا یناعم  نیا  ضعب  هب  .دراذـگ و  یم  لادـتعا  هب  ور  دـنک و  یم  ادـیپ  رییغت  لاح  یلکب  دـنک ، هلماعم  نینچ  سفن  اب  دـشاب و  دوخ 
نبا بلق  یف  دقوت  ناطیشلا  نم  هرمج  بضغلا  اذه  نا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  یفاک  هفیرـش  ثیداحا  رد  هدومرف 

مزلیلف هسفن ،  نم  کلذ  مکدحءا  فاخ  اذاف  هیف ،  ناطیشلا  لخد  هجادوءا و  تخفتنا  هانیع و  ترمحا  بضغ  اذا  مکدحءا  نا  و  مدآ . 
(248  .) کلذ دنع  هنع  بهذیل  ناطیشلا  زجر  ناف  ضرالا ، 

.دوش و هتخورفا  مدآ  رسپ  بلق  رد  هک  تسا  ناطیش  زا  یشتآ  هقرب  بضغ  نیا  انامه  دومرف : مالسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترضح  ینعی 
سپ .دوش  دراو  وا  رد  ناطیـش  و  دـنک ، داب  وا  هدرگ  ياهگر  دوش و  خرـس  وا  نامـشچ  دوش ، كانمـشخ  یتقو  اهامـش  زا  یکی  انامه 
نیا رد  دورب  وا  زا  ناطیـش  يدـیلپ  هک  اریز  دوـش ، نآ  مزـالم  دبـسچب و  نیمز  هب  شدوـخ ،  زا  ار  نآ  امـش  زا  یکی  دیـسرت  هک  یتـقو 

 . ماگنه

.رانلا لخدی  یتح  ادبءا  یضری  امف  بضغیل  لجرلا  نا  لاقف :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  دنع  بضغلا  رکذ  لاق :  رـسیم  نع  دانـساب  و 
يذ یلع  بضغ  لجر  امیءا  و  ناطیـشلا ،  زجر  هنع  بهذیـس  هناف  کلذ ،  هروف  نم  سلجیلف  مئاق  وه  موق و  یلع  بضغ  لجر  امیءاف 

 ، مالـسلا هیلع  رقاب ، ترـضح  تمدخ  بضغ  دش  رکذ  دیوگ : يوار  ( 249  .) تنکـس تسم  اذا  محرلا  ناف  هسمیلف ،  هنم  ندـیلف  محر 
ار وا  ات  دنیشننورف  وا  بضغ  ینعی   ) .دوش شتآ  لخاد  ات  زگره  دوشن  یضار  سپ  دنک ، یم  بضغ  درم  انامه  دومرف : سپ 
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زا دورب  يدوزب  انامه  هک  دنیشنب  اروف  تسا ،  هداتـسیا  هکنآ  لاح  یموق و  رب  درک  بضغ  هک  يدرم  ره  سپ  .دناشک ) منهج  شتآ  هب 
یتـقو محر  هک  اریز  دـنک ، سم  ار  وا  دور و  وا  کـیدزن  دوـخ ، نادـنواشیوخ  رب  دـنک  بضغ  هـک  يدرم  ره  و  ناطیـش .  هسوـسو  وا 

.دوش نکاس  دوخ ، لثم  هب  دش  سوسمم 

نداد عضو  رییغت  نتـسشن و  نآ  هک  یمومع  یکی  بضغ :  روهظ  لاح  يارب  دوش  هدافتـسا  یملع  جالع  ود  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  و 
، ادخ ربمغیپ  هک  تسا  لوقنم  هماع  قرط  زا  و  ( 250) .دزیخرب درک  بضغ  دوب و  هتسشن  رگا  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا 

نکاس شبضغ  دیباوخ ، یم  تشپ  هب  دوب  هتسشن  رگا  و  تسشن ،  یم  دوب  هداتسیا  رگا  دومرف ، یم  بضغ  یتقو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
یم شبـضغ  دـنک  سم  ار  وا  دوخ ، محر  رب  درک  بضغ  یمحر  رگا  هک  ماـحرا  هب  عجار  یـصوصخ  جـالع  رگید  و  ( 251) .دش یم 

 . شدوخ زا  كانبضغ  صخش  هجلاعم  اهنیا  .دنیشن 

یلمع یملع و  يانحنا  زا  يوحن  کی  هب  دشاب  رما  لوا  رد  رگا  بضغ ،  روهظ  لاح  رد  دننک  ار  وا  جالع  دنهاوخب  رگا  نارگید  اما  و 
رایـسب نآ  جالع  .دهد و  هجیتن  فالخرب  حیاصن  دومن ، ادیپ  لاعتـشا  درک و  تدش  رگا  یلو  درک  جالع  ار  وا  ناوت  یم  دـش  رکذ  هک 

رب ار  دوخ  ناسنا  هک  دوشب  یناسک  يارب  روهظ  هک  اریز  .درب  تمـشح  وا  زا  هک  یـسک  فیوخت  هب  رگم  تسا ،  لکـشم  لاـح  نیا  رد 
هک یناسک  رب  اما  دبای و  يواستم  نآ  ار  دوخ  هوق  لقاال  ای  دنیبب  هریچ  بلاغ و  اهنآ 
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رد نآ  ددرگ ، ینطاب  لاعتـشا  کی  بجوم  بلق  نوخ  شـشوج  نایلغ و  هکلب  دنکن ، ادیپ  روهظ  بضغ  دنک  ار  اهنآ  هبلغ  سح  سفن 
سب تسا  يراـک  نآ  ناروف  بضغ و  تدـش  لاـح  جـالع  سپ  .دوش  دـیلوت  بلق  رد  نزح  ددرگ و  سوـبحم  دوـش و  قـنتخم  نطاـب 

 . هنم هللاابذوعن  لکشم .  راوشد و 

نآ بابسا  علق  هب  تسا  بضغ  جالع  نایب  رد  لصف ، 

نآ زا  یضعب  ام  هک  تسا  يرایـسب  روما  نآ  و  نآ .  هجیهم  بابـسا  ندرک  فرطرب  هب  تسا  نآ  هدام  علق  بضغ  یـساسا  تاجلاعم  زا 
 . مینک یم  رکذ  تسا  قاروا  نیا  اب  بسانم  هک  ار 

بابسا اعون  اهنیا  و  دوش ، دیلوت  تردق  طسب  هدارا و  ذوفن  بح  فرـش و  هاج و  لام و  بح  نآ  زا  هک  تسا  سفن  بح  اهنآ  زا  یکی 
تـسا گرزب  شبلق  رد  اهنیا  تیعقوم  دهد و  تیمها  یلیخ  روما  نیا  هب  اهتبحم  نیا  ياراد  ناسنا  هک  اریز  .دوش  بضغ  شتآ  ناجیه 

شوج و دنک و  بضغ  عقوم  یب  دهد ، تمحازم  لامتحا  ای  و  دنک ، دـمآ  شیپ  شیارب  اهنیا  زا  یکی  رد  یتمحازم  هلمجلا  یف  رگا  و  ، 
زا ار  نانع  هدش  ادیپ  لد  رد  هاج  سفن و  بح  زا  هک  تادسفم  ریاس  صرح و  عمط و  و  دوشن ، دوخ  سفن  کلمتم  و  دـیامن ، شورخ 

و دـهد ، مک  تیمها  روما  هب  دـشابن ، دـیدش  شبح  رگا  یلو  .دـنک  جراخ  عرـش  لقع و  هداج  زا  ار  سفن  ياهراک  دریگب و  وا  تسد 
یمدـق تلادـع  هیور و  فالخرب  سفن  دراذـگن  نآ  تابعـش  ریاس  فرـش و  هاج و  بح  كرت  زا  هلـصاح  هنینءامط  سفن و  تنوکس 

شربص نانع  دنک و  يرابدرب  تامیالمان  لباقم  رد  تمحز  فلکت و  یب  ناسنا  .دراذگ و 
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مامت دوش ، یلکب  هدساف  هدام  نیا  علق  دوش و  نک  خیب  شلد  زا  ایند  بح  رگا  .دنکن و  بضغ  هزادنا  یب  عقوم و  یب  دوشن و  هتخیسگ 
.ددرگ دراو  حور  تکلمم  رد  یقالخا  نساحم  مامت  دنک و  ترجه  بلق  زا  زین  دسافم 

تسا لیاذر  صیاقن و  حیابق و  مظعا  زا  هک  ار ، نآ  زا  هلصاح  دسافم  بضغ و  ناسنا  هک  تسا  نآ  بضغ  تاجیهم  زا  رگید  ببس  و 
تماهش تعاجش و  يدرمناوج و  ار  اهنآ  لاهج  زا  یضعب  هچنانچ  .درمش  نساحم  زا  دنک و  نامگ  لامک  ینادان  لهج و  هطـساو  هب  ، 

زا نینم و  ؤم  تافـص  مظعا  زا  هک  ، ار تعاجـش  و  میدرک ،  نانچ  نینچ و  ام  هک  دننک  اهفیـصوت  اهفیرعت و  دوخ  زا  دنناد و  یگرزب  و 
.دندرک هکلهم  هلیذر  نیا  هب  هابتشا  تسا ،  هنسح  تافص 

تعاجـش ءادبم  تسا .  هلیذر  نیا  زا  ریغ  نآ  صاوخ  راثآ و  يدابم  تابجوم و  تسا و  نآ  زا  ریغ  تعاجـش  هک  تسناد  دـیاب  نونکا 
سفن و فعـض  زا  بضغ  اما  تسا .  نآ  دنلب  تسپ و  ایند و  فراخز  هب  تالابم  تلق  نامیا و  لادتعا و  نآ و  هنینءامط  سفن و  توق 

هیناـسفن ذـیاذل  نتفر  تسد  زا  فوخ  نآ و  هب  نداد  تیمها  اـیند و  تبحم  حور و  جازم  لادـتعا  مدـع  ناـمیا و  یتسـس  نآ و  لزلزت 
زا اهریپ  رد  و  اهگرزب ، زا  رتشیب  اه  هچب  رد  و  اهحیحـص ، زا  رتشیب  اهـضیرم  رد  و  اـهدرم ، زا  رتشیب  اـهنز  رد  هلیذر  نیا  اذـهل  و  تسا . 

یناسک زا  دنوش  كانبضغ  رتدوز  دنتسه  یقالخا  لیاذر  ياراد  هک  یناسک  و  تسا .  نآ  سکع  تعاجش  و  تسا .  رتشیب  اهناوج 
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.وا ریغ  زا  دنوش  شلانم  لام و  ضرتعم  رگا  دنک  بضغ  رتدیدش  رتدوز و  لیخب  مینیب  یم  هچنانچ  دنبآم ، لیاضف  هک 

بضغ ناروف  تدش و  لاح  رد  كانبـضغ  صخـش  .دنفلتخم  زین  راثآ  رد  اما  و  بضغ .  تعاجـش و  تابجوم  يدابم و  هب  عجار  اهنیا 
دنک مجاهت  لقع  مکح  هیور و  نودب  روما و  بقاوع  هظحالم  نودب  هدنرد  تاناویح  لثم  هدش  هتخیـسگ  شلقع  نانع  اه  هناوید  لثم 

هب ار  نهد  بل و  مشچ و  تسین :  دوخ  ياضعا  ریاس  اپ و  تسد و  نابز و  کلمتم  دوش ، رداص  وا  زا  حـیبق  تشز و  راوطا  لاـعفا و  و 
یضعب .ددرگ  راسمرـش  لجخ و  دوخ  تروص  یتشز  زا  دنهد  وا  تسد  هب  هنییآ  لاح  نآ  رد  رگا  هک  دنک  بیکرتدب  تشز و  يروط 

ار ثداوح  ریاس  ناراب و  داب و  فرب و  نیمز و  اوه و  دننک ، بضغ  تادامج ،  هب  هکلب  روعـش ، یب  تاناویح  هب  هلیذر  نیا  نابحاص  زا 
مهرد ار  اهنآ  دـننک ، بضغ  هزوک و  هساک و  باتک و  ملق و  رب  یهاـگ  .دـنک  ادـیپ  ناـیرج  اـهنآ  تاـبولطم  فـالخ  رگا  دـننک  بس 

هنینءامط لقع و  نازیم  هیور و  يور  زا  شیاهراک  تسا .  نآ  فالخ  هب  روما  نیا  عیمج  رد  عاجـش  صخـش  اما  .دننک  هراپ  ای  دننکش 
 (. تسا  ) سفن

عقوم رد  .درواین و  بضغ  هب  دهدن و  تکرح  ار  وا  زیچ  ره  و  دـنک ، يرابدرب  ملح و  دوخ  عقوم  رد  دـنک و  یم  بضغ  دوخ  عقوم  رد 
، دنک ماقتنا  تیفیک  هچ  هب  هزادنا و  هچ  هب  دشک و  ماقتنا  هک  زا  دمهف  یم  .دشک  ماقتنا  لقع  زیمت و  اب  دنک و  بضغ  هزادـنا  هب  بضغ 

و
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.دنکن و تردابم  راجنهان  لامعا  تشز و  ياهفرح  هب  تسا و  شتـسد  رد  شلقع  نانع  بضغ  تقو  رد  .دیامن  ضامغا  وفع و  هک  زا 
.دوشن نامیشپ  راک  رخآ  رد  هک  دنک  مادقا  يروط  هب  تسا ،  فاصنا  لدع و  عرش و  لقع و  نازیم  يور  زا  همه  شیاهراک 

 ، يرگید و  تسا ،  هیناسفن  تالامک  لیاضف  زا  نینم و  ؤم  ایلوا و  ایبنا و  فاصوا  زا  یکی  هک  قلخ ،  نیا  یب  دـیابن  هاگآ  ناسنا  سپ ، 
لهج و باجح  یلو  .دتفیب  هابتشا  رد  دراذگن و  قرف  تسا ،  هیبلق  صیاقن  هیناسفن و  لیاذر  سانخ و  هسوسو  ناطیش و  تافـص  زا  هک 

.دنک یم  كاله  هراچیب و  ار  ناسنا  ددنب و  یم  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  سفن  ایند و  بح  باجح  ینادان و 

کی ره  لیـصفت  هک  نآ  ریغ  حازم و  جاـجل و  ءارم و  ربـک و  راـختفا و  بجع و  لـثم  دـنا  هدرک  رکذ  بضغ  يارب  يرگید  بابـسا  و 
، دنک تشگرب  میدرک  رکذ  هک  بلطم  ءادبم و  ود  نیا  هب  اهنآ  مامت  ای  رتشیب  دیاش  .ددرگ و  لاح  تلالم  لاقم و  ماقم و  لوط  بجوم 

 . هللادمحلاو هطساوالب .  ای  هطساو و  هب  ای 

نماثلا ثیدحلا 

متشه ثیدح 

هیلع هللادـبع ،  یبءا  نع  ینوکـسلا ،  نع  یلفوـنلا ،  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نـع  بوـقعی  نـب  دـمحم  یلا  لـصتملا  يدنـسب 
بارعءا عم  همایقلا  موی  هللا  هثعب  هیبصع ،  نم  لدرخ  نم  هبح  هبلق  یف  ناـک  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا ، 

(252  .) هیلهاجلا

 : همجرت

، ادخ لوسر  دومرف  دومرف : هک  دنک  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  ینوکس 
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 . تیلهاج اهبرع  اب  تمایق  زور  ار  وا  ادخ  دنازیگنارب  تیبصع ،  زا  یلدرخ  هناد  وا  لد  رد  دشاب  هدوب  هک  یسک  هلآ :،  هیلع و  هللا  یلص 

رایسب صاوخ  هک  فورعم  تسا  ییاود  نآ  .دنیوگ و  لدرخ  نامز  نیا  یسراف  رد  و  دنیوگ ، نادنپـسا  میدق  سرف  رد  ار  لدرخ  حرش 
(253) .دنزاس عمشم  نآ  زا  و  دراد ،

هطاحا اهنآ  هک  اریز  تسا ،  ردـپ  بناج  زا  ءابرقا  هبـصع  و  ملظ .  رد  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  دـنک  تیاـمح  هک  تسا  یـسک  یبصع  و 
تاملک دش  رکذ  هک  اهنیا  تسا .  ندومن  هعفادم  ندرک و  تیامح  بصعت  تیبصع و  .اهنآ و  هطـساو  هب  دوش  دیدش  وا  وا و  هب  دـننک 

.دوب تغل  لها 

قلطم نادـنواشیوخ و  زا  ندومن  تیاـمح  ندرک و  هعفادـم  نآ  راـثآ  هک  تسا  هیناـسفن  هنطاـب  قـالخا  زا  یکی  تیبصع  دـیوگ : ریقف 
داتـسا و یلغـش و  قلعت  لثم  نآ ،  ریغ  ای  یکاخ  بآ و  ینطو و  قلعت  ای  دـشاب ، یکلـسم  یبهذـم و  ینید و  قلعت  هچ  تسا ،  ناـقلعتم 
.ددرگ و یلامعا  یقالخا و  دـسافم  زا  يرایـسب  ءاشنم  هک  تسا  يا  هلیذر  تاکلم  هدـساف و  قـالخا  زا  نیا  .اـهنیا و  زج  يدرگاـش و 
ای دوخ  هبلغ  روظنم  هکلب  دـشابن ، قح  راهظا  روظنم  دـشاب و  ینید  رما  رد  ای  دـشاب ، قح  يارب  هچرگ  تسا  مومذـم  هسفن  یف  نآ  دوخ 

تسین تیبصع  ای  نآ  يارب  تیامح  هقح و  بلاطم  تابثا  تقیقح و  جیورت  قح و  راهظا  اما  .دشاب  دوخ  ناگتسب  ای  دوخ  کلـسم  مه 
هب و  تسا .  نامحر  قح و  ناطیش و  سفن و  مدق  دصاقم و  ضارغا و  زایتما  رد  نازیم  تسین .  همومذم  تیبصع  ای  ، 
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راهظا ضحم  شرظن  ای  دوخ ، ناقلعتم  ناگتـسب و  زا  دـنک  یم  هک  ییاهتیامح  دـشک و  یم  هک  ییاهتیبصع  رد  ناـسنا  رگید ، تراـبع 
قلخ یناسنا و  لامک  تافـص  نیرتهب  زا  تسا و  تقیقح  قح و  بناج  زا  تیامح  هحودـمم و  تیبصع  نیا  تسا ،  لطاب  هتاما  قح و 
هکلب دـشابن ، وا  ناقلعتم  زا  هچرگ  دـنک  تیامح  فرط  نآ  زا  تسه  فرط  ره  اب  قح  هک  تسا  نآ  نآ  تمالع  و  تسا ،  ایلوا  اـیبنا و 

هب هلـضاف  هنیدم  نایماح  تلیـضف و  نارادفرط  هرمز  رد  تقیقح و  يامح  ناگدننک  تیامح  زا  یـصخش  نینچ  .دـشاب  وا  نانمـشد  زا 
زا مه  یلطاب  رگا  هک  درک  کیرحت  ار  وا  تیموق  تیـسفن و  رگا  و  تسا .  تیعمج  دسافم  حلـصم  هعماج و  حلاص  وضع  دیآ و  رامش 

تیبصع هثیبـخ  هکلم  ياراد  یـصخش  نینچ  دـنک ، تیاـمح  اـهنآ  زا  دـنک و  یهارمه  اـهنآ  اـب  دـنیبب  دوخ  ناـبوسنم  نادـنواشیوخ و 
کی اهنآ  دور و  رامـش  هب  تیلهاج  بارعا  هرمز  رد  و  تسا ،  هحلاص  طالخا  دـسفم  هعماج و  هدـساف  ياـضعا  زا  و  تسا ،  تیلهاـج 
هکلم تشز و  قلخ  نیا  اهنآ  رد  و  ینادان ،  تلاهج و  تملظ و  هبلغ  نامز  رد  مالـسا  زا  لـبق  دـندوب  نیـشن  ناـبایب  ياـهبرع  زا  هتـسد 

ریاس زا  تسا  رتشیب  قلخ  نیا  دنتـسه  يدـتهم  تیادـه  رون  هب  هک  یناسک  ـالا  برع  قلطم  رد  هکلب  هتـشاد .  ار  توق  لاـمک  راـجنهان 
هب ار  هفیاط  شش  دنک  باذع  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح  زا  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  فیاوط . 

و ربک ، هب  ار  ناناقهد  و  تیبصع ،  هب  ار  برع  زیچ : شش 
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(254  .) ینادان هب  ار  قاتسر  لها  و  تنایخ ،  هب  ار  نارجات  و  دسح ، هب  ار  ناهیقف  و  متس ،  هب  ار  ناریما 

تسا تیبصع  دسافم  نایب  رد  لصف ، 

تبقاع و ءوس  بجوم  تاقبوم و  تاـکلهم و  زا  تیبصع  قلخ  هک  دوش  هدافتـسا  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هفیرـش  ثیداـحا  زا 
نم لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  حیحـصلا  هدنـسب  یفاـک  تسا .  ناطیـش  قـالخا  مئاـمذ  زا  نآ  و  تسا ،  ناـمیا  زا  جورخ 
دوش هداشگ  دوش ، هدیشک  تیبصع  ای  دشک  تیبصع  هک  یـسک  ینعی  ( 255  .) هقنع نم  نامیالا  قبر  علخ  دـقف  هل  بصعت  وءا  بصعت 

بصعتم لمع  هب  وا  نتشاد  تیاضر  يارب  هل  بصعتم  دبال  .ددرگ و  دوخرس  دور و  نوریب  نامیا  زا  ینعی  .وا  ندرگ  زا  نامیا  نامسیر 
الا و  ( 256 ،) دیآ رامش  هب  اهنآ  زا  یموق ،  راک  هب  دشاب  یـضار  هک  یـسک  هک  تسا  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا ،  کیرـش  ازج  رد  وا  اب 

 . تسین فیرش  ثیدح  لومشم  اهنآ  قلخ  زا  دشاب  رجزنم  دشابن و  یضار  رگا 

 : مالسلا هیلع  قداص ،  ترضح  دومرف  ینعی  ( 257) .رانلا نم  هباصعب  هللا  هبصع  بصعت ،  نم  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  و 
 . شتآ زا  یچیپرس  وا  رس  رب  ادخ  ددنبب  دشک ، تیبصع  هک  یسک 

ابضغ ملسءا  نیح  کلذ  و  بلطملادبع ،  نب  هزمح  هیمح  ریغ  هیمح  هنجلا  لخدی  مل  لاق :  مالـسلا ،  امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  نع  و 
نب هزمح  تیمح  رگم  یتیمح  تشهب  هب  تسا  هدـشن  لخاد  دومرف : مالـسلا ،  اـمهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  باـنج  ینعی  ( 258  .) یبنلل

یبضغ يارب  دروآ  مالسا  هک  دوب  یتقو  رد  نآ  و  بلطملادبع ، 
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زا هک  ( 259  ) تسا هدـش  لـقن  روط  دـنچ  هب  هزمح  ترـضح  مالـسا  هیـضق  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، تیاـمح  يارب  درک  هک 
 . تسا جراخ  ام  دصقم 

ناگدـنب رب  تسالع  لج و  قح  سدـقم  تاذ  هیبیغ  ياهتعلخ  زا  یهلا و  رون  زا  تسا  تراـبع  هک  ناـمیا ،  هک  تسا  مولعم  هلمجلاـب ، 
یتسار و دـنک و  لامیاپ  ار  تقیقح  قح و  هک  یقلخ  نینچ  اـب  دراد  تاـفانم  سنا ،  لـفحم  اـصوصخم  هاـگرد و  ناـصلخم  صاـخ و 

تیلهاج عقومیب  تیبصع  یتسرپ و  دـنواشیوخ  یهاوخدوخ و  راگنز  هب  رگا  بلق  هنییآ  هتبلا  .دـهن  ینادان  لهج و  ياپ  ریز  ار  یتسرد 
ناـمیا و رون  تاـیلجت  دروم  یـسک  بلق  .دوشن  یلاـعت  لـالجلاوذ  صاـخ  هاـگتولخ  دوشن و  ناـمیا  رون  هولج  وا  رد  دوش ، بوـجحم 

همذ هینید و  دعاوق  دنبیاپ  هک  تسا  فراعم  قیاقح و  ناگورگ  نامیا و  قیثو  هورع  نیتم و  لبح  هتـسب  یـسک  ندرگ  ددرگ و  تفرعم 
ار وا  دوجو  تاسونءام  قالخا و  تاداع و  زا  کـیچیه  ددرگ و  عرـش  لـقع و  کـیرحت  هب  كرحتم  و  دـشاب ، هیلقع  نیناوق  نیهر  وا 

دشاب اهنآ  يارب  عضاخ  قیاقح و  میلست  هک  دیامن  دناوت  یم  نامیا  مالـسا و  يوعد  ناسنا  یتقو  .دنکن  میقتـسم  هار  زا  لیام  دنازرلن و 
.دنک یقیقح  يالوم  هدارا  يادف  ار  دوخ  هدارا  دوخ و  دنک و  دوخ  تمعنیلو  دصاقم  رد  یناف  تسا  گرزب  هچ  ره  ار  دوخ  دـصاقم  و 

لهج و میخـض  ياه  هدرپ  هجوتم و  قیاـقح  يوس  هب  شبلق  ههجو  و  ددرگ ، يرب  يراـع و  تیلهاـج  تیبصع  زا  یـصخش  نینچ  هتبلا 
تقیقح هملک  راهظا  قح و  يارجا  ماقم  رد  و  دریگن ، ار  وا  مشچ  تیبصع 
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رگا و  دـنک ، نابرق  معنلا  یلو  دـصقم  هاگـشیپ  رد  ار  تاداـع  اهیدـنواشیوخ و  ماـمت  دـهن و  تاـطابترا  تاـقلعت و  ماـمت  قرف  رب  ياـپ 
.دراد مدقم  ار  یهاوخ  قح  تیمالسا و  تیبصع  دنک ، ضراعت  تیلهاج  تیبصع  اب  تیمالسا  تیبصع 

قلاخ نیب  طابترا  رگم  تسا ،  يا  هلیاز  هیضرع  روما  کی  تاقلعت  تاطابترا و  اه و  هبـصع  مامت  هک  دناد  یم  قیاقح  هب  فراع  ناسنا 
رتـالاب اهبـسن  بسح و  عیمج  زا  رتـمکحم و  اـهطابترا  ماـمت  زا  هک  تسا  لاوز  لـباق  ریغ  یتاذ  رما  نآ  هک  هیقیقح  هبـصع  قولخم و  و 

یبسح و ـالا  هماـیقلا  موی  عطقنم  بسن  بسح و  لـک  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  تسا . 
بسح و تسا  موـلعم  نم .  بسن  بسح و  رگم  تماـیق  زور  دـسر  رخآ  هب  ددرگ و  هراـپ  اهبـسن  اهبـسح و  ماـمت  ینعی  ( 260  .) یبسن

ملاع نآ  رد  یناـحور  بسن  بسح و  نآ  تسا .  رود  تیلهاـج  ياـه  تیبصع  ماـمت  زا  تسا و  یقاـب  یناـحور و  ترـضح  نآ  بسن 
يزیچ كدـنا  هب  تسا ،  هیرـشب  تاداـع  يور  زا  هک  یکلم ،  ینامـسج  ياـهطابترا  نیا  تسا .  رتادـیوه  شلاـمک  رتـشیب و  شروهظ 
نازیم هیاس  رد  دـشاب و  یهلا  یتوکلم  ماظن  تحت  رد  طابترا  رگم  درادـن ، یـشزرا  رگید  ملاوع  رد  اـهنآ  زا  کـیچیه  و  دوش ، عطقنم 

.درادن عاطقنا  ماصفنا و  نآ  رگید  هک  دشاب  هیلقع  هیعرش و  دعاوق 

تیبصع هیتوکلم  تروص  نایب  رد  لصف ، 

نآ و  تسا ،  نآ  توق  تاکلم و  یتمایق  یخزرب و  یتوکلم و  ياهتروص  رد  نازیم  هک  تشذـگ  هقلاس  ثیداحا  زا  یـضعب  حرـش  رد 
یصعت ندب  کلم  و  تسا ،)   ) سفن ناطلس  زورب  لحم  ملاع 
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هک فیرـش  ثیدح  نیا  رد  .دوش و  روشحم  ناطیـش  تروص  هب  ای  تاناویح  تروص  هب  ناسنا  ملاع  نآ  رد  تسا  نکمم  .دنکن  نآ  زا 
تیلهاج بارعا  اب  ار  وا  دنوادخ  دنازیگنارب  دشاب ، تیبصع  یلدرخ  هبح  شلد  رد  هک  یسک  دیامرف : یم  هک  میتخادرپ  نآ  حرش  هب  ام 

.دشاب دش  رکذ  هک  ینعم  نآ  هب  هراشا  دناوت  . 

یلاعت يادـخ  هب  نامیا  هن  هک  دـنیبب  تیلهاج  بارعا  زا  یکی  ار  دوخ  دـیاش  دـش ، لـقتنم  ملاـع  نیا  زا  یتقو  هلیذر  نیا  ياراد  ناـسنا 
هک دمهفن  زین  دوخ  و  دنیبب ، روشحم  ار  دوخ  تسا  هفیاط  نآ  تروص  هک  تروص  ره  هب  و  تسا ،  دقتعم  توبن  تلاسر و  هب  هن  دراد ،

دراو ثیدح  رد  هچنانچ  هدوب .  کلسنم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  متاخ ،  لوسر  تما  کلـس  رد  هدرک و  یم  هقح  هدیقع  راهظا  ایند  رد 
هدارا هکنآ  زا  دعب  رگم  دننک ، یفرعم  دنناوتن  ار  دوخ  دننک و  شومارف  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  مسا  منهج  لها  هک  تسا 

بارعا دـیاش  تسا ،  ناطیـش  صاوخ  زا  ثیداـحا  یـضعب  بسح  هب  قلخ  نیا  نوچ  و  ( 261) .دریگ قلعت  اهنآ  صالخ  هب  یلاـعت  قح 
 ، مالـسلا هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  حیحـصلا  یف  یفاک  .ددرگ  روشحم  ناطیـش  تروص  هب  تیلهاج  تیبصع  ياراد  ناسنا  تیلهاـج و 
 ، بصعلا هیمحلاب و  هسفن  یف  ام  جرختـساف  مهنم ،  سیل  هنءا  هللا  ملع  یف  ناک  و  مهنم ،  سیلبا  نءا  نوبـسحی  اوناک  هکئالملا  نا  لاـق 

ملع رد  و  تساهنآ ،  زا  ناطیش  هک  دندرک  یم  نامگ  هکئالم  انامه  ینعی  ( 262  .) نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  لاقف : 
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زا يدرک  قلخ  ارم  تفگ :  سپ  تیبصع ،  تیمح و  هب  دوب  شـسفن  رد  هچنآ  درک  جراخ  سپ  تسین .  اهنآ  زا  وا  هک  دوب  نینچ  ادـخ 
 . لگ زا  يدرک  قلخ  ار  مدآ  شتآ و 

ظیلغ باجح  نیا  هطساو  هب  شطلغ  لطاب  سایق  نوعلم و  نآ  هطولغا  و  تسا ،  ناطیـش  زا  ثیبخ  قلخ  نیا  هکک  نادب  زیزع ، يا  سپ 
شیامن هلیذر  ار  ریغ  نساحم  مامت  دـهد و  یم  هولج  نساحم  ار  لیاذر  ماـمت  هکلب  درب ، یم  رظن  زا  ار  قیاـقح  هیلک  باـجح  نیا  .دوب 

هلیذر نیا  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  .دوش و  یهتنم  اجک  هب  دنیبب  دوخ  تیعقاو  ریغ  رب  ار  ایـشا  عیمج  هک  یناسنا  راک  تسا  مولعم  و  دـهد ،
 . تسا تلالم  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  دوش  یلامعا  یقالخا و  دسافم  یناسفن و  لیاذر  زا  يرایسب  ءاشنم  تسا ،  ناسنا  كاله  بجوم 

 ، شمظعم نیب  لها  مرکا و  لوسر  قودـصم  قداص  تداهـش  هب  هدـیمهف و  دـساف  قلخ  نیا  زا  ار  دـسافم  نیا  هک  لقاع  ناـسنا  سپ ، 
جالع ددص  رد  دیاب  دنک ، یم  شتآ  لها  دناشک و  یم  تکاله  هب  ار  ناسنا  هکلم  نیا  هک  درک  ناعذا  نیعمجءا ،  مهیلع  هللا  تاولص 

تقو رد  هک  دنک  هزیکاپ  كاپ و  نآ  زا  ار  دوخ  تسه ،  یلدرخ  ردق  هب  قلخ  نیا  زا  وا  لد  رد  هتـساوخن  يادـخ  رگا  و  دـیآرب ، سفن 
ناسنا دنادب  دـیاب  .دوش و  لقتنم  یفاص  سفن  اب  دـشاب و  كاپ  ردـقم  لجا  ندیـسر  ترخآ و  ملاع  هب  لاقتنا  ملاع و  نیا  زا  ترجاهم 

زور تقو  هچ  دناد  یمن  ناسنا  هک  اریز  تسا ،  گنت  تقو  تسا و  مک  رایسب  لاجم  هک 
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 . تسوا لاحترا 

لقتنم یقالخا  لیاذر  همه  نیا  اب  ار  وت  دسرب و  ردـقم  لجا  ینتـشون ،  لوغـشم  هک  لاح  نیمه  رد  دـیاش  هدنـسیون ،  ثیبخ  سفن  يا 
.درادن تشگزاب  هک  یملاع  هب  دنک 

لامعا راتفرگ  رگید  ملاع  رد  كاخ و  ریز  رد  نونکا  هک  هدنـسیون  نیا  لاح  زا  نک  تربع  قاروا ،  نیا  هدـننک  هعلاـطم  يا  زیزع ، يا 
ار یهلا  هیامرـس  نآ  دـنارذگ و  ار  زیزع  رمع  سوه  يوه و  تلاطب و  هب  تشاد  تصرف  ات  و  تسا ،  شیوخ  راجنهان  قالخا  تشز و 

لوغـشم هک  نالا  دـیاش  تسا ،  زور  هچ  نآ  یناد  یمن  تدوخ  ییام و  لثم  يزور  زین  هک  شاب  دوخ  تفتلم  وت  درک ، لـطاب  عیاـض و 
هچ تسین .  ینتخادنا  قیوعت  هک  زادنین  قیوعت  ار  روما  نیا  نم ،  ردارب  يا  .دور  یم  تسد  زا  تصرف  ینک ،  یللعت  رگا  .دـشاب  یتئارق 

کی هدم و  تسد  زا  ار  تصرف  سپ  تسیچ ؟  اهنآ  تبقاع  مینادن  دنتفر و  ایند  نیا  زا  یناهگان  توم  اب  ملاس  حیحص و  ياهمدآ  ردق 
رگا تسا ،  ترخآ  هعرزم  هک  ملاع ،  نیا  زا  تتسد  تسا .  كانرطخ  یلیخ  رفس  دراد و  تیمها  یلیخ  راک  هک  رامـش  تمینغ  ار  مد 

 . يربن هجیتن  تلذم  باذع و  تریح و  ترـسح و  زج  درک ، یناوتن  ار  سفن  دسافم  حالـصا  تسا و  هتـشذگ  راک  رگید  دـش ، هاتوک 
 ، مالـسلا امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  تالاح  .دنتفر  یمن  نوریب  رطخ  فوخ و  رپ  رفـس  نیا  رکف  زا  دندوبن و  تحار  ینآ  ادـخ  يایلوا 

تهب قلطم ،  یلو  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ياه  هلان  تسا .  زیگنا  تریح  موصعم ،  ماما 
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یم ادرف  هب  زورما  زا  ار  اـم  ياـهراک  هک  ناطیـش  زج  هداد  ناـنیمطا  اـم  هب  یک  میلفاـغ ؟  روط  نیا  اـم  هک  تسا  هدـش  هچ  تسا .  روآ 
نآ هشیمه  .دنک  روشحم  دوخ  عابتا  دوخ و  هرمز  رد  دوخ و  قلخ  اب  ار  ام  دنک و  دایز  ار  دوخ  راصنا  باحـصا و  دهاوخ  یم  .دزادـنا 
وا تعاطا  ادخ و  دای  زا  نیعفاش  تعافـش  ادخ و  تمحر  هدعو  اب  ار  ام  دهد و  هولج  ناسآ  لهـس و  ام  رظن  رد  ار  ترخآ  روما  نوعلم 

 . تسا نوعلم  نآ  هلیح  رکم و  ياهماد  زا  تسا و  بذاک  ياهتشا  نیا  هک  سوسفا  یلو  .دنک  لفاغ 

حالصا ییامنهار  تصرف و  لقع و  تیاده و  تینما و  تایح و  تمالـس و  تحـص و  تمحر  هدرک :  هطاحا  وت  هب  نالا  ادخ  تمحر 
نیا زا  رگا  ینک .  یم  ناطیـش  تعاطا  ینک و  یمن  اهنآ  زا  هدافتـسا  يرو و  هطوغ  یلاـعت  قح  نوگاـنوگ  تمحر  نارازه  رد  سفن . 

زین ناعیفش  تعافش  زا  قح و  یهانت  یب  ياهتمحر  زا  یتسه  هرهب  یب  زین  ملاع  نآ  رد  هک  نادب  ینکن ،  هدافتسا  ملاع  نیا  رد  اهتمحر 
رگا تیاده  زا  وت  تسا .  تعافش  تیاده  نطاب  ملاع  نآ  رد  و  تساهنآ ،  تیاده  ملاع  نیا  رد  ناعفاش  تعافش  هولج  ینام .  مورحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  تعافش  يوش .  تعافـش  يدش ،  تیاده  ردق  ره  هب  و  يا ،  هرهب  یب  تعافـش  زا  يدش ،  هرهب  یب 
زا ار  نامیا  لیاسو  نیا  اب  ناطیش  هتساوخن  يادخ  رگا  .دنک  هدافتسا  وا  زا  دیاب  لباق  لحم  تسا ،  قلطم  قح  تمحر  لثم  ، 
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بلاـط رگا  وت  اـیند ، ود  رد  تسا  راشرـس  قـح  تمحر  یلب ،  تشاد .  یهاوـخن  تعافـش  تمحر و  تیلباـق  رگید  دوـبر ، وـت  گـنچ 
 . يوش یمن  رادروخرب  تسا  رگید  ملاوع  ياهتمحر  رذـب  هدومرف و  تمحرم  ملاع  نیا  رد  هک  یپایپ  ياهتمحر  نیا  زا  ارچ  یتمحر ، 

ءاـقلا ساـنخ و  هسوسو  کـی  اـب  یتفریذـپن و  یهلا ،  هناـخنامهم  تمعن و  ناوخ  هب  دـندرک  توعد  ار  وت  ادـخ  اـیلوا  اـیبنا و  همه  نیا 
 . یتشاذگ رانک  ار  همه  یناطیش 

یناطیش و تارطخ  يادف  ار  امکح  هیعطق  نیهارب  القع و  لوقع  تایرورـض  ایلوا و  ایبنا و  ثیداحا  تارتاوتم  ادخ و  باتک  تامکحم 
 ! تلاهج يرک و  يروک و  تلفغ و  نیا  زا  وت  نم و  لاح  هب  ياو  يا  يدرک .  یناسفن  ياهاوه 

تسا ملع  لها  ياه  تیبصع  رد  لصف ، 

ای شملعم  اـی  شدوـخ  زا  هک  تـسا  یفرح  زا  ندرک  تیاـمح  تـسا و  هـیملع  بلاـطم  رد  یگداتـسیا  تیلهاـج  ياـهتیبصع  زا  یکی 
زا تسا  رتاوران  یتایثیح  زا  رت و  تشز  یتاهج  زا  تیبصع  نیا  تسا  مولعم  لطاب .  لاطبا  قح و  راهظا  يارب  هن  هدش ،  رداص  شخیش 

تسا تیالو  توبن و  هرجـش  هخاش  دشاب و  رـشب  عون  ینب  یبرم  دیاب  هک  ملع ،  لها  هک  اریز  بصعتم .  تهج  زا  یکی  اهتیبصع : ریاس 
هب فصتم  دشاب و  هتـشاد  تیلهاج  تیبصع  دوخ  هتـساوخن  يادخ  رگا  دناد ، یم  ار  هدساف  قالخا  بقاوع  علطم و  روما  تماخو  هب  و 

.ددرگ عقاو  رتشیب  هذخا  ؤم  دروم  رتمامت و  وا  رب  تجح  دشاب ، هیناطیش  هلیذر  تافص 

 ، تسا ترخآ  قرط  فرعم  تداعـس و  يامنهار  سنا و  لفحم  عمـش  مدرم و  تیاده  غارچ  هکنیا  هب  دنک  یفرعم  ار  دوخ  هک  یـسک 
يادخ رگا 
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ءوس و ياملع  زا  دـیآ و  باسح  هب  قافن  ایر و  لها  هرمز  رد  دـشاب ، فلاخم  رهاظ  اب  شنطاـب  دـشابن و  دوخ  لوق  هب  لـماع  هتـساوخن 
موقلا لثم  سئب  هدومرف :  رکذ  میرک  نآرق  رد  ار  اهنآ  لثم  و  تسا ،  رتمیلا  نآ  باذـع  رتگرزب و  نآ  يازج  هک  تسا  لمع  الب  ملاـع 

دـننک و ظفح  ار  تاماقم  نیا  هک  تسا  مزال  یلیخ  ملع  لها  رب  سپ ،  ( 263  .) نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  هللا و  تایاب  اوبذک  نیذلا 
اهنآ دنپ  ددرگ و  رث  ؤم  اهنآ  ظعو  هدرک  ار  هعماج  حالـصا  مه  دوش و  اهنآ  حالـصا  مه  ات  دـننک  كاپ  دـسافم  نیا  زا  الماک  ار  دوخ 
يا هئیطخ  دوش و  رگید  ياهداسف  هدام  هک  يداسف  تسا  مولعم  و  دوش ، تما  داسف  بجوم  ملاع  داـسف  .دـنک  ادـیپ  تیعقوم  بولق  رد 

 . يددعتم ریغ  یئزج  داسف  زا  معنلا  یلو  شیپ  تسا  رتگرزب  رتالاب و  دیاز ، رگید  تآیطخ  هک 

ملع و هب  تنایخ  تیبصع  نیا  هک  اریز  تسا .  ملع  دوخ  هیحان  زا  ملع  لها  رد  قلخ  نیا  تحاقو  تحابق و  تاـهج  زا )  ) رگید یکی  و 
دیامنب و ار  نآ  تمرح  ظفح  دیاب  دش ، تعلخ  نیا  هب  علخم  دیدرگ و  تناما  نیا  راب  لماح  هک  یسک  و  تسا ،  نآ  زا  یـسانشان  قح 
و هدومن ،  يدعت  ملظ و  هدرک و  نآ  هب  تنایخ  هتبلا  دـنک ، تیلهاج  بصعت  رگا  و  دـهد ، لیوحت  شبحاص  هب  ملاس  حیحـص و  ار  نآ 

 . تسا يا  همیظع  هئیطخ  دوخ  نیا 

و تسا ،  ملع  لها  یملع  ثحابم  رد  نآ  فرط  هک  اریز  تسا .  فرط  هیحان  زا  نآ  تحابق  تاهج  زا  رگید  یکی  و 
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ثعاب هاگ  عقوم  یب  ياـهتیبصع  و  تسا .  همیظع  تاـقبوم  هیهلا و  تاـمرح  زا  نآ  کـته  مزـال و  شتمرح  ظـفح  هیهلا و  عیادو  زا  وا 
 . گرزب هئیطخ  نیا  زا  یلاعت  يادخ  هب  مرب  یم  هانپ  .دوش  ملع  لها  تمرح  کته  هب  التبم  ناسنا  هک  دوش 

ماـظع و خـیاشم  هک  اریز  .دوش  قوـقع  بجوـم  هتبلا  هک  تسا ،  ناـسنا  خیـش  داتـسا و  هک  تسا ،  هل  بصعتم  هیحاـن  زا  رگید  یکی  و 
تیبصع يارب  هک  یـسک  رب  دـننک  طخـس  و  نازیرگ ،  لطاب  زا  لـیام و  ار  قح  يرادـفرط  ( 264  ،) مههوجو هللارـضن  مارک ،  نیطاسا 

رتالاب هیناحور  تدالو  قح  و  ینامـسج ،  قوقع  زا  تسا  رتالاب  یناحور  قوقع  هتبلا  .دنک و  لطاب  جیورت  دنک و  یـشک  قح  تیلهاج 
 . هینامسج تدالو  قح  زا  تسا 

هیلح هب  و  دـنیامن ، اربـم  یلاـمعا  یقـالخا و  دـسافم  زا  ار  دوخ  هک  تسا  متح  مزـال و  همظع ،  افرـش و  هللا  مهداز  ملع ،  لـها  رب  سپ 
هک دنیامنن ، علخنم  هدومرف  تمحرم  اهنآ  هب  یلاعت  قح  هک  یفیرش  بصنم  زا  ار  دوخ  و  دنیامن ، نیزم  همیرک  قالخا  هنـسح و  لامعا 

 . مالسلاو .دنادن  یسک  یلاعت  يادخ  زج  ار  نآ  نارسخ 

عساتلا ثیدحلا 

مهن ثیدح 

دمحم نع  یـسیع ،  نب  دمحم  نب  دمحءا  نع  ییحی ،  نب  دمحم  نع  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  هقث  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
 ، نیناسل نیهجوب و  نیملسملا  یقل  نم  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  روفعی ، یبءا  نبا  نع  یـسنالقلا ،  نوع  نع  نانـس ،  نب 

(265) .ران نم  ناناسل  هل  همایقلا و  ءاج 

 : همجرت

ار ناناملسم  دنک  رادید  هک  یسک  دومرف : هیلع ،  هللا  مالس  قداص ،  ترضح 
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 . یشتآ نابز  ود  تسوا  يارب  زا  هکنیا  لاح  تمایق و  زور  دیایب  نابز ،  ود  ور و  ود  هب 

بلق نطاب  هک  دهد  شیامن  يروط  اهنآ  هب  ار  شرهاظ  تروص  لاح و  رهاظ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ناناملـسم  نیب  ییورود  ینعم  حرش 
تیمیمـص و امـش  اب  متـسه و  امـش  تبحم  تدوم و  لها  زا  نم  هک  دـهد  شیاـمن  رهاـظ  رد  ـالثم  تسوا .  فـالخ  هب  شا  هریرـس  و 

.دشاب نآ  ریغ  اهنآ  بایغ  رد  و  دنک ، تبحم  یتسود و  هلماعم  اهنآ  دزن  رد  و  دشاب ، نآ  فالخ  هب  نطاب  رد  و  مراد ،  صولخ 

رد و  دنک ، یـسولپاچ  یتسود و  راهظا  ای  دیامن  حدـم  دـنک و  فیرعت  وا  زا  دـنک  تاقالم  سک  ره  اب  هک  تسا  نآ  ینابز  ود  ینعم  و 
.دنک مایق  شتبیغ  وا و  بیذکت  هب  وا  بایغ 

تفـص هب  دشاب  هراشا  فیرـش  ثیدح  هک  دیاش  و  تسا .  یلوق  قافن  مود  تفـص  و  تسا ،  یلمع  قافن  لوا  تفـص  ریـسفت ، نیاربانب 
قافن و  هتخادرپ .  صوصخلاـب  اـهنآ  رکذ  هب  تسا ،  ناـقفانم  صاوخ  صخا  تافـص و  رهظا  زا  تفـص  ود  نیا  نوچ  و  قاـفن ،  تشز 

رد هللاءاشنا  ام  و  تسا .  یبتارم  تاـجرد و  نآ  يارب  زا  و  تسا ،  نآ  راـثآ  اـهنیا  هک  تسا  هثیبخ  تاـکلم  هیناـسفن و  لـیاذر  زا  یکی 
 . میزادرپ یم  رودقم  ردق  هب  نآ  جالع  نآ و  دسافم  بتارم و  رکذ  هب  لصف  دنچ  نمض 

تسا قافن  بتارم  نایب  رد  لصف ، 

تدـش و بناج  رد  تسا  یبتارم  تاجرد و  هفیرـش ،  اـی  هثیبخ  تاـکلم  فاـصوا و  ریاـس  لـثم  ییورود ،  قاـفن و  يارب  زا  هک  نادـب 
فاصوا زا  کی  ره  فعض . 
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تدش نوچ  لیاذر  تدـش  بتارم  .دراذـگ و  دادتـشا  هب  ور  دـیامن ، نآ  زا  يوریپ  دـیاینرب و  نآ  جالع  ددـص  رد  ناسنا  هک  ار  هلیذر 
تامیالمان داسف و  هب  نآ  یتاذ  لیامت  هطـساو  هب  دـنک ، راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  هراما  سفن  رگا  ناـسنا  تسا .  یهاـنتم  ریغ  لـیاضف 

ات دراذگ  تدایز  دادتـشا و  هب  ور  زور  ره  رد  نآ  لیاذر  و  دنک ، داسف  هب  لیم  سانخ  ساوسو  ناطیـش و  تدـعاسم  هیناسفن و  هلجاع 
نطاب رهاظ و  تکلمم  ماـمت  ددرگ و  نآ  ریخا  لـصف  سفن و  هیرهوج  تروص  هدرک  يوریپ  نآ  زا  هک  يا  هلیذر  نآ  هک  دـسر  اـجنآ 

.دیآ رد  نآ  مکح  رد 

نآ زا  فیرـش  نآرق  هچناـنچ  تسا  نوعلم  نآ  صاوخ  زا  هک  ییورود  قاـفن و  نوـچمه  دـشاب ، هیناطیـش  هلیذر  هلیذر  نآ  رگا  سپ ، 
زا نم  هک  امهیلع ، هللا  مالس  اوح ، مدآ و  ترضح  يارب  زا  دروخ  مسق  ( 266  .) نیحصانلا نمل  امکل  ینا  امعمساق  و  هلوقب :  هداد  ربخ 
نآ رهوج  تاذ و  نطاب  سفن و  هریخا  تروص  و  دوش ، ناطیش  میلست  تکلمم  دوب  نآ  فالخ  هب  هکنآ  اب  متسه .  امش  ناگدنهد  دنپ 

تروص و هب  اـج  نیا  رد  هچرگ  دـشاب ، ناطیـش  تروص  تسا  نکمم  اـیند  نآ  رد  زین  نآ  رهاـظ  تروـص  و  ددرگ ، ناطیـش  تروـص 
 . تسا یناسنا  لکش 

تمه و مامت  هک  دوش  هتخیسگ  راهم  نانچ  نامز  كدنا  هب  دنک ، دوخرس  ار  سفن  دنکن و  يریگولج  تفص  نیا  زا  ناسنا  رگا  سپ ، 
یـسک اب  شزیمآ  طلخ و  و  دـنک ، تاقالم  ینابز  ود  ییورود و  اب  دـنک  تاـقالم  سک  ره  اـب  و  دـنک ، هلیذر  نیا  فورـصم  ار  شمه 

زج دنکن 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


و دـشابن ، شرظن  رد  يزیچ  یتـسرپدوخ  یهاوخدوخ و  یـصخش و  عفاـنم  زج  و  قاـفن ،  یگنرود و  ترودـک  هب  دـشاب  هدوـلآ  هکنآ 
زا و  درب ، راک  هب  ار  یگنر  ود  تانکس  تاکرح و  اهراک و  مامت  رد  دهن و  اپ  ریز  یلکب  ار  یگنادرم  تمه و  تیمیمـص و  تقادص و 

تسا روشحم  نیطایش  اب  رود و  تیناسنا  تیرشب و  هرمز  زا  یصخش  نینچ  .دنکن  زیهرپ  تحاقو  تحابق و  داسف و  هنوگ  چیه 

هک اریز  .دراد  قرف  نآ  داسف  قلعتم  بسح  هب  زین  و  دوب ، قافن  رهوج  دوخ  رد  فعـض  تدـش و  بتارم  بسح  هب  دـش  هتفگ  هک  اهنیا 
یهاگ و  هیهلا ،  کسانم  هحلاص و  لامعا  رد  یهاگ  و  قالخا ،  لیاضف  هنسح و  تاکلم  رد  یهاگ  و  ادخ ، نید  رد  دنک  قافن  یهاگ 

مالسلا مهیلع  يده ،  همئا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  اب  دنک  قافن  یهاگ  روط  نیمه  و  هیفرع .  تافراعتم  هیداع و  روما  رد 
.رگید للم  زا  ادخ  ناگدنب  ریاس  ناناملسم و  اب  یهاگ  و  نینم ،  ؤم  املع و  ایلوا و  اب  یهاگ  و  ، 

خاش دنراد و  تکرـش  یتشز  تثابخ و  لصا  رد  اهنآ  مامت  هچرگ  دنراد ، قرف  تحابق  تحاقو و  یتشز و  رد  دـش  رکذ  هک  اهنیا  هتبلا 
.دنتسه هثیبخ  هرجش  کی  گرب  و 

قافن یتوکلم  تروص  لصف : 

ياراد تسین و  نآ  هب  فصتم  هاگچیه  دنمتفارـش  ناسنا  هک  تشز  حیبق و  رایـسب  تسا  یتفـص  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  ییورود  قافن و 
شیپ ملاع  نیا  رد  یگتـسکشرس  ییاوسر و  هیام  و  تسین ،  هیبش  زین  یناویح  چـیه  اـب  هکلب  جراـخ ،  تیناـسنا  هعماـج  زا  تفـص  نیا 

 ، تسا لاثما  نارقا و 
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اب ناسنا  هک  تسا  نآ  ملاع  نآ  رد  شتروص  هدومرف  رکذ  فیرـش  ثیدح  رد  هک  يروط  هب  و  تسا ،  ترخآ  رد  میلا  باذـع  تلذ و 
نیبرقم هکئالم  نیلسرم و  ءایبنا  رضحم  رد  وا  یگدنکفارس  ادخ و  قلخ  شیپ  وا  ییاوسر  بابـسا  و  ددرگ ، روشحم  شتآ  زا  نابز  ود 

رتشیب ملا  رتدیدش و  ساسحا  دش ، شتآ  رهوج  ندـب  رهوج  رگا  هک  اریز  دوش ، دافتـسم  تیاور  نیا  زا  زین  شباذـع  تدـش  .ددرگ و 
 . نآ تدش  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  .ددرگ 

زا یکی  یتروص  رد  ورود ، مدآ  تمایق  زور  دیآ  یم  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  هک  تسا  دراو  رگید  ثیدـح  رد  و 
هدز شتآ  ار  شدـسج  مامت  هتفرگ و  شتآ  نابز  ود  ره  و  شیور ،  شیپ  زا  اهنآ  زا  یکی  هدـش و  جراخ  شرـس  تشپ  زا  شناـبز  ود 

لومشم و  ( 267  .) تمایق زور  نیا  اب  دوش  فورعم  دوب ، نابز  ود  دوب و  ورود  ایند  رد  هک  یسک  تسا  نیا  دوش  هتفگ  نآ  زا  سپ  .دنا 
.رادـلا ءوس  مهلو  هنعللا  مهل  کئلوءا  ضرالا  یف  نودـسفی  لصوی و  نءا  هب  هللارمءا  اـم  نوعطقی  و  دـیامرف : یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ 

نیتفت لیبق  زا  دهد ، انف  داب  هب  تسا  نکمم  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  کی  ره  هک  تسا  کلاهم  دسافم و  زا  يرایـسب  ءاشنم  رـس  ( 268)
همرحم دیامرف : مالسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  هک  همیمن ،  لثم  و  ( 269  ،) تسا رتگرزب  سفن  لـتق  زا  میرک  نآرق  صن  هب  هک  ندومن ، 
رد دنور  هار  هک  دشاب  نآ  ناشراک  هک  ییاهنیچ  نخس  رب  تشهب  تسا  مارح  ینعی  ( 270  .) همیمنلاب نیئاشملا  نیتاتقلا  یلع  هنجلا 
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نم و ؤم  ءاذیا  لثم  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ( 271 ،) ربمغیپ هدومرف  هب  انز  زا  تسا  رتدیدش  هک  تبیغ ،  لثم  و  ینیچ ،.  نخس  همیمن و 
 . تسا لقتسم  یببس  ناسنا  تکاله  يارب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اهنیا  ریغ  و  وا ، رس  فشک  رتس و  کته  وا و  بس 

رد هکنآ  اب  دـنراد ، یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  هک  ییاهزمل  زمغ و  تاراشا و  تایانک و  ییورود  قافن و  رد  تسا  لخاد  هک  نادـب  و 
هک دوش  قیقد  دوخ  لامعا  راوطا و  رد  دنک و  دوخ  لاح  زا  تبظاوم  یلیخ  دیاب  ناسنا  .دننک و  تیمیمص  یتسود و  راهظا  اهنآ  لباقم 

کی اب  ناسنا  تسا  نکمم  .دـنک  ادـیپ  تاجن  نآ  زا  دـناوت  یم  یـصخش  رتمک  تسا و  قیقد  یلیخ  ناطیـش  ياـهماد  سفن و  دـیاکم 
هلیذر نیا  هب  يالتبم  رمع  رخآ  ات  ناسنا  دـیاش  .دـیآ و  رامـش  هب  ینابزود  ییورود و  لها  زا  اجیب  هیانک  کی  اـی  عقوم  ریغ  رد  هراـشا 

زا یعلطم  قیفـش  راتـسرپ  یقذاح و  زوسلد  بیبط  لثم  دـیاب  ناسنا  سپ ،  .درادـنپ  هزیکاپ  كاپ و  ملاـس و  حیحـص و  ار  دوخ  دـشاب و 
هیبلق ضارما  زا  یـضرم  چیه  هک  دنادب  دـنکن و  یهاتوک  تبقارم  زا  هاگ  چـیه  و  دـنک ، تبظاوم  دوخ  راوطا  لامعا و  سفن و  تالاح 

.دشاب شدوخ  هب  ناسنا  زا  رتزوسلد  رت و  قیفش  دیابن  يراتسرپ  چیه  و  تسین ،  رت  هدنشک  لاح  نیع  رد  تسین و  رتروتسم 

تسا قافن  جالع  رد  لصف ، 

رد هچ  تسا :  هلیذر  نیا  رب  بترتـم  هک  يدـسافم  رد  رکفت  یکی  تسا :  زیچ  ود  میظع  صقن  گرزب و  هئیطخ  نیا  جـالع  هـک  نادـب 
هب ناسنا  رگا  هک  ایند  نیا 
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زا ددرگ و  یم  لاثما  نارقا و  همه  شیپ  وربآ  یب  دوش و  یم  ماع  صاخ و  ياوسر  دتفا و  یم  مدرم  راظنا  زا  دـش ، یفرعم  تفـص  نیا 
فرـش و اب  ناسنا  .دـنام و  زاب  دـصاقم  هب  ندیـسر  تالامک و  بسک  زا  و  دـنام ، زاب  سنا  لـفاحم  زا  دـننک و  شدرط  دوخ  سلاـجم 

ملاع هک  رگید  ملاع  رد  هچ  .ددرگن و  اهیراوخ  اهتلذ و  نیا  راـتفرگ  هک  دـنک  كاـپ  زوس  فرـش  گـنن  نیا  زا  ار  دوخ  دـیاب  نادـجو 
ود اب  هقلخلا  هوشم  اج  نآ  رد  .درک و  روتـسم  دناوتن  اج  نآ  رد  دـیناشوپ  مدرم  رظن  زا  ملاع  نیا  رد  ار  هچ  ره  و  تسا ،  رارـسا  فشک 

.دوش بذعم  نیطایش  ناقفانم و  اب  ددرگ و  روشحم  شتآ  زا  نابز 

نیا هک  دنک  مزال  متح و  دوخ  رب  دیدن ، يا  هجیتن  يدیلپ  یتشز و  زج  قلخ  نیا  يارب  زا  دـید و  ار  دـسافم  نیا  هک  لقاع  ناسنا  سپ ، 
اب یتدـم  ناسنا  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  سفن  جـالع  رگید  هقیرط  هک  لـمع  هلحرم  رد  دوش  دراو  و  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  تفص 

سفن يوزرآ  شهاوخ و  فالخرب  و  دنک ، شیوخ  لامعا  رد  هقادم  الماک  دوخ و  تانکـس  تاکرح و  زا  دنک  تبظاوم  تقد  لامک 
و دراذگ ، رانک  المع  ار  تاسیلدت  تارهاظت و  دنک و  بوخ  نطاب  رهاظ و  رد  ار  دوخ  لاوقا  لامعا و  و  دیامن ، هدهاجم  دنک و  مادـقا 
اب جالع  مادقا و  نیا  رد  دنک و  طلـسم  نآ  ياهاوه  هراما و  سفن  رب  ار  وا  هک  دنک  بلط  قیفوت  لاوحا  نیا  لالخ  رد  لاعتم  يادـخ  زا 

كرابت دنوادخ  .دیامرف  یهارمه  وا 
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دیامرف و تدعاسم  وا  اب  درادرب ، یمدق  دوخ  حالصا  وا و  يوس  هب  سک  ره  و  تسا ،  نایاپ  یب  ناگدنب  رب  شتمحر  لضف و  یلاعت  و 
لیاز وا  زا  ییورود  قافن و  ترودک  دنک و  ادیپ  افـص  سفن  هک  تسا  دیما  دشاب ، لاح  نیدب  يدـنچ  رگا  .دـیامن و  يریگتـسد  وا  زا 

هک اریز  ددرگ ، یقیقح  همعنلا  یلو  تمحر  قح و  فاطلا  دروم  ددرگ و  هزیکاپ  كاـپ و  هلیذر  نیا  زا  شنطاـب  بلق و  هنییآ  ددرگ و 
هچ ددرگ ، یم  لعفنم  دوخ  زا  هرداص  لاـعفا  لاـمعا و  زا  تسا  ملاـع  نیا  رد  اـت  سفن  هک  تسا  هتـسویپ  زین  هبرجت  هب  تسا و  نهربم 
 ، یلامک ینارون  رثا  تسا ،  حلاص  وکین و  لمع  رگا  دوش : لصاح  يرثا  سفن  رد  لامعا  زا  کی  ره  رد  هدساف ،  هچ  هحلاص و  لامعا 

کلـس رد  کلـسنم  یناملظ و  ای  دوش  ینارون  ای  بلق  هرـسکی  ات  دوش  لصاح  نآ  رد  صقان  یناملظ  رثا  تسا ،  نآ  فـالخ  هب  رگا  و 
تواقـش ای  تداعـس  هب  ار  بلق  میناوت  یم  دوخ  رایتخا  اب  میتسه ،  تعارز  لزنم  لـمع و  راد  نیا  رد  اـت  سپ ،  .ایقـشا  اـی  دوش  ادـعس 

(272  .) هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  میتسه .  دوخ  لاعفا  لامعا و  نیهر  میناشک و 

تسا قافن  ماسقا  ضعب  نایب  رد  لصف ، 

یلو كولملا و  کلام  اب  ندرک  ییورود  لاعتم و  دـنوادخ  اب  قافن  یناـبزود  ییورود و  قاـفن و  بتارم  زا  یکی  هک  زیزع ، يا  نادـب 
ینادان و لهج و  میخض  ياه  هدرپ  و  میلفاغ ،  نآ  زا  میتسه و  نآ  هب  يالتبم  ملاع  نیا  رد  ام  هک  تسا ،  معنلا 
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عفر ریارس و  فشک  زا  سپ  ات  تسا  دیعب  هک  هدرک  روتسم  ام  هب  ار  نآ  يروط  هب  سفن  ایند و  بح  یهاوخدوخ و  یناملظ  ياهباجح 
باوـخ هب  نوـنکا  مینک .  ادـیپ  نآ  رب  هبنت  زیگنا  تلفغ  هئـشن  رورغ و  راد  زا  نتـسب  تخر  تعیبـط و  ملاـع  زا  ندرک  چوـک  بجح و 

ام رظن  رد  ار  هدـساف  راوطا  لامعا و  قالخا و  اهیتشز و  ماـمت  هتفرگ و  ار  اـم  سوه  ياوه و  یتسم  تعیبط و  رکـس  هتفر و  ورف  تلفغ 
هتفر تسد  زا  راک  مییآ ،  دوخ  هب  یمرگرس  یتسم و  نیا  زا  میوش و  رادیب  باوخ  زا  هک  مه  تقو  کی  .دهد  یم  هولج  ابیز  بوخ و 

دایرف هچ  ره  و  میوش ،  روشحم  تشز  هوشم  تروص  ود  ای  شتآ  زا  نابز  ود  اب  هدـش  روشحم  ناـبزود  ورود و  ناـقفانم و  هرمز  رد  و 
.داد باوج  الک  ( 273  ،) نوعجرا بر  مینک : 

 ، تیبوبحم تبحم و  هکلب  نامیا ،  مالسا و  يوعد  دیحوت و  هملک  راهظا  رمع  تدم  مامت  رد  وت  نم و  هک  تسا  نانچ  ییورود  نیا  و 
دـهز و اـی  ناـمیا  مالـسا و  يوعد  میتسه ،  ماوع  قلخ و  هماـع  زا  رگا  مینک :  یم  يوعد  میراد  اهتـشا  ردـق  ره  مادـک  ره  مینک ،  یم 
هب میوش  یم  ثبـشتم  و  مینک ،  لوسر  تفالخ  تیالو و  صالخا و  لامک  يوعد  میتسه  تهاـقف  ملع و  لـها  زا  رگا  مینک و  صولخ 
 ، یتجح مهنا  ءادفلا : هل  یحور  رمالا ، بحاص  لوق  و  ( 274  ) یئافلخ محرا  مهللا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  زا  لوقنم  لوق 

يده همئا  زا  هلوقنم  لاوقا  ریاس  و  ( 275)
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ملع بحاص  ار  دوخ  یناهرب و  یقیقح  نامیا  يوعد  میتسه ،  هیلقع  مولع  لها  زا  رگا  .اـهقف و  اـملع و  نءاـش  رد  مهیلع ،  هللا  مالـس  ، 
رد ار  هفیرـش  ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  و  میرامـش ،  ناـمیالا  ملعلا و  صقاـن  ار  مدرم  رگید  میناد .  نیقیلا  قح  نیقیلا و  نیع  نیقیلا و 

، رما تیالو  هللااب و  ءاقب  هللا و  یف  ءانف  تبحم و  هبذـج و  فراعم و  يوعد  میفوصت ،  نافرع و  لها  زا  رگا  و  میناوخ .  ورف  دوخ  نءاش 
يوعد لاح  روهظ  لاق و  ناـبز  هب  اـم  زا  يا  هفیاـط  ره  روط  نیمه  و  مییاـمن .  یم  دـیآ  رظن  رد  بلاـج  ظاـفلا  هلوقم  نیا  زا  هچ  ره  و 

رـس اب  نلع  نیا  دـش و  قفاوم  نطاب  اب  رهاظ  نیا  رگا  سپ ،  .دـهد  ار  هجیار  قیاقح  زا  یتقیقح  شیامن  دـنک و  دوخ  يارب  زا  يا  هبترم 
تشز هایسور  هدنـسیون  لثم  رگا  الا  و  ( 276  .) مهمیعن میعنلا  بابرال  هل و  ائینه  دوب ، قدـصم  قداص و  يوعد  نیا  رد  داتفا و  قباـطم 

زا تصرف  ات  دـنک و  مایق  دوخ  جالع  هب  و  تسا ،  نانابزود  نایورود و  کلـس  رد  ناـقفانم و  هرمز  زا  هک  دـنادب  دـشاب ، هقلخلا  هوشم 
.دیامن يرکف  دوخ  تملظ  تلذ و  زور  دوخ و  یتخبدب  لاح  يارب  هتفرن  تسد 

ملـس نم  ملـسملا  تسا :  لوـقنم  هلآ ،  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر ،  ترـضح  زا  یفاـک  فیرـش  ثیدـح  رد  مالـسا ،  یعدـم  زیزع  يا 
هب وت  نم و  هک  تسا  هدش  هچ  .وا  نابز  تسد و  زا  دنشاب  ملاس  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  ( 277  .) هناسل هدی و  نم  نوملسملا 

هک هزادناره 
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تـسد اب  رگا  و  میرادن ،  هقیاضم  اهنآ  هب  ملظ  اذیا و  زا  میراد و  یم  اور  ار  ناتـسدریز  رازآ  دسرب  نامتـسد  میـشاب و  هتـشاد  تردـق 
یم ادـیپ  اهنآ  راتـسا  کته  رارـسا و  فشک  هب  لاغتـشا  بایغ  رد  هنرگو  و  اهنآ ، روضح  رد  ناـبز  غیت  اـب  مینک ،  ناـشرازآ  میتسناوتن 

اب فلاخم  نامتیمالسا  يوعد  دنتـسین ، ملاس  نامنابز  تسد و  زا  ناملـسم  هک  ام  سپ ،  میزادرپ .  یم  ناش  تبیغ  تمهت و  هب  مینک و 
 . مینایورود ناقفانم و  هرمز  رد  سپ  تسا ،  نامنلع  اب  فلاخم  نامبلق  تقیقح و 

تسا بلط  یکی  تسرپ و  یکی  تبلق  يراد و  نامیا  دیحوت  هملک  هب  وت  رگا  لالجلاوذ  هاگراب  رد  بلق ،  عوضخ  نامیا و  یعدم  يا 
هدـش هچ  تسا ،  تیوعد  اب  قفاوم  تنطاب  تسا و  رهاظ  اب  قفاوم  تبلق  رگا  ینادـن ،  تباث  یلاعت  يادـخ  تاذ  يارب  زج  ار  تیهولا  و 
ملاع نیا  رد  رث  ؤم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  زج  ینک ؟  یم  ار  اهنآ  شتـسرپ  ارچ  تسا ؟  عضاخ  تبلق  ردـق  نیا  ایند  لها  يارب  هک  تسا 

 . تسا یلاعت  قح  هدارا  یناد  یمن  ملاع  نیا  رد  نکراک  هک  ار  يزیچ  یناد ؟  یم  رث  ؤم  ار  روز  رز و  ذفان و  ار  اهنآ  هدارا  یناد و  یم 
یم دیحوت  هملک  هب  نامیا  يوعد  لاح  همه  اب  لفاغ  بابسا  عیمج  ببسم  یقیقح و  رث  ؤم  زا  و  یعـضاخ ،  يرهاظ  بابـسا  مامت  شیپ 

 . يروشحم نانابزود  ناقفانم و  کلس  رد  جراخ و  نانم  ؤم  هرمز  زا  زین  وت  سپ ،  ینک ! 

یتسه صلخم  وت  رگا  صالخا ،  دهز و  یعدم  يا  و 
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حالـص و لها  نالف  هک  مدرم ،  يانث  حدم و  زا  هک  تسا  هدـش  هچ  ینک ،  یم  ایند  تایهتـشم  زا  دـهز  وا  تمارک  راد  ادـخ و  يارب  و 
یم ناج  نآ  فراخز  ایند و  لها  اب  ینیـشنمه  يارب  و  ینک ،  یم  لالد  جنغ و  لد  رد  يوش و  یم  لاحـشوخ  ردق  نیا  تسا ،  دادـس 

و تساـیند ،  يارب  اـیند  زا  دـهز  تسین .  یقیقح  صـالخا  دـهز و  نیا  هک  نادـب  سپ ،  ینک ؟  یم  رارف  نیکاـسم  ارقف و  زا  و  یهد ، 
 . یناقفانم نایورود و  زا  یبذاک و  دوخ  ياوعد  رد  و  تسین ،  قح  يارب  زا  صلاخ  تبلق 

جاجتحا فیرـش  ثیدـح  قباطم  رگا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  بناج  زا  تفالخ  هللا و  یلو  بناج  زا  تیـالو  یعدـم  يا  و 
هب لیام  یتلاسر و  تیـالو و  هخاـش  گرب  رگا  و  ( 278  .) هالوم هرمال  اعیطم  هاوه ،  یلع  افلاخم  هنیدـل ،  اـظفاح  هسفنل ،  اـنئاص  یتسه 
رد هیهلا  ججح  زا  یمـسم و  اب  قباطم  تمـسا  یتسین ،  ارقف  اب  تسلاجم  زا  رجزنم  فارـشا و  نیطالـس و  برق  هب  لیام  و  یتسین ،  ایند 

رت و تشز  تلمع  رتدـب و  تلاح  دـش  رکذ  هک  رگید  فیاوط  زا  و  ناقفانم ،  هرمز  رد  ءوس و  ءاملع  هرمز  رد  الا  و  یتسه ،  مدرم  نیب 
 . تسا رت  مامت  املع  رب  تجح  هک  اریز  تسا ،  رت  هابت  تراگزور 

هب ملاع  یتسار  رگا  و  یتاببـسم ،  بابـسا و  طبر  قیاقح و  هب  ملاع  رگا  داعم ، ءادبم و  قیاقح و  هب  ملع  یهلا و  تمکح  یعدـم  يا  و 
لاوحا هیخزرب و  روص 
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رارف نآ  تایهتشم  ملاع و  نیا  زا  ییامن و  یقاب  ملاع  ریمعت  فرص  ار  دوخ  تاقوا  مامت  یشاب و  هتـشاد  مارآ  دیاب  یخزود ،  تشهب و 
باـجح زا  ارچ  سپ  تسا ،  ولج  رد  ییاـسرف  تقاـط  ياهباذـع  اـهتملظ و  هچ  تسا و  شیپ  رد  اهتبیـصم  هچ  هک  یناد  یم  وـت  ینک . 

نادب لاح  نیا  اب  سپ  هدرکن ؟  ریثءات  یـسگم  لاب  ردق  هب  تلد  رد  همیکح  نیهارب  هلدا و  یتشاذـگن و  نوریب  یمدـق  میهافم  ظافلا و 
 . يروشحم ناقفانم  فص  رد  جراخ و  امکح  نینم و  ؤم  هرمز  زا  هک 

بلق رد  قیاقح  زا  یکی  لقاال  تشاذگن  تعیبط  رکس  هدرک و  هعیبطلادعبام  مولع  رد  تمه  رمع و  فرـص  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  و 
.دوش دراو  وا 

 ! کل ائینه  ییانـسح ،  هقباس  لها  بولق و  باحـصا  هللا و  لها  یتسارب  رگا  وت  انف ، تبحم و  كولـس و  هبذج و  تفرعم و  یعدم  يا 
، دـنک یم  فـشک  ناطیـش  هسوـسو  سفن و  بـح  زا  هـک  فازج ،  ياـهیوعد  و  ( 280  ) تاـنیولت و  ( 279  ) تایحطـش ردـق  نیا  یلو 
 ، ینیبوذـجم نیبحم و  قح و  يایلوا  زا  رگا  وت  ( 281  .) يریغ مهفرعی  یبابق ال  تحت  یئایلوءا  نا  تسا :  هبذـج  تبحم و  اب  فلاـخم 

قولخم هب  دوخ  قلاخ  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هفیعـض  بولق  ردق  نیا  و  نکم ،  تبترم  ماقم و  راهظا  ردق  نیا  مدرم  هب  دناد ، یم  دـنوادخ 
ادخ تبحم  فرـص  دیاب  تسا ،  تمیقرپ  اهنآ  بولق  دنزیزع و  ادخ  ناگدنب  نیا  هک  نادب  نکم .  بضغ  ار  ادخ  هناخ  نکم و  هجوتم 

يزار تسد  وا  سومان  هب  نکم و  يزاب  ادخ  هناخ  اب  ردق  نیا  دوش ،
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نیا زا  شیب  و  مرذـگب ،  یقاـفن .  لـها  ناـیورود و  هرمز  رد  یتسین ،  قداـص  دوخ  يوعد  رد  رگا  سپ  ( 282) .ابر تیبلل  ناـف  نکم : 
 . تسین هایسور  نم  راوازس  مالک  لوط 

تـسار رگا  داد ، تاجن  ار  دوخ  دیاب  یتخبدب  نیا  زا  درک و  هایـس  زور  يارب  يرکف  دـیاب  ینک  یم  راهظا  هک  هدنـسیون  میئل  سفن  يا 
وت رب  هیناـسفن  تاوهـش  هایـس و  تبلق  یلفاـغ و  ردـق  نیا  ارچ  تسا ،  قفاوم  تنلع  رـس و  تسا و  هارمه  تناـبز  اـب  تبلق  ییوگ و  یم 

توهش رد  ار  يرمع  یتشادنرب ،  سوه  يوه و  زا  تسد  تشذگ و  ترمع  یتسین .  گرم  رطخ  رپ  رفـس  رکف  رد  چیه  تسا و  بلاغ 
ظعاو دوخ  وت  يدوخ .  راجنهان  تشز و  قالخا  لامعا و  راتفرگ  دنبیاپ و  دسر و  یم  لجا  بیرقنع  يدنارذگ .  تواقـش  تلفغ و  و 

زا تروص  ود  شتآ و  زا  نابز  ود  اـب  يرذـگب ،  لاـح  نیا  هب  رگا  هک  تسا  نآ  میب  و  یناـیورود ،  ناـقفانم و  هرمز  رد  یظعتم و  ریغ 
 . يوش روشحم  شتآ 

لاح هب  و  هدب ،  افـص  نامیا  رون  هب  ار  ام  لد  و  امرف ، رایـشه  يدوخیب  یتسم و  زا  و  نک ،  رادیب  ینالوط  باوخ  نیا  زا  ار  ام  ادنوادخ ،
قحب هدـب .  تاـجن  سفن  ياوه  ناطیـش و  لاـگنچ  زا  اـمن و  يریگتـسد  ار  اـم  دوخ  وـت  میتـسین ،  نادـیم  نیا  درم  اـم  اـمرف ، محرت  اـم 

 . نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاطلا ،  هلآ  دمحم و  کئایلوءا 

رشاعلا ثیدحلا 

مهد ثیدح 

یلعم نع  دمحم ، نب  نیسحلا  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  بوقعی ،  نب  دمحم  نیثدحملا ،  سیئر  یلا  هلصتملا  دانسالاب 
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امنا مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  لاق  لاق :  لـیقع  نب  ییحی  نع  هزمح ،  یبءا  نع  دـیمح ، نب  مصاـع  نع  ءاـشولا  نع  دـمحم ، نب 
یـسنیف لمالا ،  لوط  امءا  قحلا و  نعدـصی  هناف  يوهلا  عابتا  اـما  لـمالا .  لوط  و  يوهلا ،  عاـبتا  نیتنثا :  مکیلع  فاـخءا  ینا ن خ )  )

(283  .) هرخالا یسنی ن خ )  هناف  )

 : همجرت

اما .دیما  يزارد  و  يوه ،  يوریپ  ار : زیچ  ود  رگم  امش  رب  نم  مسرتن  انامه  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  دومرف  تفگ  لیقع  نب  ییحی 
.ار ترخآ  درب  یم  دای  زا  سپ  دیما ، يزارد  اما  و  قح ،  زا  دراد  یم  زاب  وا  انامه  سپ  يوه ،  يوریپ 

یمومذم تشز  ای  دشاب  یحودمم  بوخ  زیچ  هاوخ  دنکن ، قلعتم  رد  یقرف  و  تساهتشا ،  نتشاد و  تسود  تغل  بسح  هب  يوه  حرش 
همومذم تاوهش  ینار و  سوه  هب  هن  تسا  لیام  سفن  ابلاغ  هکنآ  يارب  ای  تسا :  همومذم  تایهتشم  رد  نآ  تالامعتـسا  بلاغ  یلو  . 

اما .دـشابن و  عرـش  لقع و  راهم  رگا  هیناسفن  ياهاوه  هلطاب و  تاوهـش  هب  تسا  لیام  سفن  تعیبط  اـضتقم  بسح  هب  هکنآ  يارب  اـی  ، 
 . تسا دیعب  ( 285 ،) دندومرف نیققحم  یضعب  هچنانچ  ( 284  ) هیعرش تقیقح  لامتحا 

اریز تسا ،  فرص  عنم و  ینعم  هب  اج  نیا  یلو  تسا .  بسانم  همه  هدمآ و  نآ  زا  فرص  ضارعا و  عنم و  يانعم  هب  یـش ء  زا  دص  و 
زا و  قح ،  زا  لوا  عنم  تیفیک  تلصخ و  ود  نیا  داسف  رکذ  هب  ماقم  ود  نمض  رد  هللاءاشنا  ام  تسا .  مزال  ضارعا ،  يانعم  هب  دص  هک 

ترخآ مود  ندرب  دای 
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 . میبلط یم  قیفوت  ادخ  زا  و  میزادرپ .  یم  ار 

تسا لصفدنچ  نآ  رد  سفن و  ياوه  عابتا  مذ  رد  لوا :  ماقم 

تسا لعفلاباویح  رما  ءادتبا  رد  ناسنا  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

دیاقع عیمج  هکلب  دـیحوت  رب  روطفم  تسا ،  جراخ  ام  دوصقم  زا  نآ  رکذ  نونکا  هک  ینعم ،  کـی  هب  هچرگ  یناـسنا  سفن  هک  نادـب 
امن وشن و  هیناویح  تاوهـش  هیناسفن و  تالیامت  اب  ملاـع ،  نیا  رد  نتـشاذگ  مدـق  هئـشن و  نیا  رد  نآ  تدـالو  لوا  زا  یلو  تسا  هقح 

، دیاین ام  باسح  وزج  تسا ،  دوجو  رداون  زا  نوچ  نآ  .دشاب و  هتشاد  یـسدق  ظفاح  دشاب و  هللادنع  نم  دی  ؤم  هک  یـسک  رگم  دنک ،
 . میتسه عون  لاح  ضرعتم  ام 

تیناـسنا تیلباـق  هب  زج  هک  تسا  یفیعـض  ناویح  یلزاـنم ،  یط  زا  سپ  شیادـیپ ،  لوا  رد  ناـسنا  هک  تسا  نهربم  دوخ  ماـقم  رد  و 
 . تسین هیلعف  تیناسنا  نازیم  تیلباق  نآ  .درادن و  تاناویح  ریاس  زا  يزایتما 

توهش و هرادا  هک  تاناویح ،  تعیرش  زج  نازیم  چیه  تحت  رد  و  ملاع ،  نیا  رد  دورو  يادتبا  رد  تسا  لعفلاب  یناویح  ناسنا  سپ ، 
تافـص هوـق  ود  نآ  هرادا  يارب  تهج  نیا  زا  تسا ،  یعمج  لـباق  اـی  عماـج  تاذ  رهد  هبوـجعا  نیا  نوـچ  و  تسین .  تسا ،  بـضغ 
لوصا هک  هوق ،  هس  نیمه  اب  و  درب ، یم  راک  هب  زین  رگید  ياهتنطیـش  ریاـس  همیمن و  قاـفن و  هعیدـخ و  بذـک و  لـیبق  زا  ار  یناـطیش 

عقاو یملعم  یبرم و  ریثءات  تحت  رد  رگا  .دنیامن و  نوزفا  زور  یقرت  ومن و  وا  رد  زین  اهنیا  و  دنک ، یقرت  تسا ،  تاکلهم  تادسفم و 
ره رد  هک  دوش  یبیرغ  بیجع و  ناویح  کی  غولب  دشر و  دح  هب  ندیسر  زا  سپ  دوشن ،
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.دوش و تنطیش  تیناویح و  ماقم  رد  رتلماک  رتیوق و  همه  زا  و  دربب ، نیطایش  تاناویح و  ریاس  زا  تقبس  يوگ  هروکذم  نوئش  زا  کی 
هلضاف قالخا  هیهلا و  فراعم  زا  کیچیه  دنکن ، هثالث  نوئـش  رد  سفن  ياوه  تیعبت  زج  و  درذگب ، وا  رب  راگزور  لاح  نیمه  رب  رگا 

.ددرگ شوماخ  زین  وا  هیرطف  راونا  عیمج  هکلب  دنکن ، زورب  وا  رد  هحلاص  لامعا  و 

جراخ هحلاص ،  لامعا  هلـضاف و  تاکلم  قالخا و  هیهلا و  فراـعم  ینعی  دـش ، رکذ  هک  ماـقم  هس  نیا  زا  هک  قح  بتارم  ماـمت  سپ ، 
کیچیه هب  قح  وا  رد  دراذـگن  هیناویح  تامیالم  هیناسفن و  تالیامت  زا  تعباتم  و  ددرگ ، لامیاپ  هیناسفن  ياـهاوه  ياـپ  ریز  تسین ، 

تدالو هک  هیوناث ،  تدالو  و  دـنک ، شوماـخ  ار  ناـمیا  لـقع و  راونا  ماـمت  سفن  ياوه  تملظ  ترودـک و  و  دـنک ، هولج  بتارم  زا 
اب ملاـع  نیا  زا  هکنآ  اـت  دوش  تقیقح  قح و  زا  دودـصم  عونمم و  دـنامب و  لاـح  ناـمه  رد  و  دـهدن ، خر  وا  يارب  زا  تسا ،  هیناـسنا 

الـصا تیناسنا  ناسنا و  زا  و  دباین ، یناطیـش  ای  ناویح  زج  ار  دوخ  دوش ، هریرـس  فشک  هک  ملاع ،  نآ  رد  .دنک و  تلحر  لاح  نیمه 
.دهاوخ هچ  یلاعت  يادخ  ات  دنامب  نایاپ  یب  ياهتشحو  اهباذع و  اهتملظ و  رد  لاح  نآ  رد  و  دنکن ، يدای 

زا ندـنامزاب  نازیم  هک  دـیمهف  ناوت  یم  اجنیا  زا  و  قح .  زا  دـنک  لماک  عنم  هک  سفن ،  ياوه  زا  تسا  لماک  تیعبت  لاـح  نیا  سپ ، 
هب رگا  الثم  تیعبت .  رادقم  هب  دوش  ردقتم  زین  ندنامزاب  رادقم  و  تسا ،  سفن  ياوه  تعباتم  قح 
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دوب و شوغامه  هوق  هس  نآ  اب  تدالو  لوا  رد  هک  ییاذـک ،  ناسنا  نیا  تیناسنا  تکلمم  نایبرم ،  املع و  تیبرت  ایبنا و  میلعت  هطـساو 
، ایلوا ایبنا و  هیبرم  هوق  میلـست  مک  مک  و  دـش ، عقاو  تیبرت  ریثءات  تحت  رد  دـندرک ، یم  لماکت  یقرت و  زین  اهنآ  وا  لماکت  یقرت و  اـب 

هعیدو تیلباق  دادعتـسا و  قیرط  هب  وا  رد  هک  هیناسنا ،  هلماک  هوق  هکنآ  زج  درذگن  وا  رب  يزیچ  تسا  نکمم  دیدرگ ، مالـسلا ،  مهیلع 
هب دروآ  نامیا  ناطیش  تیناسنا .  نءاش  هب  ددرگرب  تکلمم  ياوق  نوئـش و  مامت  دیامن و  روهظ  ودنک  ادیپ  تیلعف  دوب ، هدش  هتـشاذگ 

(286  .) يدیب نمآ  یناطیش  نا  دومرف : دروآ ، نامیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  تسد  رد  هچنانچ  شتسد ، 

ملاع راوهار  ضاترم  بکرم  هک  يروط  هب  دوش ، شتیناسنا  ماـقم  میلـست  وا  تیناویح  ماـقم  .دروآ و  ناـمیا  نم  تسد  هب  نم  ناـطیش 
توهـش و ندش  میلـست  زا  دعب  .دیامنن و  یـشومچ  دنکن و  يدوخرـس  ادـبا  دوش و  ترخآ  هار  يامیپ  نامـسآ  قارب  یقرت و  لامک و 

يامرفمکح نآ و  رد  نکراک  هک  دوش  لیکشت  هقح  هلداع  تموکح  دنک و  زورب  تکلمم  رد  تلادع  عرـش ،  لدع و  ماقم  هب  بضغ 
.ددرگ يرب  يراع و  روج  لطاب و  زا  یلکب  دوشن و  هتشاذگ  نآ  رد  قح  فالخرب  یمدق  و  دشاب ، هقح  نیناوق  قح و  نآ  رد 

لقع عرش و  تعباتم  نآ  شیادیپ  قح و  بلج  رد  نازیم  تسا ،  سفن  ياوه  عابتا  نآ  دص  قح و  عنم  رد  نازیم  هک  روط  نامه  سپ ، 
تعباتم یکی  هک  لزنم ،  ود  نیا  نیب  و  تسا . 
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تیعبت هب  هک  یمدـق  ره  هک  يروط  هب  تسا ،  هیهانتم  ریغ  لزانم  تسا ،  لقع  هلماک  هقلتم  تعباتم  يرگید  تسا و  سفن  ياوه  هلماک 
دوجو رارـسا  تیناـسنا و  لاـمک  راونا  زا  دوش و  تقیقح  زا  باـجح  دـنک و  قح  زا  عنم  هزادـنا  ناـمه  هب  دوش ، هتـشادرب  سفن  ياوه 

دوش و باجح  عفر  هزادـنا  نامه  هب  درادرب ، نآ  ياوه  سفن و  لیم  فـالخرب  هک  یمدـق  ره  سکع ،  هب  و  ددرگ ، بوجحم  تیمدآ 
.دنک هولج  تکلمم  رد  قح  رون 

تسا يوه  عابتا  مذ  رد  لصف ، 

ياوه يوریپ  ( 287  .) هللا لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  و ال  دـیامرف : یم  نآ  ياوه  سفن و  عابتا  مذ  رد  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
تسیک ( 288  .) هللا نم  يدـه  ریغب  هاوه  عبتا  نمم  لضءا  نم  و  دـیامرف : رگید  هیآ  رد  .ادـخ و  هار  زا  ارت  دـنک  هارمگ  هک  نکم  سفن 

.ادخ زا  ییامنهار  یب  دنک  دوخ  ياوه  يوریپ  هک  یسک  زا  رتهارمگ 

و لجوزع :  هللا  لوقی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق :  دناسر : مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاک  رد  و 
تـسبل هرمءا و  هیلع  تتـش  الا  ياوه  یلع  هاوه  دـبع  رث  ؤی  یناکم ال  عافترا  يولع و  يرون و  یئایربک و  یتمظع و  یلالج و  یتزع و 

رث ؤی  یناکم ال  عافترا  يولع و  يرون و  یتمظع و  یلالج و  یتزع و  و  هل .  تردق  ام  الا  اهنم  هتوا  مل  و  اهب ، هبلق  تلغـش  هایند و  هیلع 
هتتءا رجات و  لک  هراـجت  ءارو  نم  هل  تنک  و  هقزر ،  نیـضرالا  تاومـسلا و  تلفک  یتکئـالم و  هتظفحتـسا  ـالا  هاوه  یلع  ياوه  دـبع 

همغار یه  ایندلا و 
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(289 .)

عافترا ولع و  ایربک و  تمظع و  لالج و  تزع و  هب  مسق  دـیامرف : یم  لجوزع  يادـخ  دومرف : ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ،
ار و شیایند  میامن  مهرد  ار و  شراک  دزادنا  هقرفت  هب  هکنآ  رگم  نم ،  ياوه  رب  ار  شدوخ  ياوه  يا  هدـنب  دـنکن  رایتخا  هک  متناکم 
تمظع و لالج و  تزع و  هب  .وا و  يارب  مدومرف  ردـقم  هچنآ  رگم  نآ  زا  وا  هب  مهدـن  هکنآ  لاح  و  ار ، شبلق  ایند  هب  میامرف  لوغـشم 
، ار وا  دننک  ظفح  نم  هکئالم  هکنآ  رگم  دوخ ، ياوه  رب  ارم  ياوه  هدنب  دنکن  رایتخا  هک  تسا  مسق  متناکم  تعفر و  یگرزب و  رون و 

تراجت وا  يارب  نم  ینعی   ) .رجات ره  تراجت  هلابند  زا  وا  يارب  زا  نم  مشاـب  یم  و  ار ، وا  يزور  اـهنیمز  اهنامـسآ و  دـنوش  لـفکتم  و 
وا هب  زاب  تسا  فرـصنم  وا  زا  شبلق  هکنآ  اب  ینعی  تسوا .  لیلذ  داقنم و  هک  یتروص  رد  ایند  ار  وا  دیایب  و  مناسر )  وا  يزور  منک و 

.دشاب وا  شیپ  لیلذ  راوخ و  سپ  دنک ، لابقا 

یلاعت كرابت و  يادخ  ملع  لالز  همشچرس  زا  هک  دهد  تداهش  شنمومـضم  هک  تسا  ثیداحا  تامکحم  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  و 
 . میتسین نآ  حرش  ددص  رد  نونکا  ام  .دشاب  فعض  هب  یمرم  دنس  بسح  هب  هک  وگ  تسا ، 

نءا دوـمرف : هک  تسا  لوـقنم  میتـخادرپ ،  نآ  حرـش  هب  اـم  هک  ثیدـح  نیا  زج  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤـملاریما  یلوـم  ترـضح  زا  و 
ود مسرت ،  یم  امش  رب  هک  يزیچ  رتکانسرت  انامه  ینعی  ( 290  ....) يوهلا عابتا  ناتنثا :  مکیلع  فاخءا  ام  فوخءا 
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هک هدش  ثیدح  فیرـش  یفاک  رد  هیلع ،  هللا  مالـس  قداص ،  بانج  زا  و  تسا .  لیقع  نبا  ثیدـح  قباطم  هدومرف  هیقب  تسا ....  زیچ 
(291  .) مهتنـسلءا دئاصح  مهئاوهءا و  عابتا  نم  لاجرلل  يدعءا  یـش ء  سیلف  مکءادعءا ،  نورذـحت  امک  مکئاوهءا  اورذـحا  دومرف :

تعباتم زا  مدرم  يارب  زا  رتنمـشد  يزیچ  تسین  سپ  شیوخ ،  نانمـشد  زا  دیـسرت  یم  هک  روط  ناـمه  ار  ناـتدوخ  ياـهاوه  دیـسرتب 
.دنک لیصحت  اهنآ  يارب  اهنآ  نابز  هچنآ  زا  ینعی  .اهنآ  ياهنابز  ياه  هدیچ  و  دوخ ، ياهاوه 

نآ لابند  مدـق  کـی  ناـسنا  رگا  نآ ،  ياهتـشا  دـسرن  رخآ  هب  ییاـج و  هب  دوشن  یهتنم  سفن  ياـنمت  شهاوخ و  هک  نادـب  زیزع ، يا 
نآ يانمت  نیدـنچ  اب  دوش  راچان  دـنک ، یهارمه  نآ  ياـهاوه  زا  یکی  اـب  رگا  و  درادرب ، مدـق  دـنچ  نآ  زا  سپ  دوش  روبجم  درادرب ،
هب تقو  کـی  ینک .  زاـب  نآ  يور  هب  يرایـسب  ياـهرد  هک  يدـبال  ینک ،  زاـب  سفن  شهاوخ  يور  هب  رد  کـی  رگا  .دـنک  یهارمه 
هار عیمج  رخآ  مد  رد  هتساوخن  يادخ  هکنآ  ات  يوش ،  التبم  کلاهم  نارازه  هب  نآ  زا  دسافم و  نیدنچ  هب  سفن  تعباتم  کی  هطساو 

رما و یلو  نانم و  ؤمریما  هتبلا  و  ( 292  .) تسا هداد  ربخ  نآ  زا  میرک  باتک  صن  رد  یلاعت  يادخ  هچنانچ  دـنک ، دـسنم  وت  رب  ار  قح 
مرکا و لوسر  مرکم  حور  هکلب  تسا .  كانـسرت  دراد و  فوخ  نیا  زا  تیناسنا  هلیاع  يامنهار  تیادـه و  لـفکتم  دـشرم و  ـالوم و 

توبن و تخرد  ياهگرب  ادابم  هک  تسا  تشحو  بارطضا و  رد  نیعمجا ،  مهیلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يده ،  همئا 
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ییوشانز ینعی  ( 293) .طقسلاب ولو  ممالا  مکب  یهابءا  یناف  اولسانت ، وحکانت  دیامرف : یم  ترضح  .ددرگ  نازخ  دوش و  هتخیر  تیالو 
هک تسا  مولعم  و  هدش .  طقاس  هچب  هب  هچرگ  رگید  ياهتما  هب  امـش  هطـساو  هب  منک  یم  رخف  نم  انامه  سپ  دـیروآ ، دـنزرف  ات  دـینک 

دلاو قوقع  بابـسا  دزادـنا و  یتسین  هاـگترپ  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نآ  میب  هک  دوش  عقاو  یکاـنفوخ  هار  وچمه  کـی  رد  رگا  ناـسنا 
هچ دوش ، كانطخـس  ناسنا  زا  تسا ،  نیملاعلل  همحر  هک  رورـس ، نآ  دوش و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  ینعی  وا ، یقیقح 

یلوم تبحم  رگا  يراد و  ییانـشآ  ادـخ  لوـسر  اـب  رگا  سپ ،  .دراد  هدرپ  سپ  رد  اـهیراتفرگ  اهتبیـصم و  هچ  تسا و  تخبدـب  ردـق 
.روایب نوریب  لزلزت  بارطضا و  سرت و  زا  ار  اهنآ  كرابم  بلق  یتسه ،  اهنآ  نیرهاط  دالوا  تسود  يراد و  ار  نینم  ؤملاریما 

نآ تسیا  ياـج  رب  نک و  تماقتـسا  ینعی  ( 294  .) کعم باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  تسا :  دراو  دوه  هروس  رد  هفیرـش  هیآ  رد 
: دومرف هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  باـنج  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  .وت و  اـب  درک  هبوت  هک  یـسک  اـب  يرومءاـم ،  هک  روـط 
 ، يدابآ هاش  لـماک  فراـع  خیـش  هیآ .  نیا  رطاـخ  يارب  دوه ، هروس  ارم  درک  ریپ  ینعی  ( 295  ) هیالا هذـه  ناکمل  دوه  هروس  ینتبیش 
 ، کـعم باـت  نم  نودـب و  یلو  تـسا ،  دراو  زین  ( 297  ) يروش هروس  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  اـب  دـندومرف  هادـف ،  یحور  ( 296)

تسا نآ  يارب  دنداد  رکذ  هب  صاصتخا  ار  دوه  هروس  ترضح  هکنیا  تهج 
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الا و  دریگن ، ماجنا  تیرومءام  هک  تشاد  نآ  میب  ترـضح  تسا و  هتـساوخ  راوگرزب  نآ  زا  زین  ار  تما  تماقتـسا  یلاـعت  يادـخ  هک 
 . تسا لدع  میکح  مسا  رهظم  ترضح  نآ  هکلب  تشاد .  تماقتسا  راوگرزب  نآ  دوخ 

راوگرزب نآ  راذگن  ایب و  سدقم ،  تاذ  نآ  تیرومءام  دروم  یناد و  یم  ترضح  نآ  ناعباتم  زا  ار  دوخ  وت  رگا  نم ،  ردارب  يا  سپ 
ناگتسب ریاس  ای  دالوا  رگا  نک  هظحالم  دوخ  وت  .وت  راجنهان  لمع  تشز و  راک  هطساو  هب  دوش  راسمرـش  لجخ و  تیرومءام  نیا  رد 

لوسر هک  نادب  يوش ،  یم  هتسکشرس  لجخ و  مدرم  شیپ  ردق  هچ  دشاب ، فلاخم  وت  نوئش  اب  هک  دننک  بسانمان  تشز  ياهراک  وت 
یلع انءا و  دومرف : هک  راوگرزب  نآ  دوخ  صن  هب  دـنتما  یقیقح  ردـپ  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملا  ریما  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ، 

لباقم رد  دنـشک  باسح  دننک و  رـضاح  تیبوبر  رـضحم  رد  ار  ام  رگا  میتما و  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  ینعی  ( 298  .) همالا هذه  اوبءا 
قح رـضحم  رد  اهنآ  درذـگ و  یم  تخـس  اهراوگرزب  نآ  هب  دـشابن ، لمع  هماـن  رد  يدـب  یتشز و  زج  اـم  زا  ناراوگرزب و  نآ  يور 

اب یلاعت  يادخ  میدش و  التبم  یتبیـصم  هچ  هب  و  اهنآ ، هب  میدرک  گرزب  یملظ  هچ  ام  سپ ،  .دـنوش  راسمرـش  ایبنا  هکئالم و  یلاعت و 
؟ درک دهاوخ  هلماعم  هچ  ام 

ادف وت  تیادـه  هار  رد  ار  دوخ  تحار  لام و  ناج و  هک  دوخ ، معن  ءایلوا  هب  ینک و  ملظ  دوخ  هب  هک  لوهج  مولظ و  ناسنا  نیا  سپ ، 
اب .دندرک و 
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زا رکشت  هکنآ  ضوع  رد  وت ، تاجن  تیاده و  هار  رد  همه  دش  ریگتسد  ریسا و  اهنآ  دنزرف  نز و  دندش و  هتشک  التبا  اهتبیصم و  دشا 
يردق يدرک .  سفن  هب  ملظ  طقف  هک  ینک  نامگ  ینک و  یـشحاف  ملظ  نینچ  يراد ،  هاگن  ار  اهنآ  محارم  ساپ  ینک و  اهنآ  تامحز 

رگید دندید ، نید  يادـعا  زا  هک  ییاهملظ  نامه  اب  ار  اهنآ  راذـگب  و  شکب ،  تلجخ  دوخ  سفن  شیپ  وش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا 
.رت تشز  تسا و  رتراوگان  یتسود  یعدم  تسود و  زا  ملظ  هک  نکم  ملظ  اهنآ  هب  ینک  یم  یتسود  يوعد  هک  وت 

تسا هیناسفن  ياهاوه  دادعت  رد  لصف ، 

هک تسا  قیقد  يردـق  هب  یهاگ  تاقلعتم .  بتارم و  بسح  هب  تسا  نوگانوگ  فلتخم و  رایـسب  یناـسفن  ياـهاوه  هک  تسناد  دـیاب 
.دننک و رادیب  تلفغ  زا  دنهد و  هبنت  ار  وا  هکنآ  رگم  تسا ،  یناسفن  ياوه  یناطیـش و  دـیک  نآ  هک  دوش  لفاغ  نآ  زا  زین  دوخ  ناسنا 

هیوها لها  هچنانچ  دنا : توافتم  نآ  بتارم  رد  هچرگ  دنراد ، تکرش  ادخ  قیرط  عنم  قح و  هار  دس  رد  اهنآ  تمامت  فالتخا  همه  اب 
رگید و  ( 299  .) هاوه ههلءا  ذـختا  نم  تیءارفءا  دـهد : ربخ  اهنآ  زا  یلاعت  يادـخ  هچنانچ  نآ  ریغ  الط و  زا  نایادـخ  ذاـختا  هلطاـب و 

 ، هدساف قالخا  ای  هلطاب  دیاقع  ریاس  رد  یناطیـش  لیطابا  یناسفن و  ياهاوه  تعباتم  لها  .دننامزاب و  ادـخ  زا  يروط  هب  هفیرـش  تایآ 
لیبس زا  یعون  هب  نآ ،  تاجرد  بسح  هب  تاکلهم ،  تاقبوم و  هریغص و  هریبک و  یصاعم  لها  .دنوش و  بوجحم  قح  زا  رگید  روط 

لها .دننام و  زاب  قح 
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لها .دننامزاب و  تقیقح  هار  زا  رگید  عون  نآ ،  هب  لاغتشا  ترثک  تمه و  فرص  هحابم و  هیناسفن  تایهتـشم  رد  سفن  ياوه  تعباتم 
زا ییاهر  باذع و  زا  فوخ  ای  تاجرد  هب  ندیسر  هیناسفن و  تایهتـشم  هرادا  ترخآ و  ملاع  ریمعت  يارب  هیروص  تاعاطا  کسانم و 

سفن و تردق  روهظ  يارب  نآ  ضایترا  سفن و  بیذـهت  باحـصا  .دـننام و  نآ  لیبس  قح و  زا  بوجحم  رگید  يروط  هب  تاکرد ، 
 ، نیفراع تاماقم  تابذج و  كولس و  فراعم و  لها  .دنتـسه و  نآ  ءاقل  زا  قح و  زا  بوجحم  یعون  هب  تافـص ،  تنج  هب  ندیـسر 
رد نوچ  دـنا  مورحم  صاخ  تایلجت  زا  قح و  زا  بوجحم  رگید  یعون  زین  دـنرادن ، برق  ماـقم  هب  لوصو  قح و  ءاـقل  زج  يرظن  هک 

 . تسین ماقم  بسانم  نآ  رکذ  هک  تسا  يرگید  بتارم  نیا ،  زا  سپ  تسه .  يراثآ  يدوخ  زا  یقاب و  نیولت  زین  اهنآ 

لیبس زا  ات  دـننک  هزیکاپ  كاپ و  هیناسفن  ياهاوه  زا  ار  دوخ  دـننک و  دوخ  لاح  شیتفت  دـیاب  هروکذـم  بتارم  لها  زا  کی  ره  سپ ، 
حوتفم اهنآ  يور  هب  دنتـسه ، یماقم  ره  رد  فطاوع ،  تمحر و  باوبا  و  دـندرگن ، هارمگ  تقیقح  كولـس  هار  زا  دـننامن و  زاب  قح 

 . قیفوتلا هیادهلا و  یلو  هللاو  .ددرگ 

تسا لصفود  نآ  رد  تسا و  لما  لوط  مذ  نایب  رد  مود :  ماقم 

تسا ترخآ  نایسن  بجوم  لما  لوط  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

.دنا هدومرف  نایب  ناکلاس  لزانم  رد  كولـس  لها  خیاشم  هچنانچ  تسا ،  يرادیب  هظقی و  لزنم  تیناسنا  لزانم  زا  لزنم  لوا  هک  نادـب 
ماقم رد  نونکا  هک  تسا  تیب  هد  دـندومرف ، نایب  هلظ ،  ماد  يداـبآ ،  هاـش  نءاـشلا  میظع  خیـش  هچناـنچ  لزنم ،  نیا  يارب  زا  و  ( 300)

یلو میتسین ،  نآ  دادعت 
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دصقم ياراد  ریس و  وا  يارب  زا  تسا  مزال  تسا و  رفاسم  هک  دنکن  ادیپ  هبنت  ات  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوش  نایب  تسا  مزال  نونکا  هچنآ 
هدارا ياراد  دوـشن و  لـصاح  وا  يارب  مزع  تسا ،  نکمم  دـصقم  لوـصح  دـنک و  تکرح  راـچان  دـصقم  نآ  فرط  هب  دـیاب  تسا و 

.دماجنا لوط  هب  میزادرپب ،  رگا  نآ  رکذ  هب  هک  تسا  یحرش  نایب و  ياراد  روما  نیا  زا  کی  ره  .ددرگن و 

رد ار  مزع  هدارا و  دوش و  ریـس  موزل  نایـسن  دـصقم و  نایـسن  بابـسا  هک  يرادـیب ،  هظقیت و  نیا  گرزب  عناوم  زا  هک  تسناد  دـیاب  و 
یم ادرف  دنکن ، دصقم  فرط  هب  تکرح  زورما  رگا  تسا ،  عیـسو  ریـس  يارب  تقو  دنک  نامگ  ناسنا  هک  تسا  نآ  دناریم ، یم  ناسنا 

ءاجر تایح و  دـیما  اقب و  نظ  اجر و  يزارد  لما و  لوط  لاح  نیا  .دـنک و  یم  رفـس  رگید  هام  دـنکن ، رفـس  هام  نیا  رد  رگا  و  دـنک ،
ناسنا و  دراد ، یم  زاب  قیرط  داز  قیفر و  ذخا  موزل  وا و  يوس  هب  ریـس  موزل  و  تسا ،  ترخآ  هک  دصقم ، لصا  زا  ار  ناسنا  تقو  هعس 

شیپ رد  يرطخ  رپ  زارد  رود و  رفـس  ناسنا  هک  دـنکن  ادـخ  .دور و  یم  ناـسنا  داـی  زا  دـصقم  دـنک و  یم  شومارف  ار  ترخآ  یلکب 
دصقم لصا  دای  زا  فصو  همه  اب  و  دشاب ، هتشادن  چیه  و  دشاب ، مزال  یلیخ  وا  يارب  هدِع  هدُع و  دشاب و  گنت  وا  تقو  دشاب و  هتشاد 

رفس مزاول  دیاینرب و  هشوت  داز و  رکف  رد  چیه  دش ، لصاح  نایسن  نیا  رگا  تسا  مولعم  .دور و  نوریب 
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.دربن ییاج  هب  هار  ددرگ و  كاله  هار  نیب  رد  هداتفا و  رفس  نآ  رد  دوش و  هراچیب  دیآ ، شیپ  رفس  یتقو  راچان  و  دنکن ، هیهت  ار 

هلحار داز و  ترورض  رطخ و  رپ  رفس  لصف : 

و تسا ،  عفان  لمع  ملع و  نآ  هلحار  داز و  نآ و  هدِع  هدُـع و  هک  تسا  شیپ  رد  یمزال  رطخ  رپ  رفـس  کی  هک  نادـب  زیزع ، يا  سپ 
تقو هچ  دـناد  یمن  ناسنا  .دورب  تسد  زا  تصرف  دـشاب و  گـنت  یلیخ  تقو  تسا  نکمم  تسا ،  تقو  هچ  تسین  مولعم  رفـس  تقو 

ناطیـش و دـیاکم  سفن و  بح  زا  هک  میراد ،  وـت  نم و  هـک  لـما  لوـط  نـیا  .دـنک  چوـک  راـچان  دـیاب  هـک  دـننز  یم  لـیحر  سوـک 
تارطاخم رگا  و  میتفین .  راک  چـیه  رکف  رد  هک  هتـشاد  زاب  ترخآ  ملاع  هب  هجوت  زا  ار  اـم  يروط  هب  تسا ،  نوعلم  نآ  ياـهراکهاش 

هلحار داز و  عمج  ددص  رد  چیه  مییاینرب و  قح  هب  عوجر  هبانا و  هبوت و  هب  نآ  حالصا  ددص  رد  میشاب ،  هتـشاد  تکرح  عناوم  ریس و 
هن ؤم  و  یعفان ،  لمع  هن  میراد و  یحلاص  لمع  هن  دربب : رفس  هیهت  یب  هلحار و  داز و  یب  ار  ام  دسر و  رد  دوعوم  لجا  هاگان  میـشابن ، 

شغ لغ و  یب  صلاخ و  میـشاب ،  هدرک  مه  یلمع  رگا  میدرکن .  هیهت  ار  کیچیه  ام  و  دنز ، یم  خرچ  بلطم  ود  نیا  يور  ملاع  نآ 
وغل و اـی  دوخ  هک  هدوب  هجیتـن  لـصاحیب و  ملع  میدومن ،  لیـصحت  یملع  رگا  و  میدروآ .  اـج  هب  لوبق  عناوم  نارازه  اـب  هکلب  هدوبن ، 

هار گرزب  عناوم  زا  ای  تسا و  لطاب 
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دـشاب و هدرک  یحـضاو  ریثءات  دـیاب  میتسه  نآ  لابند  تسا  لاس  ياهلاس  هک  ام  رد  دوب ، عفان  ام  لـمع  ملع و  نیا  رگا  تسا .  ترخآ 
هدیشخب و دض  رثا  ام  بولق  رد  ام  هلاس  هاجنپ  لهچ  لمع  ملع و  هک  تسا  هدش  هچ  دشاب ، هدش  لصاح  یتوافت  ام  راوطا  قالخا و  رد 
هک یتیشخ  فوخ و  نآ  وک  هدش ؟  لصاح  هچ  ار  ام  تسا  نانم  ؤم  جارعم  هک  زامن  زا  هدرک ؟  رت  تخس  اراخ  گنس  زا  ار  ام  ياهلد 

شیپ رد  يرایـسب  ياهترـسح  یگرزب و  ياهتراسخ  دنهد ، چوک  ار  ام  میتسه  هک  لاح  نیا  اب  هتـساوخن  يادخ  رگا  تسا ؟  ملع  مزال 
 . تسین یندش  لیاز  هک  میراد 

 ، نآ بجوم  زا  نآ و  زا  دسرتب  ام  رب  هیلع ،  هللا  مالـس  نینم ،  ؤملاریما  مظعا ،  هللا  یلو  رگا  هک  تسا  يروما  زا  ترخآ  نایـسن  سپ ، 
دشاب و هتـشادن  یتحار  ینآ  دیاب  هک  یناسنا  و  تسا .  يرطخ  رپ  رفـس  هچ  نیا  دناد  یم  وا  هک  اریز  تسا ،  قح  تسا ،  لما  لوط  هک 

نینچ هک  دیمهفن  تفر و  باوخ  هب  ار و  ملاع  نآ  درک  نایـسن  رگا  دنیـشنن ، يا  هقیقد  دشاب و  هلحار  داز و  عمج  لوغـشم  لاح  ره  رد 
بوخ .دش  راتفرگ  دـهاوخ  ییاهیتخبدـب  هچ  هب  دـمآ و  دـهاوخ  وا  رـس  هب  هچ  تسا ،  شیپ  رد  مه  يریـس  نینچ  تسه و  مه  یملاع 

نایـسن و اطخ و  زا  موصعم  هقیلخ و  فرـشا  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  ترـضح  ترـضح و  نآ  لاح  رد  يردق  تسا 
مینک و رکفت  دنتسه ، نایغط  شزغل و 
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 ، هدرک بلـس  ار  تحار  اهنآ  زا  نآ ،  رطخ  رفـس و  یگرزب  هب  اهنآ  ملع  .دندوب  لاح  هچ  رد  اهنآ  میتسه و  لاح  هچ  رد  ام  هک  میمهفب 
ياهمدـق هک  درک  قح  لباقم  رد  مایق  دیـشک و  تضاـیر  يردـق  هب  تبترم  یمتخ  ترـضح  هدرک .  داـجیا  اـم  رد  نایـسن  اـم  لـهج  و 

(302 ( ) 301  .) یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنءا  ام  هط  دـش : لزان  هیآ  هلـالج  لـج و  قح  سدـقم  تاذ  فرط  زا  درک و  مرو  شکراـبم 
رطخ رپ  یلیخ  رفس  هک  نادب  سپ ،  تسا .  مولعم  یلاعت  قح  زا  شفوخ  تادابع و  تالاح و  هک  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج 

ياهماد زا  زارد  ینالوط و  لامآ  اهدیما و  نیا  و  تسا ،  ناطیـش  سفن و  دـیاکم  زا  تسا  ام  رد  هک  یـشومارف  نایـسن و  نیا  و  تسا ، 
 . يدصقم ياراد  يرفاسم و  هک  نادـب  نک .  ادـیپ  هبنت  ظقیت و  زیخرب و  باوخ  نیا  زا  سپ ،  تسا .  سفن  دـیاکم  زا  سیلبا و  گرزب 

رفس نیا  رد  يدید ،  ار  نآ  هلحار  داز و  رفـس و  هیهت  رگا  .دنرب  یم  یهاوخن  یهاوخ  ملاع  نیا  زا  ار  وت  تسا و  رگید  ملاع  وت  دصقم 
تداعـس هک  یتواقـش  يوس  هب  تفر  یهاوخ  و  يدرگ ،  اونیب  هراچیب و  ریقف و  ـالا  و  يوشن ،  هراـچیب  ریـس  نیا  رد  يوشن و  هدـنامرد 

هک يراشف  دنکن ، ادیپ  یـشوماخ  هک  یـشتآ  درادن ، تحار  هک  یباذع  تسین ،  شلابند  انغ  هک  يرقف  درادن ، تزع  هک  یتلذ  درادـن ،
.درادن رخآ  هک  یتمادن  ترسح و  تسین ،  نآ  یپ  رد  یلاحشوخ  هک  یهودنا  نزح و  درادن ، ندش  فرطرب 

يا
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ایندـلا و ءالب  نم  لیلق  نع  یفعـض  ملعت  تنءا  دـنک : یم  ضرع  هچ  یلاعت  يادـخ  اب  تاـجانم  رد  لـیمک  ياـعد  رد  ـالوم  نیبب  زیزع 
نآ تقاط  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یباذع  هچ  نیا  ( 303  .) ضرالا تاومـسلا و  هل  موقت  ام ال  اذه  و  دیوگ : یم  هکنآ  ات  .اهتابوقع 

.دوش یم  هدوزفا  تباوخ  تلفغ و  نایسن و  رد  زورب  زور  يرادن و  هبنت  زاب  هدش و  هیهت  وت  يارب  دنرادن و  ار 

دنلب چوک  گناب  لیحر و  يادص  ( 304  .) لیحرلاب مکیف  يدون  دقف  وش  ترخآ  رفـس  يایهم  زیخرب و  باوخ  زا  لفاغ !  لد  يا  ناه ، 
 . ینادان لفاغ و  زاب  دنهد و  یم  قوس  ترخآ  ملاع  يوس  هب  نآ  ره  رد  ار  وت  دنراک و  رد  لیئارزع  ترضح  لامع  تسا . 

(305  .) توفلا لولح  لبق  توملل  دادعتسالا  رورسلا و  راد  یلا  هبانالا  و  رورغلا ، راد  نع  یفاجتلا  کلءاسءا  ینا  مهللءا 

رشع يداحلا  ثیدحلا 

مهدزای ثیدح 

نع بائر ،  نب  یلع  نع  بوجحم ،  نبا  نع  دمحم ، نب  دمحءا  نع  ییحی ،  نب  دمحم  نع  بوقعی ،  نب  دـمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
یلع اعیمج  مهرطف  لاـق :  .اـهیلع  ساـنلا  یتلا  هللا  ترطف  لـجوزع :  هللا  لوق  نع  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  اـبءا  تلءاـس  لاـق :  هرارز ، 

(306) .دیحوتلا

 : همجرت

قلخ دومرف : .اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  یلاعت :  يادخ  هدومرف  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  مدرک  شسرپ  دیوگ  هرارز 
.دیحوت رب  یگمه  ار  ناشیا  درک 

نیا هک  دوب  دـناوت  و  هقلخلا .  رـسکلاب ، هرطفلا ،  تسا :  حاحـص  رد  تسا .  تقلخ  يانعم  هب  ترطف  دـنیوگ  ریـسفت  تغل و  لها  حرش 
رطف زا  دشاب  ذوخءام  ترطف 
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مئاص راطفا  زین  ینعم  نیمه  هب  و  تسا .  بیغ  باجح  مدـع و  هدرپ  ندومن  هراپ  ییوگ  تقلخ  هک  اریز  ندومن ،  هراپ  قش و  يانعم  هب 
ثیدـح هلمجلاـب ،  تساـم .  دوصقم  زا  جراـخ  تغل  زا  ثحب  لاـح ،  ره  رد  .ار  كاـسما  هیلاـصتا  تئیه  هدوـمن  هراـپ  ییوـگ  تسا : 

هللا قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدـلل  کهجو  مقءاف  مور :  هروس  رد  هفیرـش  هیآ  هب  تسا  هراـشا  فیرش 
یگنوگچ و  نآ ،  تیفیک  و  ترطف ،  نیا  هب  هیلاـمجا  هراـشا  هللاءاـشنا  اـم  ( 307  .) نوملعی سانلا ال  رثکءا  نکلو  میقلا  نیدـلا  کـلذ 

 . مییامن یم  دنچ  یتاماقم  لوصف و  نمض  رد  دیحوت ، ترطف  رب  مدرم  ندوب 

تسا ترطف  ینعم  رد  لصف ، 

 ، هداد رارق  نآ  رب  ار  قلخ  هک  تسا  یتئیه  تلاح و  دومرف ، روطفم  نآ  رب  ار  مدرم  یلاعت  يادخ  هک  هللا ،  ترطف  زا  دوصقم  هک  نادـب 
هچنانچ یهلا ،  ياهترطف  و  تسا .  هدـش  رمخم  نآ  رب  اهنآ  هریمخ  تقلخ  لصا  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  اـهنآ و  دوجو  مزاول  زا  هک 

رگید و  تاقولخم ،  عیمج  نیب  زا  ار  ناسنالا  ینب  هداد  صاـصتخا  نآ  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یفاـطلا  زا  دوش ، مولعم  نیا  زا  سپ 
.دنراد نآ  زا  یمک  ظح  دنا و  صقان  ای  دنتسین ، دوش  یم  رکذ  هک  ییاهترطف  هنوگ  نیا  ياراد  الصا  ای  تادوجوم 

زا نیا  یلو  دندومرف ، دیحوت  هب  ریسفت  ار  ترطف  ( 308) رگید ثیداحا  زا  یضعب  فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  هچرگ  هک  تسناد  دیاب  و 
لها زا  هدراو  ریسافت  اعون  هچنانچ  تسا ،  یش ء  ءازجا  فرشا  هب  ریسفت  ای  تسا ،  قادصم  نایب  لیبق 
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ضراعت نامگ  لهاج  هدش و  رکذ  الثم  یقادصم  یماقم  تبـسانم  هب  تقو  ره  رد  و  تسا ،  لیبق  نیا  زا  مهیلع ،  هللا  مالـس  تمـصع ، 
لماش نید  و  هتـسناد ،  هللا  ترطف  زا  تراـبع  ار  نید  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  تسا ،  نینچ  دروم  نیا  رد  هکنآ  رب  لـیلد  .دـنک و 

هب ریسفت  ( 310  ) هرارز هنـسح  رد  و   .، هدش مالـسا  هب  ریـسفت  ( 309  ) نانـس نب  هللادـبع  هحیحـص  رد  .دوش و  فراعم  رگید  دـیحوت و 
زین و  ( 311  .) هدـش رکذ  سجمت  رـصنت و  دوهت و  لـباقم  رد  هرطفلا .  یلع  دـلوی  دوـلوم  لـک  فورعم  ثیدـح  رد  و  هدـش .  تفرعم 

هلمج نیا  زا  سپ ،  تسا .  هدوـمرف  ریـسفت  تفرعم  هب  هرارز  هنـسح  نیمه  رد  ار  ترطف  ثیدـح  مالـسلا ،  هـیلع  رفعج ، یبا  ترـضح 
هدومرف روطفم  هنءاش ،  یلاعت  قح ،  هک  تسا  يروما  زا  هقح  فراعم  عیمج  هکلب  درادن ، دـیحوت  هب  صاصتخا  ترطف  هک  دـش  مولعم 

 . نآ رب  ار  ناگدنب 

تسا ترطف  ماکحا  صیخشت  رد  لصف ، 

رد ار  يدـحا  تسا ،  تقلخ  تنیط و  لصا  رد  هرمخم  تایح  دوجو و  مزاول  زا  نوچ  تسا  ترطف  ماـکحا  زا  هچنآ  هک  تسناد  دـیابب 
بهاذـم و تاداع و  زا  کیچیه  .دـنا  قفتم  نآ  رد  نیـشنارحص  يرهـش و  ندـمتم و  شحو و  لهاج و  ملاـع و  دـشابن  فـالتخا  نآ 
تاسونءام و هیوها و  دالب و  فالتخا  .دوشن  ادـیپ  اهنآ  زا  نآ  رد  يا  هنخر  للخ و  دـنکن و  ادـیپ  یهار  نآ  رد  نوگانوگ  ياه  هقیرط 

.دنکن يریثءات  ادبا  تایرطف  رد  دوش ، فالخ  فالتخا و  بجوم  هیلقع ،  ماکحا  یتح  يزیچ ،  ره  رد  هک  تاداع  ءارآ و 

فعض ماهفا و  فالتخا 
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تاـیرطف زا  ار  نآ  دـیاب  تسین و  ترطف  ماـکحا  زا  دـشن ، هباـثم  نادـب  يزیچ  رگا  و  درواـین ، دراو  نآ  رب  يا  همطل  كاردا  تردـق  و 
لیدـبت ال  هدومرف :  زین  و  درادـن ، يا  هفیاط  هب  صاصتخا  ینعی ،  اـهیلع  ساـنلا  رطف  هدومرف :  هفیرـش  هیآ  رد  اذـهل  و  تسناد ،  جراـخ 

اب هک  تسا  نآ  هبجعم  روما  زا  یلو  .دـنوش  فلتخم  نآ  ریغ  تاداع و  هب  هک  رگید  يروما  لـثم  دـهدن ، رییغت  ار  وا  يزیچ  هللا .  قلخل 
دوخ و  دنا ، قفتم  مهاب  هکنیا  زا  دنا  لفاغ  مدرم  اعون  یلو  نآ  رخآ  ات  هتفرگ  ملاع  ردص  زا  درادن  فالتخا  يدـحا  تایرطف  رد  هکنیا 
سپ هچنانچ  تفلاخم ،  تروص  رد  دندوب  قفاوم  دنمهف  یم  تقو  نآ  دوش ، هداد  هبنت  اهنآ  هب  هکنآ  رگم  دـنیامن ، یم  فالتخا  نامگ 

ساـنلا ال رثـکءا  نکلو  دـیامرف : یم  هک  هفیرـش  هیآ  لـیذ  رد  تسا  هدـش  هراـشا  ینعم  نیمه  هب  و  هللاءاـشنا .  دـسر  حوضو  هب  نیا  زا 
 . نوملعی

یمکح هیلقع  ماکحا  مامت  رد  هک  اریز  تسا ،  رتیهیدب  هیهیدب  ماکحا  عیمج  زا  ترطف  ماکحا  هک  دیدرگ  مولعم  دش ، رکذ  هچنآ  زا  و 
هدبا تایرورـض و  حضوا  يزیچ  نینچ  تسا  مولعم  و  میرادن ،  دشاب  هدرکن  دنکن و  فالخ  نآ  رد  يدحا  هک  دـشاب  هباثم  نیدـب  هک 

ماکحا زا  فراعم  ریاس  ای  دیحوت  رگا  سپ  .دـشاب  تایرورـض  حـضوا  زا  دـیاب  زین  دـشاب  نآ  همزال  هک  ییاهزیچ  و  تسا ،  تایهیدـب 
 . نوملعی سانلا ال  رثکءا  نکلو  دشاب ، تایرورض  رهظا  تایهیدب و  يالجا  زا  دیاب  دشاب ، نآ  مزاول  ای  ترطف 

تایرطف ماکحا  هب  هیلامجا  هراشا  رد  لصف ، 

هراشا

ره هصاخ ،  هماع و  زا  نیرسفم ،  هک  نادب 
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نخـس اهنآ  ءارآ  قبط  رب  قاروا  نیا  رد  ام  و  دنا ، هدرک  ار  دیحوت  ای  نید  ندوب  يرطف  تیفیک  نایب  يروط  دوخ  هقیرط  بسح  هب  کی 
نیا رد  تسا  درفتم  هـک  هـلظ ،  ماد  ( 312  ،) يدابآ هاش  لماک ،  فراـع  خیـش  فیرـش  رـضحم  زا  هچنآ  ماـقم  نیا  رد  هکلب  مییوگن ، 
لها زا  نیققحم  زا  یـضعب  بتک  رد  هراـشا  زمر و  قـیرط  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  هـچرگ  ( 313  ،) منک یم  ناـیب  مدومن  هدافتـسا  نادـیم ، 

 . تسا هدیسر  رصاق  دوخ  رظن  هب  نآ  زا  یضعب  و  تسه ،  فراعم 

تسا دیحوت  رب  ترطف  رگید  و  تسا ،  سدقت ،  یلاعت و  ءادبم ، دوجو  لصا  رب  ترطف  یکی  یهلا  ياهترطف  زا  هک  تسناد  دیاب  سپ ، 
ترطف رگید  و  تسا ،  زیختـسر  زور  داعم و  موی  رب  رگید  و  ار ، تالامک  عیمج  تسا  سدقم  تاذ  نآ  عامجتـسا  رب  ترطف  رگید  و  ، 

هک اـهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا ،  تیادـه  قرط  مـالعا  بتک و  لازنا  نییناـحور و  هکئـالم و  دوجو  رب  ترطف  رگید  و  تسا ،  توبن  رب 
 ، تمایق موی  لسر و  بتک و  هکئالم و  یلاعت و  يادخ  هب  نامیا  و  تسا .  ترطف  مزاول  زا  رگید  یخرب  و  ترطف ،  ماکحا  زا  دش  رکذ 

فیرـش ثیدح  اب  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هراشا  ام  .رـشب و  هلـسلس  هلیاع  یناگدـنز  هرود  مامت  رد  تسا  قح  میقتـسم  مکحم  میق  نید 
 . میبلط یم  قیفوت  یلاعت  قح  زا  و  مییامن ،  یم  تسا  بسانم 

تسا تایرطف  زا  الع  لجلاعتم و  أدبم  دوجو  لصا  هکنآ  نایب  رد  لوا :  ماقم 

رمخم ناسنالا  ینب  هلسلس  عیمج  هک  ییاهترطف  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  .ددرگ و  مولعم  همدقم  کی  هب  هبنت  اب  نآ  و 
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کلاسم بهاذم و  قالخا و  تاداع و  زا  کیچیه  .دشاب و  نآ  فالخرب  هک  دوشن  ادیپ  رشب  هلیاع  مامت  رد  رفن  کی  دنتـسه و  نآ  رب 
رـشب یناگدـنز  ياه  هرود  مامت  رد  رگا  هک  تسا ،  لامک  هب  قشع  ترطف  درواین ، دراو  لـلخ  نآ  رد  دـهدن و  رییغت  ار  نآ  نآ  ریغ  و 

ار وا  بلق  یبای و  یم  وا  هریمخ  رد  ار  تبحم  قشع و  نیا  ینک ،  قاطنتـسا  ار  للم  فیاوط و  زا  کی  ره  دارفا  زا  کی  ره  ینز و  مدق 
 . ینیب یم  لامک  هجوتم 

دندراو يا  هتـشر  ره  رد  عوـن  نیا  دارفا  زا  کـی  ره  هک  اـسرف ، تقاـط  ياهتیدـج  تاـمحز و  تانکـس و  تاـکرح و  ماـمت  رد  هـکلب 
رد قوشعم  بوبحم و  تسیچ و  رد  لامک  هکنآ  لامک و  صیخـشت  رد  هچ  رگا  هتـشاداو ،  نآ  هب  ار  اـهنآ  لاـمک  هب  قشع  دنلوغـشم ،

يزیچ رد  ار  دوخ  لامآ  هبعک  هدرک و  نامگ  هتفای و  يزیچ  رد  ار  دوخ  قوشعم  کی  ره  .دـنراد  ار  فالتخا  لامک  مدرم  تساـجک ، 
ناـمگ نآ  ییاراد  رد  ار  لاـمک  نآ  فراـخز  اـیند و  لـها  تسا .  ناـهاوخ  ار  نآ  ناـج  لد و  زا  هدـش  نآ  هب  هجوتم  هدرک و  مهوـت 
دنتسه هتشر  ره  رد  کی  ره  و  دننک ، هناقشاع  تمدخ  نآ  لیصحت  هار  رد  لد  لد  ناج و  زا  دنتفای ، نآ  رد  ار  دوخ  قوشعم  دندرک و 

دوخ غامد  هعـس  هب  کی  ره  عیانـص  مولع و  لها  روط  نیمه  .دـنا و  هجوتم  نادـب  دـنناد  لامک  ار  نآ  نوچ  دـنراد ، هچ  ره  هب  بح  و 
لها .دنرادنپ و  نآ  ار  دوخ  قوشعم  دنناد و  لامک  ار  يزیچ 
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، دنداد صیخـشت  یموهوم  ای  يدوجوم  رد  ار  نآ  نوچ  و  دنا ، لامک  هب  هجوتم  اهنآ  مامت  هلمجلاب  .ار  نآ  ریغ  رکف ، رکذ و  ترخآ و 
دندرک نامگ  هچ  نآ  هب  عجار  ناشتبحم  ناشقـشع و  اهنآ  زا  کیچیه  فصو ،  همه  اب  هک  تسناد  دیابب  یلو  .دننک  يزابقـشع  نآ  اب 

هک دبای  یم  دـنک  عوجر  دوخ  ترطف  هب  سک  ره  اریز  دـشاب ، یمن  دـندرک  مهوت  ار  هچنآ  اهنآ  لامآ  هبعک  اهنآ و  قوشعم  و  تسین ، 
هجوتم تسا  رتلماک  هک  يرگید  هب  دوش و  فرصنم  یلوا  زا  بلق  اروف  دبایب  نآ  زا  يرتالاب  هبترم  رگا  تسا ،  هجوتم  هچ  ره  هب  شبلق 

بلق ددرگ و  نوزفا  زور  قایتشا  زوس و  قشع و  شتآ  هکلب  ددرگ ، هجوتم  نآ  زا  لـمکا  هب  دیـسر ، رتلماـک  نآ  هب  هک  یتقو  و  ددرگ ،
بیرفلد راسخر  ابیز و  لامج  هب  لیام  امـش  رگا  ـالثم  .دزادـنین  تماـقا  لـحر  دودـح  زا  يدـح  چـیه  رد  بتارم و  زا  هبترم  چـیه  رد 

هک دـیبایب  دـینیبب و  ار  نآ  زا  رتـلیمج  رگا  دـیدرک ، ناور  وا  يوک  يوس  هب  ار  لد  دـیراد  غارـس  يربـلد  شیپ  ار  نآ  نوـچ  دـیتسه و 
ناسل لاـح و  ناـبز  دنیـشنن و  ورف  قاـیتشا  شتآ  زاـب  و  دـیوش ، ناـهاوخ  ار  ود  ره  لـقاال  و  دـیوش ، نآ  هب  هجوتم  رهق  تسا ،  رتلیمج 

قایتشا مه  لامتحا  اب  هکلب  .دیتسه  یلیمج  ره  رادـیرخ  هکلب  ( 314  ) مشش ره  رادیرخ  هنرو  تسین  میزیچ  هک  تسا  نآ  امـش  ترطف 
، دنک دلب  نآ  هب  رفس  امـش  بلق  تسا ،  رگید  ياج  رد  دیراد  دیدید و  هک  اهنیا  زا  رتبیرفلد  یلیمج  هک  دیهد  لامتحا  رگا  دینک : ادیپ 

نایم رد  نم 
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ياـهراسخر نآ  دیونـشب و  رگا  ار  تشهب  فصو  دـیوش : قاتـشم  زین  وزرآ  اـب  هکلب  .دـییوگ  ( 315  ) تسا رگید  ياـج  ملد  عـمج و 
نینچ دوب و  یتشهب  نینچ  شاک  يا  دیوگ  امـش  ترطف  فصو ،  نیا  اب  دیـشابن  مه  نآ  هب  دـقتعم  هتـساوخن  يادـخ  هچرگ  ار  شکلد 

.دش یم  ام  بیصن  ییابرلد  بوبحم 

هچنانچ رگا  دنا ، هدرک  ادیپ  نآ  هب  قایتشا  دنا و  هتـسناد  کلم  طسب  تردـق و  ذوفن  تنطلـس و  رد  ار  لامک  هک  یناسک  روط  نیمه  و 
رتالاب هب  دنروآرد ، هطلـس  ذوفن و  تحت  رد  ار  تکلمم  نآ  رگا  و  دنوش ، رگید  تکلمم  هجوتم  دـنوش  اراد  ار  تکلمم  کی  تنطلس 

رگا و  ددرگ ، نوزفازور  اهنآ  قایتشا  شتآ  هکلب  دـندرگ ، لیام  رگید  راـطقا  هب  دـنریگب ، ار  يرطق  کـی  رگا  و  دـنوش ، هجوتم  نآ  زا 
يا هک  دوش  هجوتم  اهنآ  بلق  تسه ،  یتنطلس  طاسب  رگید  تارک  رد  دنهد  لامتحا  دنروایب و  تنطلـس  تحت  رد  ار  نیمز  يور  مامت 

تاعانـص و لها  لاح  تسا  سایق  نیا  رب  و  میروآرد .  تنطلـس  تحت  رد  ار  اهنآ  مینک و  ملاوع  نآ  يوس  هب  زاورپ  دوب  نکمم  شاک 
 . مولع

زا رتلماک  هب  اهنآ  قایتشا  دنسر ، هک  نآ  زا  يا  هبترم  ره  هب  دنا  لخاد  هک  يا  هتشر  هقیرط و  ره  رد  رشب  هلـسلس  مامت  لاح  هلمجلاب ،  و 
بولق ماـمت  هکنیا  هب  درک  تیادـه  ار  اـم  ترطف  رون  نیا  سپ  .ددرگ  نوزفازور  دنیـشنن و  ورف  اـهنآ  قوـش  شتآ  ددرگ و  قـلعتم  نآ 
 ، لحن للم و  لها  ات  هتفرگ  نییدام  نییعیبط و  زا  و  ملاع ،  هندمتم  کلامم  لها  ات  اقیرفآ  دالب  یصقا  نانیشن  هراق  زا  رشب ، هلسلس 
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لهج هک  یملع  درادن و  بیع  هک  دنتـسه  یلامک  لامج و  قشاع  درادن و  یـصقن  هک  تسا  یلامک  هب  هجوتم  ناشبولق  رطـش  هرطفلاب 
همه قوشعم  قلطم  لامک  هرخالاب  و  دـشاب ، هتـشادن  توم  هک  یتاـیح  دـشابن ، نآ  هارمه  زجع  هک  یتنطلـس  تردـق و  دـشابن و  وا  رد 

لامج و هب  بح  ام  میتسه ،  قلطم  لامک  قشاع  ام  دنیوگ  تهج  کی  لدکی و  حیصف  نابز  اب  يرشب  هلیاع  تادوجوم و  مامت  تسا . 
رد و  لایخ ،  روصت و  ملاع  رد  تادوجوم  هلـسلس  عیمج  رد  ایآ  میتسه .  قلطم  ملع  هقلطم و  تردـق  بلاـط  اـم  میراد ،  قلطم  لـالج 

غارس هتمظع  تلج  ملاع  ءادبم  سدقم ،  تاذ  زج  دشاب  هتشاد  قلطم  لامج  قلطم و  لامک  هک  يدوجوم  هیرابتعا ،  هیلقع و  تازیوجت 
؟  تسه قلطم  بوبحم  نآ  زج  دشاب  صقن  یب  هک  قالطالا  یلع  لیمج  ایآ  و  دیراد ؟

ناقشاع يا  و  قلطم ،  لیمج  لامج  عمش  ياه  هناورپ  يا  هکلب  هن ،  تلالـض ،  نابایب  ناگدشمگ  يا  تریح و  يداو  ناگتـشگرس  يا 
تردـق ملق  اب  دـینیبب  دـینز ، قرو  ار  دوخ  تاذ  باتک  هفیحـص  دـینک و  عوجر  ترطف  باـتک  هب  يردـق  لاوز ،  یب  بیع  یب  بوبحم 

اهیلع ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  اـیآ  ( 316  .) ضر ـألا  تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو  تـسا :  موـقرم  نآ  رد  یهللا  ترطف 
هلطاب تالایخ  هب  یک  ات  تسا ؟  تفرعم  ترطف  هللا  قلخل  لیدـبت  هلدـبتم ال  ریغ  ترطف  نآ  ایآ  تسا ؟  قلطم  بوبحم  هب  هجوت  ترطف 

صقان و ياهلامج  نیا  امش  بوبحم  رگا  دینک ؟ یم  نآ  نیا و  فرص  ار  هیهلا  هعیدو  نیا  يرطف و  يدادادخ  قشع  نیا 
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باوخ زا  ناه ،  دـیدرگ ؟ نوزفا  امـش  قوش  هلعـش  تسـشنن و  ورف  قایتشا  شتآ  اـهنآ  هب  لوصو  هب  ارچ  دوب ، دودـحم  ياـهلامک  نیا 
دیراد یبولطم  درادن ، یـصقن  هک  دیراد  یقوشعم  درادن ، لاوز  هک  دیراد  یبوبحم  هک  دینک  رورـس  دـیهد و  هدژم  دـیزیخرب و  تلفغ 

متیل دول  شا  هطاحا  هعس  هک  دیراد  یبوبحم  تسا ،  ( 317  ) ضرالا تاومـسلا و  رون  هللاءا  شتعلط  رون  هک  دیراد  يروظنم  بیع ،  یب 
 . تسا ( 318  ) هللا یلع  متطبهل  یلفسلا  نیضرالا  یلا  لبحب 

ترطف تسا و  صقاـن  موهوم  ره  هک  اریز  دـشاب ، لـیختم  موهوم و  نیا  دـناوتن  و  دـهاوخ ، یلعف  قوـشعم  امـش  یلعف  قـشع  نیا  سپ 
ترطف هیلا  هجوتم  هک  تسین  یقوشعم  لماک  تاذ  زج  و  دوشن ، قوشعم  یب  یلعف  قشع  یلعف و  قشاـع  سپ ،  تسا .  لـماک  هب  هجوتم 

عیمج زا  نآ  مزاول  ترطف و  ماـکحا  هک  دـش  مولعم  رتـشیپ  و  تسا .  قلطم  لـماک  دوجو  قـلطم  لـماک  هب  قـشع  همزـال  سپ ،  .دـشاب 
(319  .) ضرالا تاومسلا و  رطاف  کش  هللا  یفءا  تسا :  رتنشور  رتحضاو و  تایهیدب 

تسا يرطف  وا  تافص  رگید  قح و  دیحوت  هکنآ  نایب  رد  مود :  ماقم 

ماقم رد  هچنآ  هب  هجوت  هب  زین  نآ  و  تسا .  تایرطف  زا  ار  تالامک  مامت  تاذ  نآ  عامجتـسا  هنءاش و  یلاعت  قح  دیحوت  هکنآ  نایب  رد 
 . مینک نآ  تابثا  رگید  نایب  هب  اجنیا  ام  یلو  ددرگ ، مولعم  دش  رکذ  لوا 

یناـصقن و وا  رد  نوـچ  تسا ،  رفنتم  هچ  ره  زا  ناـسنا  و  تسا ،  صقن  زا  رفنت  ترطف  اـهیلع ، ساـنلا  رطف  هک  ییاـهترطف  زا  هک  نادـب 
قلعت دروم  قلطم  لامک  هچنانچ  تسا ،  ترطف  رفنت  دروم  صقن  بیع و  سپ ،  تسا .  رفنتم  نآ  زا  تسا  هتفای  یبیع 
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 . تسا نآ 

هچنآ و  دوشن ، تیدودحم  یب  ترثک  و  تسا ،  صقان  یبکرم  ریثک و  ره  هک  اریز  دشاب ، دحا  دـحاو و  دـیاب  ترطف  هیلا  هجوتم  سپ ، 
صقن زا  رفنت  ترطف  لاـمک و  هب  قـلعت  ترطف  هک  ترطف ،  ود  نیا  زا  سپ ،  نآ ،  هجوـت  هن  تـسا ،  ترطف  رفنت  دروـم  تـسا  صقاـن 

.دیدرگ و تباث  زین  صیاقن  عیمج  زا  سدقم  تاذ  ندوب  یلاخ  ار و  تالامک  عیمج  قح  عامجتـسا  هکلب  .دش  تباث  زین  دیحوت  تسا ، 
زا هادـف )  یحور  ( 320 ،) ام راوگرزب  خیـش  هدومرف  بسح  هب   ) دـیامرف یم  نایب  ار  الع  لـج و  قح  تبـسن  هک  دـیحوت  هکراـبم  هروس 

شـش رب  ناهرب  تسا ،  هدـش  نآ  هب  هراشا  وه  هکراـبم  هملک  هب  هکراـبم  هروس  ردـص  رد  تسا و  ترطف  هیلا  هجوتم  هک  هقلطم  تیوه 
قلطم لـماک  دـیاب  هقلطم  تیوه  تسا و  هقلطم  تیوه  شـسدقم  تاذ  نوچ  هک  اریز  تسا ،  روکذـم  نآ  هلاـبند  رد  هک  تسا  یتفص 
طیسب تالامک  عیمج  عامجتسا  نیع  رد  و  تسا .  هللا  سپ  تسا ،  تالامک  عیمج  عمجتـسم  سپ  تسا ،  هدودحم  تیوه  الا  و  دشاب ،

همه هعمجتـسم  هقلطم  تیوه  نوچ  و  تسا .  تیدحاو  تیدحا و  همزال  تسه و  دحا  سپ  دش ، دهاوخن  هقلطم  تیوه  یلا  و  تسا ، 
یهت نایم  تسا و  دمـص  سدـقم  تاذ  نآ  سپ  تساربم ،  دـیامن ، تیهاـم  هب  تشگرب  همه  ءاـشنم  هک  صیاـقن ،  عیمج  زا  تـالامک 

همه ءادـبم  وا  هکلب  ددرگن ، لـصفنم  يزیچ  زا  زین  وا  دوـشن و  لـصفنم  دـیلوت و  وا  زا  يزیچ  تسا ،  هـقلطم  تیوـه  نوـچ  و  تـسین . 
تسا تادوجوم  مامت  عجرم  تسایشا و 
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سپ .دوشن  روصت  رارکت  لامک  فرـص  رد  هک  اریز  درادـن ، يوفک  زین  هقلطم  تیوه  و  تسا .  ناـصقن  مزلتـسم  هک  لاـصفنا  نودـب  ، 
 . تسا یلاعت  قح  تبسن  و  ترطف ،  ماکحا  زا  هکرابم  هروس 

تسا تایرطف  زا  داعم  هکنآ  نایب  رد  موس :  ماقم 

اب قباس  ماقم  ود  نوچ  زین  نآ  و  هدیدرگ .  رشب  هریمخ  رد  ریمخت  هک  تسا  تایرطف  زا  زیختـسر  زور  داعم و  موی  دوجو  هکنآ  نایب  رد 
 . مییامن یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ماقم  نیا  رد  ام  یلو  دوش ، تباث  هدیدع  ياهترطف  رایسب و  اهقیرط 

هک تسا ،  تحار  هب  قشع  ترطف  نآ ،  رب  ناسنا  هلـسلس  رـشب و  هلیاع  عیمج  دنا  هدـش  روطفم  هک  هیهلا ،  ياهترطف  زا  یکی  هک  نادـب 
عیـضو و لهاج ،  ملاع و  دارفا  ماـمت  زا  و  دوش ، هعجارم  عون  نیا  يدروخرـس  نیدـت و  شحوت و  ندـمت و  ياـه  هرود  ماـمت  رد  رگا 
قاـشم و لـمحت  همه  نیا  و  تسیچ ،  يارب  هتتـشتم  هیوـها  هفلتخم و  تاـقلعت  نیا  هـک  دوـش  لا  ؤـس  يرهـش ،  ییارحـص و  فـیرش ، 
هچ ره  همه  ام  هک  دـنهد  باوج  يرطف  حیرـص  نابز  کی  اب  هملکلا  قفتم  همه  تسا ،  دـصقم  هچ  يارب  یناگدـنز  هرود  رد  تامحز 

تمحز هب  بوش  یب  تحارتسا  قلطم و  یتحار  وزرآ ، ياهتنم  مارم و  تیاهن  دـصقم و  تیاـغ  تسا .  دوخ  یتحار  يارب  میهاوخ  یم 
نآ و  تسا ،  همه  قوشعم  تمقن  جـنر و  هب  طـلتخم  ریغ  تحارتـسا  تمحز و  هب  بوشم  ریغ  تحار  نینچ  نوچ  و  تسا .  تقـشم  و 

هدرک نامگ  ار  بوبحم  وا  رد  هچ  ره  هب  قلعت  تهج  نیا  زا  دنک ، یم  نامگ  يزیچ  رد  سک  ره  ار  هدشمگ  قوشعم 
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یبوشمریغ تحارتسا  نینچ  دوشن و  تفای  قلطم  یتحار  نینچ  اـیند  رـساترس  عیمج  کـلم و  ملاـع  ماـمت  رد  هکنیا  اـب  دـنک ، یم  ادـیپ 
تـسا یمالآ  هب  فوفحم  ایند  ياهتذـل  همه  تساسرف ،  تقاط  ياهجنر  اهتمحز و  اب  طلتخم  ملاع  نیا  ياهتمعن  ماـمت  تسین .  نکمم 

رـشب یناگدنز  ياه  هرود  مامت  رد  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  نیا  رـساترس  هصغ  هودـنا و  نزح و  بعت و  جـنر و  درد و  نکـشرمک ، 
یتـحار هکنآ  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب ، شتمقن  بعت و  لـباقم  شتمعن  دـشاب و  شتحار  اـب  يواـسم  شجنر  هک  دوشن  تفاـی  رفن  کـی 

رد مه  نآ  یلعف  یلبج  يرطف  قشع  دوشن ، تفای  ملاـع  نیا  رد  ناـسنالا  ینب  قوشعم  سپ ،  .دـشاب  هتـشاد  قلطم  تحارتسا  صلاـخ و 
دشاب یملاع  دیاب  دوجو ، ملاع  ققحت و  راد  رد  راچان  سپ ،  تسین .  نکمم  دوجوم  یلعف  قوشعم  یب  ناسنا  هلیاع  رشب و  هلسلس  مامت 
بوش یب  صلاخ  یشوخ  و  دشاب ، هتشاد  تمحز  درد و  هب  شیالآ  یب  قلطم  تحارتسا  بعت :  جنر و  هب  دشابن  بوشم  وا  یتحار  هک 

 . تسا سدقم  تاذ  تمارک  ملاع  قح و  میعن  راد  نآ  و  دشاب ، رسیم  اجنآ  رد  هودنا  نزح و  هب 

نیا داوم  نوچ  .درک  تاـبثا  تسا ،  رـشب  هلـسلس  زا  کـی  ره  ترطف  رد  هک  هدارا ،  ذوفن  تیرح و  ترطف  هب  ار  ملاـع  نآ  ناوـت  یم  و 
راد رد  یملاع  دـیاب  سپ  رـشب ، هدارا  ذوفن  تیرح و  زا  دراد  یـصعت  نآ  قیـض  یگنت و  نآ و  تاـمحازم  اـیند و  نیا  عاـضوا  ملاـع و 

زا نایصع  نآ  داوم  دشاب و  ذفان  نآ  رد  هدارا  هک  دشاب  دوجو 
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 . تسا یضتقم  ترطف  هچنانچ  دشاب ، دیری  ام  مکاح  ءاشیام و  لاعف  ملاع  نآ  رد  ناسنا  و  دشاب ، هتشادن  هدارا  ذوفن 

هدش هتشاذگ  هعیدو  ناسنا  رد  هلدبتم  ریغ  هللا  هرطف  بسح  هب  هک  تسا  یحانج  ود  تیرح ،  هب  قشع  و  تحار ،  هب  قشع  حانج  سپ ، 
 . یهلا برق  یلعا و  توکلم  ملاع  هب  دنک  ناریط  ناسنا  اهنآ  اب  هک 

زا قح  فراعم  تابثا  يارب  تسا  يرگید  ياهترطف  و  درادـن ، بساـنت  قاروا  نیا  عضو  اـب  هک  تسا  يرگید  بلاـطم  ماـقم  نیا  رد  و 
ام یلو  ددرگ ، تباث  فراـعم  عیمج  دـش  رکذ  هک  اـهترطف  نیا  زا  کـی  ره  زا  هکلب  بتک .  لازنا  لـسر و  ثعب  تاوبن و  تاـبثا  لـیبق 

.دوشن فیرش  ثیدح  اب  تبسانم  یب  حرش  میوشن و  جراخ  دوصقم  نیا  زا  شیب  هک  هزادنا  نیمه  هب  میدرک  افتکا  نونکا 

 . هللادمحلاو تسا .  تایرطف  زا  ترخآ  ملاع  داعم و  موی  هب  ملع  نآ و  تدحو  تالامک و  ءادبم و  هب  ملع  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات 

رشع یناثلا  ثیدحلا 

مهدزاود ثیدح 

یبءا نع  ینوکسلا ،  نع  یلفونلا ،  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  بوقعی ،  نب  دمحم  یلا  لصتملا  يدنـسب 
هللا قتاو  کبنج ،  لیللا  نع  فاج  و  کبلق ،  رکفتلاـب  هبن  لوقی :  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریمءا  ناـک  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ، 

(321  .) کبر

 : همجرت

و ندومن ،  هشیدنا  هب  ار  دوخ  لد  امن  هاگآ  دومرف : یم  هک  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  دوب  دومرف : مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح 
.ار شیوخ  راگدرورپ  دنوادخ  زیهرپب  و  ار ، دوخ  يولهپ  بش  زا  نک  رود 

ریغ شدافم  لوقی  ناک  حرش 
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.دندومرف یم  ررکم  ار  مالک  نیا  ترضح  دوش  یم  مولعم  .دوش  یم  رارمتسا  ماود و  هدافتسا  نآ  زا  هک  اریز  تسا ،  لوقی  ای  لاق  زا 

رکفت زا  لبق  بولق  هک  اریز  تسا ،  بسانم  ینعم  ود  ره  اجنیا  رد  و  تسا .  باوخ  زا  ندرک  رادـیب  تلفغ و  زا  نداد  یهاـگآ  هیبنت  و 
يرایشه تلفغ و  يرادیب و  باوخ و  .دنوش و  هتخیگنا  باوخ  زا  دنیآرد و  تلفغ  زا  نآ  اب  و  دنردنا ، باوخ  رد  رومغم و  تلفغ  رد 

رد تریـصب  نطاب و  مشچ  و  تسا ،  رایـشوه  کلم  هبنج  رادیب و  رهاظ  مشچ  اسب  هچ  دنا : فلتخم  مه  اب  سفن  توکلم  ندب و  کلم 
 . تسا یشوهیب  تلفغ و  رد  سفن  توکلم  هبنج  نارگ و  باوخ 

زا تسا  معا  نآ  و  هلوـهجم .  جـیاتن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هموـلعم  روـما  بیترت  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  تـسا .  رکف  لاـمعا  رکفت  و 
سملت رکفتلا  نءا  ملعا  هدوـمرف :  فـیرعت  نـینچ  ( 322  ) يراـصنا هجاوـخ  ار  نآ  هک  اریز  تسا ،  نیکلاـس  تاـماقم  زا  هـک  يرکفت 

دوخ بولطم  توکلم  مشچ  بلق و  تریصب  ندومن  وجتسج  زا  تسا  ترابع  رکفت  هک  نادب  ینعی  ( 323  .) هیغبلا كاردتسال  هریصبلا 
، رکفت زا  دوصقم  زین  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  تهج  نیا  زا  و  تسا .  فراـعم  بولق  تاـبولطم  تسا  موـلعم  و  نآ .  كاردا  يارب  ار 

 . تساهنآ تایح  بولق و  هب  عجار  صاخ  ینعم 

اب هک  يربونـص  تشوگ  هچراپ  رب  دوش  قالطا  مدرم  هماع  ءابطا و  شیپ  تسا .  يرامـشیب  تاحالطـصا  رایـسب و  تاـقالطا  ار  بلق  و 
حور دیلوت  نآ  رد  و  دنک ، ادیپ  نایرج  اهنایرش  رد  نوخ  نآ  طسب  ضبق و 
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تاماقم و نآ  يارب  نافرع  باحصا  .دوش و  قالطا  سفن  تاماقم  یـضعب  هب  امکح  شیپ  .ددرگ و  تسا ،  یفیطل  راخب  هک  یناویح ، 
هفلتخم تاماقم  رد  هفیرش ،  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  و  تسا .  هفیظو  زا  جراخ  اهنآ  تاحالطصا  نایب  رد  روغ  هک  دنا  لئاق  یبتارم 
فراعتم يانعم  هب  ( 324) رجانحلا يدـل  بولقلا  ذا  هچنانچ  تسا ،  هدـش  قالطا  هصاخ  هماـع و  نیب  هلوادـتم  یناـعم  زا  کـی  ره  هب  ، 

یقلا وءا  بلق  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  و  امکح ، هنـسلا  رد  لوادـتم  ینعم  هب  ( 325) .اهب نوهقفی  بولق ال  مهل  و  ءاـبطا ، شیپ 
شیپ لوادتم  ینعم  دوصقم  رکفت  تبـسانم  هب  فیرـش  ثیدـح  رد  و  هتفای .  نایرج  افرع  حالطـصا  قبط  رب  ( 326) دیهش وه  عمسلا و 

.دنناد یم  حالطصا  لها  هچنانچ  نآ ،  بتارم  زا  یضعب  اصوصخ  درادن ، یتبسانم  رکفت  اب  افرع  حالطصا  هب  بلق  اما  و  تسامکح . 

 . تسا حاحـص  رد  هچنانچ  .ابن  يءا  شارفلا .  نع  هبنج  افاجتف  هنع ،  هافاج  و  تسا .  دـعب  ینعمب  افج  کبنج .  لیللا  نع  فاج  هلوق : 
دانـسا هملک و  رد  تقیقح  هکنآ  ای  ائاعدا ، هداد  رارق  شارف  ار  بش  هکنآ  ای  تسا ،  دانـسا  رد  زاجم  نداد ،  تبـسن  بش  هب  هاـفاجم  و 

، رحبتم بیدا  یلوصا  هیقف ،  خیـش  و  دنا ، هداد  لامتحا  تازاجم  قلطم  رد  هچنانچ  تسا ،  یلامعتـسا  يدج و  هدارا  رد  قرف  و  تسا ، 
هدروآ هیانک  نآ  هلمجلاب ،  و  ( 328  .) تسا هداد  لاقم  طسب  نآ  فارطا  رد  لاحلا  هیلج  رد  ( 327  ،) یناهفصا ياضر  دمحم  خیش  اقآ 

و تدابع .  يارب  بش  رد  باوخ  شارف  زا  نتساخرب  زا  هدش 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مییامن یم  ار  فیرش  ثیدح  تابسانم  نایب  دنچ  یلوصف  نمض  رد  ام  و  هللاءاشنا .  دوش  یم  نآ  بتارم  اوقت و  نایب  نیا ،  زا  سپ 

تسا رکفت  تلیضف  نایب  رد  لصف ، 

همزال همدقم  و  تسا ،  مولع  تالامک و  نئازخ  دیلک  فراعم و  باوبا  حاتفم  رکفت  و  تسا .  رایـسب  تلیـضف  رکفت  يارب  زا  هک  نادـب 
نآ كرات  زا  و  هدـیدرگ ،  نآ  زا  لماک  دـیجمت  غیلب و  میظعت  همیرک  ثیداحا  فیرـش و  نآرق  رد  و  تسا .  تیناسنا  كولـس  هیمتح 
یف رکفتلا  نامدا  هدابعلا  لضفءا  : دومرف هک  دناسر  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد  و  هدش .  بیذکت  رییغت و 

کی تدابع  زا  ار  رکفت  تعاس  کی  رگید  ثیدح  رد  .دیآ و  یم  شیپ  ثیدح  نیا  زا  يرکذ  نیا  زا  سپ  و  ( 329  .) هتردق یف  هللا و 
 . تسا رتهب  لاـسکی  تداـبع  زا  تعاـس  کـی  رکفت  هک  تسا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن ،  ثیدـح  رد  و  ( 330  .) هتـسناد رتهب  بش 
 ، لاس داتفه  رگید  ثیدـح  رد  و  ( 332  ،) لاس تصـش  تدابع  زا  تسا  رتهب  تعاس  کی  رکفت  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و  ( 331)
زا و  تسا ،  یبتارم  تاجرد و  نآ  يارب  زا  تروص ،  ره  رد  هدش .  ثیدـح  مه  لاس  رازه  ثیدـح  هقف و  ياملع  یـضعب  زا  و  ( 333)

 . میزادرپ یم  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  هک  تسا  یجیاتن  ای  هجیتن  يا  هبترم  ره  يارب 

هب ملع  نآ ،  زا  تسا و  تاـیلجت  عاونا  قح و  دوجو  هب  ملع  نآ  هجیتـن  و  تسوا .  تـالامک  تافـص و  ءامـسا و  قـح و  رد  رکفت  لوا 
خر رهاظم  نایعا و 
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قلطم ببس  رد  رکفت  تلع و  تاذ  هب  رظن  زا  هک  اریز  تسا ،  ناهرب  بتارم  نقتا  مولع و  هبترم  یلعا  رکف و  بتارم  لضفا  نیا  .دهد و 
نیقیدـص ناـهرب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  نیقیدـص  بولق  تاـیلجت  هشقن  نیا  .دوـش و  ادـیپ  تـالولعم  تاببـسم و  وا و  هب  ملع 

هکنیا .دنیامن و  دوهش  ار  رهاظم  نایعا و  ءامسا  هنییآ  رد  و  دننک ، تافص  ءامسا و  دوهـش  تاذ  هدهاشم  زا  نیقیدص  هک  اریز  دنیوگ ،
دروآرد و ناهرب  تروص  هب  ار  دوخ  تادهاشم  دهاوخب  یقیدص  رگا  هک  تسا  نآ  يارب  مییوگ  نیقیدـص  ناهرب  ار  ناهرب  مسق  نیا 

ادـیپ نآ  تایلجت  تاذ و  هب  ملع  ناهرب  نیدـب  سک  ره  هکنآ  هن  دوش ، نینچ  نیا  دزیرب ، ظاـفلا  بلاـق  هب  هتفاـی  ادوهـش  اـقوذ و  هچنآ 
زا اهنآ  مولع  هک  تاـهیه  یـصوصخم .  نیهارب  اـهتنم  تسا ،  نیهارب  خنـس  زا  نیقیدـص  فراـعم  هکنآ  اـی  تسا ،  نیقیدـص  زا  درک ،

رکفت مدـق  وا  مدـق  تسا و  ناهرب  باجح  رد  بلق  ات  یتهباشم .  نآ  تامدـقم  ناهرب و  اب  ار  اـهنآ  تادـهاشم  اـی  دـشاب ، رکفت  سنج 
هطـساو یب  درادـن و  يراک  رـس و  رکفت  اب  تسر ،  ناـهرب  ملع و  ظـیلغ  باـجح  زا  نوچ  و  هدیـسرن .  نیقیدـص  هبترم  لوا  هب  تسا ، 

مئاد تاذـل  هب  ددرگ و  لیان  قلطم  لیمج  لامج  هدـهاشم  هب  كولـس ،  یهتنم  راـک و  رخآ  رد  يدوجوم ،  هطـساو  یب  هکلب  ناـهرب ، 
یقاب یمـسر  مسا و  وا  زا  و  دنام ، یقاب  یلک  يانف  هب  يایربک  بابق  تحت  رد  دـهراو و  تسوا  رد  هچ  ره  ملاع و  زا  و  دـسرب ، دـمرس 

زا دنامن و 
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هعـس رادـقم  هب  دوجو  کلامم  دوخ و  تکلمم  هب  عاجرا  ار  وا  ددرگ و  وا  لاح  لـماش  قح  تیاـنع  هکنآ  رگم  ددرگ ، قلطم  لوهجم 
ار تافـص  ءامـسا و  تاذ  هنییآ  رد  و  ددرگ ، وا  يارب  لـالج  لاـمج و  تاحبـس  فشک  عوجر  نیا  رد  و  دـیامن ، وا  تباـث  نیع  دوجو 
هب عوجر  رهاظم و  كولس  تیفیک  و  دوش ، لیان  تسوا  تیامح  لظ  رد  هچ  ره  دوخ و  تباث  نیع  دوهـش  هب  نآ  زا  و  دیامن ، هدهاشم 

و دوش ، رهاـظ  ماـقم  نیا  رد  لـسر  اـیبنا و  تاـماقم  فـالتخا  .ددرگ و  رختفم  توبن  تعلخ  هب  سپ ،  دوش ، فـشک  وا  بلق  رب  رهاـظ 
ماقم نیا  رد  لاقم  طسب  و  ددرگ ، فشکنم  اـهنآ  يارب  ماـقم  نیا  رد  هیلا  ثوعبم  هنم و  ثوعبم  تلاـسر و  هریاد  قیـض  هعـس و  رادـقم 
تسا یتامدقم  ار  نآ  هک  اریز  میدومن ،  رظن  فرـص  زین ، نیقیدص  ناهرب  زا  هکلب  نآ ،  زا  سپ ،  .درادن  قاروا  نیا  عضو  اب  یتبـسانم 

.دوش لیوطت  بجوم  اهنآ  حرش  هک 

قح تاذ  رد  بوغرم  عونمم و  رکفت  نایب  رد  میمتت : 

تسا عونمم  تاذ  رد  رکفت  هک  دنک  نامگ  لهاج  تسا  نکمم  تافص ،  ءامـسا و  تاذ و  رد  رکفت  میتفگ  ام  هکنیا  هک  تسناد  دیابب 
هفیرـش تاـیاور  زا  هچناـنچ  تسا ،  نآ  تیفیک  تاذ و  هاـنتکا  رد  رکفت  تسا  عونمم  هک  رکفت  نآ  هک  دـنادن  و  تاـیاور ،  بسح  هب 

ره رد  زین  امکح  هچنانچ  هتشاد ،  هقیقد  تامدقم  هک  فراعم  یضعب  هب  رظن  زا  دندرک  عنم  ار  لها  ریغ  زین  یهاگ  .دوش و  یم  هدافتسا 
تسا نهربم  اهنآ  بتک  رد  تاذ  هانتکا  هلاحتسا  اما  .دنا  قفاوم  ماقم  ود 
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روکذـم و اـهنآ  بتک  رد  لـها ،  ریغ  میلعت  عنم  مولع و  نیا  رد  لوخد  طیارـش  اـما  و  ملـسم .  عـیمج  دزن  نآ  رکفت  زا  عـنم  و  ( 334 ،)
و ( 335 ،) انیس یلعوبا  خیش  مالسا ،  گرزب  فوسلیف  نف و  ماما  ود  هچنانچ  تسا ،  روطسم  نآ  رخاوا  ای  بتک  لیاوا  رد  اهنآ  تیـصو 

 . عجارف .دندومرف  باب  نیا  رد  غیلب  تیصو  ( 338 ،) رافسا لوا  و  ( 337  ،) تاراشا رخآ  رد  ( 336  ،) نیهلءاتملاردص

میرک و نآرق  و  هدوب ،  اـفرع  لاـمآ  اـیبنا و  لاـسرا  تیاـغ  نآ ،  سیدـقت  هیزنت و  دـیحوت و  دوجو و  تاـبثا  يارب  تاذ  رد  رظن  اـما  و 
رییعت یلاعت  قح  ار  ءامـسا  نیدحلم  و  تسا ،  سدـقم  تاذ  تافـص  ءامـسا و  تالامک و  تاذ و  هب  ملع  زا  نوحـشم  هفیرـش  ثیداحا 

خیش دیحوت  یفاک و  لوصا  لثم  رابخا ، هربتعم  بتک  یهلا و  میرک  باتک  زا  رتشیب  نیملکتم  امکح و  بتک  زا  یباتک  چیه  و  هدومرف . 
تاحالطـصا و رد  طقف  اـمکح  بتک  اـیبنا و  زا  تاروثءاـم  نیب  قرف  .دـندومنن و  تافـص  ءامـسا و  تاذ و  تاـبثا  رد  روغ  قودـص ، 
 . ینعم رد  هن  تسا ،  لیـصفت  لاـمجا و  تاحالطـصا و  رد  هقف  هب  هعجار  راـبخا  هقف و  نیب  يدرف  هچناـنچ  تـسا ،  لیـصفت  لاـمجا و 

باتک زا  هدیجنـسن و  هدیدن و  هک  هریخا  نورق  رد  هدـش  ادـیپ  نالهاج  زا  یـضعب  ملع  لها  سابل  رد  هک  تسا  نآ  رد  تبیـصم  نکیل 
، ار فراعم  رد  رظن  دوخ  رازاب  جاور  يارب  هتـسناد ،  داعم  ءادبم و  هب  ملع  نالطب  لیلد  ار  دوخ  لهج  درجم  هدوب ،  يرب  يراع و  تنس 

هللا مالس  ایلوا ، ایبنا و  دصقم  تیاغ  هک 
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ییازـسان و ره  هدرمـش و  مارح  تسا ،  نآ  زا  نوحـشم  مهیلع ،  هللا  مالـس  تیب ،  لها  رابخا  ادـخ و  باتک  ياپاترـس  تسا و  مهیلع ، 
تاتـش هملک و  هقرفت  بابـسا  هدرک و  فرـصنم  داعم  ءادبم و  هب  ملع  زا  ار  ادخ  ناگدنب  بولق  هتـسنادن و  غیرد  نآ  لها  زا  ار  یتمهت 

اورکفتت ثیدح ال  هب  دوش  ثبشتم  تسیچ ،  يارب  قیسفت  ریکفت و  همه  نیا  هک  دوش  لا  ؤس  رگا  وا  زا  و  هدیدرگ ،  نیملـسم  تیعمج 
یم تاذ  رد  رکفت  ءامکح  هدرک  نامگ  هکنآ  یکی  تسا :  تلاهج  هابتـشا و  رد  تهج  ود  زا  لهاج  هراچیب  نیا  ( 339  .) هللا تاذ  یف 

رگید و  تسا .  ملع  نآ  هنهربم  لئاسم  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دـنناد ، یم  عنتمم  ار  نآ  هاـنتکا  ار و  تاذ  رد  رکفت  اـهنآ  هکنآ  اـب  دـننک ،
.دوش هدرب  یمسا  دیابن  سدقم  تاذ  هب  عجار  اقلطم  هدرک  نامگ  هتسنادن ،  ار  ثیدح  ینعم  هکنآ 

یم رارق  فاصنا  ار  مکح  مینک و  یم  دسر  شیوخ  رصاق  رظن  هب  هچنآ  اهنآ  نیب  عمج  و  میراگن ،  یم  ار  تایاور  زا  یضعب  نونکا  ام 
.دشاب رورض  دیاش  لطاب  لاطبا  ههبش و  عفر  يارب  یلو  تسا ،  جراخ  يردق  ام  داد  رارق  ثیدح و  حرش  زا  نیا  هچرگ  میهد . 

هللا ال یف  مالکلا  ناف  هللا ،  یف  اوملکتت  هللا و ال  قلخ  یف  اوملکت  مالـسلا :  هیلع  رفعج ، وبءا  لاق  لاـق :  ریـصب ، یبءا  نع  دانـساب  یفاـک 
تیفیک تاذ و  هانتکا  رد  ملکت )   ) ملکت زا  دوصقم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  دوخ  فیرـش  ثیدـح  نیا  و  ( 340) .اریحت الا  هبحاص  دادزی 

هب تسا  نآ 
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دشاب یهن  هک  دوش  یم  .ددرگن و  ریحت  بجوم  نآ  هیزنت  دیحوت و  تالامک و  ریاس  تاذ و  تابثا  رد  ملکت  الا  و  نآ ،  لیلعت  تبسانم 
لامتحا ود  نیا  هللا ،  همحر  ( 341  ،) یسلجم ثدحم  موحرم  .دوش و  ریحت  بابسا  اهنآ  يارب  مه  تاماقم  نیا  رد  ملکت  هک  یناسک  زا 

(342  .) هدومرف تیوقت  ار  یلوا  دنا و  هداد  لامتحا  میدرک  بیرقت  ام  هک  ینایب  نودب  ار 

ضعب نآ  هب  بیرق  نومـضم و  نیا  هـب  و  ( 343  ) هللا تاذ  یف  اوـملکتت  ـال  و  یـش ء ، لـک  یف  اوـملکت  زیرح : نع  يرخءا  هیاور  یف  و 
 . تسین رورض  همه  رکذ  هک  تسا  دراو  رگید  تایاور 

یلا اورظناف  هتمظع ،  یلا  اورظنت  نءا  متدرءا  اذا  نکلو  هللا ،  یف  رکفتلا  مکاـیا و  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  یفاـکلا  یف  و 
ثیدـح لـیذ  رد  هک  اریز  تسا ،  تاذ  هنک  رد  رکفت  رکفت  زا  دارم  هک  تـسا  نـیا  رد  رهاـظ  زین  تـیاور  نـیا  و  ( 344  .) هقلخ میظع 

لاثم لیبس  رب  نیا  و  یلاعت .  قح  تمظع  رب  قلخ  تمظع  زا  دینک  لالدتـسا  دـینک ، رظن  ار  یلاعت  قح  تمظع  دـیتساوخ  رگا  دـیامرف :
 . تسا قلخ  رد  رکفت  اهنآ  تفرعم  قیرط  هک  تسا  مدرم  عون  يارب  تسا و 

اهسفنب اهنآ  دوخ  دش  مولعم  هک  تسا  رکفت  ملکت و  زا  یهن  رد  هدراو  ثیداحا  تساهنیا ،  هب  بیرق  هک  رگید  ثیداحا  ضعب  و  اهنیا ،
.دیامن یم  ام  بولطم  رب  تلالد 

 : لاق مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  رکفت : باب  رد  تسا  یفاک  فیرـش  ثیدح  ار ، دصقم  دیامن  یم  حضاو  هک  يزیچ  و 
هللا و یف  رکفتلا  نامدا  هدابعلا  لضفءا 
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 ، تسین یهنم  هکنآ  رب  هوـالع  تافـص ،  ءامـسا و  ریاـس  تردـق و  رد  رکفت  و  تاذ ،  تاـبثا  قح و  رد  رکفت  سپ  ( 345  .) هتردق یف 
 . تسا تادابع  لضفا 

هنءا ملع  لجوزع  هللا  نا  لاقف ،  دـیحوتلا ، نع  مالـسلا ،  امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  لئـس  هک  تسا  دراو  یفاک  فیرـش  ثیدـح  رد  و 
تاذب میلع  وه  و  هلوق :  یلا  دـیدحلا  هروس  نم  تایالا  دـحءا و  هللا  وه  لق  یلاعت  هللا  لزنءاف  نوقمعتم ،  ماوقءا  نامزلا  رخآ  یف  نوکی 
عوجر ثعب و  قح و  هیزنت  دیحوت و  هک  هفیرـش ،  تایآ  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ ،  ( 346  .) کله دقف  کلذ  ءارو  مار  نمف  رودصلا 
تسا مارح  یلاعت  قح  رد  رکف  تفگ  دیاب  مه  زاب  هدش .  لزان  قیقد  ياهرکف  بابرا  نیقمعتم و  يارب  تسا ،  دراو  نآ  رد  تادوجوم 

حبس هک  تسا  نیا  هب  ندیـسر  اهنآ  تفرعم  تیاغ  هدروآ ؟  دیدح  هروس  لوا  رد  هدراو  فراعم  زا  رتشیب  میکح  فراع و  مادک  ایآ   ؟
یک ( 348  .) میلع یـش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوـالا و  وه  هفیرـش  هیآ  زا  اـیآ  ( 347  .) ضرالا تاومـسلا و  یف  ام  هللا 

یهلا میرک  باتک  تقیقح  يارب  رگا  هک  مسق  تسود  ناج  هب  دراد ؟ ینایب  رتهب  شـسدقم  تاذ  تاولج  یلاعت و  قح  فیـصوت  يارب 
مرکا لوسر  رابخا  راثآ و  بطخ و  ادخ و  باتک  هب  دییامن  هعجارم  يردـق  .درک  یم  تیافک  لد  لها  يارب  دوبن ، هفیرـش  هیآ  نیا  زج 

رتشیب فراع  میکح و  مادک  دوش  یم  روصت  هک  فراعم  دصاقم  زا  دصقم  ره  رد  دینیبب  مهیلع ،  هللا  مالس  وا ، نیموصعم  يافلخ  و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هک  يروط  هب  تسا ،  سدقم  تاذ  تافص  تاذ و  رب  لالدتـسا  قح و  فیـصوت  زا  نوحـشم  ناشتاملک  مامت  هدومن .  ینایب  اهنآ  زا 
.دوش یم  رادروخرب  نآ  زا  دوخ  مهف  ردق  هب  يا  هفیاط 

نآ تیفیک  تاذ و  هنک  رکفت  نآ  هک  تسا  عوـنمم  هبترم  کـی  هب  تاذ  رد  رکفت  هک  دوـش  یم  موـلعم  راـبخا  نـیا  عوـمجم  زا  سپ ، 
هرمآ هیهان و  رابخا  نیب  عمج  هکنآ  ای  ( 349  ) کله وه  فیک  هللا  یف  رظن  نم  تسا :  دراو  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا ، 
دراو دـنرادن ، ثحابم  هنوگ  نیا  رد  دورو  دادعتـسا  درادـن و  ناهرب  عامتـسا  تقاـط  ناـشبولق  هک  مدرم  زا  هتـسد  کـی  هکنیا  هب  دوش 

زا لضفا  هکلب  عجار ،  اهنآ  يارب  دنتـسه ، نآ  لـها  هک  یناـسک  اـما  و  تسا .  تاـیاور  دوخ  رد  عمج  نیا  رب  دـهاش  هچناـنچ  دـنوشن ،
 . تسا تادابع ،  عیمج 

ریغ تمهت  دساف و  بلطم  نیا  هب  ضرعت  زج  دوبن  يا  هراچ  یلو  میدـش ،  جراخ  یلکب  دوخ  دادرارق  دـصقم و  زا  ام  تروص ،  ره  رد 
لوق نیا  لوبق  رفن  کی  رگا  .دنک و  بولق  ضعب  رد  يریثءات  دیاش  هنسلا ،  رد  هدش  لوادتم  ریخا  ياهرصع  نیا  رد  هک  قح ،  یـضرم 

(350  .) یکتشملا هیلا  هللادمحلا و  .دنک و  تیافک  نم  يارب  دنک ،

تسا عونصم  رد  رکفت  رد  لصف ، 

و تسا .  رـشب  تقاط  رد  هک  يردـق  هب  تسا ،  تقلخ  قیاقد  نآ و  ناقتا  تعنـص و  فیاطل  رد  ترکف  رکفت ، تاجرد  زا  رگید  یکی 
قح ماقم  نآ  رد  ناهرب  ءادبم  هک  اریز  تسا ،  نیقیدص  ناهرب  سکع  نیا  و  تسا .  میکح  عناص  لماک و  ءادبم  هب  ملع  نآ  هجیتن 
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زا و  تسا ،  تاقولخم  ناهرب  ءادـبم  ماقم  نیا  رد  و  دوش ، لصاح  تایآ  رهاظم و  تایلجت و  هب  ملع  نآ  زا  و  تسا ،  همـسا  زع  یلاـعت 
دیاش اذـهل  و  تسین ،  نیقیدـص  ناهرب  زا  یظح  ار  اهنآ  تسا و  هماع  يارب  ناـهرب  نیا  .دوش و  لـصاح  عناـص  ءادـبم و  هب  ملع  اـهنآ 

.ار قولخم  هب  ملع  دوش  بجوم  ءادبم  هب  ملع  و  دوش ، وا  دوخ  هب  ملع  ءادبم  قح  رد  رظن  هک  دنیامن  راکنا  يرایسب 

تادابع عیمج  زا  لضفا  هیبلق و  لامعا  لیاضف  زا  هعفان و  مولع  زا  تقلخ  ماظن  ناقتا  تعنـص و  قیاـقد  فیاـطل و  رد  رکفت  هلمجلاـب ، 
یلو تسا ،  فراعم  لوصح  اـهنآ  یعقاو  رـس  یلـصا و  هجیتن  تاداـبع  عیمج  هچرگ  تسا .  جـیاتن  فرـشا  نآ  هجیتن  هک  اریز  تسا ، 

یتادهاشم ای  هدهاشم  رذب  اهنآ  يارب  یتدابع  ره  هک  تسا  یلها  نآ  يارب  زا  و  دوشن ، اهام  يارب  هجیتن  نیا  لوصح  رـس و  نیا  فشک 
نآ هیاپ  يروط  هب  و  هدیدرگن .  رسیم )  ) رشب يارب  نونکات  تقیقحب  تقلخ  رارسا  تعنص و  فیاطل  رب  عالطا  تروص ،  ره  رد  تسا . 

اب رـشب  رگا  دـیآ ، رظن  هب  ریقح  هچرگا  يدوجوم ،  ره  رد  هک  تسا  لامک  بولـسا  يور  زا  لیمج و  نآ  ماظن  تسا و  مکحم  قیقد و 
یلمج یلک  ماظن  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دننکن ، ادیپ  عالطا  نآ  زا  کی  رازه  هب  دـنوش ، قیقد  دـندرک  لصاح  اهنرق  رد  هک  یملع  لامک 

.دنرب نآ  قیاقد  فیاطل و  هب  یپ  دوخ  هصقان  هیئزج  راکفا  اب  دنهاوخب  دنروآرد و  رظن  تحت  رد  ار 

یکی هب  مینک  یم  بلج  ار  امش  رظن  نونکا  ام 
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 . لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  دیآ ، رامش  هب  تاسوسحم  زا  ماهفا و  هب  کیدزن  اتبسن  هک  تقلخ  قیاقد  زا 

هب دراد  نیمز  هک  صاخ  تکرح  نیعم و  تفاسم  هب  تسا  نیمز  سمـش و  نیب  رد  هک  یتبـسن  نیا  رد  اـمن  رکفت  نک و  رظن  زیزع ، يا 
عنـص و ناـقتا  هچ  دوـش ، یم  لـصاح  نآ  زا  لوـصف  زور و  بش و  هک  دـنک  یم  تکرح  ینیعم  رادـم  اـب  هـک  سمـش ،  دوـخ و  رود 

تروص رد  ترارح و  زا  لوا  تروص  رد  دوب ، رود  ای  دوب  کـیدزن  سمـش  ینعی  دوبن ، بیترت  نیا  اـب  رگا  هک  تسا  یلماـک  تمکح 
دیلوت نیمز ،  دوب  نکاس  تبـسن  نیمه  اب  هچنانچ  رگا  .دش و  یمن  ناویح  تابن و  ندعم و  نیوکت  نیمز  رد  تدورب ،  امرـس و  زا  مود 
يرود تیاغ  ینعی  جوا ،  هدـشن ،  زین  نیا  هب  افتکا  .دـش  یمن  نیوکت  لباق  نآ  مامت  ای  نیمز  رتشیب  و  دـش ، یمن  لوصف  بش و  زور و 
تیاغ ینعی  ضیـضح ،  و  دـیاین ، دراو  تانوکم  هب  همدـص  و  دوشن ، دایز  ترارح  هک  هدـش  عقاو  لامـش  بناج  رد  سمـش ،  زا  نیمز 

هام هدشن ،  افتکا  زین  نیا  هب  .دوشن  دراو  نیمز  نینکاس  هب  ررـض  امرـس  زا  هک  هدـش  عقاو  بونج  بناج  رد  نیمز ،  هب  سمـش  یکیدزن 
نیمز لامـش  رد  یتـقو  سمـش  هک  يروط  هب  هداد ،  رارق  فلتخم  نیمز  اـب  ریـس  رد  دراد ، نیمز  تادوـجوم  تیبرت  رد  ریثءاـت  هک  ار ،

 ، تسا یلامش  هقطنم  رد  کی  نیا  تسا ،  یبونج  هقطنم  رد  کی  نآ  یتقو  سکع ،  هب  و  یبونج ،  هقطنم  رد  رمق  تسا ، 
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 ، نآ قلاخ  زج  نآ  فیاطل  قیاقد و  هب  هطاحا  نکیل  تسا ،  هیرورـض  هسوسحم  روما  زا  یکی  اهنیا  .اهنآ  زا  ضرا  ناکـس  عافتنا  يارب 
.دنکن ادیپ  يدحا  تسا ،  طیحم  شملع  هک 

هک دوخ  هرهاظ  كرادم  رد  الوا  دیامن : رکفت  دوخ ، تقاط  ملع و  هعس  ردق  هب  دوخ ، تقلخ  رد  یسک  رگا  میتفر ،  رود  ردق  نیا  ارچ 
رارق یکاردا  هوق  دوش  یم  تفای  ملاع  نیا  رد  هک  یتاکردم  زا  هتـسد  ره  يارب  زا  هدـش  هتخاس  تاسوسحم  تاکردـم و  قبط  رب  اهنآ 
رارق هنطاب  ساوح  درک ، ناوتن  كرادا  هرهاظ  ساوح  اـب  هک  ار ، هیونعم  روما  و  یلوقعلاریحم ،  بیترت  تیعـضو و  هچ  اـب  هدـش ،  هداد 

.دیامن كاردا  ار  اهنآ  هک  دش  هداد 

نامتخاس حیرشت و  ندب و  ملع  امن ، رظن  فرص  تسا ،  هاتوک  نآ  رب  عالطا  زا  رـشب  تسد  هک  سفن ،  هیناحور  ياوق  حورلا و  ملع  زا 
اب تسا ،  یبیجع  بیترت  یبیرغ و  ماظن  هچ  نیبب  روایب ، رکف  رظن و  تحت  رد  ار  هنطاـب  هرهاـظ و  ءاـضعا  زا  کـی  ره  صاوخ  یعیبط و 

ندب هکنیا  اب  دنیامن ، یم  حیصف  نابز  اب  ار  دوخ  زجع  راهظا  املع  مامت  هدیسرن و  نآ  کی  رازه  هب  لاس  نرق  اهدص  اب  رـشب  ملع  هکنآ 
ردـق یـسمش  ماظن  لـباقم  رد  نآ  تادوجوم  همه  نیمز و  و  تسا ،  یلباـقان  هرذ  کـی  نیمز  تادوجوم  رگید  لـباقم  رد  ناـسنا  نیا 
هیئزج هیلک و  تاماظن  نیا  مامت  و  درادن ، یسوسحم  ردق  رگید  هیـسمش  تاموظنم  لباقم  رد  ام  یـسمش  هموظنم  مامت  و  درادن ، یلباق 

نآ زا  يا  هرذ  هب  هک  تسا  هدش  انب  یبترم  ماظن  مظنم و  بیترت  کی  اب 
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هب جاتحم  امـش  لقع  رکفت ، نیا  زا  سپ  ایآ  تسا .  زجاع  نآ  قیاـقد  زا  يا  هقیقد  مهف  زا  رـشب  ماـمت  لوقع  و  درک ، ناوتن  داریا  یـسک 
تـسین رگید  تادوجوم  هیبش  شزیچ  چیه  هک  یمیکح  رداق  ملاع  دوجوم  کی  هکنآ  هب  دنک  ناعذا  هکنآ  يارب  تسا  يرگید  بلطم 
(351  .) ضرالا تاومسلا و  رطاف  کش  هللا  یفءا  هدومرف ؟  داجیا  نقتم  بیترت  ماظن و  تمکح و  همه  نیا  اب  ار  تادوجوم  نیا 

هک یلد  مشچ  داب  روک  هدشن .  ادیپ  دوخ  هب  دوخ  طبر و  یب  تسا ،  زجاع  نآ  تایلک  مهف  زا  رشب  لوقع  هک  مظنم ،  تعنـص  همه  نیا 
کش و رد  زاب  راثآ  تایآ و  همه  نیا  اب  هک  یـسک  داب  دوبان  .دـنکن  هدـهاشم  تادوجوم  نیا  رد  ار  وا  لـیمج  لاـمج  دـنیبن و  ار  قح 

حیبست نیا  هک  دینک  يوعد  دیهد و  هئارا  ار  دوخ  حیبست  امش  رگا  تسا ؟  ماهوا  راتفرگ  هک  هراچیب  ناسنا  دنک  هچ  یلو  .دشاب  دیدرت 
رگا هک  تساجنآ  تبیصم  .دندنخ  یم  امـش  لقع  هب  رـشب  همه  هدش ،  مظنم  دشاب  هدرک  میظنت  ار  وا  یـسک  هکنآ  نودب  دوخ  هب  دوخ 

امش ملاع  يالقع  مامت  دننک و  یم  جراخ  القع  هرمز  زا  ار  امش  ایآ  دییامن ، زین  نآ  هرابرد  ار  يوعد  نیمه  هدروآ  رد  ار  یلغب  تعاس 
نونجم تفگ  دیاب  تسناد ،  جراخ  بابسا  للع و  هتشر  زا  ار  یئزج  هداس  ماظن  نیا  هک  یـسک  ایآ  هن ؟  ای  دننک  یم  نونج  هب  یمر  ار 

نیا هکلب  هن  ملاع ،  ماظن  نیا  هک  یسک  اب  درک  دیاب  هچ  سپ  تسناد ،  مورحم  ار  وا  دیاب  القع  قوقح  زا  تسا و 
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زا درخیب  مادک  ایآ  درک ؟ باسح  القع  هرمز  رد  دیاب  زاب  ار  وا  هدش ؟  ادیپ  دوخب  دوخ  تسا  یعدم  ار  وا ، ندـب  حور و  ماظن  ناسنا و 
رو هطوغ  دوخ  تلالـض  رحب  رد  تسین و  ملع  هب  هدـنز  زاب  هک  ناـسنا  داـب  هدرم  ( 352  ) هرفکءا ام  ناـسنالا  لـتق  تسا .  رتدرخیب  نیا 

 . تسا

تسا سفن  لاوحا  رد  رکفت  رد  لصف ، 

ود هب  رظن  نونکا  ام  .دوش و  لصاح  رامـش  یب  فراعم  رایـسب و  جـیاتن  نآ  زا  هک  تسا  سفن  لاوحا  رد  رکف  رکفت ، تاجرد  زا  یکی 
 . هقح عیارش  هماع و  توبن  ینعی ،  بتک ،  لازنا  لسر و  ثعب  هب  ملع  رگید  و  داعم ، موی  هب  ملع  یکی  میراد :  هجیتن 

هداد و تیمها  نآ  هباثم  هب  ار  همیکح  لئاسم  زا  يا  هلئـسم  رتمک  نیخماش  ءامکح  هک  تسا  نآ  درجت  لاـح  سفن ،  تـالاح  زا  یکی 
يدابم هک  هلدا ،  یضعب  هب  تهج  نیا  زا  میتسین ،  یلیصفت  هجو  هب  نآ  ددجت  تابثا  ددص  رد  نونکا  ام  .دنا و  هدومن  حضاو  نهربم و 

 . میزادرپ یم  دصقم  رکذ  هب  مییامن و  یم  افتکا  تسا ،  هن  ؤم  مک  نآ 

تاکاردا زکرم  هک  غامدـلا ،  ما  زا  ناسنا ،  ندـب  ءازجا  مامت  هبرجت ،  مکح  ءاضعالا و  هفرعم  املع  ءابطا و  قافتا  هب  هک  مییوگ  سپ ، 
طاطحنا و هب  ور  دـعب  هب  یگلاـس  ای 30  یگلاس  نس 35  زا  ندـب ،  هبلـص  هفیثـک  ءازجا  نیرخآ  اـت  تسا ،  سفن  ياوق  روهظ  لـحم  و 

.دوش نایامن  اوق  مامت  رد  یتسـس  فعـض و  هک  میدرک  هبرجت  زین  دوخ  ام  دوش و  کیدزن  یتسـس  فعـض و  قفا  هب  دراذـگ و  ناصقن 
رد یلو 
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نیا زا  تسا .  دادتـشا  یقرت و  هب  ور  تسا و  رتلماک  هیلقع  تاکاردا  هیناحور و  ياوق  دعب ، هب  لهچ  یـس و  نس  زا  ینعی  عقوم ،  نیمه 
فعـض هب  ور  ینامـسج  ياوق  ریاس  نوچ  يدوب ،  ینامـسج  رگا  هچ  تسین ،  ینامـسج  هیلقع  هیکرادا  ياوق  هک  دـیآ  لصاح  هجیتن  ، 

ياوق ماـمت  هک  اریز  هدـیدرگ ،  يوق  هیلقع  ياوق  هبرجت  لوصح  هیرکف و  ياوق  لاـمعا  ترثـک  زا  هک  درک  مهوت  ناوـتن  و  یتشاذـگ . 
نیا رب  لیلد  دوخ  نیا  و  لامک ،  توق و  هب  ور  هن  دور  لاوز  لـالحنا و  هب  ور  نآ  نتخادـنا  راـک  هب  نآ و  لاـمعا  ترثک  اـب  هینامـسج 

 . تسین ینامسج  مسج و  هیلقع و  ياوق  هک  تسا 

نـس ات  ینامـسج  ياوق  زا  کی  چـیه  ـالوا  هک  اریز  تسا ،  لـحم  یب  دوش  یم  صقاـن  مه  هیرکف  ياوق  هک  تلوهک  لاـح  هب  ضقن  و 
دادتشا هب  ور  تلوهک  نس  ات  تسا و  هیلقع  تاکاردا  دروم  مسج  زا  لحم  نالف  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  ات  تسین  دادتـشا  هب  ور  تلوهک 

هک تسا  رکف  هب  عجار  زین  تلوهک  لاح  رد  فعض  نآ  ایناث ، و  هدش .  فیعض  مه  رکف  هوق  هدش  فیعـض  هک  نونکا  و  هدوب ،  توق  و 
تقو نآ  رد  هلضاف  ای  هثیبخ  تاکلم  هضحم و  تاکرادا  اما  و  دراد ، هینامسج  ياوق  هب  جایتحا  هکنآ  ای  تسا ،  مسج  رد  هلاح  ياوق  زا 
لهچ نس  رد  كاردا  توق  نامه  ام  ياعدـم  تابثا  يارب  هلمجلاب ،  .دـشاب  رتمک  شروهظ  ای  راهظا  هچرگ  تسا ،  قباـس  زا  رتیوق  زین 

.دنک تیافک  یگلاس  هاجنپ 

دوخ طاسب  سفن  نوچ  هک  تسا  نآ  ضقن  لح  و 
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رتکیدزن ینامـسج  مسج و  ملاع  هب  هک  اوق  زا  کی  ره  دـیامن ، یم  شتاذ  نطاب  هب  عوجر  وا  ياوق  دـنک و  یم  عمج  ندـب  کلم  زا  ار 
توکلم درجت و  ملاع  زا  هک  ییاوق  اما  .دوش و  فیعـض  رترید  تسا  رتدـیعب  کی  ره  و  دراذـگ ، لـالک  یتسـس و  هب  ور  رتدوز  تسا 

 . تسین ینامسج  مسج و  سفن  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  دوش ، رتشیب  شدادتشا  ددرگ و  رتیوق  تسا 

مـسج سفن  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  ماسجا ،  قلطم  لاعفا  راثآ و  صاوخ و  اـب  تسا  داـضم  سفن  لاـعفا  راـثآ و  صاوخ و  زین  و 
دراو وا  رب  يرگید  تروص  دهاوخب  رگا  و  دنک ، یمن  لوبق  تروص  کی  زا  شیب  مسج  کی  هک  میناد  یم  هرورضلاب  ام  الثم  تیسن . 

 ، ینک شقن  تروص  کی  يذغاک  هحفـص  يور  رگا  الثم  .دیامن  لوبق  ار  مود  تروص  ات  دنک  تقرافم  وا  زا  لوا  تروص  دیاب  دوش 
ماـسجا ماـمت  رد  مکح  نیا  .دوـش و  لـیاز  یلکب  یلوا  تروـص  هکنیا  رگم  دوـشن ، شقتنم  رگید  تروـص  تسا  شقن  هک  یلحم  رد 
شقتنم وا  رد  زین  وا  اب  هداضم  ياهتروص  تسا  شقتنم  وا  رد  یتروص  هک  لاـح  نیع  رد  سفن  اـما  لـقع .  ترورـض  هب  تسا  يراـج 

.ددرگ لیاز  لوا  تروص  هکنیا  نودب  دوش  یم 

رب دـنک  مکح  تهج  نیا  زا  و  دوش ، شقتنم  هیهاـنتم  ریغ  تروص  سفن  رد  یلو  ددـنب ، شقن  یهاـنتم  تروـص  یمـسج  ره  رد  زین  و 
 . هیهانتم ریغ  روما 

( ار  ) ییاهتروص سفن  یلو  دوشن ، ادیپ  فنءاتسم  ببـس  نودب  نآ  رد  تروص  نآ  دیدرگ ، لیاز  وا  زا  یتروص  هک  یمـسج  ره  زین  و 
هک
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.دهد یم  دوع  جراخ  ببس  یب  دنک  یم  تبیغ  وا  زا 

ماـسجا و خنـس  زا  تسا و  درجم  نآ  سپ ،  تسا ،  داـضم  لاـعفا  راـثآ و  صاوـخ و  رد  ماـسجا  همه  اـب  سفن  هک  دـش  موـلعم  سپ ، 
و دوشن ، هلباق  هدام  یب  داـسف  هک  اریز  تسا  نهربم  دوخ  لـحم  رد  هچناـنچ  دـننک  یمن  ادـیپ  دـسافت  تادرجم  و  تسین ،  تاینامـسج 

 . تسین زیاج  وا  رب  دسافت  سپ  تسا ،  ماسجا  مزاول  زا  نآ  هک  اریز  درادن ، هلباق  هدام  درجم 

تسا و يرگید  ملاع  رد  یقاب  هکلب  دوشن ، بارخ  دساف و  نآ  زا  تقرافم  ندب و  بارخ  هب  سفن  هک  دش  لصاح  هجیتن  اهنیا  زا  سپ ، 
هدارا هکنآ  ات  تسا ،  لصاح  اهنآ  يارب  تمایق  زا  لـبق  هک  حاورا  سوفن و  يارب  زا  تسا  یناـحور  داـعم  نیا  و  تسین .  نآ  يارب  اـنف 

هب تامدـقم  نیا  زا  و  قلطم ،  رکنم  لباقم  رد  میتسه  داعم  قلطم  تابثا  ماقم  رد  نونکا  اـم  و  نادـبا .  هب  اـهنآ  دوع  هب  دریگ  قلعت  قح 
 . تسویپ حوضو 

قیاقد نآ و  قرط  هب  ندرب  یپ  هک  تسا  یتواقش  تداعـس و  داسف و  حالـص و  ضرم و  تحـص و  سوفن  يارب  زا  هک  تسناد  دیابب  و 
نیا زا  لبق  تسا و  ماـظن  نسحا  هک  متا ،  ماـظن  رد  راـچان  تسین ،  نکمم  قح  سدـقم  تاذ  زج  يدـحا  يارب  نآ  دـسافم  حـلاصم و 

هار تیادـه  تواقـش و  تداعـس و  قرط  میلعت  تسا ،  روـما  همه  رب  فـقاو  تسا و  قـالطالا  یلع  میکح  نآ  مظنم  هـک  دـش  موـلعم 
اریز دوش ، لامها  تسا  عنتمم  سوفن  جالع  قرط  مالعا  داسف و  حالص و 
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مامت زا  ءادبم  سدقم  تاذ  هک  دش  مولعم  تهج .  یب  ملظ  لخب و  ای  تردق  رد  صقن  ای  دیآ  مزال  ملع  رد  صقن  ای  نآ  لامها  رد  هک 
میظع یللخ  تواقـش  تداعـس و  قرط  تیادـه  لامها  رد  و  تسا .  قالطالا  یلع  ضیفم  قالطالا و  یلع  لماک  وا  تسا :  يرب  اـهنیا 

تداعـس و قیرط  هک  دـش  مزال  متا  ماظن  رد  سپ ،  .دوش  راکـشآ  تکلمم  ماظن  رب  گرزب  لـالتخا  داـسف و  دـیآ و  دراو  تمکح  رد 
هخـسن زا  ترابع  هک  تعیرـش ،  هکنآ  یکی  دش : لصاح  هحـضاو  هجیتن  ود  نایب  نیا  زا  .دـیامرف و  مالعا  ار  تیادـه  قرط  تواقش و 

مولعم .دیامرف و  یم  راچان  ار  نآ  مالعا  یلاعت  قح  هکنآ  رگید  و  تسین .  قح  سدقم  تاذ  شیپ  زج  تسا ،  هیناسفن  ضارما  حالصا 
روص ریثءات  توکلم و  کلم و  طبر  تسا و  زجاع  نآ  كاردا  زا  القع  لقع  هک  یقیقد  لماک  ملع  گرزب و  دصقم  نینچ  کی  تسا 

هک تسا  حضاو  .دشاب و  قح  میلعت  هب  دیاب  ینعی ،  دوش ، عقاو  ماهلا  یحو و  قرط  هب  دیاب  دبال  دنادن ، يدحا  ار  سفن  نطاب  رد  هیکلم 
هک دوش  ادـیپ  یکی  نرق  دـنچ  ره  رد  و  دـنرادن ، ار  هفیظو  نیا  ماجنا  ماقم و  نیا  دادعتـسا  دنتـسین و  تعلخ  نیا  لباق  رـشب  دارفا  مامت 

تداعـس قرط  هک  دیامرف  ثوعبم  ار  وا  یلاعت  قح  .دهد  ماجنا  ار  یگرزب  دصقم  وچمه  کی  دناوتب  دـشاب و  هفیظو  وچمه  کی  قیال 
 . تسا هماع  توبن  زا  ترابع  نیا  .دیامن و  هاگآ  دوخ  حالص  هب  ار  مدرم  دنامهفب و  رشب  هب  ار  تواقش  و 

، اجنیدب دش  یهتنم  مالک  نوچ  و 
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تسا نیا  نآ  و  تشاد .  بوسحم  دیاب  تایهیدب  زا  هدنـسیون  رظن  هب  مه  ار  نآ  هک  مینک ،  یم  نایب  ار  یبلطم  کی  دارطتـسا  قیرط  هب 
عیارـش هب  مییامن  عوجر  و  دـشاب ، دـیاب  رـشب  نیب  رد  یلاـعت  قح  بناـج  زا  یتعیرـش  هک  يرورـض  ملع  اـب  میناد  یم  هکنآ  زا  سپ  هک 

یم مالسا  تعیرش  رگید  و  يراصن ،  تعیرش  رگید  و  دوهی ، تعیرـش  یکی  تسا :  تعیرـش  هس  اهنآ  هدمع  هک  رـشب  نیب  رد  هلومعم 
هقح و دـیاقع  هب  عجار  یکی  هک  تسا  نآ  رب  عیرـشت  رادـم  عیارـش و  ساـسا  هک  ماـقم ،  هس  رد  مالـسا  تعیرـش  هک  هرورـضلاب  مینیب 

لصاو هدمع  هک  مالسلا ،  هیلع  ایبنا ، هیزنت  فیصوت و  هکئالم و  هب  ملع  نآ و  تیفیک  داعم و  قح و  هیزنت  فیـصوت و  هیهلا و  فراعم 
 ، هیعامتجا هیدرف و  هیبلاق  لامعا  هب  عجار  موس  و  هلـضاف ،  قالخا  سفن و  حالـصا  هدـیمح و  لاـصخ  هب  عجار  رگید  و  تسا ،  عیارش 

و تسین .  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هک  دبای  یم  دنک ، رظن  ضرغیب  فصنم  ره  هکلب  تسا .  نارگید  زا  رتلماک  نآ  ریغ  هیندم و  هیـسایس و 
دوجو دشاب  مات  لماک و  یترخآ  ییایند و  لحارم  مامت  رد  دشاب و  ناقتا  نیا  هب  هک  یتعیرـش  نوناق و  رـشب ، یناگدـنز  هرود  مامت  رد 

 . تسا نآ  تیناقح  رب  لیلد  رتگرزب  دوخ  نیا  و  هتشادن ، 

هدنامهف و اهنآ  هب  ار  تیاده  قرط  هدومرف و  عیرـشت  یلاعت  يادخ  رـشب  يارب  زا  یتعیرـش  هکنیا  هماع و  توبن  تابثا  زا  دعب  هلمجلاب ، 
 ، هدروآرد ماظن  مظن و  تحت  رد  ار  اهنآ 
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عیمج رد  عیارش  نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن  زج  درادن  همدقم  چیه  هب  جایتحا  مالـسا  نید  تیقح  تابثا 
هیدرف فیلاکت  هیـصخش و  هیعون و  فیاظو  ات  هیناسفن ،  تاکلم  هقح و  فراعم  زا  ناسنالا ،  ینب  جایتحا  دوش  یم  روصت  هک  یلحارم 
لوقع هچ  ره  هک  اریز  ( 353  .) هیلع یلعی  ولعی و ال  مالسالا  دیامرف : یم  هک  تسا  فیرـش  ثیدح  یناعم  زا  یکی  نیا  و  هیعامتجا .  و 

دـنوش و رتعـضاخ  نآ  تیادـه  رون  شیپ  دـننک ، رظن  مالـسا  نیهارب  جـجح و  هب  یتقو  ددرگ ، دایز  اهنآ  تاکاردا  دـنک و  یقرت  رـشب 
.دنکن نآ  رب  هبلغ  ملاع  رد  یتجح 

نـسح تانئاک و  تقلخ  ناقتا  هک  روط  نیمه  هک  دـش  نیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا ،  متاخ  توبن  تابثا  رب  اـم  ناـهرب  لـصحم 
 ، تسا لیالج  فیاطل و  قیاـقد و  هب  طـیحم  شملع  هک  تسوا  مظنم  يدوجوم  کـی  هک  دـنک  یم  تیادـه  ار  اـم  نآ  مظن  بیترت و 
 ، يورخا يویند و  يونعم ،  يداـم و  تاـجایتحا  ماـمت  لـفکتم  هک  نآ  لـماک  بیترت  ماـظن و  نسح  تعیرـش و  کـی  ماـکحا  ناـقتا 

رـشب هلیاع  تاجایتحا  مامت  رب  علطم  طیحم  ملع  کی  نآ  مظنم  عرـشم و  هکنآ  هب  دـنک  یم  تیادـه  ار  اـم  تسا ،  يدرف  یعاـمتجا و 
یصخش دنا و  هتـشون  للم  نیخروم  همه  ار  وا  تایح  خیرات  هک  رـشب ، رفن  کی  لقع  زا  هک  میناد  یم  لقع  تهادب  هب  نوچ  و  تسا ، 

رداص مامت  مات و  ماظن  لماک و  بیترت  نیا  هدش ،  تیبرت  فراعم  تالامک و  زا  يراع  طیحم  رد  هدرکن و  لیصحت  هک  هدوب 
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نآ هب  ماـهلا  یحو و  قـیرط  هب  هدـش و  عیرـشت  تعیرـش  نیا  هعیبطلاءارواـم  بیغ و  قـیرط  زا  هک  مـیمهف  یم  هرورـضلاب  دـش ، دـناوتن 
 . هجحلا حوضو  یلع  هللادمحلا  و  هدیسر .  راوگرزب 

رد نوچ  یلو  میامن  نایب  تسا ،  دـهز  نآ  هجیتن  تسا و  کلم  ملاع  رد  ترکف  نآ  هک  ار ، رکفت  زا  يرگید  ماقم  هک  متـشاد  رظن  رد 
 . مدومن رظن  فرص  نآ  زا  اذهل  دش  عوضوم ،  زا  جراخ  هکلب  ینالوط ،  بلطم  دش و  هتخیسگ  ملق  نانع  هقباس  تاماقم 

تسا بش  يرادیب  تلیضف  رد  لصف ، 

یلوم بانج  کبر .  هللا  قتاو  کبنج  لیللا  نع  فاج  دـیامرف : یم  هک  فیرـش  ثیدـح  زا  رگید  هرقف  ود  نایب  اـم  همذ  رب  دـنام  یقاـب 
بش و يرادـیب  راـگدروررپ ، ياوقت  ههبنم و  تارکفت  هیبـلق و  لاـمعا  نیرق  كراـبم  مـالک  نیا  رد  هیلع ،  هللا  مالـس  نینم ،  ؤـملاریما 
زا هفیرـش  ثیداحا  رد  هچنانچ  تسا .  نآ  تیمها  تلیـضف و  لامک  رب  لیلد  نیا  و  تسا ،  هداد  رارق  تدابع  يارب  ار  شارف  زا  یفاجت 
رد يرادیب  هکلب  هدوب  نآ  رب  تبظاوم  رب  مالعا  ءاملع  ماظع و  خـیاشم  يدـه و  همئا  هریـس  و  هدـش ،  دـیجمت  یلیخ  فیرـش  لمع  نیا 

املع عجرم  بهذم و  رادم  هیماما و  بتک  مظعا  هک  هعیشلا ،  لئاسو  باتک  رد  .دنداد  یم  تیمها  تدابع  زا  رظن  عطق  اب  ار  بش  رخآ 
یم قحال  قباس و  هب  هلاوح  زاب  و  هدومرف ،  رکذ  نآ  كرت  تهارک  رب  ثیدـح  نیدـنچ  و  نآ ،  لـضف  رد  ثیدـح   41 تسا ،  اـهقف  و 

هب كربت  نمیت و  يارب  ام  یلو  تساصحا ،  دح  زا  شیب  هریغ  هیعدا و  بتک  رد  ثیداحا  هتبلا  و  ( 354) .دیامرف
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 : میزادرپ یم  ثیدح  دنچ  رکذ 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  هیصو  یف  ناک  لوقی  مالـسلا  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمـس  لاق  رامع ، نب  هیواعم  نع  هدانـساب  یفاکلا  نع 
کیلع لیللا و  هالـصب  کیلع  و  لاق :  نءا  یلا   ... هنعءا مهللا  لاق :  مث  .اهظفحاف  لاصخب  کـسفن  یف  کیـصوءا  یلع  اـی  لاـق :  یلعل 

هلمج رد  دوب  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  دـیوگ  رامع  نب  هیواـعم  ( 355  .) لیللا هالـصب  کیلع  لیللا و  هالـصب 
.ار اهنآ  نک  ظفح  سپ  ییاهتلصخ ،  هب  تدوخ  رد  ار  وت  منک  یم  تیـصو  یلع  ای  تفگ :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، ياهتیـصو 
هب داب  وت  رب  و  بش ،  زامن  هب  داب  وت  رب  و  بش ،  زامن  هب  داب  وت  رب  و  دومرف : هکنآ  ات  .ار  وا  امرف  تناـعا  ایادـخ  راـب  تفگ :  نآ  زا  سپ 

.دوش یم  هدیمهف  تیمها  لامک  ثیدح  لیذ  ردص و  زا  بش .  زامن 

، دمحم ای  لاقف :  ینظع .  لیئربجل :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  لاق  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  لاصخلا  نع  و 
همایق نم  ؤملا  فرـش  نءا  ملعا ،  و  هیقالم ،  کناف  تئـش  ام  لمعا  و  هقرافم ،  کناف  تئـش  ام  بحءا  و  تیم ،  کناف  تئـش  اـم  شع 

هب ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  ندومن  هظعوم  و  رکذ ، هب  نداد  صاـصتخا  ( 356  .) سانلا ضارعءا  نع  هفک  هزع  و  لـیللاب ، 
یم ار  نآ  زا  رتمهم  يزیچ  نیما  لیئربج  رگا  .دنک و  یم  فشک  نآ  تیمها  لامک  زا  رما ، نیا 
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.درک یم  ضرع  ار  نآ  هظعوم  ماقم  رد  تسناد 

هالص قزر  نمف  ثیدح :  یف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق :  هنع ،  هللا  یـضر  سابع ،  نبا  نع  هدانـساب  سلاجملا  یف  و 
نیع و  عشاخ )  ندب  و   ) میلـس بلق  هقداص و  هینب  لجوزع  یلـص هللا  و  اغباس ، اءوضو  ءاضوتف  اصلخم ، ماق هللا  همءا ،  وءا  دبع ، نم  لیللا 
فـص لک  یفرط  دـحءا  الا هللا ،  مهددـع  یـصحی  ام ال  فص  لک  یف  هکئالملا ،  نم  فوفـص  هعبـس  هفلخ  یلاـعت  هللا  لـعج  هعماد ، 

(357  .) تاجرد مهددعب  هل  لجوزع  هللا  بتک  غرف ،  اداف  برغملاب ،  رخالا  قرشملاب و 

 ، نز ای  درم  زا  بش  زامن  ار  وا  دوش  يزور  هک  یـسک  سپ  یثیدح :  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف  تفگ  سابع  نبا 
بلق یتسار و  تین  اـب  لـجوزع  يادـخ  يارب  دـنک  زاـمن  و  یباداـش ،  يوضو  دریگب  وضو  سپ  صـالخا ،  اـب  ادـخ  يارب  دزیخ  اـپ  هب 

هرامـش ار  یفـص  ره  هک  هکئالم  زا  فص  تفه  وا  رـس  تشپ  یلاعت  يادـخ  دـهد  رارق  ینایرگ ،  مشچ  و  یعـشاخ )  ندـب  و   ) یمیلس
يادخ دسیونب  دوش ، غراف  هک  یتقو  سپ  تسا .  برغم  هب  يرگید  قرـشم و  هب  فص  ره  بناج  کی  ادخ ، رگم  ار  ناشددع  دـیامنن 

 . یتاجرد اهنآ  ددع  هب  وا  يارب  زا  یلاعت 

نم یلا  بحءا  لیللا  فوج  یف  ناـتعکرلا  لوقی :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  تعمـس  لاـق :  سنءا  یلا  هدانـساب  لـلعلا  نع  و 
(358) اهیف ام  ایندلا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  مدینش  دیوگ  سنا 
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 . تسوا رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  شپ  تسا  رتبوبحم  بش  لخاد  رد  تعکر  ود  دومرف : یم  ، 

(359  .) تسایند تنیز  دالوا  لام و  هچنانچ  ترخآ و  تنیز  تسا و  نم  ؤم  فرش  بش  زامن  هک  تسا  دراو  رایسب  ثیداحا  رد  و 

الیلخ میهاربا  هللا  ذختاام  لوقی :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  تعمس  لاق :  يراصنالا  هللادبع  نبرباج  یلا  هدانـساب  للعلا  نع  و 
(360  ) ماین سانلا  لیللاب و  هالصلاو  ماعطلا  ماعطال  الا 

ماعط و ندیناروخ  يارب  رگم  تسود ،  ار  میهاربا  ادـخ  تفرگن  دومرف : یم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  مدینـش  دـیوگ  رباج 
يارب یلو  درک ، یم  تیافک  تلیضف  کی  نیا  زج  بش  زامن  يارب  دوبن  رگا  .دندوب و  باوخ  مدرم  هکنآ  لاح  بش و  رد  ندرک  زامن 
یماقم هچ  ار  يا  هدـنب  یلاعت  قح  نتفرگ  تسود  تسا و  یتعلخ  هچ  تلخ  تعلخ  میناد  یمن  اـهام  تسین .  نم  لاـثما  نآ  و  شلها ، 

ای يزیزع  بوبحم  رگا  زین  وت  .دـنکن  رظن  اهنآ  هب  دـنهد  لیلخ  هب  رگا  ار  اهتـشهب  مامت  نآ .  روصت  زا  تسا  زجاع  لوقع  ماـمت  تسا ، 
ینغتـسم اهنآ  زا  قیدص  ءاقل  بوبحم و  لامج  هب  ینک و  تلفغ  یتمعن  زان و  ره  زا  دوش ، دراو  وت  رب  یـشاب و  هتـشاد  یبوبحم  قیدص 

 . تسا نیقرشملا  نیب  قرف  بسانت و  یب  یلیخ  لثم  نیا  هکنآ  اب  يدرگ ، 

یف باوث  هل  الا و  دـبعلا  هلمعی  نسح  لمع  نمام  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  هریـسفت  یف  میهاربا  نب  یلع  نع  و 
نیبی مل  هللا  ناف  لیللا ،  هالص  الا  نآرقلا 
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سفن ملعت  الف  نوقفنی .  مهانقزر  امم  اعمل و  افوخ و  مهبر  نوعدی  عجاضملا  نع  مهبونج  یفاجتت  لاقف :  هدـنع ،  هرطخ  میظعل  اهباوث 
(361  .) نولمعی اوناک  امب  ءازج  نیعءا  هرق  نم  مهل  یفخا  ام 

يارب زا  هکنیا  رگم  هدنب  ار  نآ  دروآ  یم  اج  هب  هک  ییوکین  لمع  تسین  دومرف : هک  دناسر  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دـنس 
سپ .وا  دزن  نآ  نءاـش  تمظع  يارب  ار  نآ  باوـث  هدوـمرفن  ناـیب  دـنوادخ  اـنامه  سپ  بش ،  زاـمن  زجب  نآرق ،  رد  تسا  یباوـث  نآ 

يزور هک  يزیچ  زا  و  راک ، عمط  ناسرت و  ار  دوخ  راگدرورپ  دـنناوخ  یم  اههاگباوخ ، زا  ار  دوخ  ياـهولهپ  دـننک  یم  رود  هدومرف : 
هچنآ يازج  نآ  رورس  هدید و  ینـشور  زا  اهنآ  يارب  زا  هدش  ناهنپ  هک  يزیچ  یـسک  دناد  یمن  سپ  دننک ، یم  قافنا  ار  اهنآ  میدرک 

.دندرک یم  لمع  ار 

؟ دوب دهاوخ  هچ  تسیچ و  تسین ،  هاگآ  نآ  رب  سک  چیه  هک  هدومن ،  یفخم  هدومرف و  هریخذ  یلاعت  يادـخ  هک  ینیعلا  هرق  نیا  ایآ 
 ، هدومرف نایب  لامعا  ریاس  يارب  هچنانچ  دومرف ، یم  نایب  دوب  یتشهب  نوگانوگ  ياهتمعن  هیلاع و  روصق  هیراج و  راـهنا  سنج  زا  رگا 

درک ناوت  یـسک  دزـشوگ  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  نآ  تمظع  تسا و  خنـس  نیا  ریغ  دوش  یم  مولعم  .دندش  علطم  نآ  رب  هللا  هکئالم  و 
.ایند ملاع  نیا  نینکاس  يارب  اصوصخ 

رت و عیـسو  يردق  اهتنم  ایند  ياهناتـسغاب  لثم  نآ  تانج  تشهب و  نکم  نامگ  اجنیا ، ياهتمعن  هب  نکم  هسیاقم  ار  ملاع  نآ  ياهتمعن 
 ، تسا یهلا  هناخ  نامهم  قح و  تمارک  راد  اجنآ  تسا ،  رت  یلاع 
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هدش مهارف  نآ  لها  يارب  هک  یتشهب  ياه  هلح  زا  رات  کی  لباقم  هکلب  تسین ،  یتشهب  نیعلاروح  يوم  رات  کی  لباقم  ایند  نیا  مامت 
یلو هدومرف .  رکذ  نایب  نادـب  نآ  میظعت  ماقم  رد  هدادـن و  رارق  اهنیا  ار  بش  رد  رازگزامن  يازج  یلاعت  قح  لیـصفت  نیا  اـب  تسین ، 

شوغامه نارگ  باوخ  اب  حبص  ات  مینارذگب و  تلفغ  هب  روط  نیا  دوبن  نکمم  الا  و  میتسین ،  نیقی  لها  تسس و  ام  نامیا  هک  تاهیه 
جارعم هیطم  اهبـش  دریگب و  سنا  قح  رکف  رکذ و  اب  دـنک و  هاگآ  زامن  رـس  تقیقح و  هب  ار  ناسنا  بش  يرادـیب  هچنانچ  رگا  میوش . 

.دوب دناوتن  ییازج  وا  يارب  قح  لیمج  لامج  زج  رگید  هک  ( 362) دوش وا  برق 

یتسم و رب  زور  ره  هکلب  میتسه .  یقاب  تعیبط  رکـس  رد  میزیخ و  یمنرب  باوخ  زا  رمع  رخآ  ات  هک  تلفغ  لـها  اـم  لاـح  هب  ياو  يا 
خنس زا  هچرگ  مینک ،  یم  هچ  ره  میمهف و  یمن  رگید  زیچ  اهنآ  حکنم  برـشم و  لکءام و  تیناویح و  ماقم  زج  .دیازفا  یم  ام  تلفغ 

ضرع لیلخ  هدوب ؟  ام  زامن  لثم  نمحرلا  لـیلخ  زاـمن  هک  يدرک  ناـمگ  مینک .  یم  جرف  نطب و  هرادا  يارب  زاـب  دـشاب ، مه  تاداـبع 
زاب یلو  میبلط !  یم  تسا  نک  اور  تجاح  مینک  نامگ  رگا  ناطیـش  زا  ار  دوخ  تاجاح  اـم  و  ( 363) دومرفن نیما  لیئربج  هب  تجاح 

کی اب  دیامرف و  يریگتسد  مک  مک  یلاعت  يادخ  نآ ،  هب  تداع  سنا و  بش و  يرادیب  یتدم  زا  سپ  تسا  نکمم  .دش  دیابن  دیماان 
وت رب  تمحر  تعلخ  یفخ  فطل 
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صلخم یناوت  یمن  رگا  .زادرپم  طقف  رهاظ  حیحـصت  تئارق و  دـیوجت  هب  ار  همه  شابم و  لفاغ  المجم  تدابع  رـس  زا  یلو  .دـناشوپب 
هب تاجرد  همه  زا  هک  تریس  ناویح  یـصاع  ریقف  زا  يدای  شوکب و  هدومرف  یفخم  یلاعت  قح  هک  ینیعلا  هرق  نآ  يارب  لقاال  يوش ، 

یلا هبانالاو  رورغلاراد ، نع  یفاجتلا  ینقزرا  مهللءا  ناوخب :  تین  صولخ  هجوت و  اب  و  نکب ،  يدش  لیام  رگا  هدرک  تعانق  تیناویح 
(364  .) توفلا لولح  لبق  توملل  دادعتسالا  و  دولخلاراد ،

تسا يوقت  نایب  رد  لصف ، 

رماوا و تفلاـخم  زا  سفن  ظـفح  زا  تسا  تراـبع  راـبخا ، ناـسل  فرع و  رد  و  تسا .  يرادـهگن  ینعم  هب  هیاـقو  زا  يوقت  هک  نادـب 
كرت هب  تاروظحم  رد  عوقو  زا  سفن  لـماک  يرادـهاگن  غیلب و  ظـفح  رد  دوش  لامعتـسا  اریثک  .وا و  ياـضر  تعباـتم  قح و  یهاون 

عقی نءا  کشوی  یمحلا  لوح  عتر  نم  و  ( 365  .) ملعی ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب ،  دخءا  نم  و  تاهبتـشم . 
(366  .) هیف

یمادام هک  اریز  درادـن ، ناکما  یماقم  لوصح  زین  نآ  یب  یلو  تسین  تاماقم  لاـمک و  جرادـم  زا  هچرگ  يوقت  هک  تسناد  دـیابب  و 
ذیاذـل تایهتـشم و  عبات  هک  یمادام  و  تسین ،  نآ  قیرط  کلاس  تیناسنا و  باب  رد  لخاد  تسا ،  تامرحم  ثول  هب  ثولم  سفن  هک 

وا بلق  رد  ایند  هب  هقالع  بح و  ات  و  دـهدن ، خر  وا  يارب  هیناسنا  تالامک  ماقم  لوا  تسوا ،  ماک  رد  ذـیاذل  توالح  تسا و  هیناسفن 
، ددرگن لیان  نیبحم  نیصلخم و  ماقم  هب  تسوا ،  تاذ  نماک  رد  سفن  بح  ات  و  دسرن ، نیدهاز  نیطسوتم و  ماقم  هب  تسا ،  یقاب 
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 ، تسا یلجتم  وا  تاذ  نطاب  رد  ءامـسا  تارثک  ات  و  دسرن ، نیبوذـجم  ماقم  هب  تسا ،  رهاظ  وا  بلق  رد  توکلم  کلم و  تارثک  ات  و 
نیکمت ماقم  هب  تسا ،  راک  رد  نیولت  ات  و  دـسرن ، انف  لامک  ماقم  هب  دراد  تاـماقم  هب  تاـفتلا  بلق  اـت  و  ددرگن ، لـیان  یلک  ياـنف  هب 

 ، تایهتـشم زا  هصاخ  و  تسا ،  تامرحم  زا  هماع  يوقت  سپ ،  دنکن ، يدبا  یلزا و  یلجت  وا  رـس  رد  یتاذ  مسا  ماقم  هب  تاذ  دسرن و 
و یئامـسا ،  تارثـک  زا  ناـیناف  و  یلاـعفا ،  تارثـک  روـهظ  زا  نابوذـجم  و  سفن ،  بح  زا  ناـصلخم  و  اـیند ، هب  هقـالع  زا  نادـهاز  و 

(367  .) ترمءا امک  مقتساف  تانیولت :  زا  نانکمتم  و  انف ، هب  هجوت  زا  نالصاو 

يارب میهافم  بجح  رد  ندـنام  بجتحم  تاحالطـصا و  رد  تریح  زج  نآ  رکذ  هک  تسا  یحرـش  بتارم  نیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  و 
يارب هک  رما  لوا  رد  اوقت  زا  يا  همش  رکذ  هب  مییامن  هجوت  فطع  نونکا  تسا .  یلها  ینادیم  ره  يارب  زا  و  درادن ، يا  هجیتن  ام  لاثما 

 . تسا مهم  عون 

هماع ياوقت  نایب  رد  لصف ، 

زین هدازیمدآ  حور  یناسنا و  سفن  يارب  یجلاعم ،  جـالع و  تسا و  یـضرم  تحـص و  ندـب  نیا  يارب  زا  هچناـنچ  هک  زیزع  يا  نادـب 
و تیناسنا ،  قیرط  رد  لادـتعا  زا  تسا  ترابع  نآ  تمالـس  تحـص  تسا .  یجلاعم  جـالع و  یتمالـس و  مقـس و  ضرم و  تحص و 

ضارما زا  رتشیب  هجرد  نارازه  هیناـسفن  ضارما  تیمها  و  تسا .  تیناـسنا  هداـج  زا  فارحنا  قیرط و  زا  جاـجوعا  نآ  مقـس  ضرم و 
هک اریز  تسا ،  هینامسج 
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ضارما مامت  دش ، بلس  ندب  زا  سفن  هجوت  دمآ و  گرم  هک  نیمه  و  توم ،  لولح  هب  ار  ناسنا  دیامن  یم  یهتنم  ضارما  نیا  تیاغ 
هتـساوخن يادـخ  رگا  نکیلو  .دـنامن  یقاب  وا  يارب  هیندـب  ماقـسا  مالآ و  زا  کیچیه  دوش و  عفترم  وا  زا  هیداـم  ياـهللخ  هینامـسج و 
شیادـیپ لوا  شیوخ ،  توـکلم  هب  هجوـت  لوـصح  ندـب و  زا  سفن  هجوـت  بلـس  لوا  دـشاب ، هیـسفن  ماقـسا  هیحور و  ضارما  ياراد 

بلـس و  هدومن ،  دوخیب  دوخ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتاردـخم  لـثم  نآ ،  هب  قلعت  اـیند و  هب  هجوـت  لـثم  تسا .  نآ  ماقـسا  ضارما و 
تاذ نطاب  رد  هک  یـضارما  ماقـسا و  مالآ و  دـمآ ، دوخ  هب  هک  نیمه  و  تسا .  نآ  ندـمآ  دوخ  هب  ثعاب  ندـب  يایند  زا  حور  هقـالع 

ادـیوه هدوب  ناهنپ  رتسکاخ  ریز  رد  هک  هدوب  یـشتآ  لـثم  هدوب و  یفخم  تقو  نآ  اـت  هک  اـهنآ  ماـمت  دـنک و  موجه  وا  هب  همه  تشاد 
اهراشف و تحت  رد  لاس  نارازه  زا  سپ  دشاب ، یندش  لیاز  رگا  ای  دشاب ، وا  مزالم  دوشن و  لیاز  وا  زا  ای  مالآ  ضارما و  نآ  .ددرگ و 
ممهابج و اهب  يوکتف  منهج  ران  یف  اهیلع  یمحی  موی  یلاعت :  لاـق  ( 368  .) یکلا ءاودلا  رخآ  دوش : عفترم  اهغاد  اهـشتآ و  اهتمحز و 

(369  .) مههروهظ مهبونج و 

نوگانوگ ياه  هخسن  یضرم  تحص  هب  يدنم  هقالع  تقفـش و  لامک  اب  هک  تسا  قفـشم  ءابطا  هلزنم  مالـسلا ،  مهیلع  ءایبنا ، هلزنم  و 
هلزنم و  ( 370  .) قح نادرگاش  مینابیبط  ام  تیادـه :  قرط  هب  دـندومرف  تیادـه  ار  اهنآ  دـندروآ و  اهنآ  يارب  اهنآ  لاـح  تبـسانم  هب 

هیحور لامعا 
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ياهزیچ زا  زیهرپ  هلزنم  نآ  بتارم  زا  هبترم  ره  رد  اوقت  هلزنم  هچناـنچ  تسا ،  ضارما  ياود  هلزنم  هیندـب  هیرهاـظ و  لاـمعا  هیبلق و  و 
.دتفا رث  ؤم  بیبط  هخسن  دوش و  تمالس  هب  لدبم  یضرم  هک  تسین  نکمم  دشابن  راک  رد  زیهرپ  ات  ضرم ،  يارب  تسا  رضم 

تعیبط هک  اریز  دـنک ، دوع  تحـص  دـیآ و  بلاغ  تعیبط  اود و  زاب  یئزج  يزیهرپان  اب  هک  تسا  نکمم  یهاگ  هینامـسج  ضارما  رد 
رما لوا  زا  سفن  رب  تعیبـط  هک  اریز  تسا ،  قـیقد  یلیخ  رما  هیحور  ضارما  رد  نکیلو  نآ ،  نیعم  اود  تسا و  تحـص  ظـفاح  دوـخ 

يزیهرپان هلمجلا  یف  درجم  هب  تهج  نیا  زا  ( 371) .ءوسلاب هرامال  سفنلا  نا  تسا :  سوکنم  داسف و  هب  ور  سفن  ههجو  هدش و  هریچ 
.دربب نیب  زا  یلکب  ار  تحص  ات  دنک  زاب  وا  رب  فارطا  زا  اه  هنخر  دنک و  هبلغ  وا  رب  ضارما 

زا یـصالخ  زا  هراچ  هار  هکنیا  هب  هبنت  زا  سپ  تحـص ،  هب  دـنم  هقالع  دوخ و  لاح  هب  قیفـش  سفن و  تحـص  هب  لـیام  ناـسنا  سپ ، 
تاحلـصم و هب  نایتا  یکی  زیچ ، ود  هب  تسا  رـصحنم  اـهنآ  تاروتـسد  اـیبنا و  روتـسد  هب  ندرک  لـمع  هب  تسا  رـصحنم  میلا  باذـع 

زیچ همه  زا  هیناسفن  تادسفم  رد  تامرحم  ررـض  هک  تسا  مولعم  و  نآ ،  تاملوم  تارـضم و  زا  زیهرپ  رگید  هیناسفن و  تاحـصتسم 
و دـنا ، هدـش  بجاو  تهج  نیا  زا  تسا و  رتمهم  زیچ  ره  زا  تاحلـصم  رد  تاـبجاو  و  دـنا ، هدـش  مرحم  ببـس  نیا  زا  تسا و  رتـشیب 

هار تفرشیپ و  همدقم  دصقم و  ره  رب  مدقم  زیچ و  ره  زا  لضفا 
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و تسا ،  تاجن  تداعـس و  لـها  زا  دـنک  اـهنآ  هب  تبظاوم  یـسک  رگا  هک  تسا  هلحرم  ود  نیا  هیناـسنا  جرادـم  تاـماقم و  رـصحنم 
راثآ و رابخا و  هب  هعجارم  زا  و  لوا ،  ماقم  رب  دنرامـش  مدقم  ار  ماقم  نیا  زین  كولـس  لها  تسا و  تامرحم  زا  اوقت  ود  نیا  نیرتمهم 
ار لوا  هلحرم  نیا  زیزع  يا  سپ ،  دنا  هداد  تیمها  رتشیب  هلحرم  نیا  هب  زین  نیموصعم  تارـضح  هک  دوش  حـضاو  هغالبلا  جـهن  بطخ 

دیما يدرک ،  مکحم  ار  هیاـپ  نیا  یتـشادرب و  تسرد  ار  لوا  مدـق  رگا  هـک  اـمن  نآ  رما  رد  تـبقارم  تبظاوـم و  رامـش و  مـهم  یلیخ 
.دوش یم  بعص  لکشم و  سب  تاجن  عنتمم و  تاماقم  هب  ندیسر  الا  و  تسا ،  رگید  تاماقم  هب  لوصو 

ای هفیرش  هیآ  زا  رـشح ، هروس  رخآ  هفیرـش  تایآ  هب  تبظاوم  هک  دندومرف  یم  ( 372) ام رادقم  یلاع  خیـش  راوگرزب و  فراع  بانج 
اهزاـمن بیقعت  رد  اـهنآ  ینعم  رد  ربدـت  اـب  هکراـبم  هروس  رخآ  اـت  ( 373) .دـغل تمدـق  اـم  سفن  رظنتل  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا 

سفن و رـش  زا  يریگوـلج  يارب  زین  و  سفن .  حالـصا  رد  تسا  رث  ؤـم  یلیخ  تسا ،  لاـبلا  غراـف  بلق  هـک  بـش  رخاوا  رد  اـصوصخ 
لالجلوذ و رداق  زا  لاح  ره  رد  و  تسا .  يدـنج  سابل  هلزنم  هب  وضو  دـنتفگ  یم  دـندومرف و  یم  شرافـس  ار  وضو  رب  ماود  ناـطیش 
رد دـیامرف  يراـی  وت  زا  و  هلحرم ،  نیا  رد  دـهد  قیفوت  ار  وت  هک  هاوخب  ساـمتلا  يراز و  عرـضت و  اـب  هلـالج  لـج و  لاـعتم  دـنوادخ 

.اوقت هکلم  لوصح 

رما لیاوا  هک  نادب  و 
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 ، تحارتسا هب  تقـشم  دوش و  یم  لدبم  تحار  هب  تمحز  تبظاوم  يدنچ  زا  سپ  یلو  دیامن ، یم  لکـشم  تخـس و  بلطم  يردـق 
سپ هللاءاشنا  تسا  نکمم  .دننکن و  لباقم  تاذل  عیمج  اب  ار  تذل  نآ  شلها  هک  دوش  یم  لدب  یصلاخ  یناحور  تذل  کی  هب  هکلب 

هک اریز  تسا .  هیناسفن  تاذلتسم  زا  ياوقت  نآ  هک  ینک  یقرت  صاوخ  ياوقت  ماقم  هب  ماقم  نیا  زا  لماک  ياوقت  دیدش و  تبظاوم  زا 
، دوش ناسآ  لهس و  وت  رب  هار  سپ  ینک ،  زیهرپ  اهنآ  زا  يوش و  فرصنم  مک  مک  هینامسج  تاذل  زا  يدیشچ ،  هک  ار  یناحور  تذل 
و دـیآ ، راجنهان  تشز و  تمـشچ  رد  ایند  فراخز  يوش و  رفنتم  اهنآ  زا  هکلب  يرامـشن ،  يزیچ  ار  هیناسفن  هیناـف  تاذـل  هرخـالاب  و 
سنا و تدش  ثعاب  هک  دوش  لصاح  ییادوس  هکل  بلق  رد  يرثا و  سفن  رد  ملاع  نیا  تاذل  زا  کی  ره  زا  هک  یبایب  ینک و  نادجو 

راشف تمحز و  یتخـس و  تلذ و  هب  توم  تارکـس  نیح  رد  ددرگ و  ضرا  رد  دالخا  بابـسا  دوخ  نیا  و  دوش ، ملاـع  نیا  هب  هقـالع 
شیپ هچنانچ  تسایند ،  هب  هقالع  تاذل و  نیمه  رثا  رد  نآ  تدش  حور و  عزن  توم و  تارکـس  یتخـس  هدمع  هک  هچ  ددرگ ، لدـبم 

نآ فراخز  ایند و  مامت  زا  دتفیب و  یلکب  شرظن  زا  ملاع  نیا  تاذل  درک ، ینعم  نیا  نادـجو  ناسنا  نوچ  .دـش و  نآ  هب  هراشا  نیا  زا 
 . يوقت موس  ماقم  هب  تسا  مود  ماقم  زا  یقرت  دوخ  نیا  .دوش و  نازیرگ  ددرگ و  رفنتم 

دوش ناسآ  لهس و  هللا  یلا  كولس  هار  سپ ، 
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سفن و زا  و  ددرگ ، قح  تضاـیر  وا  تضاـیر  دوش و  قح  مدـق  مک  مک  وا  مدـق  و  ددرگ ، عیـسو  نشور و  وا  يارب  تیناـسنا  قیرط  و 
بولطم و  دوشن ، عناق  روصق  روح و  تشهب و  ياه  هدعو  هب  دـنک و  هدـهاشم  قح  هب  قشع  دوخ  رد  دوش و  نازیرگ  نآ  راوطا  راثآ و 

هجوت زا  یقتم  دـیامن و  سفن  تبحم  زا  اوقت  سپ ،  .ددرگ  رفنتم  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  زا  دـنک و  بلط  يرگید  روـظنم  يرگید و 
رد ار  وا  یلاعت  قح  و  تسا .  تیالو  حیاور  لوصح  هبترم  لوا  عیفر و  خـماش و  سب  تسا  یماقم  نیا  .دوش و  یهاوخدوخ  دوخ و  هب 

دهد خر  کلاس  يارب  نیا  زا  سپ  هچنآ  .دوش و  قح  هصاخ  فاطلا  دروم  دـیامرف و  يریگتـسد  وا  زا  دـهد و  ياج  دوخ  فطل  فنک 
نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هالصلا  و  انطاب ، ارهاظ و  ارخآ و  الوءا و  هللادمحلاو  تسا .  جراخ  ریرحت  هلصوح  زا 

رشع ثلاثلا  ثیدحلا 

مهدزیس ثیدح 

نع دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحءا  نع  انباحصءا ، نم  هدع  نع  بوقعی ،  نب  دمحم  مالسالا ،  هقث  لیلجلا ،  خیـشلا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
 : لاق مالـسلا ،  هیلع  لوالا ،  نسحلا  یبءا  نع  دـیوس ، نب  یلع  نع  لـالحلا ،  رمع  نب  دـمحءا  مع  طابـسءا ، نب  یلع  نع  دـحاو ، ریغ 
هللا یلع  لکوتت  نءا  اهنم  تاجرد .  هللا  یلع  لکوتلا  لاـقف :  ( 374  .) هبـسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و  لجوزع :  هللا  لوق  نع  هتلءاـس 
یلع لکوتف  هل ،  کلذ  یف  مکحلا  نءا  ملعت  و  الضف ، اریخ و  كولای  هنءا ال  ملعت  ایضار ، هنع  تنک  کب  لعف  امف  اهلک ، كرومءا  یف 

ضیوفتب هللا 
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(375) .اهریغ یف  اهیف و  هب  قثو  هیلا  کلذ 

 : همجرت

هللا یلع  لکوتب  نم  و  لجوزع :  يادخ  لوق  زا  ار  مالـسلا ،  امهیلع  رفعج ، نب  یـسوم  ترـضح  مدرک  شـسرپ  دیوگ  دـیوس  نب  یلع 
مامت تدوخ ،  ياهراک  رد  ادـخ  رب  ینک  لـکوت  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  تسا .  یتاـجرد  ار  ادـخ  رب  لـکوت  .دومرف  سپ  هبـسح .  وهف 

رد نامرف  انامه  ینادب  و  ار ، لضف  ییوکین و  ار  وت  دـنکن  عنم  وا  انامه  ینادـب  .دونـشخ  وا  زا  یـشاب  هدوب  وت  هب  درک  هچنآ  سپ  اهنآ ،
.اهنآ ریغ  اهنآ و  رد  ادخ  هب  نک  دامتعا  و  وا ، يوس  هب  نآ  يراذگاو  هب  ادخ  رب  نک  لکوت  سپ ،  تسار .  وا  رم  نآ 

 ، تسا مالـسلا ،  هیلع  مظاـک ،  ترـضح  لوا  نسحلاوبا  و  تسا .  دـجنک  نغور  نآ  تسا و  لـح  هدنـشورف  دـیدشت ، هب  لـالح  حرش 
هیلع يداـه ،  ترـضح  ثلاـث  و  مالـسلا ،  هیلع  اـضر ، ترـضح  یناـث  نسحلاوبا  و  تسا .  راوگرزب  نآ  زین  قلطم  نسحلاوـبا  هچناـنچ 

 . تسا مالسلا ، 

و تلکت .  وا  هلـصءا  و  هتدـمتعا .  يرمءا ،  یف  نالف  یلع  تلکتاو  تسا .  ریغ  رب  دامتعا  تسا و  زجع  راهظا  تغل  بسح  هب  لـکوت  و 
ود هب  يدعتم  هک  یتقو  دنا  هتفگ  یضعب  تسا .  ریصقت  ینعم  هب  اولءا ، ولءای ، الءا ، كولءای ،  و  ( 376  . ) هیفاک هبسحم و  يءا ،  هبسح 
مه ریصقت  ینعم  اب  درادن و  مه  یموزل  هچرگ  دیآ ، رتسیلـس  ینعم  تسین و  دب  نآ  و  ( 377) .ار عنم  ینعم  دوش  نیمضت  دوش ، لوعفم 

، ولءای الءا  دیوگ : وا  هک  اریز  دوش  هدافتسا  نآ  فالخ  مه  حاحص  زا  هچنانچ  دیآ ، تسرد 
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ضیوفت زا  ریغ  لـکوت  و  تسا .  ینعم  ناـمه  هب  زین  لوعفم  ود  اـب  هک  دوش  مولعم  نآ  زا  ( 378) .احصن كولءای  نالف ال  .رـصق و  يءا 
هچنآ لصف  دنچ  نمـض  رد  ام  و  هللاءاشنا .  دـش  دـهاوخ  نایب  نیا  زا  سپ  هچنانچ  دنتـسه ، قوثو  زا  ریغ  اضر و  زا  ریغ  ود  ره  تسا و 

 . میهد حرش  نایب  هب  فیرش  ثیدح  تسا  جاتحم 

نآ تاجرد  تسا و  لکوت  یناعم  نایب  رد  لصف ، 

 : هفلتخم کلاسم  بسح  هب  دندومن  هفلتخم  تاریبعت  اب  يا  هبراقتم  یناعم  لکوت  يارب  زا  هک  نادب 

راذـگاو لکوت  ینعی  ( 379  .) هتلاکو یلع  لیوعتلا  هکلاـم و  یلا  هلک  رمـالا  هلک  لـکوتلا  دـیامرف : نیرئاـسلا  لزاـنم  بحاـص  هچناـنچ 
یف ندـبلا  حرط  لـکوتلا  دـندومرف : اـفرع  ضعب  .وا و  تلاـکو  رب )  ) تسا ندومن  داـمتعا  نآ و  بحاـص  هب  تسا  روـما  ماـمت  ندوـمن 

فرـص ینعی  یگدنرورپ .  هب  تسا  بلق  قلعت  یگدنب و  رد  تسا  ندب  نتخادنا  لکوت  ینعی  ( 380  .) هیبوبرلاب بلقلا  قلعت  هیدوبعلا و 
.راگدرورپ هب  ار  اهنآ  ندومن  راذگاو  روما و  رد  ندومنن  فرصت  و  قح ،  تعاطا  هار  رد  ار  ندب  ياوق 

مامت تسا  هدنب  ندـیرب  ادـخ  رب  لکوت  ینعی  نیقولخملا .  نم  هلمءای  ام  عیمج  یف  دـبعلا  عاطقنا  هللا  یلع  لکوتلا  دـنا : هتفگ  یـضعب  و 
.اهنآ زا  تسا  قح  هب  نتسویپ  قولخم و  زا  ار  دوخ  ياهوزرآ 

نآ يارب  زا  هک  تسا  نآ  تسا  ینتفگ  هچنآ  .درادن و  یموزل  موهفم  رد  ثحب  دنتـسه و  ینعم  رد  براقتم  هروکذم  یناعم  هلمجلاب ، 
رد دابع  تاجرد  هب  ملع  رب  تسا  ینتبم  لکوت  تاجرد  هب  ملع  نوچ  و  ناگدـنب ،  تاماقم  فالتخا  بسح  هب  تسا  هفلتخم  تاـجرد 

نایم رد  نآ  زا  يرکذ  راچان  هلالج ،  لج  قح  تیبوبر  تفرعم 
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 . میرآ

تیفیک تسا و  قح  تیکلام  تیبوبر و  هب  ملع  دوشن ، لصاح  نودـب  نیکاس  تاـماقم  هک  فراـعم ،  لوصا  زا  یکی  هک  نادـب  سپ ، 
ضیوفت ربج و  قیقحت  رب  تسا  ینتبم  هک  اریز  میوشن ،  یملع  ههجو  زا  ثحب  نیا  رد  دراو  ام  .روما و  رد  تسا  سدقم  تاذ  فرـصت 

 . مییامن یم  نآ  هب  تفرعم  رد  ار  مدرم  تاجرد  نایب  طقف  و  درادن ، یتبسانم  قاروا  نیا  عضو  اب  نآ  و  ، 

يدابم قلاخ  ار  یلاعت  قح  نیدـحوم  هماـع  .دـنا  تواـفتم  فلتخم و  یـسب  سدـقم  تاذ  تیبوبر  تفرعم  رد  مدرم  هک  مییوگ  سپ ، 
بسح هب  اهنیا  .دنتسین  لئاق  ار  تیبوبر  هطاحا  دنناد و  یم  دودحم  ار  وا  فرـصت  و  دنناد ، یم  ءایـشا  رـصانع  رهاوج و  تایلک  روما و 

وا هسدـقم  هدارا  یب  يدوجوم  چـیه  تسوا و  فرـصت  تحت  رد  زیچ  همه  تسا و  قـح  روـما  ردـقم  دـنیوگ  یم  یهاـگ  ناـسل  هقلقل 
ییوگ زین  دوخ  ام  هک  مدرم ،  زا  هتـسد  نیا  .انادجو  ادوهـش و  هن  انامیا و  هن  املع و  هن  دنتـسین ، ماقم  نیا  بحاص  یلو  دوشن ، دوجوم 

بابـسا و هب  دنا  بوجحم  قح  تنطلـس  تیبوبر و  زا  صقان و  ناشدـیحوت  دـنرادن و  یلاعت  قح  تیبوبر  هب  ملع  میتسه ،  اهنآ  لخاد 
هجو چـیه  هب  ایند  روما  رد  اذـهل  و  ائاعدا ، اظفل و  زج  دنتـسین  تسا ،  نآ  رد  نخـس  نونکا  هک  لکوت ،  ماـقم  ياراد  و  هرهاـظ ،  لـلع 

هب یهجوت  نمـض  رد  یهاگ  رگا  و  دنوشن ، ثبـشتم  رگید  زیچ  هب  هینوک  تارث  ؤم  هرهاظ و  بابـسا  هب  زج  دـننکن و  قح )  هب   ) دامتعا
ای دنبلط ، يدصقم  وا  زا  دننک و  قح 
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هحئار لاح  نیا  رد  دنهد ، یم  زین  عفن  لامتحا  دننکن و  روصت  نآ  رد  يررـض  هک  اریز  تسا ،  طایتحا  يور  زا  ای  تسا  دیلقت  يور  زا 
دنیوگ هکنیا  .دنوش و  لفاغ  وا  فرصت  یلاعت و  قح  زا  یلکب  دننیبب ، قفاوم  ار  هرهاظ  بابـسا  رگا  یلو  تسه ،  اهنآ  رد  لکوت  زا  يا 

فرصت تیبوبر و  زا  باجتحا  یلو  تسا .  لقن  ناهرب و  قباطم  هکلب  تسا ،  یحیحص  بلطم  لمع ،  بسک و  اب  دراد  تافانم  لکوت 
عجار دنرادن ، یلکوت  کسمت و  چیه  ییایند  ياهراک  رد  هک  مدرم  زا  هتسد  نیا  تسا .  لکوت  یفانم  بابسا  ندرمـش  لقتـسم  و  وا ) )

یتسـس و دـننک و  نواهت  هک  تعاطا  تدابع و  سفن و  بیذـهت  ای  تفرعم  ملع و  ره  رد  دـننز ! لکوت  زا  فال  یلیخ  ترخآ  روما  هب 
تـسا گرزب  ادخ  ظفل  اب  لمع  یعـس و  نودب  دنهاوخ  یم  .دنیامن  وا  رب  لکوت  وا و  لضف  قح و  رب  دامتعا  راهظا  اروف  دنیامن ، یلبنت 
تافانم قح  هب  دامتعا  اب  لکوت  لمع و  یعـس و  دـنیوگ  ایند  روما  رد  دـننک ! لیـصحت  ار  یترخآ  تاـجرد  ادـخ  لـضف  هب  میلکوتم  و 

سفن و دـئاکم  زا  زج  تسین  نیا  .دنرامـش  وا  رب  لکوت  قح و  لضف  هب  دامتعا  اب  یفاـنم  ار  لـمع  یعـس و  ترخآ  روما  رد  و  درادـن ،
روما نوچ  نکل  دـنرادن ، قح  هب  دامتعا  کـی  چـیه  رد  دـنا و  لـکوتم  ترخآ  روما  رد  هن  اـیند و  روما  رد  هن  اـهنیا  هک  اریز  ناـطیش ، 

ار ترخآ  ياهراک  سک  هب  و  دننکن ، دامتعا  وا  فرصت  قح و  هب  دنوش و  یم  ثبشتم  بابسا  هب  دنهد ، یم  تیمها  ار  يویند 
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ادخ دنیوگ  یم  یهاگ  .دنـشارت  یم  يرذع  نآ  يارب  دـنرادن ، نآ  لیـصافت  داعم و  موی  هب  یقیقح  نامیا  دـنهد و  یمن  تیمها  نوچ 
یب تروص  ناسل و  هقلقل  زج  تاراهظا  نیا  مامت  هکنیا  اب  دـننک ، یم  نیعفاش  تعافـش  قح و  هب  دامتعا  راهظا  یهاـگ  تسا ،  گرزب 

.درادن تقیقح  تسین و  رگید  زیچ  ینعم 

ببـسم تسا و  روما  ردـقم  یلاعت  قح  هک  دـندرک  قیدـصت  دـندش و  دـقتعم  لقن  اب  ای  ناهرب  اب  ای  هک  دنتـسه  یـصاخشا  مود  هفیاـط 
ناکرا ینعی  دنراد ، قح  هب  لکوت  لقع  ماقم  رد  اهنیا  تسین .  يدح  هب  دودحم  وا  فرصت  تردق و  دوجو و  راد  رد  رث  ؤم  بابـسا و 
ناکرا هک  اریز  دننک ، هماقا  زین  لکوت  موزل  رب  لیلد  .دنناد و  لکوتم  ار  دوخ  تهج  نیا  زا  تسا ،  مامت  القن  القع و  اهنآ  شیپ  لکوت 

عفر هب  دراد  تردـق  هکنآ  یکی  تسا ،  دابع  جایتحا  هب  ملاع  یلاعت  قح  هکنآ  یکی  تسا :  زیچ  دـنچ  نآ  و  دـندومن ، تباث  ار  لکوت 
لکوـت تسا  مزـال  سپ  دراد ، ناگدـنب  رب  تقفـش  تمحر و  هکنآ  یکی  تسین ،  شـسدقم  تاذ  رد  لـخب  هـکنآ  یکی  تاـجایتحا ، 

 ، یتحلـصم دوش  توف  اهنآ  زا  دراذـگن  دوش و  یم  اهنآ  حـلاصم  هب  مئاق  هک  اریز  ناگدـنب ،  رب  میحر  لیخب  ریغ  رداق  ملاـع  رب  ندرک 
تهج نیا  زا  و  هدیسرن ،  نامیا  هبترم  هب  یلو  دنا ، لکوتم  المع  هچرگ  هفیاط  نیا  .دسافم  زا  ار  حلاصم  دنهدن  زیمت  اهنآ  دوخ  هچرگ 

هب قلعتم  اهنآ  بولق  هک  اریز  تسا ،  بولغم  اهنآ  لقع  تسا و  شکمشک  رد  اهنآ  بلق  اب  اهنآ  لقع  دنا و  لزلزتم  روما  رد 
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 . تسا بوجحم  قح  فرصت  زا  تسا و  بابسا 

یلاعت و قح  روما  ردقم  هکنیا  هب  هدروآ  نامیا  اهنآ  بولق  هدناسر و  بولق  هب  تادوجوم  رد  ار  قح  فرصت  هک  دنا  نانآ  میـس  هفیاط 
نیا یلو  .دنتـسه  لکوت  ماقم  بحاص  اهنیا  .دنا  هدـناسر  ار  لکوت  ناکرا  اهلد  حاولا  رد  لقع  ملق  اب  و  تسوا ،  ایـشا  کلام  ناطلس و 

لکوت هلماک  هجرد  تقو  نآ  هک  دسر  نآ  لامک  نانیمطا و  هجرد  هب  ات  دنا  فلتخم  رایـسب  نآ  تاجرد  نامیا و  بتارم  رد  زین  هفیاط 
وا هب  دامتعا  نانیمطا و  دنز و  تیبوبر  ماقم  هب  گنچ  اهنآ  لد  دننکن و  ادیپ  بابـسا  هب  یگتـسبلد  قلعت و  دوش و  رهاظ  اهنآ  بولق  رد 

 . تیبوبر هب  بلق  قلعت  تیدوبع و  هار  رد  ندب  حرط  هب  درک  فیرعت  ار  لکوت  فراع  نآ  هچنانچ  دنک ، ادیپ 

دوصقم زا  جراخ  درذـگب و  لکوت  ماقم  زا  الا  و  یلاـعفا ،  ترثک  ماـقم  رد  دـشاب  عقاو  بلق  هک  تسا  یتروص  رد  دـش  رکذ  هک  اـهنیا 
.ددرگ

رد هک  تسا  یلکوت  تسا  هدـش  ضرعتم  فیرـش  ثیدـح  هک  ار  يا  هجرد  دـیاش  و  تسا ،  یتاجرد  ار  لـکوت  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
زا هک  اریز  .دشاب  تسا  رگید  رابتعا  رد  هک  رگید  تاجرد  هب  هراشا  دیاش  و  هداد .  رارق  ملع  ار  نآ  يدابم  هک  اریز  دـشاب ، مود  هفیاط 

نافرع و باحـصا  كولـس  تاجرد  رد  هک  روط  نامه  هک  تسا  ناـنچ  نآ  و  تسا .  رگید  میـسقت  هب  يرگید  تاـجرد  لـکوت  يارب 
ماقم رد  لوا  دوش  اجیردت  هکلب  دوشن ، عقاو  اتعفد  یلاعفا  قلطم  يانف  دنسر و  مک  مک  الثم  تدحو  هب  ترثک  ماقم  زا  تضایر 
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تسا نکمم  ددرگ : جیردتب  زین  تاماقم  ریاس  میلست و  اضر و  لکوت و  لوصح  دوش  هدهاشم  تادوجوم  ریاس  رد  نآ  زا  سپ  دوخ و 
هتـشاد هیلج  هرهاظ  بابـسا  هچ  دسر ، قلطم  ماقم  هب  مک  مک  نآ  زا  سپ  دـنک ، لکوت  هیفخ  هبئاغ  بابـسا  رد  روما و  يا  هراپ  رد  لوا 

یکی دومرف  فیرش  ثیدح  رد  تهج  نیا  زا  .دوخ  ناقلعتم  ناگتسب و  ای  دشاب  دوخ  ياهراک  رد  هچ  و  هیفخ ،  هنطاب  بابـسا  ای  دشاب 
 . ینک لکوت  تروما  مامت  رد  هک  تسا  نآ  تاجرد  زا 

تساضر لکوت و  نیب  قرف  نایب  رد  لصف ، 

شیوخ حالـص  ریخ و  بلاط  لکوتم  هک  اریز  تسا ،  رتیلاع  رتخماش و  نآ  زا  هکلب  تسا ،  لـکوت  ماـقم  زا  ریغ  اـضر  ماـقم  هک  نادـب 
هدارا رد  ار  دوخ  هدارا  تسا  هدرک  یناف  یضار  و  حالص ،  ریخ و  لیـصحت  رد  دنک  لیکو  دناد  ریخ  لعاف  هک  ار  یلاعت  قح  و  تسا ، 

ماقم وا  بولطم  ( 381) دیرا نءا ال  دیرا  لاق :  دیرت ؟ ام  دندیسرپ : كولـس  لها  ضعب  زا  هچنانچ  دنکن ، يرایتخا  دوخ  يارب  زا  قح و 
.دوب اضر 

نآ لابند  اذـهل  و  تسین ؛  اضر  ماقم  نآ ،  زا  دوصقم  .ایـضار  هنع  تنک  کب  لـعف  اـمف  تسا :  هدومرف  هک  فیرـش  ثیدـح  رد  اـما  و 
لکوت ماقم  داجیا  عماس  رد  تسا  هتساوخ  ترضح  ییوگ  تسا .  نآ  رد  وت  لضف  ریخ و  دنک  یم  هچره  یلاعت  قح  هک  ینادب  : دومرف

 : تسا هدومرف  نآ  زا  سپ  الـضف و  اریخ و  كولءای  هنا ال  ملعت  هدومرف :  لوا  تسا :  هداد  بیترت  یتامدقم  نآ  يارب  زا  اذهل  دـیامرف ،
 . هل کلذ  یف  مکحلا  نءا  ملعت  و 

دنادب هک  یسک  هتبلا 
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گرزب نکر  ود  هک  اریز  دوش ، لصاح  وا  يارب  لکوت  ماقم  دـهدن ، تسد  زا  ار  وا  لـضف  ریخ و  زیچ و  ره  رب  تسا  رداـق  یلاـعت  قح 
 . هدومرفن رکذ  نآ  حوضو  يارب  ار  رگید  نکر  هس  ای  نکر  ود  و  هدومرف ،  رکذ  هک  تسا  نامه  لکوت 

اریز تسا ،  تیاضر  يدونشخ و  بجوم  دنک  یلاعت  قح  هچ  ره  هک  دوش  لصاح  همولعم  هیوطم  هروکذم و  تامدقم  زا  هجیتن  سپ ، 
 . هللا یلع  لکوتف  تسا :  هدومرف  عیرفت  اذهلو  دیآ ، لصاح  لکوت  ماقم  سپ  تسا ،  نآ  رد  حالص  ریخ و  هک 

هقث لکوت و  ضیوفت و  نیب  قرف  رد  لصف ، 

هناگادـج ناکلاس  تاماقم  رد  ار  اـهنآ  تهج  نیا  زا  و  تسا .  ود  ره  زا  ریغ  هقث  هچناـنچ  تسا ،  لـکوت  زا  ریغ  زین  ظـیرفت  هک  نادـب 
ضیوفت ینعی  ( 382  .) هنم هبعـش  لکوتلا  لاق :  مث  لکوتلا .  نم  ینعم  عسوءا  هراشا و  فطلءا  ضیوفتلا  دـیامرف : هجاوخ  .دـنا  هدرمش 

یب ار  دوخ  روما  ماـمت  رد  دـنیبن و  دوخ  زا  ار  توق  لوـح و  هدـنب  هک  تسا  نآ  ضیوـفت  هک  اریز  تسا ،  لـکوت  زا  رتـقیقد  رتـفیطل و 
ریخ بلج  فرصت و  رد  دنک  دوخ  ماقم  مئاق  ار  قح  لکوتم  هک  اریز  تسین ،  نانچ  لکوت  رد  اما  و  فرصتم ،  ار  قح  دناد و  فرصت 

 . حالص و 

قلطم رد  هک  ضیوفت  فـالخ  هب  تسا ،  حـلاصم  رد  لـکوت  هک  اریز  نآ ،  زا  تسا  يا  هبعـش  لـکوت  تسا و  عسوا  ضیوفت )   ) اـما و 
، ادـخ رب  هدـنب  دـنک  یم  لکوت  نآ  رد  هک  يرما  ینعی  لکوت ،  بجوم  ببـس  عوقو  زا  دـعب  رگم  دـشاب  یمن  لکوت  زین  و  تسا .  روما 

لثم
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مکل اوعمج  دـق  ساـنلا  نا  اـهنآ : هب  دـش  هتفگ  هک  یتقو  نیکرـشم  زا  ظـفح  رد  شباحـصا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ ، لـکوت 
زا يورم  ياعد  رد  هچنانچ  تسا ،  ببس  عوقو  زا  لبق  ضیوفت  اما  و  ( 383  .) لیکولا معن  هللاانبسح و  اولاق  انامیا و  مهدازف  مهوشخاف 

(384  .) کیلا يرمءا  تضوف  کیلا و  يرهظ  تءاجلءا  کیلا و  یسفن  تملسءا  ینا  مهللا  تسا :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر 
 ، فورعم فراـع  حرـش  همجرت  لـصحم  مدرک  رکذ  هکنیا  نوعرف .  لآ  نم  ؤم  ضیوفت  لـثم  تسا ،  ببـس  عوـقو  زا  دـعب  یهاـگ  و 

مالک و  ( 387) .راصتخا توافت و  رصتخم  اب  ( 386  ،) هللادبع هجاوخ  لماک ،  فراع  بانج  مالک  زا  تسا  ( 385  ،) یناشاک قازرلادبع 
.دراد نآ  رب  تلالد  زین  هجاوخ 

لیلد زین  و  تسا .  هحـضاو  هحماسم  لکوت  زا  ار  ضیوفت  ندرمـش  معا  رد  و  تسا ،  رظن  ضیوفت  زا  يا  هبعـش  لـکوت  ندوب  رد  نکیل 
: دومرف هک  فیرش  ثیدح  رد  اما  و  تسه .  لکوت  ياج  دروم  ود  ره  رد  هکلب  تسا ،  ببس  عوقو  زا  دعب  طقف  لکوت  هکنآ  رب  تسین 

لیکو دوخ  يارب  اذـهل  شیوخ ،  فرـصت  تی  ؤر  اـب  رگم  تسین  لـکوت  نوچ  هک  دوب  دـناوت  هیلا .  کـلذ  ضیوـفتب  هللا  یلع  لـکوتف 
وا هب  و  ضیوفت ،  هب  لـکوت  ماـقم  زا  دـهد  یقرت  ار  وا  تسا  هتـساوخ  ترـضح  دـناد ، یم  دوخ  هب  عـجار  هک  يرما  رد  هدوـمن  ذاـختا 

هجاوخ تسا .  دوخ  تکلمم  کلام  شیوخ و  کلم  فرـصتم  دوخ  هکلب  فرـصت ،  رد  تسین  وت  ماقم  مئاق  یلاـعت  قح  هک  دـنامهفب 
هجرد رد  نیرئاسلا ،  لزانم  رد  زین 
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(388  .) هداد ینعم  نیا  هب  هبنت  لکوت ،  هثلاث 

بلق ءادـیوس  ضیوفتلا و  هرئاد  هطقن  لکوتلا  نیع  داوس  هقثلا  هدومرف :  هجاوخ  هچنانچ  تسا ،  ضیوفت  لکوت و  زا  ریغ  زین  هقث  اـما  و 
هب قوثو  هدـنبات  و  تسا ،  یلاعت  يادـخ  هب  هقث  تاماقم  نآ  حور  هکلب  .دوشن  لصاح  نآ  نودـب  هثالث  تاماقم  ینعی  ( 389  .) میلستلا
یف اهیف و  هب  قث  دندومرف : ضیوفت  لکوت و  زا  سپ  ترضح  هکنآ  هتکن  دش  مولعم  سپ ،  .دوشن  اهنآ  ياراد  دشاب  هتشادن  یلاعت  قح 

.اهریغ

رشع عبارلا  ثیدحلا 

مهدراهچ ثیدح 

یلع نع  دمحم ، نب  دمحءا  نع  انباحصءا ، نم  هدع  نع  نیملـسملا ،  دامع  مالـسالا و  هقث  بوقعی ،  نب  دمحم  یلا  لصتملا  يدنـسب 
یف ناک )   ) ام هل :  تلق  لاق  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هیبءا ،  وءا  هریغملا ،  نب  ثراحلا  نع  سنوی ،  نب  روصنم  نع  دیدح ، نب 

نیلقثلا ربب  هتئج  ول  هفیخ  لجوزع  هللا  فخ  هنبال :  لاق  نءا  اهیف  ناک  ام  بجعءا  ناک  و  بیجاعالا ،  اهیف  ناـک  لاـق :  ناـمقل ؟  هیـصو 
دبع نم  سیل  هنا  لوقی :  یبءا  ناک  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  وبءا  لاق  مث  کمحرل .  نیلقثلا  بونذب  هتئج  ول  ءاجر  هللا  جرا  و  کبذعل ، 

(390) .اذه یلع  دزی  مل  اذه  نزو  ول  و  اذه ، یلع  دزی  مل  اذه  نزو  ول  ءاجر ، رون  نارون :  هبلق  یف  الا و  تم  ؤم 

 : همجرت

يزیچ رتبجع  .اهتفگـش و  اهنآ  رد  دوب  تفگ :  نامقل .  تیـصو  دوب  زیچ  هچ  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  متفگ  دیوگ : يوار 
لجوزع يادخ  سرتب  ار : شیوخ  رسپ  رم  تفگ  هک  دوب  نیا  نآ  رد  دوب  هک 
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هدروآ رگا  هک  دیما  ار  دنوادخ  شاب  راودیما  و  ار ، وت  دنک  باذع  هنیآ  ره  سنا ،  نج و  تعاط  هب  یشاب  هدروآ  رگا  هک  یندیسرت  ار 
یم هک  مردـپ  دوب  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  تفگ  نآ  زا  سپ  .ارت  دزرماـیب  هنیآ  ره  سنا ،  نج و  ياـههانگ  هب  ار  وا  یـشاب 

و نیا ،  رب  دوشن  نوزفا  نیا ،  دوش  هدیشک  رگا  .دیما  رون  سرت و  رون  تسا :  رون  ود  وا  لد  رد  رگم  ینم  ؤم  هدنب  تسین  انامه  تفگ : 
 . نیا رب  دیاین  نوزفا  نیا ،  دوش  هدیشک  رگا 

یـضعب و  تسا .  هثودـحا  عمج  ثیداحا  هچنانچ  تسا ،  هبوجعا  عمج  بیجاعا  اـیوگ  هک  دـیوگ  حاحـص  رد  ( 391  ) يرهوج حرش 
نآ هک  دیامن  نینچ  و  تسا .  لوا  دارم  ثیدح  نیا  رد  .دروآ و  تفگش  هب  نآ  یتشز  ای  ییوکین  هک  تسا  يزیچ  هبوجعا  هک  دنیوگ 

.دوش لمعتسم  معا  رد  الفطت  لامعتسا  رد  هچرگ  دروآ ، تفگش  شنسح  هک  دشاب  يزیچ  هب  صتخم  لصا  رد 

سنا نج و  نالقث  هدرک و  حیرـصت  يرهوج  هچنانچ  .ار  وا  دـنک  یم  تعاطا  ینعی  هقلاخ .  ربی  نـالف .  تسا و  قوقع  فـالخرب  رب  و 
 . تسا

رکم زا  ینمیا  تمحر و  زا  سءای  و  دـشاب ، لاـمک  هبترم  هب  دـیاب  ود  ره  اـجر  فوخ و  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  و 
هکنآ رگید  و  ( 393) .دیامرف نآ  رب  صیـصنت  میرک  باتک  و  ( 392 ،) دنک تلالد  نآ  رب  رایـسب  ثیداحا  هچنانچ  تسا ،  عونمم  یلکب 

ار فیرش  ثیدح  تابسانم  رگید  نآ و  نایب  لصف  دنچ  نمض  رد  هللاءاشنا  ام  .دشاب و  هتشادن  ناحجر  يرگید  رب  کیچیه  دیاب 
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 . مییامن یم 

تسا رظن  ود  ار  فراع  ناسنا  نایب  رد  لصف ، 

ناصقن هب  رظن  یکی  تسا :  رظن  ود  ياراد  ـالع  و )  ) لـج بجاو  نکمم و  نیب  تبـسن  زا  علطم  قیاـقح و  هب  فراـع  ناـسنا  هک  نادـب 
رحب رد  صقن و  لذ  رد  نکمم  ياپاترـس  هک  دـیایب  انیع  ای  املع  رظن  نیا  رد  هک  تانئاک ،  ییور  هیـس  تانکمم و  عیمج  دوخ و  یتاذ 

ضحم و ییوربآ  یب  فرـص و  زیچان  درادـن و  يزیچ  دوخ  زا  هجو  چـیه  هب  ادـبا و  الزا و  هتفر  ورف  جاـیتحا  رقف و  ناـکما و  یناـملظ 
صقن و الا  و  نخس ،  لاجم  قیض  تسا و  ریبعت  یگنت  زا  دیاین و  تسرد  وا  قح  رد  زین  تاریبعت  نیا  هکلب  تسا ،  قالطالا  لع  صقان 

 . تسین يزیچ  دوخ  زا  قیالخ  هفاک  تانکمم و  عیمج  يارب  تسا و  تیئیش  عرف  جایتحا  رقف و 

تلذ تلجخ و  یگدنکفا و  رس  زج  درب ، تیبوبر  سدق  رـضحم  رد  ار  فراعم  فراوع و  تاعاطا و  تادابع و  مامت  رگا  رظن  نیا  رد 
؟  یتدابع تعاطا و  هچ  .درادن  يا  هراچ  فوخ  و 

ضراـع صقن  نکمم  فرـصت  زا  هکلب  تسین ،  یفرـصت  وا  رد  ار  نکمم  و  تسوا ،  دوخ  هب  عجار  دـماحم  ماـمت  یک ؟  يارب  یک  زا 
هنـسح نم  کباصءا  ام  دـیامرف : ماقم  نیا  رد  و  مییامن .  یم  فرـصنم  وا  زا  ار  ملق  نانع  نونکا  هک  دوش  قح  ياـنث  دـماحم و  راـهظا 

کباصءا ام  هللا و  نمف 

: دیوگ ماقم  نیا  رد  لئاق  و  ( 395  ) هللادنع نم  لک  لق  دیامرف : لوا  ماقم  رد  هچنانچ  ( 394  .) کسفن نمف  هئیس  نم 

تفرن عنص  ملق  رب  اطخ  تفگ  ام  ریپ 

(396) داب ششوپ  اطخ  كاپ  رظن  رب  نیرفآ 

عجار ریپ  لوق 
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ارف ار  ناسنا  یگدـنکفا  رـس  تلجخ و  نزح و  فوخ و  رظن  نیا  رد  سپ ،  تسا .  لوا  ماـقم  هب  عجار  لـئاق  دوخ  لوق  مود و  ماـقم  هب 
.دریگ

.وا فطل  تیانع  هعس  تمحر و  طاسب  طسب  بجاو و  لامک  هب  رظن  رگید  و 

هقباـس یب  تسا ،  جراـخ  دـیدحت  رـصح و  هلـصوح  زا  نآ  رب  هطاـحا  هک  نوگاـنوگ ،  ياـهتمحر  تمعن و  طاـسب  همه  نیا  دـنیب  یم 
ؤس قوبسم  ریغ  ییادتبا و  وا  معن  قاقحتسا ،  یب  تسا  هدوشگ  ناگدنب  يور  هب  ار  ششخب  فاطلا و  باوبا  تسا ،  تیلباق  دادعتسا و 
دنا هدومرف  هراـشا  ررکم  نآ  ریغ  هفیحـص و  هیعدا  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا ،  نیز  نیدجاسلادیـس ،  ترـضح  هچناـنچ  تسا ،  لا 

تمحر تیانع و  ضحم  هب  وا  ياهتمارک  هک  یمیرک  .ددرگ  قح  تمحر  هب  راوادیما  دریگ و  توق  وا  ءاجر  سپ  ( 397  ،) ینعم نیدب 
زجاع و نآ  زا  يا  همـش  هب  ملع  زا  لوقع  مامت  هک  هدومرف  یتیاـنع  اـم  هب  دادعتـسا  لا و  ؤس  هقباـس  یب  هک  یکولملا  کـلام  و  تسا ، 

هکلب درواـین ، ینوزفا  نآ  رد  تعاـط  لـها  تعاـط  دـنکن و  دراو  یللخ  وا  عیـسو  تکلمم  هب  تیـصعم  لـها  نایـصع  و  تسا ،  رـصاق 
 ، تسا تمعن  تمحر و  طسب  هنامیرک و  تایانع  يارب  نایـصع ،  زا  سدقا  تاذ  نآ  عنم  و  ار ، تعاط  قرط  سدقم  تاذ  نآ  تیاده 

زع و هاـگرد  رد  میورب  رگا  سپ ،  تسا .  هوـشت  یتـشز و  صقن و  زا  هیزنت  هیلاـمک و  جرادـم  لاـمک و  تاـماقم  هـب  ندیـسر  يارب  و 
سابل ار  ام  اهلاراب ، مینک  ضرع  شتیانع و  تمحر و  هاگشیپ  شلالج و 
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 ، يدومن ام  هب  ار  تیاده  قرط  مامت  يدومرف و  مهارف  نیکردم  كاردا  قوف  ار  ام  تحار  تایح و  لیاسو  مامت  يدـیناشوپ و  یتسه 
وت تنطلـس  زع و  هاگـشیپ  رد  وت و  تمارک  راد  رد  ام  نونکا  دوب ، تمعن  تمحر و  طـسب  اـم و  دوخ  حالـص  يارب  تاـیانع  نیا  ماـمت 
اب هدرواین ،  دراو  یللخ  وت  تکلمم  رب  هدرکن و  دراو  یناصقن  وت  هاگتـسد  رد  نیبنذم  بونذ  هک  یتروص  رد  نیلقث ،  بونذ  اب  میدمآ 

هاگرد زا  ایآ  تیانع ؟  تمحر و  زج  ینک  یم  هچ  دوشن  باسح  يدوجوم  يزیچ و  هب  وت  تمظع  هاگـشیپ  رد  هک  كاخ  تشم  کی 
؟  تسا عقوتم  رگید  زیچ  تمحر  دیما  زج  وت 

زا رظن  هن  و  ددنبب ، تیدوبع  هب  مایق  زا  روصق  ریصقت و  دوخ و  صقن  زا  رظن  هن  دشاب : ددرتم  رظن  ود  نیا  نیب  دیاب  هشیمه  ناسنا  سپ ، 
.دشوپب هلالج  لج  قح  فاطلا  تمعن و  لومش  تیانع و  هطاحا  تمحر و  هعس 

قح تدابع  هب  مایق  زا  نکمم  روصق  رد  لصف ، 

هماع فوخ  هچنانچ  اهنآ ، تفرعم  بتارم  ناگدنب و  تالاح  بسح  تسا  یتاجرد  بتارم و  اجر  فوخ و  يارب  زا  هک  زیزع  يا  نادب 
و میتسین ،  نآ  حرـش  ددـص  رد  نونکا  ام  و  تسا .  باجتحا  زا  صاوخ  صخا  فوخ  و  باتع ،  زا  هصاخ  فوخ  و  تسا ،  باذـع  زا 

 . مییامن یم  رکذ  رگید  ینایب  اب  تسا  قباس  بلطم  هب  عجار  هچنآ 

يانث و  تسا ،  سدقم  تاذ  نآ  ماقم  يانث  تدابع  هک  اریز  دنک ، تدابع  ازـسب  دناوتن  قولخم  زا  يدحا  ار  یلاعت  قح  هک  نادب  سپ ، 
 ، تسوا هب  تفرعم  عرف  یسک  ره 
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مایق دـناوتن  زین  وا  لالج  لامج و  يانث  هب  سپ  تسا ،  هاـتوک  تقیقح  هب  وا  تاذ  تفرعم  لـالج  زع  زا  ناگدـنب  لاـمآ  تسد  نوچ  و 
کتدابع قح  كاندبع  ام  دنک : ضرع  دیامرف و  روصق  هب  فارتعا  تیبوبر  ماقم  هب  تادوجوم  فرعا  قیالخ و  فرشا  هچنانچ  درک ،

 . کـسفن یلع  تینثءا  اـمک  تنءا  لاـق :  و  لوا .  هلمج  يارب  تسا  لـیلعت  هلزنم  هب  مود  هلمج  و  ( 398  .) کتفرعم قح  كانفرع  اـم  و 
 . هلالج لج  ییایربک  تاذ  صوصخم  یتاذ  ولع  و  تسا ،  نکمم  قح  یتاذ  روصق  سپ ،  ( 399)

تاماقم هب  ناگدـنب  زا  کـیچیه  قح  تیدوبع  تفرعم و  نودـب  دوب و  هاـتوک  سدـقم  تاذ  تداـبع  اـنث و  زا  ناگدـنب  تسد  نوچ  و 
جرادـم دـنراد و  تلفغ  نآ  زا  هماع  و  تسا ،  نهربم  ترخآ  ياملع  شیپ  دوخ  لحم  رد  هچناـنچ  دنـسرن  هیورخا  جرادـم  هیلاـمک و 

زا یباب  دوخ  هعـساو  تمحر  لماش و  فطل  هب  یلاـعت  قح  اریبک  اولع  کـلذ  نع  هللا  یلاـعت  دـنناد ، فازج  هبـش  اـی  فازج  ار  هیورخا 
تدابع و باب  نآ  ایبنا و  هکئالم و  طـسوت  هب  ماـهلا  یحو و  هیبیغ و  تاـمیلعت  هب  درک ، زاـب  اـهنآ  يور  هب  تیاـنع  زا  يرد  تمحر و 

ناـکمالا یتح  شیوخ  ناـصقن  عفر  اـت  دوشگ  اـهنآ  رب  فراـعم  زا  یهار  تخومآ و  ناگدـنب  رب  ار  دوخ  تداـبع  قرط  تسا  تفرعم 
 ، میعن تنج  ناحیر و  حور و  هب  قح و  تمارک  ملاع  هب  دنوش  تیاده  یگدنب  رون  وترپ  زا  و  دننکب ، نکمم  لامک  لیصحت  دنیامنب و 

یگرزب ياهتمعن  زا  یکی  تیدوبع  تدابع و  باب  حتف  سپ ،  .دنسر  ربکا  هللا  ناوضر  هب  هکلب 
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زا هک  تسا  یتمارک  باب  حتف  يرکـش  ره  هکلب  دننک ، دـنناوتن  ار  تمعن  نآ  رکـش  دـنا و  تمعن  نآ  نیهر  تادوجوم  مامت  هک  تسا 
رگا و  دوش ، ریـصقت  هب  فرتعم  دیدرگ ، علطم  نآ  زا  شبلق  درک و  ادـیپ  برـشم  نیا  هب  ملع  ناسنا  رگا  سپ ،  .دـنزجاع  زین  نآ  رکش 

قح و فراع  ناگدنب  زین  .دشاب و  رـصقم  دـشاب و  فئاخ  زاب  درب  الع  لج و  قح  هاگرد  رد  ار  نیبرقم  هکئالم  سنا و  نج و  تدابع 
فوخ زا  يروط  هب  ناشبلق  هدـیدرگ ،  نشور  تفرعم  رون  هب  اهنآ  لد  هدـش و  زاب  اهنآ  يورب  يرد  ردـق  رـس  زا  هک  وا ، صاـخ  ءاـیلوا 

اهنآ بولق  دوش و  هداد  اهنآ  تسد  هب  فراعم  همه  حاتفم  دروآ و  يور  اهنآ  هب  تالامک  مامت  رگا  هک  تسا  لزلزتم  ناـشلد  نازرل و 
زا همه  دـیوگ : اهنآ  زا  یکی  هچنانچ  .دـنکن  ادـیپ  فیفخت  اهنآ  لزلزت  ددرگن و  مک  اهنآ  فوخ  يا  هرذ  ددرگ ، لاـمالام  تاـیلجت  زا 
یم ادـخ  یلاعت .  يادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  هلطاب .  الا  هوق  لوح و ال  هللا و ال  ناحبـس  ( 400  .) مسرت یم  لوا  زا  نم  دنـسرت و  راک  رخآ 

تسا لفاغ  ناسنا  ردق  هچ  .دراذگ  نابایب  هب  رس  دوش و  بوذ  فوخ  زا  ناسنا  لد  دوش و  هراپ  هراپ  مالک  نیا  زا  ناسنا  بلق  دیاب  دناد 
!

ضارغا لیصحت  يارب  ام  تاعاطا  تادابع و  مامت  هک  ( 401  ،) ثیداحا زا  یکی  حرش  رد  میدرک ،  رکذ  نیا  زا  شیپ  ام  هکنآ  رگید  و 
ایند دهز  لثم  نآ  و  تسا ،  ترخآ  يارب  ایند  دهز  هقیقحلا  یف  و  تسا ،  سفن  بح  ام  كرحم  شیوخ و 
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رگید زیچ  سدـقم  تحاـس  زا  دـعب  زج  میربب ،  تیبوبر  سدـق  رـضحم  رد  ار  نیلقث  تداـبع  رگا  سپ ،  رارحا ، شیپ  تسا  اـیند  يارب 
(402  ) یلجـال کـتقلخ  دوخ و  سنا  هاـگراب  دوخ و  برق  ماـقم  هب  هدومرف  توعد  ار  اـم  یلاـعت  كراـبت و  قح  میرادـن .  قاقحتـسا 

ریمعت هب  ام  فصو  نیا  اب  هداد ،  ناشن  اهام  هب  ار  تیدوبع  هار  فراعم و  قرط  هداد و  رارق  دوخ  هب  تفرعم  ار  تقلخ  تیاغ  هدومرف و 
 . میرادن يرگید  دصقم  يدنسپدوخ  یهاوخدوخ و  زج  میتسین و  لوغشم  رگید  زیچ  هب  مکش  جرف و  نطب و 

؟  يراد دامتعا  هچ  هب  دنک ، باقع  باتع و  قحتـسم  دروآ و  سدق  تحاس  زا  دعب  وت  کسانم  تادابع و  هک  هراچیب  ناسنا  يا  سپ ، 
قوثو دوخ  لامعا  هب  ایآ  يراد ؟  یهاگ  هیکت  ایآ  هدومنن .  نوخ  ار  وت  لد  هدرکن و  مارآ  یب  ار  وت  قح  سءاب  تدش  زا  فوخ  ارچ  و 

هب ءاجر  قح و  لضف  هب  دامتعا  رگا  و  كولملا !  کلام  دوخ و  لاح  هب  تتفرعم  وت  لاـح  هب  ياو  تسا  نینچ  رگا  يراد ؟  ناـنیمطا  و 
 . يدرب هانپ  یمکحم  هاگهانپ  هب  يدرک و  دامتعا  یقیثو  لحم  هب  اجب و  رایسب  يراد ،  سدقم  تاذ  تیانع  لومش  تمحر و  هعس 

وت سدق  هاگراب  روخارف  وت و  هاگرد  قیال  میزیچان و  صقان و  هک  میناد  یم  دوخ  هاتوک و  زیچ  همه  زا  نامتـسد  ام  اهلاراب ، ادنوادخ ،
هک میتسه  هچ  ام  تسا ،  هتـشغآ  تاقبوم  تاکلهم و  یـصاعم و  ثول  هب  ام  نطاب  رهاظ و  بیع و  صقن و  اپ  اـت  رـس  میرادـن ،  يزیچ 

وت يانث  راهظا 
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لها اـم  دـننک ، نـالعا  ار  دوخ  روصق  فعـض و  زجع و  و  ( 403  ) كرکـشءا لاکلا  اذـه  یناسلبفا  دـنیوگ : وت  ایلوا  هک  ییاج  مینک ! 
ام هقث  دیما و  تسا و  وت  محارم  هب  ام  ءاجر  مینک  ضرع  ناسل  هقلقل  اب  هکنآ  زج  مییوگب .  هچ  ایربک  تحاس  زا  نیبوجحم  تیصعم و 

 : تسا دراو  وت  يایلوا  ناسل  رد  هچنانچ  تسا .  سدقم  تاذ  نآ  مرک  دوج و  هب  تسا و  وت  ترفغم  لضف و  هب 

نولماعلا لکتی  ال  یلاعت :  كرابت و  هللا  لاق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  یفاک 
یف نیغلاب  ریغ  نیرـصقم  اوناک  یتدابع  یف  مهرامعءا  مهـسفنا  اوبعتءا  اودـهتجا و  ول  مهناف  یباوثل ،  اهنولمعی  یتلا  مهلامعءا  یلع  یل 

یلـضفب اوقثیلف و  یتمحرب  نکلو  يراوج ،  یف  یلعلا  تاجردـلا  عیفر  یتانج و  یف  میعنلا  یتمارک و  نم  يدـنع  نوبلطی  امیف  یتدابع 
یناف يوفع ،  مهـسبلت  یترفغم  یناوضر و  مهغلبی  ینم  مهکردـت و  کلذ  دـنع  یتمحر  ناف  اونئمطیلف ، یب  نظلا  نسح  یلا  اوجریلف و 

(404  .) تیمست کلذب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  انءا 

لمع دـننکن  دامعا  دومرف :)  ) یلاعت كرابت و  يادـخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  تفگ  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  ینعی 
تمحز هب  دننک و  تیدج  رگا  اهنآ  انامه  سپ  نم .  باوث  يارب  ار  نآ  دـنروآ  یم  اج  هب  هک  ناشدوخ  لامعا  رب  نم  يارب  ناگدـننک 

نآ رد  ارم  تدابع  هنک  ناشدوخ  تدابع  رد  دنیاسران  و  رـصقم ، دنـشاب  یم  نم ،  تدابع  رد  ناشرمع  تدم  رد  ار  ناشدوخ  دـنزادنا 
زا نم  دزن  دنبلط  یم  هک  يزیچ 
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نم لضف  هب  دننک و  قوثو  هنیآ  ره  نم  تمحر  هب  نکلو  نم ،  راوج  رد  دنلب  هیلاع  تاجرد  نم و  ياهتـشهب  رد  اهتمعن  نم و  تمارک 
ار و اهنآ  دنک  یم  كاردا  ماگنه  نیا  رد  نم  تمحر  انامه  سپ  دنشاب ، هتشاد  نم  هب  نظ  نسح  هب  نانیمطا  دنشاب و  راودیما  هنیآ  ره 

.ارم وفع  اهنآ  هب  دناشوپ  یم  نم  ترفغم  نم و  ناوضر  هب  ار  اهنآ  دناسر  یم  نم  ياطع 

 . مدش هدرب  مان  نیا  هب  نابرهم و  هدنشخب  يادخ  متسه  هک  منم  انامه  سپ ، 

نیح رد  تایح و  مایا  رد  ناسنا  رب  هجوتم  تارطخ  و  ترخآ ،  هار  كولس  تقد  قح و  سءاب  تدش  رد  رکفت  فوخ  بابسا  زا  زین  و 
قح ياه  هدـعو  هک  يرابخا  تایآ و  هظحالم  هچنانچ  تسا ،  نازیم  باسح و  رد  تاـشقانم  و  تماـیق ،  خزرب و  ياهیتخـس  و  توم ، 
عمط ناطیـش  هک  دنک  تمحر  طاسب  طسب  تمایق  رد  يروط  هب  یلاعت  قح  هک  دننک  ثیدح  .دروآ  لماک  ءاجر  تسا  لماش  ار  یلاعت 

هدومرف تقلخ  هک  یتـقو  زا  هدومرفن  نآ  هب  فطل  رظن  تیاور  بسح  هب  قـح  ترـضح  هک  ملاـع  نیا  رد  ( 405) .دنک ار  قح  ترفغم 
شـشخب فطل و  یهلا و  تمعن  تمحر و  همه  نیا  رگید ، ملاوع  هب  تبـسن  يا  هرذ  رگم  هدـشن  لزاـن  نآ  رد  تمحر  و  ( 406) ار نآ 

هک تسا  یلاعت  كرابت و  يراب  ترـضح  ياطع  معن و  هرفـس  تسادیپان  ادیپ و  هچ  ره  و  هتفرگ ،  ارف  ار  همه  ياپاترـس  سدـقم  تاذ 
هک یملاع  رد  دوب  دهاوخ  هچ  سپ  دنناوتن ، دننک  هطاحا  وا  تمحر  تمعن و  زا  يا  همش  هب  دنهاوخب  ملاع  عیمج  رگا 
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هب عمط  دراد  قـح  ناطیـش  تسا ،  تیناـمحر  تیمیحر و  طـسب  تمحر و  هاـگیاج  تیبوـبر و  ياـطع  هناـخ  ناـمهم  تمارک و  ملاـع 
.دیامن قح  ياطع  دیما  دنک و  تمحر 

ناهانگ عیمج  یلاعت  يادخ  ( 407) .اعیمج بونذـلا  رفغی  هللا  نا  امن ، وا  لضف  هب  دامتعا  نک و  لماک  قح  هب  ار  دوخ  نظ  نسح  سپ ، 
نکمم دیعو  رد  فلخت  هچرگ  تسا ،  لاحم  قح  هدعو  رد  فلخت  .دیامن  قرغتسم  دوخ  تمحر  اطع و  رحب  رد  ار  همه  دزرمایب و  ار 

ره يدوبن .  قولخم  دوبن  تلاح  لماش  قح  تمحر  رگا  هک  وا  لماک  تمحر  هب  راد  شوخ  لد  سپ  .دوش  عقاو  رایسب  اسب  هچ  تسا و 
(408) .ء یش  لک  هتمحر  تعسو  تسا :  موحرم  یقولخم 

تسا رورغ  اجر و  نیب  قرف  رد  لصف ، 

و یتـسه .  اـجر  لـها  ینک  ناـمگ  یـشاب و  رورغ  لـها  تسا  نکمم  یهد .  زیمت  رورغ  زا  ار  اـجر  هـک  شاـب  تـفتلم  � يا  یلو 
قح و رماوا  هب  نواهت  زا  یناد  یم  یجار  ار  دوخ  نادـب  هدـش و  ادـیپ  وت  رد  هک  یتلاح  نیا  نیبب  تسا :  لهـس  نآ  يداـبم  زا  نآ  زیمت 

لکـشم زین  نآ  زیمت  رگا  و  سدقم ؟  تاذ  نآ  تمظع  تمحر و  هعـس  هب  داقتعا  زا  ای  هدـش ،  ادـیپ  وا  رماوا  قح و  ندرمـش  کچوک 
تاذ نآ  ياطع  تمحر و  ياطع  تمحر و  هطاحا  هب  نم  ؤم  بلق  دشاب و  لد  رد  قح  تمظع  رگا  داد : زیمت  ناوت  یم  راثآ  زا  تسا ، 

 ، تسا ریذـپان  فلخت  تسا و  تایرطف  زا  معنم  میظع و  تدابع  میظعت و  نوچ  دـنک ، یم  تیدوبع  تعاطا و  هب  ماـیق  دـشاب ، سدـقم 
دجو و تیدوبع  فیاظو  هب  مایق  اب  رگا  سپ 
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ياطع لضف و  قح و  تمحر  هب  دیما  يرمشن و  يزیچ  هب  ار  اهنآ  یـشاب و  هتـشادن  دوخ  لامعا  هب  دامتعا  تدابع ،  تعاط و  رد  دهج 
داوج دوجو  تمحر  وت  هاگ  هیکت  ینادب و  بضغ  طخس و  مول و  مذ و  ره  بجوتسم  دوخ  لامعا  هطساو  هب  ار  دوخ  یشاب و  هتشاد  وا 

وت بلق  رد  ار  نآ  هک  هاوخب  سدـقم  تاذ  زا  نک و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  رکـش  و  یتسه ،  اجر  ماقم  ياراد  دـشاب ، قـالطالا  یلع 
زیچان تیمها و  یب  يدوب و  قح  رماوا  هب  نواهتم  هتـساوخن  يادـخ  رگا  .دـیامرف و  تیانع  وت  هب  ار  نآ  زا  رتالاب  ماـقم  دـنک و  مکحم 
نامیا رگا  .وت  هراما  سفن  ناطیش و  دئاکم  زا  هدش  ادیپ  وت  لد  رد  هک  تسا  رورغ  نآ  هک  نادب  ار ، سدقا  تاذ  ياه  هدومرف  يدرمش 

دوخ بذکم  دوخ  دـشاب  شیاوعد  اب  فلاخم  شلمع  هک  یعدـم  .وت  رد  دوب  نایامن  نآ  زا  يرثا  یتشاد ،  تمظع  تمحر و  هعـس  هب 
 : تسا رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد  مالک  نیا  رب  دهاش  تسا . 

! وجرن نولوقی  یصاعملاب و  نولمعی  موق  هل :  تلق  لاق  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هرکذ  نمع  نارجن ،  یبءا  نع  هدانـساب  یفاک 
 ، هبلط ائیـش  اجر  نم  نا  نیجارب .  وسیل  اوبذک ، ینامالا .  یف  نوحجرتی  موق  ءال  ؤه  لاقف :  توملا .  مهیتءای  یتح  کلذـک  نولازی  الف 

(409  .) هنم بره  یش ء  نم  فاخ  نم  و 

ام دـنیوگ  ار و  اهتیـصعم  دـنروآ  یم  ياـجب  هک  دـنا  مدرم  زا  هتـسد  کـی  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  هب  مـتفگ  دـیوگ : يوار 
دنتسه نینچ  هشیمه  میراودیما و 
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.دنتـسین یجار  دنیوگ ، یمه  غورد  .اجیب  ياهوزرآ  هب  لادتعا  زا  دـنا  هدـش  لیام  دنتـسه  یموق  اهنآ  دومرف : گرم .  ار  اهنآ  دـیایب  ات 
نیا هب  بیرق  و  نآ .  زا  دنک  رارف  يزیچ ،  زا  دشاب  كانـسرت  هک  یـسک  و  دیامن ، بلط  ار ، يزیچ  دشاب  هتـشاد  دیما  هک  یـسک  نامه 

 : فیرش یفاک  رد  تسا  رگید  تیاور  نومضم 

افئاخ نوکی  یتح  انم  ؤم  نم  ؤملا  نوکی  ال  لوقی ،  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  ابءا  تعمـس  لاـق  هراـس  یبءا  نب  نیـسحلا  نع  هدانـساب  و 
(410) .وجری فاخی و  امل  الماع  نوکی  یتح  ایجار  افئاخ  نوکی  .ایجار و ال 

.دشاب و راودیما  كانـسرت و  هکنآ  رگم  نم  ؤم  نم  ؤم  دشاب  یمن  دومرف : یم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  مدینـش  دـیوگ : يوار 
لمع هک  یسک  لثم  دنا  هتفگ  اهیضعب  و  تسا .  راودیما  دسرت و  یم  هک  ار  هچنآ  دروآ  اج  هب  هکنیا  ات  راودیما  كانسرت و  دشاب  یمن 
نودب ای  هک  یعراز  لثم  ( 411) .دنیشن ببسم  دیما  هب  بابسا  ندرک  ایهم  یب  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب ، هتـشاد  اجر  راظتنا و  دنکن و 

اجر تفگ  ناوتن  ار  نیا  تعارز .  راظتنا  هب  دنیـشنب  عناوم  عفر  نودب  ندومن و  يرایبآ  نیمز و  زا  ندومن  تبقارم  یب  ای  مخت  ندناشفا 
یـسک لثم  دنک ، یلامعا  هدرکن  بانتجا  یـصاعم  زا  ای  هدرکن  قالخا  حالـصا  هک  یـسک  لثم  و  تسا .  هلبا  دراد و  قمح  هکلب  دراد ،
ناسنا هک  تسا  نسحتـسم  بوبحم و  ءاجر  سپ  .دهدن  هبولطم  هجیتن  یعرز  نینچ  هتبلا  دـنک ، تشک  راز  هروش  رد  ار  رذـب  هک  تسا 

دوخ هلماک  تیانع  هب  یلاعت  قح  تسوا و  فرصت  تحت  هک  یبابسا  مامت 
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راظتنا و هب  نآ  زا  سپ  دـنک ، داجیا  هدومن  اهنآ  هیهت  هب  رما  هدومرف و  داـسف  حالـص و  قرط  هب  تیادـه  هدرک و  تیاـنع  تردـق  وا  هب 
ار تادسفم  عناوم و  عفر  دیامرف و  مهارف  تسین  وا  رایتخا  تحت  رد  هک  یبابـسا  دوخ  هقباس  تایانع  هب  یلاعت  قح  هک  دشاب  نآ  دـیما 

.دیامنب

هب تشک و  وا  رد  ار  لامعا  رذب  دومن و  كاپ  یصاعم  ياه  هروش  گنـس و  هدساف و  قالخا  ياهراخ  زا  ار  لد  نیمز  رگا  هدنب  سپ ، 
هلزنم هب  هک  اـهنآ  لاـثما  اـیر و  بجع و  لـثم  عـناوم ،  تادـسفم و  زا  درک و  يراـیبآ  ار  نآ  صلاـخ  ناـمیا  عفاـن و  ملع  یفاـص  بآ 
تباث ار  وا  یلاعت  قح  هک  تسشن  ادخ  لضف  راظتنا  هب  نآ  زا  سپ  دومن ، صلاخ  تسا ،  تعارز  ندش  زبس  زا  عنام  هک  تسا  ییاهفلع 

اورجاه نیذلاو  اونمآ  نیذلا  نا  دیامرف : یلاعت  قح  هچنانچ  تسا  نسحتـسم  ءاجر  نیا  دـیامرف ، ریخ  هب  متخ  ار  وا  تبقاع  دراد و  هگن 
، دندومن ادخ  هار  رد  داهج  دندرک و  ترجاهم  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ( 412  ) هللا تمحر  نوعجری  کئلوا  هللا  لیبس  یف  اودهاج  و 

.دندنوادخ تمحر  راودیما  اهنآ 

اجر فوخ و  هنزاوم  تیمل  رد  لصف ، 

یبا نبا  هلسرم  رد  هچنانچ  .دشاب  هتشاد  ناحجر  يرگید  رب  یکی  دیابن  ءاجر  فوخ و  هک  تسا  روکذم  فیرـش  ثیدح  نیا  لیذ  رد 
هب مایق  زا  ار  دوخ  صقن  لاـمک  هک  یتقو  ناـسنا  و  ( 413  .) تسا دراو  نومـضم  نیمه  هب  زین  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریمع 

هظحالم یتقو  و  هجرد .  یلعا  هب  دوش  ثداح  وا  رد  فوخ  دومن ، رکفت  ار  ترخآ  هار  قیض  تقد و  درک و  هظحالم  تیدوبع 
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رما لوا  رد  هکنیا  اب  ناشلاح  دنتفر و  ایند  زا  حـلاص  لمع  نامیا و  یب  رما  تبقاع  هک  درک  یمدرم  لاح  رد  رکفت  دومن  ار  دوخ  بونذ 
 ، قداص ترضح  زا  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  .دوش  دیدش  فوخ  وا  رد  دندش ، تبقاع  ءوس  هب  التبم  دش و  يدب  هب  رجنم  دوب  بوخ 

: دنک لقن  مالسلا ،  هیلع 

وهف کلاهملا .  نم  هیف  بستکی  ام  يردی  یقب ال  دق  رمع  و  هیف ،  هللا  عنـص  ام  يردی  یـضم ال  دـق  بنذ  نیتفاخم :  نیب  نم  ؤملا  لاق : 
(414  .) فوخلا الا  هحلصی  افئاخ و ال  الا  حبصی  ال 

دنوادخ دنک  هلماعم  هچ  دنادن  هتشذگ و  انامه  هک  یهانگ  تسا :  فوخ  ود  نیب  نم  ؤم  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  دیامرف 
حالـصا و  كانـسرت ،  رگم  دنکن  حبـص  وا  سپ  .اه  هکلهم  زا  نآ  رد  دنک  یم  بسک  هچ  دـنادن  هدـنام و  یقاب  هک  يرمع  و  نآ ،  رد 

 . سرت رگم  ار  وا  دنکن 

نیمه هب  دـیامن ، یم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  باـنج  زا  یفاـک  ثیدـح  رد  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هبطخ  رد  و 
تساطع تمحر و  هعس  تلالج و  تمظع و  لامک  رد  قح  و  ریصقت ، صقن و  لامک  رد  دوخ  هلمجلاب ،  ( 415  .) تسا دراو  نومضم 

کلاس بلق  رد  ناس  کی  هب  هیلامج  هیلالج و  ءامسا  نوچ  و  تساجر .  فوخ و  فارتعا  دح  رد  هشیمه  رظن  ود  نیا  نیب  رد  دبع  و  . 
.دننکن ادیپ  مه  رب  ناحجر  اجر  فوخ و  دنک ، هولج 

 ، تسا رتعفان  ناسنا  يارب  فوخ  تاقوا  یضعب  رد  دنا  هتفگ  یضعب  و 
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لاح لثم  تسا ،  رتهب  اجر  تالاح  یـضعب  رد  .دـشوک و  حـلاص  لمع  لامک و  بسک  رد  ناسنا  اـت  تمالـس ،  تحـص و  لاـح  لـثم 
ياه هتفگ  قباطم  نخـس  نیا  و  ( 416) .وا شیپ  تسا  رتبوبحم  هک  یتلاح  اب  ار  قح  دـنک  تاقالم  ناسنا  اـت  توم ،  تاراـما  شیادـیپ 

هـشیمه قح  زا  فوخ  و  تسا ،  ترخآ  بسک  لمع و  رب  ثعاب  زین  بوبحم  ءاجر  هک  اریز  دـیاین ، تسرد  هروکذـم  ثیداحا  قباس و 
.درادن قثاو  ءاجر  اب  تافانم  بوبحم و 

 ، تسا لمع  راد  هک  ایند ، راد  رد  نآ  طقف  و  ترخآ ،  راد  رد  تسین  هیلقع  تالامک  هیناسفن و  لـیاضف  زا  فوخ  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
دوشن و عطقنم  هک  اجر  فالخ  هب  درادـن ، يا  هدـیاف  ایند  زا  جورخ  زا  دـعب  یـصاعم و  كرت  تادابع و  لعف  يارب  تسا  هعفان  روما  زا 
هک اریز  ددرگ ، نوزفا  قح  لضف  هب  شعمط  دوش ، لیان  رتشیب  ادـخ  تمحر  زا  هچ  ره  هدـنب  هک  اریز  تسا ،  یقاـب  زین  ترخآ  راد  رد 

(417) .دنام یقاب  اجر  دوش و  عطقنم  فوخ  سپ ،  .درادن  یهانت  قح  دوج  تمحر و  نیازخ 

زا تسا  دـبال  تسا ،  فیلکت  راد  رد  هک  یماداـم  هدـنب  هک  تسا  نیا  قـح  هک  دـیامرف  هللا ،  همحر  ( 418  ،) یـسلجم ققحم ،  ثدحم 
(419) .دنک یم  ادیپ  ناحجر  يرگید  رب  دبال  اهنآ  زا  یکی  ترخآ ،  روما  هدهاشم  زا  دعب  و  اجر ، فوخ و 

رب .دـیاین و  تسرد  اجر  ینعم  رد  دـش  رکذ  هچنآ  قباطم  ترخآ  ملاع  رد  اـجر  فوخ و  هبلغ  زا  دـندرک  رکذ  هچنآ  دـیوگ  هدنـسیون 
باوث هب  عجار  اهنآ  اجر  فوخ و  هک  تسا  نیطسوتم  هب  عجار  تحص ،  ضرف 
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تمظع و هدهاشم  زا )  ) هک ییاجر  فوخ و  هک  اریز  دـنا ، هدرک  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ایلوا  صاوخ و  لاح  اما  و  تسا .  باقع  و 
هکلب دنکن ، ادیپ  رگیدکی  رب  ناحجر  دوشن و  لیاز  ترخآ  روما  هنیاعم  هب  دوش  لصاح  بلق  رد  لامج  فطل و  ءامسا  یلجت  لالج و 

هیناحور ذـیاذل  زا  قح  تمظع  زا  لصاح  فوخ  و  تسا ،  رتشیب  ترخآ  ملاـع  رد  فطل  لاـمج و  تاـیلجت  تمظع و  لـالج و  راـثآ 
.دوش و مولعم  لمءات  اب  هچنانچ  .درادـن  ( 420  ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءاـیلوءا  نا  ـالءا  همیرک  هیآ  اـب  تاـفانم  تسا و 
زا تسا و  لامک  نآ  هک  اریز  تسین ،  تمظع  لالج و  زا  فوخ  تسین ،  هیناـسفن  لـئاضف  زا  فوخ  هک  دـش  لـقن  لـئاق  نآ  زا  هچنآ 

هلآ دمحم و  یلع  هالصلا  هلالج و  هلامج و  یلع  هللادمحلاو  تسا .  رتشیب  اهنآ  ریغ  زا  نیلمکم  نیلماک 

رشع سماخل  ثیدح ا 

مهدزناپ ثیدح 

نع بوبحم ،  نبا  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا  بوقعی  نیثدمحملا  ناطلـس  یلا  لصتملا  اندنـسب 
مث نویـصولا ،  مث  نویبنلا ،  ءالب  سانلا  دـشءا  نءا  مالـسلا :  هیلع  یلع ،  باتک  یف  نا  لاـق  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هعاـمس 
هللا نءا  کلذ  و  ؤالب ه .  دتـشا  هلمع ،  نسح  هنید و  حـص  نمف  هنـسحلا ،  هلاـمعءا  ردـق  یلع  نم  ؤملا  یلتبی  اـمنا  و  لـثمالاف .  لـثمالا 

نم ؤملا  یلا  عرسءا  ءالبلا  نا  و  ؤالب ه .  لق  هلقع  فعض  هنید و  فخس  نم  .رفاکل و  هبوقع  نم و ال  ؤمل  اباوث  ایندلا  لعجی  مل  یلاعت 
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(421  .) ضرالا رارق  یلا  رطملا  نم  یقتلا 

 : همجرت

تخـس انامه  هکنیا  تسا  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  باتک  رد  انامه  تفگ  هک  دـنک  ثیدـح  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  هعاـمس 
نم ؤم  دوش  یم  التبم  هک  تسا  نینچ  انامه  .رتوکین و  سپ  رتوکین  سپ  اهنآ ، نانیـشناج  سپ  دـنا ، ناربمغیپ  الب  ثیح  زا  مدرم  نیرت 

تسا نآ  يارب  نیا  .وا و  يالب  ددرگ  تخس  وا ، راک  دشاب  وکین  وا و  نید  دشاب  تسرد  هک  یسک  سپ  شیوکین ،  ياهراک  هزادنا  هب 
فیعـض شنید و  تسا  کنت  هک  یـسک  و  يرفاک .  يارب  ازـس  هن  ینم و  ؤم  يارب  زا  باوث  ار  ایند  تسا  هدادن  رارق  یلاعت  يادـخ  هک 

 . نیمز هاگمارآ  يوس  هب  ناراب  زا  راگزیهرپ  نم  ؤم  يوس  هب  تسا  رتدنت  الب  انامه  و  شیالب .  دشاب  مک  شلقع ،  تسا 

اهنآ تقیقح  رد  و  تسا ،  ایصوا ، ایلوا و  ایبنا و  لیبق  زا  نیلماک ،  فیرش  ثیدح  نیا  لثم  رد  سان  زا  دارم  هک  دنا  هتفگ  یضعب  حرش 
اجنیا رد  هک  تسا  نیا  ماقم  بسانم  هکلب  .درادن  یهجو  نیا  و  ( 422  .) تسا ثیداحا  رد  هچنانچ  سانسن .  مدرم  ریاس  دنتسه و  سان 

دراو یثیدـح  رد  رگا  .دوش و  هدافتـسا  زین  یفاک  باب  نیا  ثیداـحا  زا  و  تسا .  حـضاو  رپ  شهجو  هچناـنچ  دوش ، هدارا  مدرم  مومع 
 . تساهنآ دارم  دش  دراو  هملک  نیا  هک  اج  ره  هک  تسا  نآ  هن  دنشاب ، نیلماک  سان  هک  دشاب 

رد ( 423) دـیوگ يرهوج  .دـنا  هدرک  حیرـصت  تغل  لها  هچنانچ  .دوش  لامعتـسا  دـب  کین و  رد  و  تسا ،  ناـحتما  راـبتخا و  ءـالب  و 
ریخلاب و نوکی  رابتخالا  ءالبلاو  حاحص : 
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نآ هب  هلـالج  لـج  هچ  ره  هلمجلاـب ،  ( 424) .انـسح ءالب  دـیامرف : زین  یلاعت  قح  .افرعم و  هیلتباو  انـسح  ءالب  هللا  هـالبءا  لاـقی :  .رـشلا 
هک اهنآ ، تالباقم  ای  دشاب ، ایند  رابدا  تلذ و  رقف و  ماقسا و  ضارما و  لیبق  زا  هچ  و  تسالتبا ،  الب و  دیامرف  ناحتما  ار  دوخ  ناگدنب 

التبا ای  هیلب  ای  الب  تقو  ره  یلو  .دوش  ناحتما  تمظع  تزع و  تسایر و  لانم و  لام و  رادـتقا و  هاج و  ترثک  هب  ناسنا  هک  دـشاب  اسب 
.دوش لوا  مسق  هب  فرصنم  دوش ، رکذ  قلطم  اهنآ  لاثما  ای 

 . مهرایخ سانلا ،  لثامءا  .ریخلا و  یلا  یندءا  لضفءا و  يءا ،  .اذـه  نم  لثمءا  اذـه  لاقی :  تسا .  لضفا  فرـشا و  ینعم  هب  لـثمءا  و 
نیریاس زا  رت  تخـس  وا  يالب  تسا ،  رتوکین  لضفا و  ایـصوا  زا  سپ  سک  ره  هک  دـیآ  ناـنچ  لـثمالاف  لـثمالا  مث  ینعم  سپ  ( 425)
تاجرد نازو  رب  رادـقم و  هب  التبا  ترثک  تاجرد  و  تسا .  رتشیب  نارگید  زا  شیالب  تسا ،  لـضفا  اـهنآ  زا  سپ  سک  ره  و  دـشاب ،

 . تسین یسراف  رد  ریبعت  وحن  نیا  و  تسا .  لضف 

 . تسا نآ  ریغ  حاحص و  رد  هچنانچ  تسا .  لقع  تفخ  تقر و  ینعم  هب  فخس  و 

نم نئمطملا  و  هیف ،  رق  ام  هرارقلا  رارقلا و  سوماقلا :  یف  .دوش و  هدافتـسا  تغل  زا  هچناـنچ  تسا .  هاـگیاج  رقتـسم و  ینعم  هب  رارق  و 
رارق دروآ و  ور  وا  رب  ناراب  تسا و  ناراب  رقتسم  هاگرارق و  نیمز  هک  روط  نامه  هک  تسا  نآ  هیبشت  تبسانم و  هجو  ( 426  .) ضرالا

هاگرارق زین  نم  ؤم  دریگ ،
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.دنکن تقرافم  وا  زا  دریگ و  رارق  دنک و  مجاهت  وا  هب  اهنآ  هک  تسا  تایلب 

 . مییامن یم  فیرش  ثیدح  رد  تسا  رکذ  هب  جاتحم  هچنآ  نایب  دنچ  یلوصف  لالخ  رد  یلاعت  يادخ  تساوخ  اب  ام 

...نآ تبسن  یگنوگچ  نآ و  هجیتن  ناحتما و  ینعم  نایب  رد  لصف ،

قاروا نیا  شیاجنگ  تبسانم و  بسح  یلاعت  قح  سدقم  تاذ  هب  نآ  تبسن  یگنوگچ  نآ و  هجیتن  ناحتما و  ینعم  نایب  رد 

هنـسح و تاکلم  فراعم و  مولع و  عیمج  رد  کلم  ملاع  هب  نآ  طوبه  نادبا و  هب  نآ  قلعت  روهظ و  ودـب  رد  هیناسنا  سوفن  هک  نادـب 
تاـکاردا .ـالع و  لـج و  قح  تیاـنع  هب  دراذـگ  تیلعف  هب  ور  مک  مک  تسا و  هوقلاـب  تاـیلعف ،  تاـکاردا و  عـیمج  رد  هکلب  هئیس ، 

زین هینطاب  تاکرادا  نآ  سپ  و  سخالاف ،  سخالا  رگید  هرهاظ  ساوح  سمل و  ساسحا  لیبق  زا  دوش ، ادـیپ  وا  رد  لوا  هیئزج  هفیعض 
تاکلم عون  بسح  هب  دوشن ، عقاو  یتاریثءات  تحت  رد  رگا  و  دـشاب ، هوقلاب  زاب  تاکلم  عیمج  رد  یلو  .ددرگ  ثداح  وا  رد  بیترت  هب 

ار وا  نآ  ریغ  بضغ و  توهـش و  لـیبق  زا  هیلخاد  یعاود  هک  اریز  ددرگ ، يراـجنهان  یتشز و  هب  لـیامتم  دوش و  بلاـغ  وا  رد  هثیبـخ 
بیرغ هزادنا  یب  یناطیـش  بیجع و  سب  یناویح  ینامز  كدنا  هب  اهنآ  تیعبت  زا  سپ  و  دنک ، توعد  روج  يدـعت و  روجف و  هب  اعبط 

وا رد  لماک  ریدـقت  هب  بذـهم  یبرم و  زا  عون  ود  دوب ، لزا  رد  مدآ  دـنزرف  لاح  لماش  شتمحر  یلاعت و  قح  تیاـنع  نوچ  .ددرگ و 
اهنآ هطساو  هب  دناوت  یم  هک  مدآ  ینب  يارب  زا  تسا  لاب  ود  هلزنم  هب  ود  نآ  هک  داد  رارق 
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يانگنت زا  ار  دوخ  دیامن و  زاورپ  تداعـس  لامج و  لامک و  تفرعم و  ملع و  جوا  هب  تواقـش  یتشز و  صقن و  لهج و  ضیـضح  زا 
یجراخ یبرم  رگید  و  تسا ،  زیمت  لقع و  هوق  هک  ینطاب ،  یبرم  یکی  ود  نیا  .دناسر و  یلعا  توکلم  عیسو  ياضف  هب  تعیبط  قیض 

لقع هک  هچ  دنهدن ، دصقم  نیا  ماجنا  يرگید  یب  مادـکچیه  ود  نیا  .دنـشاب و  یم  تواقـش  تداعـس و  قرط  نایامنهار  ایبنا و  هک  ، 
ییاـمنهار تیادـه و  و  دـنک ، ادـیپ  ترخآ  هئـشن  بیغ و  ملاـع  هب  یهار  دـنک و  تواقـش  تداعـس و  قرط  فشک  دـناوتن  دوخ  رـشب 

.دتفین رث  ؤم  یلقع  كاردا  زیمت و  هوق  نودب  ناربمغیپ 

رد هنماـک  تادادعتـسا  هنوزخم و  ياوق  ماـمت  اـهنآ  هطـساو  هب  هک  هدومرف  تمحرم  ار  یبرم  عون  ود  نیا  یلاـعت  كراـبت و  قـح  سپ 
هک اریز  هدومرف ،  تمحرم  اهنآ  رابتخا  رـشب و  ناحتما  يارب  یلاعت  قح  ار  گرزب  تمعن  ود  نیا  .دنک و  ادیپ  لیدـبت  تیلعف  هب  سوفن 

.دنوش ادج  مه  زا  صقان  لماک و  یصاع و  عیطم و  یقش و  دیعس و  و  رگیدکی ، زا  ناسنا  عون  ینب  دارفا  دنوش  زاتمم  تمعن  ود  نیدب 
(427  .) هلبرغ نلبرغتل  هلبلب و  نلبلبتل  قحلاب  هثعب  يذلاو  دیامرف : بآم  تیالو  بانج  هچنانچ 

سانلل دبال  لاق :  هک  دنک  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  روفعی  یبا  نبا  ناحتما ،  صیحمت و  باب  رد  فیرـش ،  یفاک  رد  و 
دنوش صلاخ  هکنیا  زا  مدرم  يارب  زا  تسا  دبال  دومرف : ( 428) .ریثک قلخ  لابرغلا  یف  جرختسی  اولبرغی و  اوزیمی و  اوصحمی و  نءا  نم 

دنوش هداد  زیمت  دندرگ و  ناحتما  و 
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 . يرایسب قلخ  لابرغ  رد  دوش  جارختسا  و  دنوش ، لابرغ  و 

یتح هللاو  الو )  ) سایا دـعب  الا  مکیتءای  رمالا ال  اذـه  نا  روصنم ، ای  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع ،  وبءا  یل  لاق  لاـق  روصنم ، نع  هدانـساب  و 
(429) .دعسی نم  دعسی  یقشی و  نم  یقشی  هللاو  و ال  اوصحمت ، یتح  هللاو  اوزیمت و ال 

، دیوش هداد  زیمت  ات  مسق  ادخ  هب  هن  و  ندش .)   ) سویءام زا  دعب  رگم  ار  امش  دیآ  یمن  مایق )  ینعی   ) رما نیا  انامه  روصنم ، يا  دومرف :
.دوش یم  دیعس  سک  ره  دوش  دیعس  دوش و  یم  یقش  سک  ره  دوش  یقش  ات  مسق  ادخ  هب  هن  و  دیوش ، صلاخ  ات  مسق  ادخ  هب  هن  و 

(430  .) بهذلا صلخی  امک  نوصلخی  لاق :  مالسلا ،  هیلع  نسحلاوبا ،  ترضح  زا  تسا  رگید  ثیدح  رد  و 

هیف هللاو  الا  طسب  ضبق و ال  نم  ام  لاق :  دناسر ، مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنس  رابتخا ، التبا و  باب  رد  فیرـش ،  یفاک  رد  و 
(431) .ءالتباو ءاضق  هئیشم و 

لجوزع هیف هللا  الا و  هنع  یهنوءا  هب  هللارمءا  امم  طسبوءا  ضبق  هیف  یش ء  سیل  هنا  لاق :  تسا ،  لوقنم  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
یهن ای  نآ  هب  یلاعت  دـنوادخ  هدومرف  رما  هک  ییاـهزیچ  زا  دـشاب  ییاـطع  عنم و  نآ  رد  هک  يزیچ  تسین  ینعی  ( 432) .ءاضق ءالتبا و 

و تسا ،  ذخا  عنم و  كاسما و  تغل  رد  ضبق  و  تسا .  یمکح  ناحتما و  لجوزع  يادخ  يارب  زا  نآ  رد  هکنآ  رگم  نآ ،  زا  هدومرف 
رما و ره  یعنم و  هعسوت و  اطع و  ره  سپ  تساطعا .  رشن و  طسب 
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 . تسا ناحتما  يارب  یفیلکت  یهن و 

 . تسا نیصاع  زا  نیعیطم  ادعس و  زا  ایقشا  ندش  ادج  رشب و  رایتما  يارب  همه  ینامـسآ  بتک  رـشن  لسر و  ثعب  هک  دش  مولعم  سپ ، 
یلزا و یلاـعت  قح  ملع  هک  اریز  زاـیتما ، هب  ملع  هن  رگیدـکی ، زا  تسا  رـشب  دوخ  یعقاو  زاـیتما  نیمه  قـح  راـبتخا  ناـحتما و  ینعم  و 

نازیم زا  جراخ  نآ  رکذ  هک  دـنا  هداد  مالک  طسب  التبا  ناحتما و  قیقحت  رد  امکح  .داجیا و  زا  لـبق  تسا  زیچ  ره  هب  طـیحم  قلعتم و 
 . تسا

زین رابتخا  ناحتما و  نیا  رد  تسا .  یقـش  دیعـس و  زایتما  تسا  اهنآ  نیرتگرزب  زا  دش  رکذ  هک  ود  نیا  هک  اقلطم  ناحتما  هجیتن  سپ ، 
ضارتعا هار  ددرگ و  عقاو  هنیب  تجح و  يور  زا  یـسک  ره  تایح  تداعـس و  تواقـش و  تکاله و  دوش و  مامت  قلخ  رب  ادخ  تجح 

ار لیـصحت  بابـسا  مامت  هک  اریز  تسا ،  قح  قیفوت  تیاده و  هب  دیامن ، نادیواج  تایح  تداعـس و  لیـصحت  سک  ره  .دـنامن  یقاب 
عیمج ندوب  مهارف  اـب  دـنک ، ناطیـش  سفن و  تیعبت  دور و  تکـاله  هب  ور  دـیامن و  تواقـش  لیـصحت  سک  ره  و  هدومرف .  تمحرم 

 : تسا مامت  وا  رب  قح  هغلاب  تجح  هتفر و  ورف  تواقـش  تکاله و  هب  دوخ  رایتخا  هب  دوخ  تداعـس ،  بسک  بابـسا  تیادـه و  قرط 
(433  .) تبستکا ام  اهیلع  تبسک و  ام  اهل 

نینم ؤم  ءایصوا و  ءایبنا و  ءالتبا  تدش  هتکن  نایب  رد  لصف ، 

دوش و عـقاو  ندـب  کـلم  رد  هچ  ره  هکلب  دوـش ، یم  رداـص  ناـسنا  زا  هک  یلمع  ره  هک  ( - 434) دش روکذـم  نیا  زا  شیپ  هک  نادـب 
نآ زا  دوش ، سفن  كاردا  قلعتم 
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هتکن اضیب و  هتکن  هب  رابخا  ناسل  رد  اهنآ  زا  لصاح  رثا  زا  هک  هئیـس ،  ای  دـشاب  هنـسح  لامعا  هچ  دوش  عقاو  سفن  رد  يرثا  وحن  کـی 
تاحوکنم ای  تابورشم  ای  تاموعطم  زا  هک  یتذل  ره  زا  الثم  .دشاب  مالآ  خنس  ای  دشاب  ذیاذل  خنس  زا  هچ  و  ( 435  ،) هدش ریبعت  ءادوس 

هجوت دوش و  یم  نآ  هب  تبسن  حور  نطاب  رد  یتبحم  هقالع و  داجیا  دوش و  یم  عقاو  نآ  زا  يرثا  سفن  رد  درب ، یم  ناسنا  اهنآ  زج  و 
ددرگ و رتدـیدش  ملاع  نیا  هب  سفن  بح  هقـالع و  دـنز ، هطوغ  رتشیب  تایهتـشم  تاذـل و  رد  هچ  ره  .دوش و  یم  نوزفا  نآ  هب  سفن 
، دوش رتشیب  شا  هقئاذ  رد  ذـیاذل  هچ  ره  و  ایند ، هقـالع  هب  دـنک  ادـیپ  ضاـیترا  دوش و  تیبرت  سفن  و  دوش ، رتشیب  شداـمتعا  نوکر و 
هچ ره  .ددرگ و  رتدنمورب  ایند  هقالع  تخرد  دشاب ، رتمهارف  تحار  ترـشع و  شیع و  بابـسا  هچ  ره  و  ددرگ ، رتشیب  شتبحم  هشیر 
ایند هب  یلکب  سفن  نوکر  رگا  هچنانچ  ددرگ ، لفاغ  ترخآ  ملاع  قح و  هب  هجوت  زا  هزادنا  نامه  هب  .ددرگ  رتشیب  ایند  هب  سفن  هجوت 
هاوه عبتا  ضرالا و  یلا  دلخءا  ددرگ و  یلکب  وا  تمارک  راد  یلاعت و  قح  زا  هجوت  بلـس  دیدرگ ، يوایند  يدام و  نآ  ههجو  دـش و 

(436) .دوش

زا تلفغ  کلم  هب  ههجو  و  دروآ ، نآ  ریغ  زا  رفنت  ایند  هب  بح  و  دروآ ، ایند  هب  بح  ارهق  تایهتـشم  ذیاذل و  رحب  رد  قارغتـسا  سپ ، 
سفن رد  كاردا  نآ  تروص  درک ، تامیالمان  كاردا  دید و  يدب  يزیچ  زا  ناسنا  رگا  سکع  هب  هچنانچ  .دروآ  توکلم 
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اجنآ رد  هک  دور  يرهـش  رد  یـسک  رگا  هچنانچ  .ددرگ  رتیوق  ینطاب  رفنت  نآ  دـشاب ، رتیوق  تروص  نآ  هچ  ره  .دـیامن و  رفنت  داـجیا 
هچ ره  .دوـش و  فرــصنم  رفنتم و  اـجنآ  زا  ارهق  دروآ ، ور  وا  رب  یلخاد  یجراـخ و  تاــمیالمان  دوـش و  دراو  وا  رب  مــالآ  ضارما و 

اجنآ هب  دناوتن  رگا  .دنک و  اجنآ  هب  چوک  دشاب ، هتشاد  غارس  يرتهب  رهش  رگا  .دوش و  نوزفا  رفنت  فارـصنا و  دشاب ، رتشیب  تامیالمان 
.دهد چوک  اجنآ  هب  ار  شلد  دنک و  ادیپ  اجنآ  هب  هقالع  دنک ، تکرح 

زا ارهق  دروآور ، وا  رب  اهتنحم  اه و  هنتف  جاوما و  دید و  يراتفرگ  ماقـسا و  مالآ و  تایلب و  دـید  هچ  ره  ملاع  نیا  زا  ناسنا  رگا  سپ ، 
ره زا  یلاخ  عیـسو  ياضف  دشاب و  دقتعم  يرگید  ملاع  هب  رگا  .دـنکن و  نآ  هب  دامتعا  دوش و  مک  نآ  هب  یگتـسبلد  ددرگ و  رفنتم  نآ 

اجنادب ار  شلد  دنک و  یناحور  رفـس  درک ، ناوتن  ینامـسج  رفـس  رگا  .دنک و  رفـس  اجنادب  ارهق  دـشاب ، هتـشاد  غارـس  یملا  تنحم و 
و تسا .  ترخآ  یلاعت و  قح  زا  تلفغ  ایند و  هب  بح  زا  یلامعا  یقالخا و  یناـحور و  دـسافم  ماـمت  هک  تسا  حـضاو  رپ  .دتـسرف و 

تمارک راد  قح و  هب  هجوت  زا  یلامعا  یقالخا و  یناسفن و  تاحالـصا  مامت  هچناـنچ  ( 437  ،) تسا هئیطخ  ره  ءاشنمرـس  ایند  هب  بح 
 . تسا نآ  فراخز  هب  دامتعا  نوکر و  مدع  ایند و  هب  یگقالعیب  زا  نآ و 

لماش سدقم  تاذ  محارم  دشاب و  رتشیب  سک  ره  هب  شفاطلا  تیانع و  یلاعت  قح  هک  همدقم  نیا  زا  دش  مولعم  سپ ، 
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، دیامرف هجوتم  رتشیب  وا  رب  ار  نتف  تایلب و  جاوما  دـنهد و  زیهرپ  نآ  فراخز  ملاع و  نیا  زا  رتشیب  ار  وا  دـشاب ، رتدایز  سک  ره  لاح 
شبلق ههجو  دور و  ترخآ  ملاع  هب  ور  شناـمیا  رادـقم  هب  ددرگ و  رجزنم  فرـصنم و  نآ  فراـخز  اـیند و  نیا  زا  شحور  هکنیا  اـت 

ثیداحا رد  .درک و  یم  تیاـفک  هنیآ  ره  تهج ،  کـی  نیمه  رگم  ـالتبا  تدـش  لـمحت  يارب  زا  دوبن  رگا  .ددرگ و  اـجنآ  هب  هجوتم 
: دراد ینعم  نیا  هب  تراشا  هفیرش 

هلهءا لجرلا  دـهاعتی  اـمک  ءـالبلاب  نم  ؤملا  دـهاعتیل  یلاـعت  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  بوقعی  نب  دـمحم 
(438  .) ضیرملا بیبطلا  یمحی  امک  ایندلا  هیمحی  و  هبیغلا ،  نم  هیدهلاب 

هب ار  دوخ  لایع  يدرم  دنک  دقفت  هچنانچ  الب  هب  ار  نم  ؤم  دنک  دقفت  هنیآ  ره  یلاعت  يادخ  انامه  دیامرف : مالسلا ،  هیلع  رقاب  ترضح 
.ار ضیرم  بیبط  دهد  زیهرپ  هچنانچ  ایند ، زا  ار  وا  دهد  زیهرپ  هنیآ  ره  .رفس و  زا  هیده 

یـضعب هب  سدقا  تاذ  تیانع  تدـش  قح و  تبحم  هک  دوشن  نامگ  و  ( 439  .) تسا دراو  نومـضم  نیمه  هب  زین  رگید  ثیدـح  رد  و 
هجوتم وا  هب  قح  تیانع  درادرب ، وا  يوس  هب  ادخ  هدنب  نم و  ؤم  هک  یمدـق  ره  هکلب  تسا ،  تهج  یب  فازج و  هللاابذوعن ،  ناگدـنب ، 
یغارچ اب  هک  تسا  یناسنا  لثم  قیفوت ،  بابسا  هیهت  نامیا و  بتارم  لثم  ( 440) .دوش کیدزن  وا  هب  یعارذ  ردق  هب  یلاعت  قح  دوش ،

.دیامن رگید  مدق  يارب  ییامنهار  ددرگ و  نشور  وا  ولج  درادرب ، هک  یمدق  ره  دنک : تکرح  کیرات  هار  رد 
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رفنت برق و  ملاع  هب  هجوت  بابـسا  ددرگ و  رتشیب  وا  هب  قح  تایانع  دوش و  رتنـشور  هار  درادرب ، ترخآ  يوس  هب  ناسنا  هک  یمدق  ره 
 . فیلکت نامز  رد  اهنآ  تعاطا  هب  تسوا  یلزا  ملع  هطساو  هب  ایلوا  ایبنا و  هب  یلاعت  قح  هیلزا  تایانع  .دیامرف و  مهارف  ار  دعب  ملاع  زا 

دنک یم  مهارف  ار  امش  تیاضر  تابجوم  یکی  هک  دینک  ادیپ  ملع  اهنآ  تیلوفط  لاح  رد  هک  دیشاب  هتـشاد  هچب  ود  رگا  امـش  هچنانچ 
 . تسا يرگید  زا  رتشیب  عیطم  نآ  هب  لوا  زا  امش  تیانع  هتبلا  ار ، امش  بضغ  طخس و  تابجوم  یکی  و 

رد عرـضت  تاجانم و  دنتفا و  قح  دای  هب  اهیراتفرگ  التبا و  نیا  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  صاخ  ناگدنب  يالتبا  تدـش  تاکن  زا  رگید  و 
تاـیلب تقو  رد  هک  تسا  ناـسنالا  ینب  عون  نیا  یعیبط  .دـندرگ و  وا  رکف  رکذ و  اـب  سونءاـم  دـنیامن و  سدـقم  تاذ  سدـق  هاـگرد 

نوچ و  دننک ، یم  ادیپ  نآ  زا  تلفغ  تحار  تمالس و  تقو  رد  و  دننک ، یم  ادیپ  دنهد  وا  رد  تاجن  لامتحا  هک  ینکر  ره  هب  ثبـشت 
اهنآ هب  هک  یتیانع  زا  یلاعت  قح  .دننک و  ادیپ  وا  سدقم  ماقم  هب  عاطقنا  دنوش و  هجوتم  نادـب  دـنرادن ، غارـس  قح  زج  ینکر  صاوخ 

هک هچ  دـیاین ، تسرد  لمک  ءایلوا  ایبنا و  هب  تبـسن  هقباس ،  هتکن  هکلب  هتکن ،  نیا  هچرگ  .دـیامرف  مهارف  ار  عاطقنا  ببـس  دوخ  دراد ،
هجوـت و رد  اـی  دـننک ، ادـیپ  اـیند  هب  هقـالع  روـما  نیا  هب  هـک  تـسا  نآ  زا  رتـکمحم  ناـشبلق  تـسا و  نآ  زا  رتسدـقم  ناـشماقم  اـهنآ 

.دوش لصاح  یقرف  قح  هب  ناشعاطقنا 

و
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رظن نآ  فراخز  ملاع و  نیا  هب  یلاعت  قح  هک  دـنا  هتفای  یناحور  تافـشاکم  ینطاب و  رون  هب  نوچ  لمک  ءایلوا  اـیبنا و  هک  دوب  دـناوت 
التبا انغ و  رب  ار  رقف  دندرک  رایتخا  تهج  نیا  زا  وا ، سدـقم  هاگـشیپ  رد  تسا  تسپ  راوخ و  تسوا  رد  هچ  ره  ایند و  درادـن و  فطل 

(441  .) تسا ینعم  نیا  رب  دهاش  هفیرش  ثیداحا  رد  هچنانچ  اهنآ  ریغ  رب  ار  تایلب  یتحار و  رب  ار 

تروص رد  درک  ضرع  دروآ و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا ،  متاخ  روضح  رد  ار  ضرا  نیازخ  دیلک  لیئربج  هک  تسا  ثیدح  رد 
.دومرف رایتخا  ار  رقف  دومرفن و  لوبق  یلاـعت  قح  زا  عضاوت  يارب  ترـضح  .دوشن  مک  يزیچ  زین  امـش  يورخا  تاـماقم  زا  نآ  راـیتخا 

هلءاس ول  یتح  هللا  یلع  نوهیل  رفاکلا  نا  لاق :  یثیدح ،  رد  دناسر  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد  و  ( 442)
هک یتقو  زا  یلاعت  قح  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  قح .  يایربک  رظن  رد  تسایند  يراوخ  زا  نیا  و  ( 443  .) کلذ هاطعءا  اهیف  امب  ایندلا 

(444  .) تسا هدومرفن  فطل  رظن  نآ  هب  هدومرف  قلخ  ار  ماسجا  ملاع 

اهنآ هب  هک  تسا  یتاجرد  اهنآ  يارب  زا  هک  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  رابخا  رد  هک  تسا  نآ  نینم  ؤم  ءالتبا  تدـش  تاـکن  زا  رگید  و 
و دـشاب ، قح  هب  لاـبقا  اـیند و  زا  ضارعا  تروص  تاـجرد  نیا  تسا  نکمم  و  ( 445  .) مالآ ضارما و  تایلب و  اب  رگم  دـنوشن  لـیان 

رد روهظ  اب  رگم  دوشن  اهنآ  هب  لین  هک  دشاب  یتوکلم  تروص  تایلب  نیا  دوخ  يارب  زا  تسا  نکمم 
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نوکیل هنا  لاق  دناسر : مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دنـس  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  هچانچ  نآ .  هب  اهنآ  يالتبا  کلم و  ملاع 
ره تسا :  نینچ  انامه  دومرف : ( 446  .) هدسج یف  هیلبب  وءا  هلام ،  باهذب  اما  نیتلـصخلا :  يدحاب  الا  اهلانی  امف  هللادنع ،  هلزنم  دـبعلل 

مـسج رد  هیلب  هب  ای  شلام ،  نتفر  هب  ای  تلـصخ :  ود  هب  رگم  نآ  هب  دسر  یمن  سپ  ادخ ، شیپ  يا  هجرد  هدنب  يارب  زا  دشاب  یم  هنیآ 
.دید باوخ  رد  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  دراو  مالسلا ،  هیلع  ءادهشلادیس ، ترضح  تداهش  ربخ  رد  .وا و 

تروص هتبلا  ( 447  .) تداهـش هب  رگم  نآ  هب  یـسر  یمن  تشهب ،  رد  تسا  يا  هجرد  وت  يارب  زا  هک  موـلظم  نآ  هب  دوـمرف  ترـضح 
هرتاوتم رابخا  رد  و  هیلاع ،  مولع  رد  تسا  نهربم  هکنانچ  کلم  رد  نآ  عوقو  هب  رگم  دوش  یمن  لصاح  ادخ  هار  رد  تداهش  یتوکلم 

.رگید ملاع  رد  تسا  یتروص  یلمع  ره  يارب  زا  هک  تسا  دراو 

الا اموق  هللا  بحءا  ام  و  ءالبلا ، میظع  عمل  رجـالا  میظع  نا  لاـق :  تسا ،  هدـش  لـقن  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  زا  یفاـک  رد  و 
.ار اهنآ  دنک  التبم  هکنآ  رگم  ار  یموق  ادـخ  درادـن  تسود  و  تسالب .  یگرزب  اب  هنیآ  ره  دزم  یگرزب  انامه  دومرف : ( 448  .) مهالتبا

 . تسا رایسب  نومضم  نیا  هب  ثیداحا  و 

ینامسج ضارما  هب  ءایبنا  يالتبا  لصف : 

هماع و قرط  زا  هدـش  دراو  هک  ایبنا  ءالتبا  ثیداحا  ینعی   ) ثیداحا نیا  رد  دـیامرف ، همحرلا ،  هیلع  ( 449  ،) یسلجم گرزب ،  ثدحم 
رب تسا  هحضا  تلالد و  هصاخ ) 
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ندش گرزب  يارب  ریغ ، زا  دنتسه  نآ  هب  یلوا  اهنآ  هکلب  .دنتسه  ناشریغ  لثم  هیمسج  تایلب  هیـسح و  ضارما  رد  ایـصوا  ایبنا و  هکنآ 
اهنآ رگا  .دوش و  اهنآ  رما  تیبثت  بجوم  نآ  هکلب  درادن ، اهنآ  ماقم  اب  تافانم  نیا  و  تسا .  تاجرد  رد  لضافت  بجوم  هک  اهنآ  رجا 

يراصن هچنآ  اهنآ  هرابرد  دوش  هتفگ  دوش ، یم  رداـص  تاداـع  قراـخ  تازجعم و  اـهنآ  تسد  زا  هکنآ  اـب  تاـیلب ،  هب  دـنوشن  ـالتبم 
(450  .) یهتنا تسا .  دراو  تایاور  رد  لیلعت  نیا  .دنتفگ و  ناشربمغیپ  هرابرد 

اربم نآ  زا  دـیاب  ایبنا  هچنآ  نمـض  رد  دـیامرف  دـیرجت  رد  هدـقرم ،  هللارطع  ( 451  ،) یـسودق میظع  میکح  یـسوط و  ققدـم  ققحم  و 
دشاب هزنم  دیاب  و  نآ :  حرش  رد  دیامرف  مهیلع ،  هللا  ناوضر  ( 452  ،) مالسا ياملع  همالع  .دیآ و  لصاح  نآ  زا  رفنت  هچ  ره  و  دنشاب :

(453  .) تسا ثعب  زا  ضرغ  اب  یفانم  دروآ و  رفنت  اهنیا  هکنیا  يارب  صرب ،  ماذج و  سلس و  لثم  هرفنم ،  ضارما  زا 

ضارما و درادـن و  تینامـسج  ماقم  هب  یطبر  تسا و  هیناحور  جرادـم  هیناسفن و  تـالامک  عباـت  توبن  ماـقم  هچرگ  دـیوگ  هدنـسیون 
ؤم رگا  دنکن ، صقان  يزیچ  اهنآ  هبتر  تمظع  نءاش و  ولع  زا  هرفنم  ضارما  دناسرن و  اهنآ  یناحور  ماقم  هب  يررض  هینامسج  صیاقن 

دندرک نادـب  هراشا  ققحم  ود  نیا  هچنآ  نکیل  دـش ، نآ  هب  هراشا  هچنانچ  ددرگن ، اهنآ  تاجرد  دـی  ؤم  دـشابن و  اهنآ  تـالامک  دـک 
صقن زا  ینامـسج  صقن  هک  دـننک  یم  نامگ  دـنهد و  یمن  ار  تاماقم  نیبام  زیمت  مدرم  هماع  نوچ  هک  اریز  تسین ،  هجو  زا  یلاـخ 

اب مزالم  ای  یناحور 
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ار ناربمغیپ  هک  دنک  اضتقا  نانچ  قح  تیانع  اذهل  دنناد ، تبترم  تمظع  نءاش و  ولع  ماقم  اب  یفانم  ار  صیاقن  زا  یـضعب  و  تسا ،  وا 
 ، سپ .دـیامرفن  التبم  تسا  مدرم  شاحیتسا  عابط و  رفنت  بجوم  هک  یـضارما  هب  دنتـسه  تلاـسر  هب  ثوعبم  تعیرـش و  بحاـص  هک 
 ، نیاربانب تسا .  غیلبت  هدـیاف  لامکا  يارب  هکلب  تسا ،  توبن  ماـقم  صقن  نآ  هب  يـالتبا  هک  تسا  نآ  يارب  زا  هن  اـهنآ  يـالتبا  مدـع 

 . تایلب هنوگ  نیا  هب  نینم  ؤم  گرزب و  ءایلوا  يالتبا  و  دنتسین ، تعیرش  بحاص  هک  ایبنا  ضعب  يالتبا  درادن  عنام 

 . بویا ترضح  يالتبا  رد  هدش  دراو  هریثک  رابخا  .دندوب و  التبم  راجن  بیبح  بانج  بویا و  ترضح  هچنانچ 

هطلـسف لاق :  لیوط  ثیدح  یف  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  ریـصب ، یبءا  نع  میهاربا ،  نب  یلع  ریـسفت  نع  يور  ام  کلذ  نمف 
هللادـمحب و الیوط  ارهد  کلذ  یف  یقبف  همدـق ،  یلا  هنرق  نم  هدـحاو  هحرق  راصف  سیلبا  هیف  خـفنف  هینیع ،  هلقع و  الخ  اـم  هندـب  یلع 

نتن و  هنم .  هللا  کقلخ  يذلا  کعـضوم  یلا  یعجرا  اهل : لوقی  .اهدریف و  هندب  نم  جرخت  تناک  دودلا و  هندـب  یف  عقو  یتح  هرکـشی 
(454  .) هیرقلا جراخ  هلبزملا  یف  هوقلءا  هیرقلا و  نم  هیرقلا  لهءا  هجرخءا  یتح 

ناطیشلا نم  هللااب  ذعتـساف  نآرقلا  تءارق  اذاف  هل :  تلق  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  ریـصب ، یبءا  نع  هدانـساب  یفاکلا  یف  و 
هندب و یلع  نم  ؤملا  نم  هللا  طلسی و  دمحم  ابءا  ای  لاقف :  ( 455  .) نولکوتی مهبر  یلع  اونمآ و  نیذلا  یلع  ناطلس  هل  سیل  هنا  میجرلا 
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طلسی مهنادبءا و ال  یلع  نینم  ؤملا  نم  طلسی  دق  و  هنید .  یلع  طلـسی  مل  و  هقلخ ،  هوشف  بویءا  یلع  طلـس  دق  هنید .  یلع  طلـسی  ال 
(456  .) مهنید یلع 

اذکب و ال صربلاب و ال  ماذجلاب و ال  یلتبیال  نم  ؤملا  نا  لوقی  هریغملا  نا  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبال  تلق  لاق  هیجان ،  نع  هدانـساب  و 
مهرذنءاف مهاتءا  هعینکت .  یلا  رظنءا  ینءاک  لاقف :  هعباصءا  در  مث  .اعنکم  ناک  هنا  نیسای ،  بحاص  نع  الفاغل  ناک  نا  لاقف :  .اذکب 

(457  .) هسفن لتقی  هنءا  الا  هتیم ،  لکب  تومی  هیلب و  لکب  یلتبی  نم  ؤملا  نا  لاق :  مث  هولتقف .  دغلا  نم  مهیلا  داع  مث  ، 

 . تسا ندوب  هلثم  جنشت و  هر )   ) یسلجم هدومرف  هبانب  تسا ،  خسن  رثکا  رد  هک  نون ،  اب  عینکت  و  تسا .  راجن  بیبح  نیـسای  بحاص 
 . تسا لمءات  هدومرف  نیا  رد  و  ( 458  .) تسا هدوب  هدش  وا  عباصا  عینکت  ببس  ماذج  ایوگ  دیامرف  یسلجم 

 . هرفنم ضارما  هب  دـنوش  التبم  حـلاصم  ضعب  يارب  یهاگ  ایبنا  نینم و  ؤم  هک  دوش  هدافتـسا  رگید  رایـسب  ثیداحا  ثیداـحا و  نیا  زا 
هداتفا وب  و  مالـسلا ،  هیلع  بویا ،  ترـضح  تقلخ  هیوشت  تسا  هدرک  یفن  هک  تسا  رگید  راـبخا  ضعب  راـبخا  نیا  لـباقم  رد  هچرگ 

.درادن يرایسب  عفن  اهنآ  عمج  رکذ و  رد  لیوطت  ثحب و  .ار و  شفیرش  ندب 

ولع هبتر و  عیفرت  هکلب  تسین ،  مالـسلا ،  مهیلع  ءایبنا ، اـهنآ و  يارب  صقن  نینم و  ؤم  لاـح  هب  يررـض  ضارما  زا  وحن  نیا  هلمجلاـب ، 
باوصلاب ملعءا  یلاعت  هللاو  تسا .  هجرد  ماقم و 
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.

تسین یلاعت  قح  باقع  باوث و  راد  ایند  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

لحم هن  و  تسا ،  یلاعت  قح  باوث  ياـج  تمارک و  راد  هن  تسا  نآ  رد  هک  یفعـض  روصق و  صقن و  يارب  اـیند  ملاـع  نیا  هک  نادـب 
نآ تحار  درادـن و  تمقن  هب  طـالتخا  صلاـخ و  نآ  ياـهتمعن  هک  تسا  یملاـع  قح  تمارک  راد  هک  اریز  تسا ،  باـقع  باذـع و 

جـنر و عاونا  یتمعن  ره  هب  تسا و  محازت  راد  هک  اریز  درادـن ، ناـکما  یتـمعن  نینچ  ملاـع  نیا  رد  و  تسین .  جـنر  بعت و  هب  بوشم 
تـسا مالآ  بجوم  شتاذل  هک  تفگ  ناوت  و  تسا .  مالآ  عفد  ملاع  نیا  تاذل  دنا  هتفگ  امکح  هکلب  .دراد  طالتخا  تمقن  تمحز و 
تمعن صلاخ و  تمحر  لوبق  زا  دراد  یـصعت  ملاع  نیا  هدام  هکلب  .دراد  یبعت  ملا و  جـنر و  یپ  رد  یتذـل  ره  اجنیا  هک  اریز  ( 459 ،)

یتمعن و هب  فوفحم  یبعت  جنر و  ره  هکلب  تسین ،  صلاخ  زین  ملاع  نیا  بعت  جنر و  تمحز و  باذـع و  روط  نیمه  و  بوشم .  ریغ 
زا دراد  یـصعت  ملاع  نیا  داوم  و  تسین ،  بوشم  ریغ  ملاع  نیا  رد  تنحم  جـنر و  ماقـسا و  مـالآ و  زا  کـیچیه  و  تسا .  ییاـهتمعن 

ماقـسا مالآ و  .دشاب  صلاخ  باقع  ضحم و  باذع  نآ  رد  هک  تسا  يراد  قح  باقع  باذـع و  راد  و  قلطم .  صلاخ  باذـع  لوبق 
بعت و رد  رگید  وضع  دـشاب و  تحار  ملاـس و  وضع  کـی  دـشاب ، هجوتم  يوـضع  نود  يوـضع  هب  هک  تسین  ملاـع  نیا  لـثم  اـجنآ 

متخادرپ نآ  حرش  هب  ام  هک  فیرش ،  ثیدح  رد  هدومرف  هراشا  دش  رکذ  هچنآ  ضعب  هب  و  تمحز . 
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هب التبم  ملاع  نیا  رد  نم  ؤم  هکنیا  تهج  ینعی  .رفاکل  هبوقع  نم و ال  ؤمل  اباوث  ایندـلا  لعجی  مل  هللا  نءا  کلذ  و  دـیامرف : هک  اـجنآ  ، 
هعرزم فیلکت و  راد  اجنیا  يرفاک .  يارب  ازس  هن  ینم و  ؤم  يارب  باوث  ار  ایند  نیا  هدادن  رارق  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  دوش  تایلب 

ار سک  ره  یلاعت  قح  هک  دـنا  عقوتم  هک  اهنآ  تسا .  باقع  باوث و  ازـس و  ازج و  راد  ترخآ  ملاع  و  تسا ،  بسک  ملاع  ترخآ و 
ار وا  دنک و  عطقنم  ار  وا  تسد  دریگب و  ار  وا  ولج  اروف  یسک ،  هب  يدعت  ملظ و  ای  دش  ییاشحف  تیصعم و  بکترم  ملاع  نیا  رد  هک 
زا یقـش  زایتما  ناحتما و  راد  اج  نیا  تسا .  هیراج  هللا  هنـس  تفلاـخم  بیترت و  فـالخ  هک  دنتـسه  نآ  زا  لـفاغ  دـیامرف ، عمق  علق و 

ار یملاظ  یلاعت  قح  اردان  رگا  و  تاکلم .  لامعا و  جـیاتن  زورب  راد  هن  تسا  تایلعف  روهظ  ملاـع  و  تسا ،  یـصاع  زا  عیطم  دـیعس و 
دیامرف راذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  ار  ملظ  تیـصعم و  لها  رگا  تسا .  ملاظ  نآ  هب  یلاعت  قح  تایانع  زا  تفگ  ناوت  یم  دنک ، راتفرگ 

ینعی ( 460  .) نیتم يدیک  نا  مهل  یلمءا  و  نوملعی .  ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  هچنانچ  تسا .  جاردتـسا 
و تسا .  دـیدش  نم  ذـخا  انامه  .ار  اهنآ  میهد  تلهم  .دـنناد و  یمن  هک  یتهج  زا  هجرد  هجرد  ار )  ) اـهنآ میهد  تمعن  هک  تسا  دوز 

مهل یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنءا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال  دیامرف : یم 
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نینچ انامه  تسا ،  ریخ  اهنآ  يارب  ام  تلهم  هکنیا  دندش  رفاک  هک  نانآ  دـننکن  نامگ  ینعی  ( 461  .) میلءا باذع  مهل  امثا و  اودادزیل 
زا دـنک  تیاور  نایبلا  عمجم  رد  و  تسا .  كاـندرد  باذـع  اـهنآ  يارب  زا  .ار و  هاـنگ  دـننک  داـیز  اـت  ار  اـهنآ  میداد  تلهم  هک  تسا 

یتقو دومرف : ( 462  ) جاردتسالا وهف  .رافغتسالا  عدیف  همعن  هل  ددج  ابنذ ، دبعلا  ثدحءا  اذا  لاق :  هنءا  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح 
 . تسا جاردتسا  نآ  سپ  .ار  رافغتسا  دراذگاو  سپ  یتمعن ،  وا  يارب  دوش  دیدجت  ار ، یهانگ  هدنب  دنک  ثداح 

تسا كاردا  تدش  عبات  هیحور  تایلب  تدش  هکنیا  رد  لصف ، 

هینامسج و زا  معا  تایلب  هک  دوش  رهاظ  نینچ  ؤالب ه  لق  هلقع  فعـض  هنید و  فخـس  نم  و  دیامرف : یم  هک  فیرـش  ثیدح  لیذ  رد 
هیناـحور و تاـیلب  زا  دوـخ  كاردا  لـقع و  فعـض  رادـقم  هـب  كاردا  مـک  لـقعلا و  فیعـض  صاخــشا  هـک  اریز  تـسا ،  هیناـحور 

تدـش لقع و  لامک  رادـقم  هب  هک  تسا ،  دـیدش  ناشکاردا  لماک و  ناشلقع  هک  یناسک  فالخ  هب  .دـنا  نومءام  هیلقع  تاـمیالمان 
تامیالمان كاردا  رتشیب و  تایلب  دـشاب ، رتیوق  تیناحور  رتلماک و  تاکرادا  هچ  ره  .دوش و  دایز  اهنآ  یناـحور  تاـیلب  دوخ  كرادا 

تیذوءا ام  لثم  یبن  يذوءا  ام  دومرف : هک  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هانپ ،  تلاسر  ترـضح  هدومرف  هک  دوب  دناوت  .ددرگ و  نوزفا 
تیبوبر تلالج  تمظع و  سک  ره  هک  اریز  .ددرگرب  ینعم  نیا  هب  زین  مدـش .  نم  هک  یتیذا  لـثم  يربمغیپ  دـشن  تیذا  ینعی  ( 463 .)

الع لج و  قح  سدقم  ماقم  دنک و  كاردا  رتشیب  ار 
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شفطل تیانع و  شتمحر و  سک  ره  زین  و  ددرگ ، ملءاتم  رثءاتم و  رتشیب  اهنآ  تمرح  کته  ناگدنب و  نایصع  زا  دسانشب ، رتدایز  ار 
نیا رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا ،  متاخ  هتبلا  و  دوش ، یم  تیذا  رتشیب  اهنآ  تواقـش  جاجوعا و  زا  دشاب ، رتشیب  ادخ  ناگدـنب  هب 

زین و  هدوب .  رتالاب  شرثءات  رتشیب و  شتیذا  سپ  هدوب ،  رتلماک  ناسنالا  ینب  ریاـس  اـیلوا و  اـیبنا و  زا  هیلاـمک  جرادـم  ریاـس  تاـماقم و 
.دمحلا هل  ملاعلا و  هللاو  تسین .  نآ  رکذ  ماقم  نیا  بسانم  هک  دراد  رگید  هیجوت 

رشع سداسلا  ثیدحلا 

مهدزناش ثیدح 

نع هنع ،  هللا  یـضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مهمدـقم ،  هقحلا و  هفئاطلا  رخف  نیملـسملا ،  مالـسالا و  هقث  یلا  هلـصتملا  اندانـساب 
لاق ریصب ، یبءا  نع  ناکـسم ،  نب  هللادبع  نع  نامعنلا ،  نب  یلع  نع  هیبءا ،  نع  دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحءا  نع  انباحـصءا ، نم  هدع 

مل بئاصملا ،  هیلع  تکادت  نا  و  اهلربص ، هبئان ،  هتبان  نا  هلاوحءا ،  عیمج  یلع  رح  رحلا  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمس 
مل و  رسا ، رهق و  دبعتسا و  نءا  هتیرح  ررـضی  مل  نیمالا  قیدصلا  فسوی  ناک  امک  ارـسع ، رـسیلاب  لدبتـسا  رهق و  رـسا و  نا  هرـسکت و 
هب محر  هلـسرءاف و  اکلام ، هل )   ) ناک اذا  دعب  ادـبع  هل  یتاعلا  رابجلا  لعجف  هیلع  هللا  نم  نءا  هلان ،  ام  هشحو و  بجلا و  هملظ  هررـضت 

(464) .اورجوت ربصلا  یلع  مکسفنءا  اونطو  اوربصاف و  .اریخ  بقعی  ربصلا  کلذک  و  هما . 

 : همجرت

دازآ دازآ  تفگ :  یم  هک  ار  مالسلا ،  ههیلع  نآرقداص  ترضح  مدینش  تفگ  ریصبوبا 
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ار وا  دنکـش  یمن  اهتبیـصم ، وا  رب  دوش  هدیبوک  ورف  رگا  و  ار ، نآ  رم  دنک  ربص  یتبیـصم ،  ار  وا  دـیایب  رگا  .دوخ  لاوحا  همه  رب  تسا 
هک نیما  يوگتسار  رایـسب  مالـسلا ،  هیلع  فسوی ،  دوب  هچنانچ  .دریگ  لدب  یناسآ  هب  ار  یتخـس  ددرگ و  روهقم  دوش و  ریـسا  هچرگ 

نآ و سرت  هاچ و  یکیرات  ار  وا  دناسرن  نایز  .دیدرگ و  روهقم  دش و  ریـسا  دش و  هتفرگ  یگدنب  هب  هکنیا  ار  وا  يدازآ  دـناسرن  ررض 
داتـسرف سپ ،  دوب ، کلام  هکنآ  زا  دعب  وا ، هدنب  ار  ربکتم  رابج  داد  رارق  سپ  وا ، رب  ادـخ  تشاذـگ  تنم  هکنآ  ات  ار ، وا  دیـسر  هچنآ 

ایهم دـینک و  ربص  سپ  .ار  ریخ  دروآ  لاـبند  ربص  روطنیمه  .ار و  یتـما  وا  هطـساو  هب  دومرف  محرت  و  يربـمغیپ )  هب  ینعی   ) ار وا  ادـخ 
.دوش هداد  دزم  ات  ربص  رب  ار  دوخ  دینک 

 . تسا تبیصم  ینعم  هب  دیوگ  حاحص  رد  و  تسا .  هلزان  تامهم  ثداوح و  نآ  و  تسا .  بئاون  درفم  هبئان  حرش 

هتیوس یتح  هترـسک  هتبرـض و  اذا  اکد  هکدءا  یـشلا  تککد  دق  و  تسا :  حاحـص  رد  و  تسا .  ندـیبوک  ینعی  قد ،  ینعم  هب  كد  و 
رد تسا  لوقنم  هیاـهن  زا  هچناـنچ  هدـمآ ،  زین  ماـحدزا  عاـمتجا و  ینعم  هب  تقادـت .  يءا ،  هیلع  تکادـت  و  ( 465  .) یهتنا ضرـالاب . 
زا و  ( 466  .) متمحدزا يءا ،  .اهـضایح  یلع  میهلا  لبالا  ککادت  لع  متککادت  مث  مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  ثیدـح 

هب فیرش  ثیدح  نیا  رد  و  ( 467  .) تسا رسک  ینعم  هب  كد  لصا  هک  هدش  لقن  زین  هیاهن 
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 . تسا بسانم  زین  مود  ینعم  هچرگ  تسا ،  بسنا  لوا  ینعم  هب  هرسکت  مل  تبسانم 

 . تسا نآ  هب  فطع  لدبتسا  رهق و  و  تسا ،  هیلصو  رسا  نا  رد و  نا )   ) هملک و 

مل رب  تسا  فطع  نیارباـنب  ( 469  .) تسا دراو  ارـسی  رـسعلاب  لدبتـسا  اـه و  هخـسن  ضعب  رد  هدومرف  هللا ،  همحر  ( 468  ،) یسلجم و 
.دوش ربص  تیاغ  سپ  هرسکت ، 

 . تسا دراو  هلمهم  نیع  رب  هدحوم  ءاب  میدقت  هب  لوقعلا  هآرم  هخسن  رد  و  تسا .  ررـضی  مل  لعاف  لوعفملا و  ینبم  دبعتـسا  نءا  هلمج 
نآ ینعم  هچرگ  دشاب ، بتاک  طلغ  زا  هآرم  هخسن  هک  تسا  نونظم  و  ( 471  .) تسا لوقنم  ءاب  رب  نیع  میدقت  هب  لئاسو  رد  و  ( 470)

 . تسا لئاسو  هخسن  رد  هک  تسا  نآ  فیرش  ثیدح  ياپاترس  ماقم و  اب  بسانم  یلو  تسین .  تحص  زا  یلاخ  زین 

 . تایلب نزح و  اهردارب و  ملظ  زا  دیسر  وا  هب  هچنآ  ار  وا  دناسرن  ررض  ینعی ،  بجلا .  هملظ  هب  تسا  فطع  هلان  ام  و 

موحرم و  عزاـنت .  لـیبس  رب  عـضوم  ود  رد  ررـضت  مل  هب  تسا  قـلعتم  و  تسا ،  یلا  ریدـقت  هب  هک  تسا  نآ  رهظا  هللا  نم  نءا  هلوـق :  و 
 . تسین لیوطت  زا  یلاخ  اهنآ  رکذ  هک  ( 472  ) هداد نآ  رد  هریثک  تالامتحا  یسلجم 

تساهتراسا همه  ءاشنم  توهش  تراسا  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

شتیروهقم ردق  هب  وا  رد  تلذ  تیدوبع و  تیقر و  دیدرگ ، هیناسفن  ياهاوه  توهـش و  هطلـس  تحت  رد  روهقم  رگا  ناسنا  هک  نادـب 
و تسوا .  زا  تعاطا  مات و  عوضخ  یسک ،  زا  تیدوبع  ینعم  .دوش و  دایز  اهنآ  هطلس  تحت  رد 
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رد دـنک و  تعاطا  عوضخ  لامک  اب  دـننک ، رما  اـهنآ  هچ  ره  و  تساـهنآ ،  ربناـمرف  هدـنب  هراـما  سفن  روهقم  تاوهـش و  عیطم  ناـسنا 
 ، ضرا تاومس و  قلاخ  تعاطا  رب  دراد  مدقم  ار  اهنآ  تعاطا  هک  دسر  ییاج  هب  راک  ات  ددرگ  عیطم  هدنب  عضاخ و  دبع  اهنآ  هاگشیپ 
 ( تخر  ) شبلق زا  يدرم  دازآ  تیرح و  تزع و  لاـح  نیا  رد  و  یقیقح .  كوـلملا  کـلام  یگدـنب  رب  دـنیزگرب  ار  اـهنآ  یگدـنب  و 

تمشح نابحاص  ایند و  لها  شیپ  رد  شبلق  ددرگ و  ایند  لها  عضاخ  و  دنیـشنب ، شبلق  هرهچ  رب  تیدوبع  رقف و  تلذ و  رابغ  و  ددنب ،
و درب ، جرف  نطب و  ریمعت  هار  رد  اهیراوخ  دشک و  اهتلذ  عون  مه  زا  دوخ ، هیناسفن  تایهتـشم  ندروآ  تسد  هب  يارب  زا  دنک و  هدـجس 
سک و ره  تعاطا  راب  ریز  هب  رس  و  دنکن ، هقیاضم  یتیرح  توتف و  فرش و  فالخ  هنوگچیه  زا  تسا ،  سفن  توهش و  دنب  ریـسا  ات 
رتشزرا و یب  قلخ  ریاس  زا  صخش  نآ  هچرگ  وا ، شیپ  بولطم  لوصح  لامتحا  درجم  هب  دشک  تنم  زیچان  ره  زا  و  دروآ ، رد  سکان 
دـنا و شیوخ  توهـش  ایند و  هدـنب  هک  ییاهنآ  تسا .  تجح  عمط  باب  رد  مهو  دـنیوگ  .دـشاب و  موهوم  لاـمتحا  دـشاب و  رت  تسپ 

دننک یم  دنهد ، یم  لامتحا  ای  دنراد ، غارس  وا  شیپ  ار  ایند  هک  یـسک  ره  زا  یگدنب  دنداهن ، ندرگ  رد  ار  سفن  ياوه  یگدنب  قوط 
اهنآ لاوقا  اهنآ و  لامعا  و  تسا ،  ضحم  سیلدت  دنیاشگ ، سفن  تفع  تینم و  نابز  رهاظ  رد  رگا  .دنوش و  یم  وا  عضاخ  و 
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.دراد و بعت  جـنر و  تلذ و  تمحز و  رد  هشیمه  ار  ناسنا  هک  تسا  يروما  زا  تیقر  تراسا و  نیا  .دـننک و  بیذـکت  ار  مـالک  نیا 
ییاهر تفاثک و  نیا  زا  ندش  كاپ  .دنک و  هزیکاپ  كاپ و  نآ  زا  ار  دوخ  تیدج  هلیـسو و  ره  اب  دـیاب  سفن  تزع  فرـش و  اب  ناسنا 

.دریگ تروص  عفان  لمع  ملع و  اب  نآ  و  تسا ،  سفن  ساسا  هجلاعم  هب  تلذم  يراوخ و  دیق  نیا  زا 

تاوهـش و تیعبت  اـیند و  هب  طرفم  تبحم  زا  ار  نآ  یتدـم  رد  تسا .  سفن  تفلاـخم  هیعرـش و  تاـضایترا  هـب  نآ  سپ  لـمع ،  اـما 
.دنک تالامک  تاریخ و  هب  تداع  سفن  هکنآ  ات  دنک  فرصنم  هیناسفن  ياهاوه 

فیعـض و دوخ  نوـچ  رگید  تاـقولخم  هک  دـناسرب  نتـشیوخ  بلق  هب  دـنامهفب و  دوـخ  سفن  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هب  ملع ،  اـما  و 
اهنآ و  دنتـسه ، اناوت  رداق  قلطم و  ینغ  هب  جاتحم  هیلک  هیئزج و  روما  مامت  رد  نم  دوخ  لثم  زین  اهنآ  و  دنتـسه ، اونیب  ریقف و  جاتحم و 

، ددرگ اهنآ  عضاخ  بلق  ددرگ و  هجوتم  اهنآ  هب  سفن  هک  دنتسه  نآ  زا  رتکچوک  و  دنروآرب ، ار  یـسک  تجاح  هک  دنتـسین  نآ  لباق 
.دهدب سک  ره  هب  تسا  رداق  هداد  لانم  لام و  فرش و  تزع و  اهنآ  هب  هک  ییاناوت  رداق  نامه  و 

زا و  دهد ، هار  دوخ  هب  يراوخ  تلذ و  ردق  نیا  شیوخ  توهـش  نتخادنا  هار  ای  دوخ  مکـش  هطـساو  هب  هک  دـیآ  راع  ار  ناسنا  اتقیقح 
رگا تنم  .دشک  تنم  شنیب  شنادیب و  ءالذا  اپ و  تسدیب و  يارقف  زیچ و  همه  یب  قولخم  نیا 
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رضحم رد  عضاخ  تلد  يدرک و  ادیپ  وا  سدقم  تاذ  هب  هجوت  رگا  هک  شکب ،  ضرا  تاوامس و  قلاخ  قلطم و  ینغ  زا  یـشک ،  یم 
(473  .) هیبوـبرلا اـههنک  هرهوـج  هیدوـبعلا  ینک :  نوریب  ندرگ  زا  ار  قوـلخم  تیدوـبع  قوـط  یهراو و  ملاـع  ود  ره  زا  دــیدرگ ، وا 

هیزکرم هدحاو  هطقن  هب  هجوت  قح و  تیدوبع  هطـساو  هب  تسا .  تیبوبر  يدازآ و  نآ  نطاب  هک  تسا  ییاهبنارگ  رهوگ  ادخ  یگدنب 
زا و  دنک ، ملاوع  همه  رب  تنطلـس  رهق و  دوش  ادـیپ  بلق  رد  یتلاح  نانچ  هیهلا ،  هقلطم  تنطلـس  تحت  رد  اهتنطلـس  اوق و  مامت  ءانفا  و 
رس تسا  قح  سدقم  تاذ  تعاطا  اهنآ  تعاطا  هک  اهنآ  تیبوبر و  هاگـشیپ  رد  زج  هک  دوش  ادیپ  یتعفر  تمظع و  تلاح  حور  يارب 

دتفین و هزرل  نآ  زا  ار  بلق  دـشاب ، یـسک  تردـق  هطلـس و  تحت  رد  راگزور  ندـمآ  شیپ  بسح  هب  رگا  .دـهنن و  يدـحا  تعاطا  هب 
اهنآ یبلق  يدازآ  تیرح و  هب  هیرهاظ  تیدوبع  ار  نامقل  ترضح  فسوی و  ترضح  هچنانچ  دنام ، ظوفحم  سفن  تیرح  لالقتسا و 

.دناسرن ررض 

لیلذ و هدنب  دندربن و  ییوب  یشنمگرزب  يراوگرزب و  سفن و  يدازآ  تیرح و  زا  هک  هرهاظ  ياهتنطلـس  ياراد  نادنمتردق و  اسب  يا 
، امهیلع هللا  مالـس  نیـسحلا ،  نب  یلع  ترـضح  زا  .دنیوگ  قلمت  زین  زیچان  قولخم  زا  تهج  نیدب  و  دنتـسه ، يوه  سفن و  عیطم  دبع 

نم انامه  ینعی  ( 474  !) یلثم قولخم  نم  فیکف  اهقلاخ ، نم  ایندلا  بلطءا  نءا  فنال  ینا  یمالک :  نمض  رد  دومرف  هک  تسا  لوقنم 
یقولخم زا  هنوگچ  سپ  نآ ،  راگدیرفآ  زا  منک  شهاوخ  ار  ایند  هکنیا  مراد  راع 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


مهفب نکم .  بلط  تسا  وت  دوخ  لثم  هک  فیعـض  قولخم  زا  لقاال  ایند ، بلط  زا  يرادن  راع  رگا  وت  زیزع ، يا  منک !  بلط  دوخ  لثم 
قح کلم  رد  وا  هدارا  يدرک ،  بلج  ار  وا  هدارا  تلذ  تنم و  رازه  اـب  هک  مریگ  .وت  ياـیند  ریمعت  يارب  تسین  یتردـق  ار  قولخم  هک 

هدودحم تاوهش  ایند و  هزور  دنچ  نیا  يارب  ردق  نیا  سپ  تسین ،  كولملا  کلام  تکلمم  رد  یفرصت  ار  یسک  و  تسین ،  نک  راک 
تراسا تیدوبع و  دیق  دنک و  ظفح  ار  دوخ  يدازآ  تیرح و  وشم و  لفاغ  دوخ  يادـخ  زا  و  وگم ، قلمت  زیچ  همه  یب  قلخ  زا  هتقوم 

نادب و  هلاوحءا .  عیمج  یلع  رح  رحلا  نا  دـیامرف : فیرـش  ثیدـح  رد  هچنانچ  وش ، دازآ  لاوحا  عیمج  رد  رادرب و  دوخ  ندرگ  زا  ار 
لها نایم  رد  دوخ  نم  تسین .  ناسنا  هب  هطوبرم  ریغ  هیجراخ  روما  هب  تسا ،  حور  تالاح  زا  يزاـین ،  یب  و  بلق *  ياـنغ  هب  اـنغ  هک 

تبـسن هب  دوب ! روآ  مرـش  اهنآ  تانایب  درک و  یمن  ییوربآ  اب  ریقف  چـیه  ار  اهنآ  تاراهظا  هک  مدـید  ار  یناسک  لاـنم  لاـم و  تورث و 
مامت رهاظ و  اهنآ  هرهچ  زا  هقاف  رقف و  تنکسم و  تلذ و  کلذ  عم  دنتـسه ، ضرا  هنکـس  مامت  نیرت  تورث  اب  لومتم و  دوخ  تیعمج 
لها نیب  رد  یحور .  تلذ  یبلق و  رقف  نامه  رگم  تسین  نیا  .دـنرب  یم  رـس  هب  ییاونیب  زجع و  يراوخ و  تمحز و  اـب  ار  رمع  تدـم 

یب ینغ و  يردق  هب  اهنآ  بولق  هک  مدید  ار  یناسک  یشنم  شیورد  دهز و 
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تجاح ضرع  قیال  ار  يدـحا  یلاعت  قح  سدـقم  تاذ  زج  هب  و  دـننک ، یم  رظن  ییانتعا  یب  يور  زا  ایند  کلم  همه  هب  هک  تسا  زاین 
زا اهنآ  قلمت  اهنآ و  تلذ  نیبب  نک ،  هعلاطم  شیتفت  تقد و  رظن  اب  تسایر  بلط  لها  ایند و  لها  تالاح  رد  زین  دوخ  وت  .دـنناد  یمن 

دنـشک و یم  اـهیراوخ  داـشرا  نایعدـم  اـهرورپ و  دـیرم  تسا .  رتشیب  ناـشعوضخ  مدرم )   ) شیپ رد  تسا و  رتشیب  نیریاـس  زا  مدرم 
، وا شیپ  دیرم  بلق  زا  دیرم  شیپ  تسا  عضاخ  رتشیب  بلاط  دارم  بلق  .دننک  ریمعت  ار  جرف  نطب و  يزور  دـنچ  ات  دـنزرو  یم  اهتدارا 
يوایند و دارم  تدارا  و  دشاب ، هابتشا  رد  هچرگ  تسا ،  یهلا  یناحور و  دیرم  تدارا  تساهقرف :  زین  تدارا  ود  نیا  خنس  رد  هکنآ  اب 
رد تراسا  نیا  تروص  هک  دوش  یم  مولعم  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا  تسا .  ییایند  دسافم  اهلذ و  دـش  رکذ  هک  اهنیا  تسا .  یناطیش 
 ، تسا عارذ  داتفه  شلوط  هک  يا  هلـسلس  نیا  دیاش  تسا .  یتروص  هچ  هیناسفن  ياهاوه  تاوهـش و  ياهریجنز  دنُک و  دویق و  تحت 

تحت رد  تیقر  تراـسا و  نیمه  تروـص  اـیند  نیا  رد  تساـم ،  يارب  هک  یلغ  سبح و  نآ  و  هداد ،  عـالطا  نآ  زا  یلاـعت  يادـخ  و 
.رـضاح و دندوب  هدرک  هچنآ  دنتفای  و ) ( ) 475) .ارـضاح اولمع  ام  اودجو  و  دیامرف : یم  یلاعت  يادخ  .دـشاب  بضغ  توهـش و  نامرف 

 . تسام دوخ  لامعا  تروص  ملاع ،  نآ  رد  دسر  یم  ام  هب  هچنآ  ( 476  ) تبستکا ام  اهیلع  تبسک و  ام  اهل  دیامرف :

اهاوه تاوهش و  چیپ  رد  چیپ  ياه  هلسلس 
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هنرگو یـشاب ،  دازآ  ملاع  نآ  رد  ات  نک  تسیز  هنادازآ  ملاـع  نیا  رد  اـیب و  نوریب  تراـسا  زا  نکـشب و  ار  بلق  دـنک  نک و  هراـپ  ار 
یلکب تیقر  رـسا و  زا  هکنآ  اب  ادـخ  يایلوا  تساسرف .  تقاـط  نآ  هک  نادـب  .دـید و  یهاوخ  رـضاح  اـجنآ  رد  تراـسا  نیا  تروص 

دندرک و یم  هلان  نانچ  رما  تبقاع  زا  دوب و  نازرل  نانچ  اهنآ  ياهلد  لاح  نیا  اب  دندوب ، لیان  هقلطم  تیرح  هب  دـندوب و  هدـش  جراخ 
 . تسا نآ  زا  ریحتم  لوقع  هک  دندومن  یم  عزج 

تسا يونعم  تامدقم  لیصحت  عنام  تاوهش  يوریپ   : لصف

 . تسین رارکت  نیا  زا  یکاـب  یلو  دروآ ، رامـش  هب  دـیاب  تاررکم  زا  هجیار و  هعیاـش  روما  زا  تسا  قاروا  نیا  رد  هک  یبلاـطم  هچرگ 
هتکن و  تسا .  بولطم  رارکت  کسانم  تادابع و  داروا و  راـکذا و  رد  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  یبولطم  رما  قح  رارکت  سفن و  رکذـت 

دیق رد  ناـسنا  اـت  هک  نادـب  و  وشم ، لوـلم )   ) زیزع يا  رارکت  زا  سپ ،  تسا .  نآ  ندوـمن  ضاـترم  سفن و  نداد  تداـع  نآ  یلـصا 
يونعم و تاـماقم  زا  کـیچیه  هب  تسوا ،  ندرگ  رد  بضغ  توهـش و  ینـالوط  ياـه  هلـسلس  تسا و  نآ  تاوهـش  سفن و  تراـسا 
زا هک  سفن ،  تزع  لالقتـسا و  ماقم  دـنک و  یمن  روهظ  زورب و  نآ  هذـفان  هدارا  سفن و  هینطاب  تنطلـس  و  دوش ، یمن  لیان  یناـحور 
زا چیپرـس  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  تیقر  تراسا و  نیا  هکلب  .دوش  یمن  ادـیپ  ناسنا  رد  تسا ،  یناحور  لامک  تاـماقم  نیرتگرزب 

 . لاح چیه  رد  دشابن  سفن  تعاطا 

يوق نطاب  رد  ناطیش  هراما و  سفن  تنطلس  نوچ  و 
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اهنت یصاعم  هب  عناق  اهنآ  دندش ، مات  میلست  دندومن و  اهنآ  هاگشیپ  رد  عوضخ  دنتشاذگ و  اهنآ  تعاط  تیقر و  هب  رس  اوق  مامت  دش و 
زا و  راکفا ، تملظ  هب  نآ  زا  و  دیاقع ، یتسس  هب  اهنآ  زا  و  گرزب ،  یـصاعم  هب  ار  ناسنا  کچوک  ياهتیـصعم  زا  مک  مک  دنوش  یمن 
زا دناوتن  تساهنآ  تیقر  هطلـس و  تحت  رد  هک  سفن  .دـنناشک و  یم  ایلوا  ایبنا و  ینمـشد  ضغب و  هب  نآ  زا  و  دوحج ، يانگنت  هب  نآ 

تـسا نکمم  ار  ناـسنا  كاـنلوخ  یلیخ  ياـهاج  هب  تسا و  مـیخو  یلیخ  تراـسا  تعاـط و  رما  تبقاـع  سپ ،  .دـیامن  یچیپرـس  نآ 
وا ياوق  دراد و  تصرف  ات  و  دنک ، جراخ  تراسا  نیا  زا  ار  دوخ  هدش  يا  هلیـسو  ره  هب  دیاب  دوخ ، لاح  هب  فوئر  لقاع  ناسنا  .دشکب 

تاقوا تبظاوم  یتدـم  و  دـنک ، مایق  نآ  لباقم  رد  هدـشن ،  رخـسم  یلکب  اوق  تسا و  رارقرب  یناوج  تحـص و  تایح و  تسا و  ملاـس 
ار هزور  دنچ  نیا  نتـشذگ  دیامن و  هقادم  ار  اهنآ  تبقاع  ءوس  ناگتـشذگ و  تالاح  دنک و  سفن  تالاح  رد  هعلاطم  دـنک و  شیوخ 
هک ام ، هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  زا  لوقنم  تقیقح  دنامهفب  بلق  هب  دـنک و  رادـیب  بلق  دـنامهفب و  دوخ  بلق  نطاب  هب 

تصرف مییامنن ،  حلاص  لمع  مینکن و  تشک  هزور  دنچ  نیا  رگا  تسا .  نیسپزاب  هاگتـشک  ایند  ( 477  .) هرخالا هعرزم  ایندلا  دومرف :
رگا .ددرگ و  یم  لاـمیاپ  لاـمآ  دوش و  یم  عـطقنم  لاـمعا  ماـمت  درک ، لوـلح  توـم  دـسر و  ارف  هک  رگید  ملاـع  دور ، یم  تسد  زا 

هتساوخن يادخ 
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ار رخآ  دصقم  تسا  نکمم  ناطیـش  دسر ، رد  توملا  کلم  هیناسفن  ياهاوه  نوگانوگ  دیق  زا  تراسا  تاوهـش و  زا  تیدوبع  نیا  اب 
وا ءایلوا  ایبنا و  قح و  نمشد  اب  هک  دهد  شیامن  يروط  ام  بلق  هب  دنک و  كولـس  يروط  ام  اب  و  دهد ، ماجنا  تسا  نامیا  ندوبر  هک 

 . تساهتشحو اهتملظ و  هچ  تساهیتخبدب و  هچ  هدرپ  نیا  سپ  رد  هک  دناد  یم  ادخ  و  میورب .  ایند  زا 

رد يریسا  دیق  رد  هدرک و  راسفا  ار  وت  تساهلاس  هک  ینمشد  نیا  لباقم  زد  زیخرب  باوخ  زا  لفاغ !  لد  يا  سیـسخ و  سفن  يا  ناه 
نک و مایق  دیامن  یم  راداو  دـنک و  یم  توعد  يراجنهان  قلخ  یتشز و  لمع  ره  هب  دـناشک و  یم  دـهاوخ  یم  فرط  ره  هب  هدروآ و 
ار هلالج  لج  قح  تیدوبع  قوط  راذـگ و  رانکرب  ار  يراوخ  تلذ و  شاب و  هاوخیدازآ  نک و  هراپ  ار  اهریجنز  نکـشب و  ار  دویق  نیا 

 . يوش لیان  ملاع  ود  رد  هیهلا  هقلطم  تنطلس  هب  یهراو و  یتیدوبع  یگدنب و  ره  زا  هک  هن  ندرگ  هب 

سفن تراسا  زا  وت  رگا  ( 478  ،) تسا نم  ؤم  نادـنز  تسین و  قح  تنطلـس  زورب  لحم  تسین و  ازج  راد  ملاع  نیا  هکنآ  اب  زیزع ، يا 
هیزکرم هطقن  هب  ار  بلق  ییادزب و  حور  هنییآ  زا  ار  ینیب  ود  راـگنزو  ینک  دـحوم  ار  لد  یهن و  ندرگ  قح  تیدوبع  هب  ییآ و  نوریب 
تنطلس روهظ  لحم  هک  دوش  لصاح  تبلق  رد  یتعسو  نانچ  یبای ،،  یم  نایعب  ار  نآ  راثآ  ملاع  نیمه  رد  ینک ،  هجوتم  قلطم  لامک 

ملاوع مامت  زا  دوش و  هیهلا  همات 
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رهاظ نآ  رد  انغ  ناـنچ  و  ( 479  .) نم ؤملا  يدبع  بلق  ینعسی  لب  یئامس  یـضرءا و ال  ینعـسی  ال  :) ددرگ رتشیب  نآ  هعـس  تحـسف و 
ددرگن و توکلم  کلم و  هب  قلعتم  هک  ددرگ  يوق  تا  هدارا  نانچ  و  يرمـشن ،  يزیـشپ  هب  ار  رهاظ  نطاب و  کلامم  ماـمت  هک  ددرگ 

.دنادن دوخ  قیال  ار  ملاع  ود  ره 

توهش دنبیاپ  وت ز  يدید  غرم  ناریط 

(480  ) تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  ردب 

تسا سفن  دیق  زا  تیرح  هجیتن  ربص  هکنآ  نایب  رد  ربص  يانعم  رد  لصف ، 

نایب هک  تساـم  همذ  رب  و  تسا .  بئاون  تاـیلب و  رد  ربص   ، سفن تیدوبع  زا  جورخ  تیرح و  نیا  همیظع  تارمث  گرزب و  جـیاتن  زا 
 . مییامنب تیرح  هب  ار  نآ  طابترا  نآ و  تارمث  ماسقا و  المجم و  ار  ربص  يانعم 

هـسفن هللا  هسدق  ( 481  ،) یـسوط نیدلاریـصن  لـمع ،  ملع و  رد  لـماک  هقحم ،  هـقرف  ققدـم  هـقح و  هفیاـط  قـقحم  هچناـنچ  ار  ربـص 
لزانم رد  روهـشم  ققحم  فراـع  و  ( 482  .) هورکم دزن  یباـتیب  زا  تسا  سفن  يرادـهاگن  زا  تراـبع  دـندومن ، فـیرعت  یـسودقلا ، 

(483  .) یهتنا روتسم  عزج  رب  تیاکش  زا  تسا  سفن  يرادهاگن  ربص  دیامرف : نیرئاسلا 

عزج ار  نآ  درامش و  هورکم  ار  تایلب  تابیصم و  سفن  هک  یمادام  اریز  دنتـشاد ، بوسحم  نیطـسوتم  تاماقم  زا  ار  ربص  هک  نادب  و 
 ، تسا يرتخماش  ماقم  تایلب  هجوت  زا  يدونـشخ  اضق و  هب  ياضر  ماقم  هچنانچ  تسا ،  صقان  شتفرعم  ماقم  دـشاب ، اـهنآ  زا  ینطاـب 

رارسا هب  تفرعم  ناصقن  زا  زین  تاعاط  رب  یـصاعم و  رد  ربص  روط  نیمه  و  مییامن .  بوسحم  نیطـسوتم  تاماقم  زا  زین  ار  نآ  هچرگ 
دمهفب ار  تدابع  تقیقح  یسک  رگا  هک  اریز  تسا ،  تاعاط  یصاعم و  روص  تادابع و 
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تاماقم نیا  رد  ربص  دـشاب ، نم  ؤم  یـصاعم  هشحوم  هیخزرب  روص  هب  روط  نیمه  و  دـشاب ، هتـشاد  ناـمیا  نآ  هیهب  هیخزرب  روص  هب  و 
یتدابع كرت  هب  رجنم  شراک  ای  دنک  دمآ  شیپ  یتحار  یشوخ و  وا  يارب  رگا  دوش ، یم  سکعنم  بلطم  هکلب  درادن ، ینعم  وا  يارب 

دبع بانج  زا  تابیـصم .  تایلب و  رد  ربص  لها  عزج  زا  دشاب  رتشیب  وا  ینطاب  عزج  دـتفا و  هورکم  وا  دزن  اهنآ  دوش ، یتیـصعم  لعف  ای 
زور هک  تسا  لوقنم  هسفن ،  هللا  سدـق  ( 484  ،) سوواط نب  یلع  تامارک ،  تاماقم و  بحاص  تیدوبع ،  فیاظو  هب  فراـع  حـلاص 

وا یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکنآ  يارب  هدرک ،  یم  بوسحم  دـیع  هدرک و  یم  رورـس  روس و  هتفرگ و  یم  نشج  ار  دوخ  فیلکت  لوا 
تاهورکم رد  ربص  ار  تاعاط  لـعف  دـیاب  فیطل  حور  نیا  يارب  اـیآ  ( 485  .) تاـعاط لـعف  رد  نذا  هب  هدوـمرف  رختفم  زور  نآ  رد  ار 

ام هب  لیمحت  یلاعت  قح  مینک  یم  نامگ  زاب  ام  .اجک  قح  ربنامرف  ناگدـنب  نیا  میتسه و  اجک  اهام  دروآ ؟ رامـش  هب  نطاـب  رد  هنماـک 
یم دروآ ، اـج  هب  ار  هضیرف  تقو  لوا  رد  دـشک و  تمحز  مه  اـم  زا  یکی  رگا  میناد .  یم  تـفلک  تـمحز و  ار  فیلاـکت  هدوـمرف و 

نادقف ناصقن و  تسا و  ینادان  لهج و  زا  ام  ياهیتخبدب  همه  مینک !  تحار  ار  دوخ  رتدوز  دـنکب  ار  راک  نیا  دـیاب  ناسنا  هک  دـیوگ 
 . تسا نامیا 

هدش دراو  ماظع  ءایبنا  ای  يده  همئا  هرابرد  هچنآ  و  تسا .  نماک  عزج  رب ) تیاکش  زا  سفن  يرادهاگن   ) ربص تقیقحب  لاح ،  ره  رد 
فیصوت هک 
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هدوب بوبحم  قارف  رب  ربص  ای  تسا ،  رثءات  ثعاب  هیرـشب  عیابط  ياضتقم  هب  هک  هدوب  هینامـسج  مالآ  رب  ربص  هک  دناوت  ربص ، هب  دندش 
دـش رکذ  هچنآ  ریغ  تاـیلب  یـصاعم و  تاـعاط و  رب  ربص  ـالا  و  دوش ، یم  نآ  زا  يرکذ  نیا  زا  سپ  و  تسا ،  نیبحم  تاـماقم  زا  هک 

.درادن ینعم  اهنآ ، نایعیش  هکلب  اهنآ ، هرابرد 

تیاکش زا  يراددوخ  ربص  دیامرف  هک  خیش  دارم  دیوگ : لزانم  حرـش  رد  ( 486  ،) یناشاک قازرلادبع  نیدلا  لامک  فورعم ،  فراع 
هچنانچ درادـن ، تافانم  ربص  اب  وا  سدـق  هاـگرد  رد  عزج  راـهظا  یلاـعت و  قح  هب  تیاکـش  ـالا  و  تسا ،  قولخم  هب  تیاکـش  تسا ، 

: دـیامرف حدـم  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  اب  ( 487  ) باذع بصنب و  ناطیـشلا  ینـسم  ینءا  دومن : قح  هب  ینوکـش  ضرع  بویا  ترـضح 
(489  ) هللا یلا  ینزح  یثباوکشءا و  امنا  دنک : یم  ضرع  بوقعی  ترـضح  و  ( 488  .) باوءا هنا  دبعلا  معن  ارباص  هاندـجو  انءا  هلوقب : 

(490  .) یهتنا تسا .  يوعد  هب  روهظ  دلجت و  راهظا  قح  يوس  هب  تیاکش  كرت  هکلب  .دوب  نارباص  زا  وا  هکنآ  اب 

رتالاب اهنآ  تاماقم  هکنآ  اب  هک  دوش  یم  رهاظ  نانچ  زین  نیعمجا ،  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  تارضح  ماظع و  ءایبنا  هریس  زا 
ضرع و  دـندرک ، یمن  يراددوخ  دوبعم  هاگرد  رد  عرـضت  زجع و  اـعد و  زا  هاـگ  چـیه  کـلذ  عم  هدوب ،  میلـست  اـضر و  و )  ) ربص زا 

اب تولخ  سنا و  قح و  رکذت  هکلب  تسین ،  هیناحور  تاماقم  اب  فلاخم  نیا  .دـندومن و  یم  یلاعت  قح  ترـضح  هب  ار  دوخ  تاجاح 
تمظع هاگشیپ  رد  تلذ  تیدوبع و  راهظا  بوبحم و 
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 . تسا نیکلاس  كولس  هجیتن  نیفراع و  لامآ  تیاغ  قلطم  لماک 

تسا ربص  جیاتن  رد  لصف ، 

راوگان و ياهدـماشیپ  رد  یتدـم  ناسنا  رگا  تسا .  سفن  تیبرت  ضایترا و  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا ،  رایـسب  جـیاتن  يارب  زا  هک  نادـب 
دـنک و ربص  معنلا ،  یلو  ترـضح  نامرف  هطـساو  هب  هیناسفن ،  تاذـل  كرت  یخلت  کسانم و  تادابع و  تقـشم  رد  راگزور و  تایلب 

یم نوریب  یـشومچ  زا  دوش و  یم  ضاترم  دـنک و  یم  تداع  سفن  مک  مک  دـیامنب ، دـشاب  راوگان  تخـس و  هچرگ  ار  قاشم  لمحت 
ربص ماقم  زا  نآ  هطساو  هب  هک  دوش  یم  ادیپ  هیرون  هخسار  هکلم  سفن  يارب  زا  و  دوش ، یم  ناسآ  نآ  رب  قاشم  لمحت  یتخـس  دیآ و 

ءاشنم تاعاط  رد  ربص  و  دوش ، سفن  ياوقت  ءاشنم  یـصاعم  رد  ربص  هکلب  .دوش  یم  لـیان  رگید  هیلاـع  تاـماقم  هب  دـنک و  یم  یقرت 
 ، نافرع لها  هکلب  نامیا ،  لها  گرزب  تاـماقم  زا  اـهنیا  .دوش و  یهلا  ياـضق  هب  اـضر  ءاـشنم  تاـیلب  رد  ربص  و  ددرگ ، قح  هب  سنا 

قداص ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد  هچنانچ  هدیدرگ ،  ربص  زا  غیلب  شیاتس )   ) تمـصع تیب  لها  هفیرـش  ثیداحا  رد  و  تسا . 
: دناسر هیلع ،  هللا  مالس 

 . نامیالا بهذ  ربصلا ، بهذ  اذا  کلذـک  و  دـسجلا ، بهذ  سءارلا ،  بهذ  اذاف  دـسجلا ، نم  سءارلا  هلزنمب  نامیالا  نم  ربصلا  لاق : 
(491)

 ، تفر ربص  هک  یتقو  روطنیمه  و  دورب ، دسج  رـس ، تفر  یتقو  سپ  ندب .  هب  تبـسن  تسا  رـس  هباثم  هب  نامیا  هب  تبـسن  ربص  دومرف :
.دورب نامیا 

 ، مالسلا امهیلع  نیسحلا ،  نب  یلع  داجس ، ترضح  هب  دنس  رگید  ثیدح  رد  و 
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(492  .) هلربص نمل ال  نامیا  و ال  دسجلا ، نم  سءارلا  هلزنمب  نامیالا  نم  ربصلا  لاق :  دناسر :

 . میزادرپ یم  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  تبسانم  هب  نیا  زا  سپ  ام  هک  تسا  باب  نیا  رد  رایسب  ثیداحا  و 

لهـس ار  تالکـشم  دنک و  یم  ناسآ  ناسنا  رب  ار  تایلب  ربص  هکلب  تسا .  کلاهم  زا  تاجن  ءاشنمرـس  تاداعـس و  باوبا  دـیلک  ربص 
دراد و دوخ  هک  يراع  رب  هوالع  یباتیب  عزج و  .دـیامن و  یم  لقتـسم  ار  حور  تکلمم  دـهد و  یم  توق  ار  هدارا  مزع و  دـیامن و  یم 
، ریصن هجاوخ  ریبخ  ققحم  بانج  .دنک  یم  تسـس  ار  لقع  فیعـض و  ار  هدارا  تابث و  یب  ار  ناسنا  تسا ،  سفن  فعـض  زا  فشاک 

ریغلا تاکرحلا  نع  ءاضعالا  و  هیاکـشلا ،  نع  ناسللا  و  بارطـضالا ،  نع  نطابلا  عنمی  ربصلا ) يءا   ) وه و  دـیامرف : هرـس ،  هللا  سدـق 
هب و  تداع .  فالخ  ياهراک  زا  ار  اضعا  و  تیاکـش ،  زا  ار  نابز  و  یباتیب ،  زا  ار  نطاـب  دـنک  يریگولج  ربص  ینعی  ( 493  .) هداتعملا

قوف تسا  يا  هیلب  دوخ  نیا  و  تسا .  لزلزتـم  نازرل و  شلد  تسا و  كانتـشحو  برطـضم و  شبلق  نطاـب  رباـص  ریغ  ناـسنا  سکع 
یم فیفخت  ربص  اما  .دـنک  یم  بلـس  ناسنا  زا  ار  یتحار  دوش و  یم  ناسنا  رابرـس  هک  اه  تبیـصم  نیرتالاب  تسا  یتبیـصم  تاـیلب و 
یب رباص و  ریغ  ناـسنا  روط  نیمه  و  هدراو .  تابیـصم  رب  دوش  یم  رهاـق  هدارا  تاـیلب و  رب  دوش  یم  بلاـغ  بلق  و  ار ، تبیـصم  دـهد 

رب هوالع  نیا  و  دوش ، زاب  سکان  سک و  ره  شیپ  تیاکش  هب  شنابز  بیکش 
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تیبوبر سدق  هاگرد  رد  هللا و  هکئالم  شیپ  قلخ ،  رظن  زا  نداتفا  یتابث و  مک  يرـصنع و  تسـس  هب  تیفورعم  مدرم و  شیپ  ییاوسر 
یلو زا  هک  یناسنا  و  دنک ، لمحت  دـسر  یم  وا  هب  قلطم  بوبحم  قح و  زا  هک  تبیـصم  کی  دـناوتن  هک  يا  هدـنب  .دـتفا  یم  شزرا  زا 

، دوشگ قلخ  شیپ  تیاکـش  هب  نابز  دـید  هیلب  کی  تسوا ،  ياهتمعن  قرغتـسم  هشیمه  هدـید و  تمعن  رازه  نارازه  هک  دوخ ، تمعن 
رگا .درادن  نامیا  درادن  ربص  هک  یسک  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  سپ  دراد ؟ قح  سدقم  ماقم  رد  یمیلست  هچ  دراد و  ینامیا  هچ 

زا هتبلا  ینادن ،  روما  رد  فرصتم  ار  یسک  ینادب و  وا  هلماک  تردق  دی  هب  ار  روما  يراجم  یـشاب و  هتـشاد  نامیا  یبوبر  بانج  هب  وت 
ینک قح  معن  رکش  يرخب و  لد  ناج و  هب  ار  اهنآ  هکلب  ینکن ،  یلاعت  قح  ریغ  شیپ  تیاکش  هدراو  تایلب  زا  راگزور و  ياهدماشیپ 

.

نامیا لها  زا  ام  هک  دنهد  تداهش  همه  اضعا  داتعم  ریغ  تشز  تاکرح  نآ  ینابز و  ياهتیاکـش  نآ  ینطاب و  ياهبارطـضا  نآ  سپ ، 
کی هک  یتقو  تسا .  دایدزا  عمط  يارب  هکلب  درادـن ، يزغم  زین  نآ  و  مینک .  یم  يرکـش  اتروص  تسا ،  راـک  رد  تمعن  اـت  میتسین . 
هیانک ضارتعا و  نابز  میرب و  یم  قلخ  شیپ  یلاعت  كرابت و  قح  زا  اهتیاکش  دروآ ، ور  یضرم  درد و  کی  ای  درک ، دماشیپ  تبیصم 

قح هب  ضغب  مخت  سفن  رد  اهعزف  عزج و  اهتیاکش و  نیا  مک  مک  مینک .  یم  اه  هوکش  سکان  سک و  شیپ  هدرک  زاب  ار  ییوگ 
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تروص هتـساوخن  يادـخ  هکلب  دوش ، یم  هکلم  هک  نآ  اـت  دریگ  یم  توق  دوش و  یم  زبس  جـیردتب  نآ  و  دراـک ، یم  یهلا  ياـضق  و 
زا رایتخا  راهم  دوش و  هتخیـسگ  فک  زا  ناـنع  تقو  نآ  .دوش  سدـقم  تاذ  ینمـشد  قح و  ياـضق  هب  ضغب )   ) تروص تاذ  نطاـب 

کی اب  و  دریگ ، یلاعت  قح  ینمـشد  گنر  نطاب  رهاظ و  دـیامن و  لایخ  لاح و  طبـض  دـناوتن  هجو  چـیه  هب  ناسنا  دوش و  اهر  گنچ 
هب مرب  یم  هانپ  .دوش  راچد  یگـشیمه  تملظ  يدـبا و  تواقـش  هب  ددرگ و  لقتنم  ملاع  نیا  زا  معنلا  کلام  توادـع  ضغب و  هچراـپ 

.دور یم  نامیا  دورب  ربص  هک  یتقو  دیامرف  یم  هک  تسا  حیحص  سپ ،  عدوتسم .  نامیا  تبقاع و  يدب  زا  ادخ 

هـشیپ ار  يرابدرب  ربص و  ایند  ياهدـماشیپ  رد  شوکب و  لد  ناج و  زا  تسا .  كاـنرطخ  یلیخ  هار  مهم و  سب  بلطم  زیزع ، يا  سپ 
یگنن دوخ  هک  نآ  رب  هوـالع  یباـتیب  عزج و  هک  ناـمهفب  سفن  هب  و  نک ،)   ) ماـیق هنادرم  تابیـصم  تاـیلب و  لـباقم  رد  و  نک ،  دوخ 

یب فیعـض  قولخم  شیپ  قح  هذفان  هدارا  یهلا و  ياضق  زا  تیاکـش  و  درادن ، يا  هدیاف  تابیـصم  تایلب و  عفر  يارب  تسا ،  گرزب 
هعامس نع  هدانساب  بوقعی  نب  دمحم  دیامرف : یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  نآ  هب  هراشا  هچنانچ  .دوب  دهاوخن  هدیاف  دیفم  هوق  تردق و 

ریثک نید  یلع  عقو  كادف ،  تلعج  تلق :  لاق  جحلا ؟  نع  کبـسح  ام  یل :  لاق  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا ،  یبءا  نع  نارهم ،  نب 
و یلام ،  بهذ  و 
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نا یل :  لاقف  جرخءا .  نءا  تردـق  ام  ینجرخءا  انباحـصءا  نمالجر  نءا  الولف  یلاـم ،  باـهذ  نم  مظعءا  وه  ینمزل  دـق  يذـلا  ینید 
(494) .اهراک ما  تنک  ایضار  هریداقم ،  هللا  ذفنی  ربصت  الا  و  طبتغت ، ربصت 

دش عقاو  موش ،  تیادف  متفگ :  تفگ  جح ؟  زا  ارت  دش  عنام  زیچ  هچ  نم :  هب  مالـسلا ،  هیلع  مظاک ،  نسحلاوبا  دومرف  تفگ :  هعامس 
هک ام  ياقفر  زا  يدرم  دوبن  رگا  ملاـم .  نتفر  زا  تسا  رتگرزب  هدـش  مزـال  هک  یـضرق  و  تسا ،  هتفر  ملاـم  و  يرایـسب ،  ضرق  نم  رب 

ارجا ینکن ،  ربص  رگا  و  يوش ،  هطبغ  دروم  ینک ،  ربص  رگا  نم :  هب  دومرف  سپ  موش .  جراخ  هک  متـشادن  تردـق  ارم ، درک  جراـخ 
 . یشاب هتشاد  تهارک  ای  یشاب  دونشخ  ار ، دوخ  تاریدقت  ادخ  دنک  یم 

لابند رد  زوس  نامیا  سب  ياهتکاله  دراد و  كانلوه  سب  ياهررـض  هکلب  تسین ،  هدیاف  دـیفم  یبات  یب  عزج و  هک  دـش  مولعم  سپ 
لیذ رد  هچنانچ  تسا ،  یخزرب  فیرـش  لاثمت  هیهب و  روص  لیمج و  رجا  لـیزج و  باوث  ياراد  دوخ  يراـبدرب  ربص و  و  تسا ،  نآ 

.اورجوت ربصلا  یلع  مکـسفنءا  اونطو  اوربصاف و  اریخ ، بقعی  ربصلا  کلذک  و  دیامرف : میتخادرپ  نآ  حرـش  هب  ام  هک  فیرـش  ثیدح 
رجا بجوم  و  دوش ، یم  مولعم  مالـسلا ،  هیلع  فسوی ،  ترـضح  هب  لیثمت  زا  هچنانچ  ملاـع ،  نیا  رد  تسا  ریخ  تبقاـع  ار  ربص  سپ 

 . ترخآ رد  تسا 

 : مالسلا هیلع  هللادبع  وبءا  لاق  لاق :  .دناسر  هللا ،  همحر  یلامث ،  هزمحوبا  هب  دنس  یفاک  فیرش  ثیدح  رد  و 
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هک یسک   ،: " مالسلا هیلع  قداص ،  ترضح  دومرف  ( 495) .دیهـش فلءا  رجءا  لثم  هل  ناک  هیلع ،  ربصف  ءالبب  نینم  ؤملا  نم  یلتبا  نم 
 ." تسا دیهش  رازه  رجا  وا  يارب  دنک ، ربص  دوش و  يا  هیلب  هب  التبم 

هیهب تروص  ربص  يارب  زا  هکنیا  اما  مینک .  یم  رکذ  دـعب  لصف  رد  ار  اهنآ  یـضعب  اـم  هک  تسا  دراو  باـب  نیا  رد  هریثک  ثیداـحا  و 
یفاک رد  هچنانچ  تسا ،  هدـش  رکذ  نآ  زا  زین  هفیرـش  ثیداحا  رد  تسا ،  ناـهرب  زا  یتمـسق  قباـطم  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ،  هیخزرب 

نع هاکزلا  هنیمی و  نع  هالـصلا  تناک  هربق ،  یف )   ) نم ؤملا  لخد  اذا  لاق :  دناسر ، مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دنـس  فیرش 
: ربلا هاکزلا و  هالـصلل و  ربصلا  لاق  هتلءاسم ،  نایلی  ناذـللا  ناکلملا  هیلع  لخد  اذاـف  هیحاـن ،  ربصلا  یحنتی  هیلع و  لـطم  ربلا  هراـسی و 

(496  .) هنود انءاف  هنع  متزجع  ناف  مکبحاص ،  مکنود 

رود و  وا ، رب  فرـشم  ناسحا  یکین و  وا و  پچ  زا  تاکز  وا و  تسار  زا  زامن  دـشاب  یم  شربق ،  هب  نم  ؤم  دوش  لـخاد  یتقو  دومرف :
تاکز و زامن و  هب  ربص  دیوگ  دنتسه ، وا  زا  تلئسم  رازگراک  هک  یکلم  ود  وا  رب  دنوش  لخاد  هک  یتقو  سپ  یفرط .  رب  ربص )  ) دوش

 ." مریگ یم  ار  وا  نم  دی ،)  ) زجاع وا  زا  امش  رگا  سپ  .ار ) وا  دینک  یهارمه  ینعی   ) .ار دوخ  قیفر  دیریگب   : " ییوکین

ربص تاجرد  رد  لصف ، 

تاجرد بسح  هب  نآ  باوث  رجا و  و  تسا ،  یتاجرد  دوش ، یم  مولعم  هفیرش  ثیداحا  زا  هچنآ  بسح  هب  ربص ، يارب  زا  هک  نادب 
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.دناسر مالسلا ،  هیلع  نانم ،  ؤم  ریما  نایقتم ،  يالوم  ترضح  هب  دنس  فیرش ،  یفاک  رد  هچنانچ  تسا .  فلتخم  نآ 

ربص نمف  هیصعملا .  نع  ربص  و  هعاطلا ،  یلع  ربص  و  هبیصملا ،  دنع  ربص  هثالث :  ربصلا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق : 
نم و  ضرالا .  ءامسلا و  نیب  امک  هجردلا ،  یلا  هجردلا  نیبام  هجرد  هءامث  الث  هل  هللا  بتک  اهئازع ، نسحب  اهدری  یتح  هبیـصملا  یلع 
نع ربص  نم  و  شرعلا .  یلا  ضرـالا  موخت  نیب  اـمک  هجردـلا ،  یلا  هجردـلا  نیب  اـم  هجرد  هءامتـس  هل  هللا  بتک  هعاـطلا ،  یلع  ربـص 

(497  .) شرعلا یهتنم  یلا  ضرالا  موخت  نیب  امک  هجردلا ،  یلا  هجردلا  نیب  ام  هجرد  هءامعست  هل  هللا  بتک  هیصعملا ، 

و تسا ،  تبیصم  دزن  ربص  تسا :  هنوگ  هس  ربص   :" هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دومرف  هک  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح  دومرف 
هب ار  نآ  تدـش  تبیـصم و  دـنادرگرب  هکنآ  اـت  تبیـصم  رب  دـنک  ربص  هک  یـسک  سپ  تیـصعم .  زا  ربص  و  تسا ،  تعاـط  رب  ربـص 

هجرد ات  هجرد  ره  نیبام  هجرد ،  دصیـس  وا  يارب  ادخ  دسیونب  دنک ،) در  ار  تبیـصم  تدـش  لیمج  ربص  اب  ینعی   ) نآ يازع  ییوکین 
لثم هجرد  ات  هجرد  هنایم  هجرد ،  دصـشش  وا  يارب  زا  ادخ  دسیونب  تعاطا ،  رب  دیامن  ربص  هک  یـسک  و  نیمز .  نامـسآ و  نیبام  لثم 
هنایم لثم  هجرد  ات  هجرد  هنایم  هجرد ،  دصهن  وا  يارب  دنوادخ  دسیونب  تیصعم ،  رب  دنک  ربص  هک  یسک  و  شرع .  ات  نیمز  رعق  هنایم 

ياهتنم
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 ." شرع ياهتنم  ات  نیمز 

تسا رتشیب  نآ  تاجرد  مه  هک  هچ  ربص ، بتارم  ریاس  زا  تسا  لضفا  تیصعم  رد  ربص  هک  دوش  یم  مولعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  و 
نیبوجحم و اـم  ماـهوا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تشهب  هعـس  هک  دوش  موـلعم  زین  و  تسا .  رتداـیز  رایـسب  تاـجرد  نیب  هعـس  مه  و  ، 

لامعا تشهب  هب  عجار  دیاش  ( 498  .) ضرالاو تاومـسلا  ضرعک  اهـضرع  هک  تسا  دراو  تشهب  دیدحت  رد  هچنآ  و  تسا .  نیدیقم 
ار نآ  و  تسا ،  هدارا  لاـمک  توـق و  قـالخا  تشهب  رد  نازیم  و  تسا ،  قـالخا  تشهب  تسا ،  فیرـش  ثیدـح  رد  هـکنیا  .دـشاب و 

.درک دیابن  يدح  هب  دودحم 

ربارب و ضرع  رد  تسا  نکمم  تسین :  یفاـنت  و  ( 499  .) ضرع هفیرش  هیآ  رد  و  تسا ،  عافترا  دوصقم  اجنیا  هک  دنا  هدومرف  یـضعب 
هچنانچ لوط .  لباقم  ضرع  هن  دشاب  هعس  نازیم  ضرع  زا  دوصقم  هک  دیامن  نینچ  اریز  تسا .  دیعب  نیا  .دنشاب و  فلتخم  عافترا  رد 

حالطـصا هب  یناث  دـعب  ياـنعم  هب  ضرع  هچرگ  دـنرادن ، يوغل  یفرع و  مهاـفتم  ياـنعم  هب  لوط  لـباقم  ضرع  زین  ضرا  تاواـمس و 
.دیامرف یمن  حالطصا  قبط  رب  یشم  یهلا  باتک  و  دنراد ، نییعیبط 

سانلا یلع  یتءایس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق :  دناسر : مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاک  رد  و 
نمف يوهلا .  عابتا  نیدلا و  جارختساب  الا  هبحملا  و ال  لخبلا ،  بصغلاب و  الا  ینغلا  و ال  ربجتلا ، لتقلاب و  الا  کلملا  هیف  لانی  نامز ال 

یلع ردقی  وه  رقفلا و  یلع  ربصف  نامزلا  کلذ  كردءا 
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نمم اقیدـص  نیـسمخ  باوث  هللا  هاـتآ  زعلا ، یلع  ردـقی  وه  لذـلا و  یلع  ربـص  هبحملا و  یلع  ردـقی  وه  هضغبلا و  یلع  ربـص  ینغلا و 
(500  .) یب قدص 

هک ینامز  مدرم  رب  دیآ  یم  هک  تسا  دوز   :" ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دومرف  هک  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  دومرف 
تبحم هن  و  ندیزرو ،  لخب  ندومن و  بصغ  هب  رگم  يزاین ،  یب  هن  و  ندرک ،  روج  نتشک و  هب  رگم  تنطلس ،  نآ  رد  دوشن  هدیـسر 

یب رب  دـنک  ربص  سپ  ار ، ناـمز  نآ  دـنک  كرادا  هک  یـسک  سپ  سفن .  ياوه  تعباـتم  نید و  زا  جورخ  هب )   ) رگم بولق ،  بلج  و 
ربص و  اهنآ ، بلج  تبحم و  رب  دشاب  رداق  وا  هکنآ  لاح  مدرم و  ياضغب  رب  دنک  ربص  و  يرگناوت ،  رب  دشاب  اناوت  هکنآ  لاح  يزیچ و 

" .دندرک ارم  قیدصت  هک  یناسک  زا  قیدص  هاجنپ  باوث  دنوادخ  ار  وا  دهدب  تزع ،  رب  دشاب  اناوت  هکنآ  لاح  تلذ و  رب  دنک 

رایسب باب  نیا  رد  ثیداحا  هلمجلاب ،  تسا .  هدش  دراو  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج  زا  یثیدح  زین  نومـضم  نیا  هب  بیرق  و 
 . فیرش ثیدح  دنچ  نیمه  هب  میدومن  افتکا  ام  تسا ، 

تفرعملها ربص  تاجرد  نایب  رد  لصف ، 

زا ار  ربص  هک  مدومن  نآ  هب  هراشا  لوصف  نیا  لوا  رد  هچنانچ  دوب ، نیطسوتم  هماع و  لاح  هب  عجار  دش ، رکذ  هچنآ  ماقم  نیا  ات  نادب 
 ، تساـیلوا لـمک و  كولـس و  لـها  هب  عجار  هک  تسا  يرگید  تاـجرد  ربـص  يارب  زا  یلو  .دـندروآ  رامـش  هب  نیطـسوتم  تاـماقم 

تسا هللا  یف  ربص  نآ  زا  هچنانچ 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


لها هب  عجار  نیا  و  بوبحم .  هار  رد  تسا  نتـشیوخ  كرت  هکلب  تاسونءام ،  تافولءام و  كرت  و  تسا ،  هدـهاجم  رد  تابث  نآ  و  . 
 . تسا كولس 

زا درجت  و  تیرـشب ،  تابلج  زا  جورخ  تقو  رد  تسا  لامج  هدهاشم  روضح و  لها  هب  عجار  نآ  و  تسا .  هللا  عم  ربص  رگید  هبترم  و 
زا سفن  ظـفح  و  تبیه ،  سنا و  تادراو  دراوـت  و  تافـص ،  ءامـسا و  تاـیلجت  هب  بلق  ندـش  یلجتم  و  تافـص ،  لاـعفا و  سبـالم 

.دوهش سنا و  ماقم  زا  تبیغ  تانولت و 

ملاع هب  عوجر  هک  یتروص  رد  نایع ،  دوهـش و  لها  زا  تسا  نیقاتـشم  قاشع و  تاجرد  زا  نآ  و  تسا .  هللا  نع  ربص  رگید  هجرد  و 
هدومرف هراشا  هبترم  نیا  هب  و  تسا .  تاماقم  نیرتلکـشم  ربص و  بتارم  قشا  نیا  .دـندرگرب و  وحـص  ترثک و  ملاع  هب  دـننک و  دوخ 
فیکف کباذـع ،  یلع  تربص  ینبهو  لیمک :  فیرـش  ياعد  رد  مالـسلا ،  هیلع  نانم ،  ؤم  ریما  نالماک و  ياوشیپ  ناکلاس و  يـالوم 

(501  ) کقارف یلع  ربصءا 

 : لاقف هللااب .  ربصلا  لاقف :  .ال  لاقف :  ربصلا هللا .  لاقف :  دشا ؟ ربصلا  يءا  لاقف :  ربصلا  نع  یلبشلا  لءاس  نیبحملا  نم  اباش  نءا  يور  و 
 : لاقف ياف ؟  کحی  و  لاقف :  .ال  لاقف :  هللا .  عم  ربصلا  لاقف :  .ال  لاقف :  هللا .  یف  ربصلا  لاقف :  .ال  لاقف :  هللا .  یلع  ربصلا  لاـقف :  .ـال 

(502  ) هیلع ایشغم  رخ  یلبشلا و  قهشف  هللا .  نع  ربصلا 

نآ و  تسا .  هللااب  ربص  رگید  هجرد  و 
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زا .دهد و  خر  اهنآ  يارب  هللا ،  قالخا  هب  قلخت  زا  سپ  و  هللااب ،  ءاقب  وحص و  لاح  زا  دعب  هک  تسا .  تماقتـسا  نیکمت و  لها  يارب  زا 
رد لیـصفت  قاروا  نیا  يانبم  تهج  نیا  زا  دشاب ، یمن  یظح  یبیـصن و  ار  ام  بتارم  نیا  زا  نوچ  و  تسین .  یبیـصن  ار  لمک  زج  نآ 

 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  ارخآ و  الوا و  هللادمحلاو  تسین .  نآ  فارطا 

رشع عباسلا  ثیدحلا 

مهدفه ثیدح 

 ، ییحی نب  دمحم  نع  هنع ،  هللا  یـضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  همالا ،  سیئر  هقرفلا و  هجح  مدقالا ،  مامالا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
اذا لوقی :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبعابا ،  تعمـس  لاق  بهو ،  نب  هیواعم  نع  بوبحم ،  نب  نسحلا  نع  یـسیع ،  نب  دمحم  نب  دمحا  نع 
نم هیلع  ابتک  ام  هیکلم  یـسنی  لاق :  هیلع ؟  رتسی  فیک  و  تلقف :  هرخالا .  ایندلا و  یف  هیلع  رتسف  هللا ،  هبحءا  احوصن ، هبوت  دـبعلا  بات 

 . بونذلا نم  کیلع  لمعی  ناک  ام  هیلع  یمتکا  ضرالا ،  عاقب  یلا  یحوی  و  هبونذ .  هیلع  یمتکا  هحراوج :  یلا  یحوی  مث  بونذـلا ، 
(503  ) بونذلا نم  یشب ء  هیلع  دهشی  یش  سیل  هاقلی و  نیح  هللا  یقلیف 

 : همجرت

رادتسود صلاخ ،  هبوت  يا  هدنب  دنک  هبوت  هک  یتقو  : " دومرف یم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  بهو  نب  هیواعم 
ود دزادنا  یـشومارف  هب   :" تفگ وا "؟ رب  دناشوپب  هنوگچ  و  متفگ :  سپ  ترخآ .  ایند و  رد  وا  رب  دنک  رتس  سپ  دـنوادخ ، ار  وا  دوش 

دنا هتشون  ار  هچنآ  ار  وا  هتشرف 
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ياه هعقب  يوس  هب  دـیامرف  یم  یحو  .ار و  وا  ناهانگ  وا  رب  دـینک  نامتک  وا : ياضعا  يوس  هب  دـیامرف  یم  یحو  و  ناـهانگ .  زا  وا  رب 
ار و وا  دنک  یم  تاقالم  هک  ینامز  ار  ادخ  دنک  یم  تاقالم  سپ  ناهانگ .  زا  امـش  رب  درک  یم  لمع  ار  هچنآ  وا  رب  دـیناشوپب  نیمز : 

 ." ناهانگ زا  يزیچ  هب  وا  رب  دهدب  تداهش  هک  يزیچ  تسین  هکنآ  لاح 

تسا هبوت  تقیقح  رد 

زا دـعب  سفن ،  تیناحور  يوس  هب  تعیبط  زا  عوجر  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا .  هلکـشم  همهم  لزانم  زا  یکی  هبوت  هک  نادـب  حرش 
 . هدش تعیبط  تملظ  هب  بوجحم  تیناحور  ترطف و  رون  ینامرفان  ترودک  یصاعم و  هطساو  هب  هکنآ 

هچنانچ تسا ،  تجهب  رون و  لامج و  لامک و  وحن  ره  زا  یلاخ  ترطف ،  ودـب  رد  سفن  هک  تسا  نیا  ـالامجا  لاـمجا  نیا  لیـصفت  و 
هب فصتم  هن  و  یناحور ،  تـالامک  ياراد  هن  شوقن :  قلطم  زا  یلاـخ  تسا  يا  هحفـص  ییوگ  تسه .  زین  اـهنآ  تـالباقم  زا  یلاـخ 

تماقتـسا و رب  وا  ترطف  و  تسا ،  هدش  هتـشاذگ  هعیدو  وا  رد  یماقم  ره  لوصح  يارب  تقایل  دادعتـسا و  رون  یلو  تسا .  نآ  دادضا 
هچ ره  .دوـش و  لـصاح  یترودـک  وا  لد  رد  نآ  هطـساو  هب  دـنک ، یـصاعم  باـکترا  نوـچ  و  تسا .  هیتاذ  راوـنا  هب  رمخم  وا  هریمخ 
هب ددرگ و  یفطنم  ترطف  رون  دوش و  یناملظ  کیرات و  بلق  هرـسکی  هکنآ  ات  ددرگ  نوزفا  تملظ  ترودـک و  دوش ، رتشیب  یـصاعم 

مامت تملظ  نتفرگ  ارف  زا  لبق  تالاح ،  نیا  نیب  رد  رگا  .دسر  يدبا  تواقش 
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هک یطیارـش ،  هب  ار  لزنم  نیا  ظوـظح  دـش و  دراو  هبوـت  لزنم  هب  هظقی  لزنم  زا  سپ  دـش و  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  ار ، بلق  هحفص 
هب دـیامن  یم  تشگرب  هیعیبط  تارودـک  هیناملظ و  تـالاح  زا  درک ، اـفیتسا  دوش ، یم  رکذ  هللاءاـشنا ،  قاروا  نیا  رد  نآ  زا  یلاـمجا 

ثیدح رد  هچنانچ  نآ .  دادضا  تالامک و  زا  یلاخ  زاب  دوش  یم  يا  هحفـص  ییوگ  .دوخ  هیتاذ  تیناحور  یلـصا و  ترطف  رون  لاح 
.دشاب هتشادن  هانگ  هک  تسا  یسک  لثم  هانگ  زا  هدننک  عوجر  ( 504  .) هل بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا  تسا :  روهشم  فیرش 

تقیقح هچنانچ  ترطف .  تیناـحور و  ماـکحا  يوس  هب  تسا  تعیبط  تاـعبت  ماـکحا و  زا  عوجر  هبوت  تقیقح  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
لزنم رـس  يوـس  هب  تسا  سفن  تیب  زا  ندوـمن  ترجاـهم  ندرک و  رفـس  ادـخ و  يوـس  هب  تسا  تیناـحور  ترطف و  زا  عوـجر  هباـنا 

 . تسین بسانم  قاروا  نیا  رد  نآ  لیصفت  و  تسا .  هبانا  لزنم  رب  مدقم  لزنم  هبوت  لزنم  سپ  .دوصقم 

یصاعم ناربج  هبوت و  يراوشد  لصف ، 

ظفح اب  هلماک  هحیحـص  هبوت  هب  قیفوت  هک  تسا  نیا  نآ  و  همهم .  هتکن  کـی  هب  هبنت  تسا  مزـال  تیادـه  تاـجن و  قیرط  کـلاس  رب 
ناهانگ رد  لوخد  هکلب  دوش ، دصقم  نیا  هب  لیان  دناوتیم  رتمک  ناسنا  و  تسا ،  هلکـشم  روما  زا  دوش ، یم  رکذ  هچنانچ  نآ ،  طیارش 

لد هعرزم  رد  یـصاعم  تخرد  رگا  .دـنک و  یم  لفاغ  یلکب  هبوت  دای  زا  ار  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  تاقبوم ،  رئاـبک و  اـصوصخ  ، 
هک دهد ، راجنهان  سب  یجیاتن  دش ، مکحم  شا  هشیر  دیدرگ و  دنمورب  دنمراب و  یناسنا 
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ادرف زورما و  فیوستب و  دوش ، نآ  رکذتم  زین  یهاگهاگ  رگا  و  دنک ، یم  فرصنم  یلکب  هبوت  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  اهنآ  زا  یکی 
هکنآ زا  لفاغ  منک .  یم  یحیحص  هبوت  يریپ  نامز  رمع و  رخآ  رد  هک  دیوگ  یم  دوخ  اب  و  دنارذگ ، یم  ار  راک  هام  نآ  هام و  نیا  و 

(505  .) نیرکاملا ریخ  هللاو  تسا ،  ادخ  اب  رکم  نیا 

هبوت راهب  سپ  .دیامن  مایق  نآ  طیارـش  هب  دناوتب  هکنآ  ای  دیامن ، هبوت  دناوتب  ناسنا  ناهانگ  هشیر  ندش  مکحم  زا  سپ  هک  نکن  نامگ 
رد ناسنا  تسا .  رتناسآ  رت و  لهس  هبوت  طیارـش  رت و  صقان  ینطاب  تملظ  یبلق و  ترودک  رتمک و  ناهانگ  راب  هک  تسا  یناوج  مایا 
نآ رب  دهاش  ( 506  ) يوبن فیرش  ثیدح  و  تسا ،  برجم  نیا  و  تسا .  رتشیب  شلما  لوط  لام و  هاج و  بح  عمط و  صرح و  يریپ 
رد یناوج و  نس  رد  ار  وا  دوعوم  لجع  دـسرب و  يریپ  هب  اجک  زا  دـنک ، رما  نیا  هب  مایق  يریپ  مایا  رد  دـناوتب  ناـسنا  هک  مریگ  تسا . 

کی رد  تسا .  رتکیدزن  ناناوج  هب  گرم  هک  تسا  لیلد  ناریپ  ندوب  بایمک  دـهد ؟ تلهم  وا  هب  دـیابرن و  ینامرفان  هب  لاغتـشا  لاح 
.دنیب یمن  هلاس  داتشه  ریپ  رفن  هاجنپ  يرفن ،  رازه  هاجنپ  رهش 

یم ینار  توهش  رتشیب  ای  لاس  هاجنپ  هک  نکم  هلیح  رکم و  دوخ  يادخ  اب  و  شاب ،  رذح  رد  سرتب و  ناطیش  دیاکم  زا  زیزع  يا  سپ 
رد رگا  تسا .  ماخ  لایخ  اهنیا  منک .  یم  هتشذگ  ناربج  رافغتسا  هملک  اب  گرم  مد  منک و 
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لوبق نآ  دوخ  ای  گرم  راثآ  هنیاعم  تقو  زا  لبق  ات  ار  اهنآ  هبوت  هدومرف و  لضفت  تما  نیا  رب  یلاعت  قح  هک  يدینش  ای  يدید  ثیدح 
هبوت رما  هب  مایق  تسا !  ظفل  هبوت  رگم  .دوش  یـشمتم  ناسنا  زا  هبوت  تقو  نآ  رد  هک  تاـهیه  یلو  تسا ،  حیحـص  ( 507 ،) دیامرف یم 
دتفا یم  قافتا  ردان  ناسنا  دوخ  هب  دوخ  الا  دراد و  مزـال  هیلمع  هیملع و  تاـضایر  ندرکن  تشگرب  رب  مزع  تشگرب و  دراد ، تمحز 

راب اب  ار  ناسنا  و  دهدن ، تلهم  لجا  نآ ،  لوبق  تحـص و  طیارـش  هب  دناوتب  دـش  رگا  ای  دوش ، نآ  هب  قفوم  ای  دـتفایب  هبوت  رکف  رد  هک 
راچد اهیتخبدب  اهیراتفرگ و  هچ  هب  هک  دناد  یم  ادخ  تقو  نآ  .دیامن  لقتنم  هئشن  نیا  زا  ناهانگ  نایاپ  یب  تملظ  نیگنس و  یـصاعم 

اهتمحز و اهراشف و  تسین .  یلهس  راک  دشاب ، تداعس  شرما  تبقاع  تاجن و  لها  هک  اضرف  ملاع ،  نآ  رد  یصاعم  ناربج  .دوش  یم 
.ددرگ نیمحارلا  محرا  تمحر  دروم  دوش و  تعافش  قیال  ناسنا  ات  تسا  لابند  رد  ییاهنتخوس 

یناوـج نس  رد  اـت  ناـهانگ ،  زا  و  نک ،  يوـق  ار  هدارا  مکحم و  ار  مزع  نزب و  رمک  هب  تمه )   ) نماد رتدوز  هـچ  ره  زیزع ، يا  سپ 
سفن دیاکم  یناطیش و  تالیوست  هب  و  دورب ، تتـسد  زا  دادادخ  تصرف  راذگم  و  نک ،  هبوت  یـشاب ،  یم  ییایند  تایح  رد  ای  یتسه 

 . نکم انتعا  هراما 

همهم هتکن 

رون یناحور و  ینطاب  يافـص  نآ  زین ، هبوت  زا  سپ  بئاـت  صخـش  هک  تسا  نیا  نآ  و  تشاد .  هجوت  دـیاب  همهم  هتکن  کـی  هب  زین  و 
صلاخ
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یلوا يالج  تلاح  هب  هتبلا  دـنهد ، الج  دـنهاوخب  زاب  دـننک و  هایـس  رگا  ار  يذـغاک  هحفـص  هچنانچ  .دـنام  یمن  یقاـب  شیارب  يرطف 
هک یتسود  هنایم  تسا  قرف  یلیخ  دنک ، دوع  تسا  لکشم  یلوا  تلاح  هب  زاب  دننک ، حالـصا  رگا  ار  هتـسکش  فرظ  ای  ددرگ ، یمنرب 

هوالع .دیامن  بلط  ریـصقت  رذع  نآ  زا  سپ  دنک و  تنایخ  هک  یتسود  ای  دنک ، راتفر  ناسنا  اب  صولخ  افـص و  اب  رمع  تدم  مامت  رد 
یـصاعم و رد  لخاد  ناکمالا  یتح  دـیاب  ناـسنا  سپ ،  .دـیامنب  هبوت  فیاـظو  هب  ماـیق  تسرد  دـناوتب  هک  تسا  یـسک  مک  هک  نآ  رب 
رد رتدوز  هچ  ره  درک ، ادیپ  يراتفرگ  هتساوخن  يادخ  رگا  و  تسا .  هلکـشم  روما  زا  داسفا  زا  سپ  سفن  حالـصا  هک  دوشن  ینامرفان 

.دوش یم  رتهب  حالصا  تیفیک  مه  و  درک ، حالصا  دوش  یم  دوز  ار  مک  داسف  مه  هک  دیآرب  جالع  ددص 

ادخ و باتک  هب  و  نک ،  نتـشیوخ  رما  تبقاع  دوخ و  لاح  رد  رکفت  ربدـت و  .رذـگم  ماقم  نیا  زا  يرـسرس  ییانتعا و  یب  اب  زیزع ، يا 
باب نیا  و  امن ، عوجر  ینادجو  لقع  مکح  تما و  ياملع  تاملک  و  نیعمجا ،  مهیلع  هللا  مالـس  يدـه ،  همئا  ءایبنا و  متاخ  ثیداحا 

وش و دراو  اهام ، لاح  هب  تبـسن  تسا  تیناسنا  لزانم  هدـمع  هک  لزنم ،  نیا  رد  و  اـشگب ، دوخ  يور  هب  تسا ،  باوبا  حاـتفم  هک  ار ،
مرکا لوسر  تیناحور  زا  و  هاوخب ،  بولطم  لوصح  قیفوت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  و  نک .  نآ  زا  تبظاوم  هدـب و  نآ  هب  تیمها 

و نک ،  تناعتسا  مهیلع ،  هللا  مالس  يده  همئا  و 
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یم ار  ناگدنامزاب  افعـض و  يریگتـسد  راوگرزب  نآ  هتبلا  ربب ، هانپ  هجرف ،  هللا  لجع  رـصع ، ماما  ترـضح  رهد ، سومان  رما و  یلو  هب 
.دیامن یم  یسرداد  ار  ناگراچیب  دیامرف و 

هبوت ناکرا  رد  لصف ، 

اهنآ هدمع  رکذ  هب  ام  .دوشن و  لصاح  هحیحـص  هبوت  دوشن ، ققحم  اهنآ  ات  هک  تسا  یطیارـش  ناکرا و  هلماک  هبوت  يارب  زا  هک  نادـب 
 . میزادرپ یم  تسا  مزال  هک 

ندومنن تشگرب  رب  مزع  رگید ، و  هتشذگ ،  تاریصقت  ناهانگ و  زا  تسا  ینامیـشپ  تمادن و  تسوا ،  نیکر  نکر  هک  اهنآ ، زا  یکی 
باـب نیا  رد  هدـمع  و  تسا .  نآ  هیتاذ  تاـموقم  هلزنم  هب  هبوـت و  تقیقح  لـصا  قـقحم  تقیقح  رد  ود  نیا  و  هشیمه .  تـسا  نآ  رب 
تاعبت حور و  رد  یـصاعم  ریثءات  رکذـتم  ناسنا  هک  دریذـپ  تروص  نانچ  نآ ،  و  تسا .  تقیقح  نیا  هب  ققحت  ماقم و  نیا  لیـصحت 

 ، تمـصع تیب  لها  رابخا  رد  نهربم و  تفرعم  باحـصا  شیپ  هچنانچ  لوقنم .  لوقعم و  هجو  زا  دوشب  تمایق  خزرب و  ملاـع  رد  نآ 
ياراد ملاع  نآ  رد  هک  اهنآ ، تبـسانم  هب  تسا  ییاهتروص  تمایق  خزرب و  ملاع  رد  یـصاعم  يارب  زا  هک  تسا  دراو  مالـسلا ،  مهیلع 

نآ رد  سپ ،  تسا .  تایح  هئـشن  هئـشن  نآ  هک  اریز  دنازوس ، یم  ار  ناسنا  هدارا  روعـش و  يور  زا  ار  ناسنا  دنتـسه و  هدارا  تایح و 
ًاحیرـصت و میرک  نآرق  هفیرـش و  ثیداحا  رد  .ددرگ و  یم  روشحم  ام  اب  هک  تسام  هحیبق  ای  هنـسح  لاـمعا  هجیتن  ییاـهتروص  ملاـع 

تادهاشم قوذ و  قارشا و  يامکح  کلسم  اب  تسا  قباطم  و  هدش ،  رایسب  بلطم  نیا  رکذ  ًاحیولت 
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هطقن هـب  هفیرــش  ثیداـحا  رد  ار  نآ  هـک  دوـش ، لـصاح  يرثا  حور  رد  یتیــصعم  ره  يارب  زا  روـطنیمه  و  ناــفرع .  كولــس  لــها 
یم یهتنم  ار  ناـسنا  دوش و  یم  نوزفا  مک  مک  دوش و  ادـیپ  حور  بلق و  رد  هک  تسا  یترودـک  نآ  و  دـندومرف ، ریبعت  ( 508) ءادوس

(509) .دش هداد  هلمج  نیا  لیصفت  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  دناسر ، یم  يدبا  تواقش  هب  هقدنز و  رفک و  هب  دنک 

ناوضر املع ، امکح و  افرع و  و  مالسلا ،  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  ياه  هدومرف  هب  و  درک ، ادیپ  یناعم  نیا  رب  هبنت  رگا  لقاع  ناسنا  سپ ، 
يادخ رگا  .ددرگ و  یمن  اهنآ  درگ  دنک و  یم  زیهرپ  یـصاعم  زا  دبال  درک ، انتعا  جـلاعم  بیبط  رفن  کی )   ) لوق ردـق  هب  مهیلع ،  هللا 

نیا هجیتن  .دوش و  یم  رهاظ  شبلق  رد  تمادـن  تروص  و  ددرگ ، یم  نامیـشپ  دوش و  یم  رجزنم  نآ  زا  يدوزب  دـش ، ـالتبم  هتـساوخن 
لـصاح تمادـن  رثا  رب  تیـصعم  تفلاخم و  كرت  رب  مزع  و  تسا ،  وکین  یلیخ  نآ  راثآ  و  تسا .  گرزب  یلیخ  تمادـن  ینامیـشپ و 

هب و  دوش ، وا  لاح  لماش  هیهلا  تاقیفوت  دوش و  ناسآ  ترخآ  قیرط  کلاس  راـک  دـش ، لـصاح  هبوت  نکر  ود  نیا  هک  نیمه  .دوش و 
.دشاب صلاخ  هبوت  نیا  رد  رگا  دوش  یلاعت  قح  بوبحم  هفیرش  تیاور  نیا  و  ( 510  .) نیباوتلا بحی  هللا  نا  هفیرش  هیآ  صن  بسح 

شیپ تیبوبحم  هک  دمهفب  و  دـشوکب ، هبوت  صیلخت  رد  همزال  هقیال  تاربدـت  تارکفت و  یلمع و  یملع و  تاضایر  اب  ناسنا  دـیاب  و 
رد قح  بح  تروص  .دناد  یم  ادخ  .دیاین  رد  باسح  نازیم  هب  یلاعت  قح 
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.دیامرف یم  هلماعم  هچ  دوخ  بوبحم  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا و  يا  هلماک  تایلجت  هیونعم و  راونا  هچ  ملاوع  نآ 

ماـمت هک  یمعن  یلو  نینچ  اـب  هزیتس  یناـمرفان و  رد  اـهلاس  یناد .  یمن  ار  معنلا  یلو  معن  ردـق  یلوهج و  مولظ و  ردـق  هچ  ناـسنا  يا 
کته يدرب و  رـس  هب  دوش ، روصت  يا  هدیاع  هدیاف و  هللااب ،  ذوعن  وا ، يارب  هکنآ  نودب  هدومرف  مهارف  ار  وت  تحار  شیاسآ و  لیاسو 

وت یلاعت  قح  يدرک ،  هبوت  يدومن و  تشگرب  يدش و  مدان  هک  نونکا  يدناسر ،  رخآ  هب  ار  يدوخرـس  ییایحیب و  يدرک و  تمرح 
 ! تسا يا  هرفاو  معن  هعساو و  تمحر  هچ  نیا  تفرگ .  دوخ  بوبحم  ار 

شیپ هب  تلجخ  رـس  هکنآ  زج  وت ، يانث  دـمح و  زا  تسا  نکلا  تادوجوم  همه  ام و  ناـسل  وت ، معن  رکـش  زا  میزجاـع  اـم  ادـنوادخ ،
تمحر و هعـس  یلو  میـشاب ،  وت  ياهتمحر  قیـال  هک  میتسه  هچ  اـم  میرادـن .  هراـچ  میهاوخب  رذـع  شیوخ  ياـهییایحیب  زا  مینکفا و 

(511  .) کسفن یلع  تینثءا  امک  تنءا  .دیآ  ریرقت  هلصوح  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وت  تمعن  مومع 

هک تسا  نانچ  نآ  .دوش و  دراو  قارتحا  تیب  هب  هللاءاشنا  ات  دهد  توق  لد  رد  ار  تمادـن  تروص  هکنآ  ات  دـشوکب  ناسنا  دـیاب  زین  و 
رایتخا هب  دوخ  ار  ( 512  ) هدقوملا هللا  ران  هنومن  و  دـهد ، توق  لد  رد  ار  تمادـن  یـصاعم  هشحوم  راثآ  تاعبت و  رد  رکفت  هطـساو  هب 
راگنز ترودک و  دزوسب و  شتآ  نآ  زا  یصاعم  همه  هکنآ  ات  دنک  قرتحم  تمادن  شتآ  هب  ار  بلق  دنک و  نشور  دوخ  لد  رد  دوخ 
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باـب دوـخ  هک  ار ، منهج  رد  نیا  و  دـنکن ، نشور  دوـخ  يارب  دوـخ  ملاـع  نیا  رد  ار )  ) شتآ نیا  رگا  هک  دـنادب  .دوـش  عـفترم  بـلق 
وا يارب  یکانزوس  تخـس  شتآ  ملاع  نآ  رد  راچان  دـش ، لقتنم  هک  ملاع  نیا  زا  دـنکن ، حوتفم  دوخ  يور  هب  تسا ،  تشهب  باوبالا 

.ددرگ دسنم  وا  يور  هب  تمحر  تشهب و  باوبا  ددرگ و  زاب  وا  يور  هب  منهج  باوبا  دوش و  هیهت 

ییایند شتآ  نیا  هب  ار  نآ  نکفیب و  ام  بلق  رد  تمادـن  هوذـج  تمادـن  شتآ  زا  و  اـمرف ، تیاـنع  اـم  هب  یکاـنزوس  هنیـس  ادـنوادخ ،
.ریدق یش ء  لک  یلع  معنلا و  یلو  کنا  .ربب  یصاعم  تاعبت  یب  ملاع  نیا  زا  ار  ام  و  امرف ، فرط  رب  ار  ام  هیبلق  ترودک  نازوسب و 

تسا هبوت  طیارش  رد  لصف ، 

روکذم بیترت  هب  ار  اهنآ  هک  تسا ،  یلامک  طیارـش  لوبق و  طیارـش  نآ  يارب  زا  .دوب و  هبوت  ناکرا  دـش ، رکذ  قباس  لصف  رد  هچنآ 
مالک رکذ  هب  میزادرپ  یم  باب  نیا  رد  ام  و  تسا .  رما  ود  زین  لامک  طیارش  هدمع  هچنانچ  تسا ،  رما  ود  طیارـش  هدمع  میراد .  یم 

 . تسا مالک  كولم  كولم و  مالک  ملک و  عماوج  زا  تقیقح  رد  نآ  هک  اریز  یلاوملا ،  یلوم  ترضح  فیرش 

رافغتسالا نا  رافغتسالا ؟ ام  يردتا  کما !  کتلکث  هل :  لاقف  هللارفغتسا .  مالسلا :  هیلع  هترـضحب ،  لاق  الئاق  نا  هغالبلا  جهن  یف  يور 
ؤت نا  ثلاثلا  .ادبا و  هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا  و  یضم .  ام  یلع  مدنلا  اهلوا  ناعم :  هتـس  یلع  عقاو  مسا  وه  و  نییلعلا ،  هجرد 

یقلت یتح  مهقوقح  نیقولخملا  یلا  يد 
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یلا دـمعت  نءا  سماخلا  .اهقح و  يد  ؤتف  اهتعیـض  کیلع  هضیرف  لـک  یلا  دـمعت  نءا  عبارلا  و  هعبت .  کـیلع  سیل  سلما  هناحبـس  هللا 
مسجلا قیذت  نءا  سداسلا  .دیدج و  محل  امهنیب  ءاشنی  مظعلاب و  دلجلا  قصلت  یتح  نازحالاب  هبیذتف  تحـسلا ،  یلع  تبن  يذلا  محللا 

(513  .) هیصعملا هوالح  هتقذءا  امک  هعاطلا  ملا 

رـضحم رد  يا  هدـنیوگ  انامه  هک  دومرف  تیاور  هغـالبلا  جـهن  رد  هنع ،  هللا  یـضر  ( 514  ،) یضرلا دیـسلا  ردقلا ، لیلج  دیـس  بانج 
؟ رافغتسا تسیچ  یناد  یم  ایآ  دانک ، هیرگ  تیازع  رد  تردام  : " وا هب  دومرف  سپ   ." هللارفغتسا تفگ :  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح 
 ، مود تسا .  هتشذگ  رب  ینامیشپ  اهنآ  لوا  ینعم .  شش  رب  دوش  یم  عقاو  هک  تسا  یمـسا  نآ  و  تسا .  نییلع  هجرد  رافغتـسا  انامه 

ناحبـس يادخ  ینک  تاقالم  ات  ار  اهنآ  قح  قولخم  يوس  هب  ینک  ادا  موس ،  یگـشیمه .  نآ  يوس  هب  تسا  ندومنن  تشگرب  رب  مزع 
هضیرف ره  يوس  هب  يروآ  يور  هکنآ  مراهچ ،  .دشابن ) وت  هدهع  هب  یسک  زا  یقح  ینعی   . ) يا هلابند  وت  رب  دشاب  هدوبن  هک  هزیکاپ  ار 

رب تسا  هدـش  هدـییور  هک  یتـشوگ  يوس  هب  يروآ  يور  مجنپ ،  .ار  نآ  قح  ینک  ادا  سپ  ار ، نآ  يدرک  عیاـض  هک  تسا  وـت  رب  هک 
هکنآ مشـش ،  هزاـت .  تشوـگ  اـهنآ  نیب  دوـش  هدـییور  ناوختـسا و  هب  تشوـگ  دبـسچب  اـت  اههودـنا  هب  ار  نآ  ینک  بآ  سپ  مارح ، 

 ." ینامرفان ینیریش  ارنآ  يدناشچ  هچنانچ  يرادربنامرف ،  درد  ار  مسج  یناشچب 

دوع مدع  رب  مزع  ینامیشپ و  هک  هبوت  نکر  ود  رب  الوا  تسا  لمتشم  فیرش  ثیدح  نیا 
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هبوت تفگ  هکنآ  درجم  هب  ناـسنا  تسا .  قلاـخ  قوقح  در  قولخم  قوقح  در  هک  نآ  لوـبق  مهم  طرـش  ود  رب  نآ ،  زا  سپ  و  تسا . 
زا يرگید  قوقح  رگا  و  دـنک ، اهنآ  هب  در  هدرب  قحاـنب  مدرم  زا  هچ  ره  هک  تسا  نآ  بئاـت  ناـسنا  .دوش  یمن  هتفریذـپ  وا  زا  مدرک ، 
 ، هدرک كرت  هیهلا  ضیارف  زا  هچ  ره  .دنک و  نآ  هب  مایق  دیامن ، یـضار  ار  شبحاص  ای  هیدءات  تسا  نکمم  و  تسوا ،  هدهع  رد  اهنآ 

يارب زا  هک  تسا  یقوقح  اهنیا  هک  دنادب  .دنک  ناکما  رادقم  هب  مایق  تسین ،  شنکمم  ار  اهنآ  مامت  رگا  و  دیامن ؛ هیدءات  ای  دـنک  اضق 
درادن اهنآ  هیدءات  يارب  یهار  ملاع  نآ  رد  و  دـننک ، یم  هبلاطم )   ) لاوحا قشا  هب  وا  زا  رگید  هئـشن  رد  و  تسا ،  یبلاطم  اهنآ  زا  کی 

دوش و یم  تخبدـب  هراچیب و  تقو  نآ  رد  سپ ،  .دـیامن  ار  دوخ  هنـسح  لامعا  در  دـنک و  ار  نارگید  ناـهانگ  راـب  لـمح  هکنآ  زج 
.درادن صالختسا  يارب  هراچ  صالخ و  يارب  یهار 

فرـصنم هبوت  زا  ار  وت  دنهد و  شیامن  گرزب  ار  بلطم  دـنیامن و  هسوسو  وت و  رب  دـنوش  دراو  هراما  سفن  ناطیـش و  ادابم  زیزع ، يا 
توف ياهزامن  رگا  تسا .  رتهب  مادقا  دشاب ، زین  یمک  رادقم  هب  ولو  ردق ، ره  روما  نیا  رد  هک  نادب  .دنیامن  هرسکی  ار  وت  راک  دننک و 

زا محازتم ،  ایاطخ  تسا و  مکارتم  ناهانگ  تسا ،  رامـشیب  مدرم  قوقح  تسا و  رایـسب  ییادخ  قوقح  تارافک و  اه و  هزور  هدش و 
تمحر زا  وشم و  سویءام  دنوادخ  فطل 
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یم ناشن  وت  هب  ار  تاجن  هار  دـنک و  یم  لهـس  وت  رب  ار  هار  ینک ،  مادـقا  رودـقم  رادـقم  هب  وت  رگا  یلاعت  قح  هک  شاـبم  دـیماان  قح 
ریثءات نآ  زا  رتشیب  رتدب و  یهانگ  چیه  منک  یمن  نامگ  سفن  رد  هک  تسا  یهانگ  نیرتگرزب  قح  تمحر  زا  سءای  هک  نادـب  .دـهد 

یمن شحالـصا  زیچ  چیه  اب  هک  دوش  هتخیـسگ  شراسفا  نانچ  دریگب و  ارف  ار  شبلق  یتملظ  نانچ  تمحر  زا  سویءام  ناسنا  .دـیامن 
هب رتگرزب و  زیچ  همه  زا  قح  تمحر  .دـیآ  گرزب  ترظن  رد  نآ  تاعبت  ناـهانگ و  يوش و  لـفاغ  قح  تمحر  زا  اداـبم  .دومن  ناوت 
قح تسین ،  يدادعتسا  تیلباق و  مدع  تملظ  رد  يدوب ؟  هچ  لوا  زا  وت  ( 515  ) تسین طرش  تیلباق  ار  قح  داد  تسا :  لماش  زیچ  ره 
ریغ معن  طاسب  طسب  دیشخب ؛ دوجو  تالامک  دوجو و  تمعن  ار  وت  اعد  هقباس  لاوئـس و  نودب  دادعتـسا و  قاقحتـسا و  یب  الع  لج و 

تلاح ضحم  يدوبان  زا  فرـص و  مدـع  زا  مه  نونکا  درک ؛ وت  رخـسم  تادوجوم  مامت  و  دومرف ، هیهانتم  ریغ  ياهتمحر  هروصحم و 
وا راذگ ، مدق  وا  سدق  هاگرد  يوس  هب  ایب و  شیپ  مدـق  کی  وت  دومرف ، ترفغم  هدـعو  هداد ،  تمحر  هدـعو  دـنوادخ  هدـشن .  رتدـب 

و درذـگ ، یم  دوخ  قوقح  زا  ینک ،  وا  قوقح  هیدءاـت  یتـسناوتن  رگا  .دـیامرف و  یم  يریگتـسد  تسه  يا  هلیـسو  ره  اـب  وت  زا  دوـخ 
یلـص مرکا ،  لوسر  دهع  رد  هک  ار ، ( 516  ) شابن ناوج  هیـضق  .دـیامرف  یم  ناربج  ییامن ،  هیدءات  یتسناوتن  رگا  ار  نارگید  قوقح 

 . يدینش دوب ، هلآ ،  هیلع و  هللا 

يا
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راب ندـنارذگ و  ار  رما  ریخءات  فیوست و  اب  .درک  دـیاب  مادـقا  .دـهاوخ  یم  هجوت  يردـق  یلو  ناـسآ ،  تسا و  لهـس  قح  هار  زیزع ،
ار راک  کیدزن و  ار  هار  سفن  رما و  حالـصا  رب  مزع  رما و  رد  مادـقا  یلو  دـنک ، یم  تخـس  ار  راـک  ندرک  داـیز  زور  ره  ار  ناـهانگ 

تسا زاب  داسف  هار  الا  و  دوش ، یم  تباث  وت  رب  بلطم  تحـص  یتفرگ ،  هجیتن  رگا  نک ،  مادقا  يدنچ  نک و  هبرجت  وت  .دنک  یم  لهس 
هبوت هبوت و  لامک  طیارش  زا  تسا  هدومرف  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج  هک  رگید  رما  ود  نآ  اما  .زارد و  وت  راکهنگ  تسد  و 

 . تسین لماک  اهنآ  نودب  هبوت  هکلب  دوش ، یمن  لوبق  ای  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  اهنآ  نودب  هبوت  هکنآ  هن  تسا ،  هلماک 

دهاوخب رگا  بئات  صخش  .دنک  یم  قرف  اهنآ  بولق  تالاح  بسح  هب  هک  تسا  یبتارم  ناکلاس  لزانم  زا  کی  ره  يارب  زا  هک  نادب 
ار ظوظح  كرادت  درک  كرادت  دوب  هدرک  كرت  هک  ار  هچنآ  ینعی  درک  هک  ار  كورت  كرادـت  دـیاب  دوش ، لیان  نآ  لامک  هبترم  هب 

تروص وحن  نیا  هب  نآ  .دـنک و  كرادـت  دـیاب  دوب  هدـش  لصاح  وا  يارب  یـصاعم  ماـیا  رد  هک  يا  هیناـسفن  ظوظح  ینعی  .دـنکب  زین 
ات دیامن  کح  یلکب  نآ  زا  هک  دیآرب  ددص  رد  یـصاعم ،  زا  دوب  هدـش  لصاح  وا  تکلمم  رد  هک  هیحور  هیمـسج و  راثآ  هک  دریذـپ 
ره يارب  زا  هک  یتسناد  هچنانچ  دـیآ ، لصاح  وا  يارب  زا  هلماک  هیفـصت  دـنک و  دوع  دوخ  هیرطف  تیناـحور  هیلوا و  تلاقـص  هب  سفن 

یتیصعم
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هنادرم دـیاب  بئات  صخـش  سپ  .اهنآ  زا  یـضعب  زا  دوش  لصاح  یتوق  زین  مسج  رد  هچنانچ  دـیآ ، لصاح  يرثا  حور  رد  یتذـل  ره  و 
روط نامه  .دوش  عفترم  یلکب  نآ  راثآ  تاعبت و  ات  دهد  دوخ  هب  هیحور  هیمـسج و  تضایر  و  دنک ، علق  یلکب  ار  راثآ  نآ  دنک و  مایق 

یبحتسم و هزور  نتفرگ  تاحرفم و  تایوقم و  زا  كاسما  هیمسج و  تاضایر  هطساو  هب  سپ  تسا .  هداد  روتـسد  الوم  ترـضح  هک 
هیحور و تاضایر  هطـساو  هب  .دـنک و  بوذ  ار  یـصاعم  ماـیا  رد  اـی  یـصاعم  زا  لـصاح  تشوگ  تسوا ،  هدـهع  هب  رگا  یبجاو ،  اـی 

اهتروص نآ  ات  و  تسا ،  دوجوم  هیعیبط  تاذل  تروص  حور  هقئاذ  رد  هک  اریز  دنک ، كرادت  ار  تعیبط  ظوظح  کسانم ،  تادابع و 
نانع دنک و  یشکرس  سفن  زاب  هتـساوخن  يادخ  هک  تسا  نآ  میب  و  تساهنآ ،  هب  قشاع  بلق  اهنآ و  هب  لیامتم  سفن  تسا ،  ققحتم 

و دـناشچب ، حور  هقئاذ  هب  ار  تدابع  تضایر و  ملا  هک  تسا  مزال  یـصاعم  زا  بئات  ترخآ و  هار  کلاس  رب  سپ  .دریگب  تسد  زا  ار 
سفن هیعیبط  تاذل  هب  ار  يزور  رگا  و  ادخ ، تدابع  هب  مایق  هب  دنکب  ار  بش  نآ  كرادت  هدرب ،  رسب  ترشع  تیصعم و  رد  یبش  رگا 
تبحم خوسر  تاقلعت و  لوصح  هک  نآ ،  تاعبت  راثآ و  زا  یلکب  سفن  ات  دنک ، ناربج  هبسانم  کسانم  مایص و  هب  هدرک ،  لوغشم  ار 

رد هتـسویپ  .دـنک و  یم  دوع  سفن  هیرطف  تینارون  دوش و  یم  رتلماـک  تروص  نیا  رد  هبوت  هتبلا  .دوش  هزیکاـپ  كاـپ و  تساـیند ،  هب 
لاغتشا لالخ 
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تمایق خزرب و  ملاع  باذع  تدش  لامعا و  نازیم  تقد  یلاعت و  قح  أب س  تدش  یصاعم و  جیاتن  رد  دنک  ربدت  رکفت و  روما  نیا  هب 
دیما تسا ،  كولملا  کلام  اب  ياهتفلاخم  هحیبق و  لاـمعا  نیا  روص  جـیاتن و  اـهنیا  ماـمت  هک  دـنامهفب  بلق  سفن و  هب  دـمهفب و  و  ، 
باب رد  هبولطم  هجیتن  هب  و  دوش ، لصاح  شیارب  مامت  مات و  راجزنا  دوش و  رفنتم  یصاعم  زا  سفن  رکفت ، ملع و  نیا  زا  سپ  هک  تسا 

.دوش مامت  لماک و  وا  هبوت  دسرب و  هبوت 

دوش هبوت  لزنم  دراو  دـهاوخ  یم  یلوا  هلحرم  رد  هک  ناـسنا  هتبلا  و  تسا .  هبوـت  لزنم  تـالمکم  تاـممتم و  زا  ماـقم  ود  نیا  سپ ، 
هک يرادقم  ره  .دنک  نآ  كرت  هرسکی  دیآ و  تمحز  رپ  لزنم  بعص و  هار  شرظن  هب  و  دنتساوخ ، وا  زا  ار  بتارم  رخآ  دنکن  نامگ 

يادـخ ار  هار  دـش ، قیرط  دراو  هکنآ  زا  سپ  تسا .  بوغرم  بولطم و  هزادـنا  نامه  دـنک ، یم  اـضتقا  ترخآ  قیرط  کـلاس  لاـح 
 . تسا مهم  گرزب و  یلیخ  دـصقم  هک  اریز  دراد ، زاب  دـصقم  لصا  زا  ار  ناسنا  هار  یتخـس  دـیابن  سپ  .دـنک  یم  ناسآ  وا  رب  یلاعت 

یگـشیمه ناحیر  حور و  يدبا و  تاجن  زا  يدصقم  هچ  ایآ  .دوش  یم  ناسآ  نآ  هار  رد  یتمحز  ره  میمهفب ،  ار  دصقم  تمظع  رگا 
تسا نکمم  نآ  ریخءات  فیوست و  هبوت و  كرت  اب  تسا ؟  رتمیظع  یمئاد  تکاله  يدمرس و  تواقش  زا  يرطخ  هچ  و  تسا ،  رتالاب 

نیا رد  لوخد  اب  و  دسرب ، مئاد  كاله  دلاخ و  باذع  يدبا و  تواقش  هب  ناسنا 
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هچ هزور  دنچ  تمحز  زا  تسا ،  تمظع  نیدب  دصقم  یتقو  سپ  .ددرگ  قح  بوبحم  دوش و  قلطم  دیعس  ناسنا  تسا  نکمم  لزنم ، 
 . تسا كاب 

( رگا  ) ـالقع هک  ییاـیند  روما  هب  ار  یترخآ  روما  نک  هسیاـقم  تسا .  دـیفم  دـشاب  مک  مه  هچ  ره  رودـقم  ردـق  هب  مادـقا  هک  نادـب  و 
زا دننک ، لیصحت  دنتسناوتن  ار  لماک  بولطم  رگا  و  دنراد ، یمن  رب  تسد  کچوک  دصقم  زا  دنسرب ، دوخ  یلاع  دصقم  هب  دنتـسناوتن 
زاب نآ  تقیقح  فرـص  زا  دـصقم و  لصا  زا  يوش ،  لیان  یناوت  یمن  نآ  لاـمک  هب  رگا  زین  وت  دـننک ، یمن  رظنفرـص  صقاـن  بولطم 

 . نک مادقا  نآ  لیصحت  رد  تسا  نکمم  يرادقم  ره  نامن و 

رافغتسا هجیتن  رد  لصف ، 

 . تسا رافغتسا  تلاح  لیصحت  یلاعت و  قح  تیرافغ  ماقم  هب  ندرب  هانپ  دنک  مادقا  نادب  تسا  مزال  بئات  صخش  يارب  هک  يروما  زا 
عرضت و هلان و  زجع و  اب  تاولخ ،  رد  نلع  رس و  لاح و  لاق و  نابز  اب  سدقم  تاذ  نآ  تیرافغ  ماقم  هلالج و  لج  قح  ترـضح  زا 

بویع رتس  دنک  یم  اضتقا  سدقم  تاذ  تیراتـس  تیرافغ و  ماقم  هتبلا  .ار  نآ  تاعبت  بونذ و  دنک  رتس  وا  رب  هک  دـنک  بلط  يراز ، 
هغیـص هبوت و  تقیقح  و  تسا ،  نآ ،  زا  رتـالاب  هکلب  ناـسنا ،  هدـیلو  هلزنم  هب  لاـمعا  هیتوکلم  روص  نوچ  .ار  بونذ  تاـعبت  نارفغ  و 

ره .دیامرف و  یم  عطقنم  وا  زا  رفغتسم  ناعل  اب  ار  اه  هدیلو  نآ  شرتس  تیرافغ و  هطـساو  هب  یلاعت  قح  تسا ،  ناعل  هلزنم  هب  رافغتـسا 
هچ دندرک ، ادیپ  ناسنا  لاح  رب  عالطا  هک  تادوجوم  زا  کی 
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و دیامرف ، یم  بوجحم  هانگ  نآ  زا  ار  اهنآ  وا ، دوخ  حراوج  اضعا و  ناکم و  نامز و  زا  هچ  و  مئارج ،  فئاحـص  باتک  هکئالم و  زا 
بونذلا نم  هیلع  ابتک  ام  هیکیلم  یسنی  دیامرف : یم  هک  تسا  هدش  نآ  هب  هراشا  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  دیامرف ، یم  ءاسنا  ار  همه 

نیمه تسا  فیرش  ثیدح  رد  هک  یـصاعم ،  نامتک  هب  ضرا  عاقب  حراوج و  اضعا و  هب  یلاعت  قح  ترـضح  یحو  تسا  نکمم  و  . 
نآ هطساو  هب  هک  دشاب  اضعا  زا  یصاعم  راثآ  عفر  دارم  دیاش  .دشاب و  تداهـش  مدع  هب  نامرف  تسا  نکمم  هچنانچ  دشاب ، اهنآ  ءاسنا 
رب دـنهد  تداهـش  لاح  ای  لاق  ناسل  هب  تسا  نکمم  شیاضعا  زا  کی  ره  دـنکن ، هبوت  رگا  هچنانچ  دـیآ ، لـصاح  ینیوکت  تداـهش 
ام ياضعا  میتسه ،  ملاع  نیا  رد  هک  نالا  هک  تسا  هدرک  اضتقا  قح  تیراتـس  تیرافغ و  ماقم  هچناـنچ  لاـح .  ره  رد  وا  ياـه  هدرک 

هحیحـص و هبوت  اب  رگا  رگید ، ملاوع  رد  روط  نیمه  دـنراد ، روتـسم  ار  ام  ياه  هدرک  ناکم  نامز و  و  دـنهدن ، ام  لامعا  رب  یتداـهش 
ياضتقم دـیاش  .دـنوش و  یم  بوجحم  یلکب  ام  لامعا  زا  هکنآ  ای  دـنراد ، یم  روتـسم  ار  ام  لامعا  میورب ،  ایند  زا  صلاـخ  رافغتـسا 

 . ملاعلا هللاو  .دشاب  هتشادن  یگدز  تلجخ  دشابن و  هدنکفارس  يدحا  شیپ  بئات  ناسنا  هک  دشاب  یمود  هلالج  لج  قح  تمارک 

حوصن هبوت  ریسفت  رد  لصف ، 

هب مییامن  یم  افتکا  اجنیا  رد  ام  و  تسا .  بسانم  ماقم  نیا  رد  المجم  نآ  رکذ  هک  تسا ،  یتافالتخا  حوصن  هبوت  ریـسفت  رد  هک  نادب 
سدق ییاهب ،  خیش  لیلج ،  ققحم  مالک  همجرت 
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 . هسفن هللا 

ینعم رد  نیرسفم  دنا  هدرک  رکذ  انامه  هک  ( 517  ) تسا هدومرف  یئاهب  خیش  هک  دیامرف  یم  لقن  هللا  همحر  یـسلجم ،  ریبخ ، ثدحم 
نآ لثم  دنروایب  هک  ار  مدرم  دـنک  توعد  ینعی ،  ار ، مدرم  دـنک  تحیـصن  هک  تسا  يا  هبوت  دارم  هکنآ  یکی  یهوجو .  حوصن  هبوت 
دوع رگید  و  ار ، ناهانگ  دنکب  ياج  زا  ات  ار  شبحاص  دـنک )  ) تحیـصن هکنآ  ای  شبحاص .  رد  نآ  هلیمج  راثآ  ندـش  رهاظ  يارب  ار 

ار عمـش  زا  صلاخ  لسع  هچنانچ  دنوادخ ، يارب  دشاب  صلاخ  هک  تسا  يا  هبوت  حوصن  هکنآ  رگید  و  هاگ .  چیه  اهنآ  يوس  هب  دنکن 
یلاعت يادخ  ياضر  فالخ  هکنآ  يارب  ای  اهنآ ، یتشز  يارب  ناهانگ  زا  دوش  نامیـشپ  هک  تسا  نآ  صولخ  .دـنیوگ و  حوصن  لسع 

 . شتآ زا  سرت  يارب  هن  دنتسه ،

 . تسین هبوت  شتآ  زا  سرت  يارب  ناهانگ  زا  ینامیشپ  هکنیا  هب  ( 518  ) تسا هدومرف  مکح  دیرجت  رد  یسوط  ققحم  بانج 

ای تسا .  هدرک  هراـپ  ناـهانگ  ار  هچنآ  نید  زا  دزود  یم  هبوت  هک  اریز  تسا .  تطاـیخ  نآ  و  تسا ،  هحاـصنزا  حوصن  هکنآ  رگید  و 
 . سابل ياه  هچراپ  نیبام  دنک  یم  عمج  تطایخ  هکنانچ  وا ، يابحا  ادخ و  يایلوا  بئات و  هنایم  دنک  یم  عمج  هکنآ 

يا هبوت  حوصن  هبوت  ینعی  تسا .  يزاجم  دانسا  لیبق  زا  هبوت  يوس  هب  نآ  دانسا  و  تسا ،  بئات  يارب  زا  فصو  حوصن  هکنآ  رگید  و 
ار هبوت  تسا  راوازـس  هک  يروط  نیرت )   ) لماک هب  ار  نآ  دنروآ  ياج  هب  هکنیا  هب  ار  دوخ  نآ  نابحاص  دننک  یم  تحیـصن  هک  تسا 

هکنآ ات  دنروآ  وحن  نادب 
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هب ار  اهیدب  تاملظ  دننک  وحم  اهترـسح و  هب  ار  سوفن  دننک  بآ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  و  یلکب .  دـنک  كاپ  بولق  زا  ار  ناهانگ  راثآ 
.اهیبوخ رون 

تسا تایح  ملع و  ار  تادوجوم  مامت  هکنآ  نایب  رد  لیمکت 

صتخم هک  تسا  یصاخ  هبوت  هللا  یلا  كولـس  لها  زا  کی  ره  يارب  زا  و  تسا .  يریارـس  فیاطل و  قیاقح و  هبوت  يارب  زا  هک  نادب 
قاروا نیا  اب  بسانم  نادـنچ  لیـصفتب  نآ  هب  لاغتـشا  تسین ،  یبیـصن  ظح و  ار  ام  تاماقم  نآ  زا  نوچ  و  تسا .  ناـشدوخ  ماـقم  هب 

رهاـظ قباـطم  و  دوـش ، یم  دافتـسم  فیرـش  ثیدـح  زا  هک  يا )   ) هتکن رکذ  هب  ار  ماـقم  مینک  متخ  هک  تسا  نآ  رتـهب  سپ ،  تسین . 
روعـش تایح و  ملع و  ياراد  تادوجوم  زا  کیره  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا .  هقرفتم  باوبا  رد  هریثک  ثیداحا  یهلا و  میرک  باتک 

عاقب هب  حراوج و  اـضعا و  هب  یحو  هچناـنچ  دنتـسه ، ـالع  لـج و  قح  سدـقم  ماـقم  هب  تفرعم  ياراد  تادوجوم  ماـمت  هکلب  تسا ، 
هفیرـش ثیداحا  هدـش و  نادـب  صن  میرک  نآرق  رد  هک  تادوجوم ،  مامت  حـیبست  و  ار ، یهلا  نامرف  اهنآ  تعاـطا  ناـمتک و  هب  ضرا 
تـسا قولخم  قلاخ و  نیب  صاخ  طبر  رب  لیلد  هکلب  اهنآ ، تایح  كاردا و  ملع و  رب  لـیلد  دوخ  ( 519  ،) تسا نآ  رکذ  هب  نوحشم 

هک تسا  فراـعم  زا  یکی  دوخ  نیا  و  ( 520  .) هدابع نم  یـضترا  نم  یلاـعت و  قح  سدـقم  تاذ  زج  تسین  علطم  نآ  زا  يدـحا  هک 
اب قفاوم  و  دندومرف ، ناسنالا  ینب  دزشوگ  نیموصعم  همئا  ثیداحا  میرک و  نآرق 
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 . تسا تضایر  كولس و  بابرا  تادهاشم  نافرع و  باحصا  قوذ  قارشا و  يامکح  ناهرب 

ادیپ روهظ  هلحرم  ره  رد  و  تسا ،  تافص  ءامسا و  تالامک و  نیع  دوجو  هک  تسا  هتـسویپ  توبث  هب  هعیبطلا  لبقام  هیلاع  مولع  رد  و 
ره و  دوش ، یلجتم  ددرگ و  رهاظ  هعبس ،  تاهما  ریاس  ملع و  تایح و  زا  تالامک ،  نوئش و  عیمج  اب  دیامن ، یلجت  یتآرم  رد  دنک و 

هنماک تفرعم  تیدـحا و  ماقم  هب  صاخ  طبر  ياراد  دوبعم  لماک  لامج  رون  تالزنت  بتارم  دوجو و  تقیقح  یلجت  لحارم  زا  کـی 
بیغ ماقم  هب  هراشا  وه  دنیوگ  ( 521) .اهتیصانب ذخآ  الا  هباد  نم  ام  دیامرف : هفیرـش  هیآ  رد  هچنانچ  دشاب ، یم  تیبوبر  ماقم  هب  هیفخ 

 . تسین نآ  تفرعم  هب  یهار  ار  يدوجوم  چیه  هک  تسا  يدوجو  يرس  یبیغ  لصا  طبر  نامه  هیصان  ذخا  و  تیوه . 

رشع نماثلا  ثیدحلا 

مهدجه ثیدح 

نب دـمحءا  نع  ییحی ،  نب  دـمحم  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دـمحم  اهرخذ ، هفئاـطلا و  رخف  یلا  لـصتملا  دنـسلاب 
بوتکم لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  یلامثلا ،  هزمح  یبءا  نع  نانـس ،  نب  هللادبع  نع  بوبحم ،  نبا  نع  یـسیع ،  نب  دمحم 

؟  کیداناف دـیعب  مءا  کیجاناف ،  ینم  تنءا  بیرقءا  بر ،  ای  لاـقف :  هبر  لءاـس  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم نءا  ریغت  مل  یتلا  هراوتلا  یف 
نیذلا لاقف :  كرتس ؟  الا  رتس  موی ال  كرتس  یف  نمف  یسوم :  لاقف  ینرکذ .  نم  سیلج  انءا  یـسوم ،  ای  هیلا ،  لجوزع  هللا  یحوءاف 

لهءا بیصا  نءا  تدرا  اذا  نیذلا  کئلوءاف  مهبحاف ،  یف  نوباحتی  مهرکذءاف و  یننورکذی 
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(522  .) مهب مهنع  تعفدف  مهترکذ  ءوسب ، ضرالا 

 : همجرت

یسوم انامه  هدومنن :  رییغت  هک  یتاروت  رد  تسا  هدش  هتشون  دومرف  هک  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  زا  دنک  ثیدح  یلامث  هزمحوبا 
ادـص ات  يرود  ای  ار ، وت  منک  تاجانم  اـت  نم  هب  وت  یکیدزن  اـیآ  نم ،  راـگدرورپ  يا   :" تفگ سپ  ار ، دوخ  راـگدرورپ  درک  لا  ؤس 

 ( لا ؤس   ) سپ .ارم " دنک  دای  هک  متـسه  یـسک  نیـشنمه  نم  یـسوم ،  يا  :" وا يوس  هب  لجوزع  يادخ  درک  یحو  سپ  ار "؟ وت  منز 
منک یم  دای  نم  سپ  ارم ، دـننک  یم  دای  هک  اهنآ  :" دومرف وت "؟ هانپ  رگم  تسین  یهاـنپ  هک  يزور  وت  هاـنپ  رد  تسیک   :" یـسوم درک 

 ، مناسر يدب  نیمز  لها  هب  دنهاوخب  یتقو  هک  دننانآ  اهنیا  .ار  اهنآ  مراد  تسود  سپ  نم ،  هار  رد  دننک  یم  یتسود  مه  اب  و  ار ، اهنآ 
" .اهنآ هطساو  هب  نانآ  زا  ار  نآ  منک  عفر  سپ  منک ،  اهنآ  دای 

شیپ حیحص  تاروت  ملع  و  هتفای .  یتارییغت  تسا و  فرحم  دوهی  نیب  جیار  تراوت  هک  دوش  یم  مولعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  حرش 
 ، تسین مه  فراعتم  رـشب  رفن  کی  مالک  هک  دوش  یم  مولعم  زین  جیار  لیجنا  تاروت و  بلاطم  زا  و  هدوب .  مالـسلا ،  هیلع  تیب ،  لها 

 . هدیدرگ مجسنم  سفن  ياوه  توهش و  لها  ضعب  ماهوا  اب  هکلب 

لا ؤس  ار  اعد  بادآ  هک  هدوب  نیا  لا  ؤس  نیا  زا  یسوم  ترضح  ضرغ  ایوگ  دیامرف : هللا ،  همحر  یـسلجم ،  موحرم  ققحم ،  ثدحم 
تردق و یملع و  هطاحا  هب  دیرو  لبح  زا  ام  هب  تسا  برقا  یلاعت  قح  هکنیا  هب  شملع  اب  دنک ،
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.دنز و یم  ادص  دیعب  هکنانچ  ارت  منز  ادص  ای  دـنک ، یم  تاجانم  کیدزن  هکنانچ  ارت  منک  تاجانم  يراد  تسود  ایآ  ینعی ،  تیلع . 
رد ار  دوخ  منک  یم  رظن  مدوخ  يوس  هب  یتـقو  و  يرتـکیدزن ،  یکیدزن  ره  زا  وت  منک  یم  رظن  وـت  يوـس  هب  یتـقو  رگید ، تراـبع  هب 

لبق زا  ای  ریغ  زا  لا  ؤس  نیا  دور  یم  لامتحا  .ار و  دوخ  لاح  ای  منک  هظحالم  ارت  لاح  اعد  رد  مناد  یمن  سپ  منیب .  یم  يرود  تیاغ 
(523  .) همالک یهتنا  تی .  ؤر  لا  ؤس  لثم  دشاب ،

یلاعت قح  یمویق  هطاحا  رد 

زا یهزنم  وت  اراگدرورپ ، راـب  دـنک  یم  ضرع  .دـنک  یم  ناـیب  اـعد  تیفیک  زا  ار  دوخ  زجع  لاـح  یـسوم  باـنج  هک  تسا  لـمتحم 
وت لالج  هاگـشیپ  روخ  رد  ار  اعد  هنوگ  چیه  رما و  رد  مریحتم  نم  سپ  مناوخب ،  ارت  نادیعب  ای  نابیرق  نوچ  ات  دعب  برق و  هب  فاصتا 

 . تسا وت  سدـقم  ماقم  بسانم  هچنآ  ارم  امرف  میلعت  و  امرف ، تمحرم  ار  نآ  تیفیک  اعد و  هب  دورو  هزاجا  نم  هب  دوخ  وت  مناد .  یمن 
نم تسا ،  نم  رـضحم  ملاوع  همه  تاـشن ،  عیمج  رد  مراد  یمویق  روـضح  نم  هک  دـش  رداـص  تزع  لـالج  ردـصم  زا  باوـج  سپ 

دوشن و دـعب  برق و  هب  فصتم  سدـقم  تاذ  نآ  هتبلا  .دـنوش  مرکذـتم  هک  متـسه  یناسک  نیـشنمه  دـننک و  مداـی  هک  مناـنآ  سیلج 
دراو یهلا  میرک  باتک  هفیرـش  تایآ  رد  هچنآ  اـما  و  ققحت .  هلـسلس  دوجو و  هریاد  عیمج  هب  دراد  يدوجو  لومـش  یمویق و  هطاـحا 

و یلاعت :  هلوق  لثم  برق ،  هب  یلاعت  قح  فیصوت  زا  تسا 
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کی ینبم  اـهنیا ، ریغ  و  ( 525) .دـیرولا لبح  نم  هیلا  برقءا  نحن  لـئاق :  نم  زع  هلوق  و  ( 524  .) بیرق یناف  ینع  يدابع  کـلءاس  اذا 
وحن کی  مزلتـسم  اـهنیا  هک  هچ  تسا ،  يونعم  یـسح و  دـعب  برق و  زا  هزنم  شـسدقم  تحاـس  ـالا  و  تسا ،  هراعتـسا  زاـجم و  وحن 

و تسا ،  یقلعت  روضح  وا  سدـق  هاگراب  رد  تادوجوم  هبطاق  روضح  هکلب  تسا .  نآ  زا  هزنم  یلاـعت  قح  هک  تسا  هیبشت  دـیدحت و 
يونعم و یـسح و  روضح  خنـس  ریغ  زا  نآ  و  تسا ،  یمویق  هطاحا  تادوجوم  لسالـس  تانئاک و  تارذ  هب  سدـقم  تاذ  نآ  هطاحا 

 . تسا ینطاب  يرهاظ و  هطاحا 

رد هچنانچ  يرس ،  یبلق و  رکذ  بابحتسا  رکذ و  هب  رارـسا  ناحجر  دوش  هدافتـسا  رگید  ثیداحا  یـضعب  فیرـش و  ثیدح  نیا  زا  و 
ار رکذ  نیا  باوـث  هک  تـسا  دراو  فیرـش  ثیدـح  رد  و  ( 526  .) هفیخ اعرـضت و  کسفن  یف  کـبر  رکذاو  دـیامرف : زین  هفیرـش  هیآ 

دوش هاگ  نیوانع ،  یضعب  نایرط  تاماقم و  تالاح و  یـضعب  رد  و  ( 527  .) نآ تمظع  يارب  یلاعت  يادخ  زا  ریغ  دناد  یمن  يدـحا 
رکاذ هک  تسا  یفاک  فیرـش  ثیدـح  رد  هچنانچ  .اهنآ  رکذـت  يارب  تلفغ  لها  شیپ  رکذ  لثم  .دـشاب  رکذ  نـالعا  رد  ناـحجر  هک 
هلفغ دنع  اصلخم  قوسلا  بانج  یعادـلا  هدـع  زا  و  ( 528  .) نیبراحم نیب  رد  تسا  هدـننک  لاتق  لثم  نیلفاغ  نیب  رد  لـجوزع  يادـخ 

هک دنک  ثیدح  ( 529) .رـشب بلق  یلع  رطخت  مل  هرفغم  همایقلا  موی  هل  هللارفغ  هنـسح و  فلءا  هل  هل  هللا  بتک  هیف  امب  مهلغـش  سانلا و 
ادخ رکذ  هک  یسک   :" هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، دومرف 
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دزرمایب و  هنسح ،  رازه  وا  يارب  دنوادخ  دسیونب  تسوا ،  رد  هچنآ  هب  اهنآ  لاغتشا  مدرم و  تلفغ  دزن  صالخا  يور  زا  رازاب  رد  دنک 
 ." يرشب بلق  رد  تسا  هدرکن  روطخ  هک  یشزرمآ  تمایق  زور  رد  ار  وا 

.رکذ هب  راهجا  نآ  ریغ  هبطخ و  یمالعا و  ناذا  رد  تسا  بحتسم  روط  نیمه  و 

دوش یم  ادخ  ندوب  هدنب  دای  هب  ببس  هدنب ،  ندوب  ادخ  دای  هب  لصف : 

اهنآ و زا  یکی  تسا :  تلصخ  دنچ  ياراد  وا  هار  رد  رگیدکی  اب  ندومن  یتسود  ادخ و  رکذ  هک  دوش  هدافتسا  فیرش  ثیدح  نیا  زا 
ثیداـحا هچناـنچ  .ار  وا  دـنوادخ  ندرک  رکذ  دوـش  بجوـم  ار  دـنوادخ  هدـنب  ندرک  رکذ  هک  تسا  نآ  تسا  نارگید  زا  مـظعا  نآ 

دیامرف یم  تایآ  زا  یـسان  هرابرد  یلاعت  قح  هک  تسا  ینایـسن  نآ  لباقم  رکذ  نیا  و  ( 530  .) تسا دراو  نومـضم  نیدب  زین  يرگید 
(531  ) یسنت مویلا  کلذک  اهتیسنف و  انتایآ  کتتءا  کلذک  لاق :  ثیح 

تایآ و رکذـت  دوش ، رگید  ملاع  رد  يامع  ببـس  قح  لالج  لامج و  رهاظم  تی  ؤر  زا  ینطاـب  يروک  تاـیآ و  نایـسن  هک )   ) ناـنچ
 . نآ تینارون  رکذت و  توق  ردق  هب  دیامن  بجح  عفر  ار و  تریصب  دهد  توق  وا  لالج  لامج و  قح و  يروآدای  تافص و  ءامسا و 

، دیامن هدهاشم  تایآ  رد  ار  قح  لامج  هولج  هک  دهد  توق  يردق  هب  ار  ینطاب  تریصب  نآ ،  ندش  هکلم  قح و  تایآ  رکذت  هچنانچ 
ءامسا تایآ و  باجح  یب  تاذ  رکذت  و  دنک ، دوهش  هیتافص  هیئامسا و  تایلجت  رد  ار  قح  هک  دوش  بجوم  تافص  ءامسا و  رکذت  و 

نیا .دیامن و  یلجت  هدرپ  یب  رای  دنک و  بجح  عیمج  عفر  تافص  و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


حتف هک  قلطم  حـتف  نیبم و  حـتف  بیرق و  حـتف  تسایلوا :  افرع و  نیعلا  هرق  هک  تسا  هثالث  تاـحوتف  تـالیوءات  تاـهیجوت و  زا  یکی 
 . تسا حوتفلا 

زین بح  نیا  .دوش و  ادخ  بح  ببـس  ادخ  هار  رد  رگیدکی  اب  تبحم  دـیامن ، ار  هناگ  هس  بجح  عفر  هثالث  تارکذـت  هک  روط  نیمه 
بح هچنانچ  تسا ،  بتارم  ياراد  زین  تیبوبحم  نیا  تسا  مولعم  .دنیامرف  نیخماش  يافرع  هچنانچ  دـشاب ، یم  بجح  عفر  شا  هجیتن 

مه یتافص  یئامـسا و  تارثک  هب  بوش  هک  تسا  نآ  مات  صولخ  و  تسا .  هریثک  بتارم  ياراد  زین  صولخ  بوش و  ثیح  زا  هللا  یف 
وا و نیب  و  قشع ،  تعیرـش  رد  دـش  دـهاوخن  لاـصو  زا  بوجحم  قـلطم  بوـبحم  و  تسا ،  ماـت  بح  بجوـم  نیا  .دـشاب و  هتـشادن 

هکنآ زا  سپ  هک  اریز  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم ،  بانج  لا  ؤس  ود  نیب  داد  طبر  ناوت  یم  نایب  نیدب  .دنام و  دهاوخن  یباجح  شبوبحم 
بوبحم زا  تشاد  لد  رد  هک  لامج ،  هب  لوصو  لاصو و  هدعو  متـسه ،  مرکاذ  سیلج  نم  دومرف  یلاعت  قح  هک  دینـش  ترـضح  نآ 

الا رتس  موی ال  كرتس  یف  نمف  درک : ضرع  دـیامن ، هفیظو  هب  مایق  نوئـش  همه  هب  ات  دـنک  اصقتـسا  ار  لاصو  باـبرا  تساوخ  دـینش ،
 : هفیاط ود  دیامرف : دنسر ؟ وت  لیمج  لامج  لاصو  هب  دنتـسین و  بجح  دیق  رد  هتـسر و  تاقلعت  زا  هک  وت  هانپ  رد  دنا  نایک  كرتس ؟ 
نم مات  لامج  رهظم  رد  تسا  نم  رکذت  زین  نآ  هک  دنزرو ، تبحم  رگیدکی  اب  نم  هار  رد  هکنآ  ای  .ائادتبا  دنا  نم  رکذـتم  هک  ییاهنآ 

ناسنا ینعی  ، 
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و تسا ،  گرزب  تلـصخ  کی  هفیاط  ود  نیا  يارب  زا  هک  دـش  مولعم  سپ  منانآ .  سیلج  نم  دـنا و  نم  سیلج  نم و  هانپ  رد  اـهنیا  . 
رتس رد  هک  تسا  نآ  نآ  هجیتن  و  دنوش ، قح  بوبحم  اهنآ  دنک و  اهنآ  دای  یلاعت  قح  هک  اریز  .رگید  گرزب  تلصخ  کی  نآ  هجیتن 

هک تسا  نآ  اهتلـصخ  زا  رگید  و  قلطم .  هاگتولخ  رد  دـشاب  قح  اهنآ  سیلج  و  تسین ،  يرتس  هک  يزور  رد  دـنوش  عقاو  قح  هانپ  و 
باذع اهنآ  هطساو  هب  دنتـسه  ناگدنب  نیب  اهنآ  ات  ینعی ،  دیامرف ، دوخ  ناگدنب  زا  باذع  عفر  اهنآ  تمارک  هطـساو  هب  تزع  دنوادخ 

.دنتسرفن ورف  تایلب  و 

تسا رکذت  رکفت و  لزنم  نیب  قرف  رد  لصف ، 

رکذتلا دیامرف : هللادبع  هجاوخ  بانج  .رکذت  لزنم  زا  دنا  هتـسناد  مدـقم  ار  رکفت  لزنم  اذـهل  تسا و  رکفت  جـیاتن  زا  رکذـت  هک  نادـب 
لوصح نآ  تسا و  بوـبحم  بلط  نیا  هک  اریز  تسا ،  رکفت  قوـف  رکذـت  ( 532) .دوجو رکذـتلا  و  بلط ،  رکفتلا  ناـف  رکفتلا ، قوف 

هک رکفت  نآ  و  تسا .  رکفت  لامک  توق و  هب  هتسب  رکذت  لامک  توق و  .دیآ و  غراف  لیـصحت  بعت  زا  بوبحم  هب  لوصو  هب  هچنانچ 
هفیرش تایاور  رد  هچنانچ  دوشن ، هسیاقم  فرط  تلیـضف  رد  اهنآ  اب  دیاین و  لامعا  ریاس  نازیم  رد  تسا ،  دوبعم  مات  رکذت  شا  هجیتن 
همهم هرمث  تیاـغ و  تسا  موـلعم  ( 533) .دـنا هدرمـش  رتهب  ار  تعاس  کی  رکفت  لاس  داتفه  لاس و  تصـش  لاـس و  کـی  تداـبع  زا 
کی رکفت  دـیاش  .دوش  یم  لـصاح  رتـهب  حیحـص  رکفت  زا  تیـصاخ  نیا  و  تسا ،  قح  دوبعم  زا  رکذـت  فراـعم و  لوصح  تاداـبع 

زا یباوبا  تعاس 
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اه و تقـشم  زا  هک  دـیامن  بوبحم  رکذـتم  نانچ  ار  ناـسنا  اـی  دـیاشگن  لاـس  داـتفه  تداـبع  هک  دـیاشگب  کـلاس  يور  هب  فراـعم 
.دوشن لصاح  بولطم  نیا  هلاس  نیدنچ  ياهتمحز 

ایلوا لمک و  يارب  اما  دراد : تاقبط  مومع  يارب  يرایسب  ياه  هجیتن  ندرب  رـسب  دوبعم  دای  هب  بوبحم و  زا  رکذت  هک  زیزع  يا  نادب  و 
هماـع و يارب  اـما  و  مهلاـئینه .  .دنـسر  دوخ  بوبحم  لاـمج  لاـصو  هب  نآ  هیاـس  رد  تساـهنآ و  لاـمآ  تیاـغ  نآ  دوخ  هک  اـفرع ، و 

یلاعت قح  دای  هب  اهدماشیپ  لاوحا و  عیمج  رد  رگا  ناسنا  تسا .  ینطاب  يرهاظ و  یلامعا و  یقالخا و  تاحلـصم  نیرتهب  نیطـسوتم 
زا ار  سفن  دنک و  يراددوخ  تسوا  ياضر  فالخ  هک  يروما  زا  هتبلا  دـنیبب ، رـضاح  سدـقم  تاذ  نآ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  دـشاب و 

باقع باذع و  قح و  دای  زا  تلفغ  زا  میجر  ناطیش  هراما و  سفن  تسد  هب  يراتفرگ  تابیصم و  همه  نیا  .دنک  يریگولج  یشکرس 
رکذت و و  دنک ، نوزفا  زور  ار  دسافم  دنک و  هریچ  ناسنا  رب  ار  ناطیـش  سفن و  دـنک و  دایز  ار  بلق  ترودـک  قح  زا  تلفغ  تسوا . 
زا دنک و  صلاخ  دیامن و  هیفـصت  ار  حور  و  دنک ، بوبحم  هاگ  هولج  دـیامن و  یلقیـص  ار  بلق  دـهد و  افـص  ار  لد  قح  زا  يروآدای 
مه ار  مه  و  دـنک ، نوریب  لد  زا  تسا  تائیـس  همـشچرس  تائیطخ و  ءاشنم  هک )  ار   ) ایند بح  و  دـنارب ، ار  ناسنا  سفن  تراـسا  دـیق 

.دیامن هزیکاپ  كاپ و  لزنم  بحاص  دورو  يارب  ار  لد  دنک و  دحاو 

ره قاشم  لمحت  بوبحم  دای  رکذ و  هار  رد  زیزع ، يا  سپ 
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 . يدرک مک  ینکب  هچ 

تروص هللا  الا  هلا  ـال  هبیط  هملک  و  دوش ، قح  رکذ  تروص  بلق  تروص  ادـخ  تساوخ  هب  هکلب  بوبحم ،  داـی  هب  هدـب  تداـع  ار  لد 
يربهار سفن و  بیاـعم  يارب  رتوکین  یحلـصم  هللا و  یلا  كولـس  يارب  رتـهب  يداز  نیا  زا  هک  ددرگ ، سفن  ياـصقا  لاـمک  هریخا و 

یلا رجاهم  رفاسم و  ترخآ و  قیرط  کلاس  یتسه و  هیونعم  هیروص و  تالامک  بلاط  رگا  سپ  .دوشن  تفای  هیهلا  فراعم  رد  رتبوخ 
 . یلاعت كرابت و  قح  دای  اب  نک  نیجع  ار  لد  بوبحم و  رکذت  هب  هدب  تداع  ار  بلق  یتسه ،  هللا 

دنک تیارس  تکلمم  مامت  هب  شمکح  هک  تسا  نآ  مات  رکذ  هکنآ  نایب  رد  لصف ،

نآ رب  تسا  رکذ  يارب  هک  يدیاوف  مامت  دش  رکذتم  بلق  رگا  تسا و  بلق  تافـص  زا  سدـقم  تاذ  نآ  زا  رکذـت  قح و  رکذ  هچرگ 
هک تسا  نآ  رکذ  بتارم  مامت  لضفا  لـمکا و  .ددرگ  زین  یناـسل  رکذ  هب  بقعتم  یبلق  رکذ  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دوش ، یم  بترتم 
الع لج و  قح  دوجو  رـس  رد  سپ ،  دوش ، يراج  نلع  رـس و  نطاب و  رهاظ و  هب  شمکح  دـشاب و  يراس  هیناـسنا  بتارم  تائـشن  رد 

هیرهاظ هعبس  میلاقا  و  دشاب ، يرکذت  هیبلاق  هیبلق و  لامعا  و  دشاب ، بوبحم  رکذت  تروص  حور  بلق و  هینطاب  تروص  دشاب و  دوهشم 
حتف دش و  بلق  ینطاب  تروص  رکذ  تقیقح  رگا  هکلب  .دنـشاب  قلطم  لیمج  رکذـت  هب  رخـسم  قح و  رکذ  هب  حوتفم  هینطاب  کلامم  و 

تسد و نابز و  مشچ و  تانکس  تاکرح و  دنک : یم  تیارس  میلاقا  کلامم و  ریاس  رد  شمکح  دیدرگ  نآ  تسد  هب  بلق  تکلمم 
اب اضعا  اوق و  ریاس  لامعا  اپ و 
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و دوش ، قح  رکذ  هب  موتخم  حوتفم و  اهنآ  تانکـس  تاکرح و  سپ  دـنهدن ، يرما  ماجنا  فیاظو  فالخرب  دـنریگ و  ماجنا  قح  رکذ 
تروص هکلب  دوش ، تافـص  ءامـسا و  تقیقح  هب  ققحتم  هجیتن  رد  و  دـنک ، ذوفن  کلامم  ماـمت  رد  ( 534) اهیـسرم اهیرجم و  هللا  مسب 

ماقم نیا  زا  هک  هبترم  ره  هب  و  تسا .  هللا  لها  لامالا  یهتنم  یناسنا و  لامک  ياوصقلا  تیاغ  نیا  .ددرگ و  نآ  رهظم  مظعا و  هللا  مسا 
يرگید هب  کی  ره  نطاب  رهاظ و  ناصقن  و  ددرگ ، صقان  هزادـنا  نامه  هب  یناسنا  لامک  دوش  مک  رکذ  ذوفن  دوش و  لـصاح  ناـصقن 

 ، ینابز یقطن و  رکذ  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  .دـنرثءاتم و  مه  زا  طبترم و  مه  اب  یناـسنا  دوجو  تائـشن  هک  اریز  دـنک ، تیارس 
بلاق هچرگ  هدرک ،  مایق  دوخ  هفیظو  هب  رکذ  نیا  رد  نابز  الوا  هک  اریز  تسا ،  هدیاف  دـیفم  زین  تسا ،  رتلزان  رکذ  بتارم  مامت  زا  هک 

.دوش زین  بلق  نابز  ندـش  زاب  بابـسا  نآ ،  طیارـش  هب  مایق  تموادـم و  زا  سپ  رکذ  نیا  تسا  نکمم  هک  نیا  ایناث  .دـشاب و  یحوریب 
لفط هب  هک  دـشاب  یـسک  لثم  رکذ  رد  دـیاب  رکاذ  صخـش  دـندومرف  یم  هادـف ،  یحور  يدابآ ،  هاش  بانج  ام ، لماک  فراـع  خـیش 
.دنک یم  ادا  ار  هملک  دـیآ و  یم  نابز  هب  وا  هکنیا  ات  دـنک  یم  رارکت  دـنک : ار  هملک  میلعت  دـهاوخ  یم  هدرکن  زاب  نابز  هک  کچوک 

هب لفط  زا  ییوگ  دوش و  یم  فرطرب  رارکت  نآ  یگتسخ  و  دنک ، یم  تیعبت  لفط  زا  ملعم  درک ، ار  هملک  يادا  وا  هکنآ  زا  سپ 
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هتکن .دـنک و  رکذ  میلعت  هدرکن ،  زاب  رکذ  ناـبز  هک  دوخ ، بلق  هب  دـیاب  دـیوگ  یم  رکذ  هک  یـسک  روط  نیمه  .دـسر  یم  يددـم  وا 
دـنک و تیعبت  بلق  زا  ناـبز  هک  تسا  نآ  بلق  ناـبز  ندـش  هدوشگ  تمـالع  .دوش و  هدوشگ  بلق  ناـبز  هک  تسا  نآ  راـکذا  رارکت 
 ، بلق ناـبز  ندـش  هدوشگ  زا  سپ  و  دـش ، رکاذ  نآ  ددـم  میلعت و  هب  بلق  دوب و  رکاذ  ناـبز  لوا  .دوش  عفترم  رارکت  بعت  تمحز و 

.دوش یم  رکذتم  یبیغ  ددم  ای  نآ  ددم  هب  هدرک  تیعبت  نآ  زا  نابز 

هب بلق  بابل  تیناحور و  نطاب  زا  هکنآ  رگم  دنوشن ، توکلم  رد  رـشح  بیغ و  ماقم  قیال  هیروص  هیرهاظ  لامعا  هک  تسناد  دیابب  و 
حور هلزنم  هب  تسوا ،  تروص  صلاخ  تین  تین و  صولخ  هک  یحور ،  هخفن  نآ  دیشخب و  یتوکلم  تایح  ار  وا  دسر و  يددم  نآ 

هک تسا  دراو  هفیرـش  تایاور  رد  اذهل  .ددرگ و  هاگرد  لوبق  قیال  دوش و  توکلم  رد  روشحم  زین  دسج  نآ  عبت  هب  هک  تسا  نطاب  و 
هب هرخـالاب  ار  ناـسنا  تسا و  بوـلطم  بوـبحم و  زین  یناـسل  رکذ  فـصو ،  همه  اـب  ( 535  .) تسا بلق  لاـبقا  ردـق  هب  لاـمعا  یلوبق 

(536  .) تسا ثیدحلاریثک  رکذ  باب  لثم  یباب  رتمک  و  هدش ،  میظع  حدم  یناسل  رکذ  زا  راثآ  رابخا و  رد  اذهل  دـناسر ، یم  تقیقح 
یلو تسا ،  حور  اب  رکذ  ای  یبلق  رکذ  رب  لزنم  اهنآ  بلاغ  هچرگ  ( 537  ،) هدش حدم  نآ  زا  رایسب  زین  میرک  باتک  هفیرش  تایآ  رد  و 

متخ ماقم  نیا  رد  ام  و  تسا .  بوبحم  هبترم  ره  رد  قح  رکذت 
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 . كربت نمیت و  يارب  فیرش  ثیدح  دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  مالک 

ادخ رکذ  تلیضف  رد  ثیداحا  ضعب  رکذ  رد  لصف ، 

یلع نوموقیف  راجف  راربءا و  هیف  عمتجی  سلجم  نم  ام  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبءا ،  لاق  لاق  راسی  نب  لیضفلا  نع  حیحـص  دنـسب  یفاک 
سپ ینادب ،  ناکین و  نآ  رد  دنوش  عمتجم  هک  تسین  یـسلجم  چیه  ( 538  .) همایقلا موی  مهیلع  هرـسح  ناک  الا  لجوزع  هللا  رکذ  ریغ 

رد دش  فشکنم  وا  رب  هکنآ  زا  سپ  ناسنا  تسا  مولعم  تمایق .  زور  رد  اهنآ  يارب  دوش  ترـسح  هکنآ  رگم  ادخ ، رکذ  یب  دـنزیخرب 
ناربج لباق  رگید  هتفر و  شتـسد  زا  اهتجحب  اهتمعن و  هچ  هک  دیمهف  دید و  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  و  ادخ ، رکذ  گرزب  جـیاتن  تمایق 

رکذ زا  ار  دوخ  لفاحم  سلاجم و  درامش و  تمینغ  دراد ، تصرف  ات  دیاب  ناسنا  سپ  .ددرگ  روآور  وا  رب  تمادن  ترـسح و  تسین ، 
.دراذگن یلاخ )   ) ادخ

ناحبس هسلجم  نم  موقی  نءا  دارا  اذا  لقیلف ،  یفوالا  لایکملاب  لاتکی  نءا  دارءا  نم  مالسلا :  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  قثوم  دنـسب  یفاک 
(539  .) نیملاعلا بر  هللادمحلاو  نیلسرملا .  یلع  مالس  و  نوفصی .  امع  هزعلا  بر  کبر 

تساوخ هک  یتقو  دشاب ) هتشادن  یـصقن  دشاب و  لماک  یلاعت  يادخ  زا  وا  باوث  ینعی   ) مامت لیک  هب  دوش  هدیـشک  دهاوخب  سک  ره 
....ار هفیرش  تایآ  نیا  دناوخب  دزیخرب ، سلجم  زا 

مامت شلیک  دـهاوخب  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  زا  و 
(540) .دناوخب زامن  ره  بیقعت  رد  ار  هفیرش  تایآ  نیا  تمایق ،  زور  رد  باوث  زا  دشاب 

السرم مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  و 
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(541  .) تسا ناهانگ  هرافک  سلجم  زا  مایق  تقو  رد  تایآ  نیا  تئارق  هک  تسا  لوقنم 

یف كرکذءا  و  کسفن ،  یف  ینرکذا  یـسیع ،  ای  مالـسلا :  هیلع  یـسیعل ،  لجوزع  هللا  لاق  لاق :  هعفر  لاضف  نبا  نع  هدانـساب  یفاـک 
و تاولخلا ،  یف  يرکذ  رثکءا  کبلق و  یل  نلءا  یسیع ،  ای  نییمدالا ،  الم  نم  ریخ  الم  یف  كرکذءا  كالم  یف  ینرکذءا  و  یسفن ، 

(542) .اتیم نکت  ایح و ال  کلذ  یف  نک  و  یلا ،  صبصبت  نءا  يرورس  نءا  ملعا 

رد ارم  نک  دای  و  مدوخ ،  دزن  رد  ار  وت  منک  دای  ات  دوخ  شیپ  ارم  نک  دای  یسیع ،  يا  : " دومرف یـسیع  هب  لجوزع  يادخ  دیوگ : یم 
نم دای  رایـسب  و  ار ، دوخ  لد  نم  يارب  زا  نک  مرن  یـسیع ،  يا  ناگدازمدآ .  تیعمج  زا  رتهب  یتیعمج  رد  ار  وت  منک  دای  اـت  تیعمج 

ای فوخ  زا  تسا  گس  مد  تکرح  صبصبت   . ) نم يوس  هب  ینک  صبـصبت  هک  تسا  نآ  نم  يدونـشخ  هک  نادب  و  اهتولخ ، رد  نک 
هجوت و رکذ ، رد  یگدنز  زا  دوصقم  هدرم ".  هن  رکذ  نیا  رد  شاب  هدـنز  و  تسا )  تنکـسم  سامتلا و  تدـش  زا  هیانک  نیا  و  عمط . 

 . تسا بلق  روضح 

ام لضفءا  هتیطعءا  یتلءاسم ،  نع  يرکذـب  لغـش  نم  لوقی :  لـجوزع  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبا  نع  هدانـساب  یفاـک 
رکذ هطساو  هب  دنامب  زاب  هک  یسک  : " دیامرف یم  لجوزع  يادخ  دیامرف : مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  ( 543  .) ینلءاس نم  یطعءا 

يزیچ لضفا  ار  وا  منک  یم  اطع  نم ،  لا  ؤس  زا  نم 
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" .ارم هدرک  لا  ؤس  هک  ار  یسک  منک  یم  اطع  هک 

و مککیلم )  دـنع   ) مکلامعا ریخ  نا  اوملعا  و   :... لاق هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  نع  یعادـلا ،  هدـع  یف  دـهف  نب  دـمحا  نع 
نم سیلج  انءا  لاقف :  هسفن  نع  ربخا  هناف  یلاعت ،  هناحبـس و  هللا  رکذ  سمـشلا  هیلع  تعلط  ام  ریخ  مکتاجرد و  یف  اـهعفرا  اـهاکزا و 

(544  .) ینرکذ

رد اهنآ  نیرتعیفر  اهنآ و  نیرت  هزیکاپ  دنوادخ و  شیپ  امـش  لامعا  نیرتهب  دـینادب   ،: " هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ،  ترـضح  دومرف 
 ، شدوخ زا  یلاعت  يادخ  هداد  ربخ  هک  اریز  تسا ،  ناحبـس  دنوادخ  رکذ  وا ، رب  باتفآ  هدرک  عولط  هک  يزیچ  رتهب  امـش و  تاجرد 

" .ارم دنک  دای  هک  متسه  یسک  نیشنمه  نم  دومرف : سپ 

هللادمحلاو .دیاین  رد  قاروا  نیا  ياصحا  هلصوح  رد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  نآ  طیارش  بادآ و  نآ و  تیفیک  رکذ و  تلیـضف  رابخا 
.انطاب ارهاظ و  ارخآ و  الوءا و 

رشع عساتلا  ثیدحلا 

مهدزون ثیدح 

هیبا نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  هیلع ،  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  نیملسملا ،  مالـسالا و  هقث  یلا  لصتملا  يدنـسب 
نید یف  عرـسا  هبیغلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوـسر  لاـق  لاـق  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبا  نع  ینوکـسلا ،  نع  یلفوـنلا ،  نع  ، 

 . هفوج یف  هلکالا  نم  ملسملا  لجرلا 

ام هللا و  لوسر  ای  لـیق :  ثدـحی .  ملاـم  هداـبع  هالـصلا  راـظتنا  دجـسملا  یف  سولجلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاـق  لاـق و 
(545  .) بایتغالا لاق :  ثدحی . 

 : همجرت

هیلع قداص ،  ترضح  دومرف  دیوگ  ینوکس 
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تفگ و  ." شفوج رد  هلکا  ضرم  زا  ناملسم  درم  نید  رد  تسا  رت  عیرس  تبیغ   : " هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دومرف  مالسلا ، 
هتفگ " .دـنکن ثادـحا  هک  یمادام  تسا  تداـبع  زاـمن  راـظتنا  يارب  دجـسم  رد  نتـسشن   ،:" هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  دومرف 

" .ار تبیغ  :" دومرف "؟ دنکن ثادحا  ار  زیچ  هچ  ادخ ، لوسر  يا  " .دش

 ، هیف عقو  اذا  ابایتغا ، هباتغا  يرهوجلا :  لاق  تسا .  تغل  رد  هچنانچ  تسا ،  بایتغا  ردصم  مسا ))   )) مه و  باغ ،  ردصم  تبیغ  حرش 
.اناتهب یمس  ابذک  ناک  نا  و  هبیغ ،  یمس  اقدص  ناک  ناف  هعمـس .  ول  همغی  امب  روتـسم  ناسنا  فلخ  ملکتی  نءا  وه  و  هبیغلا .  مسالا  و 

(546  .) یهتنا

حاحص بحاص  هک  دیامن  نینچ  رهاظ  یلو  ( 547  .) یهتنا تسا .  يوغل  ینعم  نیا  دیامرف : همحرلا ،  هیلع  یـسلجم ،  ثدحم ،  ققحم 
هکلب تسین ،  نیا  نآ ،  فیراـصت  ریاـس  و  باـتغاو ،  باـغ  يوغل  ینعم  هک  اریز  ار ، يوغل  ینعم  هن  هدرک  ناـیب  ار  یحالطـصا  ینعم 

.دنراگن یم  دوخ  بتک  رد  ار  یعرش  ای  یحالطصا  ینعم  هاگ  نییوغل  و  تسا .  نآ  زا  یمعا  يانعم 

 ، بویعلا نم  ههرکی  امب  هرکذ  اذا  هباتغا  رینملا : حابصملا  نع  و  هتفرگ .  باع  ینعم  هب  ار  باغ  هک  تسا  لوقنم  سوماق  بحاص  زا  و 
(548  .) قح وه  و 

طالتخا یحالطـصا  ینعم  اب  هک  تسا  يدویق  کی  ره  رد  هکلب  دشابن ، يوغل  ینعم  نتم  تاروکذم  زا  کی  چـیه  هدنـسیون  نامگ  هب 
هک تسا  یعرـش  عوضوم  ندروآ  تسد  هب  هدـمع  درادـن ، هدـیاف  نادـنچ  يوغل  ینعم  فارطا  رد  ثحب  تروص  ره  رد  هدرک .  ادـیپ 

و هدش .  فیلکت  قلعتم 
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فارطا رد  نیا  زا  سپ  و  تسا .  يوغل  ینعم  یفرع و  مهف  زا  جراـخ  هک  دراد  هیعرـش  دوـیق  عوـضوم  نیا  دروـم  نیا  رد  رهاـظلا  یلع 
.دیآ یم  شیپ  ینایب  عوضوم 

یتلا هلعلا  يا  هلعاف ،  نزو  یلع  هزمهلا  دـمب  ءرقی  دـق  و  هریغ .  سوماـقلا و  یف  اـمک  هنم .  لـکتای  وضعلا  یف  ءاد  هحرفک ،  هلکـالاو ، 
(549  .) یسلجملا لاق  اذک  هغلاب .  قفوا  لوالا  و  محللا .  لکات 

و تسا .  روکذـم  نآ  ریغ  سوماق و  رد  هچناـنچ  .دروخ  یم  نآ  زا  هک  وضع  رد  تسا  يدرد  هحرف ،  نزو  رب  هلکا  هدومرف :  یـسلجم 
 . تسا تغل  اب  رتبسانم  یلوا  .دروخ و  یم  ار  تشوگ  هک  يدرد  ینعی  هدش ،  هدناوخ  هلعاف  نزو  رب  یهاگ 

ار نآ  نطاب .  لثم  هفیطل  ياضعا  اصوصخ  وضع ، رد  دـش  ادـیپ  یتقو  ضرم  نیا  هک  روط  ناـمه  هک  تسا  نآ  دوصقم  لاـح ،  ره  رد 
.دنک یم  یناف  دساف و  دروخ و  یم  رتعیرس  نآ  زا  ار  ناسنا  نید  تبیغ  دنک ، یم  یناف  دروخ و  یم  يدوزب 

بوصنم باتغا  و  تسا .  روکذـم  سولج  زا  دافتـسم  سلاج  هب  عجار  نآ  رد  رتتـسم  ریمـض  و  تسا .  لاعفا  باب  زا  ثدـحی  مل  اـم  و 
بایتغا نیاربانب ،  تسا ،  ثدحلا  ام  ثدحی  ام  ياج  هب  خسن  یـضعب  رد  و  تسا .  لئاس  مالک  زا  موهفم  ردـقم  لعف  لوعفم  و  تسا ، 

 . تیربخ ربانب  تسا  عوفرم 

تسا تبیغ  فیرعت  رد  لصف ، 

ره سکع  درط و  رد  هشقانم  اهنآ و  نایب  هک  دـندرک  يرایـسب  ياهفیرعت  تبیغ  يارب  زا  نیعمجا ،  مهیلع  هللا  ناوضر  اـهقف ، هک  نادـب 
روط هب  رگم  تسا  قاروا  نیا  هفیظو  زا  جراخ  کی 
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 . لامجا

رکذ وه  تساـهقف :  نیب  روهـشم  نآ  لوا و  تسا :  فیرعت  ود  نآ  يارب  زا  دـیامرف  یم  هبیرلا  فـشک  رد  دیهـش  دیعـس  قـقحم  خـیش 
هیلا هتبسن  هرکی  ام  یلع  هیبنتلا  یناثلا :  و  مذلا .  صاقتنالا و  دصقب  فرعلا  یف  اناصقن  دعی  امم  هیلا ،  هتبسن  هرکی  امب  هبیغ  لاح  ناسنالا 

(550  ) خلا . ... 

تبـسن تسین  دـنیاشوخ  هک  يزیچ  هب  شندوب  بیاغ  لاح  رد  ار  ناسنا  ندرک  رکذ  زا  تسا  تراـبع  تبیغ  هک  تسنآ  ینعم  لـصاح 
نآ مود  ینعم  لـصاح  .وا و  تمذـم  صاـقتنا و  دـصقب  تسا ،  ناـصقن  مدرم  فرع  شیپ  هک  ییاـهزیچ  زا  وا ، يوـس  هب  ار  نآ  نداد 

ینعم هب  رکذ  هک  یتروص  رد  لوا  زا  تسا  معا  مود  فیرعت  .دشاب و  نینچ  هک  يزیچ  رب  نداد  یهاگآ  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  تسا 
و میهفت .  قرط  ریاس  زا  نآ  ریغ  و  تیاکح ،  تباـتک و  لوق و  زا  تسا  معا  هیبنت  هک  اریز  تسا ،  یفرع  مهاـفتم  هچناـنچ  دـشاب ، لوق 

نیا رب  تلالد  زین  رابخا  دافم  و  ددرگرب ، رما  کی  هب  فیرعت  ود  ره  عجرم  تسا ،  تغل  قباـطم  هچناـنچ  دـشاب ، لوق  زا  معا  رکذ  رگا 
هللا ناوضر  رذ ، یبال  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  هیـصو  یف  دوسالا  یبا  ثیدـح  یف  خیـشلا  سلاجم  یف  ام  لـثم  .دراد  فیرعت  ود 

؟  هب رکذـی  يذـلا  هیف  ناک  ناف  هللا ،  لوسر  ای  تلق :  هرکی .  امب  كاخا  كرکذ  لاق :  هبیغلا ؟  اـم  هللا ،  لوسر  اـی  تلق :  هیف :  و  هیلع . 
 ، هیف وه  امب  هترکذ  اذا  کنا  ملعا ،  لاق : 
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(551  .) هتهب دقف  هیف ،  سیل  امب  هترکذ  اذا  و  هتبتغا ،  دقف 

 ." تسا هورکم  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  ردارب  تسا  وت  رکذ  :" دومرف تبیغ ؟  تسیچ  ادـخ ، لوـسر  يا  متفگ  دـیوگ : رذ  یبا  ترـضح 
تـسا تمهت  دشابن  رگا  و  تسا ،  تبیغ  دشاب  رگا  :" دومرف تسا "؟  تبیغ  هدش ،  رکذ  هچنآ  وا  رد  دـشاب  رگا  هللا ،  لوسر  ای   " متفگ

."

نیا و  ( 552  ) خلا هرکی ...  امب  كاخا  كرکذ  لاق :  ملعا .  هلوسر  هللا و  اولاقف  هبیغلا ؟  ام  نوردت  له  تسا :  دراو  روهشم  يوبن  رد  و 
ار ردارب  ندوـب  بیاـغ  و  لوـق .  زا  رکذ  تـیمعا  رباـنب  مود ،  ینعم  اـی  رکذ  ینعم  یفرع  مهاـفتم  رباـنب  لوا ،  ینعم  هـب  دـنک  تـشگرب 
ام و  یبسن .  هن  تسا  ینامیا  ردارب  هک  تسا  مولعم  زین  ردارب  و  هدوبن .  رکذ  هب  جاتحم  هدوب و  مولعم  تبیغ  موهفم  زا  هک  اریز  دومرفن ،

 . تسا یفرع  ناصقن  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  ترابع  هرکی 

یم مهافتم  مالک  ياوحف  زا  نکیلو  تسین ،  روکذم  روهـشم ، يوبن  و  رذ ، یبا  فیرـش  ثیدح  رد  هچرگ  تمذـم  صاقتنا و  دـصق  و 
نم دـشا  هبیغلا  تسا :  تیاور  ردـص  رد  هک  اریز  هدوب ،  رکذ  زا  ینغتـسم  و  دراد )  ) نآ رب  تلـالد  رذ  یبا  تیاور  ردـص  هکلب  دوـش ،

رفغت هبیغلا ال  و  هیلع ،  هللا  بوتیف  هللا  یلا  بوتیف  ینزی  لجرلا  نال  لاق :  هلآ ؟)  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای  كاذ  مل  و  تلق :  .انزلا 
صاقتنا دصق  اب  هک  دوش  مولعم  هلمج  ود  نیا  زا  ( 553  .) هللا یصاعم  نم  همحل  لکا  و  لاق :  مث....اهبحاص  اهرفغی  یتح 
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 . تسین وا  محل  لکا  و  دوش ، شزرمآ  هب  جاتحم  ات  تسین  وا  تیصعم  دوش ، ریغ  زا  يرکذ  امحرت  افطلت و  رگا  الا  و  تسا ،  دوصقم 

لاقف هریـصق  اهنا  يدیب  تاموا  تلو ،  املف  هارما ،  انیلع  تلخد  تلاق :  هشیاع  تیاور  زا  دوش  مولعم  زین  یلوق  رکذ  زا  تبیغ  تیمعا  و 
هاتوک هک  مدرک )   ) هراشا متسد  هب  دنادرگرب ، ور  نوچ  دمآ ، ام  شیپ  ینز  کی  دیوگ : هشیاع  ( 554) .اهتبتغا هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ، 

 . يدرک ار  وا  تبیغ  هک  دومرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  تسا .  تماق 

 ، ینعی دناد ، یم  تمرح  دروم  یعون  ماهفا  تهج  زا  ار  نآ  هکلب  دـمهف ، یمن  ار  ظفلت  تیـصوصخ  تبیغ  رابخا  سفن  زا  فرع  هکلب 
 . تسا نآ  تیصوصخ  تهج  زا  هن  دوش ، یم  عقاو  ظفلت  اب  تبیغ  ابلاغ  هک  تسا  نیا  باب  زا  رکذ  هب  ظفلت  صاصتخا 

 ، ینعی تسا .  مارح  نینم  ؤم  رـس  فشک  هک  دوش  یم  مولعم  رابخا  زا  يرایـسب  قالطا  زا  هک  تسا  نیا  نآ  و  بلطم .  کی  دنام  یقاب 
هچ ار ، نآ  اـشفا  ار و  نآ  راـهظا  تسا  مارح  دـشاب ، یلمع  اـی  یقلُخ  اـی  یقلَخ  هچ  تسا ،  یفخم  روتـسم و  نـینم  ؤـم  زا  هـک  یبوـیع 
یم هدافتـسا  رابخا  عومجم  هظحالم  زا  یلو  .دشابن  ای  دشاب  راک  رد  صاقتنا  دـصق  هچ  و  هن ،  ای  دـشاب  نآ  هب  یـضار  فصتم  صخش 

یعرـش مرحم  نآ  هعاـشا  نآ و  رکذ  هک  دـشاب  يروما  زا  لـمع  سفن  هکنآ  رگم  تسا ،  تمرح  رد  لـیخد  صاـقتنا  دـصق  هک  دوـش 
دناوت یمن  زین  تیصعم  بحاص  هک  ادخ  یصاعم  نوچ  دشاب ،
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رد نینم  ؤم  تاروتـسم  راهظا  تسین  دـیعب  و  تسین .  تبیغ  تمرح  هب  طوبرم  نیا  و  تسا .  هشحاف  هعاشا  هلمج  زا  دـنک و  نآ  راـهظا 
باب نیا  رد  لیـصفت  نیا  زا  شیب  تروص  ره  رد  .دـشابن  راک  رد  صاـقتنا  دـصق  ولو  دـشاب ، مرحم  زین  اـهنآ  تیاـضر  مدـع  تروص 

 . تسام دوصقم  زا  جراخ 

نآ تاعبت  تبیغ و  هانگ  یگرزب  لصف : 

لوا تمسق 

نآ و فارطا  رد  ثحب  و  تسا .  تاقبوم  رئابک و  زا  و  تسا .  هقف  تایرورـض  زا  هکلب  یعامجا ،  هلمجلا  یف  تبیغ  تمرح  هک  نادـب 
هقبوـم و هئیـس  نیا  داـسف  رب  نداد  هبنت  نآ ،  رکذ  ماـقم  نیا  رد  تسا  مزـال  هچنآ  تسا .  جراـخ  قاروا  نـیا  هـفیظو  زا  نآ  تاینثتـسم 

هبوت مینک ،  عوجر  يدوزب  میدـش ،  هتـساوخن  يادـخ  رگا  ای  میوشن ،  التبم  نادـب  نآ  رد  رکفت  اب  هللاءاشنا  هکلب  هک  تسا  نآ  تاـعبت 
زا هک  میوش ،  لقتنم  ملاع  نیا  زا  شک  نامیا  هریبک  نیا  هب  يـالتبا  یگدولآ و  نیا  اـب  میراذـگن  هدرک  ار  نآ  داـسف  هداـم  علق  مینک و 
رد یئاوسر  بجوم  نآ  يدـب  رب  هوـالع  هک  تسا  یتـشز  هوشم  تروص  توکلم  هدرپ  سپ  بیغ و  ملاـع  رد  هریبـک  هقبوـم  نیا  يارب 
رد یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  نآ  یتوکلم  تروص  .دوش  یم  نیبرقم  هکئالم  نیلـسرم و  ءاـیبنا  رـضحم  یلعا و  ءـالم 

بتغی و ال  لجوزع :  هللا  لاق  .دنا  هدرک  ار  نآ  نایب  اتراشا  اتحارـص و  زین  هفیرـش  ثیداحا  دـیامرف و  یم  نآ  هب  هراشا  شمیرک  باتک 
دراد تسود  ایآ  .ار  یضعب  امش  ضعب  دنکن  تبیغ  دومرف : ( 555  .) هومتهرکف اتیم ؟ هیخا  محل  لکای  نا  مکدحا  بحیا  اضعب  مکضعب 

هک امش  زا  یکی 
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 . هتبلا ار  وا  دیراد  تهارک  سپ  تسا ؟  رادرم  هک  یتروص  رد  دروخب  ار  دوخ  ردارب  تشوگ 

تروص لمع  نیا  هک  میناد  یمن  .دـنک  یم  عوجر  ام  هب  رگید  ملاع  رد  اهنآ  اب  هبـسانم  ياهتروص  اب  انیع  ام  لامعا  هکنآ  زا  میلفاغ  ام 
رد هدروخ ،  ار  اهنآ  تشوگ  هدیرد و  ار  مدرم  ضارعا  هدنرد  ياهگس  نوچ  هک  روط  نامه  لمع  نیا  بحاص  تسا .  ندروخ  رادرم 

.دنک یم  عوجر  وا  هب  لمع  نیا  یتوکلم  تروص  زین  منهج 

 ، هفیجب امهعم  یبنلا  رمف  بلکلا .  صعقی  امک  صعقا  اذـه  هبحاصل :  لجر  لاق  انزلا ، یف  لـجرلا  مجر  اـمل  هللا  لوسر  نا  هیاور  یف  و 
(556  .) هذه نم  نتنا  امکیخا  نم  امتبصا  ام  لاقف :  هفیج !  شهنن  هللا ،  لوسر  ای  الاقف : .اهنم  اشهنا  لاقف : 

ياج رد  صخش  نیا  تفگ ":  شقیفر  هب  راضح  زا  یکی  .دومرف  راسگنس  ار  يدرم  انز  هطساو  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
اب :" اهنآ هب  دومرف  .دـندرک  روبع  يرادرم  هب  رفن  ود  نآ  اب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نآ  زا  سپ  گس ".  لـثم  دـش  هتـشک  دوخ 

ناتردارب زا  هچنآ  دومرف ": میروخب !  رادرم  تشوگ  زا  هللا ،  لوسر  ای  دندرک : ضرع  .دـینکب " رادرم  نیا  تشوگ  زا  دوخ  ياهنادـند 
 !" تسا نیا  زا  شیب  شدنگ  دیسر ، امش  هب 

تسا رتشیب  رادرم  زا  شدنگ  هک  ار  اهنآ  لمع  دید  یم  هدهاشم  تریـصب و  رون  توق  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  يرآ ، 
 . تسا رت  عیظف  رت و  حیضف  نآ  تروص  و 

تمایق زور  رد  هدننک  تبیغ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
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.دروخ یم  ار  دوخ  تشوگ 

فون هب  شظعاوم  نمض  رد  دناسر  مالسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح  هب  دنـس  هیلع ،  هللا  ناوضر  هفئاط ،  قودص  سلاجم  زا  لئاسو  رد  و 
وه لالح و  نم  دـلو  هنا  معز  نم  بذـک  فون ،  ای  لاق :  مث  .رانلا  بالک  مادا  اهناف  هبیغلا ،  بنتجا  لاق :  یندز .  تلق :  لاق  یلاکبلا : 

(557  .) ثیدحلا هبیغلاب .  سانلا  موحل  لکای 

شروخناـن نآ  هک  اریز  تبیغ ،  زا  نک  يرود  :" دومرف " .ارم اـمرف  هظعوم  نیا  زا  هداـیز   :" مالـسلا هیلع  یلوـم  هب  متفگ  دـیوگ : فوـن 
تشوگ هکنآ  لاح  تسا و  لالح  هدییاز  دنک  نامگ  هک  یـسک  تسوگغورد  فون ،  يا  :" دومرف نآ  زا  سپ   ." تسا شتآ  ياهگس 

 ." تبیغ هب  دروخ  یم  ار  مدرم  ياه 

دوخ تشوگ  زا  مه  و  دروخب ، رادرم  تشوگ  مه  دوش : عـقاو  تسا  نکمم  اـهنیا  همه  تسین ،  هفیرـش  تاـیاور  نیا  هناـیم  تاـفانم  و 
اج نآ  .دشاب  منهج  ياهگـس  كاروخ  دشاب و  رادرم  تروصب  مه  دشاب و  رادرم  شکاروخ  دـشاب و  گس  تروص  هب  مه  و  دروخب ،

 . تسا ررقم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  .دشاب  هتشاد  تسا  نکمم  هدیدع  روص  دوجوم  کی  تسا و  هیلعاف  تاهج  عبات  روص 

 ، هتروع فشک  هیخا و  هبیغ  یف  یـشم  نم  و  ثیدـح ... :  یف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  نع  هدانـساب  لامعالا  باـقع  نع  و 
(558  .) خلا قئالخلا ...  سو  ؤر  یلع  هتروع  هللا  فشک  منهج و  یف  اهعضو  اهاطخ  هوطخ  لوا  تناک 

رس دنوادخ  دنک  فشک  و  دراذگ ، منهج  رد  درادرب  هک  یمدق  لوا  وا ، رـس  فشک  شردارب و  تبیغ  رد  تفر  هار  هک  یـسک  دومرف :
نیب رد  ار  وا 
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.دیامرف نییتوکلم  رضحم  رد  قیالخ و  نیب  رد  حضتفم  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  روط  نیا  هک  وا  منهج  تمایق و  زور  لاح  اهنیا  قیالخ . 

یم ات  هدومرف ،  تیاور  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسر ،  ترـضح  زا  هک  دناسر  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دنـس  لئاسو  رد  و 
يذاتی هفیجلا ،  نم  نتنا  هحئار  هیف  نم  حوفی  همایقلا  موی  ءاج  هءوضو و  ضقن  هموص و  لطب  املـسم ، ءرما  باتغا  نم  لاق :  و  دـیامرف :

(559  .) لجوزع هللا  مرح  امل  الحتسم  تام  بوتی ،  نا  لبق  تام  نا  و  فقوملا .  لها  هب 

و وا ، يوضو  دوش  هتسکش  وا و  هزور  دوش  لطاب  ار ، یملـسم  درم  دنک  تبیغ  هک  یـسک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  دومرف 
لها نآ  زا  دـنیآ  یم  رازآ  رد  تسا ،  رتـشیب  شدـنگ  رادرم  يوـب  زا  هک  دـیآ  یم  ییوـب  وا  نهد  زا  هک  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دـیایب 

مه نیا  تسا .  هدرمـش  مارح  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  هدرمـش  لـالح  هک  یتروص  رد  تسا  هدرم  هبوت ،  زا  لـبق  دریمب  رگا  و  فـقوم . 
یهلا مرحم  لحتـسم  هک  اریز  تسا ،  رافک  رامـش  رد  تساوسر و  حـضتفم و  فقوم  لها  دزن  رد  هک  منهج  هب  شدورو  زا  لـبق  لاـح 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  زا  تیاور  زین  وا  خزرب  لاح  و  فیرـش .  ثیدـح  نیاربانب  تسوا ،  لثم  وا  رثا  رد  باتغم  و  تسا .  رفاک 
 : هدیدرگ هلآ 

تلقف مهریفاظاب .  مههوجو  نوشمخی  موق  یلع  یب  يرسا  هلیل  تررم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع 
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(560  .) مهضارعءا یف  نوقعی  سانلا و  نوباتغی  نیذلا  ءال  ؤه  لاق :  ءال ؟ ؤه  نم  لیئربج ،  ای  : 

لاگنچ اب  ار  دوخ  ياهیور  هک  یموق  هب  جارعم  بش  رد  متشذگ  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دیوگ :)  ) کلام نب  سنا 
عقاو دندرک و  یم  ار  مدرم  تبیغ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا   : " تفگ دـنا ؟ نایک  اهنیا  مدیـسرپ  لیئربج  زا  .دـنداد  یم  شارخ  شیوخ 

" .اهنآ ضارعا  رد  دندش  یم 

رد و  تسا ،  راسمرش  لجخ و  نآ  لها  شیپ  شفقوم  رد  و  تسا ،  حضتفم  اوسر و  شخزرب  رد  باتغم  صخش  هک  دش  مولعم  سپ ، 
.دوش ملاع  نیا  رد  ییاوسر  بابسا  زین  نآ  بتارم  ضعب  هکلب  درب ، رس  هب  دهاوخ  ییوربآ  یب  ییاوسر و  اب  زین  منهج 

تسا دراو  یفاک  فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ 

هناسلب و ملسا  نم  رشعم  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لوقی  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابا  تعمس  لاق :  رامع  نب  قاحسا  نع 
 ، هتروع هللا  عبتت  نم  و  هتروع ،  هللا  عبتت  مهتاروع ،  عبتت  نم  ناف  مهتاروع  اوعبتت  نیملـسملا و ال  اومذـت  هبلق ال  یلا  نامیالا  صلخی  مل 

(561  .) هتیب یف  ول  هحضفی و 

مالسا نابزب  هک  یهورگ  يا  دومرف : هک  دنک  یم  ثیدح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسر ،  ترضح  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح 
هک یـسک  هک  اریز  ار ، اهنآ  هروتـسم  حیابق  دینکن  وجتـسج  ار و  ناناملـسم  دینکن  تمذم  هدشن ،  دراو  امـش  بلق  هب  نامیا  دیدروآ و 

وا تروع  يوجتسج  ادخ  هک  ار  یسک  و  ار ، وا  تاروع  دنک ، وجتسج  دنوادخ  دنک ، وجتسج  ار  اهنآ  تاروع 
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.دشاب شا  هناخ  رد  هچ  رگا  ار و  وا  دنک  حضتفم  دنک ،

ییایحیب ناسنا  رگا  تسا .  یهلا  سومان  کته  اهنآ  تاروع  فشک  نینم و  ؤم  روتـسم  کته  تسا و  رویغ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
، دوب هدومرف  رتـس  دوخ  تیراتـس  فطل و  هب  هک  ار ، وا  تاروتـسم  رویغ  دـنوادخ  دوـمن ، هیهلا  تاـمرح  کـته  دـنارذگ و  دـح  زا  ار 

نآ رد  مالسلا ،  مهیلع  ایلوا ، ایبنا و  هکئالم و  ملاع و  نیا  رد  مدرم  نیب  رد  و  دیامرف ، یم  ار  نآ  روتسم  کته  دیامرف و  یم  فوشکم 
یلص یبنلاب ،  يرسا  امل  لاق  دناسر : مالسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترضح  هب  دنس  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  .دوش و  یم  حضتفم  ملاع 

عرـسءا انءا  و  هبراحملاب ،  ینزراب  دقف  ایلو ، یل  ناهءا  نم  دـمحم ، ای  لاق :  كدـنع .  نم  ؤملا  لاح  ام  بر ،  ای  لاق :  هلآ ،  هیلع و  هللا 
(562  .) یئایلوءا هرصن  یلا  یش ء ) )

مود تمسق 

ؤم لاح  تسا  هنوگچ  راگدرورپ  يا  :" درک ضرع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  جارعم  رد  مالـسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  دومرف 
و نم ،  اب  هبراحم  هب  تسا  هدـش  رهاظ  قیقحتب  سپ  ار ، یتسود  نم  يارب  دـنک  تناـها  هک  یـسک  دـمحم ، يا  :" دومرف وت "؟ شیپ  نم 

 . تسا رایسب  فیدر  نیا  رد  ثیداحا  و  هچ ".  ره  زا  مدوخ  ناتسود  ندرک  يرای  يوس  هب  متسه  رتعیرس  نم 

نم جراخ  وهف  هیف ،  امب  هباتغا  نم  و  یثیدح :  نمـض  رد  دومرف  هک  دناسر  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دنـس  قودص  خیـش  و 
تبیغ هک  یسک  ینعی  ( 563  .) ناطیشلا هیالو  یف  لخاد  یلاعت  هللا  هیالو 
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يادـخ تیالو  زا  دوش  جراخ  شدوخ )  شیپ  دـشاب  بنذـم  هچرگ  رهاظ ، رد  تسا  تلادـع  روتـس و  لـها  هک  ار  یـسک   ) ار وا  دـنک 
لها زا  دوش ، لخاد  ناطیـش  تیالو  رد  دوش و  جراخ  قح  تیالو  زا  هک  یـسک  تسا  مولعم  .دوش  دراو  ناطیـش  تیـالو  رد  یلاـعت و 

شبلق رد  نامیا  تسا و  یناسل  باتغم  مالسا  هک  تشذگ  زین  رامع  نب  قاحسا  قباس  ثیدح  رد  هچنانچ  .دوب  دهاوخن  نامیا  تاجن و 
 ، تائیس قیاقح  لامعا و  روص  هب  ندیسر  هب  دقتعم  ازج و  زور  هب  قدصم  دشاب و  ادخ  هب  نم  ؤم  هک  یـسک  تسا  مولعم  هدشن .  دراو 

منهج هب  ار  وا  دنک و  یم  حضتفم  اوسر و  ار  وا  یبقع  خزرب و  ایند و  هئشن  رد  تداهـش و  بیغ و  ملاوع  رد  هک  ار ، هریبک  هقبوم  نینچ 
نیدب مادقا  ام  رگا  .دوشن  بکترم  دنک ، یم  لخاد  ناطیـش  تیالو  هب  دنک و  یم  جراخ  قح  تیالو  زا  دنک و  یم  التبم  تایلب  رـش  هب 

دوش بلق  دراو  ناـمیا  رگا  هدـشن .  دراو  اـم  بلق  رد  ناـمیا  تقیقح  دراد و  یبارخ  همـشچرس  هک  میمهفب  دـیاب  میدرک ،  گرزب  رما 
ضرم مینکب و  ار  نطاب  هجلاعم  دیاب  سپ ،  نلع .  رـس و  نطاب و  رهاظ و  مامت  هب  دنک  یم  تیارـس  نآ  راثآ  دوش : یم  حالـصا  اهراک 

یقالخا و دـسافم  بجوم  نآ  صولخ  مدـع  ناـمیا و  یتسـس  هک  روط  ناـمه  هک  دوش  رهاـظ  ثیداـحا  زا  و  مییاـمن .  جـالع  ار  بلق 
تسا ناهرب  زا  یعون  اب  قباطم  نیا  .دوش و  یم  نآ ،  ندش  لیاز  هکلب  نامیا ،  ناصقن  بجوم  زین  دسافم  نیا  دوش ، یلامعا 
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 . تسا ررقم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  ، 

هبنج هکنآ  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا .  رتشیب  شتاـعبت  رتدـیدش و  یـصاعم  زا  مه  رگید  تهج  زا  تیـصعم  نیا  هک  نادـب  و 
فیرش ثیدح  رد  هچنانچ  دوش ، یضار  وا  زا  شبحاص  ات  ار  باتغم  دزرمآ  یمن  دنوادخ  و  دراد ، مه  سانلا  قح  هبنج  دراد ، هللا  قح 

 : هدش دراو  نومضم  یمه  هب  قیرط  نیدنچ  اب 

، رذ ابءا  ای  لاق :  هل  هیصو  یف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  نع  رذ ، یبءا  نع  هدانـساب  رابخالا  سلاجملا و  یف  نسحلا  نب  دمحم  نع 
و هیلع ،  هللا  بوتیف  هللا  یلا  بوتیف  ینزی  لجرلا  نال  لاق :  هللا ؟  لوسر  ای  كاذ  مل  و  تلق :  .انزلا  نم  دـشءا  هبیغلا  ناف  هبیغلا !  كایا و 

(564) .اهبحاص اهرفغی  یتح  رفغت  هبیغلا ال 

هک اریز  تبیغ ،  زا  سرتب  :" دیامرف یم  هنع ،  هللا  یضر  رذ ، یبا  بانج  هب  شیاهتیصو  نمض  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر 
دزرمآ یم  دنوادخ  درک  هبوت  رگا  یناز  هکنآ  يارب  :" دومرف هللا "؟  لوسر  ای  هچ  يارب   (:" م  ) درک ضرع  تسا ".  رتدیدش  انز  زا  نآ 

" .دزرمایب شبحاص  هکنآ  ات  دوشن  هدیزرمآ  تبیغ  یلو  ار ، وا 

(565) .دنا هدومن  ثیدح  نیا ،  هب  بیرق  ای  نومضم ،  نیمه  هب  ناوخا  باتک  نایبلا و  عمجم  لاصخ و  للع و  رد  و 

یم میحر  میرک و  اب  راک  رس و  یهلا  قوقح  رد  .دوش  لکشم  رایسب  شراک  دورب  ایند  زا  مدرم  قوقح  اب  ناسنا  هتساوخن  يادخ  رگا  و 
رس رگا  یلو  درادن ، هار  یفشت  توادع و  هنیک ،  ضغب و  شسدقم  تحاس  رد  هک  دشاب 
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چیه ای  درذگن  اهیدوز  نیدب  ناسنا  زا  دـشاب و  قالخا  هنوگ  نیا  ياراد  هک  دوش  یـسک  راتفرگ  تسا  نکمم  دـش ، ناگدـنب  اب  راک  و 
بلطم هک  دـیامنب  ار  تاظحالم  نیا  و  دـشاب ، یلیخ  شدوخ  لاح  بظاوم  هک  تسا  مزـال  ناـسنا  رب  سپ ،  .دوشن  یـضار  وا  زا  تقو 

 . تسا لکشم  رایسب  رما  تسا و  كانرطخ  رایسب 

مینک یم  تعانق  نآ  زا  يرصتخم  رکذ  هب  ام  .دجنگب و  قاروا  نیا  هلصوح  رد  هک  تسا  نیا  زا  شیب  تبیغ  رما  دیدشت  رد  ثیداحا  و 
.

ابرلا نم  لجرلا  هبیـصی  مهردلا  نا  لاقف :  هنءاش  مظع  ابرلا و  رکذـف  اموی ، بطخ  هنءا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  نع  يور  ام  لثم 
(566  .) ملسملا لجرلا  ضرع  ابرلا  یبرءا  نا  و  هینز .  نیثالث  تس و  نم  مظعءا 

گرزب ار  وا  دـندرک و  ار  ابر  رکذ  تسا ،  ثیدـح  نیا  رد  هچنانچ  يا  هبطخ  نمـض  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  باـنج 
تسا ناملسم  يوربآ  رتالاب  ابر  زا  و  تسا ،  رتگرزب  انز  شش  یس و  و  مهیلع ،  هللا  مالس  زا  نآ  زا  مهرد  کی  دن )  ) دومرف دندرمش و 

.

رد رتعیرـس  شتآ  ( 567) .دـبعلا تانـسح  یف  هبیغلا  نم  عرـسءاب  سبیلا  یف  راـنلا  اـم  لاـق :  هنءا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هـنع ،  يور  و 
 . هدنب تانسح  يانفا  رد  تبیغ  زا  تسین  کشخ  زیچ  ندرک  یناف  ندنازوس و 

هتانـسح يری  الف  هباتک ،  هیلع  عفدی  لجوزع و  برلا  يدی  نیب  فقویف  همایقلا  موی  دحءاب  یت  ؤی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  نع  و 
اذه سیل  یهلا ،  لوقیف :  هیف . 
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رخآب و یت  ؤی  مث ،  سانلا .  بایتغاب  کلمع  بهذ  یـسنی ،  لضی و ال  کبر ال  نا  هل :  لاقیف  یتانـسح .  یف  يرءا  ال  یناـف )   ) یباـتک
کباتغا انالف  نل  هل :  لاقیف  تاعاطلا .  هذه  تلمع  ام  یناف  یباتک ،  اذه  ام  یهلا ،  لوقیف :  هریثک .  تاعاط  هیف  يریف  هباتک ،  هیلا  عفدی 

(568  ) خلا  ... کیلا هتانسح  عفدف 

دوش و هتـشاد  هاگن  قح ،  هاگـشیپ  رد  يرفن  کی  تمایق  زور  دوش  هدروآ  هک  هدـش  ثیدـح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  زا 
دوخ تانسح  نیا  رد  منیب  یمن  تسین !  نم  باتک  نیا  ادنوادخ  : " دیوگ .دنیبن  نآ  رد  ار  دوخ  تانسح  سپ  .دوش  هداد  وا  هب  شباتک 

 . مدرم زا  ندرک  تبیغ  هطـساو  هب  وت  لـمع  تفر  نیب  زا  دـنکن ، نایـسن  تسین و  هارمگ  وت  راـگدرورپ  اـنامه  دوش ": هتفگ  وا  هب  .ار "
نم باتک  نیا  اهلاراب ، : " دـیوگب .دـنیبب  يرایـسب  ياهتعاط  نآ  رد  سپ  شباـتک .  هب  دوش  هداد  دوش و  هدروآ  يرگید  نآ ،  زا  سپ  "

" .وت هب  وا  تانسح  دش  هداد  سپ  هدرک ،  وت  تبیغ  ینالف   " وا هب  دوش  هتفگ  مدرکن "!  ار  تاعاط  نیا  نم  هک  اریز  تسین ، 

کئلوا ال .اهب  هحـضفی  نءا  دـیری  هیلع  اهظفحی  هملک  هیخءا  نم  لجرلا  عمـسی  نءا  رفکلا  یندءا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  نع  و 
(569  .) مهل قالخ 

ظفح ار و  يا )   ) هملک دوخ  ردارب  زا  دونشب  صخـش  هک  تسا  نآ  رفک  هبترم  لوا  هک  تسا  لوقنم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، زا 
هب ار  وا  دنک  حضتفم  دهاوخب  ار و  نآ  دنک 
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 . تسین يا  هرهب  بیصن و  صاخشا  نینچ  يارب  هملک .  نآ  هطساو 

لاح لـماش  اـهنآ  دـسافم  ناـهانگ و  دوش و  یم  قبطنم  تبیغ  هب  زین  رگید  نیواـنع  هک  یتروص  رد  باـب ،  نیا  راـبخا  زا  صتخم  نیا 
کی ره  هک  وا ، رب  نعط  تارثع و  ءاصحا  رییعت و  و  نآ ،  فافختـسا  راقتحا و  لـالذا و  نم و  ؤم  تناـها  لـیبق  زا  دـشاب ، یم  باـتغم 
مـشچ اهنآ  رکذ  زا  ام  و  تسا .  نکـش  رمک  اهنآ  زا  کی  ره  تمذـم  رد  هدراو  راـبخا  و  لقتـسم .  تسا  یببـس  ناـسنا  تکـاله  يارب 

.راصتخا ارب  میدیشوپ 

تبیغ یعامتجا  ياهررض  نایب  رد  لصف ، 

ار ناسنا  ترخآ  ایند و  رد  تسا و  نطاـب  رهاـظ و  قـالخا و  ناـمیا و  تادـسفم  زا  همیظع  هقبوم  نیا  هریبک و  تیـصعم  نیا  هچناـنچ 
یعامتجا دسافم  هلیذر  نیا  روطنیمه  يدینش ،  هتشذگ  لصف  رد  ار  نآ  زا  يا  همش  هچنانچ  دنک ، یم  ییوربآ  یب  ییاوسر و  هب  رجنم 

.دشاب یم  نوزفا  شداسف  حبق و  یصاعم  زا  يرایسب  زا  تهج  نیا  زا  و  دراد ، زین  یعون  و 

تفرشیپ هلیـسو  تسا ،  لقتـسم  دوصقم  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  هک  مهیلع ،  هللا  مالـس  ماظع ،  ءایبنا  عیارـش و  گرزب  دصاقم  زا  یکی 
روما و ماهم  رد  عامتجا  و  تسا ،  هدیقع  دـیحوت  هملک و  دـیحوت  دـشاب ، یم  هلـضاف  هنیدـم  لیکـشت  رد  مات  لیخد  گرزب و  دـصاقم 

گرزب دصقم  نیا  و  تسا .  هلضاف  هنیدم  بارخ  ناسنالا و  ینب  داسف  مزلتسم  هک  تسا ،  يدعت  بابرا  هناملاظ  تایدعت  زا  يریگولج 
توخا و تفلا و  ممه و  داحتا  سوفن و  تدحو  هیاس  رد  رگم  دریگن  ماجنا  تسا ،  يدرف  یعامتجا و  حلصم  هک  ، 
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هب تیعمج  و  دنهد ، صخش  کی  لیکشت  مدآ  ینب  عون  هک  دنوش  يروط  هب  هعماج  دارفا  و  يرهاظ ،  ینطاب و  يافص  یبلق و  تقادص 
یلقع میظع  مهم  کی  یهلا و  گرزب  دصقم  کی  لوح  اه  یعس  اهششوک و  مامت  و  دشاب ، هلزنم  هب  دارفا  دشاب و  صخـش  کی  هلزنم 

رب دننک  هبلغ  دش ، ادیپ  هفیاط  کی  ای  عون  کی  نیب  رد  یتوخا  تدوم و  نینچ  رگا  .دـنز و  خرچ  تسا ،  درف  تیعمج و  حالـص  هک  ، 
همیظع تاحوتف  مالـسا و  ياهگنج  خـیرات  اصوصخ  خـیراوت ،  هب  هعجارم  زا  هچنانچ  .دنـشابن  هقیرط  نیا  رب  هک  یللم  فیاوط و  مامت 

نیملـسم نیب  رد  تدـحو  داحتا و  نیا  زا  يا  همـش  نوچ  یهلا ،  نوناـق  نیا  عولط  لـیاوا  رد  هک  دوش ، یم  نشور  بوخ  بلطم  نآ ، 
هب یناـمز  كدـنا  رد  و  دـندرک ، یگرزب  تاـحوتف  هچ  یمک  تدـم  و  هدوب ،  اـعون  تاـین  صیلخت  هب  عوفـشم  اـهنآ  یعاـسم  هدوـب و 

نایاپ یب  ياهتیعمج  نارگ و  ياهرکشل  رب  مک  هدع  اب  دندرک و  هبلغ  هدوب ،  مور  ناریا و  نآ  هدمع  هک  نامز ،  نآ  گرزب  ياهتنطلس 
نیب توخا  ( 570  .) هوخا نونم  ؤملا  امنا  صن  هب  دومرف و  ارجا  لوا  ردص  رد  نیملـسم  نیب  توخا  دقع  مالـسا  ربمغیپ  .دندش و  بلاغ 

.دش رارقرب  نینم  ؤم  مامت 

هررب هوخا  اونوک  هللااوقتا و  هباحـصال :  لوقی  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  ابءا  تعمـس  لاق  یفوقرقعلا ،  نع  تسا :  فیرـش  یفاـک  رد  و 
(571  .) هویحءا انرمءا و  اورکاذت  اوقالت و  اوروازت و  نیمحارتم ،  نیلصاوتم  هللا  یف  نیباحتم 

داهتجالا نیملسملا  یلع  قحی  لاق  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  و 
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لجوزع هللا  مکرما  امک  اونوکت  یتح  ضعب  یلع  مهـضعب  فطاعت  هجاحلا و  لهءال  هاساوملا  فطاعتلا و  یلع  نواعتلا  لصاوتلا و  یف 
(573  .) لجوزع هللا  مکرما  امک  اراربا  هوخا  اونوک  و  اومحارت ، اورابت و  اولصاوت و  مالسلا :  هیلع  هنع  و  ( 572  ) هیالا مهنیب ...  ءامحر  : 

 . توخا تدوم و  رگیدکی و  هب  ییوکین  تلصاوم و  یتسود و  هب  دنرومءام  نیملسم 

دلـسگب و ار  توخا  تلـصاوم و  دـقع  نیا  هچنآ  و  تسا ،  بوغرم  بوبحم و  دوش ، یناـعم  نیا  داـیدزا  بجوم  هچنآ  تسا  مولعم  و 
رگا هقبوم  هریبک  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تسوا .  گرزب  دصاقم  فلاخم  عرـش و  بحاص  ضوغبم  دزادـنا  تیعمج  نیب  رد  هقرفت 

قاـفن و تخرد  دـناودب ، تیعمج  رد  داـسف  هشیر  هدـش و  توادـع  ضغب و  دـسح و  هنیک و  بجوـم  یتـیعمج ،  نیب  رد  دوـش  جـیار 
نیا زا  .دـنک و  تسـس  ار  تناید  هیاپ  و  دـنک ، هتـسسگ  ار  هعماج  داحتا  تدـحو و  و  دـیامن ، دـنمورب  دـنک و  داجیا  اهنآ  رد  ییورود 

.ددرگ هدوزفا  نآ  حبق  داسف و  رب  تهج 

نیملسم هزوح  يرادهگن  قافن و  زا  نید  لها  عون  داسف و  زا  دوخ  صخش  ظفح )  ) يارب تسا  مزال  يرادنید  رویغ  ملـسم  ره  رب  سپ 
و دیامن ، حیبق  لمع  نیا  زا  یهن  ار  اهنآ  دـنک و  ظفح )  ) هلیذر نیا  زا  ار  دوخ  توخا ،  دـقع  ماکحا  تیعمج و  تدـحو و  ینابهگن  و 

شبحاص زا  داـسف ، مدـع  ناـکما و  تروص  رد  و  دـنک ، هبوت  نآ  زا  هدوب ،)   ) تشز لـمع  نیا  ياراد  نونکاـت  هتـساوخن  يادـخ  رگا 
و هدومن ،  ار  هئیطخ  نیا  كرت  و  هدرک ،  رافغتسا  وا  يارب  الا  و  دیامن ، لالحتسا  ءاضرتسا و 
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هلیخد يازجا  زا  یکی  دیآ و  رامـش  هب  هعماج  هحلاص  ياضعا  زا  ات  هدرک ،  تشک  دوخ  بلق  رد  ار  داحتا  تدحو و  تقادص و  هشیر 
.داشرلا لیبس  یلا  يداهلا  هللاو  .دشاب  مالسا  خرچ  رد 

تسا هقبوم  نیا  جالع  نایب  رد  لصف ، 

.دومن ناوت  لمع  عفان و  ملع  هب  رگید  تائیطخ  نوچ  همیظع  هئیطخ  نیا  جالع  هک  نادب 

هک یتشز  تارمث  ءوس و  جیاتن  اب  دنک  هسیاقم  ار  نآ  لمع و  نیا  رد  هبترتم  هدیاف  رد  دنک  رکفت  ناسنا  هک  تسا  نینچ  سپ  ملع ،  اما 
يور زا  یـصاعم  مامت  درادن ، ینمـشد  دوخ  اب  ناسنا  هتبلا  .دیامن  اتفتـسا  نآ  زا  هتـشاذگ  لقع  نازیم  رد  ار  نآ  تسا و  بترتم  نآ  رب 

هب ناسنا  هک  تسا  نآ  نآ ،  رب  بترتم  لایخ  هدیاف  اما  .دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  نآ  جـیاتن  نآ و  يدابم  زا  تلفغ  ینادان و  تلاهج و 
 ، ییارس هزره  ییوگ و  هلذب  اب  و  هدرک ،  اهنآ  تاروع  فشک  درم و  يواسم  رکذ  رد  ار  دوخ  یناسفن  توهش  ياضق  هقیقد  دنچ  ردق 

 . تسا هدومن  نادوسحم  زا  یبلق  یفشت  هدومن و  ییارآ  سلجم  هدومن  تقو  فرص  تسا ،  یناطیش  ای  یناویح  تعیبط  اب  میالم  هک 

نازیم رد  ریگب و  تربع  نک و  شوگ  ار  نآ  زا  يا  همـش  نونکا  يدینـش .  قباس  ياه  لصف  رد  ار  نآ  زا  يا  همـش  نآ  تشز  راثآ  اما 
دتفا و یم  مدرم  مشچ  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  ملاع ،  نیا  رد  نآ  راثآ  اما  .دراد  هنـسح  جـیاتن  هنزاوم  رکفت و  نیا  هتبلا  .راذـگ  هسیاقم 

رفنتم یبوخ و  ییوکین و  لامک و  بح  هب  لوبجم  هرطفلاب  مدرم  عابط  .دوش  یم  بلس  وا  زا  اهنآ  نانیمطا 
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ضارعا و فشک  زا  روتـسم و  کـته  زا  زارتحا  هک  یـصاخشا  نیب  دـنراذگ  یم  قرف  هلمجلاـب ،  و  تسا ،  یتشز  یتـسپ و  صقن و  زا 
زا ار  راک  رگا  .القع  هرطف و  دناد ، زاتمم  دوخ  زا  ار  روما  نیا  زا  زرتحم  صخـش  زین  باتغم  دوخ  یتح  .اهنآ  ریغ  و  دننک ، مدرم  ریارس 
نب قاحـسا  تیاور  رد  هچنانچ  .دـنک  یم  اوسر  ملاع  نیمه  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـیرد ، ار  مدرم  ضارعا  سوماـن  هدرپ  دـنارذگ و  دـح 

ناربج هک  دوش  عقاو  یلاعت  قح  تسد  هب  هک  ییاوسر  نآ  زا  دسرتب  ناسنا  دیاب  و  تسا .  روکذـم  ( 574  ،) تفای رکذ  قبس  هک  رامع ،
ناسنا اهنآ  تاروع  فشک  نینم و  ؤم  تامرح  کته  تسا  نکمم  هکلب  میلح .  بضغ  زا  دنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  .دوب  دهاوخن  ریذـپ 

هک تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  سفن  رد  یتاریثءات  دـش ، هکلم  ناسنا  رد  لمع  نیا  رگا  هک  اریز  دـنک ، تبقاـع  ءوس  هب  یهتنم  ار 
دوش یم  ثعاب  توادع  ضغب و  نیا  تسا  نکمم  .دوش و  یم  دایز  مک  مک  و  شبحاص ،  هب  تبـسن  دنک  یم  توادع  ضغب و  دـیلوت 

هب ناـسنا  دـش ، هتـشادرب  توکلم  هدرپ  درک و  ار  ملاوع  ضعب  هنیاـعم  دوـش و  ناـسنا  رب  قیاـقح  ضعب  فـشک  هک  ندرم  تقو  رد  هک 
نمشد تسود  نمشد  هلمجلاب  ناسنا  دنک : ادیپ  ضغب  یلاعت  قح  هب  اهنآ  زا  یلاعت  قح  ماظعا  مارکا و  اهنآ و  تاماقم  تی  ؤر  هطساو 

تواقـش يدـبا و  نالذـخ  هب  هدـش  لقتنم  ملاـع  نیا  زا  وا ، هکئـالم  قح و  ینمـشد  اـب  سپ ،  تسا ،  ضوغبم  بحم  ضغبم  و  تسا ، 
.دسر یمئاد 

 ، مزیزع
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هتـشاد یبلق  تبحم  نک و  ادیپ  یتسود  دنا ، نامیا  مالـسا و  تعلخ  هب  علخم  دنتـسه و  وا  تمعن  تمحر و  دروم  هک  ادخ ، ناگدـنب  اب 
دوخ تمحر  تحاس  زا  ار  وت  و  تسا ،  دوخ  بوبحم  نمشد  نمشد  یلاعت  قح  هک  یشاب  هتشاد  ینمـشد  قح  بوبحم  هب  ادابم  شاب . 

تروع فشک  رتس و  کته  وت و  ینمـشد  نیا  تسین  مولعم  و  دنتـسه ، یفخم  ناگدنب  نیب  رد  ادخ  صاخ  ناگدنب  .دـنک و  یم  درط 
ینمـشد اهنآ  ینمـشد  و  تسا ،  قح  اب  یتسود  اهنآ  اب  یتسود  .دنا  قح  ءایلوا  نینم  ؤم  .دنکن  ادخ  رتس  کته  هب  تشگرب  نم  ؤم  نیا 

رکفت يردق  ( 575  ،) ؤامـصخ ه ؤاعفـش ه  نمل  لیو  ازج  زور  ءاعفـش  تموصخ  زا  شاب  رذحرب  قح و  بضغ  زا  سرتب  تسا .  قح  اب 
خزرب و ربـق و  رد  هک  هشهدـم  هشحوم  ياـهتروص  نآ  رد  نک  لـمءات  يردـق  و  تیـصعم ،  نیا  هیورخا  هیوـیند و  جـیاتن  نیا  رد  نک 

مالـس راهطا ، همئا  زا  هروثءام  رابخا  و  مهیلع ،  هللا  ناوضر  باحـصا ،  هربتعم  بتک  هب  نک  هعجارم  و  يوش ،  یم  التبم  نآ  هب  تماـیق 
ياـضق ییارـس و  هلذـب  ییوگ و  هزره  تعاـس  عـبر  کـی  نیب  نک  هسیاـقم  هنزاوـم و  سپ  تسا ،  نکـشرمک  هقیقح  هک  مهیلع ،  هللا 

نک هسیاقم  الا  و  يورب ،  ملاع  نیا  زا  نامیا  اب  یـشاب و  تاجن  لها  هک  یتروص  رد  يراتفرگ ،  لاس  رازه  نارازه  و  یلاـیخ ،  توهش 
 . هنم هللااب  ذوعن  یگشیمه  میلا  باذع  منهج و  رد  دولخ  اب  ار  نآ 

زا هک  یصخش  اب  يراد  زین  ینمشد  رگا  وت  نیا ،  رب  هوالع 
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دراو ثیدح  رد  هک  اریز  يراد ،  ثیداحا  هب  نامیا  رگا  ینکن )   ) تبیغ وا  زا  هک  تسا  نآ  زین  ینمـشد  ياضتقم  ینک ،  یم  تبیغ  وا 
.دوش یم  لقتنم  نآ  همان  هب  نیا  تائیـس  و  هدرک ،  تبیغ  وا  زا  هک  یـسک  لمع  همان  هب  دوش  یم  لـقتنم  نک  تبیغ  تانـسح  هک  تسا 

اب تسا  رداق  دـنوادخ  ینک .  هزیتس  یناوت  یمن  دـنوادخ  اب  نادـب  سپ  يدرک .  ینمـشد  دوخ  اـب  ینک ،  وا  اـب  ینمـشد  یتساوخ  سپ 
رد و  دـنک ، زیچاـن  راوخ و  اـهنآ  رظن  رد  نیمه  هطـساو  هب  ار  وت  و  دـنک ، مرتحم  زیزع و  مدرم  رظن  رد  ار  صخـش  نآ  وت  تبیغ  نیمه 
زا ار  وا  لامعا  هماـن  و  دـنک ، حـضتفم  ار  وت  سپ  دـنک ، رپ  تائیـس  زا  ار  وت  لاـمعا  هماـن  دـنک : ار  هلماـعم  نیمه  زین  نییبورک  رـضحم 

 . سرتب وا  ینمشد  زا  و  یتسه ،  هزیتس  رد  يرابج  رداق  هچ  اب  هک  مهفب  سپ ،  .دنک  مرتحم  ززعم و  ار  وا  و  دنک ، رپ  تانسح 

هتفرگ تسد  رد  ار  دوخ  نابز  راهم  هدرک ،  تیـصعم  نیا  زا  سفن  فک  هدـش  تمحز  ره  اب  يدـنچ  ات  هک  تسا  نیا  هب  یلمع ،  اما  و 
ینک و تظفاحم  تبقارم و  دوخ  زا  و  يوشن ،  هئیطخ  نیا  بکترم  يدـنچ  هک  ینک  دادرارق  دوخ  اـب  و  ینک ،  تبقارم  دوخ  زا  ـالماک 

یم ناسآ  وت  رب  راک  مک  مک  .دوشب و  نآ  هدام  علق  هدـش  حالـصا  یمک  تدـم  زا  سپ  هللاءاشنا  تسا  دـیما  یـشکب ،  ار  دوخ  باسح 
 ، يرفنتم رجزنم و  نآ  زا  اعبط  هک  ینک  یم  ساسحا  يدنچ  زا  سپ  دوش ،
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.دوش یم  نیا  كرت  رد  نآ  ذاذتلا  سفن و  یتحار  سپ 

تسا یلوا  زیاج  دراوم  رد  تبیغ  كرت  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

یم عوضوم  هد  رب  غلاب  یضعب  تاملک  رد  هک  دندومرف  انثتسا  تبیغ  تمرح  زا  ار  يدراوم  مهیلع ،  هللا  ناوضر  اهقف ، املع و  هک  نادب 
دروم نیا  رد  تسا  مزـال  هچنآ  تسین .  یهقف  ثحب  يارب  عوضوم  قاروا  نیا  هک  اریز  میتـسین ،  اـهنآ  ندرمـش  ددـص  رد  اـم  .دوش و 

ددص رد  و  دنک ، یشم  مات  طایتحا  تقد و  لامک  اب  دشابن و  نمیا  سفن  دیاکم  زا  دراوم  همه  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مینک  رکذ 
.دوش مرگرس  ییوگ  هلذب  ییوجبیع و  هب  هدروآ  تسد  هب  ار  انثتسا  دراوم  زا  یکی  هک  دشابن  یشارترذع 

تبیغ الثم  .دـنک  کلاهم  رد  دراو  دـنز و  لوگ  هدومن )   ) هومم عرـش  هار  زا  ار  ناسنا  تسا  نکمم  تسا .  قیقد  رایـسب  سفن  دـیاکم 
رامـش هب  رکنم  زا  یهن  بتارم  زا  تسا و  بجاو  دوش  وا  عدر  بجوم  هک  دراوم  ضعب  رد  هکلب  تسا .  زیاـج  هچرگ  قسف  هب  رهاـجتم 

یناطیـش و یعاد  ای  تسا ،  یهلا  یعرـش  یعاد  نیمه  ایآ  تبیغ  نیا  رد  وا  یناسفن  یعاد  هک  دنک  هظحالم  دیاب  ناسنا  یلو  دیآ ، یم 
رهاجتم و حالـصا  دصق  اب  تبیغ  هکلب  دیآ ، یم  رامـش  هب  تادابع  زا  دراد ، یهلا  یعاد  رگا  .دراد  تیلخدـم  نآ  رد  یناسفن  كرحم 
رد تسا ،  یناسفن  ياهاوه  داسف و  هب  بوشم  رگا  یلو  دمهفن  شدوخ  هچرگ  تسوا ،  هب  ماعنا  ناسحا و  قیداصم  حـضوا  زا  یـصاع 

زیاج دروم  رد  تبیغ  هب  ار  سفن  نداد  تداع  هکلب  دنک  ضارعا  حیحـص  دصق  نودـب  مدرم  ضارعا  زا  دـیآرب و  تین  صیلخت  ددـص 
هب رضم  زین 
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دراو مک  مک  زیاج ، دراوم  رد  نآ  زا  ندومنن  زارتحا  هطساو  هب  نکمم  تسا ،  حیابق  رورـش و  هب  لیام  سفن  هک  اریز  تسا ،  نآ  لاح 
يامح اهنآ  نوچ  تسین ،  وکین  یلو  تسا  زیاج  هکنآ  اب  تاهبش  رد  دورو  هچنانچ  تسا .  همرحم  دراوم  نآ  هک  رگید  هلحرم  هب  دوش 
زیهرپ ار  سفن  ناکمالا  یتح  دـیاب  ناسنا  .دوش  دراو  زین  تامرحم  رد  اهنآ  رد  دورو  هطـساو  هب  ناسنا  تسا  نکمم  تسا و  تامرحم 

.دنک زارتحا  دور  یم  اهنآ  رد  سفن  یشکرس  لامتحا  هک  ییاهزیچ  زا  دهد و  روما  نیا  زا 

دومن مادقا  دیاب  هتبلا  دنا ، هدومرف  رکذ  املع  هک  رگید  دراوم  یضعب  تباث و  دروم  لثم  دوش ، یم  بجاو  تبیغ  هک  يدراوم  رد  یلب ، 
رما ره  تسا .  نـسحا  یلوا و  نآ  كرت  زاوـج  دراوـم  رد  یلو  .دوـمن  صیلخت  دـیاب  ناطیـش  تعباـتم  سفن و  ياوـه  زا  ار  تـین  یلو 

تیاور رد  تسا .  رگراک  یلیخ  نآ  رد  ناطیش  سفن و  دیاکم  هک  روما  زا  روط  نیا  اصوصخ  و  دوش ، بکترم  دیابن  ناسنا  ار  يزیاج 
تسا دب  رادرم  نیا  يوب  ردق  هچ  دنتفگ : نییراوح  .دنتشذگ  یگس  رادرم  هب  نییراوح  اب  هیلع ،  هللا  مالس  یسیع ،  ترـضح  هک  تسا 
هیکزت سفن  نینچ  بحاص  دیاب  رشب  عون  یبرم  هتبلا  ( 576  !) تسا دیفس  وا  ياهنادند  ردقچ  دومرف : مالسلا ،  هیلع  یسیع ،  ترضح  ! 

اهنآ دزـشوگ  ار  نآ  لامک  ترـضح  نآ  دندید ، ار  وا  صقن  اهنآ  .دوش  ءوس  رکذ  یلاعت  قح  عونـصم  زا  دشن  یـضار  .دشاب  يا  هدش 
هک یسگم  لثم  هدومرف :  هک  مالسلا ،  هیلع  یسیع ،  ترضح  زا  تسا  ثیدح  رد  مدینش  .درک 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیشاب هجوتم  مدرم  بویع  دراوم  هب  هک  دیشابن  دنیشن  یم  تاروذاق  رب 

بوخ ناسنا  ( 577  .) سانلا بویع  نع  هبیع  هلغش  نمل  یبوط   : لاق هدش ،  تیاور  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  ترـضح  زا  و 
ياراد ناسنا  هک  تسا  تشز  ردـقچ  .دـنک  صحفت  دوخ  بویع  زا  يردـق  دـنک ، یم  مدرم  بویع  زا  صحفت  هک  روطنامه  هک  تسا 

تالاح و رد  يردـق  ناسنا  رگا  .دـنک  دوخ  بیاعم  رابرـس  ار  نآ  دزادرپب و  نارگید  بیاعم  هب  دـنک و  تلفغ  دوخ  زا  بیاعم  نارازه 
زا دـنادب ، بیع  زا  یلاخ  ار  دوخ  رگا  .دوش و  یم  حالـصا  شیاهراک  دزادرپب ، اـهنآ  حالـصا  هب  دـنک و  ریـس  دوخ  لاـمعا  قـالخا و 

هکنآ اب  دـشاب و  لفاغ  نآ  زا  دـمهفن و  ار  دوخ  بیع  ناسنا  هک  تسین )   ) نآ زا  رتالاب  یبیع  چـیه  و  تسا .  وا  ینادان  لـهج و  لاـمک 
.دزادرپب نارگید  بویع  هب  تسا  بویع  هعومجم 

تسا مارح  تبیغ  عامتسا  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

لثم عمتـسم  هک  دوش  رهاـظ  تاـیاور  ضعب  زا  هکلب  تمرح .  رد  تسا  نآ  قیفر  زین  نآ  هب  ندرک  شوگ  تسا ،  مارح  تبیغ  هچناـنچ 
 . نیباتغملا دحا  عمتسملا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  يوبنلا ،  لثم  نآ .  ندوب  هریبک  لالحتسا و  بوجو  یتح  بویع  همه  رد  تسا  باتغم 
زین عماس  زا  دوصقم  و  تسا .  نک  تبیغ  زین  تبیغ  هب  هدننک  شوگ  ( 579  .) نیباتغملا دحا  عماسلا  مالسلا :  هیلع  یلع ،  نع  و  ( 578)

 : تسا بجاو  تبیغ  در  هک  دوش  یم  رهاظ  يرایسب  تایاور  زا  هکلب  تسا .  عمتسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  یهانم  ثیدح  یف  مالسلا ،  هیلع  قداصلا ،  نع  هدانساب  قودصلا  نع 
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هیف اهعمس  هبیغ  یف  هیخا  یلع  لوطت  نم  و  الا ، لاق :  نا  یلا  .اهیلا  عامتـسالا  هبیغلا و  نع  یهن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  نا  ، 
هیلع ناک  اهدر ، یلع  رداق  وه ) اـهدری و  مل   ) وه ناـف  هرخـالا .  ایندـلا و  یف  رـشلا  نم  باـب  فلا  هنع  هللا  در  هنع ،  اـهدرف  سلجم  یف 

(580  .) هرم نیعبس  هباتغا  نم  رزوک 

رب هک  یـسک  هک  شاـب  هاـگآ  : " دومرف نآ  زا  دـعب  .دومرف و  یهن  نآ  ندرک  شوگ  تبیغ و  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربـمغیپ 
رـش زا  باب  رازه  دیامرف  در  وا  زا  یلاعت  يادخ  وا ، زا  دیامن  در  یـسلجم  رد  دینـش  وا  هرابرد  هک  ار  یتبیغ  دراذگ و  تنم  دوخ  ردارب 

ار وا  تسا  هدرک  تبیغ  هک  یـسک  هانگ  لثم  وا  رب  دشاب  یم  دشاب ، نآ  در  رب  رداق  هکنآ  اب  ار  نآ  دـنکن  در  رگا  و  ترخآ .  ایند و  رد 
" .راب داتفه 

بیتغا نم  یلع ،  ای  مالسلا :  امهیلع  یلعل ،  یبنلا  هیصو  یف  هئابآ  نع  مالـسلا ،  امهیلع  دمحم ، نب  رفعج  نع  هدانـساب  قودصلا  نع  و 
(581  .) هرخالا ایندلا و  یف  هللا  هلذخ  هرصنی ،  ملف  هرصن  عاطتساف  ملسملا  هوخا  هدنع 

هک یسک  یلع ،  يا   : " مالـسلا هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  هب  شیاهتیـصو  نمـض  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  دومرف 
 ." ترخآ ایند و  رد  دنوادخ  ار  وا  دنک  اوسر  ار ، وا  دنکن  يرای  وا و  يرای  رب  دشاب  رداق  شناملسم و  ردارب  دوش  تبیغ  وا  شیپ 

هیلع هللا  یلص  یبنلا ،  نع  هدنسب  لامعالا  باقع  نع  و 
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ناک هبجعا ،  هنع و  دری  مل  ناف  هرخالا  ایندلا و  یف  رـشلا  نم  باب  فلا  هنع  هللا  در  سلجم ،  یف  اهعمـس  هبیغ  هیخا  نع  در  نم  هلآ :  و 
(582  .) باتغا نم  رزوک  هیلع 

رهاظ دـیامرف : یم  هیلع ،  یلاعت  هللا  ناوضر  يراصنا ،  خیـش  لمع ،  ملع و  تلیـضف  عماج  لیلج و  ققحم  نیرخءاتم ،  ياـملع  همـالع 
 : تسا تبیغ  بسانم  هک  يزیچ  نآ  هب  تسا  بیاـغ  زا  ندرک  يراـی  نآ  هب  دارم  و  تسا .  تبیغ  زا  یهن  زا  ریغ  در  نیا  هک  تسا  نیا 

رتالاب هک  یصاعم  لثم  هدرمـش ،  بیع  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  بیع  هک  ار  وا  دنک  يرای  روط  نیا  هب  دشاب ، يویند  بیع  رگا  سپ 
هب ار  وا  دـنک  هیجوـت  دـشاب ، ینید  بیع  رگا  .ار و  وا  هدرکن  بیع  یلاـعت  يادـخ  هک  يزیچ  هب  تردارب  زا  تسا  وـت  تبیغ  نیمه  نآ 
 ، تیـصعم هب  دوش  یم  التبم  یهاگ  نم  ؤم  هکنیا  هب  وا  زا  دـنک  يرای  تسین ،  هیجوت  لباق  رگا  .دوش و  جراخ  تیـصعم  زا  هک  يزیچ 

تیصعم زا  یلاعت  يادخ  شیپ  دشاب  رتگرزب  ار  وا  وت  رییعت  دیاش  و  وا ، زا  دوش  رییعت  هن  وا ، يارب  دوش  رافغتسا  هک  نینچ  راوازـس  سپ 
 . هماقم عفر  و  ( 583  ) همالک یهتنا  .وا 

اب تکرش  هب  ای  دنک ، یم  راداو  تبیغ  هب  ار  باتغم  دنک ، یمن  تسا  بجاو  هک  تبیغ  در  هک  نآ  رب  هوالع  عمتسم  هک  دوش  یم  هاگ  و 
يرافغسا ای  يرکذ  هطساو  هب  دیآ ، رامش  هب  حالص  لها  رگا  ای  نتفگ ،  یپ  رد  یپ  عقوم  یب  ياهبجع  ندش و  سفن  مه  وا و 
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داتفه ار  وا  رزو  هک  فیرـش  ثیدح  هک  دوب  دناوت  .دنک و  راداو  تبیغ  هب  ار  باتغم  تسا ،  یناطیـش  لیاسو  هک  يرگید  ییاهزیچ  ای 
 . هنم هللااب  ذوعن  .دشاب  یصاخشا  نینچ  هب  هراشا  دوب ، هداد  رارق  باتغم  رزو  لثم  هبترم 

هللا همحر  یناث  دیهش  مالک  میمتت : 

همجرت هب  ار  ماقم  نیا  مینک  یم  میمتت  ام  هک  تسا  یمالک  ار  هیلع ،  هللا  ناوضر  دیعـس ، دیهـش  رادقم ، یلاع  ققحم  راوگرزب و  خـیش 
 . فیرش مالک  نآ 

یم دنتـسه ، ایر  لها  دنتـسه و  مهف  ملع و  لـها  تروص  رد  هک  صاخـشا  ضعب  هک  تسا  یتبیغ  تبیغ ،  عاونا  نیرتدـیلپ  زا  دـیامرف :
زا ام  هک  دننک  یم  راهظا  دننک و  یم  تبیغ  اهنیا  يوقت .  حالـص و  لها  تروص  هب  دننامهف  یم  ار  دوخ  دوصقم  اهنآ  هک  اریز  .دـننک 

تبیغ یکی  ایر و  یکی  دنا ، هدومن  یتشز  ود  نیب  عمج  اهنآ  هک  دوخ  لهج  ینادان و  هطـساو  هب  دنناد  یمن  یلو  مینک ،  یم  زیهرپ  نآ 
بح هب  التبم  الثم  ای  میتسین .  تسایر  بح  هب  التبم  ام  هک  هللادمحلا  دیوگب : یناسنا ،  وا  شیپ  دوش  رکذ  هک  یـسک  تسا  نیا  لثم  و  . 
دنک ظفح  ار  ام  دنوادخ  دیوگب  ای  یقیفوت .  یب  زا  ای  ایح ، یمک  زا  هللاابذوعن  دیوگب  ای  میرادن .  ار  ییاذـک  تفـص  ام  ای  میتسین .  ایند 

رد هک  تسا  یتبیغ  نیا  اهتنم  دوش ، هدیمهف  یـسک  بیع  نآ  زا  رگا  تسا ،  تبیغ  ادـخ  دـمح  درجم  یهاگ  هکلب  .الثم  لمع  نالف  زا 
تبیغ رب  لمتشم  هک  مالک  زا  یمسق  هب  ار  ریغ  دنک  بیع  هک  هتساوخ  صخش  نیا  هدش .  عقاو  حالص  لها  تروص 
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تبیغ قرط  زا  و  نآ .  زا  رتگرزب  هکلب  نآ ،  رد  تسا  عقاو  هکنآ  اب  تسا  نآ  زا  ندوب  اربم  بیع و  زا  یـصالخ  ياوعد  و  تساـیر ،  و 
یبوخ تالاح  هچ  ینالف  دـیوگ : یم  الثم  دـنک و  یم  یحدـم  زا  دـنک ، ار  یـسک  تبیغ  دـهاوخب  هکنآ  زا  شیپ  یهاگ  هک  تسا  نآ 

وا يارب  تادابع  رد  یتسـس  میتسه ،  التبم  نآ  هب  اـهام  همه  هک  يربص ،  مک  هطـساو  هب  یلو  دـنک ، یمن  یهاـتوک  تاداـبع  رد  دراد !
لها هب  ار  دوخ  ندرک  هیبشت  هب  دنک  حدم  دهاوخ  یم  دوخ  زا  و  تسوا !  زا  تمذم  شدوصقم  دنک و  یم  تمذم  ار  دوخ  هدش .  ادیپ 

زا هک  دـنک  یم  ناـمگ  و  سفن .  هیکزت  اـیر و  تبیغ و  هشحاـف  هس  نیب  هدرک  عمج  صخـش  نیا  .دوـخ  زا  ندرک  تمذـم  رد  حـالص 
ملع و هب  لاغتشا  هک  یتروص  رد  ینادان  لهج و  لها  اب  دنک  یم  يزاب  ناطیـش  نینچ  نیا  دنک ! یم  ففعت  تبیغ  زا  تسا و  نیحلاص 
ار و اهنآ  لمع  دنک  طبح  دوخ  دیاکم  هب  ار و  اهنآ  دنک  بیقعت  ناطیـش  سپ ،  .دننک  مکحم  ار  هقیرط  هکنآ  نودب  دندرک  ادیپ  لمع 

.ددنخب اهنآ  هب 

هب دنک  هجوتم  ار  نیلفاغ  دهاوخب  اهنآ  زا  یکی  دنونشن و  نیرـضاح  یـضعب  دوش و  یتبیغ  یـسلجم  رد  رگا  هکنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  و 
، دهد رارق  دوخ  ثبخ  لطاب و  ققحت  هلیسو  ار  نآ  دنک و  ادخ  رکذ  صخـش  نیا  تسا !  یبیجع  زیچ  هچ  هللا  ناحبـس  دیوگب : تبیغ ، 

.رورغ لهج و  زا  زج  تسین  نیا  .دراذگ  تنم  رکذ  نیا  رد  یلاعت  قح  هب  فصولا  عم 

و
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ای ام  قیفر  يارب  دـیوگب  هکلب  دـش ، زیچ  نالف  هب  التبم  اـی  داـتفا  قاـفتا  نـالف  وا  يارب  صخـش  نـالف  دـیوگب  هکنآ  تسا  لـیبق  نیا  زا 
دنک و یم  تقافر  یتسود و  ملءات و  اعد و  راهظا  صخـش  نیا  .دزرمایب  ار  وا  ام و  دنوادخ  درک ، دـمآ  شیپ  ییالتبا  نینچ  ام  تسود 

یمن دوخ  لهج  هطـساو  هب  وا  و  تسا .  علطم  وا  تین  داسف  نطاـب و  ثبخ  زا  دـنوادخ  .دـهد و  یم  ماـجنا  روما  نیا  اـب  ار  دوخ  تبیغ 
.دنتسه تبیغ  هب  رهاجتم  هک  لاهج  زا  تسا  رتشیب  وا  هب  تبسن  قح  بضغ  هک  دناد 

هداـیز باـتغم  طاـشن  هک  دـنک  یم  بجعت  راـهظا  وا  هک  اریز  بجعت ،  يور  زا  تسا  نآ  هب  ندرک  شوـگ  تبیغ ،  هـیفخ  ماـسقا  زا  و 
یمن نونکاـت  نم  فرح !  نیا  زا  منک  یم  بجعت  نم  دـیوگ  یم  ـالثم  بجعت .  هب  دـنک  یم  تبیغ  هـب  راداو  ار  وا  تـبیغ و  رد  ددرگ 

اب دنک  دایز  بلط  وا  زا  ار و  باتغم  تاملک  نیا  اب  دنک  قیدـصت  دـهاوخ  یم  متـسناد !  یمن  ار  راک  نیا  ینالف  زا  نم  ار ! نآ  متـسناد 
 . تسا تبیغ  نآ ،  ندینـش  تقو  رد  ندرک  توکـس  هکلب  نآ ،  هب  ندرک  شوگ  تسا و  تبیغ  زین  تبیغ  قیدـصت  هکنآ  اب  فیاـطل ، 

 . هماقم عفر  ( 584  ،) همالک همجرت  یهتنا 

شیپ رد  باتغم  صخـش  هکنآ  لثم  ددرگ ، هدوزفا  نآ  باقع  حـبق و  داسف و  رب  دوش و  هدوزفا  تبیغ  رب  رگید  نیوانع  هک  دوش  هاگ  و 
نیا .دنک و  وا  زا  تبقنم  حدم و  دنک و  یتسود  راهظا  دنک  ار  وا  تبیغ  هک  سک  نآ  يور 
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یبءا نع  هدانـساب  فیرـشلا  یفاکلا  یفف  تسا .  هدـش  غیلب  تمذـم  نآ  زا  رابخا  رد  هک  تسا  ینابز  ود  ییورود و  قاـفن و  بتارم  زا 
(585) .ران نم  ناناسل  هل  همایقلا و  موی  ءاج  نیناسل  نیهجوب و  نیملسملا  یقل  نم  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ، 

زا تسا  نابز  ود  وا  يارب  زا  هکنآ  لاح  تمایق و  زور  رد  دیایب  نابز ،  ود  اب  ور و  ود  اب  ار  ناناملـسم  دنک  تاقالم  هک  یـسک  دیامرف :
 . شتآ

.دوخ هراما  سفن  نابز و  رـش  زا  یلاعت  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  ترخآ .  ملاـع  رد  قاـفن  نیا  هجیتن  حـیبق و  لـمع  نیا  تروص  تسا  نیا 
.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو 

نورشعلا ثیدحلا 

متسیب ثیدح 

نب مساقلا  نع  هیبءا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  هرس ،  سدق  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  لیلجلا ،  هقثلا  خیـشلا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
.ـالمع نسحءا  مکیءا  مکولبیل  یلاـعت :  هللا  لوق  یف  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هنییع ،  نب  نایفـس  نع  يرقنملا ،  نع  دـمحم ،
ءاقبالا لاق :  مث  هیشخلا .  هقداصلا و  هینلا  هللا و  هیشخ  هباصالا  امنا  .المع و  مکبوصءا  نکلو  المع ، مکرثکءا  ینعی  سیل  لاق :  ( 586)
لضفءا هینلا  و  یلاعت ،  هللا  الا  دحءا  هیلع  كدمحی  نءا  دیرت  يذلا ال  صلاخلا ،  لمعلا  و  لمعلا .  نم  دشءا  صلخی  یتح  لمعلا  یلع 

(588  .) هتین یلع  ینعی  ( 587  ) هتلکاش یلع  لمعی  لک  لق  لجوزع :  هلوق  الت  مث  لمعلا .  یه  هینلا  نا  و  الءا ، لمعلا .  نم 

 : همجرت

ار امش  دنک  ناحتما  ات   ) .المع نسحءا  مکولبیل  یلاعت  يادخ  هدومرف  ریسفت  رد  دنک  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  نایفس 
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( .اهلمع ثیح  زا  دیرتوکین  کیمادک 

سرت یتسرد  نیا  هک  تسین  نیا  زج  و  لمع .  ثیح  زا  ار  امش  رت  تسرد  نکیلو  لمع ،  ثیح  زا  ار  امش  رتشیب  هدرکن  دصق  : " دومرف
و تسا .  لمع  زا  رت  تخـس  دوش  صلاـخ  اـت  ار  لـمع  ندرک  تاـعارم   : " تفگ نآ  زا  سپ  سرت ".  اـب  تسا  تسار  تین  ادـخ و  زا 
 ، شاب هاگآ  تسا .  لمع  زا  رترب  تین  و  یلاعت ،  يادـخ  رگم  سک  نآ  رب  ار  وت  دـنک  انث  هک  یهاوخن  هک  تسا )  نآ   ) صلاـخ لـمع 
رب دنک  یم  لمع  یـسک  ره  وگب   . ) هتلکاش لمعی  لک  لق  ار : لجوزع  يادـخ  لوق  درک  توالت  نآ  زا  سپ  تسا ".  لمع  تین  انامه 

.دوخ تین  رب  ینعی  دوخ ) لکش 

ءالبا هالبءا  و  ءالب ، هللا  هالب  و  هتربتخا .  هتبرج و  يولب ،  هتولب  دیوگ : حاحـص  رد  هچنانچ  تسا .  هبرجت  ناحتما و  ینعم  هب  ءالب  حرش 
(589  .) هربتخا يءا  هالتبا ،  .انسح و 

هیماهفتسا يا  هک  اریز  .دیاین  تسرد  نیا  و  یسلجم .  هدومرف  هب  انب  ملع  يانعم  نیمـضت  هب  مکولبیل  يارب  زا  تسا  مود  لوعفم  مکیا  و 
 . لمع زا  دنک  یم  قلعم  ار  لعف 

هلوصوم ار  يءا  رگا  و  تسا .  يولب  لـعف  لوعفم  ياـنعم  رد  و  تسا ،  ربخ  ادـتبم و  هلمج  ـالمع  نسحءا  مکیا  هک  تسا  نآ  باوصو 
هچناـنچ تسا ،  اـطخ  ضیقن  باوص  و  تسا .  رهظا  نآ  ندوب  هیماهفتـسا  یلو  تسا ،  یهجو  یـسلجم  موـحرم  مـالک  يارب  میریگب ، 

.دیوگ يرهوج 

نآ رهظا  هک  دراد  یتالامتحا  دشاب  رگا  و  ( 590  .) تسین دیامرف ، یسلجم  هچنانچ  خسن ،  زا  یضعب  رد  مود  هیشخ  و 
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.دشاب عم  ینعم  هب  واو  هک  تسا  نیا 

(591  .) هنسحلا هقداصلا  هینلا  هک  تسا  لوقنم  هللا ،  همحر  یناث ،  دیهش  هولصلارارسا  زا  و 

هتمحر هیلع و  تیعرءا  اذا  نالف .  یلع  تیقبءا  دیوگ : يرهوج  هچنانچ  تسا .  نآ  تظفاحم  تاعارم و  لمع  رب  ءاقبا  و 

 ، هیحانلا و  لکشلا ،  هلکاشلا ،  سوماقلا :  نعف  تسا .  حاحص  سوماق و  رد  هچنانچ  تسا ،  هیحان  لکش و  هقیرط و  ینعم  هب  هلکاش  و 
 . هقیرطلا و  هینلا ،  و 

هللاءاشنا میروآ  یم  رد  ریرحت  هتشر  هب  دنچ  یلوصف  نمض  رد  فیرش  ثیدح  رد  تسا  ینداد  حرش  هچنآ  نایب  ام  و 

یلاعتقح ناحتما  ءالتبا و  يانعم  لصف : 

هویحلا توملا و  قلخ  يذـلا  .ریدـق  یـش ء  لک  یلع  وه  کلملا و  هدـیب  يذـلا  كرابت  یلاـعت :  يادـخ  لوق  هب  تسا  هراـشا  مکولبیل 
هک سک  نآ  تساناوت .  زیچ  ره  رب  وا  و  تنطلس .  کلم و  تسوا  تسد  هب  هکنآ  تسا  هدنخرف  ( 592) .المع نسحءا  مکیءا  مکولبیل 

 . لمع رد  دیرتوکین  کیمادک  ار  امش  دنک  ناحتما  ات  ار  یناگدنز  ندرم و  دیرفآ 

رب يراط  توم  ای  نآ  زا  دارم  و  تسا .  يدوجو  رما  توم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  نیا  دیامرف : هرس ،  سدق  یسلجم ،  ققحم 
(593  .) یهتنا تسا .  یلصا  مدع  ای  تسا ،  تایح 

یتلـالد دـشاب ، قلعت  دروم  ضرعلاـب  رگا  اـما  و  تاذـلاب .  دـشاب  نآ  هب  قلعتم  قلخ  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  هفیرـش  هیآ  ندوـمن  تلـالد 
ندوب يدوجو  هک  اریز  .درادن  یهجو  دـشاب  یلـصا  مدـع  توم  هکنآ  لامتحا  تلالد ،  ضرف  رب  .دـنیوگ و  نیققحم  هچنانچ  درادـن ،

یلصا مدع  ینعم  هب  ار  توم  هکنآ  اب  تسا ،  نیضیقن  عمج  یلصا  مدع 
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.دیامنن حیحص  هتاذ  دح  یف  دوخ  نتسناد 

تسا ترابع  توم  هکنآ  ای  هیتوکلم .  هنطاب  هئشن  هب  هیکلم  هرهاظ  هئشن  زا  لاقتنا  زا  تسا  ترابع  توم  هک  تسا  نآ  ققحت  هلمجلاب ، 
هک اریز  تسا ،  یکلم  دوجو  زا  متا  هکلب  تسا ،  يدوجو  رما  ریدـقت ، ره  رب  و  یکلم .  یلوا  تایح  زا  دـعب  یتوکلم  يوناث  تایح  زا 
رد هک  یتوکلم  یتاذ  تاـیح  فـالخ  هب  تسا ،  لـیاز  ِضَرَع  اـهنآ  تاـیح  تسا و  هتیم  هیعیبـط  داوم  هب  بوشم  يویند  یکلم  تاـیح 
هب يرودـص  مایق  یخزرب  یلاثم  نادـبا  و  تسا ،  تاـیح  مزاول  تاـیح و  ِراد  راد  نآ  .دوش و  لـصاح  لالقتـسا  سوفن  يارب  زا  اـجنآ 

ناگدنونـش عمـس  هب  ات  دوش  توم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  یتوکلم  تایح  هلمجلاب ،  تسا .  ررقم  قیـال  لـحم  رد  هچناـنچ  دـنراد ، سوفن 
 . تسا سدقم  تاذ  تردق  تحت  رد  و  تقلخ ،  لعج و  قلعتم  دیاین  نیگنس 

یلاعت قح  هب  التبا  تبسن  هیجوت  هب  هراشا  رد 

میتشاد روکذـم  ثیداحا  یـضعب  حرـش  رد  نیا  زا  شیپ  هلالج  لج  یلاعت  قح  هب  ار  اهنآ  تبـسن  تیفیک  ناـحتما و  راـبتخا و  ینعم  و 
 . میراد یم  روکذم  هراشا  قیرط  هب  دشابن  تالیوءات  تافلکت و  هب  جاتحم  و  دـیاین ، مزال  سدـقم  تاذ  رب  لهج  هک  يروط  هب  ( 594)

تیلعف هنوگ  ره  زا  يراع  و  دنتـسین ، تیلباق  سفن  دادعتـسا و  ضحم  زج  تقلخ  ترطف و  ودـب  رد  هیناسنا  سوفن  هک  تسا  نیا  نآ  و 
تادادعتـسا هیراـیتخا ،  هیلعف  هیرهوج و  هیعیبط  تاـکرح  فرـصت  تحت  رد  عوقو  زا  سپ  و  دنتـسه ، تداعـس  تواقـش و  بناـج  رد 

.ددرگ لصاح  تازیمت  هدش و  تیلعف  هب  لدبتم 
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 ، سپ تسا .  سوفن  رابتخا  زایتما و  تایح  تقلخ  تیاغ  .دوش و  ادیپ  یکلم  تایح  هب  نیمـس  زا  ثغ  یقـش و  زا  دیعـس  زایتما  سپ ، 
نازیم هک  اریز  تسا ،  تلع  ریخا  ءزج  هکلب  تسه ،  تازایتما  نیا  رد  لیخد  زین  توم  قلخ  اـما  .دـش و  مولعم  قلخ  رب  ناـحتما  بترت 

و تسا ،  هیتوکلم  هیورخا  روص  تازایتما  نازیم  هلمجلاـب ،  و  دوش .)  ) لـقتنم تروص  نآ  اـب  ناـسنا  هک  تسا  هریخا  روص  تاـیلعف  رد 
دـش مولعم  تایح  توم و  تقلخ  رب  رابتخا  ناحتما و  بترت  سپ ،  تسا .  هیکلم  هیویند  هیرایتخا  هیرهوج و  تاکرح  هب  اهنآ  لوصح 

.داجیالا و عم  یلعف  ملع  داجیالا و  لبق  یتاذ  ملع  نایب  هب  تسا  طونم  دوش  یلکب  لاکشا  عفر  ات  باب  نیا  رد  لیـصفت  و  لهج .  نودب 
 . تسا جراخ  قاروا  نیا  هلصوح  زا  نآ 

ینعم نیمه  هب  تشگرب  زین  نآ  هداد ،  رارق  لاـمعا  يرتوکین  هب  عجار  هک  ار  ناـحتما  .ـالمع و  نسحءا  مکیءا  تسا :  هدومرف  هکنیا  و 
هقداص تین  تیشخ و  هب  ار  تیبوصا  هدومرف و  تیبوصا  هب  ریسفت  ار  تینـسحا  هک  اریز  فیرـش ،  ثیدح  نیاربانب  دنک ، دش  رکذ  هک 

ربانب هکلب  دنتـسه ، هیتاذ  هیبیغ  تازایتما  رهاظم  هکنآ  ای  دنا ، حاورا  هیعقاو  تازایتما  دروم  سفن و  هینطاب  روص  اهنیا  و  هدومن ،  عاجرا 
ناحتما سپ ،  دوش ، عقاو  لامعا  هطـساو  هب  زین  تازاـیتما  نیا  ( 595 ،) دـش رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  هیرهاظ ،  لامعا  زا  نطاـب  بلق  رثءاـت 

 . تسه زین  تایتاذ  ناحتما  لامعا 

مالسلا هیلع  ماما ،  ریسفت  زا  رظن  عطق  مینک و  لمح  دوخ  رهاظ  رب  ار  هفیرش  هیآ  هچنانچ  رگا  و 
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بجوم تاـیح ،  توم و  تقلخ  اـیند و  هئـشن  رد  لوصح  سفن  هک  اریز  دوـب ، دـهاوخ  روکذـم  ینعم  ناـمه  هب  ناـحتما  زین  مینک ،  ، 
ییایند و تایح  تابث  مدـع  هب  ملع  اب  هک  اریز  توم ،  اما  و  تسا .  مولعم  تایح ،  تقلخ  اما  تسا :  هئیـس  هنـسح و  لامعا  تازاـیتما 

.ددرگ یم  لصاح  تازایتما  دیامن و  یم  قرف  ناسنا  المعا  هتبلا  هیناف ،  هئشن  نیا  زا  لاقتنا  لوصح 

تسا لمع  باوص  بجوم  هقداص  تین  تیشخ و  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

تیمامت لامک و  رد  نازیم  و  تسا ،  هداد  رارق  فیرش  لصا  ود  رب  ینتبم  ار  لمع  ییوکین  باوص و  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  نادب 
هک تساـم  همذ  رب  و  هصلاـخ .  هدارا  هقداـص و  تین  رگید  و  یلاـعت ،  قح  زا  تیـشخ  فوـخ و  یکی  هداد :  رارق  لـصا  ود  نیا  ار  نآ 

 . مییامن نایب  نآ  یتسرد  باوص و  لمع و  لامک  اب  ار  لصا  ود  نیا  طابترا 

راـثآ لوبق  هک  دوش  ثعاـب  نآ  و  تسا ،  اـهنآ  يراـگزیهرپ  سوفن و  ياوقت  بجوم  یلاـعت  قح  زا  سرت  فوخ و  هک  مییوـگ  سپ ، 
هک ( 596  ) میدرک رکذ  هفلاس  ثیداحا  زا  یضعب  حرش  رد  نیا  زا  شیپ  ام  هک  تسا  نآ  لامجا  نیا  لیـصفت  .دیامن و  رتشیب  ار  لامعا 
نآ شریثءات  دـشاب ، کسانم  تادابع و  خنـس  زا  لمع  نآ  رگا  سپ  تسا ،  يریثءات  سفن  رد  ار  هئیـس  اـی  هنـسح  لاـمعا  زا  کـی  ره 

ات دیامن  تیناحور  داقنم  ار  تعیبط  دیامن و  رهاق  کلم  رب  ار  سفن  توکلم  هبنج  دنک و  هیلقع  ياوق  عضاخ  ار  هیعیبط  ياوق  هک  تسا 
.دسر یلصا  دوصقم  هب  دهد و  تسد  هیحور  تابذج  هک  ماقم  نآ  هب  دسرب 
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بترتم رتهب  نآ  رب  یلـصا  دوصقم  رتباصم و  لمع  نآ  دـهد ، ماـجنا  رتهب  ار  تمدـخ  نیا  دـنک و  رتشیب  ار  ریثءاـت  نیا  هک  یلمع  ره  و 
ناوت و  تسا .  نیمه  نازیم  ار  لامعا  تلـضفا  ابلاغ  و  تسا .  لمع  هباصا  لفکم  دـشاب ، ریثءات  نیا  رد  لـیخد  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، 

.دومن قبطنم  هتکن  نیمه  هب  زین  ار  ( 597) اهزمحءا لامعالا  لضفءا  فورعم  ثیدح 

هحفـص رگا  هتبلا  و  شیالآ ،  تارودـک و  زا  دـنک  كاپ  فاص و  ار  سوفن  اوقت  هک  تسناد  دـیاب  همدـقم ،  نیا  ندـش  مولعم  زا  سپ 
گرزب رـس  و  دیامن ، رتهب  ضرغ  هب  هباصا  رترث و  ؤم  نآ  رد  هنـسح  لامعا  دـشاب ، یفاص  اهنآ  تارودـک  یـصاعم و  بجح  زا  سوفن 

، ار قح  زا  تیـشخ  سپ ،  .دریگ  ماجنا  رتهب  تسا ،  سفن  هلعاف  هدارا  ذوفن  کلم و  رب  توکلم  رهق  تعیبط و  ضاـیترا  هک  تاداـبع ، 
دیاب اهنآ  لامک  نسح و  لامعا و  هباصا  رد  لـیخد  سوفن و  حالـصا  گرزب  لـماوع  زا  یکی  تسا ،  سوفن  ياوقت  رد  ماـت  رث  ؤم  هک 

بجوم ناـسنا و  هیبلاـق  هیبـلق و  لاـمعا  ریثءاـت  رد  رث  ؤم  تسا ،  سفن  تاحلـصم  زا  یکی  دوخ  هکنآ  رب  هوـالع  اوـقت  هک  اریز  درمش ،
دنک و یم  لوبق  ناراگزیهرپ  زا  دـنوادخ  ( 598  .) نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  دـیامرف : یلاعت  يادـخ  هچناـنچ  تسه ،  زین  اـهنآ  یلوبق 

 . سب

هب نآ  زا  لصاح  يوقت  تیشخ و  هچنانچ   ، ) تسا هلعاف  هوق  لزنم  هب  هقیقحلا  یف  هک  لامعا ،  لامک  هباصا و  رد  گرزب  لماع  مود  و 
عنام عفر  دیامن و  لباق  هیفصت  تقیقح  رد  و  تسا )   ) ریثءات طیارش  هلزنم 
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زا تادابع  ردـق  ره  و  تسا ،  نآ  عبات  الماک  تادابع  داسف  تحـص و  صقن و  لامک و  هک  تسا  هصلاخ  هدارا  هقداـص و  تین  دـننک )
تاین تبسن  هک  اریز  تسین ،  نآ  صیلخت  تین و  تیمها  هب  تادابع  رد  زیچ  چیه  .دنرتلماک و  دنشاب  رتصلاخ  تاین  بوش  کیرشت و 

تین دوش و  رداص  نآ  ندب  سفن و  کلم  ماقم  زا  اهنآ  هرکیپ  هچنانچ  تسا ،  داسجا  هب  سوفن  نادبا و  هب  حاورا  تبـسن  تادابع ،  هب 
هکنآ الا  تسین ،  یلاعت  قح  هاگرد  لوبقم  هصلاخ  تین  یب  یتدابع  چـیه  دوش و  رداص  بلق  ماقم  سفن و  نطاب  هبنج  زا  اـهنآ  حور  و 

نالطب و بجوم  دـندومرف  رکذ  مهیلع ،  هللا  ناوضر  اهقف ، هک  تسا  ییایر  نآ  دـشابن و  یکلم  يرهاظ  كرـش  اـیر و  زا  صلاـخ  رگا 
تسا يزجم  حیحص و  یهقف  مکح  عرش و  رهاظ  بسح  هب  هچرگ  دشابن ، ینطاب  کیرشت  زا  صلاخ  رگا  و  تسا ،  رهاظ  يازجا  مدع 
تسین همزالم  سپ ،  .دشاب  یمن  سدقم  هاگـشیپ  لوبقم  تسین و  حیحـص  تادابع ،  رارـسا  تقیقح و  عرـش و  نطاب  بسح  هب  یلو  ، 

(599  .) تسا رایسب  بلطم  نیا  رکذ  زین  رابخا  رد  هچنانچ  نآ .  لوبق  تدابع و  تحص  نیب 

دوخ ياضر  هچ  نآ ،  رد  تسا  قح  ریغ  ياضر  لاخدا  ددرگ ، لـماش  ار  نآ  بتارم  ماـمت  هک  تداـبع ،  رد  كرـش  عماـج  فیرعت  و 
، دشاب دوخ  ياضر  رگا  و  تسا ،  یهقف  يایر  رهاظ و  كرش  دشاب ، مدرم  ریاس  زا  دوخ  ریغ  ياضر  رگا  هک  نآ  الا  دوخ ، ریغ  ای  دشاب 

رظن رد  و  تسا ،  ینطاب  یفخ  كرش  نآ 
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دهد هقدص  ای  يزور ،  تعسو  يارب  دناوخب  بش  زامن  هک  یـسک  الثم  تسین .  قح  هاگرد  لوبقم  تسا و  زیچان  لطاب و  فراعم  لها 
نیا دـهاوخب ، ار  روما  نیا  وا  تیانع  زا  دـنکب و  یلاعت  قح  يارب  ار  اهنیا  ینعی  لاـم ،  هیمنت  يارب  دـهد  تاـکز  اـی  تاـیلب ،  عفر  يارب 

یلاعت قح  تدابع  نیا  نکل  دوش ، بترتم  وا  رب  زین  راـثآ  نیا  هیعرـش  طیارـش  ازجا و  هب  ناـیتا  اـب  يزجم و  حیحـص و  هچرگ  تداـبع 
هیویند هیناسفن  تابولطم  هب  ندیـسر  ایند و  ریمعت  يارب  تدابع  نیا  هکلب  دوب ، دهاوخن  هناصلاخ  هدارا  هقداص و  تین  ياراد  و  تسین ، 

تسین و قح  يارب  صلاخ  زین  دـشاب ، تشهب  قوش  منهج و  زا  سرت  يارب  تادابع  رگا  هچنانچ  تسین .  باصم  وا  لـمع  سپ  تسا ، 
تادابع وحن  نیا  ياراد  ناسنا  و  تسا ،  سفن  ناطیـش و  يارب  صلاخ  تادابع  نیا  هک  تفگ  ناوت  هکلب  .درادن  نآ  رد  هناقداص  تین 
تسامش سفن  تب  اهتب  ردام  هدیتسرپ  ار  گرزب  تب  طقف  هکلب  دشاب ، کیرشت  ات  هدرکن  اهنآ  رد  لخاد  هجو  چیه  هب  ار  قح  ياضر  ، 

(600 .)

اهنآ رب  يراثآ  ینعی ،  هدومرف ،  لوبق  هبترم  کی  هب  دوخ  هعـساو  تمحر  ام و  فعـض  هطـساو  هب  یلاعت  قح  ار  تاداـبع  زا  هنوگ  نیا 
اهنآ لوبق  طیارـش  نآ و  روضح  بلق و  لابقا  هیرهاظ و  طیارـش  هب  ناسنا  رگا  هک  هداد  رارق  اهنآ  لباقم  رد  یتاـیانع  هدومرف و  بترتم 

.ددرگ زاجنا  اه  هدعو  مامت  دوش و  بترتم  اهنآ  رب  راثآ  نآ  مامت  دنک ، مایق 

یلاعت قح  بح  يارب  هک  رارحا  تدابع  اما  .ءارجا و  دیبع و  تدابع  لاح  اهنیا 
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ماقم لوا  تسین ،  نآ  رد  اـهنآ  كرحم  تشهب  قوش  منهج و  زا  فوخ  و  دوش ، یم  عقاو  تداـبع  لـها  ار  سدـقم  تاذ  نآ  نتفاـی  و 
سفن هک  یمادام  تسا .  جراخ  هلـصوح  زا  دـیاین و  نایب  هب  هک  تسا  رگید  جراـعم  تاـماقم و  اـهنآ  يارب  زا  و  تسا .  رارحا  اـیلوا و 

ات دـشاب  هتـشادن  یهار  قح  ریغ  نآ  رد  ددرگ و  راـیغا  زا  یلاـخ  لد  دـیاب  تسین ،  صلاـخ  دراد ، دوبعم  دـباع و  تداـبع و  هب  هجوـت 
 : لاق میلـس .  بلقب  هللا  یتءا  نم  الا  لجوزع :  هللا  لوق  نع  هتلءاس  لاق :  تسا :  دراو  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  .دشاب  صلاخ 

یف دـهزلاب  دارءا  امنا  .طقاس و  وهف  کش  وءا  كرـش  هیف  بلق  لـک  و  لاـق :  هاوس .  دـحءا  هیف  سیل  هبر و  یقلی  يذـلا  میلـسلا  بلقلا 
(601  .) هرخال مهبولق  غرفتل  ایندلا 

رد هک  لجوزع  يادـخ  هدومرف  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  مدرک  لا  ؤس  تفگ  قباـس ،  ثیدـح  يوار  هنییع ،  نب  ناـیفس 
هن لام و  دهد  یمن  عفن  هک  يزور  ( ) 602  .) میلـس بلقب  هللا  یتءا  نم  الا  نونب .  لام و ال  عفنی  موی ال  دیامرف : یم  تمایق  زور  فصو 

تسین هکنآ  لاح  ار و  دوخ  راگدرورپ  دنک  یم  تاقالم  هک  تسا  نآ  میلـس  بلق  دومرف : ملاس )  بلق  اب  دیایب  هک  یـسک  رگم  دالوا ،
هدومرف هدارا  هک  تسین  نآ  زج  و  نآ .  تسا  طقاس  دـشاب ، دـیدرت  اـی  كرـش  نآ  رد  هک  یبلق  ره  و  دومرف : .وا  ياوس  يدـحا  نآ  رد 

 . ترخآ يارب  اهنآ  ياهلد  دوش  غراف  ات  ایند  رد  ار  دهز  ادخ 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


هجرد زا  یفخ ،  كرش  هچ  یلعج و  كرش  هچ  دشاب ، کش  كرش و  شوخ  تسد  دشاب و  هتشاد  هار  قح  ریغ  نآ  رب  هک  یبولق  هتبلا 
رد یتح  قح .  ریغ  رب  نوکر  بابـسا و  رب  داـمتعا  ( 603  ) تسا یفخ  كرـش  زا  و  تسا .  طقاس  راگدرورپ  سدـق  رـضحم  رد  رابتعا 
زا لد  رد  قح  ریغ  نتـشاد  هار  و  تسا .  یفخ  كرـش  زا  رطاخ  رد  یبلطم  ندـنام  داـی  يارب  يرتشگنا  لـیوحت  هک  تسا  دراو  تیاور 

یبتارم زین  کش  يارب  هچنانچ  سدـقم .  تاذ  نآ  هاگلزنم  زا  تسا  قح  ریغ  جارخا  تین  صـالخا  .دور و  یم  رامـش  هب  یفخ  كرش 
قلطم .دوش  لصاح  نامیا  ناصقن  نیقی و  فعـض  زا  هک  تسناد  دـیاب  یفخ  کش  ار  یـضعب  یلعج و  کش  ار  نآ  زا  ضعب  هک  تسا 
هبترم و  تسا .  نآ  زا  زین  روـما  رد  لزلزت  هچناـنچ  تسا ،  ناـمیا  یتسـس  نیقی و  فعـض  زا  قوـلخم  هب  هجوـت  قـح و  ریغ  رب  داـمتعا 

 ، تسا تارثک  تانیعت و  تافاضا و  طاقـسا  یقیقح  دـیحوت  سپ ،  تسا .  دـیحوت  رد  نیکمت  مدـع  نیولت و  تلاح  کـش ،  ياـفخا 
 . تسا کش  كرش و  قلطم  زا  یلاخ  بلق  میلس  بلق  و  تسا .  کش  زا  صولخ  نآ  رد  نیکمت  و  یتافص ،  یئامسا و  تارثک  یتح 

مک مک  هک )  تسا  نآ   ) ایند رد  دهز  تیاغ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ...دهزلاب  دارءا  امنا  و  دـیامرف : یم  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  و 
.دنک ادیپ  یعقاو  بولطم  یلصا و  دوصقم  هب  هجوت  و  ددرگ ، رفنتم  دوش و  فرصنم  نآ  زا  بلق 

دوصقم هک  دوش  رهاظ  ثیدح  ردص  زا  و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


هریاد ماـمت  اـیند  نیارباـنب ،  تسا .  ناـمه  قلطم  لوق  هب  ترخآ  و  تسا ،  عوجر  تیاـهن  دوـجو و  هریاد  ياوـصقلا  تیاـغ  ترخآ  زا 
رایغا هب  هجوت  دـشاب و  قح  ریغ  وا  بلق  رد  هک  سک  ره  سپ ،  یلاعت .  قح  ریغ  زا  تسا  بلق  صولخ  مزلتـسم  نآ  رد  دـهز  و  روهظ ،

 ، تسا قح  ریغ  هچ  ره  هلمجلاب  جرادم ،  تالامک و  ای  يورخا  روص  هچ  نیونعم  روما  ای  دشاب  يدام  یکلم  روما  زا  هچ  دشاب ، هتشاد 
هچرگ دشاب ، یم  تسا ،  تشهب  بتارم  یلعا  هک  ءاقل ، تشهب  یقیقح و  ترخآ  زا  مورحم  و  ایند ، رد  تسین  دهاز  تسایند و  لها  زا 

.دنفلتخم و نآ  تاماقم  يویند و  لاوما  رد  ایند  لها  هچنانچ  دـشاب ، هبترم  یلاع  ياهتـشهب  يونعم و  تالامک  زا  رگید  بتارم  ياراد 
 . تسا رود  یسب  ندوب  هللا  لها  زا  تاماقم  نآ 

صالخا فیرعت  رد  لصف ، 

یم تسا )   ) لوادتم فراعم  كولس و  باحصا  شیپ  هک  ار  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  ام  هک  دندرک  ییاهفیرعت  صالخا  يارب  زا  هک  نادب 
 . لامجا قیرط  هب  مینک 

: دیامرف هرس ،  سدق  يراصنا ،  هللادبع  هجاوخ  کلاس ،  میکح  فراع  بانج 

بوش هک  نآ  زا  تسا  معا  نیا  و  یطلخ .  ره  زا  تسا  لمع  ندومن  یفاص  صـالخا  ( 604  .) بوش لک  نم  لمعلا  هیفصت  صالخالا 
 . يرگید تاقولخم  ياضر  هب  بوش  ای  دشاب ، هتشاد  دوخ  ياضر  هب 

هیف هللا  ریغلا  نوکی  نءا  لمعلا  هیزنت  لیق :  دـنا : هدرک  یتافیرعت  نآ  يارب  زا  بولق  باحـصا  هک  تسا  لوقنم  یئاـهب  لـجا  خیـش  زا  و 
نآ رد  ادخ  ریغ  يارب  زا  هکنیا  زا  تسا  لمع  ندومن  هزیکاپ  نآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  بیسن . 
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نآ هک  هدش  هتفگ  و  ( 605  ) نیرادلا یف  اضوع  هیلع  هلماع  دیری  نءا ال  لیق :  و  تسا .  قباس  فیرعت  هب  بیرق  زین  نیا  .دشاب و  یبیصن 
اهنآ ناـصلخم  هک  تسا  هدـش  لـقن  ناـیبلا  بئارغ  بحاـص  زا  .اـیند و  ود  رد  نآ  يارب  یـضوع  نآ  لـماع  دـنکن  هدارا  هک  تسا  نیا 

تیدوبع دح  زا  دننکن  زواجت  و  ار ، نآ  لها  ملاع و  هن  وا و  تیدوبع  رد  ار  دوخ  دـننیبن  هک  يروط  هب  دـننک  ادـخ  تدابع  هک  دنتـسه 
قیرط نآ  و  هدرک .  كولـس  ار  نید  هار  شرع ،  اـت  كاـخ  زا  وا  ظوظح  هدـنب  زا  دـش  طـقاس  هک  یتقو  سپ ،  تیبوبر .  هدـهاشم  رد 

قح هک  ینید  تسا  نیا  .ار و  راگدرورپ  لامج  حور  دوهـش  هطـساو  هب  ثداوح  ندید  زا  دشاب  صلاخ  هک  تسا  یتیدوبع  یگدـنب و 
رون صلاخ  نید  و  ( 606  .) صلاخلا نیدلا  هللا  الا  دومرف : ار و  نآ  دومرف  صیلخت  قح  ریغ  زا  دوخ و  يارب  تسا  هدومرف  رایتخا  یلاعت 

ار دوخ  ناگدنب  هدومرف  توعد  یلاعت  يادخ  ییوگ  تینادحو .  تمظع و  رون  نابایب  رد  ثودح ،  ندش  یـشالتم  زا  سپ  تسا  مدق 
.وا يوس  هب  اهنآ  لابقا  رد  رایغا  زا  ار  دوخ  رس  ندومن  صیلخت  يوس  هب  هراشا  هیبنت و  لیبس  رب 

 ، هینانءالا هیریغلا و  بوش  نع  صلاخلا  نیدـلا  هللا  ـالءا ، تسا :  هتفگ  هک  تسا  لـقن  ( 607  ،) یبرع نیدـلا  ییحم  ققحم ،  خیـش  زا  و 
(608  .) نوکی هللا الف  هقیقحلاب  نیدلا  صلخ  امل  الا  نید و  لعفال و ال  هفصال و  کل و  تاذ  الف  هیلکلاب  هیف  کئانفل  کنءال 

تسا یقاب  تینانع  تیریغ و  تیدوبع و  موسر  ات 
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باـبرا شیپ  تسا  كرـش  نیا  و  تسا .  تیناـنع  تیریغ و  هب  بوش  تسا ،  راـک  رد  نید  صـالخا و  تداـبع و  دوـبعم و  دـباع و  و 
هب ناکما  قفا  هکنآ  اب  .درادن و  هار  دـحاو  قح  تاذ  زج  اهنآ  بلق  رد  و  تسا ،  بوبحم  تایلجت  هشقن  صولخ  لها  تدابع  فراعم . 

مامت هب  فصو ،  نیا  اب  هدش ،  عفترم  یلکب  تیریغ  موسر  هدـش و  ادـیپ  اهنآ  يارب  یقیقح  قلطم  وند  یتاذ و  یلدـت  لصتم و  بوجو 
هب هراشا  هچنانچ  تسا ،  یلجتلاب  تیدوبع  هکلب  تسین ،  رکفتلاب  هیورلاب و  اهنآ  تیدوبع  .دنیامن و  یم  مایق  مادقا و  تیدوبع  فیاظو 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  جارعم  بش  زامن  دراد  ینعم  نیا 

تسا لمع  زا  دعب  صالخا  نایب  رد  لصف ، 

زا ناسنا  هک  تسا  نآ  رب  صیرحت  لـمعلا  نم  دـشءا  صلخی  یتح  لـمعلا  یلع  ءاـقبالا  هک  تسا  هفیرـش  ثیدـح  رد  هچنآ  هک  نادـب 
لاح رد  ناسنا  هک  دوش  هاگ  هک  اریز  نآ .  زا  دعب  هچ  نآ و  نایتا  نیح  رد  هچ  دـیامن ، تبظاوم  تاعارم و  دـیاب  دـنک  یم  هک  یلامعا 

ایر هب  نآ  رکذ  هطساو  هب  لمع  زا  دعب  یلو  دشاب ، نآ  ریغ  بجع و  ایر و  زا  یلاخ  دهد و  لیوحت  صقن  بیع و  یب  ار  نآ  لمع  نایتا 
لمعلا نم  دشءا  لمعلا  یلع  ءاقبالا  لاق :  هنا  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبا  نع  تسا :  دراو  یفاک  فیرـش  ثیدح  رد  هچنانچ  .دوش  التبم 

 ، یحمتف اهرکذی  مث  ارس ، هل  بتکف  هل ،  کیرش  هدحو ال  هقفن هللا  قفنی  هلـصب و  لجرلا  لصی  لاق :  لمعلا ؟  یلع  ءاقبالا  ام  و  لاق :  . 
هل بتکتف 
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(609) .ءایر هل  بتکتف  یحمتف ،  اهرکذی  مث  هینالع ، 

 : تفگ يوار  لمع ."  زا  تسا  رت  تخـس  لمع  تاعارم  : " دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا ،  هالـصلا و  هیلع  مولعلارقاب ،  ترـضح  زا 
یمن لمع  رد  ایر  ینعی   ) کیرـش یب  دحاو  يادخ  يارب  دیامن  یم  یقافنا  ای  دـنک  یم  هلـص  درم  : " دومرف تسیچ "؟  لمع  تاعارم  "

دوش وحم  سپ  ار ، لمع  نآ  دنک  یم  رکذ  نآ  زا  سپ  دنهد ، وا  هب  یناهنپ  باوث  یناهنپ و  وا  يارب  لمع  نآ  دوش  هتـشون  سپ  .دنک ،)
نآ و دوش  وحم  سپ  ار ، نآ  دـنک  رکذ  نآ  زا  سپ  .دـنهد ) وا  هب  اراکـشآ  تدابع  باوث  ینعی   ) .اراکـشآ وا  يارب  دوش  هتـشون  نآ و 

". ایر وا  يارب  دوش  هتشون 

ياضر ادخ و  يارب  دروآ  اج  هب  هک  ار  یلمع  هک  دنکن  نامگ  تسین .  نومءام  سفن  ناطیش و  رـش  زا  هاگ  چیه  شرمع  رخآ  ات  ناسنا 
تـسا نکمم  دیامنن ، نآ  زا  تبقارم  تبظاوم و  رگا  دنام ، ظوفحم  نآ  رد  ثیبخ  سفن  رـش  زا  رگید  درکن ، لخاد  نآ  رد  ار  قولخم 

مـشچ هب  دهاوخب  ار  دوخ  بش  زامن  الثم  .دـیامن  هراشا  هیانک و  هب  ار  نآ  راهظا  هک  دوش  هاگ  و  نآ .  راهظا  هب  دـنک  راداو  ار  وا  سفن 
دوخ لمع  سفن  هیفخ  دیاکم  اب  و  دنک ، يرکذ  مدرم  ناذا  ای  تاجانم  رحـس و  دب  ای  بوخ  ياوه  زا  سولاس  هقح و  اب  دـشکب ، مدرم 

شکرـس سفن  راهم  و  دیامن ، تبظاوم  دوخ  لاح  زا  نابرهم  راتـسرپ  بیبط و  لثم  دیاب  ناسنا  .دنک  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  عیاض و  ار 
ناسنا دنالسگب و  ار  راهم  تلفغ  درجم  هب  هک  دهدن  تسد  زا  ار 
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هرامءال سفنلا  نا  هراما .  سفن  ناطیـش و  رـش  زا  درب  هانپ  یلاـعت  يادـخ  هب  لاـح  ره  رد  و  دـناشک ، تکـاله  تمذـم و  كاـخ  هب  ار 
(610  .) یبر محر  ام  الا  ءوسلاب 

مهم لکـشم و  رایـسب  روما  زا  نآ ،  رب  ءاقبا  تبقارم و  و  نآ ،  ریغ  اـیر و  كرـش و  بتارم  ماـمت  زا  تین  صیلخت  هک  تسناد  دـیابب  و 
 ، لمع هب  هثعاب  هدارا  زا  تسا  ترابع  تین  هک  اریز  تسین ،  روسیم  رـسیم و  هللا  ءاـیلوا  صلخ  يارب  زج  نآ  بتارم  ضعب  هکلب  تسا ، 

.دـهد لیکـشت  ار  نآ  هلکاش  ناسنا و  تاذ  نطاب  هک  تسا  هیناسفن  تاکلم  عبات  تایاغ  نیا  هچنانچ  تسا ،  هریخا  تاـیاغ  عباـت  نآ  و 
نآ هب  ندیـسر  وا  لامآ  تیاغ  تسا ،  هدـش  وا  حور  هلکاش  هیناسفن و  هکلم  بح  نیا  تسا و  تساـیر  هاـج و  بح  ياراد  هک  یـسک 

يارب وا  لاـمعا  تسا و  یناـسفن  بوـلطم  ناـمه  وا  كرحم  یعاد و  تسا و  تیاـغ  نآ  عباـت  وا  زا  هرداـص  لاـعفا  و  تسا ،  بوـلطم 
سفن بح  هک  یسک  .دش و  دناوتن  صلاخ  وا  لمع  تسوا ،  بلق  رد  بح  نیا  هک  یمادام  .ددرگ  رداص  وا  زا  بولطم  نآ  هب  لوصو 

كرحم و تسا و  هیناـسفن  تاـمیالم  هب  ندیـسر  وا  بولطم  تیاـهن  دـصقم و  تیاـغ  تسوا ،  سفن  هرکاـش  هکلم و  یهاوـخدوخ  و 
روح و لیبق  زا  هیورخا  تابولطم  ای  دـشاب ، هیویند  تاـبولطم  هب  لوصو  يارب  وا  لاـمعا  هچ  تسا ،  تیاـغ  نیمه  لاـمعا  رد  وا  یعاد 

يارب رگا  تسا ،  راک  رد  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  تینانا و  هک  یمادام  هکلب  هئشن .  نآ  معن  تانج و  روصق 
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زین نآ  و  تسا ،  شیوـخ  تیناـسفن  دوـخ و  يارب  دـنز ، یمدـق  اـی  دـنک  یمادـقا  زین  هـیحور  تـالامک  لیـصحت و  فراـعم  لیـصحت 
دوخ يارب  دهاوخ ، ار  ادخ  رگا  هکلب  .دوشن  عمج  مهاب  یهاوخادخ  یهاوخدوخ و  تسا  مولعم  و  یهاوخادخ .  هن  تسا  یهاوخدوخ 

 . تسا تیناسفن  دوخ و  بولطم  تیاهن  دصقم و  تیاغ  دهاوخ و 

لامک عبات  لامعا  صقن  لامک و  و  دیاین ، سکره  زا  هک  تسا  یگرزب  رایسب  راک  كرش  قلطم  زا  تین  صیلخت  هک  دش  مولعم  سپ ، 
فیرـش ثیدـح  رد  و  میدومن .  نآ  هب  هراشا  هچنانچ  تسا ،  لمع  هیتوکلم  هبنج  هیلعف و  تروص  تین  هک  اریز  تسا ،  تاین  صقن  و 

 ، تسا لضفا  لمع  زا  تین  لمعلا .  یه  هینلا  نا  و  الءا ، لمعلا .  نم  لضفءا  هینلاو  دیامرف : هک  اجنآ  دیامن  یم  بلاطم  نیمه  هب  هراشا 
 ، تسا تقیقح  رب  ینبم  هکلب  دـنا ، هداد  لامتحا  یـضعب  هچنانچ  تسین ،  هغلابم  رب  ینبم  نیا  و  تسا .  لـمع  تقیقح  ماـمت  تین  هکلب 

دحاو لمع  هچنانچ  تسا .  نآ  هب  لامعا  صقن  لامک و  داسف و  تحص و  و  تسا ،  وا  لصحم  لصف  لمع و  هلماک  تروص  تین  اریز 
یهاگ و  یلعا ،  توکلم  خنس  زا  یهاگ  و  تسا ،  صقان  یهاگ  مات و  یهاگ  و  تسا ،  نیهوت  یهاگ  میظعت و  یهاگ  تین  هطـساو  هب 

ءازجا و رد  قفاـنم  نـالف  زاـمن  مالـسلا و  هیلع  بلاـط ،  یبا  نب  یلع  زاـمن  رهاـظ  .دراد  هشهدـم  هشحوم  تروص  لفـسا و  توکلم  زا 
شتروص دنک و  هللا  یلا  جارعم  لمع  نآ  راب  کی  نآ  نکیل  درادن ، یتوافت  چیه  لمع  يرهاظ  تروص  و )  ) طیارش
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.درادن هیبش  تملظ  تدش  زا  تسا و  لفـسا  توکلم  شتروص  دـنک و  طوقـس  منهج  هب  لمع  نآ  اب  يرگید  و  تسا ،  یلعا  توکلم 
یم ورف  اهنآ  حدم  رد  یلاعت  يادخ  هیآ  نیدـنچ  دـنهد ، یم  ادـخ  هار  رد  ع )   ) تمـصع هداوناخ  هک  نیوج  نان  صرق  دـنچ  هطـساوب 
نیا تروص  هک  نیا  اب  تسا .  یمهم  رما  نداد  ارقف  هب  ار  دوخ  ياذغ  یگنـسرگ و  زور  هس  ود  دـنک  یم  نامگ  لهاج  ( 611) .دتسرف
حور تسا .  هناقداص  تین  صلاخ و  دـصق  هطـساو  هب  نآ  تیمها  تسین ،  یمهم  زیچ  دوش و  رداص  دوش  یم  سک  ره  زا  لامعا  لیبق 

هیلع و هللا  یلص  مرکا ،  یبن  رهاظ  تروص  تسا .  تیمها  ردق  نیا  ياراد  هک  تسا  رداص  یفاص  میلس  بلق  زا  فیطل و  يوق و  لمع 
یعمج اب  ترـضح  نآ  دندیـسر و  یم  شکرابم  روضح  هب  هک  بیرغ  بارعا  زا  یـضعب  اذـهل  و  تشادـن ،  یقرف  مدرم  ریاـس  و  هلآ ، 

حور دنک ، یم  زاتمم  ریغ  زا  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هچنآ  و  ( 612 (؟ دیتسه ربمغیپ  کی  مادک  دندیسرپ : یم  دندوب ، هتسشن 
تروص هب  یش ء  تیئیش  هک  تسا  ررقم  هیلقع  مولع  رد  و  شفیرـش .  ندب  كرابم و  مسج  هن  تسا ،  رورـس  نآ  فیطل  يوق  گرزب 
بناجا بیارغ و  هب  طالتخا  هک  اریز  تسا ،  صقان  لصف  سنج و  هب  و  تسا ،  مات  دح  لصف  هب  دـیدحت  هکلب  نآ .  هدام  هن  تسا  نآ 

تسا بناجا  بیارغ و  زا  سنج  هدام و  و  تسا ،  نآ  تیمامت  فیرعت و  تقیقح و  هب  رضم  یش ء ، یفانم  هب  یفرعم  و 
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هبنج لاـمعا و  روص  ناـمه  لاـمعا  تقیقح  ماـمت  سپ ،  تسا .  لـصف  تیلعف و  تروـص و  زا  تراـبع  هک  یـش ء  تقیقح  هب  تبـسن 
هب رظن  لوا  فیرش  ثیدح  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هک  دش  مولعم  نایب  نیا  زا  و  تسا .  تین  هک  تسا  اهنآ  هیتوکلم 

مییوگ هچنانچ  تسا ،  لـمع  زا  لـضفا  تین  يداـم و  ءزج  زا  لـضفا  يروص  زج  تسا  هدومرف  و  هدومرف ،  اـهنآ  داوم  لاـمعا و  روص 
لمع و هب  تین  قلعت  هب  هکلب  دشاب ، ندب  حور  یب  ندب  و  دـشاب ، حیحـص  تین  یب  لمع  هک  دـیاین  مزال  و  تسا .  ندـب  زا  لضفا  حور 
ره یتوکلم  يروص  ءزج  ندب ،  حور و  لمع و  تین و  زا  طلتخم  نوجعم  نیا  .ددرگ و  ندب  کی  نیا  لمع و  کی  نآ  ندـب  هب  حور 
نآ یناث  رد  و  ( 613  .) هلمع نم  ریخ  نم  ؤملا  هین  تسا :  روهـشم  ثیدـح  ینعم  نیا  و  تسا .  نآ  یکلم  يدام  ءزج  زا  لـضفا  کـی 

لمع لمعلا .  یه  هینلا  نا  و  الا ، تسا :  هدومرف  و  رهاظ ، رد  رهظم  توکلم و  رد  کلم  تین و  رد  لمع  يانف  هب  هدومرف  رظن  ترـضح 
 ، نآ زا  سپ  .دنرادن  یلالقتـسا  دوخ  زا  دنتـسه و  یناف  تاین  رد  لامعا  مامت  و  تسین .  راک  رد  يزیچ  تین  ریغ  و  تسا ،  تین  نامه 

هلکاش عبات  لامعا  و  دـیامن ، یم  لمع  دوخ  هلکاش  رب  سکره  هتلکاش .  یلع  لمعی  لک  لـق  یلاـعت :  يادـخ  لوق  هب  دومرف  داهـشتسا 
رد هرمخم  تاکلم  حور و  ینطاب  تئیه  هچرگ  سفن  هلکاش  و  تسا .  سفن 
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و دنتـسه ، نآ  هیوناث  هلکاش  تاین  و  سفن ،  هیلوا  هلکاـش  تاـکلم  هک  تفگ  ناوت  .دـنا  سفن  هیرهاـظ  هلکاـش  تاـین  نکل  تسا ،  نآ 
ریغ هب  دـجنگ  یمن  ام  ریمـض  رد  دوش  رهاظ  اجنیا  زا  و  تسا .  تین  هلکاش  تسا :  هدومرف  ترـضح  هچنانچ  تساـهنآ ،  عباـت  لاـمعا 

سک تسود 

سب تسود  ار  ام  هک  هد  نمشد  هب  ار  ملاع  ود  ره 

مالسلاو

نورشعلا يداحلا و  ثیدحلا 

مکی تسیب و  ثیدح 

دمحم نب  نسحلا  نع  دایز ، نب  دیمح  نع  هجو ،  هللا  مرک  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دـمحم  مهماما ،  هقرفلا و  هجح  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
دنع هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  ناک  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع  صفح ،  نب  بیهو  نع  هعامـس ،  نب 

نوکءا الا  هشئاع ،  ای  لاقف :  رخءات ؟ ام  کبنذ و  نم  مدقت  ام  کل  هللا  رفغ  دـق  کسفن و  بعتت  مل  هللا  لوسر  ای  تلاقف :  اهتلیل ، هشئاع 
 . هط یلاعت :  هناحبـس و  هللا  لزناف  هیلجر ،  عباصءا  فارطءا  یلع  موقی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  ناک  و  لاق :  اروکـش ؟ ادبع 

(616  ) یقشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام 

 : همجرت

سپ وا ، بش  رد  هشیاع  شیپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دوب  مالـسلا :  هیلع  رقاب ، ترـضح  دومرف  هک  هدش  لقن  ریـصب  یبا  زا 
هدوب شیپ  هچنآ  وت  يارب  دـنوادخ  تسا  هدـیزرمآ  هکنآ  لاـح  ار و  دوخ  ناـج  يزادـنا  یم  تمحز  هب  ارچ  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : 

 : مالسلا هیلع  رقاب ، ترضح  دومرف  رازگساپس ! هدنب  مشابن  ایآ  هشیاع  يا  دومرف : دیآ ؟ نیا  زا  سپ  هچنآ  وت و  هانگ  زا  تسا 
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 . هط یلاعت :  هناحبس و  ادخ  داتسرف  ورف  سپ  دوخ ، ياپ  ود  ياهتشگنا  رس  رب  داتسیا  یم  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دوب  و 
 .( یتفا تقشم  هب  ات  ار  نآرق  وت  رب  میداتسرفن  ورف  ام  يداه  قح  بلاط  يا  ای  دمحم  ینعی  ( ) 617  .) یقشتل نآرقلا  انلزنءا  ام 

ام کبنذ و  نم  مدقت  ام  هللا  کل  رفغیل  .انیبم  احتف  کل  انحتف  انا  حتف :  هروس  رد  یلاعت  ادخ  لوق  هب  تسا  هراشا  کل  هللارفغ  دـق  حرش 
.دیآ نیا  زا  سپ  هچنآ  وت و  هانگ  زا  هتفرگ  یشیپ  هچنآ  وت و  يارب  دزرمایب  ات  اراکشآ ، یندوشگ  وت  يارب  میدوشگ  ام  ( 618) .رخءات

رکذ هب  ام  مرکم و  یبن  تمصع  اب  دشاب  هتشادن  تافانم  هک  دنا  هدومرف  هفیرـش  هیآ  رد  یتاهیجوت  مهیلع ،  هللا  ناوضر  املع ، هک  نادب 
هب تفرعم  لها  هچنآ  نآ  زا  سپ  و  میزادرپ ،  یم  ( 619) دندومرف لقن  یلاعت ،  هللا  همحر  یسلجم ،  همالع  موحرم  هک  اهنآ  زا  یـضعب 

 . مییامن یم  نایب  المجم  دندرک  نایب  دوخ  کلسم  بسح 

تعافش هب  هک  تسا  تما  هانگ  هانگ  زا  دوصقم  هکنآ  یکی  تسا :  یلاوقا  هیآ  نیا  لیوءات  رد  هعیش  يارب  زا  هدومرف  یـسلجم  موحرم 
نیا دی  ؤم  و  تسا .  تما  ترضح و  نآ  نیب  هک  تسا  یلاصتا  يارب  ترـضح  نآ  هب  تما  ناهانگ  تبـسن  .دوش و  هدیزرمآ  ترـضح 

 : مالسلا هیلع  قداص ،  ترضح  زا  رمع  نب  لضفم  هدرک  تیاور  هچنآ  تسا  لامتحا 

مدقت ام  یلع  هعیش  بونذ  رفغی  نءا  هل  نمض  هناحبس  هللا  نکلو  بنذ  هل  ناک  ام  هللاو ،  لاقف :  هیالا ،  هذه  نع  لجر  هلءاس  لاق : 
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(620) .رخءات ام  مهبنذ و  نم 

 . هل اـهرفغ  مث  هتعیـش  بونذ  هلمح  هللا  نکلو  بنذـب ،  مه  ـال  و  بنذ ،  هل  ناـک  اـم  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هنع ،  دـیزی  نب  رمع  يور  و 
نآ زا  سپ  درک ، لـیمحت  وا  رب  ار  وا  هعیـش  بونذ  یلاـعت  يادـخ  نکیلو  درک ، یهاـنگ  هدارا  هن  و  یهاـنگ ،  وا  يارب  زا  دوبن  دوـمرف :

.وا يارب  ار  نآ  دیزرمآ 

دیاب تسین .  هدئاف  زا  یلاخ  لامجا  قیرط  هب )   ) نآ هب  هراشا  هک  تسا  یهیجو  نافرع  برـشم  رد  هیجوت  نیا  يارب  زا  دیوگ  هدنـسیون 
و دـشاب ، یم  تسا ،  ءامـسا  همئا  ماما  هک  مظعالا ،  هللا  مسا  رهظم  لماک  ناسنا  تباـث  نیع  هک  تسا  ررقم  دوخ  لـحم  رد  هک  تسناد 

نایعا سپ ،  تسا .  دوجوم  ققحت  ملاع  نیع و  رد  و  ررقم ، نایعا  ملاع  ملع و  رد  لماک  ناـسنا  نیع  لـظ  رد  تادوجوم  ریاـس  ناـیعا 
ملاع رد  دنتـسه  وا  لـالج  لاـمج و  رهاـظم  تادوجوم  عیمج  و  ناـیعا ،  ملاـع  رد  تسا  لـماک  ناـسنا  نیع  رهظم  دوجو  هریاد  عیمج 

یعیرـشت ای  ینیوکت  بونذ  هچ  دـنک ، زورب  رهاظم  زا  هک  یبنذ  ره  دوش و  عقاو  ققحت  ملاع  رد  هک  صقن  ره  تهج ،  نیا  زا  .روهظ و 
و ( 621  ،) کسفن نمف  هئیـس  نم  کباصءا  ام  هچرگ  .زاجم  هبعاش  یب  اتقیقح و  تسا  بوسنم  رهاظ  هب  رهظم  رهاظ و  مکح  هب  دشاب ،
: دیامرف و  ( 623  .) نورخآلا نوقباسلا  نحن  دیامرف : هچنانچ  رایـسب ، رابخا  رد  بلطم  نیا  هب  هراشا  و  ( 622  .) هللادنع نم  لک  لق  نکل 

یحور هللا  قلخ  ام  لوءا  دیامرف : و  ( 624  .) همایقلا موی  یئاول  تحت  هنود  نم  مدآ و 
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و ( 627  ) هللا فرع  ام  اـنالول  دـیامرف : و  هکئـالملا .  تسدـقف  انـسدق  ( 626  ،) هکئالملا تحبـسف  انحبـس  دـیامرف : و  ( 625  ) يرون اـی 
هیلع و هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  هک  تسا  یثیدح  رد  و  ( 629  .) هللا هجو  نحن  دیامرف : و  ( 628  .) كالفالا تقلخ  امل  كال  ول  دیامرف :

تخرد نآ  گرب  هلزنم  هب  نایعیـش  و  نآ ،  ياـه  هخاـش  هلزنم  هب  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه ،  همئا  و  تسا ،  رجـش  هقاـس  هلزنم  هـب  هـلآ ، 
عقاو یناصقن  هبیط  هرجـش  رد  دـبای ، یناصقن  هک  رهاظم  زا  کی  ره  و  تسا ،  رهاظم  هب  تیالو  هبیط  هرجـش  تنیز  سپ  ( 630) .دنتسه

رب تمحر  دوخ  لماش  نارفغ  هب  دوخ  هماـت  تمحر  هب  یلاـعت  قح  و  تسا ،  قلطم  یلو  بونذ  تادوجوم  عیمج  بونذ  سپ ،  .ددرگ 
تحت رد  دوش ، عقاو  یهانگ  نیا  زا  سپ  هچنآ  ناینیـشیپ و  زا  تسا  هانگ  هچنآ  دیامرف  یم  هدومرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  یبن 

 . نیمحارلا محرءا  عفـشی  نم  رخآ  و  دنـسر ، دوخ  هلماـک  تداعـس  هب  ققحت  هریاد  ماـمت  وت  تعافـش  هب  و  ددرگ ، عـقاو  هماـت  ترفغم 
(631)

یجرا دندومرف : هک  ( 632  .) یـضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و  دیامرف : یم  هک  تسا  هیآ  نآ  دادـع  رد  هفیرـش  هیآ  کلـسم  نیا  رب  و 
تاذ نیا  تما  مما  عیمج  هک  اریز  دـشاب ، هفلاس  مما  بونذ  تسا  نکمم  همدـقم  بونذ  کلـسم ،  نیارباـنب  و  ( 633  ) نآرقلا یف  هیآ 

تیالو هرجـش  قاروا  زا  هنود  نم  مدآ و  و  دنتـسه ، قلطم  یلو  رهاظم  هیمتخ و  تعیرـش  هب  توعد  ایبنا  توعد  عیمج  و  دنا ، سدـقم 
.دنتسه

دندومرف رکذ  هنع ،  هللا  یضر  ( 634  ) یضترم دیس  هک  تسا  نآ  مود  هیجوت 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ هک  تسا  نآ  دارم  هدـش و  لوعفم  هب  هفاضا  اجنیا  رد  و  لوعفم ،  هب  لعاف و  هب  نآ  هفاضا  تسا  زیاج  و  تسا ،  ردـصم  بنذ  هک 
ترفغم ینعم  و  مارحلادجـسم .  زا  ندومن  يریگولج  هکم و  زا  ار  وت  اـهنآ  ندومن  عنم  رد  ار  وـت  اـهنآ  ندرک  هاـنگ  زا  تسا  هتـشذگ 

 ، حتف دزن  ار  نآ  ادخ  دیامرف  یم  هلازا  ینعی  ترضح ،  نآ  رب  نیکرشم  زا  تسا  رورس  نآ  ءادعا  ماکحا  خسن  هلازا و  لیوءات  نیاربانب 
تـسا هداد  رارق  تهج  نیا  زا  و  نیا .  زا  دعب  يوش  هکم  لخاد  هک  تسا  دوز  سپ  هکم ،  حـتف  هب  ار  راع  نآ  وت  رب  دـیامرف  یم  رتس  و 

(635  .) حتف هدیاف  داهج و  يازج  ار  نارفغ 

بونذ ترفغم  هکنیا  يارب  دومن ، ناوتن  هیآ  يارب  زا  یلوقعم  ياـنعم  دـشاب  بونذ  ترفغم  دارم  رگا  هللا ،  همحر  دیـس ، تسا  هدوـمرف 
هچنآ هک  دشاب  نیا  دارم  هک  درادن  یعنام  رخءات  ام  مدقت و  ام  هلوق :  اما  .دـشاب و  یمن  نآ  هدـیاف  ضرغ و  درادـن و  حـتف )  هب   ) یقلعت

(636) .دندرک وت  موق  هب  وت و  هب  تبسن  هک  یحیبق  لاعفا  زا  هتشذگ  قباس  نامز  رد 

مزلتسم هیطرش  هیضق  .ار و  وت  مدیزرمآ  هنیآ  ره  نیا ،  زا  سپ  ای  میدق  رد  دشاب  وت  يارب  یهانگ  رگا  هک  تسا  نینچ  ینعم  هکنآ  موس 
 . تسین نیفرط  عوقو  قدص و 

ردق ولع  هطساو  هب  هک  تسا  زیاج  و  هدشن .  كرت  ترضح  نآ  زا  تابجاو  هک  اریز  دشاب ، بحتـسم  كرت  هانگ  هب  دارم  هکنآ  مراهچ 
ترضح نآ  هب  تبسن  تسین  هانگ  نارگید  زا  هچنآ  ترضح  نآ  ماقم  تعفر  و 
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.دوش هدرمش  هانگ 

 . کل هللارفغ  الثم : ییوگ  هچنانچ  تسا ،  باطخ  نسح  ماقم  رد  تسا و  دراو  ترضح  نآ  میظعت  يارب  هیآ  نیا  هکنآ  مجنپ 

هنا نومءاـملا و  سلجم  ترـضح  لاـق :  مهجلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نع  هدانـساب  نویعلا  یف  قودـصلا  يور  دـق  و  هدوـمرف :  یـسلجم 
ینعم امف  لاق :  یلب .  لاق :  نوموصعم ؟  ءایبنءالا  نءا  کلوق  نم  سیلءا  هللا  لوسر  نبا  اـی  نومءاـملا :  هل  لاـق  مالـسلا و  هیلع  اـضرلا ،

نم ابنذ  مظعءا  هکم  یکرـشم  دـنع  دـحءا  نکی  مل  مالـسلا :  هیلع  اضرلا ، لاق  رخءات  ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کـل  رفغیل  هللا  لوق 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مهءاج ،  املف  امنـص ، نیتس  هئامث و  الث  هللا  نود  نم  نودبعی  اوناک  مهنءال  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر 

اذه نا  هلوق :  یلا  باجع .  یشلاذه ء  نا  ادحاو  اهلا  ههلالا  لعجءا  اولاق : مظع و  مهیلع و  کلذ  ربک  صالخالا ،  هملک  یلءا  هوعدلاب 
رفغیل .انیبم  احتف  کل  انحتف  انءا  دـمحم ، ای  هل :  لاق  هکم ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن ،  یلع  یلاعت  هللا  حـتف  اـملف  ( 637  .) قالتخا الا 

هکم یکرـشم  نال  رخءات ، ام  مدقت و  امیف  هللا  دیحوت  یلا  کئاعدب  هکم  لهءا  یکرـشم  دنع  .رخءات  ام  کبنذ و  نم  مدقت  ام  هللا  کل 
دنع هبنذ  راصف  هیلا ،  سا  نلا  اعد  اذا  هیلع  دیحوتلا  راکنا  یلع  ردقی  مل  مهنم  یقب  نم  و  هکم ،  نع  مهضعب  جرخ  و  مهـضعب ،  ملـسءا 

(638  ) نسحلا ابءا  ای  كرد  هللا  نومءاملا :  لاقف  مهیلع .  هروهظب  اروفغم  کلذ  یف  مه 

نب یلع 
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نآ هب  نومءام  سپ  .دوب  وا  شیپ  مالسلا ،  هیلع  اضر ، ترضح  هکنآ  لاح  نومءام و  سلجم  رد  مدش  رـضاح  دیوگ  مهجلا  نب  دمحم 
" ارچ : " دومرف دنا "؟ موصعم  ءایبنا  هک  تسین  وت  هدومرف  زا  ایآ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رـسپ  يا  : " درک ضرع  ترـضح 
زا رتگرزب  شهانگ  هک  هکم )   ) ناکرشم شیپ  یـسک  دوبن  : " دومرف ترـضح  کلرفغیل "؟...  ادخ : لوق  ینعم  تسیچ  سپ   : " تفگ

دمآ ربمغیپ  هک  نوچ  سپ  .ار  تب  تصش  دصیـس و  دندرک  یم  ادخ  تدابع  اهنآ  هک  اریز  دشاب ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر 
زیچ نیا  انامه  داد ؟ رارق  ادخ  کی  ار  نایادخ  ایآ  دنتفگ : و  اهنآ ، رب  نآ  دمآ  نارگ  گرزب و  درک ، صالخا  هملک  هب  توعد  ار  اهنآ 

يارب ار  هکم  درک  حوتفم  یلاعت  يادـخ  هک  نوچ  سپ ،  غورد )  رگم  نیا  تسین   ) قـالتخا ـالا  اذـه  نا  ادـخ : لوق  اـت  تسا !  یبیجع 
ناکرـشم شیپ  ار  وت  دعب  لبق و  هانگ  دنوادخ  دزرمایب  ات  اراکـشآ ، حتف  وت  يارب  میدومن  حتف  ام  دمحم ، يا  وا : هب  دومرف  ادخ ، لوسر 

جراخ هکم  زا  یضعب  و  دندروآ ، مالـسا  یـضعب  هکم  ناکرـشم  هک  اریز  .دعب  لبق و  دیحوت  يوس  هب  وت )  ) ندرک توعد  هب  هکم  لها 
هب ار  مدرم  دومرف  یم  توعد  ترضح  هک  یتقو  تشادن ،  ترضح  نآ  رب  دیحوت  راکنا  تردق  دنام  یقاب  اهنآ  زا  هک  یسک  و  دندش ،

 ." نسحلاوبءا يا  كرد  هللا   : " تفگ نومءام  سپ   " .اهنآ رب  هبلغ  هب  هدیزرمآ  وا  هانگ  دیدرگ  سپ  نآ ،  يوس 

هیآ زا  فیرش  ثیدح  رد  هک  تسا  یمشش  هیجوت  نیا  هک  دیوگ  هدنسیون 
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.اهنآ دساف  معز  هب  كرش و  لها  رظن  رد  تسا  راوگرزب  نآ  هانگ  دارم  هک  تسا  نآ  نآ  لصاح  و  تسا .  هدش  هکرابم 

هفیرش هیآ  زا  ینافرع  هیجوت  رد  لصف ، 

رکذ زا  میدـبال  نآ  رکذ  يارب  هک  بولق ،  باحـصا  کلـسم  نافرع و  لـها  برـشم  رب  تسا  یهیجوت  هفیرـش  هیآ  يارب  زا  هک  نادـب 
.اهنآ دزن  هلوادتم  هثالث  تاحوتف 

زا دعب  قح  بناج  زا  تافشاکم  مولع و  فراوع و  فراعم و  باوبا  شیاشگ  زا  تسا  ترابع  اهنآ  برـشم  رد  حتف  هک  میئوگ  سپ ، 
عیمج تسا ،  هیناـسفن  تاـقلعت  هب  هتـسب  تسا و  سفن  ملظم  تیب  رد  ناـسنا  هک  یماداـم  تسا .  هتـسب  قلغم و  وا  رب  باوـبا  نآ  هکنآ 

دـش و جراخ  تایادـه  راونا  تاضایر و  توق  هب  ملظم  تیب  نیا  زا  هک  نیمه  و  تسا ،  قلغم  وا  يور  هب  تافـشاکم  فراعم و  باوبا 
نیا .ددرگ و  بلق  ماقم  ياراد  دنک و  روهظ  يو  بلق  رد  فراعم  دوش و  هدوشگ  وا  يور  هب  هبلق  باب  حـتف  درک ، یط  ار  سفن  لزانم 

رـصن یلاعت :  يادخ  لوق  تسا  حتف  نیدب  هراشا  دنیوگ  و  تساهنآ .  برقا  تاحوتف و  لوا  نیا  هک  اریز  دـنیوگ ، بیرق  حـتف  ار  حـتف 
یم عقاو  تاحوتف  ریاس  حتف و  نیا  سدقم  تاذ  نآ  هبذج  تیاده و  رون  دنوادخ و  رصن  يرای و  اب  هتبلا  ( 639  .) بیرق حتف  هللا و  نم 

قلغم و وا  رب  تافـص  ءامـسا و  باب  تسامرفمکح ،  وا  رد  هیبلق  تانیعت  موسر و  تسا و  بلق  ملاـع  رد  کـلاس  هک  یماداـم  .دوش و 
 . تسا دنسم 

بلق تافص  تایلجت  نآ  دش و  یناف  بلق  ملاع  موسر  یتافص  یئامسا و  تایلجت  هب  هکنآ  زا  سپ  و 
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هرخءاتم هیـسفن و  همدقتم  موسر  ددرگ و  حوتفم  وا  يور  هب  تافـص  ءامـسا و  باب  و  دهد ، ور  نیبم  حـتف  دومن  انفا  ار  نآ  تالامک  و 
انا یلاعت :  يادخ  لوق  تسا  حتف  نیا  هب  هراشا  دنیوگ  .ددرگ و  روفغم  ءامسا  تیراتس  تیرافغ و  تحت  رد  دوش و  یناف  لیاز و  هیبلق 
رد ات  میدومن  وت  رب  ار  تافـص  ءامـسا و  ملاع  ياراکـشآ  حـتف  ام  .رخءات  ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کلرفغیل  .انیبم  احتف  کلانحتف 

 . تسا تیالو  باب  حتف  نیا  .دوش و  روفغم  هرخءاتم  هیبلق  همدقتم و  هیسفن  بونذ  هیهلا  ءامسا  تیرافغ  تحت 

نوچ و  تسا .  قلغم  وا  يور  هب  هیتاذ  تاـیلجت  باوبا  تسا ،  یتافـص  تاـنیعت  یئامـسا و  ترثک  باـجح  رد  کـلاس  هک  یماداـم  و 
قلطم حـتف  دـیامن ، عمج  نیع  رد  قرغتـسم  ار  دـبع  دـیامن و  یناف  ار  هیرما  هیقلخ و  موسر  عمج  دوش و  وا  يارب  هیدـحا  هیتاذ  تایلجت 

هب ساقی  بنذ ال  كدوجو  دوش : رتس  تسا ،  بونذ  همه  ءادبم  هک  یتاذ ،  بنذ  يدـحا  یلجت  اب  و  ددرگ ، روفغم  قلطم  بنذ  دوش و 
(641  .) حتفلا هللا و  رصن  ءاج  اذا  یلاعت :  يادخ  لوق  تسا  حتف  نیا  هب  هراشا  دنیوگ  و  ( 640  .) بنذ

حوتفم هیهلا  تایلجت  تیالو و  باوبا  نیبم  حتف  اب  .ددرگ و  روفغم  هیسفن  بونذ  دوش و  حوتفم  هیبلق  فراعم  باوبا  بیرق  حتف  اب  سپ 
بنذ ددرگ و  هیدحا  هیتاذ  تایلجت  حتف  قلطم  حتف  اب  .دوش و  هدیزرمآ  هرخءاتم  هیبلق  بونذ  همدقتم و  هیـسفن  بونذ  يایاقب  و  ددرگ ،

.دوش روفغم  یتاذ  قلطم 

ایبنا ایلوا و  هب  تبسن  تسا  ماع  نیبم  حتف  بیرق و  حتف  هک  تسناد  دیاب  و 
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راوگرزب نآ  تعافش  هب  هیعبتلاب و  دوش ، لصاح  یسک  يارب  رگا  و  تسا ،  هیمتخ  هصاخ  تاماقم  زا  قلطم  حتف  اما  و  فراعم .  لها  و 
.دوش یم  عقاو 

يارب یـضعب  و  دوش ، هدرمـش  راربا  تانـسح  زا  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یبتارم  هانگ  بنذ و  يارب  زا  هک  دـش  مولعم  تاـنایب  نیا  زا  و 
یف هللارفغتـسال  ینا  و  یبلق ،  یلع  ناغیل )  وءا   ) ناریل هدومرف :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هک  دنیوگ  و  تسا .  بنذ  صلخ 

رد و  هدـش .  یم  لـیاز  يدوزب  هک  هدوب  رطاوخ  لـیبق  زا  یلو  دوب ، دـناوت  ترثک  هب  هجوت  ترودـک  نیا  ( 642  .) هرم نیعبـس  موی  لک 
رافغتسا هبترم  جنپ  تسیب و  هکنآ  رگم  درب  یمن  فیرشت  نوریب  یسلجم  چیه  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هک  تسا  ثیدح 

(643) .درک یم 

ماع فرع  حالطصا  هب  بنذ  ترفغم و  و  تسین ،  تمصع  یفانم  هانگ  هب  رصحنم  طقف  رافغتسا  هک  دوش  یم  مولعم  ثیداحا  نیا  زا  و 
زا روبع  يونعم و  كولـس  مزاول  زا  هک  اریز  تسا ،  نآ  دـک  ؤم  هکلب  درادـن ، هیونعم  ماقم  اـب  تاـفانم  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ ،  تسین . 

تـسا ملاع  نیا  رد  يدوجوم  ره  هک  اریز  تسا ،  جرادـم  تاـماقم و  همزـال  بونذ  نارفغ  یناـسنا  لاـمک  جوا  هب  ندیـسر  جرادـم و 
یخرب هوقلاب و  یضعب  تسا ،  یناسنا  يرشب و  یناویح و  یکلم  نوئش  مامت  ياراد  تسا و  هینامسج  هدام  هیکلم و  هئـشن  نیمه  هدیلو 

دیاب دنک ، رفس  قلطم  برق  ماقم  هب  اجنآ  زا  رگید و  ملاع  هب  ملاع  نیا  زا  دهاوخب  رگا  سپ ،  لعفلاب ، 
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هقباس هبترم  بونذ  دوش  روفغم  هبترم  نآ  رد  دسر ، هک  يا  هبترم  ره  هب  و  دیامن ، چوک  هطـسوتم  لزانم  زا  هدرک و  یط  ار  جرادم  نیا 
يایربک لظ  رد  تسا  بونذ  مامت  ءاشنم  ءادـبم و  هک  يدوجو  بنذ  و  ددرگ ، روفغم  بونذ  مامت  هیدـحا  هیتاذ  تایلجت  تحت  رد  ات  ، 

هیآ هک  یتقو  اذـهل  .دـهد و  تسد  مات  يانف  توم و  ماقم  نیا  رد  و  تسا .  دوجوم  لامک  جورع  تیاغ  نیا  .ددرگ و  روتـسم  يدـحا 
هللاو ( 644  ) تسا نم  توم  ربخ  هروس  نیا  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  دـش ، لزان  حـتفلا  هللارـصن و  ءاـج  اذا  هفیرش 

 . ملاعلا

تسا رکش  تقیقح  رد  لصف ، 

رد و  يروط ،  هب  نابز  رد  و  دنک ، زورب  يروط  هب  بلق  رد  ینادردق  نیا  راثآ  و  معنم .  تمعن  ینادردق  زا  تسا  ترابع  رکـش  هکنادب 
 ، نابز رد  و  تسا .  نآ  لاثما  تیـشخ و  تبحم و  عوشخ و  عوضخ و  لیبق  زا  شراثآ  بلق ،  رد  اما  يروط .  هب  هیبلاق  لامعا  لاـعفا و 

تسا لوقنم  ( 645  ) بغار زا  و  تسا .  نیا  لاثما  و  معنم ،  ياضر  رد  حراوج  لامعتـسا  تعاطا و  حراوج ،  رد  .دمح و  حدم و  انث و 
نایـسن نآ  تسا و  رفک  نآ  دـض  فشک و  ینعم  هب  رـشک  بولقم  نآ  هک  هدـش  هتفگ  و  تسا .  نآ  راـهظا  تمعن و  روصت  رکـش  هک 

نیع زا  نآ  لصا  هدـش  هتفگ  .دـنک و  دوخ  بحاص  تمعن  راهظا  دوخ  یقاچ  هب  هک  تسا  نآ  روکـش  هباد  و  تسا .  نآ  رتس  تمعن و 
ترابع رکش  نیاربانب  و  تسا .  هدش  رپ  هئلتمم و  ینعی  يرکش 
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رب يانث  نآ  و  نابز ،  هب  رکـش  و  تسا .  تمعن  روصت  نآ  و  بلق ،  رکـش  تسا :  مسق  هس  رب  رکـش  و  تسا .  معنم  رکذ  زا  ندش  رپ  زا 
(646  .) نآ قاقحتسا  ردق  هب  تسا  تمعن  تافاکم  نآ  و  اضعا ، ریاس  هب  رکش  و  تسا .  معنم 

 . تسا معنم  تفرعم  قیرط  نآ  هک  اریز  تمعن ،  تفرعم  يارب  تسا  یمسا  رکـش  دیامرف : ( 647  ،) يراصنا هجاوخ  ققحم ،  فراع  و 
، دواد ترـضح  زا  هچنانچ  تسا .  رکـش  نیع  تسوا  تمعن  نآ  هکنیا  تفرعم  معنم و  زا  تمعن  روصت  دـیوگ  ققحم  حراش  و  ( 648)

!" دهاوخ يرکش  تسا و  يرگید  تمعن  رکش  هکنآ  اب  منک  وت  رکش  هنوگچ  راگدرورپ ، يا   : " تفگ هک  هدش  تیاور  مالسلا ،  هیلع 
ارم رکـش  تسا  نم  زا  تسا  هجوتم  وت  هب  هک  یتـمعن  ره  هک  یتـسناد  هک  یتـقو  دواد ، يا  : " وا يوـس  هب  دوـمرف  یحو  یلاـعت  يادـخ 

(649  .") يدرک

بلق و هب  تفرعم  سفن  زا  ترابع  رکـش  الا  و  تسا .  هحماـسم  رب  ینبم  دـندومرف  رکذ  نیققحم  نیا  هک  ار  هچنآ  هک  دـیوگ  هدنـسیون 
معنم و تفرعم  رثا  دوخ  تلاح  نآ  هک  تسا  هیناسفن  تلاح  کـی  زا  تراـبع  هکلب  تسین ،  حراوج  هب  لـمع  ناـسل و  هب  راـهظا  سفن 
هب بیرق  نیققحم  یـضعب  هچنانچ  تسا .  هیبلاق  هیبلق و  لامعا  تلاـح  نیا  هرمث  و  دـشاب ، یم  تسا  معنم  زا  تمعن  نآ  هکنیا  تمعن و 

لوق هب  تسا  تمعن  ندومن  لباقم  رکش  هک  نادب  تسا :  هدومرف  تسین .  هحماسم  زا  یلاخ  زین  هدومرف  نآ  هچرگ  دندومرف  ینعم  نیا 
تسا نکر  هس  نآ  يارب  زا  و  تین .  لعف و  و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


:

هکنآ رگم  تفرعم  نیا  دوـشن  لـماک  و  تسا .  تمعن  نآ  هکنیا  ثیح  زا  تمعن  تفرعم  و  وا ، هب  هقیـال  تافـص  معنم و  تفرعم  لوا ، 
داقنم تسه  هچ  ره  طیاسو  و  تسا ،  یقیقح  معنم  وا  سدـقم  تاذ  تسا و  یلاـعت  قح  زا  هیفخ  هرهاـظ و  ياـهتمعن  ماـمت  هک  دـنادب 

.دنتسه وا  نامرف  رخسم  وا و  مکح 

تـسا يا  هیدـه  نآ  هکنآ  تهج  زا  تسا  تمعن  هب  رورـس  عضاوت و  عوضخ و  نآ  و  تسا .  تفرعم  نیا  هرمث  هک  تسا  یتلاح  مود ، 
قح هب  برق  بجوم  هک  يزیچ  نآ  هب  رگم  ایند  زا  يوشن  كانحرف  هک  تسنآ  نآ  تمالع  .وت و  هب  معنم  تیاـنع  رب  دـنک  تلـالد  هک 

.دوش

بجوم لمع  يارب  یطاشن  تلاح  کی  دـش ، ادـیپ  بلق  رد  یتقو  تلاح  نیا  هک  اریز  تسا .  تلاـح  نیا  هرمث  هک  تسا  یلمع  موس ، 
دـصق زا  تسا  تراـبع  بلق ،  لـمع  اـما  حراوج .  رگید  ناـبز و  بلق و  هب  تسا  قلعتم  لـمع  نآ  و  دوش ، لـصاح  بلق  رد  قح  برق 

ناگدنب عیمج  رب  ندومن  ناسحا  ریخ و  ندناسر  دصق  وا و  فطل  راثآ  لاعفا و  عیانـص و  رد  رکفت  معنم و  دیجمت  دـیمحت و  میظعت و 
لمع اما  و  نآ .  ریغ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیلهت و  حـیبست و  دـیمحت و  هب  تسا  دوصقم  نآ  راـهظا  ناـبز  لـمع  اـما  .وا و 

تفلاخم تیصعم و  زا  يرادهگن  رد  اهنآ  هب  ندومن  تناعتسا  وا و  تدابع  تعاط و  رد  تسا  نطاب  رهاظ و  تمعن  لامعتسا  حراوج ، 
ادخ باتک  تئارق  تاعونصم و  هعلاطم  رد  دنک  لامعتسا  ار  مشچ  هچنانچ  وا ،
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(650) .امجرتم همالک  یهتنا  حراوج .  ریاس  روط  نیمه  و  مالسلا ،  مهیلع  ایصوا ، ایبنا و  زا  هروثءام  مولع  رکذت  و 

تسا رکش  یگنوگچ  رد  لصف ، 

رودـقم و ردـق  هب  سک  ره  هک  تسا  یگدـنب  تیدوبع و  همزال  فیاظو  زا  یکی  یلاعت  قح  هنطاب  هرهاظ و  ياهتمعن  رکـش  هک  نادـب 
مایق زا  زجع  تفرعم  رکـش  تیاغ  .دیآ و  یمنرب  تاقولخم  زا  يدحا  یلاعت  قح  رکـش  هدهع  زا  هچرگ  دیامن ، نآ  هب  مایق  دیاب  روسیم 

فارتعا هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هچنانچ  تسا ،  نآ  هب  مایق  هب  زجع  تفرعم  تیدوبع  تیاـغ  هچناـنچ  تسا ،  نآ  قح  هب 
لامک و هک  اریز  دندومنن ، رورـس  نآ  تاذ  لثم  تیدوبع  رکـش و  هب  مایق  تادوجوم  زا  يدحا  هکنآ  اب  ( 651  ) تسا هدومرف  زجع  هب 

.درک دناوتن  رکش  قح  هب  مایق  يدحا  اذل  تسوا .  معن  نافرع  معنم و  تفرعم  صقن  لامک و  عبات  رکش  صقن 

ءدب رگیدکی و  هب  ار  معن  طابترا  نآ و  متخ  ات  روهظ  لوا  زا  ار  قح  تمحر  طسب  قح و  هب  ار  قلخ  طابترا  هک  دوش  روکش  دبع  یتقو 
یلـص یمتخ ،  یبن  سدـقم  تاذ  اهنآ  لضفا  فرـشا و  هک  ءایلوا ، صلخ  يارب  نآ  تفرعم  .دـنادب و  هیلع  وهام  یلع  ار  دوجو  متخ  و 

ات هکلب  .دنتـسه  نآ ،  بتارم  رتگرزب  رتشیب و  هکلب  نآ ،  بتارم  ضعب  زا  بوجحم  مدرم  ریاـس  .دـهدن و  خر  تسا ،  هلآ ،  هیلع و  هللا 
کش كرش و  ترودک  هللا و  الا  دوجولا  یف  رث  ؤم  هکنیا ال  هب  درواین  نامیا  ددنبن و  شقن  قح  تیهولا  نایرس  تقیقح  هدنب  بلق  رد 

هچنانچ ار  قح  رکش  تسوا ،  بلق  رد 
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بحاص معن و  یلو  هب  ار  معن  دناد و  یم  لقتسم  ار  تادوجوم  ریثءات  دراد و  بابـسا  هب  رظن  هک  یـسک  .داد  ماجنا  ناوتن  دیاب  دیاش و 
هب ار  لامعا  یهاگ  .دـناد  يرث  ؤم  ار  کی  ره  هدیـشارت و  یئاهتب  تسا ،  هدرک )   ) یلاعت قح  تمعن  هب  نارفک  دـنک ، یمن  عاـجرا  نآ 
هب ار  معن  یهاگ  و  دـناوخب ، تارث  ؤم  ار  نوک  ملاـع  عیاـبط  یهاـگ  و  دـناد ، یم  روما  رد  فرـصتم  ار  دوخ  هکلب  دـهد ، تبـسن  دوخ 
امب اونعل  مهیدـیءا و  تلغ  درامـشب : بولغم  ار  هللادـی  دـیامن و  يراع  فرـصت  زا  ار  قح  دـنک و  بوسنم  نآ  هیروص  هیرهاظ  باـبرا 
ملاع همه  هکلب  تسین ،  یهار  نآ  رد  ار  يرگید  تسوا و  زا  هقیقحلاب  ققحت  هریاد  مامت  تسا و  زاـب  قح  فرـصت  تسد  ( 652) .اولاق

، دنـشاب معنم  ات  تسین  یتمعن  یـسک  يارب  تسوا و  زا  معن  مامت  و  تسا ،  زیچ  ره  لماش  وا  تمحر  تسوا و  تمعن  تردـق و  روهظ 
اهبلق رک و  اهـشوگ  روـک و  اهمـشچ  یلو  دوـش ، بوـسنم  يزیچ  وا  هب  اـت  تـسین  یتـسه  ار  يرگید  تـسوا و  زا  ملاـع  یتـسه  هـکلب 

(653  ) نک خاروس  ببس  مهاوخ  یم  هدید  تسا .  بوجحم 

تاهجوت تاقلعت و  نیا  دوش ؟ قلعتم  نآ  صاخـشا  هب  عاضوا و  ملاع و  هب  دـنک و  قح  معن  نارفک  ام  هدرم  بولق  نیا  دـنچ  یک و  اـت 
 ، تسین سک  ره  راـک  رکـش  قح  هب  ماـیق  هک  دوـش  یم  موـلعم  اـجنیا  زا  و  تسوا .  تمحر  رتـس  تسا و  سدـقم  تاذ  تمعن  نارفک 

هک تسا  يا  هدنب  رتمک  ( 654) .روکشلا يدابع  نم  لیلق  و  دیامرف : هلالج  لج  یلاعت  قح  سدقم  تاذ  هچنانچ 
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.دنیامن رکش  هفیظو  هب  مایق  هک  دنتسه  ناگدنب  زا  رتمک  تهج  نیا  زا  .دشاب و  هتشاد  تسا  راوازس  هک  روط  نآ  ار  قح  معن  تفرعم 

رکـش بتارم  رگید ، هار  زا  زین  و  تسا .  فلتخم  زین  اهنآ  رکـش  تسا ،  فلتخم  ادـخ  ناگدـنب  فراـعم  هچناـنچ  هک  تسناد  دـیابب  و 
يرکـش دـشاب  هیرهاظ  معن  لیبق  زا  تمعن  نآ  رگا  سپ  هدومرف ،  تمحرم  معنم  هک  تسا  یمعن  يانث  رکـش  هک  اریز  تسا ،  فلتخم 
تایلجت لیبق  زا  رگا  و  تسا ،  يوحن  هب  شرکش  دشاب  مولع  فراعم و  لیبق  زا  رگا  و  دراد ، يرکـش  دشاب  هینطاب  معن  زا  رگا  و  دراد ،

زا یمک  يارب  معن  بتارم  عیمج  نوچ  و  تسا ،  يوحن  هب  دشاب  هیدـحا  هیتاذ  تایلجت  لیبق  زا  رگا  و  تسا ،  يوحن  هب  دـشاب  یئامـسا 
عماج هک  دنتـسه  ایلوا  صلخ  نآ  و  تسا .  روسیم  ناگدنب  زا  یمک  يارب  بتارم  عیمج  هب  رکـش  هفیظو  هب  مایق  تسا ،  عمج  ناگدـنب 

هرهاظ و هنـسلا  عیمج  هب  اهنآ  رکـش  تهج ،  نیا  زا  و  دنتـسه ، هنطاـب  هرهاـظ و  بتارم  همه  ظـفاح  خزارب و  خزرب  تارـضح و  عیمج 
 . تسا هیرس  هنطاب و 

، دور یم  رامش  هب  بدا  هئاسا  نیا  تسا و  معنم  تازاجم  يوعد  هب  نورقم  هک  اریز  تسا ،  هماع  تاماقم  زا  دنتفگ  هچرگ  ار  رکـش  و 
اذهل و  دنتسه ، تدحو  ترثک و  ماقم  ظفاح  تارضح و  عماج  هک  اهنآ  زا  لمک  اصوصخ  تسا ،  ایلوا  ریغ  يارب  زا  تنراقم  نیا  یلو 

الا دبعلا  دهشی  نءا ال  هثلاثلا  هجردلا  و  هدومرف :  تسا  هماع  تاماقم  زا  رکش  تسا  هتفگ  هکنآ  اب  يراصنا ،  هجاوخ  فراع ،  خیش 
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همعن و هنم  دهشی  مل  ادیرفت ، هدهش  اذا  و  هدشلا ،  هنم  یلحتسا  ابح ، هدهش  اذا  و  هعنلا ،  هنم  مظعتسا  هدوبع ،  معنملا  دهش  اذاف  معنملا . 
(655  .) هدش ال 

ماقم هس  نآ  يارب  زا  .دوش  وا  لامج  دوهـش  قرغتـسم  ار و  معنم  لامج  رگم  دـنکن  هدـهاشم  هدـنب  هک  تسا  نآ  رکـش  زا  میـس  هجرد 
تسا روضح  بدا  قرغتسم  لفاغ و  دوخ  زا  لاح  نیا  رد  .ار و  دوخ  يالوم  لیلذ  هدنب  هدهاشم  ار ، وا  دنک  هدهاشم  هکنآ  لوا  تسا : 

وا بنج  رد  ار  دوخ  درامـش و  میظع  دوش  تیانع  وا  هب  رگا  یتمعن  درمـش ، ریقح  ار ) دوخ   ) یتقو و  تسین .  لئاق  يردق  دوخ  يارب  و 
ره و  دوش ، بوبحم  لامج  قرغتسم  لاح  نیا  رد  .ار و  تسود  تسود  دوهش  تسوا ،  هدهاشم  مود ،  .دنادن و  نآ  قیال  دناد و  ریقح 
 ، یئامـسا تانیعت  یب  ادیرفت  تسوا  هدهاشم  میـس ،  .دشاب  تمحز  تدش و  هچرگ  درب ، نآ  زا  تذل  دـشاب و  بوبحم  دـنیب  وا  زا  هچ 

یتدش هن  دنیب و  یتمعن  هن  تسین  وا  دوهـشم  قح  تاذ  زج  لفاغ و  دوخ  ریغ  دوخ و  زا  لاح  نیا  رد  .دنک و  تاذ  سفن  هدهاشم  هکلب 
.دنک هدهاشم 

صلخ هب  صوصخم  تاماقم  رخآ  رد  تسا و  هماع  لبـس  زا  نیکلاـس  تاـماقم  زا  کـی  ره  رد  تاـماقم  لـیاوا  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
 . تسا لمک  هکلب 

لقن قیرط  زا  رکش  تلیضف  رد  هلمکت : 

: رکش ثیداحا  زا  یضعب  رکذ  هب  مییامن  لیمکت  ار  ماقم  نیا  ام 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق ،  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  یفاک 
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هل رکاشلا  یطعملا  .رباصلا و  یلتبملا  رجءاک  رجالا  نم  هل  رکاشلا  یفاعملا  و  بستحملا .  مئاصلا  رجءاک  رجالا  نم  هل  رکاشلا  معاـطلا 
(656  .) عناقلا مورحملا  رجءاک  رجالا  نم 

وا دزم  رجا و  دننک ، رکـش  هدنروخ   : " هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف  هک  دنک  ثیدح  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا 
التبم هک  تسا  یسک  رجا  لثم  شرجا  تسا ،  رکاش  تسا و  تمالس  تیفاع و  رد  هک  یسک  و  تسا .  ادخ  هار  رد  راد  هزور  درم  لثم 

عناق و تساطع و  زا  مورحم  هک  تسا  یسک  لثم  وا  رجا  تسا ،  رکاش  هدش و  اطع  وا  هب  تمعن  هک  یسک  .دشاب و  هتشاد  ربص  دشاب و 
 ." هدومرف اطع  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  تسا  یضار 

و برکلا ،  دنع  اعدلا  یـش ء : نهعم  رـضی  ثالث ال  لوقی :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمـس  لاق  دیلولا  نب  هللادبع  نع  هدانـساب  و 
(657  ) همعنلا دنع  رکشلا  و  بونذلا ،  یلع  رافغتسالا 

و تدش ،  دزن  اعد  يزیچ :  اهنآ  اب  دناسر  یمن  ررـض  هک  تسا  زیچ  هس  : " دومرف یم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  مدینـش  دیوگ 
 ." تمعن دزن  رکش  و  ناهانگ ،  رب  رافغتسا 

مث هنجلا .  اهب  هل  هللا  بجویف  ءاملا ، نم  هبرشلا  برشیل  مکنم  لجرلا  نا  مالسلا :  هیلع  هللادبع ،  وبءا  لاق  لاق  ریصب  یبءا  نع  هدانساب  و 
 ، هللادمحیف هیحنی  مث  برشیف ،  دوعی  مث  هللادمحیف ،  هیهتشی  وهو  هیحنیف  برـشی  مث  یمـسیف ،  هیف  یلع  هعـضیف  ءانالا  ذخءایل  هنا  لاق : 

(658  .) هنجلا هل  اهب  لجوزع  هللا  بجویف  هللادمحیف ،  هیحنی  مث  برشیف  دوعی  مث 

ترضح دومرف 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ .ار " تشهب  وا  هب  نآ  هطساوب  ادخ  دنک  یم  بجاو  سپ  یبآ ،  تبرش  دماشآ  یم  امـش  زا  يدرم  انامه   : " مالـسلا هیلع  قداص ، 
ار و نآ  دنک  یم  رود  سپ  دماشآ ، یم  هدرب  ار  ادخ  مسا  دوخ و  ناهد  رب  دراذگ  یم  ار و  فرظ  دراد  یمرب  وا  انامه  : " دومرف نآ  زا 

سپ دنک ، یم  ادخ  دمح  سپ  دـماشآ ، یم  دـهد و  یم  هداعا  نآ  زا  سپ  دـنک ، یم  ادـخ  دـمح  سپ  تسا ،  نآ  هب  لیام  هکنآ  لاح 
" .ار تشهب  وا  رب  نآ  ببس  هب  دنک  یم  بجاو  ادخ 

هچنانچ هدرک ،  ادا  ادخ  رکش  هللادمحلا  دیوگب : هک  یسک  هک  تسا  دراو  هریثک  تایاور  رد  هچنانچ  تسا .  رکش  قواسم  ادخ  دمح  و 
نءا تمظع ،  نا  و  همعن ،  لک  رکش  لوقی :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمس  لاق :  دناسر ، دیزی  نب  رمع  هب  دنس  فیرـش  یفاک  رد 

(659 () .اهیلع  ) لجوزع هللادمحت 

 . ینک لجوزع  يادخ  دمح  هک  تسا  نیا  دشاب ، گرزب  هچ  رگا  و  یتمعن ،  ره  رکش  دومرف :

 . نیملاعلا بر  هللادمحلا  لجرلا :  لوق  رکشلا  مامت  و  مراحملا ،  بانتجا  همعنلا  رکش  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  و 
(660)

 . نیملاعلا بر  هللادمحلا  تسا :  درم  نتفگ  رکش  لامک  و  تسا ،  تامرحم  زا  نتسج  يرود  تمعن  رکش  دومرف :

 ، یلع هللا  اهدر )  ) نئل لاقف :  هتباد ،  تعاض  دق  دجسملا و  نم  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  وبءا  جرخ  لاق  نامثع  نب  دامح  نع  هدانـساب  و 
 : لئاق هل  لاقف  هللادمحلا .  لاقف :  اهب ، یتءا  نءا  ثبل  امف )  ) لاق هرکش .  قح  هللا  نرکشال 
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(661  .) هللادمحلا تلق :  ینعمست  ملءا  مالسلا :  هیلع  هللادبع ،  وبءا  لاقف  هرکش ؟  قح  هللا  نرکش  تلق ال  سیلءا  كادف ،  تلعج 

رگا : " دوـمرف ترـضح .  نآ  بوـکرم  دوـب  هدـش  مگ  هکنآ  لاـح  دجـسم و  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  دـمآ  نوریب  تفگ 
.دش هدروآ  بوکرم  نآ  هکنآ  ات  درکن  یگنرد  تفگ  .وا " رکـش  قح  ار  وا  منک  یم  رکـش  هنیآ  ره  نم ،  هب  ار  نآ  دنک  در  دـنوادخ 

ایآ : " دومرف ار "؟ وا  رکش  قح  منک  یم  ادخ  رکش  هک  دیتفگن  امـش  ایآ  موش ،  تیادف  : " درک ضرع  یلئاق  هللادمحلا ".  : " دومرف سپ 
 ." هللادمحلا متفگ :  نم  هک  يدینشن 

باتک رد  هچنانچ  تسا ،  تمعن  تدایز  رکش  راثآ  زا  و  تسا .  یناسل  رکش  دارفا  لضفا  دنوادخ  دمح  هک  دوش  مولعم  تیاور  نیا  زا 
نم لاق :  دناسر ، مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد  و  ( 662  .) مکندیز مترکش ال  نئل  تسا :  صوصنم  میرک 

(663  .) مکندیز مترکش ال  نئل  لج :  وزع  هللا  لوقی  هدایزلا ،  یطعءا  رکشلا  یطعءا 

" .امش يارب  منک  تدایز  دییامن  رکش  رگا  ، " دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ  .دوش  تیانع  وا  هب  تدایز  دنک  رکش  يادا  هک  یسک 

میمتت

تدابع هک  دوب  هدرک  روصت  و  تسا ،  تائیـس  وحم  ای  باذع  زا  فوخ  هب  رـصحنم  تادابع  رـس  هک  دوب  هدرک  نامگ  هشیاع  هک  نادب 
ارچ هک  دومن  ضارتعا  نیا  هب  تردابم  تهج ،  نیا  زا  تسا ،  مدرم  ریاس  تدابع  لـثم  زین  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم ،  یبن 

زا یشان  نامگ  نیا  و  يزادنا .  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  ردق  نیا 
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تحاـس زا  ءارجا  دـیبع و  تداـبع  هک  تسناد  یمن  تلاـسر  توبن و  ماـقم  هب  لـهج  زا  و  دوب ، تیدوـبع  تداـبع و  ماـقم  هب  وا  لـهج 
هکلب .دوب  هدـیرب  ترـضح  نآ  زا  ار  رارق  مارآ و  وا  هیهانتم  ریغ  يامعن  رکـش  راگدرورپ و  تمظع  و  تسا ،  رود  رورـس  نآ  سدـقم 

هیلع ءایلوا ، تارـضح  هدـش .  نآ  هب  هراشا  جارعم  زامن  رد  هچنانچ  تسا ،  بوبحم  نایاپ  یب  تایلجت  هشقن  صلخ  ياـیلوا  تاداـبع و 
.دـننکن تلفغ  ار  تیدوبع  لحارم  زا  کـیچیه  کـلذ  عم  تاذ ،  تافـص و  رد  یناـف  لـالج و  دـنا و  لاـمج  وحم  هکنآ  اـب  مالـسلا ، 

زج هشیاع  لثم  اب  یلو  تسا .  بوبحم  لامج  روهظ  تیفیک  عبات  نآ  و  تساهنآ ،  هیناحور  هیقـشع  تاکرح  عبات  اهنآ  نادبا  تاکرح 
 . تسین هیند  روما  نیا  يارب  رورس  نآ  تادابع  دنادب  ردق  نیمه  هک  دومرف  نایب  ار  هلزان  بتارم  زا  یکی  تفگ :  ناوتن  یعانقا  باوج 

 . هللادمحلاو

 ( (ص ربمایپ تدابع  باب  رد  ثیداحا  لصف : 

یلع ماق  یلـص  اذا  هللا  لوسر  ناک  الاق : مالـسلاامهیلع ،  هللادبع ،  یبءا  رفعج و  یبءا  نع  هدانـساب  هریـسفت ،  یف  میهاربا  نب  یلع  يور 
(664  .) هیالا ...انلزنءا  ام  .دمحم  ای  یط :  هغلب  هط  یلاعت :  كرابت و  هللا  لزنءاف  تمروت ،  یتح  هیلجر  عباصءا 

یم زامن  یتقو  ادخ  لوسر  : " دنتفگ مالسلا ،  مهیلع  قداص ،  ترضح  رقاب و  ترضح  زا  هدومن  تیاور  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 
يا ینعی  یط  تغل  هب  نآ  .ار و  هط  یلاعت  كرابت  يادخ  داتسرف  ورف  سپ  درک ، مرو  ات  دوخ  ياپ  ود  ياهتشگنا  رب  داتـسیا  یم  دناوخ 

 . هیالا دمحم 

 ، يروثلا نایفس  نع  هدانساب  رابخالا  یناعم  یف  قودصلا  نع  و 
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بلاط ای  هانعم :  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  ءامسءا  نم  مساف  هط  امءا  و  هیف :  لاق  لیوط  ثیدح  یف  مالـسلا ،  هیلع  قداصلا ،  نع 
(665  .) هیلا يداهلا  قحلا 

قح و هدنیوج  يا  هک :  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، ياهمسا  زا  تسا  یمسا  هط  هک  هدومن  لقن  ترـضح  زا 
 . نآ يوس  هب  هدننک  تیاده 

(667) .درم يا  ینعی  هط  هک  تسا  لوقنم  رگید  یضعب  و  ( 666  ) سابع نبا  زا  و 

بلق ندش  تیاده  هب  تسا  هراشا  ءاه  و  ادخ ، ریغ  زا  راوگرزب  نآ  بلق  تراهط  هب  تسا  هراشا  ءاط  هک  تسا  لوقنم  هماع  ضعب  زا  و 
(668) .ادخ يوس  هب  رورس  نآ 

(669  .) تسا منهج  لها  ناوه  ءاه  و  تسا ،  تشهب  لها  ءاط  هدش  هتفگ  و 

حیحـص تئارق  نیا  رگا  .ءاـه  نوکـس  ءاـط و  حـتف  هب  هط ،  هدومن :  تئارق  هک  تسا  لوـقنم  نسح  زا  هتفگ :  هللا ،  همحر  یـسربط ،  و 
(670  .) یهتنا .اعیمج  کیمدقب  ضرالا  ءاط  تسا :  نینچ  ینعم  هدش و  ءاه  هب  لدب  هزمه  هدوب ،  ءاط  وا  لصا  سپ  وا ، زا  دشاب 

بحم نیب  زمر  لیبق  زا  هک  تسا  نآ  دیآ  رابتعا  قفاوم  رتشیب  هچنآ  و  تسا ،  دـیدش  فالتخا  روس  لئاوا  هعطقم  فورح  رد  هلمجلاب ، 
رکذ دوخ  نیمخت  سدح و  بسح  هب  نیرـسفم  یـضعب  هک  ار  ییاهزیچ  و  تسین .  يا  هرهب  نآ  ملع  زا  ار  یـسک  و  تسا ،  بوبحم  و 
چیه و  ( 671  .) تسا هدـش  ندوب  زمر  هب  هراشا  زین  يروث  نایفـس  ثیدـح  رد  و  تسا .  يذـخءام  یب  در  اب  ياهـسدح  اـبلاغ  دـندرک ،

دابعتسا
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، دشاب هداد  صاصتخا  باطخ  هب  نیـصوصخم  هب  یلاعت  يادخ  دـشاب و  جراخ  نآ  مهف  رـشب  هلـصوح  زا  هک  دـشاب  يروما  هک  درادـن 
.دنناد یم  ار  نآ  لیوءات  اهنآ  هکلب  تسین  همه  يارب  هباشتم  دوجو  هچنانچ 

 . هداعسلا ضیقن  حتفلاب ،  هواقشلا ،  ءاقشلا و  يرهوجلا :  لاق  تسا .  تمحز  بعت و  ینعم  هب  و  تسا ،  تداعس  دض  تواقش  اقش و  و 

 : مالسلا هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  لاق  لاق  مالسلا ،  مهیلع  هئابآ ،  نع  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، نب  یسوم  نع  جاجتحالا  یف  یـسربطلا  يور 
لیللا موقی  ههجو .  رفـصا  هامدـق و  تمروت  یتح  هعباـصءا  فارطءا  یلع  نینـس  رـشع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  ماـق  دـقل  و 

(672  .) هب دعستل  لب  یقشتل .  نآرقلا  کیلع  انلزنءا  ام  هط .  لجوزع :  هللا  لاقف  کلذ ،  یف  بتوع  یتح  عمجءا 

رب داتسیا  ادخ  لوسر  لاس  هد  : " دومرف هک  هدناسر  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترضح  هب  دنس  جاجتحا  رد  ( 673  ) یسربط موحرم 
سپ نآ ،  رد  دش  وا  هب  باتع  ات  ار  بش  مامت  داتـسیا  یم  .دـش  درز  شیور  دومن و  مرو  ترـضح  نآ  ياهمدـق  ات  دوخ  ناتـشگنا  رس 

هب یـسر  یتحار  تداعـس و  هب  هک  نآ  يارب  هکلب  یتفا ،  بعت  هب  اـت  ار  نآرق  وت  رب  میداتـسرفن  ورف  اـم  هط ،  لـجوزع :  يادـخ  دومرف 
 ." نآ هطساو 

تمحز و ات  دومرف  یم  دنلب  ار  شکرابم  ياهاپ  زا  یکی  تدابع  رد  ادخ  لوسر  هک  تسا  يورم  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  زا  و 
دنتفگ نیرسفم  یضعب  و  ( 674) .داتسرف ورف  ار  هفیرش  هیآ  نیا  یلاعت  ادخ  سپ  .دوش  دایز  شبعت 
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(675) .دش لزان  هیآ  نیا  سپ  ام ، نید  كرت  هطساو  هب  داتفا  تمحز  هب  ربمغیپ  دنتفگ  هک  تسا )   ) نیکرشم باوج  هفیرش  هیآ  نیا 

نآ دشن  رث  ؤم  دومرف و  توعد  یتدـم  كرابم  دوجو  نآ  هکنآ  زا  سپ  دـندومرف  یم  هلظ ،  ماد  يدابآ ،  هاش  لماک ،  فراع  خیـش  و 
هد تدم  درک  ادیپ  تضایر  هب  لاغتشا  سپ  .دشاب  وا  توعد  رد  صقن  دیاش  هک  داد  لامتحا  رورس  نآ  دوب ، لیام  ترضح  هک  يروط 
وت رد  صقن  یتسه و  يداه  رهاط و  وت  هدـم ،  تقـشم  ار  دوخ  هک  دـش  لزان  هفیرـش  هیآ  .درک  مرو  شکرابم  ياهمدـق  هکنآ  ات  لاس 

(676  .) تببحءا نم  يدهت  کنا ال  تسا .  مدرم  رد  صقن  هکلب  تسین ، 

مالک عومجم  زا  و  هتشاد .  بعت  تمحز و  تضایر و  هب  لاغتـشا  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  تروص ،  ره  رد 
يارب اصوصخ  دشاب ، قشمرس  تما  يارب  دیاب  نیا  و  تسا .  فالتخا  نآ  تیفیک  رد  هچرگ  دوش ، یم  دافتسم  ینعم  نیا  زین  نیرـسفم 

دوخ تضایر  هب  روط  نیا  زاب  تشاد  هک  یلامک  بلق و  تراهط  اب  مرتحم  دوجو  نآ  .دننک  دـنهاوخ  یم  هللا  یلا  توعد  هک  ملع  لها 
عجرم رکف  رد  هاگچیه  ایاطخ  ناهانگ و  راب  همه  نیا  اب  ام  و  دش ، لزان  قح  سدقم  تاذ  بناج  زا  هفیرـش  هیآ  ات  تخادنا  بعت  هب  ار 

رد هبنپ  ایند  بح  هکنآ  زج  تسین  نیا  هدـش .  لزاـن  باذـع  زا  تینما  منهج و  زا  يدازآ  تارب  اـم  يارب  ییوگ  میتسین .  دوخ  داـعم  و 
 . مینک یمن  ءاغصا  ار  ایبنا  ایلوا و  تاملک  هدرک و  ام  شوگ 

نورشعلا یناثلا و  ثیدحلا 

مود تسیب و  ثیدح 

لصتملا دنسلاب 
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نع هباحـصءا ،  ضعب  نع  دـمحم ، نب  دـمحءا  نع  ییحی ،  نب  دـمحم  نع  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دـمحم  هتقث ،  مالـسالا و  نکر  یلا 
رذ یبءا  یلا  لجر  ءاج  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  نانـس ،  نب  هللادبع  نع  لصاو ،  نع  نامثع ،  یبءا  نب  یلع  نب  نسحلا 
 . بارخ یلا  نارمع  نم  اولقنت  نءا  نوهرکتف  هرخالا ،  متبرخءا  ایندـلا و  مترمع  مکنال  لاقف :  توملا ؟  هرکن  انلام  رذاـبءا ، اـی  لاـقف : 

قیالاکف مکنم ،  یـسملا ء  امءا  و  هلهءا ،  یلع  مدقی  بئاغلاکف  مکنم ،  نسحملا  امءا  لاقف :  هللا ؟  یلع  انمودـق  يرت  فیکف  هل :  لاقف 
 . هالوم یلع  دری 

یفل راـجفلا  نا  و  میعن .  یفل  راربـالا  نا  لوقی :  هللا  نا  باـتکلا :  یلع  مکلاـمعءا  اوضرعا  لاـق :  هللادـنع ؟  اـنلاح  يرت  فیکف  لاـق : 
 . نینسحملا نم  بیرق  هللا  همحر  لاق :  هللا ؟  همحر  نیءاف  لجرلا :  لاقف  لاق :  ( 677  .) میحج

نا هیلا :  بتکف  ملعلا .  نم  یـشب ء  ینفرطءا  رذ ، ابءا  ای  هنع :  هللا  یـضر  رذ ، یبءا  یلا  لجر  بتک  و  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع ،  وبءا  لاق 
لاقف هبحی !  نم  یلا  یسی ء  ادحءا  تیءار  له  و  لجرلا :  هل  لاقف  لعفاف .  هبحت ،  نم  یلا  یست ء  نءا ال  تردق  نا  نکلو  ریثک ، ملعلا 

(678) .اهیلا تءاسءا  دقف  هللا ،  تیصع  تنءا  اذاف  کیلا ،  سفنالا  بحءا  کسفن  معن ،  هل : 

 : همجرت

هک ار  ام  تسیچ  رذ ، یبا  يا   : " تفگ سپ  رذ ، یبا  يوس  هب  يدرم  دمآ  هیلع ،  هللا  مالس  قداص ،  ترضح  دومرف 
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هک دـیراد  تهارک  سپ  ار ، ترخآ  دـیدرک  بارخ  ار و  اـیند  دـیدرک  ریمعت  امـش  هکنیا  يارب  : " دوـمرف میراد "؟  تـهارک  ار  گرم 
زا ناراکوکین  اما  : " دومرف ادخ "؟ رب  ار  ام  ندش  دراو  ینیب  یم  هنوگچ  : " وا هب  تفگ  سپ  هبارخ ".  يوس  هب  نادابآ  زا  دـیوش  لقتنم 
 : تفگ شیالوم ".  يوس  هب  دوش  هدـنادرگرب  هک  ینازیرگ  هدـنب  لثم  امـش  زا  راکدـب  اـما  و  شلها ،  رب  دوش  دراو  بیاـغ  لـثم  اـمش 

انامه دـیامرف : یم  دـنوادخ  انامه  نآرق ،  رب  ار  دوخ  لامعا  دـیراد  هضرع  : " دومرف ادـخ "؟ شیپ  ار  ام  لاـح  ینیب  یم  هنوگچ  سپ  "

" .دنا منهج  رد  نادب  انامه  و  دنتسه ، اهتمعن  رد  نایوکین 

 ." ناراکوکین هب  تسا  کیدزن  ادخ  تمحر   : " تفگ ادخ "؟ تمحر  تساجک  سپ   : " تفگ درم  نآ  دومرف  ترضح 

يزیچ هب  ارم  تسرفب  يا  هفحت  رذابا ، يا   : " هنع هللا  یضر  رذ ، یبا  يوس  هب  يدرم  تشون  و  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
 ." نکب ار ، وا  يراد  تسود  هک  یـسک  هب  ینکن  يدـب  یناوـتب  رگا  نکیلو  تسا ،  رایـسب  ملع  اـنامه  : " وا هب  تشوـن  سپ  مـلع ".  زا 

وت سفن  يرآ ،  : " وا هب  دومرف  سپ  ار "! وا  دراد  یم  تسود  هک  یـسک  هب  دنک  يدب  هک  ار  یـسک  يدـید  ایآ  : " وا هب  درم  نآ  تفگ 
" .وا يوس  هب  يدرک  يدب  ینک  ادخ  نایصع  وت  هک  یتقو  سپ  وت ، هب  تساهسفن  نیرت  تسود 

ار هچنآ  و  تسا .  فلتخم  اهنآ  تهارک  يدابم  دنتسه و  فلتخم  رایسب  نآ  زا  سرت  توم و  نتـشاد  تهارک  رد  مدرم  هک  نادب  حرش 
لاح دندومرف  نایب  هیلع ،  یلاعت  هللا  ناوضر  رذ ، یبا  ترضح  هک 
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 . مییامن یم  نایب  ار  نیلماک  نیصقان و  لاح  الامجا  ام  و  تسا ،  ناطسوتم 

یـضعب حرـش  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هتکن  يارب  نآ ،  زا  ناـصقان  اـم  فوـخ  ار و  ندرم  اـم  تـهارک  هـک  تـسناد  دـیاب  سپ ، 
دراد تایح  اقب و  بح  یلـصا ،  تلبج  دادادـخ و  ترطف  بسح  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  و  ( 679  .) میدومن هراشا  نادب  ثیداحا 

دـشابن و انف  نآ  رد  هک  ییاقب  ینعی ،  يدمرـس ،  یمئاد  تایح  قلطم و  ياـقب  هب  تسا  قلعتم  نیا  و  تاـمم .  اـنف و  زا  تسا  رفنتم  (و )
نونکا نآ  رکذ  هک  یناـیب  هب  دـندومرف  یم  داـعم  تاـبثا  ترطف  نیمه  اـب  ( 680  ) ناگرزب زا  یـضعب  .دـشابن  لاوز  نآ  رد  هک  یتاـیح 

ار یملاع  نآ  داد و  نآ  رد  اقب  صیخـشت  هک  ار  هچنآ  رفنت ، نآ  تسا و  بح  نیا  ناسنا  ترطف  رد  نوچ  و  تسام .  دـصقم  زا  جراخ 
ترخآ ملاع  هب  نامیا  ام  نوچ  .دوش و  یم  رفنتم  نآ  لباقم  ملاع  زا  و  دـنک ، یم  ادـیپ  نآ  هب  قشع  بح و  تسناد ،  تاـیح  ملاـع  هک 

زا نازیرگ  ملاع و  نیا  هب  دـنمقالع  تهج  نیا  زا  دـشاب ، یمن  ملاع  نآ  يدمرـس  ياقب  یلزا و  تاـیح  هب  نئمطم  اـم  بولق  میرادـن و 
ناـمیا و زا  ریغ  یلقع  قیدـصت  كاردا و  هـک  ( 681  ) میدرک رکذ  نیا  زا  شیپ  اـم  و  تلبج .  ترطف و  نآ  بـسح  هـب  میتـسه  توـم 

هیکلم هملظم  هلزان  هئـشن  زا  لاقتنا  زا  ترابع  هک  توم  هکنیا  هب  میراد  يدـبعت  قیدـصت  ای  یلقع  كاردا  اـهام  تسا .  یبلق  هنینءاـمط 
ملاع هک  رگید  ملاع  هب  تسا 
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یب نآ  زا  ام  ياهلد  درادـن و  یظح  تفرعم  نیا  زا  ام  بولق  اما  تسا ،  قح  تسا  هیتوکلم  هیلاـع  هیقاـب  هئـشن  ینارون و  یمیاد  تاـیح 
یم یکلم  یناویح  لزان  تایح  نیمه  زا  ترابع  ار  تاـیح  دراد و  هیکلم  هئـشن  تعیبط و  ضرا  هب  دـالخا  اـم  بولق  هکلب  تسا .  ربخ 
نیا هب  دامتعا  نوکر و  تهج ،  نیا  زا  تسین .  لئاق  ییاـقب  تاـیح و  تسا  ناویح  راد  ترخآ و  ملاـع  هک  رگید  ملاـع  يارب  و  دـناد ،
رگا تسا .  نانیمطا  مدـع  نامیا و  صقن  يارب  ام  ياه  یتخبدـب  همه  نیا  میتسه .  رفنتم  فئاخ و  يرارف و  ملاع  نآ  زا  میراد و  ملاع 
ملاع هب  نآ  رـشع  ردـق  هب  میتسه ،  ملاع  نیا  ياقب  تایح و  هب  نم  ؤم  میراد و  نانیمطا  نآ  شیع  اـیند و  یناگدـنز  هب  هک  يروط  نآ 

حالـصا ددص  رد  يردق  میدوب و  نآ  هب  دـنمقالع  دوب و  نآ  هب  قلعتم  ام  لد  رتشیب  میتشاد ،  نامیا  يدـبا  نادـیواج  تایح  ترخآ و 
زا ام  فوخ  راچان  تسا ،  بآرب  ام  نیقی  ناینب  درادن و  بآ  ام  نامیا  همشچرس  هک  سوسفا  یلو  میدمآ ،  یم  رب  نآ  ریمعت  نآ و  هار 

 . حلاص لمع  ملع و  عفان و  رکذ  رکف و  هب  بلق  رد  تسا  نامیا  ندرک  دراو  نآ  رصحنم  یعطق  جالع  و  تسا .  لاوز  انف و  زا  گرم 

هب هجوتم  اهنآ  بلق  ههجو  هک  تسا  نآ  يارب  دـنرادن ، ترخآ  ملاع  هب  ناـمیا  هک  ییاـهنآ  ینعی  نیطـسوتم ،  تهارک  فوخ و  اـما  و 
نادابآ لحم  زا  دنرادن  لیم  تهج  نیا  زا  دندیزرو ، تلفغ  ترخآ  ریمعت  زا  تسایند و  ریمعت 
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نانیمطا ناصقن  نامیا و  صقن  زا  زین  نیا  .دومرف و  هنع ،  هللا  ناوضر  رذ ، یبا  ترـضح  هچنانچ  دـنوش ، لقتنم  بارخ  ياج  هب  رومعم 
 . ترخآ ریمعت  زا  تلفغ  هیویند و  هیند  روما  هب  لاغتشا  تسین  نکمم  لماک  نامیا  اب  الاو  تسا ، 

ام باسح  الثم  رگا  الا  و  تسالوم ،  اب  تفلاخم  يراتفرجک و  لاـمعا و  یتسرداـن  يارب  اـهفوخ  تهارک و  اهتـشحو و  نیا  هلمجلاـب ، 
بـساحم هنالداع و  باسح  اجنآ  هک  اریز  میتشادـن ،  باسح  زا  تشحو  میدوب )   ) هدرک دوخ  هبـساحم  هب  مایق  ام  دوخ  دوب و  تسرد 

 . تسا هبساحم  زا  هن )   ، ) يدزد ندوب و  لغد  زا  تسا و  ام  دوخ  یباسحدب  زا  باسح  زا  ام  سرت  سپ  تسا ،  لداع 

ناف موی ،  لک  یف  هسفن  بساحی  مل  نم  انم  سیل   : لاق دناسر ، مالسلا ،  هیلع  رفعج ، نب  یسوم  ترـضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاک  رد  و 
دوخ سفن  دنکن  هبساحم  هک  یسک  ام  زا  تسین  دومرف : ( 682  .) هیلا بات  هنم و  هللارفغتسا  ائیس ، لمع  نا  و  هللا ،  هدازتسا  انـسح ، لمع 

دنوادخ زا  دنک  ترفغم  بلط  هدرک ،  يدب  لمع  رگا  و  دـبلط ، تدایز  یلاعت  يادـخ  زا  هدرک ،  یکین  لمع  رگا  سپ  زور ، ره  رد  ار 
" .وا يوس  هب  دنک  هبوت  نآ و  زا 

کلاهم و ریاس  روطنیمه  تسین و  وت  يارب  یکاب  نآ  زا  يرادـن و  يراتفرگ  باسح  فقوم  رد  يدیـشک ،  ار  دوخ  باـسح  رگا  سپ 
زا یشاب و  هدز  مدق  تیالو  میقتسم  قیرط  توبن و  تسار  هار  هب  ملاع  نیا  رد  رگا  الثم  تسا .  ملاع  نیا  لامعا  عبات  ملاع  نآ  فقاوم 

یبا نب  یلع  تیالو  هداج 
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تقیقح هک  اریز  تسین ،  طارص  زا  نتشذگ  رد  وت  يارب  یفوخ  ینکن ،  ادیپ  شزغل  یشاب و  هدرکن  ادیپ  جاجوعا  مالسلا  هیلع  بلاط ، 
رگید ثیدـح  رد  و  ( 683  .) تسا طارـص  نینم  ؤملاریما  هک  تسا  دراو  ثیداـحا  رد  هچناـنچ  تسا ،  تیـالو  نطاـب  تروص  طارص 

ره و  ( 685  .) موقالا طارـصلا  مظعالا و  لیبسلا  متنءا  هک  تسا  هعماج  هکراـبم  تراـیز  رد  و  ( 684  .) میقتسم طارـص  مییام  هک  تسا 
نآ زا  فطاخ  قرب  نوچ  دزغل و  یمن  شیاپ  زین  طارـص  نآ  رد  دزرلن ، شبلق  ياپ  دـنک و  تکرح  تماقتـسا  هب  طارـص  نیا  رد  سک 
نآ لاوها  زا  تمایق و  خزرب و  ربق و  ياهتـشحو  اهتملظ و  زا  دـشاب ، ینارون  هنالداع و  شتاکلم  قالخا و  رگا  روط  نیمه  .درذـگب و 

ام دوخ  رد  زین  نآ  ياود  تسا و  ام  دوخ  زا  درد  ماقم  نیا  رد  سپ ،  تسین .  وا  يارب  تءاـشن  نآ  زا  یفوخ  و  تسا ،  ناـما  رد  ملاوع 
: دیامرف یم  هک  هدومرف  هراشا  ینعم  نیا  هب  وا  هب  بوسنم  راعشا  رد  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترضح  هچنانچ  تسا ، 

رعشت ام  کیف و  ؤاود ك 

(686) رصبت ام  کنم و  ؤاد ك  و 

کل نیب  و  کسفن ،  بیبط  تلعج  دـق  کنا  لجرل  لاق  هنءا  دـناسر ، مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاـک  رد  و 
(687  .) کسفن یلع  کمایق  فیک  رظناف  ءاودلا ، یلع  تللد  هحصلا و  هیآ  تفرع  و  ءادلا ،

تلالد ار و  تحص  هناشن  يدش  اسانـش  و  درد ، وت  يارب  هدش  نایب  شیوخ و  سفن  بیبط  يدش  هداد  رارق  وت  انامه  يدرم :  هب  دومرف 
رد هنوگچ  هک  رگنب  سپ  ، ) اود رب  يدش 
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ترطف راونا  ایبنا و  ياه  هخسن  تحص  تامالع  و  تسا .  هدساف  دیاقع  قالخا و  لامعا و  وت  رد  ینک .)  یم  مایق  دوخ  سفن  حالـصا 
 . نیطسوتم لاح  نیا  تسا .  نآ  هیفصت  رد  مادقا  سوفن  حالصا  ياود  و  تسا ،  لقع  و 

زا اهنآ  فوخ  هک  اریز  .دـنراد  فوخ  تشحو و  هچرگ  دـنرادن  توم  زا  تهارک  اـهنآ  سپ  نینئمطم ،  نینم  ؤم  لـمک و  لاـح  اـما  و 
 ! علطملا لوه  نیءاف  دومرف : یم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  هچنانچ  تسا ،  سدـقم  تاذ  نآ  تلالج  یلاـعت و  قح  تمظع 

: دومرف یم  هکنآ  اب  ( 689  ،) تشاد یمیظع  تشهد  تشحو و  مهدزون  بش  رد  هیلع ،  هللا  مالـس  نینم ،  ؤـملاریما  ترـضح  و  ( 688)
هب هچب  زا  تسا  رتسونءام  گرم  هب  بلاطوبا  رـسپ  هک  مسق  ادخ  هب  ( 690  .) هما يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبءا  نبال  هللاو 

یناف يایند  هب  ناگداد  لد  یناما و  لامآ و  هب  ناگتـسباپ  ام  فوخ  لثم  تسا ،  رگید  روما  زا  اهنآ  فوخ  هلمجلاب ،  شردام .  ناتـسپ 
 . تسین

مییامن یم  اهنآ  زا  یضعب  هب  یلامجا  هراشا  ام  .دیاین و  ریرحت  هتشر  اصحا و  تحت  رد  هک  تسا  فالتخا  لامک  رد  زین  ءایلوا  بولق  و 
.

رد یلاعت  قح  و  تسا ،  یقوش  یقـشع و  بولق  یـضعب  هچنانچ  تسا ،  فلتخم  ءامـسا  تایلجت  لوبق  رد  اـیلوا  بولق  هک  مییوگ  سپ 
نآ كاردا  تمظع و  یلجت  زا  فوخ  تبیه  و  دروآ ، قوش  هب  بوـشم  تبیه  یلجت  نآ  .دـیامرف و  یلجت  لاـمج  ءامـسا  هب  نآ  لـثم 

یلو دوش ، فئاخ  كانتشحو و  دپت و  یم  تاقالم  تقو  رد  قشاع  لد  تسا . 
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 . تسا یلومعم  ياهفوخ  زا  ریغ  تشحو  فوخ و  نیا 

دروآ نامیاه  یلجت  نآ  و  دیامرف ، یلجت  تمظع  لالج و  ءامسا  هب  بولق  نآ  رد  یلاعت  قح  و  تسا ،  ینزح  یفوخ و  بولق  ضعب  و 
ترـضح هک  دـید  مالـسلا ،  هیلع  ییحی ،  ترـضح  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  نزح .  هب  بوشم  دروآ  یم  تریح  و  فوخ ،  هب  بوـشم 

: داد باوج  یـسیع  ترـضح  .وا  باذـع  ادـخ و  رکف  زا  ینومءام  وت  ایوگ  تفگ :  وا  هب  باتع  اب  .ددـنخ  یم  مالـسلا ،  هیلع  یـسیع ، 
رتشیب نم  هب  ناتنظ  نسح  امـش  زا  کی  ره  هک  اهنآ  هب  دومرف  یحو  یلاعت  يادخ  سپ  .وا  تمحر  ادخ و  لضف  زا  یـسویءام  وت  ایوگ 

دوب فئاخ  هشیمه  دوب ، هدومرف  یلجت  لالج  ءامسا  هب  ییحی  ترـضح  بلق  رد  قح  نوچ  ( 691  .) نم شیپ  تسا  رتبوبحم  وا  تسا ، 
.داد باوج  روط  نآ  تمحر  تایلجت  ياضتقم  هب  یسیع  ترضح  دومن ، باتع  روط  نآ  مالسلا ،  هیلع  یسیع ،  ترضح  هب  و 

منهج تشهب و  تقیقح  لصف : 

ناداـبآ هب  رومعم  تشهب  ترخآ و  راد  هک  تسا  نآ  هرخـالا  متبرخءا  ایندـلا و  مترمع  دـیامرف : یم  هک  ثیدـح  نیا  رهاـظ  هک  نادـب 
.دوش یم  بارخ  ام  لامعا  هب  تسا و 

ترخآ راد  هب  تبـسن  نآ  تبـسانم  هب  هدومرف ،  ریبعت  ریمعت  ایند  هب  تبـسن  نوچ  تسا و  ریبعت  رد  هباشت  دوصقم  هک  تسا  مولعم  یلو 
و تسا .  نآ  لها  لامعا  عباـت  منهج  داوم  تنج و  راد  ریمعت  دنتـسه ، قولخم  هچرگ  تشهب  منهج و  ملاـع  و  هدومرف .  ریبعت  بیرخت 

و ( 692  .) ناسنالا ینب  لامعا  نآ  ریمعت  داوم  تسا و  هداس  تشهب  نیمز  هک  تسا  تیاور  رد 
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منهج هک  كایا ،  هللا و  انمصع  نادب ،  دیوگ : نیققحم  يافرع  زا  یـضعب  هچنانچ  هفـشاکم ،  لها  فشک  ناهرب و  اب  تسا  قباطم  نیا 
ار یهاچ  هچنانچ  نآ ،  رعق  ندوب  دیعب  يارب  دنیوگ  منهج  ار  وا  و  ترخآ .  رد  تسا  دنوادخ  نادنز  نآ  و  تسا ،  تاقولخم  مظعا  زا 

ترارح و  نآ ،  هجرد  رخآ  هب  تسا  تدورب  نآ  رد  و  تسا .  ریرهمز  ترارح و  لماش  نآ  .دنیوگ و  مانهج  رئب  تسا  دیعب  شرعق  هک 
تـسا قولخم  نآ  هک  دنراد  فالتخا  مدرم  و  تسا .  هار  لاس  هاجنپ  دـصتفه و  نآ  رعق  نآ و  يالعا  نیب  و  نآ ،  هجرد  رخآ  هب  تسا 

، ام باحـصا  شیپ  ام و  شیپ  اما  .دـندرک و  فـالتخا  زین  تشهب  رد  روط  نیمه  و  نآ .  رد  تسا  روهـشم  فـالخ  و  قولخم .  ریغ  اـی 
انب ار  يا  هناخ  يدرم  هک  تسا  نآ  لثم  دنا ، قولخم  میتفگ  هکنیا  اما  .دنتسین  قولخم  دنتسه و  قولخم  اهنآ  تفرعم ،  هفشاکم و  لها 

يوش نآ  لخاد  هک  یتقو  و  تسا ،  هناخ  نیا  هک  دوش  هتفگ  تروص  نیا  رد  دنک ، اپرب  طقف  ارنآ  ياضف  هب  هطیحم  ياهراوید  دـنک و 
بـسح هب  دـنیامن  ار  نآ  تویب  اـه و  هناـخ  ءاـشنا  نآ ،  زا  سپ  تسا .  ریاد  یتحاـس  اـضف و  رب  هک  يراوید  رگم  نآ  رد  دوـشن  هدـید 

(693  .) یهتنا .دشاب  نآ  رد  تسا  راوازس  هچنآ  اهنزخم و  اهرصق و  اه و  هفرغ  زا  نآ  نانکاس  ضارغا 

دنچ يا  هکئالم  تشهب  رد  دندرب ، فیرشت  جارعم  هب  یتقو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  و 
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داوم درک : ضرع  تسیچ ؟  نیا  ببـس  لیئربج :  هب  دومرف  .دنتـسیا  یم  زاب  راک  زا  هاگ  دنراد و  هینبا  يانب  هب  لاغتـشا  هاگ  هک  دـندید 
و دنوش ، انب  لوغـشم  هکئالم  سپ  دوش ، لصاح  اهنآ  يارب  يداوم  دـنیوگ ، رکذ  تقو  ره  تسا .  تما  راکذا  دـننک  یم  هک  اهانب  نیا 

(694) .دنتسیا زاب  زین  لمع  زا  اهنیا  دننام ، زاب  رکذ  زا  اهنآ  یتقو 

عوجر اهنآ  هب  ملاع  نآ  رد  هک  تسا  مدآ  ینب  هئیس  هنـسح و  لاعفا  لامعا و  روص  نامه  ینامـسج  منهج  تشهب و  تروص  هلمجلاب ، 
 : هلوق و  ( 695) .ارـضاح اولمع  ام  اودجو  و  یلاعت :  يادخ  لوق  لثم  هدش ،  حیولت  هراشا و  نآ  هب  زین  هفیرـش  تایآ  رد  هچنانچ  دننک ،

تاکرح هب  مدآ  ینب  هک  دنشاب  یلقتـسم  راد  هئـشن و  ود  منهج  تشهب و  ملاع  هک  دوب  دناوت  و  ( 696  .) مکیلا درت  مکلامعءا  یه  امنا 
ناشظوظح اهنآ  زا  کی  ره  هچرگ  دـننک ، یم  ترفاسم  اهنآ  يوس  هب  هیقلخ  هیلمع و  هیدارا  تاکرح  یتوکلم و  ياـهقوس  هیرهوج و 

.دشاب ناشدوخ  لامعا  روص  زا 

يوس هب  دوش  یم  هداد )   ) قوس هدیعـس  سوفن  و  تسا ،  یلقتـسم  ملاع  دوخ  هک  تسا  تشهب  ملاع  یلعا  توکلم  ملاـع  هلمجلاـب ،  و 
هئـشن ود  زا  کی  ره  رد  اـهنآ  هب  هچنآ  یلو  .دـنک  ترفاـسم  نآ  يوس  هب  هیقـش  سوفن  هک  تسا  یلفـس  توکلم  منهج  ملاـع  و  نآ ، 

هب هک  رابخا ، باتک و  رهاوظ  نیب  عمج  نایب  نیا  هب  و  تسا .  اهنآ  دوخ  لامعا  هشهدم  هملوم  ای  هنـسح  هیهب  تروص  دنک ، یم  عوجر 
 . تسا تفرعم  کلسم  ناهرب و  اب  قفاوم  زین  و  دوش ، دیامن ، فلاختم  رهاظ  بسح 
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قح هعساو  تمحر  هب  ار  ناسنا  ناطیش  نتخاس  رورغم  لصف : 

تبظاوم دیاب  ناسنا  هک  تسا  یمکحم  روتسد  عماج و  مالک  ماقم  نیا  رد  هنع ،  هللا  یضر  رذ ، یبا  ترضح  مالک  هک  تسین  هدیـشوپ 
دنوادخ و  دیراد ، هضرع  ادخ  باتک  هب  ار  ناتلامعا  دومرف  رذ  یبا  ترضح  هکنآ  زا  سپ  .دیامن  نآ  رب 

هک درک  تمحر  لیذ  هب  ثبشت  درم  نآ  .دنا " میحج  رد  اهنآ  و  راجف ، و  دنا ، میعن  رد  اهنآ  و  راربا ، دنا : هفیاط  ود  مدرم  : " دیامرف یم 
ناراـکوکین هب  بیرق  نآ  و  تسین ،  فازگ  زین  قح  تمحر  داد  باوـج  تساـجک ؟  سپ  یلاـعت  قـح  تمحر  تسا ،  روـط  نیا  رگا 

 . تسا

یم یگـشیمه  يدبا  تکاله  هب  دـننک و  یم  رورغم  يرایـسب  قرط  زا  ار  ناسنا  ءوسلاب  هراما  ثیبخ  سفن  نوعلم و  ناطیـش  هک  نادـب 
رورغ نیا  هطـساو  هب  ار  ناسنا  و  قح .  تمحر  هب  رما  لیاوا  رد  تسا  ناسنا  ندرک  رورغم  دنراد  نامک  رد  هک  يریت  رخآ  .دـنناشک و 
روما رد  ام  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دـهاش و  و  تسا .  نآ  رورغ  ناطیـش و  دـیاکم  زا  تمحر  هب  لاکتا  نیا  .دـنراد و  یم  زاب  لمع  زا 

هب میناد ،  یم  نکراک  لقتـسم و  ار  يرهاـظ  یعیبط و  بابـسا  هرـسکی  میرادـن و  یلاـعت  قح  تمحر  هب  لاـکتا  هجو  چـیه  هب  ياـیند 
یم دوخ  نامگ  رد  قح  تمحر  هب  لاـکتا  اـبلاغ  يورخا  روما  رد  و  تسین .  يرهاـظ  بابـسا  زج  يرث  ؤم  ملاـع  رد  ییوگ  هک  يروط 

تحص هار  هدادن و  لمع  تردق  ار  ام  دنوادخ  ییوگ  مییامن ،  یم  تلفغ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسر ،  ادخ و  تاروتسد  زا  مینک و 
 ، هلمجلاب هتخوماین .  مقس  و 
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فالخ طلغ و  لطاب و  ود  ره  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  میوش ،  یم  کلـسم  يربج  یترخآ  روما  رد  و  کلـسم ،  یـضیوفت  ییایند  روما  رد 
دندوب دقتعم  ار  قح  تمحر  مه  اهنآ  هکنآ  اب  تسا .  نیبرقم  يایلوا  يده و  همئا  هرمتسم  هقیرط  و  مهیلع ،  هللا  یلص  ایبنا ، تاروتسد 

یمن زاب  شـشوک  یعـس و  زا  يا  هقیقد  دـندرک و  یمن  فیاظو  ماجنا  زا  تلفغ  ینآ  فصو  نیا  اـب  دوب ، رتشیب  همه  زا  اـهنآ  ناـمیا  و 
هظحالم ار  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا ،  نیز  نیدجاسلادیـس و  ياهتاجانم  هیعدا و  نک .  هعلاطم  ار  اهنآ  لامعا  هفیحـص  رادرب  .دـندنام 

هفیحـص یتقو  فصو ،  نیا  اب  دنک ، یم  مایق  یگدنب  هفیظو  هب  روط  هچ  دنک و  یم  هلماعم  هچ  تیدوبع  ماقم  رد  نیبب  امن  تقد  نک و 
ای ام  سپ  ( 697 !) دنک یم  زجع  راهظا  دروخ و  یم  فسءات  دنیب ، یم  ار  مالسلا ،  هیلع  نانم ،  ؤمریما  نایقتم ،  يالوم  ترـضح  لامعا 

مینک و بیذکت  ار  دوخ  دیاب  ای  ام ! لثم  دنتـشادن  قح  تمحر  هب  نامیا  نانیمطا و  مییوگب  مینک و  بیذـکت  هللاابذوعن ،  ار ، اهنآ  دـیاب 
یم هانپ  .دننک  فرحنم  میقتسم  هار  زا  ار  ام  دنهاوخ  یم  هک  تسا  سفن  رورغ  ناطیـش و  دیاکم  زا  مییوگ  یم  ام  هک  اهنیا  هک  میمهفب 

.اهنآ رش  زا  یلاعت  يادخ  هب  میرب 

تسا نآ  اهام  لاثما  يارب  عفان  ملع  یلو  تسا  رایـسب  مولع  هداد ،  درم  نآ  هب  روتـسد  رذ  یبا  ترـضح  هک  روط  نامه  زیزع ، يا  سپ 
هک تسا  یقیاقح  فشک  مالسلا ،  هیلع  ایلوا ، ءایبنا و  تاروتسد  هک  میمهفب  مینکن .  يدب  ردق  نیا  دوخ  اب  هک 
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اهنآ زا  یتارمث  هچ  دراد و  ییاـهتروص  هچ  هئیـس  لاـمعا  همیمذ و  قـالخا  نیا  هک  دـنناد  یم  اـهنآ  میتـسه .  بوـجحم  اـهنآ  زا  اـهام 
درد و نامرد و  اود و  دندومرف و  ار  همه  .دراد  یتوکلم  بوخ  ياهتروص  هچ  همیرک  قالخا  هنسح و  لامعا  نیا  و  دوش ، یم  لصاح 
ار دوخ  ضرم  ییاـمن و  اود  ار  دوخ  درد  يرذـگن و  تاروتـسد  نآ  زا  دـیاب  يراد ،  دوخ  اـب  هفطاـع  رگا  وت  .دـندرک  ناـیب  ار  ضرم 

یم راتفرگ  اهضرم  اهدرد و  اهتبیصم و  هچ  هب  میوش ،  لقتنم  ملاع  نآ  هب  میتسه  هک  لاح  نیا  اب  رگا  هک  دناد  یم  ادخ  ینک ،  هجلاعم 
.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو  میوش . 

نورشعلا ثلاثلا و  ثیدحلا 

موس تسیب و  ثیدح 

هللادبع یبءا  یلا  هعفر  میهاربءا ،  نب  یلع  نع  هنع ،  هللا  یضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  اهتقث ، هقرفلا و  هجح  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
هلاطتسالل و هبلطی  فنـص  و  ءارملا ، لهجلل و  هیلطی  فنـص  مهتافـص :  مهنایعءاب و  مهفرعاف  هثالث .  ملعلا  هبلط  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  ، 

هفـصو ملعلا  رکاذـتب  لاجرلا  هیدـنءا  یف  لاقملل  ضرعتم  راممذوم  ءارملا  لهجلا و  تحاصف  لقعلا .  هقفلل و  هبلطی  فنـص  و  لتخلا ، 
هلاطتـسالا و بحاص  و  هموزیح .  هنم  عطق  هموشیخ و  اذه  نم  هللا  قدـف  مالـسلا ،  هیلعرولا  نم  یلخت  عوشخلاب و  لبرـست  دـق  ملحلا ، 

یمعءاف مطاح ،  هنیدل  مضاه و  مهئاولحل  وهف  هنود ،  نم  ءاینغالل  عضاوتی  و  ههابشءا ،  نم  هلثم  یلع  لیطتسی  قلم ،  بخ و  وذ  لتخلا 
کنحت دق  رهس ، نزح و  هباکوذ و  لقعلا  هقفلا و  بحاص  و  هرثءا .  ءاملعلا  راثآ  نم  عطق  هربخ و  اذه  یلع  هللا 
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قثوءا نم  اشحوتـسم  هنامز  لهءاب  افراع  هنءاش ،  یلع  البقم  اقفـشم  ایعاد  الج ، یـشخی و  لمعی و  هسدنح ،  یف  لیللا  ماق  هسنرب و  یف 
 . هنامءا همایقلا  موی  هاطعءا  هناکرءا و  اذه  نم  هللادشف  هناوخا ، 

دمحا نب  رفعج  مهنم  انباحـصءا ، نم  هدـع  نع  ینیوزقلا ،  هللادـبع  وبءا  دوـمحم ، نب  دـمحم  هب  ینثدـح  و  هللا :  همحر  ینیلکلا ،  لاـق 
(698  .) مالسلا هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  يرصبلا ،  بیهص  نبدابع  نع  يولعلا ،  یسیع  نب  دمحءا  نع  نیوزقب ،  لقیصلا 

 : همجرت

کی ناشتافـص .  تایـصخش و  هب  ار  اهنآ  سانـشب  سپ  .دـنا  هتـسد  هس  ملع  ناگدـننک  بلط  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
کی و  نداد .  بیرف  نتـسج و  تعفر  يارب  ار  نآ  دـننک  یم  بلط  فنـص  کی  و  لادـج .  لهج  يارب  ار  نآ  دـننک  یم  بلط  فنص 

 . شنیب شناد و  يارب  ار  نآ  دننک  یم  بلط  فنص 

شناد و يوگتفگ  هب  نادرم  نمجنا  رد  تسا  ییاهوگتفگ  نک  ضرعت  تسا ،  نک  لدج  تسا و  هدرزآ  لادج  لهج و  ياراد  سپ ، 
، ار وا  ینیب  يور  نیا  زا  دنوادخ  دبوکب  سپ ،  يراگزیهرپ .  زا  هدیدرگ  یهت  و  ار ، ینتورف  نهاریپ  تسا  هدیشوپ  يرابدرب ،  فیصوت 

.ار وا  رمک  نآ  زا  دنک  ات  ود  و 

زا دنک  ینتورف  و  شیوخ ،  ناهیبش  زا  دوخ  لثم  رب  دیوج  يدـنلب  یـسولپاچ ،  تسا و  بیرف  ياراد  بیرف  يزاورپ و  دـنلب  بحاص  و 
نیا رب  دنوادخ  دنک  روک  سپ ،  تسا .  هدننکـش  ار  دوخ  نید  و  هدـننک ،  ممـضه  ار  نانآ  ياولح  وا  سپ  .دوخ  ریغ  زا  نایاراد  يارب 

ادج و  ار ، وا  ییانیب  تهج 
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.ار وا  هناشن  نادنمشناد  ياه  هناشن  زا  دنک 

یم دـنک و  یم  لـمع  نآ ،  یکیراـت  رد  ار  بش  دزیخرب  تسا ،  یگدـنز  بـش  هودـناو و  یگتـسکش  ياراد  شنیب  شناد و  ياراد  و 
كانتشحو تسا ،  دوخ  نامز  مدرم  هدنسانش  نتشیوخ ،  نءاش  رب  تسا  هدنروآ  ور  تسا ،  رذحرب  تسا ،  هدنناوخ  یندیسرت ،  دسرت 

ناما زیخاتـسر  زور  رد  وا  هب  دیاشخبب  و  ار ، وا  ياه  هیاپ  يور  نیا  زا  دنوادخ  دـنک  مکحم  سپ ،  .دوخ  ناردارب  نیرت  قثوم  زا  تسا 
.ار دوخ 

هب هبتشم  دندرگ و  نیعم  صخـشم و  هک  يروطب  ار  ناشدوخ  ار  اهنآ  سانـشب  ینعی ،  مهفرعا .  يارب  زا  تسا  دیکءات  مهنایعءاب  حرش 
بانج ( 699  .) هنیعب مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح ،  لالح و  هیف  یـش ء  لک  و  هنیعب .  هتیءار  ییوگ :  هچنانچ  دنوشن ، ریغ 
تـسا حضاو  نیعتم و  هک  لامتحا  نیا  هک  ماقم ،  نیا  رد  دندومرف  لقن  دـنا و  هداد  یتالامتحا  هللا ،  همحر  یـسلجم ،  ثدـحم  ققحم 

هـصوصخملا مهلاعفءا  مهـصاوخب و  يءا ،  مهنایعءاب  دندومرف : هکنیا  لثم  تسا ،  دـیعب  تیاغ  هب  زین  اهنآ  و  تسین ،  اهنآ  زا  کیچیه 
لیق و  مهفانصءا .  تاموهفم  مهماسقءا و  يءا ،  مهنایعءاب  لیق :  و  دنیامرف : نآ  زا  سپ   . مهلاعفءا نم  نیرـضاحلا  دهاشلاب و  وءا  مهب ، 

 . هدیعب تالامتحا  رگید  و  ( 700  .) عوشخلاب لبرستلاک  مهعاضوءا  مهتئیه و  نم  مهرظانم  مهنایعءاب  دارملا  : 

ءارم ندوب و  يذوم  لثم  تسا ،  فنـص  هس  نیا  دصاقم  تاکلم و  عبات  هک  تسا  یتالاح  نآ  فاصوا ،  زا  دوصقم  مهتافـص  و  هلوق : 
نیا هب  سپ ،  نآ .  ریغ  ندومن و 
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.دنوش هتخانش  مهنایعاب  اهنآ  ددرگ و  نانآ  لاح  یفرعم  فاصوا 

 ، نیا زا  سپ  ام  .دشاب و  قح  لوبق  مدع  لهاجت و  ای  دشاب ، قح  ءافخا  هیمعت و  دارم  دیاش  ماقم  نیا  رد  و  تسا .  ملع  فالخ  لهج  و 
(701  .) لقعلا دض  لیق :  و  ملحلا .  كرت  ههافسلا و  لهجلا  هدومرف  یسلجم  و  مییامن .  یم  نیا  زا  شیب  ار  بلطم  نیا  نایب 

 : لاـقی تسا .  قـطنم  رد  هنوـنعم  سمخ  تاعانـص  زا  یکی  هک  لدـج  تسا  هداـم  نیمه  زا  و  تـسا .  مـالک  ارآ و  رد  لادـج  ءارم  و 
دوصقم یلو  تسا ،  قلطم  هچرگ  مـالک  نیا  و  تسا .  يرهوج  حاحـص  رد  هچناـنچ  ( 702  .) هتلداج اذا  .ءارم  هیرامءا  لجرلا  تیراـم 

هیتآ لوصف  زا  یکی  رد  هراشا  نآ  هب  نیا  زا  سپ  ام  هک  تسا  يرگید  لامتحا  ماقم  نیا  رد  .دـش و  رکذ  هک  تسا  نیمه  رهاـظلا  یلع 
(703  (.) مینک یم  )

 . تسا يدنمجرا  يدنلب و  بلط  هلاطتسا  و 

 ، لتاختلا و  هعدخ .  يءا  هلتاخ ،  هلتخ و  يرهوجلا :  لاق  تسا .  بیرف  هعدخ و  ینعم  هب  ءات ، نوکـس  هعمجم و  ءاخ  حتف  هب  لتخ ،  و 
 . عداختلا

رب هلاطتـسا  هب  لتخ  هلاطتـسا و  بحاص  و  يرامم ،  هب  ءارم  بحاص  تسا  هدـش  یفرعم  هنوگچ  هک  دوش  رکذ  نیا  زا  سپ  رامم  هلوق : 
 . تسا هعدخ  ینعم  هب  هک  ندوب  بخ  بحاص  و  لاثما ، 

 ، ضرعی .اذـک و  رمءا  هل  ضرع  هل و  هترهظءا  اذا  یـشلا ء  هل  تضرع  لاقی :  .ار  تـالاقم  ندومن  راـهظا  ینعی  لاـقملل  ضرعتم  هلوق : 
(704) .رهظ يءا 

سلجم موق و  عامتجا  لحم  نآ  و  تسا .  يدان  عمج  هیدنءاو 
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انب ار  نآ  هک  هدوـب ،  هکم  رد  هک  هودـنلاراد  تسا  نآ  زا  .دـنیوگن و  يداـن  ار  نآ  دـندش  قرفتم  نوـچ  و  تـسا .  ناـنآ  تارکاذـم  و 
يرهوج هچنانچ  تسا )   ) ینعم نیمه  هب  يدـنتم  يدـتنم و  هودـن و  و  لیعف ،  نزو  رب  يدـن  و  تارواـشم .  رد  عاـمتجا  يارب  دـندومن 

.دیوگ

تارکاذـم هک  تسا  نآ  دوصقم  و  تسا .  نآ  هب  فطع  ملحلا  هفـص  و  لاقم .  زا  تسا  لدـب  اـی  لاـقم ،  هب  تسا  قلعتم  ملعلا  رکاذـتب 
اب دروآ ، رامـش  هب  نانآ  هرمز  رد  ار  دوخ  هک  دنک  ملح  نیـسحت  فیـصوت و  و  دراد ، بوسنم  نآ  لها  زا  ار  دوخ  هک  دـنک  یم  هیملع 

هلدتعم هلماک  فاصوا  زا  شملح  و  شناد ،  تروص  هب  تسا  یلهج  شملع  نیا .  باحصا  رامـش  رد  هن  تسا و  نآ  لها  زا  هن  هکنیا 
 . مییامن یم  هلوقم  نیا  زا  يرکذ  نیا  زا )  ) سپ ام  و  جراخ . 

و لابرسلا .  هتسبلءا  يءا ،  لبرستف .  هتلبرس  لاقی :  .دشاب  یم  تسا ،  نهاریپ  هک  لابرس ،  سبل  ینعم  هب  للعفت ،  باب  زا  لبرست  هلوق : 
و تسا ،  ندـب  مزال  قصلم و  هک  نهاریپ  نوچ  دومن ، نآ  تمزالم  راـهظا  دـناشوپ و  دوخ  هب  عوضخ  نهاریپ  ینعی  عوشخلاـب  لبرـست 

.وا رد  تسا  یتیراع  نهاریپ  نوچ  نآ  و  تسا ،  نآ  زا  یلاخ  هکنآ  لاح 

نآ ریاظن  و  هلمج ،  نیا  هک  تسا  لمتحم  هللا ...  قدف  هلوق :  تسا .  تاهبتشم  تامرحم و  زا  مات  زارتحا  ینعم  هب  ءار  حتف  هب  عرولاو ، 
ایند رد  دشاب  اهنآ  لاح  رابخا  تسا  لمتحم  و  دشاب ، اعد  دعب ، هلمج  ود  رد 
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 . تسا توص  مسا  ای  ندیبوک  ینعم  هب  قد  و  ملاع .  ود  ره  ای  ترخآ ،  ای 

 . لاصخ نیا  زا  کی  ره  ببس  هب  ینعی  اذه  نم  هلوق : 

نیا هطـساو  هب  یلاـعت  يادـخ  ینعی ،  تسا ،  يراوـخ  تلذ و  زا  تیاـنک  ینیب  ندـیبوک  زا  دوـصقم  و  تـسا .  ینیب  يـالاب  موـشیخ  و 
(705  .) مییامن یم  ینعم  نیا  هب  هراشا  نیا ،  زا  سپ  .دنک و  لیلذ  راوخ و  ار  اهنآ  اهتلصخ 

هطاحا هک  یناوختـسا  ینعم  هب  و  هنیـس ،  طسو  ینعم  هب  و  تسا .  دـنبرمک  لحم  همجعم ،  ءاز  مض  هلمهم و  ءاـح  حـتف  هب  موزیحلا ،  و 
 . نآ هب  عطق  تبسن  تبسانم  هب  تسا  بسانم  لوا  ماقم ،  نیا  رد  و  هدمآ .  موقلح  رب  هقلح  لثم  تسا  هدومن 

يرهوج هچنانچ  عادـخ .  ینعم  هب  حـتف  رـسکب و  بخ  لجر  لاقی :  تسا .  شع  ثبخ و  هعدـخ و  ینعم  هب  ءاـخ  رـسک  هب  بخلا ،  و 
.دیوگ

قلم لجر  لاق :  دیوگ : نآ  ینعم  رد  حاحص  رد  يرهوج  هچنآ  اب  تسا  مزالم  نیا  و  تسا .  یسولپاچ  ییوگ و  قلمت  ینعم  هب  قلم  و 
طولخم تسا  ددوت  فطلت و  راهظا  نآ  ینعم  هکلب  تسا ،  معا  مزال  هب  ریـسفت  نیا  و  ( 706  .) یهتنا هبلق .  یف  سیل  ام  هناـسلب  یطعی  . 

 . تسین نینچ  بلق  رد  هکنآ  اب  عضخت ،  هب 

 ( مال نوکس  هلمهم و  ءاح و  مض  هب   ) تروص نیا  رد  ( 707  ،) تسا دراو  نون  اب  اه  هخسن  یضعب  رد  دیامرف  یسلجم  مهئاولحل  هلوق : 
دنهد یم  هوشر  لیبق  زا  هچنآ  و  نهاک ،  لالد و  ترجا  ینعم  هب 
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یم هک  ییاهـشورف  نید  دـننک و  یم  نانآ  هب  تبـسن  هک  ییاـهراک  لاـبق  رد  دـنهد  یم  وا  هب  اـینغا  هک  تسا  نآ  دارم  و  دـشاب .) یم  )
.دنیامن

(708  .) تسا داسف  هب  يد  ؤم  نتسکش  مطح  دیوگ  یسلجم  نتسکش .  ینعی  مطحلا  و 

.دشاب ءاب  ءاخ و  حتف  هب  تسا  لمتحم  .دشاب و  تریصب  تربخ و  ینعم  هب  ءاب  نوکس  همجعم و  ءاخ  مض  هب  تسا  لمتحم  هربخ  هلوق : 
 . تسین هجو  زا  یلاخ  زین  یمود  هچرگ  تسا ،  بسنا  یلوا  وا  هب  لعف  تبسن  تبسانم  هب  و 

 . نزح مه و  تدش  زا  تسا  راسکنا  لاح و  يدب  نیکست ،  دم و  کیرحت و  هب  هبءاکلا  و 

مالـسا ردـص  رد  تدابع  لها  هک  تسا  يدـنلب  هالک  سنرب  و  شـسنرب .  رد  ار  کنحلا  تحت  دادرارق  ینعی  هسنرب  یف  کنحت  هلوق : 
بابحتـسا هب  دراد  ءاـمیا  هرقف  نیا  دـیامرف : یـسلجم  ققحم  .دـیوگ و  هغللا  حاحـص  رد  يرهوـج  هچناـنچ  دـنداهن ، یم  رـس  هب  ار  نآ 

رب دـنک  تلـالد  دندیـشوپ  یم  تداـبع  لـها  هک  یـسابل  رد  کـنحت  هک  اریز  تسا .  رظن  هدافتـسا  نیا  رد  و  ( 709) .زامن رد  کـنحت 
 . هدافتسا نیا  دوب  حیحص  دوب  زامن  صوصخم  سابل  سنرب  رگا  یلب ،  صوصخلاب .  زامن  تقو  هن  اقلطم ، کنحت  بابحتسا 

.دـیوگ و يرهوج  هچناـنچ  تسا ،  هملظلا  دـیدش  بش  هروسکم ،  هلمهم  لاد  هنکاـس و  نون  هروسکم و  هلمهم  ءاـح  هب  سدـنحلا ،  و 
دـشاب بش  تملظ  ماقم  نیا  رد  سدـنح  هک  ابیرق  تسا  لمتحم  و  تسا ،  لیل  لدـب  هسدـنح  یف  و  تسا ،  هینایب  ریمـض  هب  نآ  هفاـضا 

.دیرجت ربانب 

توق ینعم  هب  دش  هناکرءا ،  هللا  دشف  هلوق : 
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 . يوقالا هبناج  یشلا ء ، نکر  يرهوجلا .  لاق  تسا .  نآ  رب  یش ء  مایق  ماوق و  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعم  هب  نکر  تسا .  ماکحا  و 

 . نالکتلا هللا  یلع  و  میروآ ،  یم  رد  ریرحت  هتشر  هب  لصف  دنچ  نمض  رد  تسا  بسانم  یندرک و  نایب  هچنآ  ام  و 

ددرگ یم  اقلا  ملعتم  سفن  هب  یبیغ  يدابم  زا  ملع  هکنیا  هب  هراشا  لصف : 

تالولدـم و هب  تبـسن  یملع  ره  رد  نیهارب  و )  ) هلدا و  جـیاتن ،  هب  هبـسنلاب  ساـیق  تامدـقم  هک  تـسا  ررقم  دوـخ  لـحم  رد  هکنادـب 
ود ماقم  نیا  رد  .اهنآ و  اب  هرـسکی  دنـشاب  طابترا  یب  هکنآ  هن  و  دـنراد ، مات  لالقتـسا  هکنآ  هن  دنتـسه ، تادـعم  هلزنم  هب  تاـنهربم ، 

رایتخا ار  یفرط  دوخ  بهذـم  ياضتقم  هب  کیره  و  دـندش ، وسکی  هب  لادـتعا  قیرط  زا  دـندرک و  فـالخ  یـضیوفت  يربج و  هفیاـط 
سفن زا  ناسنا  ددرگ ، توکلم  ملاع  هضافا  هضافا  ضبق  بیغ و  ملاع  باب  دس  رگا  هک  دنلقتسم  تامدقم  هک  دیوگ  کی  نآ  .دندرک 

سپ هک  هدش  يراج  هللا  هداع  و  تسا .  جیاتن  هب  طابترا  یب  یلکب  تامدقم  هک  دیوگ  يرگید  .دنک و  لصاح  جیاتن  هب  ملع  تامدـقم 
 . تسا ضحم  طبر  یب  تقیقح  رد  تسا و  جیاتن  هب  طوبرم  اتروص  تامدقم  و  دنک ، ناسنا  نهذ  رد  جیاتن  ياقلا  تامدقم  زا 

 ، قح و  لطاب ،  هقیقح  مولع  هقح و  فراعم  باـبرا  شیپ  هفیاـط ،  ود  نیا  زا  کـی  ره  بهذـم  نوچ  بهذـم ،  ود  نیا  زا  کـی  ره  و 
رد هیبیغ  هیلاع  يدابم  زا  مولع  ياقلا  يارب  زا  دنیامن  رـضاح  ار  سفن  و  دـنراد ، يدادـعا  طابترا  تامدـقم  هک  تسا  نآ  هلهال ،  اقافو 

نیا حرش  ددص  رد  نونکا  ام  و  نآ . 
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نآ نآ  و  تسا ،  رگید  بلطم  نایب  يارب  ـالفطت  نآ  رکذ  تسا و  جراـخ  اـم  دـصقم  زا  هک  اریز  میتسین ،  ود  نآ  فیعـضت  بهذـم و 
ثیدح رد  هچنانچ  نادب ،  تسا  سوفن  طابترا  عبات  هیبیغ و  ملاوع  زا  فراعم  مولع و  ياقلا  هک  دـش  هتـسناد  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا 
هتخومآ نتخومآ و  يرایـسب  هب  شناد  تسین  ( 710) .ءاـشی نم  بلق  یف  هللا )   ) هفدـقی رون  وه  لـب  میلعتلا ،  هرثـکی  ملعلا  سیل  تسا : 
توکلم هب  طابترا  هک  سوفن  زا  کی  ره  سپ  دهاوخ  یم  سک  ره  لد  رد  ادـخ  ار  نآ  دزادـنا  یم  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  ندـش ، 

ملاع زا  هقیقح و  مولع  دوش  هضافا  نآ  هب  هک  یمولع  یکلم و  ءاقلا  دوش  نآ  رد  هک  یتائاقلا  دـنک ، ادـیپ  نیبرقم  هکئالم  ملاع  یلعا و 
ياقلا نآ  تائاقلا  دـنک ، ادـیپ  هثیبخ  سوفن  ناطیـش و  نج و  ملاع  لفـسا و  توکلم  ملاـع  هب  طاـبترا  هک  کـی  ره  و  تسا .  هکئـالم 

هیفـصت هقیقح  مولع  باحـصا  فراعم و  بابرا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا .  هملظم  بجح  هبکرم و  تالاهج  لیبق  زا  یناـطیش و 
و دـنناد ، یم  طرـش  لوا  هیعرـش ،  مولع  هقح و  فراعم  اصوصخ  مولع ،  لیـصحت  رد  ار  دوصق  حیحـصت  تاـین و  صـالخا  سوفن و 
.دریگ و توق  هیلاع  يدابم  هب  طابترا  تهج  نآ ،  تلاقـص  سوفن و  هیفـصت  هب  هک  اریز  دنیامن ، یم  نیملعتم  هب  باب  نیا  رد  اهتیـصو 

يارب هدوـمرف  يوـقت  هب  طوـبرم  ار  یهلا  میلعت  ( 711  ) هللا مکملعی  هللا و  اوقتا  هکراـبم :  همیرک  رد  هلـالج  لـج  یبوـبر  باـنج  هکنیا 
يوقت هک  تسا  نیمه 
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يدابم رد  هک  اریز  ددرگ ، عقاو  ینامحر  ياـقلا  یهلا و  میلعت  سپ  دـنک ، طـبترم  سدـقم  بیغ  ماـقم  هب  ار  نآ  دـهد و  سفن  ياـفص 
 . تسا تایثیح  عیمج  زا  بجاو  تاذلاب  دوجولا  بجاو  هچنانچ  دنتسه ، هیضایفلا  بجاو  اهنآ  تسا و  لاحم  لخب  هیلاع 

ریغ تیاغ  درک و  ادیپ  مولع  هب  لاغتشا  هیناسفن  تینانءا  هب  شیوخ و  برـشم  لکءام و  دوخ و  ریمعت  هب  هجوت  هطـساو  هب  سفن  رگا  و 
ار نآ  فراعم  لـها  منک  یم  ناـمگ  هک  یفلختم ،  ریغ  نیزاوم  زا  یکی  و  تسا .  یناطیـش  ياـقلا  دوش  وا  هب  هک  یتاـئاقلا  دـش ، یهلا 

دناوت یم  تاقوا  يرایـسب  رد  ناسنا  دوخ  هک  دـش ، رکذ  هک  تسا  نیمه  یناطیـش  یناـمحر و  تاـئاقلا  نیب  زاـیتما  رد  دـندرکن ، رکذ 
سوفن و نامردـیب  درد  هک  تسا  هبکرم  تالاهج  لـیبق  زا  ددرگ  اـقلا  ترودـک  ياراد  كاـنزیهرپ  ریغ  سفن  نیا  هب  هچنآ  .دـمهفب و 
زا بجح  عفر  نآ  نازیم  هکلب  تسین ،  هیملع  تاحالطـصا  هیلک و  تاـموهفم  لوصح  ملع  رد  نازیم  هک  اریز  تساـهنآ ،  قیرط  راـخ 

برقت میقتسم  طارـص  توکلم و  تیاده  غارچ  هک  تسا  نآ  یقیقح  ملع  و  تسا ،  هللا  هفرعم  باب  حتف  تسا و  سفن  تریـصب  مشچ 
تسا و مولع  تروص  هب  تعیبـط  بجح  عفر  زا  لـبق  کـلم و  ملاـع  رد  هچرگ  تسا ،  نیا  زج  هچ  ره  .دـشاب و  وا  تمارک  راد  قح و 
بلق و مشچ  زا  باجح  عفر  زا  سپ  یلو  دـنیآ ، رامـش  هب  اهقف  افرع و  ءاملع و  زا  تالداجم  تارواـحم و  باـبرا  شیپ  نآ  باحـصا 

هک دوش  مولعم  تعیبط ،  کلم و  نیگنس  باوخ  زا  ندش  رادیب  توکلم و  هدرپ  ندش  هتشادرب 
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يرگید ات  کی  ره  نیب  هک  هدوب  هیتوکلم  هظیلغ  بجح  رساترس  هیمـسر  مولع  نیا  و  هدوب ،  رتشیب  اهباجح  مامت  زا  باجح  نیا  تظلغ 
رادیب دندرم  هک  یتقو  و  دـنباوخ ، رد  مدرم  ( 712) .اوهبتنا اوتام  اذاف  ماین  سانلا  میدوب .  لفاغ  نآ  زا  ام  هتـشاد و  تفاسم  هار  اهخـسرف 

دوخ رتشیب ، ای  رتمک  ای  لیـصحت ،  لاس  هاجنپ  زا  سپ  هک  تساجنیا  ییاوسر  حاضتفا و  همه و  میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم  دـنوش و 
يارب میراد ،  تلفغ  سفن  ناطیش و  دیاکم  زا  و  تسادخ ،  يارب  ام  تالیصحت  هک  مینک  یم  نامگ  یهاگ  میتسه و  هابتـشا  رد  زین  ام 
مهیلع رابتالا ، همئا و  راهطا و  يایلوا  تهج  نیا  زا  و  هدـناشوپ .  ام  رب  ار  اـم  بیاـعم  هک  تسا  یگرزب  میخـض  هدرپ  سفن  بح  هکنآ 

ار شیوخ  سفن  میـسانشب و  نآ  هب  ار  دوخ  ام  هک  دـندومرف  رکذ  زایتما  تهج  یمئالع  راثآ و  زین  ام  دوخ  ندـنامهف  يارب  هللا ،  مالس 
رکذ فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  تامالع  نیا  هب  هراشا  نیا  زا  سپ  اـم  و  میـشاب .  هتـشادن  دوخ  هب  نظ  نسح  هدوهیب  مینک و  کـحم 

 . مینک یم  دندومرف 

.دـشاب و یناسفن  هکنآ  رگید  و  یهلا ،  شدـصقم  هکنآ  یکی  دـنا : هفیاط  ود  یلک  یلوا  میـسقت  هب  مولع  بلاط  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
تقیقح بسح  هب  دوش  لـصاح  نآ  يارب  زا  هک  هیروص  مولع  هک  اریز  تسا ،  لـهج  ناشدـصقم  تیاـغ  هفیاـط  نیا  هک  تفگ  ناوـت 
هب ام  هک  فیرش ،  ثیدح  نیا  رد  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هک  هفیاط  ود  نیا  و  تسا .  هیتوکلم  تجح  هبکرم و  تالاهج 
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روـط نیمه  لادـج و  ءارم و  باحـصا  هک  اریز  دـنراد ، تکرـش  دـش  رکذ  هـک  دـصقم  نـیا  رد  دـندومرف  رکذ  میتـخادرپ ،  نآ  حرش 
( زا  ) راوگرزب نآ  هک  ار  لهج  نآ  تهج  نیا  زا  دنتـسه و  تالالـض  باـبرا  تـالاهج و  باحـصا  ود  ره  لـتخ  هلاطتـسا و  باحـصا 

مدرم ياقلا  روما و  همیمعت  نآ  زا  دوصقم  ای  هکلب  تسا ،  فراـعتم  ینعم  نیا  زا  ریغ  تفگ  ناوت  تسا  هداد  رارق  یلوا  هفیاـط  مئـالع 
 . تسا لادج  ءارم و  باحـصا  صاوخ  زا  ود  ره  نیا  هچنانچ  تسا ،  قح  لوبق  مدع  لهاجت و  لهج  زا  دوصقم  ای  تسا ،  تلاهج  رد 

دـساک عاتم  جاور  لطاب و  رازاب  یمرگ  دوخ و  فرح  تفرـشیپ  يارب  دـنزرو  لهج  دـننک و  راکنا  ار  هجیار  قیاقح  هقح و  روما  اـهنآ 
 . شیوخ

نیب ریاد  یلک  یلوا  میسقت  نآ  دنتـسین و  هفیاط  ود  زا  شیب  میـسقت  کی  اب  هکنآ  اب  دنداد  رارق  هفیاط  هس  ار  مدرم  ترـضح ،  هکنیا  و 
ود همیظع و  هفیاط  ود  دنتـساوخ  هک  تسا  نآ  يارب  تفگ  ناوت  دنرتشیب  هفیاط  هس  زا  میـسقت  رابتعا و  کی  هب  و  تسا ،  تابثا  یفن و 
ود ار  اـهنآ  رگید  تیاور  رد  اذـهل  و  دـنیامرف ، رکذ  دـننک  عوجر  ود  نآ  هب  تالالـض  تـالاهج و  باحـصا  رتشیب  هک  ار  گرزب  عون 

هرخالا یف  هل  نکی  مل  ایندـلا ، هعفنمل  ثیدـحلا  دارءا  نم  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  یفاـک  .دـنداد  رارق  هفیاـط 
(713  .) هرخالا ایندلا و  ریخ  هللا  هاطعءا  هرخالا ،  ریخ  هب  دارءا  نم  و  بیصن . 

وا يارب  زا  ایند ، تعفنم  يارب  ار  ثیدح  دیامن  هدارا  هک  یسک  دومرف 
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.ار ترخآ  ایند و  ریخ  وا  هب  ادخ  دیامرف  اطع  ار ، ترخآ  نآ  هب  دنک  هدارا  هک  یسک  و  تسین .  يا  هرهب  ترخآ  رد 

ءارم دسافم  رکذ  رد  ثیداحا  لصف : 

رکذ هب  تسا  بساـنم  زین  کـنیا  نوچ  و  ( 714  ،) میدرک هفیرـش  ثیداحا  زا  یکی  نمـض  رد  ار  لادـج  ءارم و  دـسافم  رکذ  رتشیپ  ام 
 : لاق دناسر ، مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد  میزادرپ .  یم  نآ  دسافم  زا  يا  همـش  نایب  ثیداحا و  یـضعب 
(715  .) قافنلا امهیلع  تبنی  ناوخالا و  یلع  بولقلا  ناضرمی  امهناف  هموصخلا ،  ءارملا و  مکایا و  مالسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  لاق 

قافن هک  دنتسه  قافن  هشیر  و  ناردارب ،  هب  تبسن  دننک  یم  ضیرم  ار  بولق  اهنآ  هک  لاقم ،  رد  تموصخ  لادج و  زا  دیـشاب  رذحرب 
.دیور یم  اهنآ  يور 

بـسکت قاـفنلا و  ثروـت  بلقلا و  لغـشت  اـهناف  هموـصخلا ،  مکاـیا و  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  اـضیءا  یفاـکلا  یف  و 
(716  .) نئاغضلا

.دنک یم  داجیا  لد  رد  هنیک  و  دوش ، یم  ییورود  قافن و  ثعاب  و  دنک ، یم  لوغشم  ار  بلق  نآ  هک  اریز  همصاخم ،  زا  دیشاب  رذحرب 

(717  .) لاجرلا هاحالم  كایا و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  لیئربج  لاق  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  اضیا  هیف  و 

قیرط هب  وگتفگ  لادج و  زا  شاب  رذحرب   : " تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، هب  لیئربج  هک  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  دومرف 
 . مدرم اب  همصاخم 

قافن دنک و  یم  نیبدب  ناتسود  هب  ار  ناسنا  دنک و  یم  ضیرم  ار  بلق  لاقم  رد  تموصخ  ءارم و  هکنآ  نایب  اما 
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، اهنآ اب  بسانتم  تسا  يراثآ  لد  نطاب و  رد  ار  هیرهاظ  لاـمعا  هک  ( 718) دش روکذم  نیا  زا  شیب  هک  تسا  نآ  دـنایور ، یم  لد  رد 
تسا و تعیبط  ملاع  هدیلو  نوچ  ناسنا  هک  اریز  تسا ،  رتدـیدش  رتدوز و  رایـسب  بلق  رد  شریثءات  هئیـس  لامعا  هک  مییوگ  نونکا  و 

يرجم يرجی  ناطیـشلا  نا  تسا :  دراو  ثیدـح  رد  هچنانچ  دنتـسه  وا  رد  فرـصتم  نیرق و  وا  اب  تنطیـش  بضغ و  توهـش و  ياوق 
زا هچ  جراـخ ،  زا  يددـم  رـصتخم  هب  و  تسا ،  تعیبـط  اـب  هقفاوم  روـما  تادـسفم و  هب  بلق  ههجو  اذـهل  ( 719  ) مدآ نیب  نم  مدـلا 

ثیداحا رد  هچنانچ  دوش ، عقاو  دـیدش  رثا  بلق  رد  قلخدـب ،  تشز و  قیفر  بحاصم و  لثم  نآ ،  زا  جراخ  ای  دـشاب  یناـسنا  حراوج 
 . تسا هدش  نانآ  اب  تبحاصم  زا  یهن  هفیرش 

هناف رجافلا ، یخاوی  نءا  ملـسملا  ءرملل  یغبنی  ال  مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  لاق  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  یفاـک : 
 . هیلع نیـش  هدـنع  نم  هجرخم  هیلا و  هلخدـم  و  هداـعم ،  رمءا  ـال  هاـیند و  رمءا  یلع  هنیعی  ـال  و  هلثم ،  نوکی  نءا  بحی  هلعف و  هل  نیزی 

(720)

یم تنیز  وا  هک  اریز  قساف ،  اب  دنک  یتسود  هک  ناملـسم  درم  يارب  زا  تسین  راوازـس  مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  دومرف 
تفر و  شترخآ ،  ایند و  رما  رب  ار  وا  دنک  یمن  تناعا  و  دشاب ، شدوخ  لثم  زین  وا  هک  دراد  یم  تسود  ار و  دوخ  لمع  وا  يارب  دهد 

.وا يارب  تسا  بیع  ررض و  وا  اب  دمآ  و 

نع و 
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(721  .) باذکلا قمحالا و ال  رجافلا و ال  یخاوی  نءا  ملسملا  ءرملل  یغبنی  ال  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا 

هداوم و زا  یهن  ای  دوش ، یم  وا  رد  ادـخ  تیـصعم  هک  یـسلجم  رد  نتـسشن  زا  یهن  ای  تیـصعم ،  لها  اب  تسلاجم  زا  یهن  همهم  هتکن 
لامعا بلق ،  رد  ریثءات  رد  رتالاب  اهنیا  زا  و  ناسنا .  رد  تساهنآ  لامعا  تالاح و  قالخا و  ریثءات  ادخ ، نانمشد  اب  شزیمآ  هطلاخم و 

اب بلق  هیزنت  نآ و  زا  هزنت  هک  دـنک  یم  ادـیپ  دـیدش  رثءات  بلق  هئیـس  لامعا  زا  یتبقارم  تموادـم و  كدـنا  اب  هک  تسا  ناـسنا  دوخ 
.ددرگن روسیم  دوشن و  نکمم  زارد  ياهلاس 

سب یتملظ  ترودک و  بلق  رد  هکنآ  رگم  یتدم  درذـگن  دـنک ، ادـیپ  تموصخ  ءارم و  هب  لاغتـشا  رگا  ناسنا  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
یگنرود و قافن و  گرزب  ببـس  دوخ  نیا  .دوش و  رجنم  یبلق  ینطاب  تموصخ  هب  یناسل  يرهاـظ  تموصخ  و  دوش ، ادـیپ  كاـنلوه 
( رت  ) شیپ ار  ییورود  قافن و  داسف  حرش  و  تخانش .  Ġ دج ءارم و  ياه  هدسفم  زا  زین  ار  قافن  دسافم  دـیاب  سپ ،  تسا .  ییورود 

.درادن هداعا  هب  جایتحا  نونکا  و  ( 722  ) میداد ثیداحا  زا  یکی  لیذ  رد 

ءوس مدرم و  تیذا  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندومرف  رکذ  ءارم  لهج و  بحاص  يارب  زا  یمئالع  راـثآ و  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  باـنج  و 
یفاک فیرـش  ثیدح  رد  و  تسا .  لقتـسم  ببـس  ناسنا  تکاله  يارب  هک  تسا  يدسافم  مئامذ و  زا  یکی  دوخ  هک  تسا ،  رـضحم 

نینم و ؤم  تیذا  ( 723  .) هبراحملاب ینزراب  دقف  ایلو  یل  يذآ  نم  تسا :  دراو 
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رد هک  تسا  نآ  زا  شیب  باب  نیا  رد  ثیداحا  و  هدرمـش .  سدـقم  تاذ  نآ  اب  همـصاخم  هداد و  رارق  قح  اب  هزراـبم  ار  قح  ناتـسود 
.دجنگب رصتخم  نیا 

زا ار  ءارم  هک  نیا  و  هداد .  رارق  تلیـضف  راهظا  هبلغ و  يارب  هیملع  تارکاذم  تالاقم و  هب  ضرعت  ءارم و  ار  اهنآ  تامالع  زا  رگید  و 
هداد رارق  تمالع  هک  ار  نآ  و  تسا ،  نآ  هثیبخ  هکلم  یبلق و  تفـص  لوا ،  ءارم  زا  دوصقم  هک  دوب  دـناوت  هداد ،  رارق  ءارم  تاـمالع 

 . تسا نآ  يرهاظ  تمالع  رثا و 

قافن دوخ  نیا  .دشابن و  نآ  هب  فصتم  هکنآ  اب  دنک  يرابدرب  ملح و  فیصوت  هک  تسا  نیا  نآ  ياه  هناشن  مئالع و  زا  رگید  یکی  و 
ایر و كرـش و  قیداصم  حـضاو  زا  زین  ندوب  یلاخ  عرو  زا  ندرک و  عوشخ  راهظا  هچناـنچ  تسا ،  كرـش  اـیر و  تسا و  ییورود  و 

 . تسا ییورود  قافن و 

ره اب  هک  تسا  مزـال  تسا .  تاـکلهم  تاـقبوم و  زا  کـیره  هک  تسا  همیظع  يدـسافم  ار  تفـص  نیا  دـش  مولعم  هک  نونکا  سپ ، 
نیا زا  ار  لد  و  میهد ،  تاـجن  شک  ناـمیا  نک و  بارخ  بلق  هلیذر  روآ و  گـنن  تلـصخ  نیا  زا  ار  دوخ  تسا  یتمحز  تضاـیر و 

 . میهد افص  مییامن و  نیزم  نطاب  قدص  تین و  صولخ  هب  ار  بلق  و  مینک ،  صیلخت  ترودک  تملظ و 

هیلع قداص ،  بانج  هک  تسا  نیا  نآ  .دنکـش و  یم  شتـشپ  نآ  رد  دـنک  رکفت  يردـق  رگا  ناسنا  هک  تسا  يا  هتکن  باب  نیا  رد  و 
: دیامرف یم  تامالع  نیا  لیذ  رد  مالسلا ، 
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ای تسا و  رابخا  ای  ترابع  نیا  .ار و  شرمک  دـیامرف  عطق  ار و  وا  ینیب  ادـخ  دـبوکب  هموزیح .  هنم  عطق  هموشیخ و  اذـه  نم  هللا  قدـف 
یلو موصعم و  ياعد  دشاب ، اعد  رگا  و  تسا ،  قدصم  قداص  رابخا  دشاب ، رابخا  رگا  هک  اریز  .ددـنویپ  عوقو  هب  تروص  ره  رد  اعد ،

لیلذ و اوسر و  ملاع  ود  رد  ناسنا  دـیاش  تسا و  ییاوسر  يراوخ و  تلذ و  زا  هیانک  دوخ  نیا  .دـش و  دـهاوخ  باجتـسم  تسا و  هللا 
شیوربآ سکع  هب  تلیـضف ،  راهظا  یئامندوخ و  هطـساو  هب  دوش و  دـنموربآ  تساوخ  یم  هک  نانآ  شیپ  ملاع  نیا  رد  .ددرگ  راوخ 

رـضحم رد  ملاـع  نآ  رد  .دـنک و  ادـیپ  قوفت  اـهنآ  رب  تساوخ  یم  هک  دوش  ناـنآ  لـیلذ  بولغم و  دوش و  هتـساک  شـشزرا  هتخیر و 
.دوش رادقمیب  لیلذ و  راوخ و  اوسر و  نیحلاص  ناگدنب  نیموصعم و  يایلوا  نیلسرم و  يایبنا  نیبرقم و  هکئالم 

سفن نیا  تسد  هب  میتسه  التبم  ام  ردـقچ  هک  تاموصخ  هیناسفن و  ياهاوه  بابرا  لادـج و  ءارم و  باحـصا  ام  لاـح  هب  ياو  سپ ، 
یمن رب  نآ  حالـصا  ددصرد  هاگچیه  و  دنک ، كاله  ار  ام  ملاوع  تءاشن و  مامت  رد  ات  دراد  یمنرب  ام  زا  تسد  هک  هفطاع  یب  ثیبخ 

 . میزیخنرب تعیبط  نیگنس  باوخ  زا  هدرک و  شوگ  رد  تلفغ  هبنپ  مییآ و 

ذوفن تحت  رد  ناگدنب  بولق  تسوت و  تردق  دی  رد  تادوجوم  عیمج  دوجو  یتسه ،  بولق  کلام )   ) دابع و حلـصم  وت  ادـنوادخ ،
هملظم و بولق  وت  میتسین ،  نتشیوخ  تایح  توم و  ررض و  عفن و  دوخ و  کلام  ام  وت ، همات  هدارا 
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نیا زا  يریگتـسد  و  امرف ، حالـصا  دوخ  تیانع  لضف و  هب  ار  ام  دـسافم  و  امرف ، نشور  دوخ  هضافا  رون  هب  ار  ام  ترودـک  اـب  ياـهلد 
.امنب هراچیب  يافعض 

بلط هاج  راکبیرف  ياه  هناشن  لصف : 

تسا هرهاظ  هبترم  کی  تسا و  هیناسفن  هکلم  هنطاب و  هبترم  کی  ءارم  يارب  زا  هک  دش  رکذ  فیرـش  ثیدح  زا  یلوا  هرقف  رد  هچنانچ 
هیلع ماـما ،  هدومرف  زا  مود  هرقف  نیا  رد  روـطنیمه  تسا ،  هنطاـب  هبترم  نآ  هناـشن  تمـالع و  هرهاـظ  هبترم  نیا  تسا و  نآ  هدـیلو  هک 
هبترم کی  و  تسا ،  رما  نیا  هکلم  نآ  هک  تسا  رس  نطاب و  هبترم  کی  هعدخ  لتخ و  عفرت و  هلاطتسا و  يارب  زا  هک  مییوگ  مالـسلا ، 

 ، هدیسر هکلم  هبترم  هب  هاگ  هک  تسا  یظح  زین  بلق  يارب  زا  لاعفا  لامعا و  رتشیب  رد  هچنانچ  تسا .  هکلم  نآ  هجیتن  هک  تسا  رهاظ 
یبـلط و هاـج  عفرت و  هلاطتـسا و  هکلم  اـهنآ  رد  هک  یناـسک  سپ ،  تسا .  اـهنآ  جـیاتن  هیرهاـظ  لاـمعا  تسا و  لاـح  هبترم  هب  هاـگ  و 

هللا مالـس  قداص ،  ترـضح  ار  نآ  زا  یـضعب  هک  تساهنآ  يارب  زا  زین  هیرهاظ  ياه  هناشن  تامالع و  تسا ،  یبیرف  ماوع  تعیدخ و 
رد هکنآ  لاح  دنک و  دادملق  دادس  حالـص و  لها  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یبیرفماوع  هعیدـخ و  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندومرف ، رکذ  هیلع ، 
قلخ نیرتدب  ناسنا ،  تروص  رد  دنتـسه  یناطیـش  شیم و  سابل  رد  دنتـسه  یناگرگ  هک  مدرم ،  زا  هتـسد  نیا  .دـشابن و  نینچ  نطاب 

 . تسا نیفلاخم  شویج  زا  رتشیب  مدرم  نید  هب  اهنآ  ررض  دنتسه و  ادخ 

تافص زا  رگید  و 
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ار عضاوت  قلمت و  سیلدـت و  ماد  دنتـسه و  عضاوتم  قلمتم و  دنتـسه  اهنآ  عمط  دروم  هک  یناسک  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  نانآ  هرهاظ 
رادروخرب اهنآ  هیویند  تامارتحا  اـهنآ و  تدارا  تبحم و  نیریـش  ياولح  زا  دـننک و  دیـص  ار  فیعـض  مدرم  هراـچیب  هک  دـننکفا  یم 

دنا نانآ  مدرم  زا  هتسد  نیا  .دننک  هدافتـسا  اهنآ  يایند  زا  دنـشورفب و  ار  دوخ  نامیا  دنراذگ و  هیام  دوخ  نید  زا  ضوع  رد  و  دنوش ،
میدمآ تشهب  رد  امش  تامیلعت  هطـساو  هب  ام  هک  دش  هچ  دنیوگب : اهنآ  هب  دننیبب و  ار  اهنآ  تشهب  لها  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  هک 

(724  .) میدرکن لمع )   ) دوخ لوق  هب  ام  دنیوگ : دیدش ؟ یمنهج  امش  دوخ  و 

یقرت قیرط  راخ  ار  اهنآ  دـنرادن و  اهنآ  هب  يویند  عمط  دوخ  لاثما  هابتـشا و  دوخ و  عون  لها  اب  هک  تسا  نیا  نانآ  رگید  میـالع  زا  و 
نآ میب  هک  اریز  دننک ، یم  ریقحت  الوق  المع و  ناکمالا  یتح  ار  اهنآ  و  دنیامن ، یم  اهنآ  رب  عفرت  دـننک و  یم  ربکت  دـنرادنپ  یم  دوخ 

.دوش هتساک  اهنآ  تارابتعا  زا  دوش  ادیپ  اهنآ  يارب  یکیرش  رگا  هک  دنراد 

ندومن بلق  ظفح  و  يوقت ،  دهز و  ملع و  لها  سابل  رد  تسا  يرادنید  اهزیچ  نیرت  تخـس  روما و  نیرتلکـشم  هک  تسناد  دـیابب  و 
نیا دراو  تین  صـالخا  اـب  دـنک و  لـمع  دوـخ  فیاـظو  هب  هقبط  نیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  هقیرط .  نیا  رد  تـسا 

ماتیا زا  يرادهگن  دزادرپ و  نارگید  حالصا  هب  دوخ  حالصا  زا  سپ  دشک و  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  دوش و  هلحرم 
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صوصخ رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هچنانچ  .دـیآ  رامـش  هب  نیقباـس  نیبرقم و  هرمز  زا  یـصخش  نینچ  دـیامن ، لوسر  لآ 
، دناسر ءاذحلا  هدیبع  یبءا  هب  دنس  یشک  لاجر  زا  لئاسو  رد  .دومرف و  ریبعت  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  نییراوح  رفن  راهچ 
 : یلاعت هللا  لاـق  نیذـلا  نم  دـیرب ، و  ریـصب ، وبءا  و  ملـسم ،  نب  دـمحم  و  هرارز ،  لوقی :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  اـبءا  تعمـس  لاـق : 

(725  .) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا .  نوقباسلاو 

اهنآ هرابرد  دنک  یم  تیافک  .دیآ و  نایب  هلصوح  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ملع  لها  تلیضف  تسا و  رایسب  هلوقم  نیا  رد  ثیداحا  و 
نیب هنیب و  ناـک  مالـسالا ،  هب  ییحیل  ملعلا  بلطی  وـه  توـملا و  هءاـج  نم  هلآ :  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوـسر  زا  لوـقنم  ثیدـح 

رد مالـسا ،  ندرک  هدنز  يارب  ملع  دنک  بلط  هک  یتروص  رد  گرم  ار  وا  دـیایب  هک  یـسک  ( 726  .) هنجلا یف  هدـحاو  هجرد  ءایبنءالا 
.درادن هلصاف  شیب  هجرد  کی  ناربمغیپ  ماقم  اب  وا  ماقم  تشهب 

لطاب هار  دـش و  رانکرب  صولخ  قیرط  زا  هتـساوخن  يادـخ  رگا  .دـیآ و  یم  شیپ  نانآ  تلیـضف  زا  يرکذ  هللاءاـشنا ،  نیا ،  زا  سپ  و 
رامش هب  تسا ،  هدش  دراو  بیرغ  تاریبعت  تخس و  ثیداحا  اهنآ  هرابرد  دنتـسه و  هللا  قلخ  نیرتدب  هک  ءوس ، ءاملع  زا  تفرگ  شیپ 

لیصحت لالخ  رد  دننک  دوخ  حالـصا  هک  دشاب  نیا  دنریگ  رظن  رد  هک  ار  يزیچ  لوا  رطخ  رپ  هار  نیا  بالط  ملع و  لها  دیاب  .دیآ و 
هک دنرامش  مدقم  روما  عیمج  رب  ناکمالا  یتح  ار  نآ  و  . 
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 . تسا رما  نیمه  رت  تخس  رتبجاو و  هیعرش  ضئارف  هیلقع و  تابجاو  مامت  زا 

تـساوخ زاب  رتشیب  امـش  زا  یلاعت  دـنوادخ  تجح  هک  دـینادب  دـیزیخرب و  باوخ  زا  فراـعم ،  تـالامک و  مولع و  ناـبلاط  يا  ناـه 
رد هشقانم  و  تسا ،  رت  قیقد  رتکیراب و  امـش  طارـص  و  دراد ، قرف  یلیخ  ناگدنب  ریاس  نازیم  اب  امـش  مولع  لامعا و  نازیم  و  دـیامرف ،
هک مینیب  یم  دوخ  رد  ام  هچنانچ  دروآ ، تملظ  ترودـک و  وا  بلق  رد  مولع  هک  یملع  بلاط  لاح  هب  ياو  .دوش  رتشیب  امـش  باـسح 

طلسم ام  رب  سفن  ناطیش و  میدنامزاب و  قح  قیرط  زا  میدومن ،  لیصحت  لصاح  یب  تاحالطصا  يا  هراپ  صقان و  یموهفم  دنچ  رگا 
تسین يا )   ) هراچ و  دش ، اپ  رس و  یب  میهافم  نیمه  ام  گرزب  باجح  و  دندرک ، فرصنم  تیاده  تیناسنا و  قیرط  زا  ار  ام  دندش و 

 . یلاعت قح  سدقم  تاذ  هب  هانپ  زج 

يور زا  یتعاطا  یتدابع و  کی  هن  میتشادرب و  وت  ياـضر  هار  رد  یمدـق  کـی  هن  میهاـنگ ،  هبرقم  ریـصقت و  هب  فرتعم  اـم  اـهلا ، راـب 
 ، يدومرف ام  بویع  رتس  ایند  نیا  رد  هچنانچ  و  امرف ، راتفر  ام  اب  هعـساو  تمحر  میمع و  فطل  اـب  دوخ  وت  میدروآ ،  اـج  هب  صـالخا 

 . نارفغ رتس و  هب  میرتدنمزاین  اجنآ  رد  هک  امرفب  زین  ملاع  نآ  رد 

لیذ رد  هک  تسا  نآ  نآ  و  مهد .  رکذت  دش  رکذ  فیرـش  ثیدح  يالوا  هرقف  لیذ  رد  هک  ار  هتکن  نآ  تسا  مزال  زین  ماقم  نیا  رد  و 
نم عطق  هربخ و  اذه  یلع  هللا  یمعءاف  دیامرف : یم  ترضح  هرقف  نیا 
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دشاب و رابخا  هچ  زین  نیا  .دـیامرف و  وحم  املع  رتفد  زا  ار  وا  راثآ  دـیامرف و  روک  ار  وا  ییانیب  تریـصب و  دـنوادخ  هرثا .  ءاملعلا  راثآ 
عیمج ءاشنمرـس  هک  ینطاب  يروک  تریـصب و  ياـمع  نیا  زا  دـشاب  رذـحرب  یلیخ  دـیاب  ناـسنا  و  تسا .  یندـش  عقاو  دـشاب  اـعد  هچ 

زا املع و  راثآ  زا  راثآ  ندش  وحم  نینچمه  و  تسا .  لد  يروک  بلق و  ییانیبان  نیمه  اهیتخبدب  مامت  همـشچرس  اهتملظ و  اهتواقش و 
تمایق زور  رد  قح  هاگرد  ناصاخ  رـضحم  رد  شییاوسر  گنن و  نامرح ،  دوخ  رب  هوالع  ندـنام ،  مورحم  اهنآ  تاـیطع  تاـمارک و 

.دیآرد ام  روصت  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب 

هقف لقع و  نابحاص  ياه  هناشن  لصف : 

تـسا یمئالع  راثآ و  زین  تسا ،  قیاقح  كاردا  نید و  رد  هقف  اهنآ  لیـصحت  تیاغ  هک  نانآ  ینعی  لقع ،  هقف و  بحاـص  يارب  زا  و 
.دندومرف نایب  ار  اهنآ  هدمع  هک 

هیویند هیند  هلئاز  روما  يارب  نزح  راسکنا و  نیا  راچان  .دوش و  دراو  راسکنا  هودنا و  نزح و  اهنآ  بلق  رد  ملع  هطـساو  هب  هکنآ  یکی 
ینارون ار  بلق  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  نزح  راـسکنا و  نیا  و  تسا .  تیدوبع  فیاـظو  روصق  زا  سرت  عجرم و  فوخ  زا  هکلب  تسین ، 

لد زا  مارآ  ملع  روـن  .دوـش و  یم  یگدـنب  تیدوـبع و  فیاـظو  هب  ماـیق  ءاـشنم  سفن و  حالـصا  ءادـبم  دـهد ، یم  افـص  دـنک و  یم 
دنارذگ و يرادیب  هب  ار  اهبـش  و  درب ، اهتذـل  یلاعت  قح  تاجانم  زا  و  دـنک ، انـشآ  وا  تمارک  راد  قح و  هب  ار  وا  لد  دربب و  شبحاص 

یف کنحت  دق  دیامرف : هچنانچ  .دنک  یگدنب  هفیظو  هب  مایق 
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.دشاب تدابع  موزل  زا  هیانک  هک  دیامن  نینچ  لوا  هلمج  هک  هسدنح .  یف  لیلا  ماق  و  هسنرب ، 

هب دنک  تیاده  ار  وا  ملع  رون  و  دـشاب ، كانـسرت  زاب  دـنک ، تیدوبع  هب  مایق  الماک  هکنآ  اب  هک  تسا  نآ  ینابر  ملاع  نیا  مئالع  زا  و 
زا ولمم  شبلق  سپ  ییاینرب .  تداـبع  تقیقح  تمعن و  رکـش  هدـهع  زا  يرـصقم و  رـصاق و  زاـب  ینک  فیاـظو  هب  ماـیق  هچ  ره  هکنیا 

و دروآ ، نزح  تیشخ و  ملع  رون  ( 727) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  تسا :  هدومرف  اهنآ  هرابرد  قح  و  دوش ، فوخ  تیـشخ و 
و دنک ، بلط  ادخ  زا  ار  دوخ  حالصا  و  دریگن ، مارآ  عجرم  فوخ  زا  دراد ، سفن  حالص  رد  دوخ  نءاش  هب  لابقا  هکنآ  اب  نآ  بحاص 
هللا و یلا  قیرط  زا  ار  وا  اهنآ  ادابم  هک  دشاب  هتشاد  نآ  میب  دشاب و  نازیرگ  دوخ  نامز  لها  زا  و  دشاب ، كانمیب  قح  ریغ  هب  لاغتشا  زا 

ناکرا دیامرف و  دییءات  ار  یـصخش  نینچ  یلاعت  قح  سپ ،  .دنهد  هولج  وا  هب  ار  نآ  ذـیاذل  ایند و  و  دـنراد ، زاب  ترخآ  ملاع  هب  رفس 
الوءا و هللادـمحلاو  .امیظع  ازوف  زوفنف  مهعم  اـنک  اـنتیلایف  .دـیامرف  تیاـنع  زیخاتـسر  زور  رد  وا  هب  ناـما  دـیامن و  مکحم  ار  شدوجو 

 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  ارخآ ،

نورشعلا عبارلا و  ثیدحلا 

مراهچ تسیب و  ثیدح 

نب یلع  نسحلا و  نب  دمحم  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مهمدقءا ،  نیثدحملا و  لضفءا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
نع یطساولا ،  تسرد  نع  ناقهدلا ،  هللادبع  نب  هللا  دیبع  نع  یسیع ،  نب  دمحم  نع  دایز ، نب  لهس  نع  دمحم ،
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هعامج اذاف  دجسملا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لخد  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم ،  نسحلا  یبا  نع  دیمحلادبع ، نب  میهاربا 
مایا اهئاقو و  برعلا و  باسنءاب  سانلا  ملعا  هل :  اولاقف  همـالعلا ؟  اـم  و  لاـقف :  همـالع .  لـیقف :  اذـه ؟ اـم  لاـقف :  لـجرب .  اوفاـطا  دـق 

ییبنلا لاق  مث  هملع .  نم  عفنی  هلهج و ال  نم  رضی  ملع ال  كاذ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  لاقف  لاق :  هیبرعلا .  راعـشالا  هیلهاجلا و 
(728  .) لضف وهف  نه  الخ  ام  و  همئاق ،  هنس  وءا  هلداع ،  هضیرف  وءا  همکحم ،  هیآ  هثالث :  ملعلا  امنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ، 

 : همجرت

دومرف هدهاشم  ار  یتعامج  هاگان  دجـسم  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دش  لخاد  مالـسلاامهیلع ،  رفعج ، نب  یـسوم  دومرف 
: وا هب  دـنتفگ  همـالع "؟  تسیچ  : " دوـمرف تسا ".  همـالع  : " دـش هتفگ  نیا "؟  تسیچ  دوـمرف ": .دـننز  یم  رود  يدرم  فارطا  هـک 
زا هک  تسا  یملع  نیا  : " ربمغیپ دومرف  یبرع ".  راعـشا  تیلهاج و  راـگزور  نآ و  عیاـقو  برع و  ياهبـسن  هب  تسا  مدرم  نیرتاـناد  "

 ، هلداع هضیرف  ای  همکحم ،  هیآ  زیچ : هس  هب  تسا  رصحنم  ملع  انامه  .دوشن  لصاح  يدوس  وا  ملع  زا  دسرن و  ینایز  ررض و  وا  لهج 
 ." تسا تدایز  اهنیا  زا  ریغ  و  اجرباپ ) تنس  ای  تسار  بجاو  ای  راوتسا  هناشن   . ) همئاق تنس  ای 

يارب ءات  و  تسا ،  هغلابم  هغیص  همالع  .دشاب و  هدومرف  اذهام  ریقحت  يارب  تسا .  دراو  اذه  نم  اذهام  ياج  هب  خسن  یضعب  رد  حرش 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


.اناد رایسب  رایسب  ینعی  تسا ،  هغلابم 

حرش ای  هدوجوم  تقیقح  زا  لا  ؤس  يارب  ام  هملک  و  تسا ،  تیـصخش  زا  لا  ؤس  يارب  نم  هملک  هک  تسا  روکذم  قطنم  رد  هک  نادب 
رورـس نآ  تسا ،  همـالع  صخـش  نیا  دـندرک  ضرع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوـسر  باـنج  هب  نوـچ  و  تسا .  موـهفم  مـسا 

فاصوا .دومرف و  لا  ؤس  اـم  هملک  هب  تهج  نیا  زا  و  دومرف ، لا  ؤس  اـهنآ  ناـمگ  بسح  هب  ار  وا  ملع  يازغم  ندوب و  همـالع  تقیقح 
لا ؤس  عقوم  نیا  رد  دنسانشن ، ار  فوصوم  دننادب و  ار  فصو  تقیقح  هکنآ  لثم  دنهد ، رارق  تاذ  زا  لا  ؤس  هلیسو  یهاگ  ار  هیناونع 

فصو نتخانش  هب  ضرغ  هکنآ  ای  دننادن ، ار  فصو  دنسانشب و  ار  صخـش  رگا  و  همالعلا ؟  نم  دوش : هتفگ  دوش و  عقاو  نم  هملک  هب 
هن فوصوملا و  عم  فصو  هن  فصو ،  مهف  هب  دنک  تشگرب  لا  ؤس  و  دوش ، عقاو  ام  هملک  هب  دیاب  لا  ؤس  تروص  نیا  رد  دشاب ، طقف 

قلعت هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یمتخ ،  ترضح  ضرغ  تسا ،  همالع  صخش  نیا  دش  هتفگ  نوچ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  و  فوصوم . 
نیا ببس  هچ  هب  هچ و  يارب  ای  همالع .  تسیک  دومرفن : و  همالع .  تسیچ  دومرف : دمهفب ، اهنآ  معز  هب  ار  فصو  تقیقح  هک  تفرگ 

 ، هسفن هللا  سدق  نیهلءاتملاردص ،  نیققحم  فوسلیف  هفـسالف و  ققحم  هچنآ  زا  تسا  رت  حـضاو  دـش  روکذـم  هچنآ  و  تسا .  همالع 
ام دصقم  زا  لیوطت و  بجوم  شرکذ  هک  ( 729) دندومرف قیقحت  فیرش  ثیدح  نیا  حرش  رد 
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 . تسا جراخ 

تءاشن نیا  اب  بسانم  مولع  ناسنا و  يدوجو  تءاشن   : لصف

هئشن لوا ،  تسا :  ملاع  ماقم و  هس  بحاص  هئشن و  هس  ياراد  یلک  لامجا و  روط  هب  ناسنا  هک  ( 730) دش رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نادب 
ایند و هئـشن  موس ،  لایخ .  ماقم  نیملاعلا و  نیب  طسوتم  ملاع  خزرب و  هئـشن  مود ،  لـقع .  تیناـحور و  ماـقم  بیغ و  ملاـع  ترخآ و 
هئشن و اب  بسانم  تسا  یلمع  تسا و  یـصوصخم  تیبرت  یـصاخ و  لامک  اهنیا  زا  کی  ره  يارب  زا  و  تداهـش .  ملاع  کلم و  ماقم 
 ، ینعی ملع ،  هس  نیا  هب  دوش  مسقنم  هعفان  مولع  هیلک  سپ  .دنتـسه  لامعا  نآ  روتـسد  لـفکتم  مالـسلا ،  مهیلع  ءاـیبنا ، و  دوخ ، ماـقم 
هک یملع  و  تسا ،  نآ  فیاـظو  هیبـلق و  لاـمعا  هب  عجار  هک  یملع  و  هیحور ،  فیاـظو  هیلقع و  تـالامک  هب  تسا  عـجار  هک  یملع 

 . تسا سفن  هرهاظ  هئشن  فیاظو  هیبلاق و  لامعا  هب  عجار 

و لالج ،  لامج و  فاصوا  تفرعم  قح و  سدقم  تاذ  هب  ملع  دـنک ، ار  درجم  لقع  تیناحور و  ملاع و  تیبرت  تیوقت و  یمولع  اما 
لفسا توکلم  هریخا  ات  یلعا  توکلم  یلعا و  توربج  بتارم  یلعا  زا  نآ ،  فانـصا  هکئالم و  لیبق  زا  هیدرجت ،  هیبیغ  ملاوع  هب  ملع 

یحو لوزن  تیفیک  هلزنم و  بتک  هب  ملع  و  اهنآ ، جرادم  تاماقم و  ایلوا و  ایبنا و  هب  ملع  و  الع ، لج و  قح  دونج  هیضرا و  هکئالم  و 
لیصافت تمایق و  خزرب و  ملاع  تقیقح  بیغ و  ملاع  هب  تادوجوم  عوجر  تیفیک  ترخآ و  هئـشن  هب  ملع  و  حور ،  هکئالم و  لزنت  و 

هلمجلاب و  اهنآ ،
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مهیلع ایلوا ، ایبنا و  زا  سپ  ملع  نیا  لـفکتم  و  نآ .  عوجر  روهظ و  ضبق و  طـسب و  نآ و  بتارم  تقیقح و  دوجو و  ءادـبم  هب  ملع  ، 
.دنتسه نافرع  تفرعم و  باحصا  امکح و  زا  مظاعا  هفسالف و  مالسلا ، 

هب ملع  ینعی ،  تسا ،  هیقلخ  تاـکلهم  تاـیجنم و  هب  ملع  تسا ،  هیبـلق  لاـمعا  نآ و  ضاـیترا  بلق و  تیبرت  هب  عـجار  هک  یموـلع  و 
نـساحم زا  رگید  و  يوقت ،  عرو و  دـهز و  تواخـس و  تعاجـش و  اضر و  عضاوت و  اـیح و  رکـش و  ربص و  لـثم  قـالخا ،  نساـحم 

ربک دسح و  لیبق  زا  قالخا ،  حیابق  هب  ملع  و  اهنآ ، طیارش  يدابم و  اهنآ و  لوصح  بابسا  اهنآ و  لیصحت  تیفیک  هب  ملع  و  قالخا ، 
زا هزنت  تیفیک  هب  ملع  اهنآ و  دوجو  يداـبم  هب  ملع  و  نآ ،  ریغ  سفن و  اـیند و  بح  هاـج و  تساـیر و  بح  شغ و  دـقح و  اـیر و  و 

.دنا فراعم  تاضایر و  باحصا  قالخا و  ياملع  مالسلا ،  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  زا  سپ  زین  نیا  لفکتم  .اهنآ و 

تـسایس لزنم و  ریبدـت  ترـشاعم و  بادآ  ملع  و  نآ ،  يدابم  هقف و  ملع  تسا ،  نآ  ضاـیترا  رهاـظ و  تیبرت  هب  عجار  هک  یمولع  و 
 . مالسلا مهیلع  ایصوا ، ایبنا و  زا  سپ  دنتسه  نیثدحم  اهقف و  رهاظ و  ياملع  نآ  لفکتم  هک  ندم ، 

يرگید هب  کـی  ره  راـثآ  هک  تسا  طـبترم  مه  هب  يروـط  هب  دـش  رکذ  هک  هیناـسنا  هثـالث  بتارم  نیا  زا  کـی  ره  هک  تسناد  دـیاب  و 
بناج رد  هچ  دنک ، یم  تیارس 
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، دومن تسایبنا ،  تاروتسد  قباطم  دیاب و  هچنانچ  هیرهاظ ،  کسانم  هیدابع و  فیاظو  هب  مایق  یسک  رگا  الثم  صقن .  فرط  ای  لامک 
.دراذـگ لامک  هب  ور  شدـیاقع  ییوکین و  هب  ور  شقلخ  هک  دوش  عقاو  شحور  بلق و  رد  یتاریثءات  تیدوبع  فیاظو  هب  مایق  نیا  زا 
ماکحا نامیا و  لامک  هکنانچ  دوش ، رث  ؤم  رگید  هئـشن  ود  رد  دـش ، نطاب  نیـسحت  قلخ و  بیذـهت  بظاوم  یـسک  رگا  روط  نیمه  و 

قیـض زا  زین  طابترا  هب  ریبعت  هکلب  تسا .  تاماقم  نیب  هک  تسا  یطابترا  تدش  زا  نیا  .دـیامن و  یم  رگید  ماقم  ود  رد  ریثءات  دـیاقع 
هب هتـسب  هثالث  تاماقم  تالامک  روط ، نیمه  و  تسا .  یلاجم  رهاظم و  ياراد  تقیقح  کی  تفگ  دـیاب  تسا ،  هیفاق  یگنت  لاـجم و 

بذهم قلخ  ای  لماک  نامیا  ياراد  دناوت  یم  هیبلاق  تادابع  هیرهاظ و  لامعا  نودـب  هک  دـنکن  نامگ  یـسک  تسا .  کیره  تالامک 
نامیا نودب  تسا  نکمم  ای  دوش ، لماک  شنامیا  مامت و  مات و  تسا  نکمم  شلامعا  دش ، بذـهم  ریغ  صقان و  شقلخ  رگا  ای  دوش ،

، دـیدرگن ایبنا  تاروتـسد  قباطم  دـش و  صقان  هیبلاق  لامعا  یتقو  .ددرگ  لماک  شا  هیقالخا  نساحم  ماـت و  شا  هیرهاـظ  لاـمعا  یبلق 
هلیذر قالخا  رگا  روط  نیمه  .دوش و  یم  نیقی  نامیا و  رون  زا  عنام  هک  دوش  یم  لـصاح  حور  رد  یتارودـک  بلق و  رد  یتاـباجتحا 

 . نآ رد  تسا  نامیا  رون  دورو  زا  عنام  دشاب ، بلق  رد 

تبظاوم تقد و  لامک  اب  هثالث  بتارم  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  مزـال  تیناـسنا  میقتـسم  طارـص  ترخآ و  ترفاـسم  بلاـط  رب  سپ ، 
هدرک و تبقارم  هجوت و 
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وا دنک  یم  تیافک  هک  دنکن  نامگ  .دیامنن  رظنفرص  ار  یلمع  یملع و  تالامک  زا  کیچیه  و  دهد ، ضایترا  دنک و  حالـصا  ار  اهنآ 
هثالث مولع  نابحاص  زا  یـضعب  ار  هثالث  دیاقع  نیا  زا  کی  ره  هچنانچ  تعیرـش ،  رهاظ  تقفاوم  ای  دیاقع  میکحت  ای  قلخ  بیذـهت  ار 

لمع رد  لماک  و  لمع ،  ملع و  رد  لماک  هب  عجار  دننک  یم  یتامیسقت  قارشالا  همکح  لوا  رد  ( 731  ) قارشا خیش  الثم  .دنتسه  اراد 
تسا ققحتلا  نکمم  سکعب ،  و  لمع ،  رد  صقن  اب  یملع  لامک  هک  دوش  هدافتسا  نآ  زا  هک  ملع ،  رد  لماک  و  لمع ،  رد  لماک  و  ، 

نییناحور نییلع و  کلـس  رد  ار  اهنآ  لاـم  هتـسناد و  درجت  بیغ و  ملاـع  هب  نیـصلختم  تداعـس و  لـها  زا  ار  یملع  لاـمک  لـها  و  ، 
و دنناد ، هیبلق  لامعا  بلق و  بیذهت  قلخ و  لیدعت  ار  تالامک  مامت  ءاشنم  نطاب  بیذهت  قالخا و  ياملع  یـضعب  و  ( 732  .) هتشادنپ

ياملع زا  یـضعب  و  ( 733) .دنرامـش كولـس  قیرط  راخ  هکلب  دـنرادن  بوسحم  يزیـشپ  هب  ار  هیرهاظ  ماکحا  هیلقع و  قیاـقح  رگید 
.دنزرو دانع  نآ  نیلصحم  املع و  اب  دنرادنپ و  هقدنز  رفک و  ار  هیهلا  فراعم  هینطاب و  هیلقع و  مولع  رهاظ 

رد ربدـت  تسرد  و  دنتـسه ، بوجحم  هیناسنا  تآشن  حور و  تاماقم  زا  هس  ره  دنتـسه  هلطاب  دـیاقع  نیا  ياراد  هک  هفیاـط  هس  نیا  و 
، دناد لطاب  رب  ار  وا  دنز و  اهنعط  يرگید  هب  کی  ره  هدوب و  یتافانم  هشیمه  اهنآ  نیب  تهج  نیا  زا  و  دـنا ، هدرکن  ءایلوا  ءایبنا و  مولع 

کی هب  و  تسا .  لطاب  بتارم  رد  دیدحت  هکنآ  اب 
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هکنآ باـب  زا  هکلب  اـقلطم ، دـشاب  لـطاب  اـهنآ  لـمع  اـی  ملع  هکنآ  باـبرا  زا  هن  يرگید ،  بیذـکت  رد  دـنیوگ  تسرد  هس  ره  ینعم 
 . عقاو فالخرب  تسا  یبلطم  دنتسه  اراد  دوخ  هک  هتشر  نامه  هب  ار  تالامک  مولع و  دح و  نیا  هب  ار  هیناسنا  بتارم  اهنآ  تادیدحت 

تسین کش  چیه  و  دیامرف ، یم  تمـسق  هس  هب  مسقنم  ار  مولع  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمغیپ 
ایبنا ننس  هیهلا و  بتک  رد  هلوادتم  مولع  دهد  یم  اعدم  نیا  هب  تداهش  هچنانچ  تسا .  هثالث  بتارم  نیا  هب  عجار  هثالث  مولع  نیا  هک 

: دوش تمسق  هس  نیمه  هب  مسقنم  اهنآ  مولع  هک  مالسلا ،  هولصلا و  مهیلع  نیموصعم ،  رابخا  و 

یبوبر میرک  نآرق  یهلا و  عماج  باتک  صوصخلاب  و  هیوامـس ،  بتک  هک  هرخالا ،  موی  لسر و  بتک و  هکئالم و  هللا و  هب  ملع  یکی 
و تسا .  ملع  نیمه  تسا  لـفکتم  رتـشیب  زیچ  ره  زا  ادـخ  باـتک  هک  ار  يزیچ  اـهنت  تفگ  ناوـت  یم  هکلب  تـسا .  نآ  زا  نوحـشم  ، 

باتک رد  رگید  هلحرم  ود  .دندومرف و  ار  نآ  نایب  نیققحم  هک  لماک  نایبت  حیحـص و  ناهرب  قیرط  هب  تسا  داعم  ءادـبم و  هب  توعد 
زا هک  تسا ،  ءاصحا  دح  قوف  دصقم  نیا  رد  زین  مالـسلا ،  مهیلع  يده ،  همئا  ثیداحا  .دراد و  یلیلق  ردق  هبترم  نیا  هب  تبـسن  یهلا 

بلطم نآ  ریغ  قودص و  دیحوت  فیرـش و  یفاک  لیبق  زا  تسا  لوبقم  مهیلع ،  هللا  ناوضر  املع ، مامت  شیپ  هک  هربتعم  بتک  هعجارم 
.دوش نشور 

بیذهت هب  عجار  روط  نیمه  و 
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اهتنم تسا .  دراو  لومءام  قوف  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  زا  هدراو  راـبخا  یهلا و  باـتک  رد  قلخ  لیدـعت  قلخ و  حالـصا  نطاـب و 
هک يزور  دـیایب  و  تسین .  رابتعا  انتعا و  دروم  هدـنام و  روجهم  باوبا  نیا  بتک و  نیا  یناما  لامآ و  ناراتفرگ  اه و  هراچیب  ام  شیپ 

هطـساوب دـنیوج  تئارب  ام  زا  هللااب ،  ذوعن  مالـسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  دـیامن و  جاجتحا  ام  رب  دـیامرف و  هذـخا  ؤم  ام  زا  یلاـعت  يادـخ 
 . عجرم يدب  تبقاع و  ءوس  زا  یلاعت  يادخ  هب  مرب  یم  هانپ  .اهنآ  مولع  ثیداحا و  زا  ام  تئارب 

 . تسا نآ  زا  نوحشم  ام  بتک  عیمج  هک  تسین  رکذ  هب  جاتحم  زین  هرهاظ  کسانم  هقف و  هب  هعجار  ثیداحا  و 

زا کیچیه  و  هیناسنا .  هثـالث  تاـماقم  رـشب و  تاـجایتحا  قبط  رب  تسا  مسق  هس )   ) نیا هب  رـصحنم  تعیرـش  مولع  دـش  مولعم  سپ ، 
هب دـنک و  بیذـکت  نآ  زا  دـشن  یملع  ياراد  ناـسنا  رگا  تسین  مزـال  و  دـنرادن ، يرگید  هب  ضارتعا  قح  مولع  نیا  زا  یکی  ياـملع 

لقع شیپ  .دـیامن  تراسج  ملع  نآ  بحاص  هب  دـنک و  قیدـصت  هک  روط  نامه  میلـس  لقع  شیپ  .دـیامن  تراسج  ملع  نآ  بحاـص 
هکلب روط ، نیمه  زین  ریوصت  یب  بیذـکت  دـیآ ، یم  رامـش  هب  هیقـالخا  حـیابق  طـالغا و  زا  روصت  یب  قیدـصت  هک  روـط  ناـمه  میلس 

هب ار  دوجو  تدـحو  ینعم  الثم  هک  امـش  هک  دـنک  لا  ؤس  اـم  زا  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رگا  تسا .  نوزفا  شحبق  رتدـب و  شلاـح 
دیدرکن ذخا  نف  نآ  بحاص  ملع و  نآ  ملاع  زا  دیتسناد و  یمن  امکح  کلسم  بسح 
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هچ قح  سدـقم  رـضحم  رد  اـم  دـیدرک ، نیهوت  ریفکت و  ار  اـهنآ  هناروکروک  هچ  يارب  دـیدرکن ، ار  نآ  تامدـقم  ملع و  نآ  ملعت  و 
 . مدرک نامگ  نینچ  دوخ  شیپ  نم  هک  تسین  هتفریذـپ  رذـع  نیا  هتبلا  و  مینکفا .  ریز  هب  تلجخ  رـس  هکنآ  زج  میهدـب  میراد  یباوج 
هک هقیقد  هلئـسم  نینچ  لثم  اصوصخ  تسین ،  روسیم  هجیتن  مهف  تامدـقم ،  هب  ملع  نودـب  هک  دراد  یتامدـقم  يدابم و  هک  یلمع  ره 

امکح و تسا  لاس  رازه  نیدـنچ  هک  ار  يزیچ  .دوشن  مولعم  تقیقح  هب  نآ  يازغم  تقیقح و  لصا  مهف  زاـب  تمحز  اـهرمع  زا  سپ 
دوخ صقان  لقع  اب  الثم  يونثم  رعـش  ای  باتک  کی  هعلاـطم  اـب  یهاوخ  یم  وت  دـندومن ، یفاکـشوم  دـندرک و  ثحب  نآ  رد  هفـسالف 

(734  .) هروط دعتی  مل  هردق و  فرع  اءرما  هللا  محر  درک  كاردا  يزیچ  نآ  زا  یهاوخن  هتبلا  ینک !  كاردا 

هکلب يدز ،  اهنآ  هب  نعط  یتفگ و  يرهاظ  يدـناوخ و  يرـشق  ار  هیقف  ملاع  هک  وت  هک  دوش  لا  ؤس  فلکتم  یفراع  زا  رگا  نینچمه  و 
 ، يدز دندوب  هدروآ  هیرشب  سوفن  لیمکت  يارب  بابرالا  بر  بناج  زا  مالسلا ،  مهیلع  ایبنا ، هک  هیعرـش  مولع  زا  هتـشر  کی  هب  نعط 

املع و زا  هتـسد  کی  هب  تراسج  یلقع  یعرـش و  لیلد  هچ  اب  اـیآ  و  دوب ؟ هینید  تهج  هچ  هب  يدومن ،  اـهنآ  زا  نیهوت  بیذـکت و  و 
ره رد  .دـنکفا  شیپ  ار  لاـعفنا  تلجخ و  رـس  هکنآ  زج  دراد  یلاـعت  كراـبت و  قح  رـضحم  رد  یباوج  هچ  یتـسناد ؟  زیاـج  ار  اـهقف 

 . تسا روآ  تلالم  هک  میرذگب  هلحرم  نیا  زا  تروص ، 
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هناگ هس  مولع  اب  ملعلا ))...   )) يوبن ثیدح  قیبطت  لصف : 

، دش رکذ  هک  تسا  هتـشر  هس  نیمه  دندومرف  رکذ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هک  هثالث  مولع  نیا  دش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
نیا رد  مهم  هکلب  درادن ، تیمها  نادنچ  هچرگ  بلطم  نیا  و  تسا ؟  قبطنم  مولع  نیا  زا  کی  مادک  رب  ناونع  هس  نیا  زا  کی  ره  ایآ 

هراشا زا  میدبال  فیرش  ثیدح  نایب  يارب  یلو  تسا ،  ندمآرب  اهنآ  لیـصحت  ددص  رد  نآ  زا  سپ  مولع و  نآ  لصا  ندیمهف  باوبا 
 . نآ هب 

رکذ هب  لاغتشا  هک  دندرک  یتافالتخا  دندرک ، فیرش  ثیدح  نیا  حرش  ضرعت  هک  مهیلع ،  هللا  ناوضر  املع ، مظاعا  هک  مییوگ  سپ 
 ، منک یم  رکذ  هدشن  روکذم  هک  يدهاوش  اب  دیآ  یم  باب  نیا  رد  رصاق  رظن  هب  هچنآ  و  تسا .  لیوطت  بجوم  اهنآ  رد  ثحب  اهنآ و 
یم دـندرک ، نایب  هلظ ،  ماد  يدابآ ،  هاـش  لـماک ،  فراـع  باـنج  اـم ، راوگرزب  خیـش  هک  همهم ،  هتکن  کـی  رکذ  هب  نآ ،  زا  سپ  و 

 . مزادرپ

 . هیهلا فراعم  هقح و  دیاقع  هیلقع و  مولع  زا  تسا  ترابع  همکحم  هیآ  هکنادب 

لیلد و  هیبلاق .  بادآ  مولع  رهاظ و  ملع  زا  تسا  ترابع  همئاق  تنس  و  بولق .  هیفـصت  قالخا و  ملع  زا  تسا  ترابع  هلداع  هضیرف  و 
ياه هناشن  مولع  نآ  هک  اریز  تسا ،  هیداقتعا  هیلقع  مولع  اـب  بساـنم  تسا  هناـشن  ینعم  هب  هک  هیآ  هملک  هک  تسا  نآ  بیترت  نیا  رب 
یهلا باتک  رد  الثم  .دوش  ریبعت  هناشن  ای  تیآ  هب  رگید  مولع  رد  هک  درادن  هقباس  و  تسا ،  فراعم  رگید  تافـص و  ءامـسا و  تاذ و 

دراوم رد 
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نآ و تایفیک  تمایق و  دوجو  رب  ای  سدقم ،  تاذ  نآ  تافص  ءامسا و  رب  ای  عناص ،  سدقم  دوجو  رب  ناهرب  هماقا  هکنآ  زا  دعب  هریثک 
ریبـعت نیا  و  ( 735) .القع ای  نیرکفتم  يارب  تسا  تاـیآ  اـی  تسا  تیآ  نیا  دـیامرف : یم  نآ  هلاـبند  دـیامرف ، یم  خزرب  بیغ و  ملاـع 

 ، هیقالخا لوصا  زا  یلصا  کی  ای  هیعرش ،  عورف  زا  یعرف  کی  رکذ  لابند  رگا  نکیل  و  فراعم .  مولع و  نیا  هب  تبـسن  تسا  یجیار 
زا هناـشن  تمـالع و  تیآ و  هک  دـش  مولعم  سپ ،  تسا .  رهاـظ  هچناـنچ  تسین .  تکاـکر  زا  یلاـخ  تسا ،  تیآ  نیا  هک  دـش  رکذ 
رد مولع  نیا  هک  اریز  تسا ،  مولع  نیا  اب  بسانم  زین  ندوب  همکحم  هب  فیـصوت  هچنانچ  تسا .  فراعم  مولع  تاصتخم  تابـسانم و 

 . تسین راوتسا  مکحم و  ناهرب  عون  بسح  هب  ار  مولع  ریاس  اما  و  تسا ،  مکحم  ناهرب  یلقع و  نازیم  تحت 

نآ رد  هچنانچ  نسح ،  قلخ  هک  اریز  هلداع .  هب  تسا  هضیرف  فیصوت  تسا ،  قالخا  ملع  هب  عجار  هلداع  هضیرف  هکنآ  رب  لیلد  اما  و 
طسو و دح  هک  تلادع ،  و  مومذم ،  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  زا  کی  ره  و  تسا ،  طیرفت  طارفا و  دـح  زا  جورخ  تسا ،  ررقم  ملع 

ترابع تسا ،  هلـضاف  هکلم  هنـسح و  قالخا  ناکرا  لوصا و  زا  یکی  هک  تعاجـش ،  الثم  تسا .  نسحتـسم  تساـهنآ ،  نیب  لیدـعت 
ترابع نآ  نبج و  هب  دوش  ریبعت  نآ  زا  هک  طیرفت ، نیب  تسا و  راوازس  سرت  هک  يدراوم  رد  ندیسرتن  زا  تسا 
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نآ زا  هک  هفـس  هلیذر  نیب  طـسوتم  تسا ،  ناـکرا  زا  یکی  هک  تمکح ،  و  تسین .  سرت  راوازـس  هک  يدراوم  رد  ندیـسرت  زا  تسا 
تسا هلب  هلیذر  نیب  تسین و  راوازـس  هک  يدراوم  رد  دروم و  ریغ  رد  تسا  رکف  لامعتـسا  زا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  هزبرج  هب  ریبعت 
هلیذر نیب  طسو  تواخـس  تفع و  روط  نیمه  .دزادنا و  راک  هب  تسا  راوازـس  هک  يدراوم  رد  هیرکف  هوق  لیطعت  زا  تسا  ترابع  هک 
هچنانچ تسا .  قـالخا  ملع  رب  قبطنم  نآ  هکنآ  رب  دـنک  تلـالد  هضیرف  ندوب  هلداـع  سپ ،  تسا .  لـخب  فارـسا و  و  دومخ ، هرش و 

یهار ار  لقع  هک  تسا  نآ  تسا ،  موس  مسق  هب  عجار  هک  تنس ،  لباقم  رد  هضیرف  هک  اریز  تسین .  راعشا  زا  یلاخ  زین  ندوب  هضیرف 
نآ كاردا  زا  لوقع  تسا و  فرـص  دـبعت  هب  عـجار  هک  تنـس  فـالخ  هب  تسا ،  نینچ  قـالخا  ملع  هچناـنچ  دـشاب ، نآ  كاردا  هب 

و تسا ،  هدـش  تنـس  هب  ریبعت  هک  تسا  هیعرـش  بادآ  هیدـبعت و  مولع  هب  عجار  همئاـق  تنـس  هک  مییوگ  تهج  نیمه  هب  و  دـنزجاع ،
همئاق هب  تنـس  فیـصوت  ریبعت و  هچنانچ  تسا ،  تنـس  اهنآ  مهف  تابثا و  قیرط  و  تسا ،  زجاع  اهنآ  كاردا  زا  عون  بسح  هب  لوقع 

عیاش ریبعت  نآ ،  ریغ  تاوکز و  تاولـص و  هماقا  نتـشاد و  اپرب  تابجاو و  هماقا  هک  اریز  تسا ،  هیعرـش  تابجاو  نامه  اب  بساـنم  زین 
هب اهنآ  زا  ریبعت  و  دوش ، یمن  هدرب  راک  هب  رگید  ملع  ود  نآ  رد  هملک  نیا  و  تسا .  یحیحص 
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 . هللا دنع  ملعلاو  .دومن  قیبطت  ناوت  یم  تابسانم  بسح  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تیاغ  نیا  تسا .  حیحص  ریغ  نآ 

 (( هیآ  )) هب دیاقع  ملغ  ریبعت  همکحم و  هیآ  يانعم  رد  هر  يدابآ  هاش  نایب  لصف : 

هدومرف ریبعت  فراعم  دیاقع و  ملع  زا  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  تسا  نآ  نآ  میداد و  هدـعو  هک  هتکن  نآ  رکذ  هب  میزادرپ  یم  نونکا 
دوش لیـصحت  هچنانچ  رگا  هیداقتعا  قیاقح  هیلقع و  مولع  هک  تسا  نآ  ریبعت  نیا  هتکن  و  تسا .  هناشن  تمالع و  تیآ  هیآ ،  هب  تسا 

لوقع هب  نداد  لیوحت  و  تاملک ،  تاـبیکرت  نییزت  تاراـبع و  قرب  قرز و  تاحالطـصا و  میهاـفم و  عیمج  و  اـهنآ ، دوخ  مهف  يارب 
اریز .داهن  مان  دـیاب  هیهاو  ماهوا  هظیلغ و  بجح  هکلب  تفگ ،  ناوتن  تامکحم  تایآ  ار  نآ  هیویند ،  تاـماقم  لیـصحت  يارب  هفیعض 

زا کی  ره  دشابن ، هللا  قالخا  هب  قلخت  تافـص و  ءامـسا و  هب  ققحت  یلاعت و  قح  هب  لوصو  شدصقم  مولع  بسک  رد  رگا  ناسنا  هک 
هیآ لومشم  و  دنک ، روک  ار  شتریـصب  مشچ  کیرات و  ار  شبلق  هک  ددرگ  يا  هملظم  ياهباجح  وا و  يارب  دوش  یتاکرد  شتاکاردا 

رد ار  دوخ  سپ ،  ( 736  ) هیالا  ... یمعءا همایقلا  موی  هرـشحن  اکنـض و  هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعءا  نم  دیامرف : هک  دوش  هفیرش 
روک وت  دـیآ  باوج  يدرک ؟  روشحم  روک  ارم  ارچ  ملاـع  نآ  رد  مدوب  اـنیب  هک  نم  هک  دـنک  قح  هب  ضارتـعا  دـبایب ، روک  ملاـع  نآ 

تریـصب و ییانیب  ترخآ  ملاع  ییانیب  رد  نازیم  يدرک .  نایـسن  اهنآ  زا  يدرکن و  هدهاشم  ار  ام  تایآ  هک  اریز  ملاع ،  نآ  رد  يدوب 
یلکب نآ  ياوق  ندب و  و  تسا ،  بلق 
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دننکن نامگ  تسا .  نامه  لثم  گنگ  روک و  رک و  لظ  و  دـنک ، زورب  متا  قیرط  هب  اجنآ  رد  تیلظ  تمـس  دنتـسه و  بل  بلق و  عبات 
رگا .دنتسه  هرخالا  موی  هکئالم و  هللااب و  ملع  لها  تاروفسم  بتک و  نیظفاح  تارابع و  تاحالطصا و  نادنمشناد  میهافم و  ياملع 

دـسافم بولق و  تاـملظ  رب  تسا ،  لهـس  هدرکن ،  تینارون  تاریثءاـت  اـهنآ  دوخ  بولق  رد  ارچ  تسا ،  تمـالع  هناـشن و  اـهنآ  مولع 
نم هللا  یـشخی  امنا  دـیامرف : هک  اجنآ  تسا  هدومرف  نایب  املع  نتخانـش  يارب  نازیم  میرک  نآرق  رد  و  هدوزفا !  اهنآ  لاـمعا  قـالخا و 
املع هرمز  زا  دـشن ، یلاعت  قح  زا  تیـشخ  فوخ و  ياراد  سکره  تسا ،)   ) املع تاـصتخم  زا  قح  زا  تیـشخ  ( 737) ءاملعلا هدابع 

 . تسین ادیپ  نآ  زا  يرثا  ام  رهاظ  رد  ارچ  تسه ،  رگا  تسا ؟  يزیچ  تیشخ  راثآ  زا  ام  بلق  رد  ایآ  تسا .  جراخ 

مالسلا هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ناک  لوقی  مالسلا ،  هیلع  هللادبعابا  تعمس  لاق :  دناسر ، ریصبوبا  بانج  هب  دنس  یفاک  فیرش  ثیدح  رد 
و قدصلا ،  هناسل  و  مهفلا ،  هنذا  و  دسحلا ، نم  هءاربلا  هنیع  و  عضاوتلا ،  هسءارف  هریثک :  لئاضف  وذ  ملعلا  نا  ملعلا ،  بلاط  ای  لوقی :  ، 
و همالـسلا ،  هتمه  و  ءاـملعلا ، هراـیز  هلجر  و  همحرلا ،  هدـی  و  رومـالا ، ءایـشءالا و  هفرعم  هلقع  و  هینلا ،  نسح  هبلق  و  صحفلا ،  هظفح 

هارادملا هسوق  و  اضرلا ، هفیس  و  هملکلا ،  نیل  هحالس  و  ءافولا ، هبکرم  و  هیفاعلا ،  هدئاق  و  هاجنلا ،  رقتسم  و  مالـسلا ،  هیلعرولا  هتمکح 
هرواحم هشیج  و  ، 
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.رایخالا هبحم  هقیفر  و  يدـهلا ،  لیلد  و  هعداولا ،  ؤام ه  و  فورعملا ،  هداز  و  بونذـلا ،  بانتجا  هتریخذ  و  بدـالا ،  هلاـم  و  ءاـملعلا ،
(738)

مولع ياراد  یـسک  رگا  سپ ،  تسا .  ملع  راثآ  اـملع و  تمـالع  دـندومرف  رکذ  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  هک  ار  اـهنیا 
رگید ملاع  رد  و  تسا ،  تلالض  تلاهج و  باحصا  زا  هکلب  درادن ، ملع  زا  یظح  هک  دنادب  تسا ،  یلاخ  روما  نیا  زا  دش و  هیمـسر 

 . تسا اهترـسح  مظعا  تمایق  زور  رد  وا  ترـسح  و  تسا ،  هیناملظ  بجح  وا  يارب  اه  لـیق  لاـق و  هبکرم و  تـالاهج  میهاـفم و  نیا 
وحم و وا  لـحم  رد  تیناـنا  دـشابن و  نآ  رد  تیدوخ  يدوـخ و  دـشاب و  هناـشن  تمـالع و  تیآ و  هک  تسا  نآ  ملع  رد  نازیم  سپ ، 

.دوش ربکت  ییامندوخ و  ینیبدوخ و  توخن و  ثعاب  هکنآ  هن  دوش ، دوبان 

کش دروآ و  نانیمطا  بلق  رد  شینشور  تینارون و  هطساوب  هک  تسنآ  حیحـص  ملع  هکنآ  يارب  همکحم  هب  تسا  هدومرف  ریبعت  زین  و 
فراعم زا  کی  ره  يارب  دـنک و  نآ  تامدـقم  نیهارب و  رد  ضوخ  رمع  تدـم  مامت  رد  ناـسنا  هک  اـسب  هچ  .دـیامن  لـیاز  ار  بیر  و 
يریثءات چیه  شبلق  رد  مولع  نآ  یلو  دنک ، قوفت  نارقا  رب  تموصخ  لدج و  ماقم  رد  دنک و  رکذ  هریثک  هلدا  هدـیدع و  نیهارب  هیهلا 

چیه تاحالطصا  رثکا  میهافم و  عمج  سپ ،  .دشاب  هدرک  رتدایز  ار  وا  ههبش  دیدرت و  کش و  هکلب  هدرکن  لصاح  ینانیمطا  هدرکن و 
نآ زا  دنک و  لوغشم  قح  ریغ  هب  ار  بلق  هکلب  درادن ،)  ) هدیاف
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.دیامن لفاغ  فرصنم و  سدقم  تاذ 

اب دنک و  هدهاجم  دش  هک  یملع  ره  دراو  دشاب ، یهلا  شملع  دهاوخ  یم  هک  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  جالعلا ،  لک  جالع ،  زیزع ، يا 
نم تسا :  صلاخ  تین  تین و  صیلخت  تاضویف  همشچرس  تاجن و  هیامرس  .دنک  صیلخت  ار  دوخ  دصق  هدش  یتیدج  تضایر و  ره 
سپ شدـیاوف ،  راثآ و  تسا  نیا  هزور  لهچ  صـالخا  ( 739  ) هناسل یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیباـنی  ترج  احابـص  نیعبرءا  صلخءا هللا 

هللادنج زا  دیناد و  یم  مولع  رد  همالع  ار  دوخ  دیدیـشوک و  یملع  ره  رد  میهافم  تاحالطـصا  عمج  رد  رتشیب  ای  لاس  لهچ  هک  امش 
مدق اب  ناتتمحز  لیـصحت و  دینادب  دینیب ، یمن  نآ  زا  يا  هرطق  دوخ  ناسل  رد  تمکح و  زا  يرثا  دوخ  بلق  رد  و  دینک ، یم  بوسحم 

لـصاح یلاح  تیفیک و  مولع  نیا  زا  دـیدید  هک  نونکا  سپ ،  .دـیدرک  شـشوک  سفن  ياوه  ناطیـش و  يارب  هکلب  هدوبن ،  صالخا 
تقو نآ  دیدید ، يرثا  نآ  زا  رگا  دیزادرپب ، لیاذر  تارودک و  زا  بلق  هیفصت  تین و  صالخا  هب  دشاب  مه  هبرجت  يارب  يدنچ  دشن ،

نآ رون  دوش و  زاب  نآ  هب  يا  هنازور  دیاش  زاب  یلو  دوش ، یم  هتـسب  صالخا  رد  دمآ  شیپ  هک  هبرجت  باب  هچرگ  .دینک  بیقعت  رتشیب 
.دنک تیاده  ار  وت 

قالخا هیقیقح و  مولع  هیهلا و  هقح  فراعم  هب  یجاتحم  نآ  تاجرد  تمایق و  ربق و  خزرب و  ملاوع  رد  وت  زیزع ، يا  تروص ،  ره  رد 
سفن و ماهوا  نک و  تدایز  ار  دوخ  صالخا  شوکب و  یتسه  هک  هجرد  ره  رد  هحلاص .  لامعا  هنسح و 
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وت يارب  تیاده  قیرط  ینک و  یم  ادـیپ  تقیقح  هب  یهار  دوش و  یم  لصاح  تیارب  هجیتن  هتبلا  امن ، نوریب  لد  زا  ار  ناطیـش  سواسو 
ماهوا نیا  هلطاب و  هعیاض  مولع  نیا  اب  رگا  هک  دـناد  یم  ادـخ  .دـیامرف  یم  يریگتـسد  وت  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دوش و  یم  زاب 

رد یتاکرد  تابقع و  هچ  میراد و  لابند  رد  یتابیـصم  التبا و  هچ  میوش  ملاع  نآ  هب  لقتنم  همیمذ  قالخا  هیبلق و  تارودک  هدـساف و 
.دیامن یم  مهارف  اهشتآ  اهتشحو و  اهتملظ و  هچ  ام  يارب  قالخا  مولع و  نیا  میراد و  یپ 

اردصالم طسوت  مولع  میسقت  رد  یلازغ  مالک  اب  يوبن  ثیدح  قیبطت  لصف :

(740  ) یلازغ خیـش  زا  یفاک  لوصا  حرـش  رد  هرجءا ،  لزجءا  هرـس و  هللا  سدق  نیهلءاتملاو ،  ءامکحلاردص  هفـسالف ،  ققحم  بانج 
رارق هیوایند  مولع  زا  ار  هقف  ملع  و  یترخآ .  ییایند و  ملع  هب  ار  مولع  تسا  هدومن  میـسقت  مالک  نآ  رد  هک  دیامرف  لقن  یلیوط  مالک 

ملع و  تسا ،  هداد  رارق  بولق  لاوحا  هب  ملع  ار  هلماعم  ملع  و  تسا .  هدرک  میسقت  هلماعم  هفـشاکم و  ملع  هب  ار  ترخآ  ملع  و  هداد ، 
هکنآ ات  دوش  قیاقح  فشک  رون  نآ  هب  و  همومذم .  تافص  زا  نآ  ریهطت  زا  سپ  دوش  لصاح  بلق  رد  هک  هتـسناد  يرون  ار  هفـشاکم 
شیپ یضرم  میسقت  نیا  نوچ  و  ( 741) .دوش ادیپ  فراعم  ریاس  اهنآ و  تمکح  لاعفا و  تافص و  ءامسا و  تاذ و  هب  یقیقح  تفرعم 

میـسقت و نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هک  تسا  هدومرف  میتسه  نآ  حرـش  ددص  رد  نونکا  ام  هک  ثیدح  نیا  حرـش  رد  هدوب ،  ققحم  نیا 
یلص مرکا ،  لوسر  هک  رصح 
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اما .دنوش و  یم  عفتنم  نآ  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  مولع  نیا  اریز  دـشاب ، تالماعم  مولع  هب  عجار  دـنا  هدومرف  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا 
سپ هک  رفک  نامیا و  باتک  ثیداحا  هچنانچ  دـنرتزیزع ، رمحا  تیربک  زا  هک  دوش  لصاح  مدرم  زا  یلیلق  هدـع  رد  تافـشاکم  مولع 

.راصتخا اب  ناشیا  مالک  همجرت  دش  مامت  ( 742) .دراد نآ  رب  تلالد  دیآ  نیا  زا 

لاکـشا همحرلا ،  هیلع  دـنوخآ ، موحرم  هدومرف  رد  نآ ،  تحـص  ضرف  رب  و  تسا .  لاکـشا  یلازغ  خیـش  مالک  رد  دـیوگ  هدنـسیون 
 . تسا رگید 

ربص لثم  تایجنم ،  زا  بلق  لاوحا  هب  ملع  ار  تالماعم  ملع  یلازغ  هک  تسنآ  ناشیا  مالک  لاکشا  یلازغ ،  مالک  تحص  ضرف  اب  اما 
هک هثالث  مولع  نیاربانب ،  هتسناد ،  اهنیا ، ریغ  شغ و  لغ و  دسح و  دقح و  لثم  تاکلهم ،  زا  و  نآ ،  ریغ  ءاجر و  فوخ و  رکـش و  و 
 . تسا هلداـع  هضیرف  هک  نآ  مسق  کـی  رگم  دوب ، دـناوتن  تـالماعم  مولع  زا  هدومرف )   ، ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر 

.دش هداد  لیصفت  رتشیپ  هچنانچ 

هک نیا  اب  هتسناد ،  ایند  ياملع  زا  ار  اهقف  ییایند و  مولع  زا  ار  هقف  ملع  هکنآ  یکی  تسا :  رما  ود  یلازغ  خیش  مالک  رد  لاکـشا  اما  و 
ینعی تسوا ،  لـها  شدوخ  لاـیخ  هب  هک  يزیچ  نآ  هب  بح  سفن و  بح  زا  تسا  یـشان  نیا  و  تسا .  ترخآ  مولع  زعا  زا  ملع  نیا 

 . تسا هدرک  بیذکت  هیلقع ،  مولع  یتح  مولع ،  ریاس  زا  تهج  نیا  زا  یمسر ،  فراعتم  يانعم  هب  قالخا  ملع 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ قح  هکلب  تسا .  عقاو  فـالخ  نیا  و  تسا .  هدرک  دراو  مولع  تامیـسقت  رد  هداد و  رارق  موـلع  ءزج  ار  تافـشاکم  هکنآ  رگید  و 
تادـهاشم تافـشاکم و  و  دـشاب ، لـیخد  نآ  رد  رکف  مدـق  دـیآرد و  ناـهرب  رکف و  رظن و  تحت  رد  هک  میناد  نآ  ار  مولع  هک  تسا 

تافـص ءامـسا و  قیاقح  هب  ققحت  تافـشاکم و  تادهاشم و  هلمجلاب ،  هیبلق .  لامعا  جیاتن  یهاگ  تسا و  هیقیقح  مولع  جیاتن  یهاگ 
 . لهس رمالاو  .دنرگید  يداو  مولع  رگید و  يداو  هفشاکم )   ) هکلب دنوش ، لخاد  دیابن  مولع  تامیسقت  رد 

هناگ هس  مولع  لذ  مولع  زا  يرایسب  جاردنا  لصف : 

رکذ هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوـسر  هک  تسا  هثـالث  ماـسقا  زا  یکی  لـخاد  يریدـقت  رب  هک  تسا  موـلع  زا  يرایـسب  هک  نادـب 
 ، میشاب هتـشاد  اهنآ  يوس  هب  تمالع  تیآ و  رظن  هک  یتروص  رد  نآ ،  لاثما  و  تئیه ،  موجن و  حیرـشت و  بط و  ملع  لثم  دندومرف ،
هب هک  همکحم  هیآ  رد  دـنوش  لـخاد  اـهنآ  سپ ،  مینک .  هعجارم  اـهنآ  هب  تربـع  رظن  اـب  هک  یتروص  رد  نآ ،  لاـثما  خـیرات و  ملع  و 
رد لخاد  هاگ  هلداع و  هضیرف  رد  لخاد  اهنآ  لیصحت  هک  دوش  هاگ  .دوش و  تیوقت  ای  لصاح  داعم  هب  ملع  ای  هللا  هب  ملع  اهنآ  هطـساو 

فرـصنم ترخآ  مولع  زا  ار  ام  رگا  سپ  دـشاب ، يرگید  تادافتـسا  اـب  اـهنآ  دوخ  يارب  اـهنآ  لیـصحت  رگا  اـما  .دوش و  همئاـق  تنس 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هچنانچ  دنرادن ، یعفن  ررـض و  الا  و  دنوش ، نومـضم  ضرعلاب  فارـصنا  نیا  هطـساوب  دـندومن ،

هب دنوش  میسقت  مولع  هیلک  سپ  .دندومرف 
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تمسق نیا  و  تسا .  نآ  هب  لوصو  تقلخ  تیاغ  هک  رگید  تاشن  لاوحا  بسح  هب  تسا  ناسنا  لاح  هب  عفان  هکنآ  یکی  تمسق :  هس 
لاح هب  دـناسر  یم  ررـض  هکنآ  رگید  .دـندومرف و  میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  نآ  هتـسناد و  ملع  تبترم  یمتخ  بانج  هک  تسا  نامه 
لثم ددرگ ، اهنآ  نوماریپ  ناسنا  دیابن  هک  تسا  همومذم  مولع  زا  مسق  نیا  .دنک و  یم  فرـصنم  دوخ  همزال  فیاظو  زا  ار  وا  ناسنا و 

فرص حیرفت  هطساوب  ناسنا  ار  تاقوا  لوضف  هکنآ  لثم  درادن ، یعفن  ررض و  هکنآ  موس  و  نآ .  لاثما  ایمیک و  هدبعش و  رحس و  ملع 
مولع زا  یکی  اب  قیبطت  دـناوتب  ناسنا  رگا  ار  مولع  زا  تمـسق  نیا  و  نآ .  لاثما  تئیه و  هسدـنه و  باسح و  لثم  دـنک ، اـهنآ  یـضعب 
هکنآ زا  سپ  لقاع  ناـسنا  هک  اریز  تسا ،  بوخ  اـهنآ  هب  ندرکن  ادـیپ  لاغتـشا  ناـکمالا  یتح  ـالاو  تسا ،  رتهب  یلیخ  دـیامن  هثـالث 
دیاب دوش ، لیاضف  همه  زئاح  مولع و  عیمج  عماج  دناوت  یمن  رایـسب  ثداوح  عناوم و  مک و  تقو  هاتوک و  ياهرمع  نیا  اب  هک  دـیمهف 
هچنآ مولع  نیب  رد  هتبلا  .دیامن و  نآ  لیمکت  دنک و  لوغشم  نآ  هب  ار  دوخ  تسا و  رتعفان  وا  لاح  هب  کیمادک  مولع  رد  هک  دنک  رکف 
تـسا یملع  نآ  و  تساهنآ ،  عیمج  زا  رتمهم  تسا و  همه  زا  رتهب  تسا ،  عفان  ناسنا  نادیواج  یناگدنز  يدـبا و  تایح  لاح  هب  هک 

هچنانچ تسا  هثالث  مولع  زا  ترابع  نآ  .دندرک و  نآ  هب  بیغرت  دندومن و  نآ  هب  رما  ایلوا  و  مالسلا ،  مهیلع  ایبنا ، هک 
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 . یلاعت هللادمحلاو  .دش  رکذ 

نورشعلا سماخلا و  ثیدحلا 

مجنپ تسیب و  ثیدح 

لوا تمسق 

نب دمحا  نع  ییحی ،  نبدمحم  نع  یلاعت ،  هللا  هحر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مهلضفءا ،  نیثدحملا و  خیش  یلا  لصتملا  يدنـسب 
 : تلق و  هالصلا ،  ءوضولاب و  یلتبم  الجر  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءال  ترکذ  لاق  نانس ،  نب  هللادبع  نع  بوبحم ،  نبا  نع  دمحم ،
هلس لاقف :  ناطیشلا !  عیطی  فیک  و  هل :  تلقف  ناطیشلا ؟  عیطی  وه  هل و  لقع  يءا  و  مالـسلا :  هیلع  هللادبع ،  ابا  لاقف  لقاع .  لجر  وه 

(743  .) ناطیشلا لمع  نم  کل :  لوقی  هناف  وه ، یش ء  يءا  نم  هیتءای  يذلا  اذه 

 : همجرت

 :" متفگ زامن و  وضو و  رد  هسوسو  هب  دوب  التبم  هک  ار  يدرم  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  يارب  مدرک  دای  دیوگ  نانس  نب  هللادبع 
"؟ دنک یم  ناطیش  يوریپ  هکنآ  لاح  تسوا و  يارب  یلقع  هچ )   ") هک دومرف  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  تسا ".  یلقاع  درم  وا 

سپ نآ ،  تسا  زیچ  هچ  ار  وا  دـیآ  یم  هکنیا  نک  لا  ؤس  وا  زا  :" دومرف دـنک "! یم  ناطیـش  يوریپ  هنوـگچ   :" ترـضح نآ  هب  متفگ 
 ." تسا ناطیش  لمع  زا  دیوگ : یم  انامه 

یم مدرم  بولق  رد  هک  تسا  هیسیلبا  تائاقلا  هیناطیـش و  تارطخ  زا  اهنآ  هابتـشا  كرـش و  لزلزت و  کش و  هسوسو و  هک  نادب  حرش 
 . تسا هیکلم  تائاقلا  هینامحر و  تاضافا  زا  اهنیا  لاثما  صولخ و  تابث و  نیقی و  هنینءامط و  هچنانچ  دزادنا ،

توکلم و کلم و  هئشن  نیب  تسا  طسوتم  هک  تسا  يا  هفیطل  یناسنا  بلق  هک  تسا  نآ  راصتخا  قیرط  هب  لامجا  نیا  ریسفت  و 
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ملاع هب  نآ  ههجو  کی  و  دـنک ، ملاع  نیا  ریمعت  ههجو  نادـب  و  تسا ،  کلم  اـیند و  ملاـع  هب  نآ  ههجو  کـی  ترخآ .  اـیند و  ملاـع 
نآ رد  هیبـیغ  روـص  تسا و  بیغ  ملاـع  هب  نآ  يور  کـی  هک  تسا  ییور  ود  هنییآ  هلزنم  هـب  بـلق  سپ ،  .دـیامن  توـکلم  ترخآ و 

ملاـع هب  نآ  يور  کـی  و  دوـش ، سکعنم  نآ  رد  هیواـیند  هیکلم  روـص  تسا و  تداهـش  ملاـع  هـب  نآ  يور  کـی  و  دوـش ، سکعنم 
لثم هنطاب ،  كرادم  یضعب  هیرهاظ و  هیـسح  كرادم  زا  هیوایند  روص  .دوش و  سکعنم  نآ  رد  هیوایند  هیکلم  روص  تسا و  تداهش 

هیوایند ههجو  رگا  .دنک و  ادیپ  ساکعنا  نآ  رد  بلق  رـس  لقع و  نطاب  زا  هیورخا  روص  و  دـنک ، ادـیپ  ساکعنا  نآ  رد  مهو ،  لایخ و 
ریاس جرف و  نطب و  ذالم  رد  دش  قرغتـسم  ایند و  رد  دـش  رـصحنم  شمه  دـش و  ایند  ریمعت  هب  هرـسکی  نآ  هجوت  تفرگ و  توق  بلق 

کلم ملاع  یناملظ  لظ  هلزنم  هب  هک  یلفس  توکلم  هب  دنک  ادیپ  یبسانم  لایخ  نطاب  هجوت  نیا  هطساو  هب  هیوایند ،  ذالم  تایهتـشم و 
تسا هیناطیش  تائاقلا  دوش  نآ  رد  هک  یتائاقلا  بسانت  نیا  هطساو  هب  و  تسا .  هثیبخ  سوفن  نیطایش و  نج و  ملاع  تسا و  تعیبط  و 
هلطاب تالیخت  نآ  هب  قایتشا  دراد ، ایند  هب  هجوت  هلمجلاب  نوچ  سفن  .ددرگ و  هثیبخ  ماهوا  هلطاب و  تـالیخت  ءاـشنم  تاـئاقلا  نآ  و  ، 

هسوسو لیبق  زا  ددرگ ، یناطیش  لامعا  خنس  زا  هیبلاق  هیبلق و  لامعا  عیمج  هرسکی  ددرگ و  نآ  عبات  زین  هدارا  مزع و  دنک و  ادیپ 
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روص قبط  رب  زین  هیندـب  لامعا  .ددرگ و  رگراک  ندـب  کلم  رد  نآ  قبط  رب  تادارا  و  هلطاـب ،  تـالایخ  ماـهوا و  دـیدرت و  کـش و  و 
 ، سپ تسا ،  بولق  ههجو  سکع  اهنآ  و  ماهوا ،  سکع و  لاثم و  اهنآ  و  تادارا ،  لاثم  سکع و  لامعا  هک  هچ  ددرگ ، بلق  هینطاـب 

هسوسو و تاذ  نطاب  زا  هجیتن  رد  و  ددرگ ، هیناطیش  هبکرم  تالاهج  خنس  زا  نآ  رد  تائاقلا  هدوب ،  ناطیـش  ملاع  هب  بلق  ههجو  نوچ 
.دنک تیارس  ندب  کلم  ات  هدرک  عولط  هلطاب  تاهبش  كرش و  کش و 

یبسانت هوحن  کی  دش ، بیغ  ملاع  هب  نآ  هجوت  دش و  هقح  فراعم  ترخآ و  ریمعت  هب  رگا  بلق  ههجو  دش ، رکذ  هک  سایق  نیا  رد  و 
هضافم مولع  و  دنک ، ادیپ  تسا ،  تعیبط  ملاع  ینارون  لظ  هلزنم  هب  تسا و  هدیعـس  هبیط  سوفن  هکئالم و  ملاع  هک  یلعا ،  توکلم  اب 
هزیکاـپ هزنم و  كرـش  کـش و  زا  و  ددرگ ، هیهلا  تاـئاقلا  تارطخ و  زا  تارطخ  و  هقح ،  دـیاقع  یکلم و  یناـمحر  موـلع  زا  نآ  هـب 

و تاـقایتشا ،  قبط  رب  تادارا  و  نآ ،  مولع  قـبط  رب  زین  نآ  تاـقایتشا  و  دوـش ، ادـیپ  سفن  رد  هنینءاـمط  تماقتـسا و  تلاـح  ددرگ و 
.دوش عقاو  تمکح  لقع و  نازیم  يور  زا  هینطاب  هیرهاظ و  هیبلاق و  هیبلق و  لامعا  هرخالاب 

 . نآ لیصفت  تسین  بسانم  نونکا  هک  تسا  یتاماقم  بتارم و  هینامحر  هیکلم و  هیناطیش و  تائاقلا  نیا  يارب  زا  و 

دنک یم  تیاور  ( 744  ) یشایع زا  نایبلا  عمجم  رد  هچنآ  لثم  هفیرش  رابخا  یضعب  دیامن  یم  دش  رکذ  هچنآ  هب  تلالد  و 
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 : لاق

نم ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق  مالسلا ،  امهیلع  دمحم ، نب  رفعج  نع  بلغت ،  نب  نابءا  نع  هدانـساب  یـشایعلا  يور 
مهدـیا و  هناحبـس :  لبق  وه  و  کلملاب ،  نم  ؤملا  هللا  دـی  ؤی  سانخلا .  ساوسولا  اهیف  ثفنی  نذا  نانذا :  هردـص  یف  هبلقل  الا و  نم  ؤم 

(745  .) هنم حورب 

ود شبلق  يارب  زا  رگم  ینم  ؤم  تسین   :" هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  باـنج  دومرف  هیلع :  هللا  مالـس  قداـص ،  ترـضح  دومرف 
دییءات نک .  هسوسو  ناطیـش  نآ  رد  دمد  یم  هک  تسا  شوگ  کی  و  هتـشرف ،  نآ  رد  دـمد  یم  هک  تسا  شوگ  کی  تسا :  شوگ 

زا یحور  هب  ار  ناشیا  دیامرف  یم  دییءات  دیامرف : یم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  زا  نیا  و  هتـشرف ،  هب  ار  نم  ؤم  دنوادخ  دـیامرف  یم 
" .دوخ بناج 

، ریزنخلا موـطرخ  لـثم  موـطرخ  هل  مدآ ؛  نبا  بلق  یلع  همطخ  عـضاو  ناطیـشلا  لاـق :  هـنا  : رخآ ثیدـح  یف  نـیرحبلا ،  عـمجم  یف  و 
 . تایاورلا نم  کلذ  ریغ  یلا  ( 746  .) سنخ هللا  رکذ  اذاف  هللا .  لحی  ام ال  و  ایندلا ، یلع  لبقا  نا  مدآ  نبال  سوسوی 

ساوسو زا  اهنآ  يرود  همئا ع و  ریهطت  لسغ و  وضو و  یگنوگچ  رد  يرابخا  رکذ  لصف : 

رد نونکا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هچنانچ  تسا ،  هیناطیـش  لامعا  زا  هسوسو  هک  تفرعم  لها  قیرط  زا  دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
رتبسانم رتکیدزن و  هماع  ناهذا  اب  هک  رگید  قیرط  زا  ار  بلطم  نیا  نایب  میراچان  دندومرف  رکذ  ثیداحا  ریاس  میتسه و  نآ  حرش  ماقم 

مییامنب دشاب 
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 ، تسا بولق  باحصا  تادهاشم  تفرعم و  لها  قوذ  قباطم  هیناهرب و  طباوض  هیلقع و  نیزاوم  قباطم  شلها  دزن  شیپ  نایب  هچرگ  . 
مییوگ سپ ،  مییامن .  یم  رظن  فرص  نآ  زا  تسا  جراخ  قاروا  نیا  هلـصوح  زا  هک  تسا  يدعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  نایب  نوچ  یلو 

راک رد  ینامیا  ثعاب  ینید و  یعاد  تسا و  نوعلم  نآ  تائاقلا  یناطیش و  ياه  هچیزاب  زا  لامعا  سواسو و  نیا  هک  نیا  رب  دهاش  هک 
تمـصع و تیب  لها  راثآ  رابخا و  تعیرـش و  ماکحا  اـب  فلاـخم  نآ  هک  تسا  نآ  دـشاب ، شبحاـص  لـطاب  لاـیخ  هب  هچرگ  تسین ، 

هللا یلص  ادخ ، لوسر  يوضو  تیفیک  تسا  دراو  مالسلا ،  مهیلع  تمصع ،  تیب  لها  قیرط  زا  هرتاوتم  رابخا  رد  الثم  تسا .  تراهط 
يارب هفرغ  کـی  و  هجو ،  يارب  زا  هفرغ  کـی  يازجا  تسا  هقف  تایرورـض  زا  و  ( 747  .) هدوب هلـسغ  کی  اب  هک  ملـس ،  هلآ و  هیلع و 
لئاسو بحاص  زا  یتح  ( 748  ،) تسا فالخ  لحم  هلـسغ  ود  ای  هفرغ  ود  اـب  اـما  و  پچ .  تسد  يارب  یکی  و  تسار ،  تسد  لـسغ 

ود زاوج  هچرگ  ( 750  ،) تسا هدش  فالخ  لقن  رگید  یضعب  زا  و  ( 749) .زاوج مدع  رد  لمءات  ای  زاوج ، مدع  هب  ياوتف  دوش  هدافتسا 
تـسین دـیعب  نکیل  دراد ، نآ  بابحتـسا  رب  تلالد  ( 752  ) هریثک راـبخا  و  ( 751  ) همیظع ترهـش  و  تسین ،  لـمءات  لـحم  زین  هلـسغ 

ره رد  هک  يروط  هب  نتـسش ،  هعفد  هس  ینعی  هلـسغ  هس  اب  نکیلو )   ) ار لحم  دنک  باداش  هک  يا  هلـسغ  اهتنم  هلـسغ ،  کی  تیلـضفا 
ارف بآ  ار  لسغ  عضوم  هعفد 
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.دنک حسم  نآ  لضف  اب  رگا  تسا  وضو  لطبم  مارح و  تعدب و  لاکشا  الب  دریگ ،

مود تمسق 

(753  .) تسا شتآ  رد  یتعدب  ره  و  تسا ،  تعدب  موس  لسغ  هک  تسا  دراو  مالسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  رابخا  رد  و 

هب ار  بآ  تقد  اب  هبترم  ره  رد  و  دنک ، یم  ار  وضو  لحم  لسغ  هبترم  هد  زا  رتشیب  هک  یساوسو  لهاج  صخـش  نیا  تروص ،  نیا  رد 
سپ دوش ، یم  لصاح  یعرـش  لسغ  دنک و  یم  ادیپ  مات  نایرج  بآ  هک  دنک  یم  رت  بوخ  ار  لحم  لوا  هکلب  دناسر ، یم  وضع  مامت 

ياوتف مادـک  ای  ثیدـح  مادـک  قباطم  ایآ  درک ؟ قبطنم  ار  نآ  دـیاب  نازیم  هچ  اب  دـهد ، یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ررکم  رد  ررکم  نآ  زا 
هدروآ باسح  هب  تراهط  سدـق و  لامک  مدرم  ياپ  هدرک و  زامن  یلطاب  يوضو  وچمه  اب  تخبدـب  رتشیب  ای  لاس  تسیب  تسا ؟  هیقف 

ار دوخ  دنک و  یم  هئطخت  ار )  ) نارگید فصو  نیا  اب  دـنز ، یم  لوگ  ار  وا  ءوسلاب  هراما  سفن  دـنک و  یم  يزاب  وا  اب  ناطیـش  تسا ! 
تراهط لامک  زا  ای  درک  باسح  ناطیـش  زا  ار  نآ  دیاب  تسا ،  املع  عامجا  رتاوتم و  صن  فلاخم  هک  يزیچ  ایآ  دناد  یم  باوص  هب 
کسنتم ياهلهاج  اجیب و  ياهیساوسو  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدش  هچ  تسا ،  نید  رد  طایتحا  اوقت و  لامک  زا  رگا  اوقت ؟ سفن و 

لاوما هب  عجار  تاهبـش  هک  دـیراد  غارـس  ار  یک  نونکاـت  دـننک ؟ یمن  طاـیتحا  تسا  حـجار  اـی  مزـال  طاـیتحا  هک  يروـما  هب  عـجار 
ای تاکز  هبترم  کی  ضوع  یساوسو  مادک  نونکات  دشاب ؟ یساوسو 
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دـش هچ  دشاب ؟ هدرک  زیهرپ  كان  ههبـش  ياذغ  زا  و  دشاب ؟ هتفر  هبترم  دنچ  جح  هبترم  کی  ياجب  و  دـشاب ؟ هداد  هبترم  دـنچ  سمخ 
تیلح باب  رد  هکنآ  اـب  درادـن !؟ مکح  دوخ  باـب  رد  ( 755  ) هراـهطلا هلاـصا  تسا و  مکحم  دروم  نیا  رد  ( 754  ) هیلحلا هلاـصا  هک 
سکع تراهط  باب  رد  یلو  دراد ، نآ  رب  تلـالد  ( 756  ) ثیلثت ثیدح  لثم  هفیرـش ،  ثیداحا  و  تسا ،  حجار  تاهبـش  زا  بانتجا 
ياهنار هب  كرابم  تسد  اب  دنتفر ، یم  تجاح  ياضق  يارب  هک  یتقو  مهیلع ،  هیلع و  هللا  مالس  نیموصعم ،  همئا  زا  یکی  .دراد  ار  نآ 
ماکحا دـناد و  یم  موصعم  ماما  نیا  هب  يدـتقم  ار  دوخ  هک  هراچیب  نیا  .دوشن  مولعم  دـش  حـشرت  رگا  هک  دندیـشاپ  یم  بآ  كراـبم 

هلاصا لاکتا  اب  هک  ییاذغ  زا  دنک ! یمن  زیهرپ )  ) زیچ چیه  زا  لاوما  رد  فرـصت  تقو  رد  دـنک ، یم  ذـخا  رورـس  نآ  زا  ار  دوخ  نید 
، دـنک یم  کسمت  هراهطلا  هلاـصا  هب  ندروخ  تقو  رد  دـنک ! یم  ریهطت  ار  دوخ  ناـهد  تسد و  ندروخ  زا  سپ  دروخ ، یم  هراـهطلا 

تراهط اب  مهاوخ  یم  دـهد  یم  باوج  دـشاب ، شدوخ  نامگ  هب  ملع  لـها  زا  رگا  و  تسا !  سجن  زیچ  همه  دـیوگ  یم  اذـغ  زا  سپ 
یمـسا نآ  زا  مهیلع ،  هللا  ناوضر  اـهقف ، زا  و  هدـشن ،  مولعم  نونکاـت  یعقاو  تراـهط  اـب  زاـمن  تیزم  هکنآ  اـب  مناوخب .  زاـمن  یعقاو 

ایآ ینک ،  لیصحت  یهاوخ  یم  یعقاو  تراهط  هک  اضرف  یتسین ؟  یعقاو  تیلح  لها  ارچ  یتسه ،  یعقاو  تراهط  لها  رگا  میدیدن ! 
؟  تسیچ ندرک  وشتسش  يراج  رک و  بآ  رد  هبترم  هد 
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کی روهشملا  یلع  زین  لوب  رد  و  هبترم ،  کی  رگید  تاساجن  یضعب  ای  لوب  ریغ  رد  رک  بآ  رد  هبترم و  کی  يراج  بآ  رد  هکنآ  اب 
تالیوست ناطیـش و  تاسیلدـت  زا  رگم  تسین  نتـسش  هبترم  نیدـنچ  سپ  تسا ،  یفاک  اعامجا  هبترم  ود  و  دـنک ، یم  تیاـفک  هبترم 

! دننک یم  یشورف  سدق  هیامرس  ارنآ  هیامیب  تسا  يرما  نوچ  و  سفن . 

دنوش و یم  مرحم  نیدنچ  بکترم  نآ  رد  هک  اریز  مارحالا ،  هریبکت  زامن و  تین  رد  تسا  یـضعب  هسوسو  رت  حیـضف  رتدـب و  اهنیا  زا 
ار هیرایتخا  لامعا  مامت  هک  تین  نیا  رد  و  دنوش ! یم  لئاق  تیزم  دوخ  يارب  لمع  نیا  اب  دـنراد و  یم  بوسحم  نیـسدقم  زا  ار  دوخ 
ای هیدابع  لامعا  زا  یکی  دناوت  یمن  ناسنا  تسا و  هیرایتخا  لامعا  همزال  هک  تسا  يروما  زا  یکی  و  درک ، نایتا  ناوت  یمن  نآ  نودب 

تعاس دنچ  ات  تعاس  کی  زا  اهنآ ، رب  ناطیش  طلست  اهنآ و  تنطیـش  فالتخا  هب  فصو ،  نیا  اب  دنک ، نایتا  نآ  نودب  ار  هیدابع  ریغ 
هیناطیـش و تارطخ  زا  دـیاب  ار  رما  نیا  ایآ  دوش ! یمن  لصاح  رمالارخآ  دنتـسه و  دوجولا  يرورـض  رما  نیا  لوصح  راـتفرگ  یهاـگ 
زا هریثک ،  تامرحم  هب  التبم  ار  وا  هدومن و  یفتخم  نآ  رب  ار  يرورض  رما  هدرک و  راسفا  ار  هراچیب  نیا  هک  تسناد  نیعل  سیلبا  لامعا 

؟  تشاد بوسحم  دیاب  اوقت  سدق و  نطاب و  تراهط  زا  ای  هدومن ،  نآ ،  تقو  نتشذگ  نآ و  كرت  هالص و  عطق  لیبق 

صن و مکح  هب  هک  تسا  یناسک  هب  ندرکن  ادتقا  یکی  هسوسو  نوئش  زا  و 
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زا شیتفت  تسا و  ملاع  دنوادخ  ار  اهنآ  نطاب  دنتسه و  بظاوم  هیعرش  لامعا  هب  حلاص و  اهنآ  رهاظ  دنتسه و  تلادع  هب  موکحم  اوتف 
تعامج زا  دجـسم  هشوگ  رد  دـنک و  یم  راـهم  ناطیـش  ار  یـساوسو  صخـش  فصو ،  نیا  اـب  تسین ،  زیاـج  هکلب  تسا ،  مزـال  نآ 

رد یلو  دبـسچ ! یمن  ملد  هب  منک  یم  ههبـش  هکنیا  هب  ار  دوخ  لمع  دـنک  یم  للعم  و  دـناوخ ! یم  زامن  يدارف  هتفرگ  هرانک  نیملـسم 
سفن ياوه  قفاوم  نوچ  یلو  تسا ،  رتشیب  نآ  رد  ههبـش  ياج  رت و  تخـس  تماما  راک  هکنآ  اب  درادـن ! هقیاضم  تماما  زا  لاح  نیع 

! دنک یمن  ههبش  نآ  رد  تسا 

نآ فورح  يادا  رد  ظیلغت  نآ و  رارکت  هطـساوب  هک  تسا  تئارق  رد  هسوسو  تسا ،  رتدایز  نآ  هب  يـالتبا  هک  هسوسو ،  نوئـش  زا  و 
هب هک  دـنک  یم  ادا  يروطب  ار  نیلاض  الثم  دـنک ! یم  رییغت  یلک  هب  هملک  تروص  هکلب  دوش ، یم  جراـخ  هیدـیوجت  دـعاوق  زا  یهاـگ 

نیب و  دـنک ! یم  یبیجع  توص  دـیلوت  هک  دـچیپ  یم  قلح  رد  يروط  هب  ار  اـهنآ  ریغ  میحر و  نمحر و  ءاـح  و  دوش ! یم  هیبـش  فاـق 
خلـسنم دوخ  یلـصا  تروص  زا  دروخ و  یم  مه  هب  یلکب  هملک  هدام  تئیه و  هک  يروط  هب  دیامن  یم  لصفنم  ار  هملک  کی  فورح 

تلفغ نآ  هیهلا  رارـسا  هیونعم و  نوئـش  عیمج  زا  تسا  نید  دومع  نیقتم و  برقم  نینم و  ؤـم  جارعم  هک  يزاـمن  هرخـالاب  .دوـش  یم 
بسح هب  هک  يروطب  هدروآرد  اهنآ  داسف  هب  رس  تاملک  دیوجت  زا  لاح  نیع  رد  و  هتخادرپ ،  نآ  تاملک  دیوجت  هب  هدش و 
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یساوسو لاح  لماش  هک  نمحر  تاضویف  زا  ای  تسا ،  ناطیش  سواسو  زا  اهنیا  فصو  نیا  اب  ایآ  .دوب  دهاوخن  يزجم  زین  عرش  رهاظ 
بلق روضح  زا  هک  ار  يزیچ  هراچیب  هدش ،  دراو  تادابع  رد  نآ  لابقا  بلق و  روضح  هرابرد  رابخا  همه  نیا  تسا ؟  هدش  امن  سدقم 

ناهد و مشچ و  ندومن  جک  هررقم و  هزادنا  زا  شیب  ار  نیلاضلا  دم و ال  ندیشک  تین و  رد  هسوسو  نامه  تسا  هدیمهف  المع  املع و 
لاس ياهلاس  رطاخ  شیوشت  هجلاعم  بلق و  روضح  زا  ناسنا  هک  تسین  تبیـصم  اهنیا  ایآ  تسا !)   ) تاملک يادا  تقو  رد  ار  نآ  ریغ 
دای بولق  ياملع  زا  ار  نآ  لیصحت  قیرط  دنادن و  تدابع  نوئش  زا  ینءاش  ار  نآ  دشابن و  نآ  حالـصا  ددص  رد  الـصا  تسا و  لفاغ 

زا مالسلا ،  مهیلع  نیقداص ،  صن  هب  و  ( 757  ) نیعل سانخ  زا  میرک  باتک  صن  هب  هک  لیطابا ،  نیا  هب  و  دـنکن ، لمع  ار  نآ  دریگن و 
تراهط سدق و  نوئش  زا  ار  اهنآ  تسا ،  لهس  دزادرپب ، تسا ،  لطاب  نآ  هطـساو  هب  لمع  اهقف  ياوتف  هب  و  ( 758  ) تسا ناطیش  لمع 

!؟ دروآ رامش  هب 

دادـع رد  وا  يارب  ار  نآ  دوخ  لثم  نالهاج  هک  نآ  هطـساوب  دوش  یم  دایز  ای  دوش  یم  ادـیپ  ناسنا  رد  هسوسو  هک  دوش  یم  یهاگ  و 
تـسا سدـقم  نیدـتم و  سب  زا  صخـش  نیا  هک  دـننک  یم  فیرعت  وا  ياوـقت  سدـق و  تناـید و  زا  ـالثم  .دـنروآ  رامـش  هب  لـیاضف 

یمهفن لهج و  زا  نید و  فلاخم  هکلب  درادن ، تناید  هب  یطبر  هسوسو  هکنیا  اب  تسا !  هدش  یساوسو 
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نیا دندرک ، انث  حدم و  وا  زا  هکلب  دندومنن ، شنزرـس  ار  وا  دـندرکن و  زارتحا  وا  زا  دـنتفگن و  وا  هب  ار  رما  تقیقح  نوچ  یلو  تسا ، 
رود نیبرقم  سدـق  تحاس  زا  هداد و  رارق  نآ  دونج  ناطیـش و  هبعلم  ار  دوخ  هدـناسر و  لامک  دـح  هب  ات  هدرک  بیقعت  ار  عینـش  لمع 

 . تسا هدرک 

ار ام  لامعا  هک  تسا  سیلبا  لمع  زا  تارطخ  نیا  تسا و  یناطیـش  سواـسو  نیا  ـالقن  ـالقع و  دـش  مولعم  هک  نونکا  زیزع ، يا  سپ 
درب و راک  هب  ار  دوخ  راـکهاش  دوشن و  عناـق  لـمع  رد  هسوسو  نیا  هب  دـیاش  و  دـنک ، یم  فرـصنم  یلاـعت  قح  زا  ار  اـم  لد  لـطاب و 
دیامن و ددرم  داعم  ءادبم و  رد  دنک و  جراخ  ادخ  نید  زا  ار  امـش  نید  تروص  هب  دنک و  داجیا  امـش  رد  تناید  دیاقع و  رد  هسوسو 
تادابع و قیرط  زا  دناشکب  تلالـض  هب  دـنک و  اوغا  دـناوت  یمن  روجف  قسف و  هار  زا  هک  ار  امـش  لاثما  و  دـناسرب ، يدـبا  تواقـش  هب 
عیاض و یلکب  دش ، لئان  یلاعت  قح  برق  جارعم  یهلا و  برق  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  دیاب  هک  ار  یلاعفا  لامعا و  لوا  هدـمآ  شیپ  کسانم 
اب هک  تسا  نآ  میب  هرخالاب  و  هدـش ،  نآ  دونج  سیلبا و  هب  برق  هنءاـش و  لـج  یبوبر  سدـقم  تحاـس  زا  دـعب  بابـسا  هدرک  لـطاب 

.دییآرب نآ  هجلاعم  ددص  رد  تسا  یتضایر  ره  اب  تسا و  هدش  يروط  ره  دیاب  دنک ، يزاب  امش  دیاقع 

هسوسو جالع  لصف : 

يدمرس تواقش  يدبا و  تکاله  هب  ار  ناسنا  هک  دراد  نآ  میب  هک  یبلق ،  ضرم  نیا  جالع  هک  نادب 
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زا سپ  دنادب ، ضیرم  ار  دوخ  لوا  دیاب  ناسنا  یلو  تسا .  ناسآ  لهـس و  یـسب  لمع  عفان و  ملع  اب  هیبلق  ضارما  ریاس  نوچ  دـناسرب ،
هک هدرک  بترم  هراچیب  نیا  يارب  ار  تامدقم  يروط  هب  ناطیش  هک  تسا  نآ  راک  بیع  یلو  دیآ ، یمرب  جالع  ددص  رد  شدوخ  نآ 

! دناد یم  نید  هب  یلابم  ریغ  هار و  زا  فرحنم  ار  نارگید  هکلب  دناد ، یمن  ضیرم  ار  دوخ 

لمءاـت رکفت و  يور  زا  شلاـعفا  لاـمعا و  تسا  بوخ  ناـسنا  دـش  رکذ  هک  تسا  يروما  نیا  رد  ندومن  رکفت  سپ  ملع ،  قیرط  اـما 
تیفیک هک  دنک  یم  ذخا  یک  زا  اجک و  زا  دشاب  یلاعت  دنوادخ  یـضرم  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  هک  یلمع  نیا  ایآ  دـنک  رکف  .دـشاب 
تیفیک هیداهتجا ،  قرط  تنـس و  باتک و  زا  اهنآ  دـیلقت  عجارم  اهقف و  زا  مدرم  زا  ماوع  تسا  مولعم  .دـشاب  ناـنچ  نینچ و  دـیاب  نآ 

ار وا  لامعا  زا  یـضعب  هدـش و  بیذـکت  ییاوسر  لمع  زا  اهقف ، بتک  هب  مینک  هعجارم  هک  یتقو  ام  سپ ،  دـنروآ ، تسد  هب  ار  لـمع 
بلس دنا و  هدرمش  ناطیش  زا  ار  وا  لمع  هک  مینیب  یم  یهلا ،  باتک  هفیرش و  ثیداحا  هب  مینک  هعجارم  هک  یتقو  و  دنا ، هدرمش  لطاب 
دیاب دنک ، رکفت  لمءات و  يردق  دشاب و  هدشن  طلسم  شلقع  رب  ناطیـش  رگا  لقاع  ناسنا  نیا  رد  سپ ،  .دنا  هدومرف  شبحاص  زا  لقع 

یلاعت قح  یـضرم  هک  دیامن  حیحـصت  ار  دوخ  لمع  هک  دـیآرب  ددـص  رد  درادرب و  دـساف  لمع  نیا  زا  تسد  هک  دـنک  متح  دوخ  رب 
.دشاب

دوخ رد  سک  ره  تسا  مزال  و 
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ایآ هک  دـنک  اهنآ  زا  راسفتـسا  دراد و  اهقف  املع و  رب  هضرع  ار  دوخ  لمع  دـنک و  هعجارم  یلومعم  مدرم  هب  تفای ،  ار  رما  نیا  هبئاـش 
ار نارگید  لدتعم و  ار  دوخ  تسا و  لفاغ  دوخ  تلاح  زا  یساوسو  ناسنا  تاقوا  رایـسب  هک  اریز  هن .  ای  تسا  ساوسو  ضرم  هب  التبم 

دنیب یم  هک  اریز  تسا ،  ثیبخ  نآ  تائاقلا  ناطیش و  زا  دمهف  یم  زین  ار  هدیقع  نیا  دنک ، رکف  يردق  رگا  یلو  دناد ، یم  تالابم  یب 
زا ار  مارح  لالح و  لئاسم  هک  نیملسم ،  دیلقت  عجارم  هکلب  تسا ،  دنم  هدیقع  اهنآ  لمع  ملع و  هب  هک  گرزب ،  نادنمـشناد  ءاملع و 

دنرادن و ادخ  نید  هب  تالابم  نید  ناگرزب  املع و  نینیدتم و  عون  هک  تفگ  ناوتن  و  تسوا ،  فالخ  رب  ناشلمع  دنک ، یم  ذخا  اهنآ 
.دوش و لمع  هلحرم  دراو  لمع .  حالـصا  تسا  مزال  دـیمهف ، المع  هکنآ  زا  سپ  و  تسا .  تناـید  هب  دـیقم  طـقف  یـساوسو  صخش 
رد هسوسو  هب  التبم  رگا  الثم  .دـنک  یم  اقلا  وا  هب  هک  یتالایخ  یناطیـش و  هسوسو  هب  دـنک  ییانتعا  یب  هک  تسا  نآ  لـمع  رد  هدـمع 

دهدب ار  وا  باوج  تسین .  حیحص  لمع  نیا  هک  دیوگ  یم  شناطیش  دبال  .دنک  لامعتسا  بآ  هفرغ  کی  ناطیش  مغر  هب  تسوضو ، 
اهقف عیمج  و  مالـسلا ،  هیلع  نیرهاط ،  همئا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  لمع  دـیاب  سپ  تسین ،  تسرد  نم  لمع  رگا  هک 

دصیس بیرق  مالسلا ،  مهیلع  يده ،  همئا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  .دشابن  تسرد 
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زین نم  لمع  راذگب  دوب ، لطاب  اهنآ  لمع  رگا  سپ  دوب ، روطنیمه  اهنآ  يوضو  تیفیک  هرتاوتم  رابخا  بسح  هب  و  دنتفرگ ، وضو  لاس 
لطاب نم  يوضو  رگا  دهتجم ، يءار  هب  منک  یم  لمع  روطنیا  نم  هدب :  باوج  ناطیـش  هب  یتسه ،  يدهتجم  دلقم  رگا  .دشاب و  لطاب 

هدومرفن نینچ  وا  هک  درک  دهتجم  يءار  رد  کیکشت  نوعلم  رگا  .درادن و  یتجح  نم  هب  دیامرف و  یمن  هذخا  ؤم  نم  زا  دنوادخ  دش ،
 ، يدرک راتفر  وا  يءار  فالخ  هب  يدرکن و  شلوق  هب  انتعا  هک  هبترم  نیدـنچ  هدـب .  وا  ناشن  نک و  زاب  تسا  تسد  رد  اـهنآ  بتک  ، 

 : تسا روکذم  ینعم  نیا  هفیرش  ثیداحا  رد  هچنانچ  دوشب ، تضرم  یعطق  هجلاعم  هک  تسا  دیما  و  دوش ، یم  سویءام  وت  زا  هتبلا 

هیلع یقب  ام  یلص و ال  مک  يردی  یتح ال  هتالص  یف  اریثک  کشی  لجرلا  هلانلق :  الاق : ریـصب ، یبءا  هرارز و  نع  هدانـساب  یفاکلا  نعف 
ضقنب مکسفنا  نم  ثیبخلا  اودوعت  ال  لاق :  مث  هکـش .  یف  یـضمی  لاق :  کش .  داعا  املک  کلذ ،  هیلع  رثکی  هناف  انلق : .دیعی  لاق :   ؟

کلذ لعف  اذا  هناف  هالصلا ،  ضقن  نرثکی  و ال  مهولا ،  یف  مکدحءا  ضمیلف  .دوع  امل  داتعی  ثیبخ  ناطیشلا  ناف  هوعمطتف ،  هالـصلا ، 
(759  .) مکدحءا یلا  دعی  مل  یصع ،  اذاف  مالسلا ،  هیلعاطی  نا  ثیبخلا  دیری  امنا  لاق :  مث  هرارز :  لاق  کشلا .  هیلا  دعی  مل  تارم ، 

رد رایسب  دنک  یم  کش  يدرم  هک  مالسلا )  امهیلع  قداص  ترضح  ای  رقاب  ترضح  هب  ینعی   ) وا هب  میتفگ  : " دنتفگ ریصبوبا  هرارز و 
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وا يارب  انامه  میتفگ ":  .دنک " هداعا  دومرف " : تسا "؟  یقاب  وا  هدهع  هب  ردقچ  هدرک و  زامن  ردقچ  دناد  یمن  هکنیا  یتح  شزامن ، 
زا سپ  .دنکن ) کش  هب  انتعا  ینعی   ." ) شکـش رد  درذگب  : " دومرف .دیامن " یم  کش  دنک  یم  هداعا  تقو  ره  دـتفا ، یم  قافتا  دایز 

تداع تسا و  دیلپ  ناطیش  هک  اریز  ار ، وا  دیزادنا  عمط  هب  سپ  زامن ، نتـسکش  رد  ناتدوخ  هب  ار  دیلپ  نآ  دیهدن  تداع  دومرف ": نآ 
رگا انامه  .ار  زامن  دنکـشن  دایز  دنکن و  انتعا  کش و  رد  امـش  کی  ره  درذـگب  هنیآ  ره  ینعی ،  .دـش  هداد  تداع  هک  يزیچ  هب  دراد 

تعاطا دهاوخ  یم  ثیبخ  نآ  هک  تسین  نیا  زج  دومرف ": نآ  زا  سپ  تفگ  هرارز  .دنک " یمن  دوع  شکـش  درک ، نینچ  هبترم  دـنچ 
" .امش کیچیه  يوس  هب  دنک  یمن  دوع  دش ، نایصع  هک  یتقو  سپ  دوش ،

نم وه  امنا  کعدی .  نءا  کشوی  هناف  کتالص ،  یف  ضماف  وهـسلا ، کیلع  رثک  اذا  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  و 
(760  .) ناطیشلا

هنینءاـمط تاـبث و  تلاـح  و  دوش ، یم  هدـیرب  وت  زا  شعمط  يدرکن ،  وا  ساوسو  هب  اـنتعا  يدرک و  ار  وا  تفلاـخم  یتدـم  یتقو  هتبلا 
تاذ نآ  سفن  رش  نوعلم و  نآ  رش  زا  نک و  یلاعت  قح  هاگرد  هب  يراز  عرضت و  تفلاخم ،  نیا  لالخ  رد  یلو  .دنک  یم  دوع  سفن 

ناطیـش زا  هذاعتـسا  زین  یفاک  تیاور  رد  هچنانچ  .دیامرف  یم  وت  زا  يریگتـسد  هتبلا  سدـقم ،  تاذ  هب  امن  هذاعتـسا  ربب و  هانپ  سدـقم 
 : لاق مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  هدش :  هداد  روتسد 
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ام يردءا  یتح ال  یتالـص  یف  هسوسولا  نم  یقلءا  ام  کیلا  وکـشءا  هللا  لوسر  اـی  لاـقف :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  لـجر  یتءا 
مسب لق :  مث  هحبسملا ،  ینمیلا  کعبـصءاب  رـسیءالا  كذخف  نعطاف  کتالـص ،  یف  تلخد  اذا  لاقف :  ناصقن .  وءا  هدایز  نم  تیلص 

(761  .) هدرطت هرحنت و  کناف  میجرلا .  ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذوعءا  هللا ،  یلع  تلکوت  هللااب ،  هللا و 

تیاکش هللا  لوسر  ای   :" تفگ ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  دمآ  دومرف  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح 
 ." یمک ای  هدایز  زا  مدرک  زامن  ردقچ  مناد  یمن  هکنیا  یتح  مزامن ،  رد  هسوسو  زا  نم  هب  دوش  یم  اقلا  هچنآ  زا  وت  هب  میامن  یم 

ینک رود  انامه  سپ  هللا ...  مسب  وگب : سپ  تپچ ،  ياپ  نار  هب  تتسار  تسد  هبابس  تشگنا  اب  نزب  يدش ،  زامن  لخاد  یتقو  :" دومرف
 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  هالصلا و  و  انطاب ، ارهاظ و  ارخآ و  الوءا و  هللادمحلا  و  .ار " وا  ینک  درط  و 

نورشعلا سداسلا و  ثیدحلا 

مشش تسیب و  ثیدح 

دمحم دایز و  نب  لهس  نع  دمحم ، نب  یلع  نسحلا و  نب  دمحم  نع  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا ،  هقث  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
نع میهاربا ،  نب  یلع  و  حادقلا ،  نومیم  نب  هللادبع  نع  يرعـش ،  الا  دمحم  نب  رفعج  نع  اعیمج ، دمحم ، نب  دمحءا  نع  ییحی ،  نب 

کلس نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  حادقلا ،  نع  یسیع ،  نب  دامح  نع  هیبءا ، 
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بلاطل رفغتـسی  هنا  و  هب .  اضر  ملعلا  بلاطل  اهتحنجءا  عضتل  هکئـالملا  نا  و  هنجلا .  یلا  اـقیرط  هب  هللا  کلـس  اـملع ، هیف  بلطی  اـقیرط 
.ردبلا هلیل  موجنلا  رئاس  یلع  رمقلا  لضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  .رحبلا و  یف  توحلا  یتح  ضرالا  یف  نم  ءامـسلا و  یف  نم  ملعلا 

(762) .رفاو ظحب  ذخءا  هنم ،  ذخءا  نمف  ملعلا ،  اوثرو  نکل  و  امهرد ، ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  ءایبنالا ، هثرو  ءاملعلا  نا  و 

 : همجرت

نآ رد  دنک  بلط  هک  ار  یهار  دورب  هک  یسک  دومرف " : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
يور زا  ملع  بلاط  يارب  ار  دوخ  ياهرپ  دننک  یم  نهپ  ناگتـشرف  انامه  و  تشهب .  رد  یهار  وا  هب  دـنوادخ  دـهد  كولـس  ار ، یملع 
یتح دـشاب ، یم  نیمز  رد  سک  ره  نامـسآ و  رد  سک  ره  ملع  بلاط  يارب  دـنک  شزرمآ  ترفغم و  بلط  اـنامه  .وا و  هب  يدونـشخ 
دنا ناربمغیپ  رب  ثرا  املع  انامه  .ردب و  بش  رد  ناگراتـس  رگید  رب  تسا  هام  تلیـضف  لثم  دـباع  رب  ملاع  تلیـضف  .ایرد و  رد  یهام 

يرایـسب ظـح  نآ ،  زا  درک  ذـخا  هک  یـسک  سپ  ار ، ملع  دنتـشاذگ  ثرا  هب  نکیل  و  هرقن ،  ـالط و  لوپ  دنتـشاذگن  ثرا  هب  ناربمغیپ 
" .درب

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  هک  ار  یتلصخ  دنچ  نیا  یلو  درادن ، حرـش  هب  جایتحا  هفیرـش  تیاور  ظافلا  هک  نادب  حرش 
 . نالکتلا هللا  یلع  و  میزادرپ .  یم  اهنآ  حرش  هب  تبسانم  هب  لصف  دنچ  نمض  رد  دندومرف  نایب  املع  ملع و  بلاط  تلیضف  يارب  ، 

دهد تنج  قیرط  كولس  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  ملع  قیرط  كولس  هک  یسک  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

و
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هب ندیـسر  اـهنآ  رد  دـصقم  تیاـغ  هک  ییاـیند ،  مولع  یکی  تمـسق :  ود  هب  دوش  یم  مسقنم  اـقلطم  موـلع  هک  تسناد  اتمدـقم  دـیاب 
هیورخا جرادـم  هب  لوصو  هیتوکلم و  تاجرد  تاـماقم و  هب  لـین  اـهنآ  رد  تیاـغ  هک  هیورخا ،  مولع  رگید  و  تسا .  هیویند  دـصاقم 

دح یف  زین  اهنآ  دوخ  هچرگ  تسا ،  دوصق  تاین و  زایتما  هب  ملع  هوحن  ود  نیا  زایتما  ابلاغ  هکنیا  هب  دـش  هراـشا  نیا  زا  شیپ  و  تسا . 
زا دوصقم  دندومرف ، نایب  املع  ملع و  بلط  يارب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  يراثآ  بسانم  هب  .دـنوش و  مسقنم  خنـس  ود  هب  اهـسفن 

 . تسا حضاو  نیا  و  تسا .  ترخآ  ملع  مود و  مسق  ملع  نیا 

ملع لیبق  زا  ای  تسا ،  فراعم  هللااب و  ملع  لـیبق  زا  اـی  تسین :  جراـخ  لاـح  هس  زا  هیورخا  مولع  هیلک  هک  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ  زین  و 
هب هتسب  ترخآ  هئشن  ریمعت  هک  مییوگ  نونکا  تسا .  تیدوبع  ننـس  بادآ و  ملع  لیبق  زا  ای  تسا ،  هللا  یلا  كولـس  سفن و  بیذهت 

هیهلا فراـعم  هللااـب و  ملع  تیاـغ  هک  تاذ ،  تنج  یکی  تسا :  تنج  هس  یلک  میـسقت  هب  زین  تاـنج  نیارباـنب ،  و  تسا ،  رما  هس  نیا 
تیدوبع و هب  مایق  تروص  هک  لامعا ،  تنج  موس  و  تسا .  نآ  ضاـیترا  سفن و  بیذـهت  هجیتن  هک  تافـص ،  تنج  رگید  و  تسا . 

لوا رد  سفن  یضارا  نوچ  تسا ،  ( 763  ) عاق لامعا  تنج  ضرا  هچنانچ  دنتـسین ، نادابآ  هرومعم و  تاـنج  نیا  و  تسا .  نآ  هجیتن 
اهنآ نارمع  نادابآ و  .رما و 
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تاذ و تشهب  دوشن ، هیتاذ  هیبیغ  تابذـج  هیهلا و  فراعم  هب  ریمعت  سفن  بیغ  ماقم  رگا  هچنانچ  تسا .  سفن  ینادابآ  نارمع و  عبات 
ءامـسا و يالجم  بلق  دوشن و  يوق  هدارا  مزع و  ددرگن و  رـس  هیلحت  نطاب و  بیذـهت  رگا  .دوشن و  لصاح  ناسنا  يارب  زا  ءاقل  تنج 
لامعا و دـنکن و  تیدوبع  هب  مایق  رگا  .دـشابن و  ناـسنا  يارب  تسا ،  هطـسوتم  تنج  هک  تافـص ،  ءامـسا و  تشهب  ددرگن ، تاـفص 

یم ( 764  ) نیعءالا ذلت  سفنءالا و  هیهتشت  ام  اهیف  هک  لامعا ،  تشهب  دشابن ، عیارش  تاروتسد  قباطم  وا  تانکس  تاکرح و  لاعفا و 
 . تسین وا  يارب  زا  دشاب ،

یهلا میرک  باتک  زا  دافتسم  و   ، مالـسلا هیلع  ءایلوا ، ایبنا و  رابخا  فراعم و  لها  قوذ  یمکح و  ناهرب  اب  قباطم  هک  همدقم ،  نیاربانب 
کلاـس و  تسا ،  نآ  اـب  بساـنم  تنج  هب  لوصو  قیرط  نآ  ریغ  اـی  دـشاب  فراـعملا  ملع  هچ  دنتـسه ، هک  هجرد  ره  هب  موـلع  تسا ، 

تـسا لمع  هب  قیرط  اقلطم  ملع  هک  ( 765  ) میدرک رکذ  نیا  زا  شیپ  اـم  و  تـسا .  تـشهب  قرط  زا  یقیرط  کـلاس  یملع  ره  قـیرط 
روص و  تابذج ،  لامعا و  نآ  هجیتن  هک  ینطاب  تسا  یتابذـج  یبلق و  تسا  یلامعا  فراعملا  ملع  هکنآ  اهتنم  فراعملا ،  ملع  یتح 

زین قیرط  قیرط  و  تسا ،  تنج  قیرط  قیرط  كولـس  ملع  قیرط  كولـس  سپ ،  تساـقل .  تشهب  تاذ و  تنج  تروـص  اـهنآ  هنطاـب 
 . تسا قیرط 

همهم هتکن 

هب ار  هنجلا  یلا  كولس  هداد و  تبسن  دبع  هب  ار  یملع  كولس  هنجلا و  یلا  هب  هللا  کلس  تسا :  هدومرف  هک  نیا  هتکن  و 
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تدحو هب  عوجر  ماقم  رد  و  هداد ،  هبلغ  ار  دبع  بسک  هبنج  ترثک  ماقم  رد  هک  تسنآ  يارب  تسا ،  هداد  تبسن  قح  سدقم  هب  تاذ 
(766) .ارـضاح اولمع  ام  اودـجو  و  تسا :  دـبع  هب  بوسنم  زین  هنجلا  یلا  كولـس  تفگ  ناوت  يرظن  اب  الا  و  هداد ،  هبلغ  ار  قح  هنبج 
دـییءات و هب  زین  ملعلا  یلا  كولـس  تفگ  ناوت  يرظن  اب  و  ( 767  .) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری .  اریخ  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف 

(768  .) هللادنع نم  لک  لق  تسا :  سدقم  تاذ  هب  بوسنم  قح و  قیفوت 

تـسا نآ  رب  ینبم  هک  تسا  ینایب  ماقم  نیا  رد  ار  هیلع ،  هللا  ناوضر  نیهلءاتملا ،  ردـص  هقح ،  هفیاط  رخف  هفـسالف و  ققحم  بانج  و 
اب فلاـخم  نیا  و  تسا .  نآ  تارفاـنم  زا  لـهج  و  سفن ،  تمیـالم  زا  موـلع  و  تسا ،  راـن  تنج و  رفاـنم  میـالم و  كاردا  سفن  هک 
ار خزود  تانج و  هک  تسا  یکلـسم  ار  وا  هک  ( 769  ) یلازغ خیش  در  رب  دوخ  همیکح  تاروفـسم  رد  تسا  راوگرزب  نآ  دوخ  هیرظن 

نیا و  ( 770  .) تسا لوقنم  وا  زا  هچنانچ  تسا ،  هدـش  رکنم  ار  اهنآ  ینیع  دوجو  و  هدرک ،  لمح  سفن  رد  هلـصاح  مـالآ  تاذـل و  هب 
فوسلیف ترضح  و  تسا .  نایدا  عیمج  ترورض  هیوامس و  بتک  ءایبنا و  رابخا  فالخ  تسامکح ،  ناهرب  فلاخم  هکنآ  اب  بهذم 

لـصا هچرگ  هدومرف  ماـقم  نیا  رد  راوگرزب  نآ  دوـخ  ار  ینعم  نآ  هیبـش  یلو  هدوـمرف ،  لاـطبا  ار  شلاـیخ  در و  ار  وا  نءاـشلا  میظع 
تروص ره  رد  .دراد و  راکنا  ار  یلازغ  کلسم 
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 . تسین لیصفت  نیا  زا  شیب  قاروا  نیا  بسانم  یلو  دیاین ، حیحص  رصاق  رظن  رد  مالک  نیا  ، 

دننک شرف  ملع  بلاط  يارب  ار  شیوخ  ياهلاب  ناگتشرف  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

قح دونج  هک  اهنآ  هب  ملاع  یـسک  بویغلا  مـالع  سدـقم  تاذ  زج  هک  تسا  هریثک  یعاونا  فونـص و  هللا  هکئـالم  يارب  زا  هک  نادـب 
(772) .وه ( 771  ) الا کبر  دونج  ملعی  ام  و  تسین :  دنتسه 

ای هدومرف  قلخ  ار  مدآ  دنوادخ  دننادن  دنرادن و  هیدوجو  ملاع  هب  رظن  الصا  هک  دنتسه  نیبوذجم  نیمیهم  هکئالم  اهنآ  زا  فنص  کی 
 . نورطسی ام  ملقلا و  هفیرش ن و  هیآ  رد  دنیوگ  و  ( 773) .دنتسه وا  سدقم  تاذ  يایربک  یناف  قح و  لالج  لامج و  قرغتسم  و  هن ، 

هریثک عاونا  اهنآ  .دنتسه و  یلعا  توربج  هنکس  نیبرقم و  هکئالم  رگید  هفیاط  و  تسا .  هکئالم  نآ  هب  هراشا  هکرابم ن  هملک  ( 774)
رگید هفیاط  و  تسین .  ریبدـت  نءاش و  نآ  يرگید  يارب  زا  هک  ملاوع  رد  تسا  يریبدـت  نءاش و  اـهنآ  زا  کـیره  يارب  زا  هک  دنتـسه 

يرما و لکوم  کیره  هک  دنتسه  کُلم  دنتسه و  تعیبط  ملاوع  هب  هلکوم  هکئالم  رگید  هفیاط  .دنتسه و  لاثم  خزرب و  ملاوع  هکئالم 
رد هچنانچ  تسا ،  خزرب  لاثم و  ملاع  رد  هدوجوم  هکئالم  زا  ریغ  کُلم  ملاع  رد  هربدم  هکئالم  زا  هتـسد  نیا  .دنتـسه و  ینءاش  ربدم 

(775) .دوش دافتسم  زین  رابخا  زا  تسا و  ررقم  دوخ  لحم 

هنکـس اـت  هتفرگ  نیمیهم  هکئـالم  زا  هکلب  تسین ،  هکئـالم  فانـصا  عیمج  رد  رگید  ياـضعا  شاـیر و  هحنجا و  هک  تسناد  دـیابب  و 
يازجا اضعا و  نیا  لاثما  زا  دنتسه  اربم  هزنم و  یلعا  توکلم 
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هیتوکلم تادوجوم  لاثم و  ملاوع  هکئالم  اما  .دنتسه و  نآ  ضراوع  تاردقت و  نآ و  مزاول  داوم و  عیمج  زا  درجم  اهنآ  و  هیرادقم . 
هیخزرب و تاردـقت  ملاوـع  زا  نوـچ  و  تسا .)   ) قـقحتلا نکمم  نآ  ریغ  شاـیر و  هحنجا و  اـضعا و  ازجا و  اـهنآ  عـیمج  رد  هـیخزرب 
و ( 776) افص تافاصلا  .دنـشاب و  یم  دوخ  هب  صوصخم  یحراوج  اضعا و  صاخ و  يرادقم  ياراد  کی  ره  دنتـسه ، هیلاثم  تالثمت 
هب یلعا  توربج  نینطاق  نیبرقم و  هکئـالم  نکیل  تسا .  هکئـالم  زا  فنـص  نیا  هب  عجار  ( 777  ) عابر ثـالث و  ینثم و  هحنجءا  یلوا 
هک نیما ،  لیئربج  هچنانچ  دنوش ، لثمتم  ملاع  نآ  تروص  تئیه و  هب  ملاوع  زا  کی  ره  رد  دنناوت  یم  هیمویق  هیدوجو  هطاحا  هطساو 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  سدقم  تاذ  يارب  تسا ،  توربج  هنکـس  تادوجوم  بتارم  یلعا  زا  یهلا و  یحو  لماح  هاگرد و  نیبرقم  زا 

یهاگ کلم  رد  یتح  .دـش  یم  لثمتم  یهاگ ،  کلم  رد  و  هبترم ،  ود  قلطم  لاـثم  رد  و  اـمیاد ، دـیقم  لاـثم  رد  ملـس ،  هلآ و  هیلع و 
(778) .دش یم  دوب ، سان  لمجا  هک  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  عیضر  یبلک ،  هیحد  تروص  هب  لثمتم 

یتوکلم ههجو  زاب  هکلب  دنیبب ، ار  نآ  سحلا  میلس  ره  هک  تسین  هیکلم  تادوجوم  ضرع  رد  هکئالم  یکلم  لثمت  هک  تسناد  دیابب  و 
اب هکلب  دـندید ، یمن  یکلم  مشچ  اـب  مدرم  زین  هیکلم  تـالثمت  زا  سپ  ار  اـهنآ  اذـهل  و  تسا ،  بوـلغم  هیکلم  تاـهج  بلاـغ و  اـهنآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا ، متاخ  ترضح  هراشا  قح و  دییءات 
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هب نیهجوتم  تفرعم و  ملع و  نابلاط  نایب  نیدـب  .دـندید و  یم  دوب  یبلک  هیحد  تروص  هب  هک  ار  لیئربج  باحـصا  زا  یـضعب  ملس ، 
هریاد مامت  عاطم  هکئالم و  دوجسم  هک  هیلع ،  هللا  مالـس  یفـص ،  مدآ  یناحور  دالوا  زا  یهلا  ياضر  قیرط  نیکلاس  تقیقح و  قح و 

هدش و یتوکلم  یکلم  نیا  نوچ  .دنارومءام و  وا  تیبرت  دییءات و  هب  دـنراد و  وا  هب  تیانع  هللا  هکئالم  عیمج  و  دنتـسه ، دوب )  ) دوجو
رب هک  دنیب  یم  دوش ، زاب  یلاثم  یتوکلم و  تریـصب  مشچ  رگا  هک  تسا ،  هتـشاذگ  هکئالم  حانج  رب  مدق  هدـش ،  یئامـس  یـضرا  نیا 

هچرگ دندرک ، توکلم  هب  رفـس  کلم  زا  هک  اهنآ  هب  عجار  نیا  .دـنیامن  یم  قیرط  یط  اهنآ  تادـییءات  اب  هتفرگ و  رارق  هکئالم  حانج 
.دنتسه قیرط  رد  زاب 

اهنآ عضاوت  يارب  هدش و  لوغشم  اهنآ  دییءات  هب  نییتوکلم  تسا  نکمم  دنا ، هدشن  دراو  توکلم  هب  زاب  دنتسه و  یکلم  هک  اهنآ  اما  و 
یلاوغ ثیدـح  رد  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  هچنانچ  اهنآ ، لمع  اهنآ و  زا  يدونـشوخ  يارب  دـنهد  رارق  اـهنآ  شرف  ار  دوخ  ياـهرپ 

نا لوقی :  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  تعمـس  لاق  هنءا  هنع ،  هللا  یـضر  دادقملا ، نع  هیف  هدومرف .  نآ  هب  هراشا  یلائللا 
هیلع هللا  یلص  ادخ ، ربمغیپ  مدینش  دیوگ  همحرلا ،  هیلع  دادقم ، ( 779  .) هب اضر  اهیلعءاطی  یتح  ملعلا  بلاطل  اهتحنجا  عضتل  هکئالملا 

تیاضر تهج  زا  دهن  مدق  اهنآ  رب  هکنآ  ات  ملع  بلاط  يارب  دنراذگ  یم  ار  دوخ  ياهرپ  ناگتـشرف  انامه  دومرف : یم  ملـس ،  هلآ و  و 
.وا هب 

 ، سپ
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لیـصحت و تبتارم  رخآ  ات  و  تسا .  نانآ  حانج  رب  سولج  هکئالم و  شود  هب  مدـق  هتاضرم ،  یلا  هللا و  یلا  مدـق  لوا  هک  دـش  مولعم 
ملع قیرط  کلاس  نیا  نیدـی  ؤم  هکئالم و  و  دـنک ، یم  قرف  بتارم  اهتنم  تسا ،  دوجوم  شارتفا  شرف و  نیا  فراعم  ملع و  لوصح 

هک دـیامیپب  یجرادـم  دـنک و  یط  یملاوع  درادرب و  نیبرقم  هکئالم  قرف  زا  مدـق  هک  دـسر  ییاج  هب  کـلاس  راـک  اـت  دـنوش  ضوع 
(780  .) تقرتحال هلمنءا  توند  ول  دیوگ : دنک و  زجع  هب  فارتعا  یحو  نیما  لیئربج  دنباین و  هار  اجنآ  رد  نیبرقم  هکئالم 

 ، مظعم فوسلیف  هچناـنچ  تسین ،  لـیوءات  هب  یعاد  تسا ،  نآ ،  اـب  قفاوم  هکلب  ناـهرب ،  اـب  مداـصم  ریغ  بلطم  نیا  هکنیا  زا  سپ  و 
فرتعم و ار  هکئالم  هیتوکلم  هیکلم و  تالثمت  لاثم و  ملاع  هکئـالم  هکنآ  اـب  ( 781 ،) دندومرف نآ  باکترا  نیهلءاتملاردص ،  بانج 

 . تسا راوگرزب  نآ  دوخ  هب  صتخم  هک  ریظنیب  یتانایب  اب  دندومرف  دوخ  هیملع  تاروفسم  هیمکح و  بتک  رد  ار  نآ  تابثا 

ملع بلاط  يارب  دننک  یم  رافغتسا  نیمز  نامسآ و  هنکس  مامت  هکنآ  نایب  رد  لصف : 

فرـص دوجو  فرـص  هچنانچ  تسا ،  تافـص  ءامـسا و  تالامک و  مامت  نیع  دوجو  تقیقح  هک  تسا  ررقم  دوخ  لحم  رد  هک  نادب 
ءامـسا و همه  نیع  و  تسا ،  تـالامک  ماـمت  فرـص  تسا  دوجو  فرـص  هک  هنءاـش  لـج  یلاـعت  قح  تهج  نیا  زا  و  تسا .  لاـمک 
رد دوجو  تقیقح  هک  تسا  هتسویپ  ناهرب  هب  و  ( 782  .) هلک هردق  هلک ،  ملع  هک  تسا  ثیدح  رد  و  تسا .  هیلالج  هیلامج و  تافص 

اهتنم درادن ، نآ  زا  خالسنا  ناکما  تالامک  زا  کیچیه  و  تسا ،  تالامک  همه  نیع  یئارم 
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تاذ و تایآ  دوجو  هلسلس  مامت  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  تآرم  ترودک  الج و  دوجو و  قیـض  هعـس و  رادقم  هب  تالامک  نآ  روهظ 
هب ناهرب  ناقتا  توق و  رد  هیمکح و  بلاطم  زا  رتمک  هکلب  تسا ،  نهربم  هک  نیا  اب  بلطم  نیا  هطقن و  دـنا  تافـص  ءامـسا و  تآرم 

میرک و باتک  همیرک  تایآ  اب  قفاوم  و  تسا ،  تفرعم  بابرا  قوذ  دوهش و  باحصا  تادهاشم  اب  قباطم  دسر ، یم  هلئـسم  نیا  هیاپ 
ار تادوجوم  هفاـک  حـیبست  یهلا  باـتک  زا  عضوم  نیدـنچ  رد  هچناـنچ  تسا .  مالـسلا ،  هیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  راـبخا 

مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الءا  یش ء  نم  نا  و  ( 783  .) ضرءالا یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  حبسی هللا  هدومرف :  دزشوگ 
لالج و تافـص  قح و  سدـقم  ماقم  هب  تفرعم  ملع و  مزلتـسم  یلاعت  قح  ياـنث  سیدـقت و  حـیبست و  هک  تسا  حـضاو  رپ  و  ( 784 .)

هجهل تحارص  اب  ار  فیرش  بلطم  نیا  يروطب  هفیرـش  رابخا  رد  .دوشن و  ققحتم  یملع  یتفرعم و  هنوگ  چیه  نودب  و  تسا ،  لامج 
هیمـسر هفـسلف  لها  زا  هیهلا ،  فراعم  زا  نیبوجحم  باجح و  لها  یلو  تسین ،  لیوءات  هیجوت و  لباق  هجو  چیه  هب  هک  دندومرف  نایب 

 ، نآ صوصن  تایآ و  رهاوظ  اب  تفلاخم  رب  هوالع  هک  يا  هدراب  تالیوءات  هب  دـندرک  دـنوادخ  مالک  لیوءات  هیمـالک ،  تـالداجم  و 
مهیلع راـهطا ، همئا  زا  هدراو  هریثک  صوصن  اـب  تفلاـخم  و  ( 785  ،) لمن هکرابم  هروس  رد  لمن  ملکت  هیـضق  لـثم  دراوم ، یـضعب  رد 

یلو دشاب ، یم  زین  یمکح  نیتم  ناهرب  اب  فلاخم  مالسلا ، 
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 . تسا قاروا  نیا  عضو  اب  فلاخم  نآ  تامدقم  ناهرب و  رکذ  هب  لاغتشا 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  تسا .  كاردا  روعـش و  يور  زا  ار  قح  اـهنآ  ياـنث  تادوـجوم و  سپ 
.دنوش یم  هدزتشحو  دننک و  یم  مر  تهج  یب  نادنفـسوگ  هک  مدید  یم  یهاگ  مدرک ،  یم  ینابـش  تثعب  زا  لبق  یتقو  هک  دندومرف 

تادوجوم همه  هک  دننز  یم  رفاک  هب  هک  تسا  یتبرـض  يادص  زا  تشحو  نیا  تفگ  مدرک .  لا  ؤس  ار  ببـس  لیئربج  ندمآ  زا  سپ 
یمادام تسا  توکلم  زا  تادوجوم  نیرتبوجحم  ناسنا  دنیوگ  تفرعم  لها  و  نیلقث .  زا  ریغ  دننک  یم  مر  نآ  زا  دنونش و  یم  ار  نآ 

زا تسا و  رتشیب  همه  زا  شباجتحا  سپ  تسا ،  رتیوق  رتشیب و  همه  زا  شلاغتشا  هک  اریز  دراد ، نآ  تاریبدت  کلم و  هب  لاغتشا )  هک  )
 . تسا رتمورحم  توکلم  لین 

يرن کلذـک  و  دـنراد : ار  هیتایح  نوئـش  ریاس  ملع و  تاـیح و  ههجو  نآ  هب  هک  تسا  یتوکلم  ههجو  تادوجوم  ماـمت  يارب  زا  زین  و 
 . تادوجوم رد  تایح  ملع و  تیارس  يارب  زا  تسا  رگید  هجو  زین  نیا  و  ( 786  .) ضرءالا تاومسلا و  توکلم  میهاربا 

رد نوچ  ناـسنا  یلو  دنتـسه ، یتوکلم  ههجو  ياراد  ماـمت  تسا و  تفرعم  ملع و  ار  تادوجوم  ماـمت  هک  دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  و 
يارب زا  هک  تسین  یغیرد  دـنک ، یمن  ادـیپ  اهنآ  هیتایح  نوئـش  تایح و  هب  ملع  تسا ،  بوجحم  زین  توکلم  زا  تسین و  اهنیا  ضرع 

دوجو هلسلس  مامت  دمآرس  هک  قح ،  هب  هجوتم  ملع و  قیرط  کلاس  ناسنا 
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شوگ هک  هیتوکلم ،  هحیرـص  هجهل  لاق و  ناسلاب  قح  سدقم  تاذ  تیرافغ  ماقم  زا  دـننک و  رافغتـسا  تسا ،  ققحت  راد  تمعنیلو  و 
رتس دیامرف و  قرغتـسم  نارفغ  راحب  هب  ار  تعیبط  دـیلاوم  رخف  نیا  کلم و  هلماک  هدـیلو  نیا  هک  دـننک  اعدتـسا  دونـشب ، یتوکلم  زاب 

.دنک وا  صیاقن  عیمج 

تسین ریذپناکما  اهنآ  يارب  لامک  رحب  رد  قارغتـسا  سدقم و  تاذ  يانف  هب  لوصو  هک  دنناد  رگید  تادوجوم  نوچ  هک  دوب  دناوت  و 
رد تسا  ررقم  زین  نیا  هچنانچ  لمع  ملع و  عماج  هیهلا و  فراعم  فراع  هللااب و  ملاع  لـماک  ناـسنا  سدـقم  تاذ  عبت  لـیفط و  هب  زج 
زین دوخ  هک  دننک  بلط  یلاعت  قح  زا  دوش ، لصاح  قح  تیرافغ  رحب  رد  قارغتسا  هب  هک  ار ، یناسنا  لامک  تهج  نیا  زا  دوخ  لاحم 

 . ملاعلا هللاو  .دنسرب  دوخ  هقیال  تالامک  هب  وا  هلیسو  هب 

رب تسا  مهدزناـپ  مهدراـهچ و  مهدزیـس و  بش  هک  ردـب  بش  رد  تسا  هاـم  لـضفلثم  دـباع  رب  ملاـع  لـضف  هـکنآ  ناـیب  رد  لـصف ، 
ناگراتسریاس

 ، تسا ناـفرع  ناـهرب و  قباـطم  هکنآ  رب  هوـالع  بلاـطم  نیا  و  تسا .  رون  تسا ،  ملع  هب  موقتم  هک  ناـمیا  ملع و  تقیقح  هک  نادـب 
فوشکم رهاظ و  زا  ترابع  هک  رون ، تقیقح  هک  اریز  تسه .  زین  مالسلا ،  مهیلع  تراهط ،  تمـصع و  لها  رابخا  صوصن و  قباطم 

تسا تقیقح  ملع  تقیقح  رب  نآ  قدص  هکلب  تسا .  قداص  نآ  رب  تباث و  ملع  تقیقح  يارب  تسا ،  ریغ  فشاک  رهظم و  تاذلاب و 
یف یتاذ  روهظ  یسح  رون  هک  اریز  تسا ،  هبشا  زاجم  هب  هیسح  راونا  رب  و  ، 
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اب موهفم  رد  و  تاذلاب ،  تسا  دوجو  نیع  ملع  تقیقح  اما  و  تسا ،  تیهام  ياراد  تسا و  تقیقح  نآ  تانیعت  زا  و  درادـن ، هقیقحلا 
ملع نیع  تسا و  رون  نیع  دوجو  تقیقح  و  تسا .  دـحتم  قـفاوم و  نآ  اـب  ناـیعا  نتم  تقیقح و  قاـح  رد  یلو  تسا ،  فلاـخم  نآ 

و دـندومرف : ریبعت  رون  هب  ار  ملع  نامیا و  هفیرـش  تایآ  رد  و  تسا .  رون  نیع  ملع  سپ  ( 787  .) ضرءالا تاومـسلا و  رون  هللا  تسا : 
ریسفت رون  مالسلا ،  مهیلع  تمصع ،  تیب  لها  ریسفت  بسح  هب  رون  هفیرـش  هیآ  رد  و  ( 788) .رون نم  هلامف  ءارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم 

 : تسا هدش  ملع  هب 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، لاق :  هرون  لثم  لجوزع .  هللا  کلذک  لاق :  ضرءالا  تاومسلا و  رون  هللا  مالـسلا :  هیلع  قداصلا ،  نعف 
ملع لاق :  هجاجز  یف  حابـصملا ،  هوبنلا .  ینعی  ملعلا  رون  هیف  لاق :  حابـصم  اهیف  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ، ردـص  لاق  هوکـشمک 

(789  ) ثیدحلا یلع ...  بلق  یلا  ردص  هللا  لوسر 

لثم هب  يدـتهی  يذـلا  رونلا  وه  هتیطعا و  يذـلا  ملعلا  لثم  ضرءالا .  تاوامـسلا و  يداـه  اـنا  لوقی :  هنا  مالـسلا ،  هیلع  رقاـبلا ، نع  و 
(790  .) ملعلا هیف  يذلا  هرون  حابصملا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، بلق  هوکشملاف  حابصملا  اهیف  هوکشملا 

هنجلا یلا  هریـصم  و  رون ، همالک  و  رون ، هملع  و  رون ، هجرخم  و  رون ، هلخدـم  رونلا : نم  هسمخ  یف  بلقنی  نم  ؤملاف  لاق :  هیاور  یف  و 
(791) .رون همایقلا  موی 

 : تسا دراو  فورعم  ثیدح  رد  و 
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(792) ءاشی نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  معلا 

لها بوـلق  رد  هک  یقیقح  عوـن  نیا  هک  تسناد  دـیاب  .اـهنآ و  لـها  ملع  ناـمیا و  بتارم  بسح  هب  تسا  یبـتارم  روـن  نیا  يارب  زا  و 
نیمه و  دیامن ، هیسح  تینارون  هب  روهظ  سفن  تیلاعف  ياضتقم  هب  ملاع  نآ  رد  تسا ،  ترخآ  ملاع  راونا  زا  نوچ  تسا  ملع  نامیا و 

شرون طقف  هکنآ  هب  دسرب  ات  رمق ، رون  لثم  يرگید  و  سمش ،  رون  لثم  ناشرون  هتسد  کی  .دیامن و  نشور  ار  طارـص  هک  تسا  رون 
.دیامن نشور  ار  شیاپ  ولج 

تعیبط و یناملظ  باجح  رد  هک  ناگراچیب  ام  اهتنم  زاجم ، هبئاش  نودب  تقیقح  هب  روهظ ، تسا و  رون  ملع  هک  دش  مولعم  هک  نونکا 
ینبم اهنیا  مینک  یم  نامگ  و  میبوجحم ،  شنیب  شناد و  نوزفازور  رون  ملع و  یقیقح و  سمش  زا  میتسه ،  کلم  ملاع  ملظم  لیل  رد 

رس رد  تعیبط  رکس  میتسه و  تیراع  تایح  باوخ  رد  ات  يرآ ،  تسا .  ریبعت  نیمخت و  تراعتسا و  زاجم و  رب  ینتبم  تسا و  لثم  رب 
تروص هب  تقیقح  زاجم  ملاع  رد  تقیقح  رد  و  دـیامن ، زاجم  ام  هیزاجم  راـظنا  بسح  هب  میـسانشن ،  زاـجم  زا  ار  تقیقح  تساـم و 

ینشور و رمق  سمش و  رون  هک  روطنامه  هک  مینیب  یم  میدوشگ ،  مشچ  هکنآ  زا  سپ  ( 793) اوهبتنا اوتام  اذا  ماین  سانلا  دیآرد  زاجم 
ناگدرم هب  دشخب  تایح  ار و  هملظم  بولق  دنک  نشور  شملع  رون  هب  ملاع  نیا  رد  تسا .  نینچ  زین  ملاع  رون  تسا ،  شخب  ینشور 

تعافش طیحم و  شرون  زین  ملاع  نآ  رد  و  ینادان ،  لهج و 
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 . شسدق تحاس  هب  ناطبترم  شملع و  هاکشم  ناسبتقم  زا  هیرون  هطاحا  نآ  هطساو  هب  دنک 

نامیا سفن  هکلب  .دوخ  هب  صوصخم  تسا  يرون  زین  ار  دباع  تهج  نیا  زا  و  دریگن ، تروص  زین  ملع  یب  تدابع  هک  تسناد  دـیاب  و 
نارگید هب  دـیامن و  نشور  ار  شدوخ  ياـپ  ریز  دـهد و  دوخ  هب  ینـشور  طـقف  دـباع  رون  اـهتنم  تسا ،  رون  خنـس  زا  قح  تاداـبع  و 

هک يروط  هب  هدش ،  یفتخم  اهنآ  راونا  هام  رون  هطساو  هب  هک  ردب  بش  رد  تسا  ناگراتس  لثم  اهنآ  لثم  تهج  نیا  زا  .دهدن  ینشور 
یلو تسا ،  هراتـس  لثم  ملاع  هاگـشیپ  رد  دباع  لثم  سپ ،  .دشخبن  يرون  دناسرن و  یعفن  نارگید  هب  دهد و  ینـشور  طقف  دوخ  يارب 

.رهظم هن  دنتسه  رهاظ  طقف  هک  ردب  بش  رد  هکلب  دنک ، زین  یشخبرون  يا  هزادنا  ات  هک  ملظم ،  لیلد  رد  هن 

وا ملع  هک  تسا  ملع  هک  تسا  ینابر  ملاع  ریغ  فیرش  ثیدح  نیا  رد  ملاع  هب  دارم  هک  دیامرف  هرس ،  سدق  نیهلءاتملاردص ،  بانج 
الا و  رمق ، هب  لیثمت  یعدم  نیا  رب  دنک  تلالد  هچنانچ  مالسلا .  مهیلع  ایلوا ، ایبنا و  مولع  لثم  تسا ،  یهلا  تبهوم  هب  لصاح  یندل و 

یهتنا .دوخ  سنج  عون و  زا  رگید  زیچ  هطـساو  نودـب  تسا  قح  هضاـفا  هب  نآ  رون  هک  اریز  دوش ، سمـش  هب  لـیثمت  هک  دوـب  راوازس 
 . هماقم عفر  همالک  ( 794)

دنتسه مالسلا  مهیلع  ایبنا  هثرو  املع  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

هینامسج هیکلم و  هئشن  بسح  هب  هک  روطنامه  ناسنا  و  تسا .  یتوکلم  تدالو  ایبنا  زا  املع  تدالو  و  تسا ،  یناحور  تثارو  نیا  و 
لوصح ایبنا و  تیبرت  زا  سپ  تسا ،  کلم  هدیلو 
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مهیلع ایبنا ، تدالو  نآ  ءاشنم  تسا ،  ینامـسج  ردـپ  تدالو  نیا  ءاشنم  هچنانچ  .دـنک و  ادـیپ  یتوکلم  تدـالو  وا ، يارب  بلق  ماـقم 
و تسا .  یتوکلم  يوناث  تدالو  تدالو  و  تسا ،  ینطاب  یناحور  تثارو  دنتـسه و  یناحور  ياهردپ  اهنآ  سپ ،  .دنتـسه  مالـسلا ، 

رگید زیچ  فراعم  ملع و  زا  ایبنا ، .دنتـسه و  ایبنا  یقیقح  یناحور  ثارو  هک  تساملع  تارـضح  اب  میلعت  تیبرت و  نءاش  ایبنا  زا  سپ 
ثراو و ) ( ) 795  .) مکلثم رشب  انءا  امنا  لق  دندوب : هیرشب  تایثیح  مامت  ياراد  يویند  نوئش  یکلم و  تدالو  بسح  هب  هچرگ  هدوبن ، 
تـسا نکمم  تینامـسج  ماقم  بسح  هب  اهنآ  ثرا  و  دـندوب ، ناشدوخ  ینامـسج  دالوا  هکلب  دـندوبن ، املع  ماقم  نیا  بسح  هب  اـهنآ 

.دشاب رانید  مهرد و 

 ، مرکا لوسر  دوصقم  .دـش و  رکذ  هک  يروط  هب  هیناحور ،  تثارو  رد  دراد  تحارـص  هکلب  هحـضاو  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  و 
تحص ضرف  رب  ( 796  ) ثرون ءایبنءالا ال  رـشاعم  نحن  هک  تسا  رورـس  نآ  هب  بوسنم  هک  یثیدح  زا  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

 . تسا ملع  ام  ثرا  هکلب  میراذـگ ،  یمن  لانم  لاـم و  ثرا  یناـحور ،  تثارو  توبن و  نءاـش  بسح  هب  هک  هدوب  نیمه  تسا  مولعم 
 . مالسلاو تسا .  حضاو  هچنانچ 

نورشعلا عباسلا و  ثیدحلا 

متفه تسیب و  ثیدح 

نع انباحـصءا ، نم  هدـع  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دـمحم  لـیلجلا ،  هقثلا  لـجءالا و  خیـشلا  یلا  لـصتملا  دنـسلاب 
 ، مدآ نب  اـی  بوتکم :  هیروتلا  یف  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبا  نع  دـیزی ، نب  رمع  نع  بوبحم ،  نبا  نع  دـمحم ، نب  دـمحءا 

ینغ و کبلق  ءالما  یتدابعل ،  غرفت 
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مث ایندلاب ، الغـش  کبلق  ءالمءا  یتدابعل ،  غرفت  نا ال  و  ینم .  افوخ  کبلق  ءالما  کتقاف و  دـسءا  نءا  یلع  و  کبلط ،  یلا  کلکءا  ال 
(797  .) کبلط یلا  کلکءا  کتقاف و  دسءا  ال 

 : همجرت

منک رپ  ات  نم ،  تدابع  يارب  زا  وش  غراف  مدآ ،  رـسپ  يا  تسا :  هدـش  هتـشون  تاروت  رد  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
زا ار  وت  لد  منک  رپ  ار و  وت  رقف  هار  مدـنبب  هک  تسا  نم  رب  و  شیوخ ،  بلط  يوس  هب  ار  وت  منکن  راذـگاو  يزاـین و  یب  زا  ار  وت  بلق 

ار وت  مراذگاو  ار و  وت  رقف  مدـنبن  نآ  زا  سپ  ایند ، هب  لاغتـشا  زا  ار  وت  لد  منک  رپ  متدابع ،  يارب  يوشن  غراف  رگا  و  شیوخ .  فوخ 
 . تبلط يوس  هب 

بلق غرفت  .دیزرون و  لاغتـشا  رگید  زیچ  هب  هک  يروط  هب  درک  نآ  فرـص  ار  دوخ  تقو  مامت  ینعی  لعفت ،  باب  زا  اذـکل  غرفت  حرش 
 . نآ يارب  تسا  يزیچ  ره  هب  هجوت  زا  ندومن  یلاخ  تدابع ،  ј ب

 . تفرگ یم  هک  يردق  هب  تخیر  بآ )   ) نآ رد  ینعی ،  هذخءای .  ام  هردقب  هیف  عضو  ءاملاب ، ءاملا و  نم  ءام و  ءانالا  ءالم  و 

درک لوکوم  راذگاو و  وا  هب  ار  رما  ینعی ،  هب .  یفتکا  هیلا و  هکرت  هضوف و  هملس و  يءا  رمءالا ، هیلا  لک  و  لکی .  نم  ملکتم  لکءا  و 
.دومنن یفرصت  نآ  رد  دوخ  و 

 . نتسب ینعی ،  حتفلا .  ضیقن  رصن ، باب  نم  ادس ، دسی  دس  نم  ملکتم  دسءا 

تسا ییادگ  يدنمزاین و  ینعی ،  .رقفلاو  هجاحلا  يءا  هقافلا 
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.

و تسا .  دیعب  ندوب  مالک  لوا  هب  فطع  ندوب و  رما  هغیص  و  تسا .)   ) ملکتم هغیص  هب  هک  تسا  نآ  رهاظ  ینم  افوخ  کبلق  ءالمءا  و 
 . هللاءاشنا میروآرد .  ریرحت  هتشر  هب  یلوصف  نمض  رد  فیرش  ثیدح  رد  تسا  یندرک  نایب  تبسانم  هب  هچنآ 

تدابع رد  بلق  تقو و  تغارف  لصف : 

هک تادابع  باب  رد  تسا  تامهم  زا  رما  نیا  و  بلق .  تغارف  نآ و  يارب  تقو  تغارف  هب  دوش  لصاح  تدابع  يارب  تغارف  هک  نادب 
.درادن یتمیق  بلق  روضح  یب  تدابع  .دنکن و  ادیپ  قیقحت  نآ  نودب  بلق  روضح 

زا دوصقم  .ار و  تدابع  تیمها  بلق  هب  ندنامهف  رگید  و  بلق ،  تقو و  تغارف  یکی  تسا :  رما  ود  دوش  بلق  روضح  ثعاب  هچنآ  و 
دنادـب فظوم  ار  دوخ  تقو  نآ  رد  هک  دـنک  نیعم  ار  یتقو  دوخ  تدابع  يارب  يزور  هنابـش  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تقو  تغارف 

تسا يا  همهم  روما  زا  یکی  تدابع  هک  دمهفب  رگا  ناسنا  .دهدن  رارق  تقو  نآ  رد  دوخ  يارب  ار  يرگید  لاغتشا  و  تدابع ،  هب  طقف 
فظوم یتقو  نآ  يارب  دـنک و  یم  ظفح  ار  نآ  تاقوا  هتبلا  تسین ،  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هکلب  رتشیب  شتیمها  رگید  ياـهراک  زا  هک 

 . مینک یم  نایب  ارنآ  زا  يا  همش  رودقم  ردق  هب  نیا  زا  سپ  ام  .دنک و  یم 

دنک و ظفح  دیاب  تسا ،  تادابع  نیرتمهم  هک  ار ، زامن  تاقوا  هتبلا  .دـشاب  فظوم  شتدابع  تاقوا  دـیاب  دـبعتم  ناسنا  لاح ،  ره  رد 
لام بسک  يارب  هک  روط  نامه  .دهدن و  رارق  يرگید  لغش  دوخ  يارب  تاقوا  نآ  رد  و  دروآ ، اج  هب  تلیضف  تاقوا  رد  ار  اهنآ 
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رگید روما  زا  غراف  تقو  نآ  رد  هک  دـهد  رارق  زین  تادابع  نیا  يارب  دـهد ، یم  رارق  فظوم  تقو  هعلاطم ،  هثحابم و  يارب  لاـنم و  و 
دروآ و اج  هب  فکلت  اب  ار  زامن  هدنـسیون  لثم  رگا  یلو  .دـشاب  روسیم  وا  يارب  تسا ،  تادابع  بل  زغم و  هک  بلق ،  روضح  ات  دـشاب 

هطساو هب  زین  نآ  نایتا  تقو  رد  و  دزادنا ، یم  ریخءات  ناکما  تقو  رخآ  ات  ار  نآ  هتبلا  دنادب ، هدیاز  روما  زا  ار  دوبعم  تیدوبع  هب  مایق 
تینارون یتدابع  نینچ  هتبلا  .دنک  یم  نایتا  هتـسکش  تسد  رـس و  دـنیب ، یم  نآ  اب  محازم  دوخ  نامگ  رظن و  هب  یمهم  ياهراک  هکنآ 

هانپ یلاعت  يادخ  هب  تسا .  نآ  رما  رد  نواهتم  هالص و  هب  فختـسم  یـصخش  نینچ  تسا و  یهلا  بضغ  دروم  تسا ،  لهـس  درادن ،
زا یضعب  یلو  درادن ، ار  باب  نیا  رد  رابخا  رکذ  شیاجنگ  قاروا  نیا  نآ .  رما  هب  ندرکن  تالابم  زامن و  ندرمـش  فیفخ  زا  مرب  یم 

 . تربع يارب  مینک  یم  رکذ  ار  نآ 

دنع لاق  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  ناف  کتالصب ،  نواهتت  ال  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  بوقعی  نب  دمحم  نع 
(798  .) هللاو ضوحلا ال  یلع  دری  ارکسم ال  برش  نم  ینم  سیل  هتالصب ،  فختسا  نم  ینم  سیل  هتوم : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هک  اریز  تزامن ،  رما  رد  نکم  یتسس  همحرلا :  هیلع  هرارز ،  هب  دومرف  مالسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح 
نم زا  ار ، شزامن  درامش  فیفخ  هک  یسک  نم  زا  تسین   : " شندرم مد  رد  دومرف  ، 
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 ." ضوح دزن  نم  رب  دوش  یمن  دراو  هک  مسق  ادخ  هب  يرکسم ،  دماشایب  هک  یسک  تسین 

نم انتعافش  لانیال  ینب ،  ای  یل :  لاق  هافولا ،  یبا  ترضح  امل  مالسلا :  هیلع  لوءالا ،  نسحلاوبءا  لاق  لاق  ریـصب ، یبءا  نع  هدانـساب  و 
(799  .) هالصلاب فختسا 

لیان انامه  نم ،  كرسپ  يا  نم :  هب  دومرف  دیسر  تافو  ار  مردپ  نوچ  دومرف  مالسلا  هیلع  مظاک ،  ترضح  هک  دیوگ  ریصبوبا  بانج 
 . شزامن هب  دنک  فافختسا  هک  یسک  ار  ام  تعافش  دوشن 

هیلع هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  زا  عاطقنا  هک  دناد  یم  ادخ  تسا .  سب  نیمه  رابتعا  لها  يارب  یلو  تسا ،  رایسب  هنیمز  نیا  رد  رابخا  و 
هچ وا  مظعم  تیب  لها  رورـس و  نآ  تعافـش  زا  نامرح  و  تسا .  یمیظع  تبیـصم  هچ  رورـس  نآ  تیامح  تحت  زا  جورخ  و  هلآ ،  و 

.دنیبب ار  دوعوم  تشهب  قح و  تمحر  يور  یـسک  راوگرزب  نآ  تیامح  تعافـش و  نودـب  هک  نکم  نامگ  تسا .  یگرزب  نالذـخ 
و هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  نیعلا  هرق  هک  زامن  رب  ار  یلایخ ،  عفن  هکلب  یئزج ،  رما  ره  نتـشاد  مدـقم  نک  هظحالم  نونکا 

ایآ نآ ،  دودح  ندومنن  ظفح  رذـع و  نودـب  نتخادـنا  تقو  رخآ  هب  نآ و  هرابرد  ندرک  لامها  تسا و  قح  تمحر  هلیـسو  گرزب 
، راهطا همئا  تداهش  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  تداهـش  هب  هک  نادب  تسه ،  رگا  تسین ؟  ای  تسا  فافختـسا  نواهت و 

امن هظحالم  نونکا  يوشن .  لیان  اهنآ  تعافش  هب  جراخ و  اهنآ  تیالو  زا  مالسلا ،  مهیلع 
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هیهلا هعیدو  نیا  رامشب  گرزب  یـشاب ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  تما  زا  هک  یلیام  يراد و  اهنآ  تعافـش  هب  جایتحا  رگا 
تیمها رگا  هک  تسا  نآ  میب  هکلب  وت ، نم و  لمع  زا  دـنزاین  یب  وا  ایلوا  یلاعت و  يادـخ  یناد .  دوخ  الا  و  نآ ،  هب  هدـب  تیمها  ار و 

 . یسر یمئاد  تکاله  يدبا و  تواقش  هب  دوش و  هرسکی  تراک  هک  دسر  دوحج  هب  كرت  زا  دوش و  نآ  كرت  هب  رجنم  يدادن ، 

ناسنا هک  تسا  ناـنچ  نآ  و  تسا .  تغارف  نیا  يارب  يا  همدـقم  زین  تقو  تغارف  هکلب  تسا .  بلق  تغارف  رتمهم  تقو  تغارف  زا  و 
هتتـشتم رطاوخ  هقرفتم و  روما  زا  ار  بلق  هجوـت  و  دـنک ، غراـف  ییاـیند  موـمه  تالاغتـشا و  زا  ار  دوـخ  تداـبع ،  هب  لاغتـشا  تقو  رد 

روما نیا  زا  بلق  تغارف  ات  .دیامن و  یلاعت  قح  اب  تاجانم  تدابع و  هب  هجوت  يارب  صلاخ  یلاخ و  هرسکی  ار  لد  و  دیامن ، فرـصنم 
ار هقرفتم  ياه  هشیدـنا  هتتـشتم و  راکفا  مامت  ام  هک  تسا  نآ  یتخبدـب  یلو  .دوشن  لصاح  وا  تدابع  وا و  يارب  غرفت  دوشن ، لـصاح 

يوس هب  میتسرف  یم  ار  لد  میدومن ،  حوتفم  ار )  ) هعلاطم باتک  ای  میدوشگ ،  ار  تابـساحم  رتفد  اـی  میدرک ،  زاـب  ار  مینک  یم  هریخذ 
اتقیقح میدیسر !  زامن  مالس  هب  تداع  بسح  هب  هک  مییآ  یم  دوخ  هب  تقو  کی  هدش ،  لفاغ  یلکب  لمع  زا  رگید و  روما  هب  لاغتـشا 

 . تسا زیگنا  مرش  تاجانم  نیا  تسا و  روآ  تحاضف  تدابع  نیا 

ار قح  اب  تاجانم  وت  مزیزع ، 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 566 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگناگیب زا  رفن  کی  اب  تسا  لهس  ناتـسود ،  زا  رفن  کی  اب  رگا  هک  تسا  هدش  هچ  نک .  باسح  زیچان  ناگدنب  رفنکی  اب  ملکت  لثم 
لاغتشا رد  یلو  یلوغشم ،  وا  هب  هجوت  مامت  اب  یلفاغ و  ریغ  زا  ینک ،  یم  هرکاذم  وا  اب  هک  مادام  یشاب ،  هتـشاد  تبحـص  هب  لاغتـشا  ، 
ناگدنب ردـق  ایآ  یهجوتم ؟  روما  رگید  هب  یلفاغ و  فرـصنم و  وا  زا  یلکب  نایملاع  راگدرورپ  معنلا و  یلو  اب  تاجانم  هملاکم و  هب 

دـنوادخ و هب  يرآ  تسا ؟  رتـشیب  تاـجاحلا  یـضاق  اـب  تاـجانم  زا  شـشزرا  اـهنآ  اـب  ملکت  اـی  تسا ؟  نوزفا  قـح  سدـقم  تاذ  زا 
(800  ،) سوواط نب  دیس  نامیا  تسا .  نیقی  یتسس  نامیا و  فعـض  زا  اهیتخبدب  همه  .دوش  حالـصا  راک  ات  درک  ادیپ  ایبنا  تاشیامرف 
وا هب  تاجانم  دورو  هزاجا  یلاعت  قح  هکنآ  يارب  دریگ ، یم  دیع  ار  شفیلکت  لوا  زور  هک  دناسر  یم  ییاج  هب  ار  وا  هنع ،  هللا  یـضر 

افـص تینارون و  ردـق  نیا  هک  تسا  یبلق  هچ  نیا  نک  روصت  اتقیقح  ( 801  .) هدومرف فیلکت  تعلخ  هب  عـلخم  ار  وا  هدرک و  تمحرم 
رظن تسا .  تجح  وت  يارب  هک  وا  نیموصعم  دالوا  نیدـحوملا و  دیـس  راک  تسین ،  تجح  وت  يارب  لیلج  دیـس  نیا  لـمع  رگا  دراد !

درک و یم  رییغت  ناشکرابم  گنر  زامن  تقو  رد  اهنآ  زا  یـضعب  .اهنآ  ياـهتاجانم  تاداـبع و  تیفیک  ناراوگرزب و  نآ  لاـح  رد  نک 
فورعم یلوم  ترضح  زا  .دندوب  موصعم  هکنآ  اب  ( 802 ،) دوش یشزغل  یهلا  رما  رد  ادابم  هکنآ  فوخ  زا  دیزرل  یم  ناشکرابم  تشپ 

هتفر شکرابم  ياپ  هب  يریت  هک  تسا 
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(803) .دشن تفتلم  الصا  دندروآ و  نوریب  زامن  هب  لاغتشا  تقو  رد  تشادن ،  ندروآ  نوریب  تقاط  هک  دوب 

یم ام  قفوم  ناتـسود  زا  یکی  .دـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب  مدرم  يارب  هیداـع  روما  رد  نآ  ریظن  تسین .  هعنتمم  روما  زا  بلطم  نیا  مزیزع 
نم هب  تشم  اهنآ  زا  یـضعب  مدـید  یم  دروخ  دز و  هب  لاغتـشا  نیب  رد  میدرک .  هعزانم  ناهفـصا  رد  شابوا  زا  یعمج  اب  یتقو  تفگ 
راثآ زا  هک  دندز  نم  هب  مخز  نیدنچ  دراک  اب  دش  مولعم  مدمآ ،  دوخ  هب  دش و  لصاح  تغارف  هک  دعب  تسیچ .  مدـیمهفن  دـنز ، یم 
لفاغ ندـب  کلم  زا  درک ، ادـیپ  يرما  کی  هب  مات  هجوت  سفن  هک  یتقو  تسا .  مولعم  مه  نآ  هتکن  هتبلا  مدوب .  يرتسب  يدـنچ  ات  نآ 

میدـید اهنم ، هللااب  ذوعن  تاثحابم ،  لادـج  گنج و  رد  دوخ  ام  .دوش  یم  دـحاو  مه  شمه  دـتفا و  یم  راک  زا  تاساسحا  دوش و  یم 
تداـبع هب  زج  میراد  ماـت  هجوت  يرما  ره  هب  اـم  هک  سوسفا  یلو  میتسه .  لـفاغ  یلکب  نآ  زا  دوش  عقاو  يرما  ره  سلجم  رد  رگا  هک 

 . مینک یم  دابعتسا  تهج  نیا  زا  و  راگدرورپ ،

قیرط .دـنکب و  ار  نآ  لیـصحت  تسه  تمیق  ره  اـب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  همهم  روـما  زا  قـح  ریغ  زا  بلق  تـغارف  تروـص ،  ره  رد 
هب ار  لایخ  ریاط  رایتخا  یتدم  ناسنا  دیاب  .درک  ناوت  یم  لیصحت  تبقارم  تبظاوم و  يردق  اب  تسا .  لهس  نکمم و  زین  نآ  لیصحت 

یتدم زا  سپ  .دنک  ظفح  ار  نآ  دنک  زاورپ  يا  هخاش  هب  يا  هخاش  زا  تساوخ  تقو  ره  دریگ و  تسد 
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هب لاغتـشا  لابلا  غراف  و  هداع ،  ریخلا  ددرگ و  وا  تداع  ریخ  دوش و  فرـصنم  هتتـشتم  روما  زا  نآ  هجوت  دوش و  مارآ  مار و  تبقارم ، 
.دنک ادیپ  وا  تادابع  قح و  هب  هجوت 

نآ هب  هتـسب  نآ  تقیقح  تدابع و  حور  هک  تسا  بلق  روضح  تسناد ،  وا  همدقم  ار  روما  رگید  دـیاب  هک  رتمهم ، روما  نیا  همه  زا  و 
 : تسا دراو  هفیرش  تایاور  رد  هچنانچ  .دوشن  یلاعت  قح  هاگرد  لوبق  تسین و  تادابع  يارب  یتمیق  چیه  نآ  نودب  و  تسا ، 

اهمهوءا ناف  اهنم ، هیلع  تلبقءا  ام  کتالص  نم  کل  امنا  الاق : امهنا  مالسلاامهیلع ،  هللادبع ،  یبءا  رفعج و  یبءا  نع  هدانـساب  یفاک : 
(804) .اهبحاص هجو  اهب  برضف  تفل  اهبادآ ، نع  لفغ  وءا  اهلک ،

هب يدرک  بلق  هجوت  هچنآ  رگم  تزامن  زا  وت  يارب  زا  تسین  راسی : نب  لیـضف  هب  دندومرف  مالـسلا ،  امهیلع  قداص ،  رقاب و  ترـضح 
شبحاص يور  هب  دوشب  هدز  نآ  هب  دوش و  هدـیچیپ  نآ ،  بادآ  زا  دوش  لفاغ  ای  ار ، نآ  مامت  دروآ  اج  هب  طلغ  رگا  سپ  زامن ، زا  نآ 

.

نب یلع  تیءار  لاـق :  یلاـثملا  نع  هدانـساب  بیذـهتلا ،  یف  هـیلع ،  هللا  ناوـضر  ( 805  ،) نسحلا نب  دـمحم  مدـقالا ،  خیـشلا  يور  و 
کحیو لاقف :  کلذ ،  نع  هتلاسف  لاق :  هتالص .  نم  غرف  یتح  هوسی  ملف  هبکنم  نع  ؤادر ه  طقسف  یلصی ،  مالسلاامهیلع ،  نیسحلا ، 

ممتم هللا  نا  الک ، لاق :  انکله ! كادف ،  تلعج  تلقف :  .اهنم  لبقءا  ام  الا  هالـص  هنم  لبقی  دبعلا ال  نا  تنک ؟  نم  يدی  نیب  يردتءا  ! 
لفاونلاب نینم  ؤملل  کلذ 
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(806 .)

تسار ترـضح  داتفا ، ترـضح  نآ  يابع  سپ  دناوخ ، یم  زامن  هک  ار  مالـسلا ،  هیلع  داجـس ، ترـضح  مدید  تفگ  یلامث  هزمحوبا 
 . مدوب یک  روضح  رد  یناد  یم  ایآ  وت ! هب  ياو  دومرف " : مدرک ،  لا  ؤس  راوگرزب  نآ  زا  سپ ،  .دـش  غراف  زامن  زا  اـت  ار  اـبع  دومرفن 

! اـم میدـش  كـاله  موش ،  تیادـف   : " مدرک ضرع   ." نآ زا  هدرک  بلق  هجوت  ار  هچنآ  رگم  يزاـمن  دوـش  یمن  لوـبق  هدـنب  زا  اـنامه 
" .اه هلفان  هطساو  هب  نینم  ؤم  يارب  ارنآ  دیامرف  یم  مامت  دنوادخ  انامه  زگره ، : " دومرف "

، اسعان الساکتم و ال  هالصلا  یف  مکدحا  نموقی  ال  لاق :  هئامعبرءالا ،  ثیدح  یف  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  نع  هدانـساب  لاصخلا :  نع  و 
(807  .) هبلقب اهنم  هیلع  لبقءا  ام  هتالص  نم  دبعلل  امنا  و  لجوزع .  هبر  يدی  نیب  هناف  هسفن ،  یف  نرکفی  و ال 

دنکن هشیدنا  و  ندز ،  ترچ  لاح  رد  هن  تلاسک و  لاح  رد  امش  زا  کیچیه  هتبلا  زامن  رد  دتسیان  مالسلا :  هیلع  ریما ، ترضح  دومرف 
هک تسا  يزیچ  نآ  شزامن  زا  هدنب  يارب  زا  هک  تسین  نیا  زج  و  تسا .  راگدرورپ  رـضحم  رد  وا  هک  اریز  دوخ ، سفن  شیپ  رد  هتبلا 

 . شزامن زا  شیوخ  بلق  هب  زیچ  نآ  هب  تسا  هدرک  هجوت 

افتکا مینک و  یم  لقن  ماقم  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  بلق  هب  لابقا  تلیـضف  رد  روط  نیمه  و  تسا ،  رایـسب  لاونم  نیا  رد  رابخا  و 
.دنک یم  تیافک  رابتعا  لها  يارب  و  مییامن ،  یم  نآ  هب 

نب هللادبع  نع  هدانساب  هفثاطلا ،  قودص  نیسحلا ،  نب  یلع  نب  دمحم  نع 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


فرصا مث  ادبءا ، اهیلا  دوعی  نا ال  فاخی  عدوم  هالص  لصف  تیلص ،  اذا  هللادبع ،  ای  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبءا ،  لاق  لاق  روفعی ، یبءا 
كاری و نم  يدی  نیب  کنءا  ملعا  و  کتالص ،  تنسحءال  کلامـش ،  کنیمی و  نع  نم  ملعت  ولف  كدوجـس .  عضوم  یلا  كرـصبب 

(808  .) هارت ال 

هک یـسک  لثم  يوش ،  یم  زامن  لوغـشم  هک  یتقو  هللادـبع ،  يا  روفعی :) یبا  هب   ) هللادـبع هب  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  دومرف 
رگا وت  تدوجـس .  عضوم  هب  زودب  ار  تمـشچ  نآ  زا  سپ  ناوخب ،  زامن  دـسرن  نآ  هب  رگید  هک  دراد  نآ  سرت  زامن و  اب  دـنک  عادو 

یم ار  وت  وا  هک  يداتـسیا  یـسک  يور  شیپ  وت  هک  نادب  يروآ ،  یم  اج  هب  وکین  ار  تزامن  تسه  تپچ  تسار و  رد  یـسک  ینادـب 
 . ینیب یمن  ار  وا  وت  دنیب و 

لبقی نءا  هضیرف  هالص  یف  ماق  اذءا  مکنم  نم  ؤملا  لجرلا  بحءال  لاق :  هنءا  ثیدح  یف  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  و 
لبقءا ههجوب و  هیلءا  هللا  لبقءا  الءا  یلاعت ،  هللا  یلءا  هتالـص  یف  هبلقب  لبقی  دبع  نم  سیلف  .ایندـلا  رمءاب  هلبق  لغـشی  هللا و ال  یلا  هلبقب 

(809  .) هایءا هللا  بح  دعب  هبحملاب  هیلءا  نینم  ؤملا  بولقب 

لابقا و داتسیا ، یبجاو  زامن  رد  یتقو  هک  ار  ینم  ؤم  درم  اهامش  زا  مراد  یم  تسود  نم  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
يوس هب  دنک  هجوت  شزامن  رد  هک  يا  هدنب  تسین  .ایند  راک  هب  ار  شبلق  دنکن  لوغشم  و  یلاعت ،  يادخ  يوس  هب  شبلق  هب  دنک  هجوت 

ادخ
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زا دـعب  تبحم  هب  وا  يوس  هب  دـنک  هجوتم  ار  ناـنم  ؤم  بوـلق  و  شهجو ،  هب  وا  يوـس  هب  دـنوادخ  دـنک  لاـبقا  هکنآ  رگم  شبلق ،  هب 
.ار وا  دنوادخ  يرادتسود 

بوجحم ياه  هراچیب  ام  هک  سوسفا  .دهد  یم  نینم  ؤم  هب  مالـسلا ،  مهیلع  دمحم ، لآ  قداص  هک  تسا  یتراشب  هچ  نیا  نیبب  نونکا 
هب مینک  یم  ساـیق  ار  وا  قح  یتـسود  میرادـن و  یعـالطا  وا  سدـقم  تاذ  یتـسود  زا  میا و  هرهب  یب  یلاـعت  قح  هجوت  زا  تفرعم  زا 

بجح عفر  نیا  رد  دناد  یم  ادخ  .دـنک و  یم  بجح  عفر  دوخ  بوبحم  يارب  یلاعت  قح  دـنیوگ  یم  تفرعم  لها  ناگدـنب .  یتسود 
دالوا و  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج  هدوب .  بجح  عفر  نیمه  اهنآ  دـصقم  تیاهن  ایلوا و  لامآ  تیاغ  تسا .  ییاهتمارک  هچ 

ءایـضب انبولق  راصبءا  رنءا  و  کیلا ،  عاطقنالا  لاـمک  یل  به  یهلا ،  دـننک : یم  ضرع  هینابعـش  تاـجانم  رد  راوگرزب  نآ  نیموصعم 
(810  .) کسدق زعب  هقلعم  انحاورءا  ریصت  و  همظعلا ،  ندعم  یلا  لصتف  رونلا ، بجح  بولقلا  راصبءا  قرخت  یتح  کیلا  اهرظن 

یتریـصب هچ  دنوش  وت  هب  لصاو  نآ  تینارون  هب  دندومن  شهاوخ  دنتـساوخ و  وت  زا  ایلوا  هک  بولق  تریـصب  تینارون  نیا  ادـنوادخ ،
سدـق و زع  لالج و  تمظع و  ندـعم  نیا  تسیچ ؟  تسا  لوادـتم  ام  نیموصعم  همئا  ناـسل  رد  هک  رون  بجح  نیا  اـهلاراب ، تسا ؟ 

نآ قوذ  هب  دسر  هچ  ات  میمورحم  مه  نآ  یملع  مهف  زا  رخآ  ات  ام  و  تسا ،  ناراوگرزب  نآ  دصقم  تیاغ  هک  تسا  يزیچ  هچ  لامک 
يور هیس  ناگدنب  هک  ام  ادنوادخ ، نآ ؟  دوهش  و 
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یفطل رظن  دوخ  وت  میتسین ،  مه  عالطا  رکف  رد  میرادن و  عالطا  رگید  زیچ  زا  توهـش  ضغب و  باوخ و  روخ و  زج  میراگزور ،  هیس 
.امرف رایشه  یتسم  نیا  زا  رادیب و  باوخ  نیا  زا  ار  ام  نک و  ام  هب 

یهلا و تبحم  لیـصحت  يارب  دننک  فرـص  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  دنک  یم  تیافک  ثیدح  کی  نیمه  شلها  يارب  تروص ،  ره  رد 
 . میوش یم  ثبشتم  رگید  ثیداحا  هب  میشاب  یمن  نادیم  نیا  درم  میتسین و  يداو  نیا  دراو  هک  ام  لاثما  یلو  هللا ،  هجو  لابقا 

سیل فرصنا و  امهیف ، لوقی  ام  ملعی  نیتعکر  یلص  نم  لوقی :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  عمـس  نمع  هدانـسءاب  لامعءالا  باوث  نع 
(811  .) هل رفغ  الا  بنذ  هللا  نیب  هنیب و 

یم هچ  دنادب  هک  یتروص  رد  دناوخب  زامن  تعکر  ود  هک  یـسک  دومرف : یم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  مدینـش  دـیوگ : يوار 
.ار نآ  هدیزرمآ  هکنآ  رگم  یهانگ  دنوادخ  نیب  وا و  نیب  تسین  هکنآ  لاح  دوش و  فرصنم  اهنآ ، رد  دیوگ 

(812  .) هلیل مایق  نم  ریخ  رکفت  یف  ناتفیفخ  ناتعکر  لاق :  هنءا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  نع  و 

 . تسا بش  کی  تدابع  زا  رتهب  رکفت  اب  فیفخ  تعکر  ود  هلآ :،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  دومرف 

بلق روضح  بتارم  لصف : 

روضح هب  تسا  هتسب  نآ  لامک  بتارم  تینارون و  تسا و  تادابع  حور  بلق و  تادابع  رد  بلق  روضح  هک  دش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
دراد صاصتخا  بتارم  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  یبتارم  بلق  روضح  يارب  زا  هک  تسناد  دیاب  نونکا  نآ ،  بتارم  بلق و 
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نکمم زین  تیعر  هلـسلس  يارب  نآ  بـتارم  ضعب  یلو  تـسا ،  هاـتوک  نآ  قهاـش  هـب  لوـصو  زا  نارگید  تـسد  و  قـح ،  ياـیلوا  هـب 
و تدابع ،  رد  بلق  روضح  یکی  هدمع :  تمـسق  ود  هب  دوش  مسقنم  یلک  قیرط  هب  بلق  روضح  هک  تسناد  دـیاب  و  تسا .  لوصحلا 

.دوبعم رد  بلق  روضح  رگید 

دوبعم يانث  باب  اقلطم  تادابع  باب  دنیوگ  تفرعم  لها  هک  تسا  نیا  نآ  و  همدقم .  کی  رکذ  زا  میدبال  بلطم  نیا  نایب  زا  شیپ  و 
ءامـسا و عیمج  هب  تسا  قح  يانث  هک  زامن  رگم  ءامـسا  زا  یمـسا  توعن و  زا  یتعن  هب  تسا  قح  يانث  اهنآ  زا  کـی  ره  اـهتنم  تسا ، 
رب رشب  هلـسلس  عیمج  هک  تسا  یتایرطف  زا  دوبعم  يانث  هک  ( 813) دش رکذ  ثیداحا ،  یـضعب  حرـش  رد  نیا ،  رب  قباس  رد  و  تافص . 

و تسا .  قلطم  میظع  قلطم و  معنم  قلطم و  لیمج  قلطم و  لماک  يارب  عضاخ  و  دـنک ، یم  نآ  موزل  هب  مکح  ترطف  دـنرمخم و  نآ 
( طابترا  ) تیفیک تافـص و  تاذ و  هب  تفرعم  عرف  نآ  هک  اریز  دنک ، فشک  دـناوت  یمن  يدـحا  ار  سدـقم  تاذ  يانث  تیفیک  نوچ 

تهج نیا  زا  یهلا ،  ماـهلا  یحو و  قـیرط  زا  زج  تسین  روـسیم  یـسک  يارب  زا  نیا  تسا و  بـیغ  هـب  تداهـش  تداهـش و  هـب  بـیغ 
.دـشارتب و یتدابع  دـنک و  یعیرـشت  درادـن  قح  دوخ  شیپ  زا  يدـحا  تسا و  قح  بناج  زا  فظوم  تسا و  یفیقوت  اـقلطم  تاداـبع 

یتمیق یجرا و  سدقم  هاگشیپ  نآ  رد  تسا ،  لوادتم  لومعم و  نیطالس  ناگرزب و  هاگشیپ  رد  تامارتحا  عضاوت و  زا  هچنآ 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 574 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  دوخ  دنک و  ذخا  ار  تیدوبع  تدابع و  تیفیک  تلاسر  یحو و  قیرط  زا  دنک و  زاب  ار  مشچ  شوگ و  دیاب  ناسنا  سپ  .درادـن 
.دنکن یفرصت 

رد بلق  روضح  مود  و  تدابع ،  رد  بلق  روضح  هک  نادـب  تسا ،  دوبعم  یناوخانث  باب  تادابع  باب  هک  دـش  مولعم  هکنآ  زا  دـعب  و 
.دوبعم

 : تسا هبترم  ود  نآ  هدمع  هک  تسا  یبتارم  زین  نآ  يارب  زا  سپ  تدابع ،  رد  بلق  روضح  اما 

وضو و لثم  تاراهط  باب  زا  هچ  دشاب  یتدابع  ره  تدابع  هب  لاغتـشا  نیع  رد  هک  تسا  نانچ  نآ  .الامجا و  تدابع  رد  روضح  یکی 
یمن دوخ  هچرگ  دنک ، یم  دوبعم  يانث  هک  دشاب  تفتلم  لامجا  قیرط  هب  ناسنا  روما  رگید  جح و  هزور و  زامن و  باب  زا  هچ  لسغ و 
وحن نیا  يارب  هادـف ،  یحور  ( 814 ،) ام لماک  فراع  خیـش  .دناوخ  یم  ار  قح  ءامـسا  زا  یمـسا  هچ  دـنک و  یم  ییانث  هچ  هک  دـناد 

وا رضحم  رد  هک  دهدب  دمهف  یمن  ار  نآ  يانعم  هک  یلفط  هب  دیوگب و  یـسک  حدم  رد  هدیـصق  یکی  هکنیا  هب  دندز  یم  لثم  تدابع 
يانث دناد  یم  الامجا  دناوخ  یم  ار  هدیصق  هک  لفط  نآ  هتبلا  تسا .  صخش  نیا  حدم  رد  هدیصق  نیا  هک  دنامهفب  لفط  هب  دناوخب و 

هچ ار  تادابع  نیا  هک  میناد  یمن  میتسه و  قح  ناوخاـنث  لـفط  هک  زین  اـهام  .دـناد  یمن  ار  نآ  تیفیک  هچرگ  دـنک ، یم  ار  حودـمم 
دیاب ردق  نیا  تسا ،  قح  يانث  تیفیک  هچ  هب  دراد و  طابترا  ءامسا  زا  یمسا  هچ  اب  هیهلا  عاضوا  نیا  زا  کیره  تسا و  يرارسا 
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نیا رد  سدـقم  تاذ  دوخ  هک  قـالطالا ،  یلع  حودـمم  دوبعم و  قلطم و  لـماک  زا  تسا  یئاـنث  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  میـشاب  تفتلم 
 . مینک انث  وحن  نیا  شسدقم  هاگشیپ  رد  هک  هدومرف  رما  ار  ام  هدومرف و  انث  ار  دوخ  عاضوا 

صلخ زج  تسین  نکمم  يدـحا  يارب  هلماـک  هبترم  هب  نیا  .الیـصفت و  تسا  تداـبع  رد  بلق  روضح  بلق  روضح  بتارم  زا  رگید  و 
رد تسا  ظافلا  یناعم  هب  هجوت  نآ  هبترم  لوا  هک  نارگید ،  يارب  تسا  نکمم  نآ  هلزاـن  بتارم  ضعب  یلو  فراـعم ،  لـها  ءاـیلوا و 
نآ رگید  هـبترم  و  ( 815  .) تشذـگ قباس  رد  لامعءالا  باوث  زا  هک  یتیاور  رد  تسا  هدـش  هراشا  هبترم  نیا  هب  .اـعد و  زاـمن و  لـثم 
يا هزادنا  ات  تفرعم  لها  .دنادب و  عاضوا  زا  کی  ره  رد  ار  دوبعم  يانث  تیفیک  دـمهفب و  ناکما  ردـق  هب  ار  تادابع  رارـسا  هک  تسا 

هچرگ .دندرک  ناکما  ردـق  هب  یتادافتـسا  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  رابخا  تاراشا  زا  و  دـندرک ، نایب  تادابع  ریاس  زامن و  رارـسا 
 . شلها يارب  تسا  تمینغ  هدش  رکذ  هک  مه  هزادنا  نآ  ات  یلو  دتفا ، یم  قافتا  یسک  مک  يارب  تقیقح  لصا  مهف 

 : تسا هبترم  هس  نآ  هدمع  هک  تسا  یبتارم  ياراد  زین  نآ  و  دوبعم ، رد  بلق  روضح  اما  و 

یتاذ تایلجت  رد  بلق  روضح  موس  و  یتافص .  یئامسا و  تایلجت  رد  بلق  روضح  رگید  و  یلاعفا .  تایلجت و  رد  بلق  روضح  یکی 
یئانف هبترم  و  يدوهش ،  هبترم  و  ینامیا ،  هبترم  و  یملع ،  هبترم  یلک :  قیرط  هب  تسا  هبترم  راهچ  کی  ره  يارب  زا  و  . 
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دوجو و بتارم  مامت  هک  دنادب  اناهرب  املع و  کلاس  دباع  صخـش  هک  تسا  نآ  املع  هیلاعفا  تایلجت  رد  بلق  روضح  زا  دوصقم  و  . 
هب مظعا  توربج  یلعا و  توکلم  همشچرس  ات  تعیبط  ملاع  هریخا  زا  و  دنتـسه ، سدقا  تاذ  یلجت  ضیف  وترپ  دوهـش  بیغ و  دهاشم 

دراو یفاک  فیرـش  ثیدـح  رد  هچنانچ  دنتـسه ، تیـشم  هولج  وترپ  همه  و  شـسدقم ،  هاگـشیپ  رد  دنرـضاح  وحن  کی  روط و  کی 
هولج اهتاذ  سفن  هب  تیشم  سپ  ( 816  .) هیشملاب ءایشءالا  قلخ  مث  اهسفنب ، هیـشملا  هللا  قلخ  مالـسلا :  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  تسا : 
سپ میتسین .  فیرـش  بلطم  نیا  رب  ناهرب  هماـقا  ددـص  رد  نونکا  اـم  .دـنا و  قولخم  نآ  هطـساو  هب  تادوجوم  رگید  و  تسا ،  تاذ 

رهاظ و بلق و  تاکرح  بلق و  هدارا و  ملع و  تدابع و  دوخ و  هک  دمهف  یم  تسناد ،  اناهرب  املع و  ار  بلطم  نیا  هک  دـباع  صخش 
تشاگن بلق  حول  هب  ار  یناهرب  بلطم  نیا  لقع  ملق  اب  رگا  .دنروضح و  سفن  همه  هکلب  دنرـضاح ، سدقم  هاگـشیپ  رد  همه  شنطاب 

منک یم  ادیپ  انامیا  یلجت  رد  بلق  روضح  تقو  نآ  درک ، ادـیپ  هینامیا  هینیقی  هیـضق  نیا  هب  نامیا  هیلمع  هیملع و  تاضایترا  اب  بلق  و 
تایلجت زا  يا  هرهب  هدـش و  شلاح  لماش  هیهلا  تیادـه  بلق ،  لماک  ياوقت  تاضایر و  تادـهاجم و  ناـمیا و  نیا  لاـمک  زا  سپ  و 

تسد کلاس  يارب  انف  قعص و  دیدرگ و  تایلجت  تآرم  هرسکی  بلق  هک  یتقو  ات  .دوش  لصاح  وا  بلق  يارب  دوهشلاو  نایعلاب  یلاعفا 
هب یهتنم  هک  تسا  روضح  هبترم  رخآ  نیا  .داد و 
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.دنیاین دوخ  هب  دننام و  یقاب  دبا  ات  قعص  نیمه  رد  كولس  لها  زا  يرایسب  .دوش و  هیلاعفا  تایلجت  رد  رضاح  يانف 

هب دنک و  لصاح  سنا  دیآ و  دوخ  هب  قعـص  نیا  زا  سپ  دشاب ، نیا  زا  شیب  شتیلباق  لزا  رد  سدقا  ضیف  وترپ  زا  کلاس  بلق  رگا  و 
تبـسانم هب  و  دوش ، لیان  یتافـص  يانف  هب  هدرک  یط  ار  بتارم  ناـمه  و  دوش ، هیئامـسا  تاـیلجت  دروم  و  دـنک ، عوجر  دوخ  تکلمم 

.دنیاین دوخ  هب  دننام و  یقاب  یئامسا  يانف  نیمه  رد  زین  كولس  لها  زا  يرایسب  .ددرگ و  یناف  هیهلا  ءامـسا  زا  یمـسا  رد  شتباث  نیع 
.دشاب ایلوا  نیا  هب  هراشا  دیاش  ( 817  .) يریغ مهفرعی  یبابق ال  تحت  یئایلوءا  نا 

، دیآ دوخ  هب  کلاس  دیآ و  لصاح  سنا  زین  انف  قعـص و  نیا  زا  سپ  دشاب ، هزادنا  نیا  زا  شیب  دادعتـسا  سدقا  ضیف  یلجت  زا  رگا  و 
هتیب نم  جرخی  نم  .دـیآ و  لصاح  مات  يانف  دوش و  مامت  ریـس  یلک  قعـص  یتاذ و  يانف  هبترم  رخآ  اـت  ددرگ ، هیتاذ  تاـیلجت  دروم  و 

هللا یلا  نیکلاس  هللا و  ءایلوا  نیا  هب  هراشا  دنیوگ  یضعب  ( 818  .) هللا یلع  هرجءا  عقو  دقف  توملا  هکردـی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم 
بـسح هب  سپ  دیآ ، لصاح  هقافا  زین  ماقم  نیا  رد  کلاس  يارب  هک  دتفا  هاگ  و  تسین .  سدقم  تاذ  اب  زج  کلاس  نیا  رجا  و  تسا ، 

(819) .رذنءاف مق  .رثدملا  اهیءا  ای  دنک : مایق  قلخ  تیاده  هب  شتباث  نیع  هطاحا  تبسانم  دوخ و  دادعتسا 

 ، متاخ مظعم  یبن  مرکا و  لوسر  هب  هچنانچ  دوش ، متخ  وا  هب  توبن  هریاد  دشاب ، مظعا  مسا  عبات  شتباث  نیع  رگا  و 
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روهظ مظعا و  مسا  عبات  ناشتباث  نیع )   ) نیلـسرم ياـیبنا  نیرخآ و  نیلوا و  تادوجوم  زا  يدـحا  .دـش و  متخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
عقاو یلک  فشک  دش و  لصاح  تیاده  هب  روهظ  تیاغ  و  درک ، ادـیپ  نوئـش  مامت  هب  روهظ  تهج  نیا  زا  دوبن ، نوئـش  عیمج  هب  تاذ 

شفـشک دسر ، ماقم  نیدب  وا  تیاده  سدقم و  تاذ  نآ  عبت  هب  ایلوا  زا  اضرف  رگا  .دش و  شـسدقم  دوجو  هب  متخ  توبن  و  دـیدرگ ،
رد ار  يرخآ  هنبل  دیسر و  رخآ  هب  شسدقم  دوجو  هب  توبن  هریاد  سپ  دوب  دهاوخن  زیاج  عیرشت  رد  رارکت  و  دوب ، دهاوخ  نیمه  نیع 

(820  .) تسا ثیدح  رد  هچنانچ  تشاذگ ،  توبن  هریاد 

تیاـهن رد  فلتخم و  رایـسب  هروکذـم  تاـماقم  نیا  زا  کـی  ره  بحاـص  يارب  اـهنآ  هیونعم  تاـیفیک  تاداـبع و  هک  تسناد  دـیاب  و 
ظح و نآ  هدـشن  لیان  ماقم  نآ  هب  هک )   ) يرگید يارب  هک  قح  تاجانم  زا  تسا  یبیـصن  یظح و  کی  ره  يارب  زا  و  تسا .  توافتم 
 ، تسین نکمم  نارگید  يارب  زا  هدـش  لصاح  تدابع  لاح  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  يارب  زا  هچنآ  هتبلا  تسین .  بیـصن 

دمحم نب ،  رفعج  اـنالوم ، نع  يور  دـقف  دوـمرف : هک  تسا  لوـقنم  هرـس ،  هللا  سدـق  سوواـط ،  نبا  دیـس  لـئاسلا  حـالف  زا  هچناـنچ 
لاقف هیلءا ؟  کلاح  تهتنا  ام  بجوءا  يذلا  ام  لئس  قافءا  املف  هیلع  یـشغف  هتالـص ،  یف  نآرقلا  اولتی  ناک  مالـسلا ،  هیلع  قداصلا ، 
مقت ملف  نایعلا ،  هفشاکملا و  یلع  اهلزنءا  نمم  ههفاشم  اهتعمس  یننءاک  لاح  یلا  تغلب  یتح  نآرقلا  تایآ  ررکءا  تلزام  هانعم :  ام 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


(821  .) هیهلالا هلالجلا  هفشاکمب  هیرشبلا  هوقلا 

ثیدـح رد  هچناـنچ  دوـبن ، تادوـجوم  زا  يدـحا  يارب  هداد  یم  تسا  هلآ ،  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوـسر  يارب  هـک  یلاـح  نآ  و 
رگم تسین  یبیصن  نآ  زا  ام  يارب  هک  یبلطم  زا  مرذگب  ( 822  .) لسرم یبن  برقم و ال  کلم  هعسی  لاح ال  هللا  عم  یل  تسا :  روهشم 

میلـست مینکن و  مه  ار  اهنآ  راـکنا  اـیلوا  تاـماقم  زا  میمورحم  هک  نونکا  هک  تسا  نآ  اـهام  لاـثما  يارب  تسا  مهم  هچنآ  یلو  .ظـفل 
مهیلع هللا  تاولـص  مهرمءال ،  ملـسم  ینا  مهللا  تسا .  رـضم  یلیخ  راکنا  هللااـب  ذوعن  دراد و  هدـیاف  یلیخ  اـیلوا  رما  میلـست  هک  میـشاب 

(823  .) نیعمجءا

بلق روضح  لیصحت  هار  لصف : 

رگم دوشن  روسیم  تقیقح  رد  نآ  .ار و  تادابع  تیمها  بلق  هب  ندومن  ماهفا  هب  رگم  دوشن  لصاح  تادابع  رد  بلق  روضح  هک  نادب 
تسا و بسانم  مدوخ  لاثما  لاح  اب  هک  يا  هزادـنا  ات  یلو  دوشن ، رـسیم  اـم  يارب  زا  هچرگ  نآ  .اـهنآ و  قیاـقح  رارـسا و  ندـیمهف  هب 

 . مینک یم  رکذ  قاروا ،  نیا  اب  بسانت  ردق  هب  تسا  تفرعم  لها  تاملک  و  مالسلا ،  هیلع  تمصع  تیب  لها  رابخا  زا  دافتسم 

تـسا يرثا  یتوکلم و  ینطاب  تسا  یتروص  هیدابع  لاعفا  هنـسح و  لامعا  زا  کی  ره  يارب  زا  میدومن  هراشا  ررکم  هچنانچ  هک  نادب 
تـشهب ضرا  هک  اریز  تسا ،  نآ  هب  ینامـسج  تشهب  خزرب و  ملاوع  ریمعت  هک  تسا  ناـمه  نآ  هینطاـب  تروـص  اـما  .دـباع  بلق  رد 

رد هچنانچ  تسا ،  نآ  يانب  ریمعت و  هدام  لامعا  راکذا و  و  ( 824  ،) تسا تیاور  رد  هچنانچ  تسا ،  زیچ  ره  زا  یلاخ  ناعیق و 
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لمعی نمف  یلاعت :  هلوق  لثم  دـیامن ، یم  لاـمعا  مسجت  رب  تلـالد  یهلا  فیرـش  باـتک  رد  يرایـسب  تاـیآ  و  ( 825  .) تسا ثیدح 
رب تلالد  هک  يرابخا  و  ( 827) .ارضاح اولمع  ام  اودجو  و  هلوق :  لثم  و  ( 826  .) هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری .  اریخ  هرذ  لاقثم 

 . مینک یم  افتکا  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا ،  رایسب  هقرفتم  باوبا  رد  دراد  اهنآ  هیتوکلم  هیبیغ  روص  لامعا و  مسجت 

ماقءا اهتقو و  لوءا  یف  تاضورفملا  تاولصلا  یلص  نم  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  هرـس ،  سدق  قودصلا ،  يور 
اهتقو دعب  اهیلص  نم  و  میرک .  کلم  ینعدوتسا  ینتظفح ،  امک  هللا  کظفح  لوقت :  هیقن ،  ءاضیب  ءامسلا  یلا  کلملا  اهعفر  اهدودح ،

كاعر و ال  ینتعیض ،  هللا  امک  هللا  کعیض  ینتعیض  هب :  فتحت  یه  و  هملظم ،  ءادوس  کلملا  اهعفر  اهدودح ، مقی  مل  هلع و  ریغ  نم 
(828  .) ینعرت مل  امک  هللا 

ینعی  ) اهنآ دودح  دراد  اپ  هب  اهنآ و  تقو  لوا  رد  دروآ  اج  هب  ار  بجاو  ياهزامن  هک  یسک  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
دیوگ یم  تسا ،  هزیکاپ  دیفس  هکیلاح  رد  نامـسآ  يوس  هب  ار )  ) اهنآ هتـشرف  درب  الاب  دروآ ،) اج  هب  تسرد  ار  اهنآ  طیارـش  ءازجا و 

اهنآ دروآ  اج  هب  هک  یسک  و  یمیرک ".  هتـشرف  ارم  تفرگ  هعیدو  یتشاد ،  هاگن  ارم  وت  هچنانچ  دنوادخ ، ار  وت  دراد  هاگن  : " زامن نآ 
کیرات هایس و  هک  یلاح  رد  هتشرف  ار  اهنآ  درب  الاب  درادن ، اپ  هب  ار  اهنآ  دودح  اهنآ و  تقو  زا  دعب  یتلع  نودب  ار 
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ار وت  دـنوادخ  دـنکن  تاعارم  و  يدرک ،  عیاض  ارم  هچنانچ  دـنک  عیاض  ار  وت  دـنوادخ  ارم ، يدرک  عیاض  " : وا هب  دـنز  داـیرف  تسا ، 
" .ارم يدرکن  تاعارم  هچنانچ 

نیا .دوش و  مولعم  زین  نآ  هیتاـیح  نوئـش  تاـیح و  دوـش ، دافتـسم  لـمع  یتوـکلم  تروـص  هکنآ  رب  هوـالع  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 
رـسارس توکلم  ملاـع  دـنراد و  یتوکلم  تاـیح  تادوجوم  عیمج  هک  دراد  تلـالد  راـبخا  و  تسه .  زین  ناـهرب  زا  یبرـض  ياـضتقم 

(829  .) ناویحلا یهل  هرخآلا  رادلا  نا  و  تسا :  ملع  تایح و 

هماما مدقی  لاثم  هعم  جرخ  هربق ،  نم  نم  ؤملا  هللا  ثعب  اذا  لیوط :  ثیدح  یف  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  یفاکلا  یف  و 
 ، لجوزع هللا  نم  همارکلا  رورسلاب و  رـشبءا  نزحت و  عزفت و ال  ال  لاثملا :  هل  لاق  همایقلا ،  موی  لاوهءا  نم  الوه  نم  ؤملا  يری  املک  ، 
 ، هللا کمحری  نم :  ؤملا  هل  لوقیف  همامءا ،  لاثملا  و  هنجلا ،  یلا  هب  رمءای  اریـسی و  اباسح  هبـساحیف  لجوزع  هللا  يدـی  نیب  فقی  یتح 

لوقیف تنءا ؟  نم  لوقیف :  کلذ .  تیءار  یتح  هللا  نم  همارکلا  رورـسلاب و  ینرـشبت  تلزام  يربق و  نم  یعم  تجرخ  جراـخلا .  معن 
(830  .) كرشبءال هنم  لجوزع  هللا  ینقلخ  ایندلا ، یف  نم  ؤملا  کیخءا  یلع  هتلخدا  تنک  يذلا  رورسلا  انءا 

وا شیپ  شیپ  هک  یلاثم  وا  اب  دوش  جراخ  شربق ،  زا  ار  نم  ؤم  دنوادخ  دروآ  نوریب  هک  یتقو  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
: " دیوگ وا  هب  لاثم  نآ  دنیبب ، ار  تمایق  زور  ياهتشحو  زا  یتشحو  نم  ؤم  نآ  هک  اج  ره  دور ، یم 
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 ، یلاعت قح  رـضحم  رد  دتـسیاب  ات  لجوزع ".  يادخ  زا  تمارک  رورـس و  هب  ار  وت  داب  تراشب  وشم و  كانهودـنا  شابم و  كانـسرت 
نم ؤم  نآ  وا  هب  دیوگ  یم  سپ  تسوا .  شیپ  لاثم  نآ  و  تشهب ،  هب  ار  وا  دهد  نامرف  ناسآ و  یباسح  ار  وا  دیامرف  هبساحم  سپ )  )

زا تمارک  رورـس و  هب  تراشب  ارم  هشیمه  و  ربق ، زا  يدـش  جراخ  نم  اـب  هک  يدوب  یـسک  بوخ  وت  ار ، وت  دـنک  تمحر  دـنوادخ  : "
رد تنم  ؤم  ردارب  رب  ار  وا  يدرک  لخاد  هک  متسه  يرورـس  نآ  نم  : " دیوگ یم  یتسیک "؟  وت  .ارنآ  مدید  هکنآ  ات  يداد  قح  بناج 

" .ار وت  مهد  تراشب  ات  نآ  زا  ارم  یلاعت  يادخ  دومرف  قلخ  ایند ،

(831  ،) نیدلاءاهب لجا ،  خیش  هچنانچ  ترخآ ،  هئشن  رد  لامعا  مسجت  لثمت و  رب  تسا  هحضاو  تلالد  زین  فیرش  ثیدح  نیا  رد  و 
لاـمعا سپ ،  .زین  تاداـقتعا  مسجت  رب  دـنک  یم  تلـالد  راـبخا  ضعب  هک  فیرـش  ثیدـح  نیمه  لـیذ  رد  هدومرف  زین  هرـس ،  سدـق 

يارب زا  ار  جاهتبا  رورـس و  لامک  دـنوش  یم  ثعاب  هک  دـنوش  یم  رهاظ  يرظنم  وکین  هینارون  روص  هب  هحیحـص  تاداقتعا  هحیحص و 
ناشبحاص يارب  دنوش  یم  ثعاب  هک  هحبقتسم  هیناملظ  روص  لکـش  هب  دنوش  یم  رهاظ  هلطاب  تاداقتعا  هئیـس و  لامعا  و  ناشبحاص . 

ارضحم ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  دنا  هتفگ  نیرـسفم  زا  یتعامج  هچنانچ  .ار  یکاندرد  هودنا  تیاغ 
نیا يوس  هب  ار  ام  دنک  یم  داشرا  و  ( 832) .ادیعب ادمءا  هنیب  اهنیب و  نءا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  و 
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دندش و لئاق  ریدقت  هفیرش  هیآ  رد  هک  یناسک  و  ( 833  ) هیالآ  ... مهلامعءا اوریل  اتاتشا  سانلا  ردصی  ذئموی  یلاعت :  يادخ  لوق  ینعم 
هماقم عفر  ( 834) امجرتم همالک  یهتنا  قح .  زا  دـنداتفا  رود  دـنادرگنرب ، لمع  هب  ار  هری  ریمـض  و  مهلاـمعءا ،  ءازج  اوریل  دـنا : هتفگ 

 . فیرشلا

نآ زا  یـشان  نآ  و  تسا .  یلوا  نآ  ندرکن  رکذ  هک  ( 835  ) تسا هدـش  رداص  لیلج  نیثدـحم  ضعب  زا  یبیرغ  مالک  ماقم  نیا  رد  و 
تسا و نآ  دک  ؤم  بلطم  نیا  هکنیا  اب  ینامـسج ،  داعم  لوق  و  لامعا ،  مسجت  لوق و  نیب  دـشاب  یم  تافانم  دـندرک  نامگ  هک  تسا 
هک ( 836) ایوس ارـشب  اهل  لـثمتف  تسا :  یلاـعت  يادـخ  لوق  رد  هک  تسا  یلثمت  لـثم  تسا  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  لـثمت  هملک 

لاثما ندرک  فرص  تروص  ره  رد  .دشاب  باوخ  لثم  دشاب و  نامگ  لایخ و  هکنآ  هن  دوش ، یم  لثمتم  تینامـسج  تروص  هب  اتقیقح 
ام لقع  هب  هکنآ  درجم  هب  تسا ،  ررقم  دوخ  لحم  رد  هک  تسا  يوق  ناهرب  قباطم  هکنآ  اـب  دوخ ، رهاـظ  زا  ار  تاـیاور  تاـیآ و  نیا 

قح و يایربک  سدق  رضحم  رد  میلست  روما  نیرتهب  تسین .  نسحتسم  تسا ،  هفـسالف  امکح و  بهذم  اب  قباطم  دیآ و  یمن  تسرد 
 . تسا نیموصعم  يایلوا 

روصق و روح و  زا  دوخ  بساـنت  هب  دراد  هنـسح  هیهب  تروص  دـش ، قح  سدـقم  هاـگرد  لوـبقم  هک  یملع  ره  هک  دـش  موـلعم  سپ ، 
رد هیلقع  تاطابترا  هکلب  فازج ،  يور  زا  هک  دوشن  ققحتم  دوجو  هحفـص  رد  يدوجوم  چـیه  و  تایراج .  راـهنا  تاـیلاع و  تاـنج 

زج ار  اهنآ  فشک  هک  تسا  راک 
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 . تسا یمکح  ناهرب  یلقع و  نازیم  تحت  لامجالا  یلع  بلطم  .درک و  دناوتن  یسک  ایلوا  لامک 

ملاع نادب  اهنآ  هیلامک  تروص  هک  یلامعا  هب  تسا  هتسب  ملاع  نآ  تاذل  یناگدنز و  ترخآ و  ملاع  تایح  دش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
ادـیپ نآ  رب  عالطا  تلم  نیا  لـها  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم ،  ماـت  فشک  هب  هک  تسا  یتاداـبع  لاـمعا  نآ  دوش و  یم  لـقتنم 
هجرد زا  دـشاب  نآ  ضعب  ای  روما  نیا  دـقاف  یلمع  رگا  تسا و  دودـح  ظفح  بلق و  لابقا  تاین و  هب  لاـمعا  نسح  لاـمک و  ندرک و 
مولعم راثآ  رابخا و  هار  زا  هچنانچ  دـسر ، یم  نآ  هب  رگید  ملاع  رد  ناـسنا  هک  تسا  هوشم  تشز  تروص  ياراد  هکلب  طـقاس  راـبتعا 

نادـیواج یناگدـنز  يدـبا و  تایح  هب  دـنم  هقالع  تفرعم و  لها  ایلوا و  ایبنا و  رابخا  بیغ و  ملاع  هب  نم  ؤم  ناسنا  ره  رب  سپ  دـش ،
دعاوق قباطم  اهنآ  تروص  رهاظ و  هکنآ  زا  سپ  .دـیامنب و  ار  دوخ  لامعا  حالـصا  تسه  یتضاـیر  یتمحز و  ره  اـب  هک  تسا  مزـال 

هک دنک  تیدج  دناوت  یم  ردـق  ره  و  دـشوک ، اهنآ  نطاب  تریـس و  حالـصا  هب  دـیدرگ ، مهیلع ،  هللا  ناوضر  اهقف ، يءار  ای  هیداهتجا 
لفاون هک  تسا  هفیرـش  ثیداحا  رد  هچنانچ  دـنک ، لفاون  اب  زین  ار  اهنآ  صیاـقن  حالـصا  درواـیب و  بلق  روضح  اـب  ار  تاـبجاو  لـقاال 

.دوش یم  اهنآ  لوبق  ببس  دنک و  یم  ار  ضیارف  ناربج 

(837  .) هضیرفلا نم  دسفی  ام  اهب  متیل  هلفانلا  تلعج  امنا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  للعلا  یف 

هدانساب هرس ،  سدق  خیشلا ،  يور  و 
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نکل و  اهس ؛ ام  ردقب  رثکا  وءا  اهفصن  وءا  اهنمثوءا  اهعبر  هالصلا  نم  لجرلل  عفری  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبءا  لاق  لاق  ریـصب ، یبءا  نع 
(838  .) لفاونلاب کلذ  متی  یلاعت  هللا 

هک يردق  هب  رتشیب  ای  شفـصن ،  ای  کی  تشه  ای  کی  راهچ  زامن  زا  درم  يارب  دور  یم  الاب  دومرف : مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح 
.اه هلفان  هب  ار  نآ  دنک  مامت  یلاعت  يادخ  یلو  هدومن ،  وهس 

لامک ای  زامن  اب  یفانم  روما  رگید  ساوح و  لالتخا  نایسن و  وهس و  زا  یلاخ  اهام  تسا  مولعم  و  تسا .  رایـسب  تیاور  لیبق  نیا  زا  و 
یتح تسا  مزـال  هتبلا  و  مییاـمنب .  ار  نآ  صیاـقن  ناربـج  اـت  هداد  رارق  ار  لـفاون  دوخ  لـماک  فطل  هب  یلاـعت  يادـخ  و  میتـسین ،  نآ 

 . مییامنن كرت  ار  لفاون  مینکن و  رما  نیا  زا  تلفغ  ناکمالا 

نآ زا  سرتب  و  نک .  هاگن  ار  دوخ  لامعا  هحفـص  نک و  رکفت  دوخ  رما  رد  وش و  رادـیب  تلفغ  لاح  زا  يردـق  زیزع ، يا  لاح  ره  رد 
تتلذ يراتفرگ و  بابـسا  اهنیا  دوخ  نآ ،  ریغ  جح و  هزور و  زامن و  لیبق  زا  تسا ،  حـلاص  لمع  تدوخ  لایخ  هب  هک  ار  یلامعا  هک 
نازیم رد  نک و  اپرب  ار  تلامعا  نازیم  تدوخ  شکب و  يراد  تصرف  ات  ملاع  نیا  رد  ار  تدوخ  باسح  سپ ،  ملاـع ،  نآ  رد  دـنوش 

ات نک  ناربج  ار  اـهنآ  نک و  مولعم  ار  نآ  صقن  لاـمک و  داـسف و  تحـص و  و  جنـسب ،  ار  دوخ  لاـمعا  تیب  لـها  تیـالو  تعیرش و 
رگا و  يراد .  تلهم  تسه و  تصرف 
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اپرب لامعا  نازیم  دوش و  یم  یگدیسر  تباسح  هب  هک  اجنآ  رد  ینکن ،  تسرد  ار  تدوخ  باسح  ینکن و  هبساحم  ار  دوخ  اجنیا  رد 
تـسد زا  ار  دهج  دج و  شابم و  رورغم  زیچ  چیه  هب  و  یهلا ،  لدـع  نازیم  زا  سرتب  يوش .  یم  گرزب  ياهتبیـصم  هب  التبم  دوش  یم 

رد رکفت  نک و  هعجارم  دـندوب  اطخ  هانگ و  زا  موصعم  هک  مهیلع ،  هللا  تاولـص  ربمغیپ ، تیب  لها  لامعا  هفیحـص  هب  يردـق  و  هدـم . 
زا ار  لصفم  ثیدـح  نکب و  فیرـش  ثیدـح  نیا  هظحالم  نونکا  کیراب  کیرات و  هار  تسا و  تخـس  راک  ردـقچ  نیبب  نک .  اهنآ 

 : ناوخب لمجم  نیا 

دیعس نع  داشرالا : یف  هیلع ،  هللا  ناوضر  ( 839 ،) دیفملا نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  اهدامع ، اهرخذ و  اهدانس و  هفئاطلا و  رخف  نع 
طق امارح  ایندلا  نم  مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا ،  نب  یلع  لکءا  ام  هللاو ،  لاق  مالـسلا ،  امهیلع  دمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  موثلک ،  نب 
هللا لوسرب  تلزن  ام  و  هنید ،)  خ ل :   ) هندب یف  هیلع  امه  دشءاب  ذخءا  الا  اضر  امه هللا  الک  نارمءا  هل  ضرع  ام  و  هلیبسل ،  یـضم  یتح 

و هریغ ،  همالا  هذه  نم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لمع  دحءا  قاطءا  ام  و  هب ،  هقث  هاعد  الا  طق  هلزان  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ، 
فلءا هلام  نم  قتعءا  دـقل  و  هذـه .  باقع  فاـخی  هذـه و  باوث  وجری  راـنلا  هنجلا و  نیب  ههجو  ناـک  لـج  لـمع و  لـمعیل  ناـک  نا 

رانلا نم  هاجنلا  هللا و  هجو  بلط  یف  كولمم 
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یـش ء لضف  اذا  سیبارک ،  الا  هسابل  ناک  ام  و  هوجعلا ،  لخلا و  تیزلاب و  هلهءا  توقیل  ناک  هنا  و  هنیبج .  هنم  حشر  هیدیب و  دـک  امم 
نب یلع  نم  ههقف  هساـبل و  یف  یهب  اهبـش  برقءا  هتیب  دـحءا  هتیب  لـهءا  ـال  هدـلو و  نم  ههبـشءا  اـم  و  هصقف .  ملجلاـب  اـعد  هدـی ،  نع 

رفصا دق  هآرف  دحءا : هغلبی  ملام  هدابعلا  نم  غلب  دق  وه  اذاف  هیلع  هنبا  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، وبءا  لخد  دقل  و  مالسلا .  امهیلع  نیـسحلا ، 
هالصلا یف  مایقلا  نم  هامدق  هاقاس و  تمرو  دوجسلا و  نم  هفنءا  مرخنا  هتهبج و و  تربد  ءاکبلا و  نم  هانیع  تضمو  رهـسلا و  نم  هنول 

هئینه دعب  یلا  تفتلاف  رکفی ، وه  اذاف  هل  همحر  تیکبف  ءاکبلا ، لاحلا  کلتب  هتیءار  نیح  کلمءا  ملف  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبءا ، لاق  و  . 
اهیف ءارقف  هتیطعءاف .  مالسلا .  هیلع  بلاط ،  یبءا  نب  یلع  هدابع  اهیف  یتلا  فحصلا  کلت  ضعب  ینطعءا  ینب ،  ای  لاقف :  یلوخد ،  نم 

(840  .) مالسلا هیلع  بلاط ،  یبءا  نب  یلع  هدابع  یلع )   ) يوقی نم  لاق :  و  ارجضت ، هدی  نم  اهکرت  مث  اریسی ، ائیش 

تفر ایند  زا  ات  یمارح  ایند  زا  زگره  مالسلا ،  هیلع  بلاط ،  یبا  نب  یلع  دروخن  مسق  ادخ  هب   : " مالسلا هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
دـشن لزان  و  دومرف ، رایتخا  شندب  رب  دوب  رتدیدش  هچنآ  هکنآ  رگم  دوب  اهنآ  رد  دـنوادخ  ياضر  هک  يرما  ود  وا  رب  دـشن  هضرع  و  ، 

دناوخ ار  وا )  ) راوگرزب نآ  هکنآ  رگم  زگره  یتدش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  رب 
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، وا زا  ریغ  تشادـن  تقاـط  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوـسر  لـمع  تما  نیا  رد  سکچیه  و  تشاد ،  وا  هب  هک  یناـنیمطا  يارب 
ره و  تشاد .  ار  نآ  باقع  سرت  ار و  نیا  باوث  دیما  دوب ، خزود  تشهب و  نیب  ییوگ  كانسرت ،  صخش  لمع  درک  یم  لمع  انامه 

لیـصحت یناـشیپ  قرع  تسد و  تمحز  اـب  هک  یناگدـنب  شتآ  زا  تاـجن  ادـخ و  هار  رد  هدـنب  رازه  دوخ )  ) لاـم زا  دومرف  دازآ  هنیآ 
شکرابم نیتسآ  رگا  و  سابرک ،  رگم  شسابل  دوبن  و  دوب ، هداد  رارق  امرخ  هکرـس و  تیز و  ار  شتیب  لها  توق  انامه  .دوب و  هدومرف 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  زا  شمارگ  دالوا  رد  وا  هب  دوبن  رت  هیبش  سکچیه  و  .دومرف " یم  عطق  ار  نآ  دیبلط و  یم  یچیق  دمآ  یم  دـنلب 
هب تدابع  زا  تسا  هدیسر  هک  ار  وا  دید  سپ  شرسپ .  مالسلا ،  هیلع  رقاب ، ترضح  وا  رب  دش  دراو  هنیآ  ره  سابل .  هقف و  رد  مالـسلا ، 

هدش حورجم  و  هیرگ ،  زا  شنامـشچ  دوب  هدش  هتخوس  و  هدش ،  درز  بش  يرادیب  زا  شگنر  رگید : يدحا  تسا  هدیـسرن  هک  يدـح 
ترضح دومرف  .زامن و  رد  نداتسیا  زا  شیاهمدق  اهقاس و  دوب  هدرک  مرو  و  دوجـس ، زا  وا  ینیب  دوب  هدش  هراپ  و  شکرابم ،  ههبج  دوب 

نآ و  وا ، هب  محرت  يارب  مدرک  هیرگ  سپ  مدـید ،  لاح  نیدـب  ار  وا  هک  یتقو  هیرگ  زا  منک  يراددوخ  متـسناوتن  مالـسلا ،  هیلع  رقاـب ،
بلاطیبا نب  یلع  تدابع  هک  ار  ییاه  هفیحص  نآ  زا  یضعب  هجوت  سپ  .دوب  رکفت  لوغشم  ترضح 
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اب شکراـبم  تسد  زا  ارنآ  درک  اـهر  نآ  زا  سپ  یمک .  زیچ  نآ  رد  دوـمرف  تئارق  .وا و  هب  مداد  سپ  تسا .  نآ  رد  مالـسلا ،  هیلع  ، 
"؟ دراد ار  مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا ،  نب  یلع  تدابع  توق  یک  : " دومرف هصغ و  راجضنا و  لاح 

هلیمت حیرلا  تناک  و  هعکر ،  فلءا  هلیللا  مویلا و  یف  یلصی  مالسلا ،  امهیلع  نیسحلا ،  نب  یلع  ناک  مالسلا :  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  و 
(841  .) هلبنسلا لثم 

وا داب  و  دناوخ ، یم  زامن  تعکر  رازه  زور  بش و  رد  مالسلا ،  امهیلع  نیسحلا ،  نب  یلع  بانج  مالـسلا :  هیلع  رقاب ، ترـضح  دومرف 
 . هشوخ لثم  دینابنج  یم  ار 

ردـپ تداـبع  تدـش  زا  موـصعم ،  ماـما  مالـسلا ،  هـیلع  رقاـب ، ترـضح  نیبـب  هفیرـش ،  ثیداـحا  نـیا  رد  نـک  رکفت  يردـق  مزیزع ، 
دوب شلاح  نآ  تدابع  لامک  تبظاوم و  تدـش  نآ  اب  مالـسلا ،  هیلع  داجـس ، ترـضح  .درک و  هیرگ  شتدابع  تلاح  شراوگرزب و 

و یلاوملا ،  یلوم  تدابع  زا  دنزجاع  همه  هتبلا  درک ! زجع  راهظا  دناوخ و  یمک  زیچ  مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا ،  نب  یلع  هفیحص  زا  هک 
.دنک اهر  هرسکی  دنام  زاب  یلاع  ماقم  زا  هک  ناسنا  دیابن  یلو  نیموصعم ،  تدابع  زا  دنزجاع  تیعر  همه 

لکـشم تمایق  توم و  تابقع  و  تسا .  کیراب  قیرط  كانرطخ و  هار  هکلب  هدوبن ،  ثبع  هللاابذوعن ،  تداـبع ،  نیا  هک  تسناد  دـیاب 
زا تسا و  هدیقع  یتسس  نامیا و  فعض  زا  ام  يراگنا  تسس  نیا  .دندرک  یم  حاحلا  زجع و  هیقیقح  فراعم  لها  روط  نیا  هک  تسا 

 : تسا ینادان  لهج و 

هریرس زا  وت  اهلا ، راب 
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زا شیپ  يدرک  قرغ  دوخ  تمحر  هب  ار  ام  وت  یناد ،  یم  ار  ام  یناوتان  فعـض و  یعلطم و  ار  ام  ریـصقت  روصق و  یهاگآ و  ناگدـنب 
دوخ ریصقت  هب  فرتعم  نونکا  ام  تسا ،  دادعتسا  لا و  ؤس  هقباس  یب  وت  ياهلـضفت  یئادتبا و  وت  ياهتمعن  مینک ،  یلا  ؤس  وت  زا  هکنآ 

غارـس يزیچ  دوخ  شیپ  و  میناد ،  یم  میحج  لوخد  میلا و  باذـع  قحتـسم  ار  دوـخ  میدرک و  وـت  هیهاـنتم  ریغ  معن  نارفک  میتـسه ، 
و تمحر ،  دوج و  هعـس  محرت و  لضفت و  هب  ایبنا  ناسل  هب  يدرک  یفرعم  ار  دوخ  وت  هکنآ  زج  میرادن  تسد  رد  يا  هلیـسو  میرادن و 

هعساولا کتمحر  نیءا  لضفت ؟  تمحر و  زج  ینک  یم  هچ  كاخ  یتشم  اب  وت  دوخ ، دادعتسا  ردق  هب  میتخانش  تفص  نیدب  ار  وت  ام 
(842 (؟  میرک ای  کمرک  نیءا  میمعلا ؟  کلضف  نیءا  هلماشلا ؟  کیدایءا  نیءا   ؟

دوش بلق  يانغ  بجوم  تدابع  يارب  غرفت  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

دوجوم هیلامک  تافص  زا  هکلب  تسا ،  سفن  هیلامک  فاصوا  زا  انغ  هک  تسناد  دیابب 

بجوم يرادـلام  يدـنمتورث و  و  تسا .  الع  لج و  قح  سدـقم  تاذ  هیتاذ  تافـص  زا  اـنغ  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  دوجوم  هنءا  اـمب 
نوزفا ناشزآ  صرح و  تورث  لانم و  لام و  نتـشاد  هب  دـنرادن ، یناسفن  يانغ  هک  یناـسک  تفگ  ناوت  هکلب  تسین ،  یناـسفن  ياـنغ 

یمن ادیپ  یقیقح  يانغ  دشاب ، یم  تاذلاب  ینغ  هک  هلالج ،  لج و  قح ،  سدقم  هاگـشیپ  ریغ  رد  نوچ  .دندرگ و  رتدـنمزاین  ددرگ و 
نادنمزاین ارقف و  یلعا  توربج  ات  یلوا  يالویه  زا  كالفا و  هورذ  ات  كاخ  طیسب  زا  تادوجوم  ریاس  دوش و 
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جایتحا راقتفا و  دـشاب ، ایند  ترامع  کـلم و  ریمعت  هب  نطاـب  هجوت  هچ  ره  دـشاب و  قح  ریغ  هب  بلق  ههجو  هچ  ره  تهج  نیا  زا  دـنا ،
 ، یجراخ راقتفا  اما  و  تسا .  راقتفا  قلعت  يدـنمقالع و  سفن  هک  اریز  تسا ،  مولعم  رپ  هک  یحور  یبلق و  راقتفا  اـما  .دوش  نوزفازور 

، دنک نتـشیوخ  روما  هرادا  هب  مایق  دـناوتن  دوخ  يدوخ  هب  سک  چـیه  هک  اریز  دـشاب ، رتشیب  زین  تسا ،  یبلق  راقتفا  دـک  ؤم  زین  نآ  هک 
هب هک  دوش  مولعم  قیقد  رظن  اـب  یلو  دـنوش ، دادـملق  زاـین  یب  هچرگ  رهاـظ  رد  تورث  باـبرا  .دـتفا و  ریغ  هب  جاـیتحا  رما  نیا  رد  سپ 

و اـینغا ، تروـص  رد  دنتـسه  ییارقف  نادـنمتورث  سپ ،  .دوـش  تداـیز  يدـنمزاین  ددرگ و  نوزفا  ناـشجایتحا  تورث  داـیدزا  رادـقم 
تلذ رابغ  دیدرگ ، نوزفا  هقالع  دش و  رتشیب  ایند  ریمعت  روما و  ریبدت  هب  بلق  ههجو  هچ  ره  و  نازاین .  یب  سابل  رد  دنتسه  ینادنمزاین 

دز ایند  يدنمقالع  رب  اپ  تشپ  یـسک  رگا  سکعلاب ،  .دریگ و  ارف  ارنآ  رتدایز  جایتحا  تلذم و  تملظ  دزیر و  رتشیب  وا  رب  تنکـسم  و 
زا کـی  چـیه  هک  دـیمهف  تادوـجوم و  یتاذ  رقف  هب  دروآ  ناـمیا  درک و  قـالطالا  یلع  ینغ  هب  هجوـتم  ار  بلق  هـهجو  لد و  يور  و 

فتاه زا  لد  شوگ  هب  قح و  سدـقم  هاگـشیپ  رد  رگم  تسین  یتنطلـس  تزع و  تردـق و  چـیه  دـنرادن و  يزیچ  دوخ  زا  تادوجوم 
ملاع ود  زا  ینغتسم  تقو  نآ  ( 843 ،) دـیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنءا  سانلا  اهیا  ای  همیرک  دینـش  یبیغ  ناسل  یتوکلم و 

شبلق يروط  هب  و  دوش ،
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رد هچنانچ  .دنکن  انتعا  دننک  میدـقت  وا  هب  ار  ضرا  نئازخ  دـیلک  رگا  دـیاین ، يز  یـشپ  هب  شرظن  رد  نامیلـس  کلم  هک  دوش  زاین  یب 
نآ و  یلاعت ،  قح  بناج  زا  دروآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا ،  متاخ  يارب  ار  ضرا  نئازخ  دـیلک  لـیئربج  هک  تسا  دراو  ثیدـح 
نبا هب  دـیامرف  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  باـنج  و  ( 844  .) تسناد دوخ  رخف  زا  ار  رقف  درکن و  لوبق  دوـمرف و  عـضاوت  ترـضح 

 ، مالسلا امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  بانج  و  ( 845  .) هلـصو رپ  شفک  نیا  زا  تسا  رت   ( تسپ  ) نم رظن  رد  امـش  يایند  نیا  هک  سابع 
هلسلس رد  و  ( 846  .) مهاوخب مدوخ  لثم  قولخم  زا )  ) هک دـسر  هچ  مهاوخب ،  ایند  قلاخ  زا  ار  اـیند  هک  منک  یم  فنءاـت  نم  دـیامرف :
روصق روح و  تشهب و  ایند و  لانم  لام و  رگا  هک  دـیدش ، ظـیلغ و  ياهمـسق  زا  سپ  دـیوگ ، یم  ( 847  ) يربک نیدـلا  مجن  تیعر ، 

ار ارقف  اب  تسلاجم  دنهد و  نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  تواقش  رگا  و  دننک ، نآ  هب  مضنم  ار  اینغا  اب  تسلاجم  دنهدب و  نم  هب  ار  ترخآ 
ریخ رانلا  و  مرخ .  یمن  دوخ  هب  ار  اینغا  اب  تسلاجم  راع  منک و  یم  ارقف  اـب  تسلاـجم  راـیتخا  دـننک ، ریخم  ارم  و  دـننک ، نآ  هب  مضنم 

بلق رد  یتملظ  ترودک و  هچ  نآ  لها  اب  تسلاجم  نآ و  لانم  لام و  ایند و  نئازخ  هب  هجوت  هک  دـنناد  اهنآ  يرآ ،  ( 848) .راعلا نم 
دنمزاین و ار  بلق  و  دیامن ، زیچان  دنک و  فیعض  روط  هچ  ار  هدارا  و  دنک ، داجیا 
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شبحاص هب  ار  هناـخ  لد و  بحاـص  هب  ار  لد  یتقو  یلو  .دـیامن  لـفاغ  قـالطالا  یلع  لـماک  هیزکرم  هطقن  هب  هجوت  زا  دـیامن و  ریقف 
رد هناخ  بحاص  دوخ  يدادن ،  بصاغ  تسد  هب  ار  هناخ  يدرک و  وا  ریغ  زا  ضارعا  يدرکن و  یفرصت  نآ  رد  دوخ  يدومن و  میلست 

يزاین یب  زا  ولمم  بلق  دـیامن و  اـنغ  تزع و  ياـیرد  قرغ  ار  لد  دروآ و  قلطم  ياـنغ  قلطم  ینغ  یلجت  هتبلا  .دـنک و  یم  یلجت  نآ 
دیامرفن و راذگاو  دوخ  رما  هب  ار  ناسنا  دـیامرف و  هناخ  بحاص  دوخ  ار  روما  هرادا  و  ( 849  .) نینم ؤملل  هلوسرل و  هزعلا و  هللاو  دوـش :

هچنانچ دوش ، ادیپ  لفاون  برق  هجیتن  و  دوش ، وا  ياپ  تسد و  رـصب و  عمـس و  وا  دوخ  هکلب  دوش ، دبع  روما  عیمج  رد  فرـصتم  دوخ 
 : تسا دراو  ثیدح  رد 

يذلا هعمـس  تنک  هتببحءا ،  اذاف  هبحءا ،  یتح  هلفانلاب  یلا  برقتیل  هنا  و  ثیدـح :  یف  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  یفاک 
(850  ) ثیدحلا...اهب شطبی  یتلا  هدی  و  هب ،  قطنی  يذلا  هناسل  و  هب ،  رصبی  يذلا  هرصبی  يذلا  هرصب  و  هب ،  عمسی 

، دوش عفترم  وا  زا  تادوجوم  مامت  زا  فوخ  یلجت  نیا  رد  هتبلا  .ددرگ و  زاین  یب  ملاع  ود  زا  دوش و  دس  یلکب  دبع  هقاف  رقف و  سپ ، 
تمشح و تمظع و  قح  ریغ  يارب  زا  دریگ و  ارف  ار  بلق  رـسارس  قح  تمـشح  تمظع و  ددرگ و  نآ  نیزگیاج  یلاعت  قح  فوخ  و 

.دبایرد بلق  هب  ار  هللا  الا  دوجولا  یف  رث  ؤم  تقیقح ال  و  دنیبن ، فرصت 

ثیدح نیا  رد  و 
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يارب بلق  تغارف  نیا  و  ثیدـحلا .  ینغ ...  کـبلق  ءـالمءا  یتداـبعل  غرفت  دـیامرف : هک  هدوـمرف  یناـعم  نیا  ضعب  هـب  هراـشا  فـیرش 
 . تدابع يارب  بلق  روضح  بتارم  یلعا  هب  دنک  یهتنم  تسا  نکمم  ار  ناسنا  مک  مک  تدابع 

تلفغ نیا  دـیدرگ ، فرـصنم  وا  هب  هجوت  يارب  تغارف  قح و  هب  لاغتـشا  زا  لد  رگا  .دـش  رکذ  نآ  زا  يا  همـش  هک  تسا  يراثآ  نیا 
ارف ار  لد  تلفغ  نیا  هطـساوب  یتملظ  ترودک و  سپ  تسا ،  بولق  ضارمءالا  ما  صیاقن و  مامت  همـشچرس  اهتواقـش و  مامت  هیامرس 

هرـسکی و  ددرگ ، مورحم  هیهلا  تاقیفوت  زا  دـباین و  هار  نآ  رد  تیادـه  رون  هک  دوش  عقاو  قح  بلق و  نیب  یظیلغ  ياـهباجح  دریگ و 
تکرح تینانا  مدـق  هب  دوخ  دوش و  دوخرـس  سفن  دور و  ورف  تینانا  تینا و  باجح  رد  دوش و  جرف  نطب و  ریمعت  ایند و  هجوتم  لد 
نالذـخ هرـسکی  دـنک و  ادـیپ  قح  هاگـشیپ  زا  دـعب  تانکـس  تاکرح و  مامت  رد  و  ددرگ ، رهاظ  نآ  یقیقح  رقف  یتاذ و  لُذ  و  دـنک ،

دس منک و  یم  ولمم  ایند  هب  لاغتشا  زا  ار  تبلق  هک  هدومرف  ریبعت  یناعم  نیا  ضعب  زا  فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  .ددرگ  شلاح  لماش 
 . مزادنا یم  تدوخ  رس  هب  ار  تروما  نانع  میامرف و  یمن  ارنآ  هقاف  رقف و 

 ( هتکن )

کلـسم نافرع و  برـشم  رد  نیا  هک  اریز  تسا ،  وا  يوس  هب  ضیوفت  هن  دبع ، يوس  هب  رما  لاکیا  نیا  زا  دوصقم  هک  تسناد  دیابب  و 
سدقم تاذ  نآ  تردق  فرصت و  هطیح  قح و  فرصت  زا  يدوجوم  چیه  لطاب .  عنتمم و  تسا  يرما  قح  بهذم  ناهرب و 
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، دش ایند  هب  لاغتشا  هب  هجوتم  قح و  زا  فرـصنم  هدنب  نوچ  نکل  ددرگن ، لوکوم  روما  فرـصت  رد  شدوخ  هب  شرما  دوشن و  جراخ 
زا و  دوش ، رگراـک  وا  رد  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و  ههجو  دـیآ و  بلاـغ  وا  رد  تیناـنا  دوش و  اـمرفمکح  وا  رد  تعیبط 

رون رـسارس  ار  شبلق  تسا و  یلعا  توکلم  قح و  يوس  هب  شبلق  ههجو  هک  يا  هدـنب  اما  .دوش  دـبع  هب  رما  لاـکیا  هب  ریبعت  ینعم  نیا 
هک یفاک  فیرـش  ثیدـح  رد  هچنانچ  دوش ، یناقح  شدوج  لـحارم و  ضعب  رد  هکلب  یناـقح ،  شتافرـصت  راـچان  هتفرگ ،  ورف  قح 

 . ملاعلا هللاو  هدومرف .  تاماقم  نیا  زا  یضعب  هب  هراشا  هدومرف  نایب  ار  لفاون  برق  زا  يا  همش 

نورشعلا نماثلا و  ثیدحلا 

متشه تسیب و  ثیدح 

دمحم نع  دمحم ، نب  دمحءا  نع  ییحی ،  نب  دمحم  نع  هللا ،  همحر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا ،  هقث  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
هیلع هللادبع ،  یبءا  نع  هباحصءا ،  ضعب  نع  ریشب ، نب  دمصلادبع  نع  دمحم ، نب  مساقلا  نع  اعیمج ، دیعس  نب  نیـسحلا  و  دلاخ ، نب 

 . معن لاق :  هءاقل ؟  هللا  ضغبءا  هللا ،  ءاقل  ضغبءا  نم  و  هءاقل ؟  هللا  بحءا  هللا ،  ءاقل  بحءا  نم  هللا ،  کحلـصءا  تلق :  لاـق  مالـسلا ، 
بحءا یش ء  سیلف  بحی ،  ام  يءار  اذا  هنیاعملا :  دنع  کلذ  امنا  بهذت .  ثیح  کلذ  سیل  لاقف :  توملا .  هرکنل  انا  هللاوف ،  تلق : 

یش ء سیلف  هرکی ،  ام  يءار  اذا  و  ذئنیح )  ) هللا ءاقل  بحی  وه  و  هءاقل ،  بحی  یلاعت  هللا  و  هللا ،  یلع  مدقتی  نءا  نم  هیلا 
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(851  .) هءاقل ضغبی  هللا  و  هللا ،  ءاقل  نم  هیلا )   ) ضغبءا

 : همجرت

تسود ار ، دنوادخ  رادید  دشاب  هتشاد  تسود  هک  یسک  هللا ،  کحلـصءا   ، " مالـسلا هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  متفگ  تفگ :  يوار 
ضرع  . " يرآ : " دومرف وا ؟ رادید  ار  دنوادخ  دیآ  مشخ  ادخ ، رادید  زا  دشاب  كانمـشخ  هک  یـسک  و  ار ؟ وا  رادـید  دـنوادخ  دراد 
گرم رادـید  تقو  رد  نیا  يدرک .  ناـمگ  وت  هک  تسین  نینچ  : " دومرف  . " ندرم زا  میراد  تهارک  اـم  اـنامه  مسق  ادـخ  هب   : " مدرک

تـسود یلاعت  يادـخ  و  یلاعت ،  يادـخ  رب  دورو  زا  وا  شیپ  رتبوبحم  يزیچ  تسین  دراد ، تسود  هک  ار  هچنآ  دـید  هک  یتقو  تسا : 
يزیچ تسین  سپ  دراد ، تهارک  هک  ار  يزیچ  دـنیبب  یتقو  و  ماگنه .  نیا  رد  ار  رادـید  دراد  یم  تسود  وا  و  ار ، وا  رادـید  دراد  یم 

" .ار وا  رادید  دراد  مشخ  دنوادخ  و  ادخ ، رادید  زا  وا  شیپ  رتضوغبم 

هچرگ تسا  فراعتم  نآ  هکلب  دـشاب ، نآ  نومـضم  دـقاف  فرط  هک  تسین  مزـال  اـعد  رد  و  تسا .  ریخ  ياـعد  هللا  کحلـصءا  حرش 
هچنانچ تسین ،  فراعت  نازیم  زا  جراخ  دادس ، حالـص و  هب  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  ياعد  سپ  .دـشاب  لصاح  نومـضم 
کبنذ نم  مدقت  ام  هللا  کل  رفغیل  هفیرش :  هیآ  یضعب  و  تسا .  حیحص  هسدقم  تاوذ  نآ  هب  تبسن  زین  کنع  هللا  افع  کل و  هللا  رفغ 
لوصح تسین  مزال  و  ( 853  .) کل هللا  رفغ  دیامرفب : هک  تسا  نآ  هوق  رد  دنا  هتفگ  دندومن و  نیمه  هب  لومحم  ار  ( 852) رخءات ام  و 

دیعب هفیرش  هیآ  رد  نیا  هچرگ  .دشاب  ظوحلم  نومضم 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com


نومضم لوصح  تائاشنا  نیا  رد  هک  بلطم  نیا  لصا  یلو  ( 854  .) میدرک ار  نآ  نایب  هقباس  ثیداحا  زا  یکی  حرش  رد  ام  و  تسا . 
 . تسا حیحص  تسین  ظوحلم  ابلاغ  عقاو  بسح  هب 

 ، مال رـسک  هب  هنایقل ،  و  انایقل ، ایقل و  هیاقاقل و  هءاقل و  هچنانچ  دشاب ، یم  یـضر  نزو  رب  یقل  ردـصم  نآ ،  رـسک  مال و  حـتف  هب  ءاقل ،
نایب نیا  زا  سپ  .دنرادید و  تی و  ؤر  ینعم  هب  و  دنتسه ، نآ  ردصم  همه ،  مال ،  مض ،  هب  هنایقل  هیقل و  انایقل و  یقل و  ایقل و  و  همه ، 

 . قاروا نیا  بسانت  رادقم  هب  دیآ  یم  هللا  ءاقل  ینعم 

نآ تدش  ءاضغب  هضغب و  و  تسا ،  بح  دض  ضیغب ،  وهف  هضاغب ،  حرف  رصن و  مرک و  نوچ  ضغب  و  تسا .  لاعفا  باب  زا  ضغبءا  و 
تاینادجو ریاس  نوچ  تسا ،  حضاو  انادـجو  اهنآ  تقیقح  و  مه .  اب  لباقتم  تسا  هیناسفن  تافـص  زا  ضغب  بح و  هملجلاب ،  تسا . 

اب قح  سدقم  تاذ  هب  ضغب  بح و  تبسن  هکنآ  نایب  .اهنآ و  موهفم  حرش  زا  تسا  رتحضاو  ناشتایتاذ  قیاقح  هک  هیناسفن  تافـص  و 
 . هللاءاشنا دیایب  تسا  حیحص  رابتعا  هچ 

تهج نیا  زا  دوب ،)  ) توم سفن  هللا  ءاقل  زا  شدوصقم  ای  درک ، روصت  هللا  ءاقل  اب  مزالم  ار  توم  يوار  نوچ  توملا  هرکنل  اـنا  هلوق : 
هکلب تسین ،  نازیم  تهارک  قلطم  هک  داد  باوج  ترـضح  .درک و  ار  لا  ؤس  نیا  درک و  روصت  هللا  ءاقل  تهارک  ار  توم  زا  تهارک 

رگید ملاوع  توکلم و  راثآ  هدهاشم  هک  ندرم  تقو 
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 . تسا نازیم  دوش  یم 

هک تسا  نیا  ماـقم  نیا  رد  یـسراف  ریبعت  هکلب  درادـن ، یـسراف  رد  دوخ  اـب  قباـطم  ریبعت  هلمج  نیا  بهذـت  ثیح  کـلذ  سیل  هلوق : 
روط نیا  یبرع  رد  و  تسا .  مهو  باهذ  مه  یبرع  ریبعت  نیا  زا  دوصقم  نآ و  ریغ  و  تفر .  منهذ  ای  مدرک .  نامگ  اـی  تفر .  مناـمگ 

نیمه هب  زین  بهذم  هچنانچ  تسنآ ،  لاثما  و  هدیقع ،  مهو و  باهذ  نآ ،  تاقتـشم  باهذ و  فراعتم  ریبعت  هکلب  تسا .  رایـسب  ریبعت 
 . تسا یجراخ  ینیع و  باهذ  زا  ذوخءام  هک  اریز  تسا ،  هراعتسا  رب  ینبم  نیا  و  تسانعم . 

ار گرم  راـضتحا و  تـقو  و  ( 855  .) کنیعب هتیءار  اذا  انایع ، یـشلا  تنیاع  و  تسا .  هلعاـفم  ردـصم  هنیاـعم )   ) هنیاـعملا دـنع  هلوق : 
لاوحا زا  يا  همـش  دوش و  هداـشگ  یتوکلم  یبیغ  مشچ  دـنک و  یم  هدـهاشم  ناـیعلاب  ار  ملاـع  نآ  راـثآ  هکنآ  يارب  دـنیوگ ، هنیاـعم 

.دنک یم  ار  شیوخ  لاوحا  لامعا و  راثآ و  ضعب  هنیاعم  دوش و  فشک  وا  رب  توکلم 

 . نالکتلا هللا  یلع  و  مییامن .  یم  لصف  دنچ  نمض  رد  تسا  رکذ  هب  جاتحم  بسانت  هب  فیرش  ثیدح  رد  هچنآ  نایب  و 

تسا نآ  تیفیک  هللا و  ءاقل  رد  لصف ، 

اهنآ رکذ  لیصفت و  شیاجنگ  رصتخم  نیا  و  تسا ،  رایسب  اتراشا  هچ  اتیانک و  هچ  اتحارـص و  هچ  هللا  ءاقل  رد  رابخا  تایآ و  هک  نادب 
 ، هللااب فراع  موحرم  هللاءاقل  هلاسر  هب  دهاوخب  رتشیب  لیـصفت  یـسک  رگا  و  مییامن .  یم  اهنآ  ضعب  هب  هراشا  رـصتخم  یلو  درادـن ، ار 

نیا رد  رابخا  هک  دنک  عوجر  هرس ،  سدق  ( 856  ،) يزیربت داوج  ازریم  جاح 
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 . تسا هدرک  عمج  يا  هزادنا  ات  ار  باب 

ار هیئامـسا  هیتاذ و  تایلجت  هینیع و  تادهاشم  راکنا  دندومن و  ار  هللا  ءاقل  قیرط  دـس  یلکب  هک  نیرـسفم  املع و  زا  یـضعب  هک  نادـب 
باوث و ءازج و  ءاقل  ترخآ و  موی  ءاقل  رب  لمح  ار  هللا  ءاقل  رابخا  تایآ و  ماـمت  دـننک  هیزنت  ار  سدـقم  تاذ  هکنآ  ناـمگب  دـندومن 

هربتعم هیعدا  ضعب  هب  تبسن  یلو  تسین ،  دیعب  یلیخ  هچرگ  رابخا  تایآ و  ضعب  ءاقل و  قلطم  هب  تبسن  لمح  نیا  .دندومن و  باقع 
 . تسا يدیعب  دراب  لمح  رایسب  دندرک ، داهشتسا  اهنآ  هب  گرزب  ياملع  هک  هروهشم ،  تایاور  ضعب  هربتعم و  بتک  رد  تایاور  و 

تاذ هانتکا  هک  تسین  نیا  دنا  هتـشاذگ  زاب  قح  لالج  لامج و  هدـهاشم  هللا و  ءاقل  يارب  یهار  هک  نانآ  دوصقم  هک  تسناد  دـیابب  و 
هکلب تسا ،  نکمم  قالطالا  یلع  طـیحم  تاذ  نآ  رب  هطاـحا  یناـحور  ینیع  هدـهاشم  يروضح و  ملع  رد  اـی  تسا ،  زیاـج  سدـقم 

القع و عیمج  قافتا  دروم  هیناهرب و  روما  زا  تریصب ،  مدق  يدوهـش و  نافرع  رد  هطاحا  و  رکفت ، مدق  هب  یلک و  ملع  رد  هانتکا  عانتما 
عیمج زا  بلق  یلک  ضارعا  مامت و  مات  يوقت  زا  سپ  دـنیوگ  دنتـسه  ماقم  نیا  یعدـم  هک  اهنآ  نکل  تسا .  بولق  فراعم و  باـبرا 

سدقم تاذ  نآ  تافص  ءامـسا و  قح و  هب  یلک  لابقا  مات و  هجوت  نتـشاذگ و  تینانا  تینا و  قرف  رب  مدق  نیتءاشن و  ضفر  ملاوع و 
ادیپ کلاس  يارب  زا  یبلق  يافص  کی  ندیشک ،  هیبلق  تاضایترا  ندش و  سدقم  تاذ  بح  قشع و  قرغتسم  ندرک و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 600 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یناف  و  دوش ، قرخ  دوب  تافـص  ءامـسا و  دـبع و  نیب  هک  یظیلغ  ياهباجح  و  ددرگ ، هیتافـص  هیئامـسا و  تاـیلجت  دروم  هک  دوش 
کلاس و سدقم  حور  نیب  لاح ،  نیا  رد  و  دنک ، ادیپ  یتاذ  مات  یلدت  دوش و  لالج  سدق و  زع  هب  قلعتم  و  ددرگ ، تافـص  ءامـسا و 

 . تسین تافص  ءامسا و  زج  یباجح  قح 

لیان یبیغ  یتاذ و  تایلجت  هب  و  ددرگ ، قرخ  زین  یتافص  یئامـسا و  يرون  باجح  تسا  نکمم  كولـس  بابرا  زا  یـضعب  يارب  زا  و 
و دـنک ، دوهـش  ار  دوخ  یتاذ  يانف  قح و  یمویق  هطاحا  هدـهاشم ،  نیا  رد  و  دـنیبب ، سدـقم  تاذ  هب  یلدـتم  قلعتم و  ار  دوخ  دوش و 

قیالع داوم و  عیمج  زا  درجم  هک  لوا ،  قولخم  قح و  نیب  اناهرب  هچنانچ  و  دنیبب ، قح  لظ  ار  تادوجوم  عیمج  دوخ و  دوجو  نایعلاب 
اب قفا  مه  هطاحا  هعـس و  رد  هک  یبلق  نیا  روط  نیمه  اـناهرب ، تسین  باـجح  اـقلطم  تادرجم  يارب )   ) هکلب تسین ،  یباـجح  تسا ، 

دیحوت یفاک و  فیرـش  ثیدـح  رد  هچنانچ  تشاد .  دـهاوخن  یباجح  هتـشاذگ ،  اـهنآ  قرف  رب  مدـق  هکلب  هدـش ،  هدرجم  تادوجوم 
(857) .اهب سمشلا  عاعش  لاصتا  نم  هللا  حورب  الاصتا  دشءال  نم  ؤملا  حور  نا  تسا : 

 ، یهلا دـنک : یم  ضرع  تسا ،  ناراوگرزب  نآ  تاملک  زا  هک  دـهد  تداهـش  دوخ  املع و  شیپ  لوبقم  هک  هینابعـش ،  تاـجانم  رد  و 
ندعم یلا  لصتف  رونلا ، بجح  بولقلا  راصبءا  قرخت  یتح  کیلا  اهرظن  ءایضب  انبولق  راصبءا  رنءا  و  کیلا ،  عاطقنالا  لامک  یل  به 

 . کسدق زعب  هقلعم  انحاورءا  ریصت  و  همظعلا ، 
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(858) ارهج کل  لمع  ارس و  هتیج  انف  کلالجل  قعصف  هتظح  کباجءاف و ال  هتیدان  نمم  ینلعجاو  یهلا ، 

باق ناکف  یلدتف ،  یند  مث  دـیامرف : یم  نینچ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  جارعم  تایاکح  رد  یهلا ،  فیرـش  باتک  رد  و 
هکلب درادن ، ههزنم  تایآ  رابخا و  هطاحا و  هانتکا و  مدع  رب  ناهرب  اب  تافانم  هیئانف  هیروضح  هدهاشم  نیا  و  ( 859  .) یندءاوءا نیسوق 

 . تساهنآ دک  ؤم  دی و  ؤم 

ینبهف دـیامرف : یم  هک  ار  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح  شیامرف  اـیآ  دراد ؟ یموزل  هچ  دراـب  دـیعب  ياـه  لـمح  نیا  اـیآ  نیبب  نونکا 
!؟ روصق روح و  هب  درک  لمح  ناوت  یم  ار  ایلوا  ياهزادـگ  زوس و  نآ  و  ( 860  .) کقارف یلع  ربصءا  فیکف  کباذـع ،  یلع  تربص 

یم رارحا  تدابع  هکلب  تشهب ،  قوش  يارب  هن  منهج و  زا  فوخ  يارب  مینک  یمن  قح  تداـبع  اـم  هک  دـندومرف  یم  هک  یناـسک  اـیآ 
تالوکءام و تشهب و  زا  قارف  هب  درک  لمح  ناوت  یم  ار  اهنآ  قارف  ياه  هلان  زاب  ( 861  .) مینک یم  تدابع  قح  يارب  صلاخ  مینک و 

بـش رد  هک  قح  لامج  تایلجت  نآ  ایآ  .دنـسپان  رایـسب  تسا  یلمح  راجنهان و  سب  تسا  یفرح  نیا  هک  تاهیه !  نآ !؟  تایهتـشم 
هئارا تفگ  ناوت  یم  دوـبن ، رارـسا  نآ  مرحم  یحو  نیما  لـیئربج  دوـبن و  هار  نآ  رد  ار  تادوـجوم  زا  يدـحا  هک  یلفحم  نآ  جارعم 
دراو هربـتعم  هیعدا  رد  هک  یتاـیلجت  نآ  اـیآ  هدوب ؟  قح  معن  هئارا  لـالج  تمظع و  راونا  نآ  و  هدوب ،  نآ  دیـشم  ياهرـصق  تشهب و 

لیبق زا  هدش ،  مالسلا ،  مهیلع  ءایبنا ، يارب  تسا 
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!؟  هدوب اهرصق  تاغاب و  ای  بورشم  لوکءام و  معن و 

تابورـشم و تاموعطم و  زج  یناما  لامآ و  ياهریجنز  ياه  هتـسب  تعیبط و  یناملظ  باجح  راـتفرگ  ياـه  هراـچیب  اـم  هک  سوسفا ! 
رب لمح  زج  درادرب ، ار  بجح  نیا  زا  هدرپ  دـهاوخب  یلدـبحاص  ای  يرظنبحاص  رگا  و  میمهف ،  یمن  يزیچ  اهنآ  لاـثما  تاـحوکنم و 

یلو مییامنن .،  كاردا  يزیچ  نآ  باحصا  تادهاشم  فراعم و  زا  مینوجـسم ،  کلم  ملاع  یناملظ  هاچ  رد  ات  و  مینکن .  اطخ  طلغ و 
ایند و هب  هجوت  رابغ  ام  ياهلد  تسام .  بولق  لثم  نکم  نامگ  ار  فراعم  لها  ایبنا و  بولق  نکم و  ساـیق  دوخ  هب  ار  اـیلوا  زیزع ، يا 

نیا اب  هتبلا  .ددرگ  بوبحم  هولج  دروم  دوش و  قح  تایلجت  تارم  دراذگ  یمن  تاوهش  رد  رامغنا  یگدولآ  و  دراد ، ار  نآ  تایهتشم 
لها اـیلوا و  تاـملک  هکلب  میمهفن ،  يزیچ  وا  لـالج  لاـمج  یلاـعت و  قح  تاـیلجت  زا  دـیاب  یتسرپ  دوخ  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و 

هتـشادن بیذکت  يارب  یهار  رگا  و  مییامن .  اهنآ  بیذکت  بولق  رد  مینکن ،  بیذـکت  زین  رهاظ  رد  رگا  و  مینک .  بیذـکت  ار  تفرعم 
 ، هملجلاب و  مینک ،  یم  حوتفم  ار  هیجوت  لیوءات و  باب  میشاب ،  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  همئا  ای  ربمغیپ  هب  لئاق  هکنآ  لثم  میشاب . 

دبعءا مل  مینک .  یم  راثآ  تی  ؤر  لمح  ار  ( 862  ) هیف هبلق و  هعم و  هللا  تیءار  الا و  ائیش  تیءار  ام  مینک .  یم  ار  هللا  تفرعم  باب  دس 
 ! مییامن یم  لمح  دوخ  مولع  لثم  هیلک  میهافم  هب  ملع  هب  ار  ( 863  ) هرءا مل  ابر 
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و مینک .  یم  لـمح  ـالثم  بلق  تقر  تلاـح  هـب  ار  ( 864  ) هلاـح هللا  عـم  یل  میراد .  یم  لوـمحم  ازج  زور  ءاـقل  هب  ار  هللا  ءاـقل  تاـیآ 
یتـشهب رویط  نیعلاروح و  قارف  هب  قارف ،  درد  زا  ار  اـیلوا  ياهزادـگ  زوـس و  همه  نآ  و  ( 865  .) میرکلا کـهجو  یلا  رظنلا  ینقزرا 

همه میمهف ،  یمن  رگید  زیچ  ینامـسج  یناویح و  ظح  زج  میتسین و  نادیم  نیا  درم  ام  نوچ  هکنیا  زج  تسین  نیا  و  مینک !  یم  لمح 
بلط زا  ار  ام  دنک و  یم  دنـسم  ام  رب  ار  فراعم  عیمج  باب  هک  تسا  راکنا  نیا  رتدب  اهیتخبدـب  همه  زا  و  میوش .  یم  رکنم  ار  فراع 

زا هک  اه  هراچیب  اـم  .دـنک  یم  مورحم  ار  اـم  هیهلا  راونا  بیغ و  ملاوع  زا  دـنک ، یم  عناـق  تیمیهب  تیناویح و  دـح  هب  دراد و  یم  زاـب 
ار ام  تسا  نکمم  تسا و  یناسفن  لامک  زا  هجرد  کی  دوخ  هک  مه ،  یناعم  نیا  هب  نامیا  زا  میمورحم  یلکب  تاـیلجت  تادـهاشم و 

یم یلکب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  و  مینک ،  یم  رارف  زین  دوـش ، تادـهاشم  رذـب  دـیاش  هک  ملع ،  هبترم  زا  میرود .  دـناسرب ، ییاـج  هب 
هدیروش فراع  ناسل  زا  ار  قیاقح  زا  یکی  رگا  .دوش  دراو  نآ  رد  قح  فرح  ادابم  هک  میراذگ  یم  اهـشوگ  رد  تلفغ  هبنپ  میدـنب و 

دوخ روصق  هب  هک  دوش  عنام  سفن  بح  درادـن و  نآ  ندینـش  بات  ام  هعماس  نوچ  میونـشب ،  یهلءاتم  میکح  ای  هتخوسلد  کـلاس  اـی 
یم رارق  یقیسفت  ریفکت و  نعط و  نعل و  روط  همه  دروم  ار  وا  اروف  مینک ،  لمح 
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میهد یم  رارق  ار  نآ  زا  هدافتـسا  طرـش  مینک و  یم  فقو  باتک  مینک .  یمن  راذگورف  وا  هب  تبـسن  یتمهت  تبیغ و  چـیه  زا  میهد و 
 ، تسا دیحوت  لها  دمآرـس  هک  ار ، نیهلءاتملاردـص  بانج  ( 866 !) دـننک ضیف  نسحم  ـالم  موحرم  هب  نعل  هبترم  دـص  يزور  هک )  )

رهاظ فوصت  هب  یلیم  رصتخم  راوگرزب  نآ  ياهباتک  مامت  زا  مینک .  یمن  غیرد  وا  هرابرد  ینیهوت  هنوگ  چیه  زا  میناوخ و  یم  قیدنز 
هک یناسک  میناوخ .  یم  تحب  یفوص  ار  وا  لاحنیا )  اب   ) هتشون ( 867  ) هیفوصلا یلع  درلا  یف  هیلهاجلا  مانصا  رسک  باتک  هکلب  دوشن 
داد اسر  يادص  اب  هک  ار )  ) یـسک میراذـگ ،  یم  دـنا  نوعلم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ،  ادـخ و  ناسل  هب  دنتـسه و  لاحلا  مولعم 

تاماقم هب  اهنیهوت  نعل و  نیا  هک  مناد  یم  دوخ  نم  مینک !  یم  نعل  دنز  یم  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه ،  همئا  لوسر و  ادـخ و  هب  نامیا 
ررـض اهام  دوخ  يارب  اهنیا  یلو  ددرگ ، اهنآ  تاجرد  عافترا  بجوم  دـیازفا و  اهنآ  تانـسح  هب  دـیاش  هکلب  دـنز ، یمن  يررـض  اهنآ 

یـصخش نعل  تقوچیه  دومرف  یم  هادف ،  یحور  ام ، فراع  خیـش  .ددرگ  ام  نالذـخ  قیفوت و  بلـس  ثعاب  هک  دـشاب  اسب  هچ  دراد و 
عالطا وا  ندرم  زا  دـعب  لاح  زا  یموصعم  یلو  هکنآ  رگم  هدـش  لـقتنم  هنوگچ )   ) ملاـع نیا  زا  دـینادن  هک  يرفاـک  هب  هچرگ  دـینکن ،

، دنک لزنت  يردق  هنایماع  .N: دخ Fدینکب ي. یلک  ناونع  هب  نعل  سپ  .دشاب  هدش  نم  ؤم  ندرم  تقو  رد  تسا  نکمم  هک  اریز  دـهد ،
یهار یلاعت  قح  هصاخ  تایانع  اب  دیاش  و 
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 . معنلا یلو  هنا  .دنک  ادیپ  فراعم  هب 

دوش فوشکم  وا  رب  بیغ  لاوحازا  یضعب  ندرم  تقو  رد  هکنآ  نایب  رد  لصف :

قباطم نیا  .دوش و  فشکنم  شدوخ  لاوحا  تاماقم و  زا  یخرب  ناسنا  رب  هنیاعم  تقو  رد  هک  دوش  یم  مولعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 
نیا ریمعت  هب  لاغتشا  ات  ناسنا  تسه .  زین  رگید  راثآ  رابخا و  اب  قفاوم  نایع و  فشک و  باحصا  تافشاکم  قفاوم  ناهرب و  زا  یبرض 

 ، هدومن يدخت  ار  وا  بضغ  توهـش و  تارودخم  هدرک و  دوخیب  ار  وا  تعیبط  رکـس  تسا و  هئـشن  نیا  هب  شبلق  ههجو  دراد و  ملاع 
توم تارکـس  هکنآ  زا  سپ  تسا ،  روجهم  وا  بلق  توکلم  رد  اهنآ  راثآ  زا  تسا و  بوجحم  یلکب  دوخ  قالخا  لامعا و  روص  زا 

تسا و نیقی  نامیا و  لها  زا  رگا  و  دنک ، یم  لصاح  يا  هزادنا  ات  هئـشن  نیا  زا  فارـصنا  دش ، دراو  وا  رب  نآ  ياهراشف  اهیتخـس و  و 
هللا هکئـالم  يونعم و  ياـهقئاس  دوش و  یم  ملاـع  نآ  هب  هجوتم  اـعبط  شبلق  ههجو  رما  رخاوا  رد  هدوب ،  ملاوع  نیا  هب  هجوـتم  وا  بلق 

دوش و فشکنم  وا  رب  خزرب  ملاع  زا  يا  هنومن  فارـصنا ،  نآ  قوس و  نیا  زا  سپ  و  دـنهد ، ملاع  نآ  هب  قوس  ار  وا  زین  نآ  رب  لکوم 
ریما ترـضح  زا  هچنانچ  .ددرگ  فوشکم  وا  رب  يا  هزادـنا  ات  دوخ  ماقم  دوخ و  لاـح  و  ددرگ ، حوتفم  وا  رب  بیغ  ملاـع  زا  يا  هنزور 

لهءا نم  مءا  یه ،  هنجلا  لـها  نم  هنءا  ملعت  یتـح  ایندـلا  نم  جرخت  نءا  سفن  لـک  یلع  مارح  لاـق :  هنا  تسا  لوقنم  مالـسلا ،  هیلع 
هک تسا  یفیرش  ثیدح  ماقم  نیا  رد  و  ( 870) .رانلا
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تیب لها  تیانع  لـیذ  هب  نیکـسمتم  یلاوملا و  یلوم  ترـضح  تیـالو  لـها  يارب  تسا  یتراـشب  نوچ  یلو  تسا  ینـالوط  هکنآ  اـب 
یف و  لاق :  نیقیلا .  ملع  رد  دنک  یم  لقن  ضیف  بانج  هک  تسا  یثیدح  نآ  و  مینک .  یم  رکذ  هماتب  ار  نآ  مالسلا ،  مهیلع  تمصع ، 

مکل و  لبقی :  هللا  مکنم و  لوقی :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمس  لاق  ناورم ،  نب  دابع  نع  يزاوهءالا ،  دیعس  نب  نیـسحلا  باتک 
مث هقلح .  یلا  هدـیب و  یموءا  انهه و  هسفن  غلبت  نءا  الا  نیعلا  هرق  رورـسلا و  يری  طبتغی و  نا  نیب  مکدـحا و  نیب  سیل  هنا  رفغی ، هللا  و 

لیئاکیم و لیئربج و  همئءالا و  یلع و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  هرـضح  رـضتحا ، کلذ و  ناک  اذا  هنا  مالـسلا :  هیلع  لاق ، 
لهءا مکبحی  ناک  اذه  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسرل  لوقیف  مالسلا ،  هیلع  لیئربج ،  هنموندیف  مالسلا ،  مهیلع  توملا ،  کلم 
لوقیف هبحءاف .  هتیب ،  لهءا  هلوسر و  هللا و  بحی  ناک  اذه  نا  لیئربج ،  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لوقیف  هبحءاف .  تیبلا ، 

مالـسلا هیلع  توملا ،  کلم  هنم  وندیف  هب .  قفرا  هبحءاف و  لوسر ،  لآ  هلوسر و  هللا و  بحی  ناک  اذه  نا  توملا ،  کلم  ای  لیئربج ، 
 ، هللا هقفویف  ایندـلا ؟ هایحلا  یف  يربکلا  همـصعلاب  تکـسمت  کتءارب ؟  ناما  تذـخا  کتبقر ؟  كاکف  تذـخا  هللادـبع ،  ای  لوقیف :  ، 

لوقیف معن .  لوقیف : 
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اما و  هللا ،  کنمآ  دـقف  رذـحت ، تنک  يذـلا  اما  تقدـص .  لوقیف :  مالـسلا .  هیلع  بلاطیبءا ،  نب  یلع  هیـالو  لوقیف :  كاذ ؟  اـم  هل : 
 ، هدـلو نم  همئءالا  یلع و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  هقفارم  حـلاصلا ،  فلـسلاب  رـشبءا  هتکردا ،  دـقف  وجرت ، تنک  يذـلا 

نفکلا و کلذـب  نفکیف  رفذءـالا ، کـسملاک  طونح  هطونح  هنجلا و  نم  هنفکب  لزنی  مث  اـقیفر ، الـس  هسفن  لـسی  مث  مالـسلا .  مهیلع 
نم هیلع  لخدی  هنجلا ،  باوبا  نم  باب  هل  حتف  هربق ،  یف  عضو  اذاف  هنجلا .  للح  نم  ءارفـص  هلح  یـسکی  مث  طونحلا ، کلاذب  طنحی 

 . نابضع ریغ  هبر  میعن و  هنج  ناحیر و  حورب و  رشبءا  اهشارف ، یلع  سورعلا  همون  من  هل :  لاقی  مث  .اهناحیر  اهحور و 

 ، توملا کلم  لیئاکیم و  لیئربج و  همئءالا و  یلع و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  هرـضح  هافولا ،  رفاکلا  رـضح  اذا  و  لاـق : 
یلص هللا ،  لوسر  لوقیف  هضغبءاف .  تیبلا ،  لهءا  مکل  اضغبم  ناک  اذه  نا  هللا ،  لوسر  ای  لوقیف :  لیئربج ،  هنمون  دیف  مالسلا ،  مهیلع 

نا توملا ،  کلم  ای  لیئربج :  لوقیف  هضغباف .  هلوسر ،  تیب ،  لهءا  هلوسر و  هللا و  ضغبی  ناک  اذـه  نا  لیئربج ،  ای  هلآ :  هیلع و  هللا 
 ، هللادـبع اـی  لوقیف :  توملا ،  کـلم  هنموندـیف  هیلع .  فنعا  هضغباـف و  مالـسلا ،  مهیلع  هتیب ،  لـها  هلوسر و  هللا و  ضغبی  ناـک  اذـه 

یف يربکلا  همصعلاب  تکسمت  کناما ؟  هءارب  تذخءا  کتبقر ؟  كاکف  تذخءا 
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يذلا اما  و  کتاف ،  دقف  وجرت ، تنک  يذلا  امءا  .رانلا  هباذع و  هللا و  طخـسب  هللا  ودـع  ای  رـشبءا  هل :  لوقیف  .ال  لوقیف :  ایندـلا ؟ هایحلا 
اذاف هحیرب .  يذءاتی  ههجو و  یف  نوقزبی  ناطیـش  هئامث  الث  هحورب  لکوی  مث  افینع ، الـس  هسفن  لسی  مث  کب .  لزن  دـقف  رذـحت ، تنک 

(871) .اهبهل اهحیر و  حیف  نم  هیلع  لخدی  رانلا ، باوبا  نم  باب  هل  حتف  هربق ،  یف  عضو 

اهامـش مسق  ادـخب  و  دوش ، لوبق  امـش  زا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : یم  مالـسلا ،  مهیلع  قداص ،  ترـضح  مدینـش  دـیوگ : ثیدـح  يوار 
امش ناج  هکنآ  رگم  يزیچ  دینیبب  مشچ  ییانشور  رورـس و  دیوش و  عقاو  هطبغ  دروم  هکنیا  نیب  امـش و  نیب  تسین  .دیوش و  هدیزرمآ 

یلع و ادـخ و  ربمغیپ  وا  شیپ  دوش  رـضاح  درک ، دـمآ  شیپ  راضتحا  تلاح  دـش و  نینچ  هک  یتقو  رد  دومرف : سپ  .دـسر  موقلح  هب 
نیا : " دنک ضرع  ادـخ  لوسر  هب  لیئربج و  دـیآ  رـضتحم  کیدزن  سپ  مالـسلا  مهیلع  توملا ،  کلم  لیئاکیم و  لیئربج و  ناماما و 
نیا لیئربج ،  يا  : " دـیامرف یم  ادـخ  لوسر   " .دیـشاب هتـشاد  تسود  ار  وا  امـش  سپ  تشاد ،  یم  تسود  ار  تیب  لها  امـش  صخش 
يا : " دـیوگ یم  لیئربج  سپ  شاب " .  هتـشاد  تسود  ار  وا  سپ  ار ، وا  تیب  لـها  وا و  لوسر  دـنوادخ و  تشاد  یم  تسود  صخش 
 ." نک ارادـم  وا  اب  ار و  وا  رادـب  تسود  سپ  ار ، وا  لوسر  لآ  وا و  لوسر  دـنوادخ و  تشاد  یم  تسود  صخـش  نیا  توملا  کلم 

ایآ ادخ ، هدنب  يا  : " دیوگ رضتحم و  هب  دوش  کیدزن  توملا  کلم  سپ 
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ار وا  دـنوادخ  سپ  ایند "؟ یناگدـنز  رد  گرزب  ياهنابیتشپ  هب  يدز  گنچ  اـیآ  و  ار ؟ دوخ  ناـما  تئارب و  شیوخ و  يدازآ  یتفرگ 
هیلع بلاطیبا ،  نب  یلع  تیالو  : " دهد باوج  نآ "؟  دوب  زیچ  هچ  : " دیوگ توملا  کلم  نآ  زا  سپ  يرآ "  : " دیوگ و  دـنک ، قفوم 

يدیسر یتشاد  وزرآ  هک  ار  هچنآ  و  ار ، وت  دنوادخ  داد  ناما  يدیسرت ،  یم  نآ  زا  ار  هچنآ  اما  یتفگ .  تسار  :" دیوگ یم  مالسلا ". 
 ". مالسلا مهیلع  وا ، دالوا  زا  ناماما  یلع و  ادخ و  لوسر  وکین ، ناگتشذگ  تقافر  هب  ار  وت  داب  تراشب  وا ، هب 

ار وا  نفک  نآ  هب  سپ  .دـشاب  يوبـشوخ  کشم  لـثم  وا  طونح  و  دروآ ، وا  يارب  تشهب  زا  نفک  و  دریگب ، ارادـم  اـب  ار  وا  ناـج  سپ 
دنتـشاذگ ربق  رد  ار  وا  هک  یتقو  .دنناشوپب و  وا  هب  يا  هلح  یتشهب  درز  ياه  هلح  زا  سپ  دنیامن ، طونح  طونح  نآ  هب  و  دـننک ، نفک 
باوـخب : " دوـش هتفگ  وا  هب  نآ ،  زا  سپ  یتـشهب .  ناـحیر  حور و  زا  وا  رب  دوـش  لـخاد  هک  دوـش  زاـب  وا  رب  تشهب  ياـهرد  زا  يرد 

 ." تسین كانمشخ  وت  رب  هک  يراگدرورپ  تشهب و  ياهتمعن  ناحیر و  حور و  هب  ار  وت  داب  تراشب  دوخ ، شارف  رد  سورع  نوچمه 

ناماما و یلع و  ادـخ و  لوسر  وا  شیپ  دوش  رـضاح  گرم ،  ار  رفاـک  دـسر  رد  هک  یتقو  و  مالـسلا :  هیلع  قداـص ،  ترـضح  دومرف 
صخـش نیا  انامه  ادـخ ، لوسر  يا  : " دـیوگ دـیآ و  وا  کیدزن  لیئربج  سپ ،  مالـسلا .  مهیلع  توملا  کلم  لـیئاکیم و  لـیئربج و 

امش هب  تشاد  ضغب 
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تیب لها  وا و  لوسر  ادخ و  هب  تشاد  ضغب  نیا  لیئربج ،  يا  " : دـیامرف یم  ادـخ  لوسر  .وا " هب  شاب  هتـشاد  ضغب  سپ  تیب ،  لها 
وا و لوسر  ادخ و  هب  تشاد  ضغب  صخش  نیا  توملا ،  کلم  يا  : " دیوگ لیئربج  سپ  .وا " هب )   ) شاب هتشاد  ضغب  سپ  وا ، لوسر 
، ادخ هدـنب  يا  دـیوگ : یم  وا و  هب  دوش )  ) کیدزن توملا  کلم  .وا " يارب  ریگب  تخـس  وا و  هب  شاب  هتـشاد  ضغب  سپ  شتیب ،  لها 

 " هن : " دـیوگ یم  ایند "؟ یناگدـنز  رد  یتسج  کسمت  گرزب  نابهگن  هب  یتفرگ ؟  ار  دوخ  ناـما  تئارب و  یتفرگ ؟  ار  دوخ  يدازآ 
هک ار  هچنآ  اما  شتآ .  وا و  باذـع  دـنوادخ و  بضغ  هب  ادـخ  نمـشد  يا  ار  وت  داب  تراـشب  : " وا هب  توملا  کـلم  دـیوگ  یم  سپ 

ندروآ نوریب  ار  شناـج  دروآ  نوریب  نآ ،  زا  سپ  .وـت " هب  دـش  لزاـن  يدیـسرت ،  یم  ار  هچنآ  و  وـت ، زا  دـش  توـف  یتـشاد ،  وزرآ 
ار وا  یتقو  و  نآ .  يوب  زا  دوش  تیذا  دننکفا و  يو  يور  هب  نهد  بآ  هک  ار  ناطیش  دصیـس  وا  حور  هب  درامگب  نآ  زا  سپ  یتخس ، 

 . یهتنا نآ .  هلعش  نآ و  داب  شزو  زا  وا  رب  دوش  لخاد  شتآ ،  ياهرد  زا  يرد  شیور  هب  دوش  زاب  دنهن ، ربق  رد 

 ، تسا تمایق  ملاع  ملاع و  نیا  نیب  طسوتم  ملاع  خزرب  و  تسوا .  تمایق  هئـشن  زا  يا  هنومن  سک  ره  خزرب  ملاع  هک  تسناد  دیابب  و 
هچنانچ تسا .  زاب  نآ  يوس  هب  منهج  تشهب و  زا  يا  هنزور  و 
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رفح نم  هرفح  وءا  هنجلا ،  ضایر  نم  هضور  اما  ربقلا  يوبن :  فورعم  ثیدح  رد  و  هدش ،  نآ  هب  هراشا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لیذ  رد 
 . تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  ( 872  ) نارینلا

زا ار  ران  تنج و  تراشب  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  دوخ  لامعا  روص  راثآ و  هنیاعم ،  راـضتحا و  تقو  رد  ناـسنا  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
 ، هدش لصاح  بلق  رد  لاعفا  لامعا و  زا  هک  يراثآ  دوش ، یم  فشک  يا  هزادنا  ات  وا  رب  راثآ  نیا  هچنانچ  .دونش و  یم  توملا  کلم 

.دنک یم  هنیاعم  زین  ار  راشف ، تملظ و  ردص و  قیض  ترودک و  لثم  اهنیا ، دادضا  و  تعسو ،  ردص و  حرش  تینارون و  زا 

لامج فطل و  تایلجت  راثآ  نآ ،  رد  و  هیلاـمج ،  هفطیل و  هفیطل  تاـحفن  هنیاـعم  يارب  دوش  دعتـسم  بلق  خزرب  هنیاـعم  دزن  رد  سپ ، 
.دشاب نامیا  تداعس و  لها  زا  رگا  دنک ، زورب 

بح و ینـسح و  هقباس  لها  زا  رگا  ددرگ ، هتخورفا  شبلق  رد  بوبحم  لاـمج  قاـیتشا  شتآ  دـنک و  ادـیپ  هللا  ءاـقل  بح  بلق  سپ ، 
 . تسا یتامارک  یتاذل و  هچ  قوش  یلجت و  نیا  رد  هک  دنادن  یسک  دنوادخ  زج  و  هدوب .  یبوبر  هبذج 

مد رد  نایعلاب  ار  اهنآ  و  دوش ، تیانع  شلامعا  نامیا و  هزادنا  هب  وا  هب  یلاعت  قح  تامارک  زا  هدوب ،  حـلاص  لمع  نامیا و  لها  رگا  و 
لقتنم ملاع  نیا  زا  رورـس  تجهب و  تحار و  حور و  اب  دوش و  لصاح  وا  رد  قح  تامارک  ءاقل  توم و  قایتشا  سپ ،  .دـنیبب  راضتحا 

رورس تجهب و  نیا  تذل  .دوش و 
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.درادن ییایند  ياه  هقیاذ  یکلم و  ياهمشچ  ار  تامارک  نیا  تی  ؤر  تقاط  ار و 

رد هچنآ  دوخ و  هرهب  ظح و  هزادنا  هب  سک  ره  دـشاب ، هئیـس  لاعفا  هحیبق و  لامعا  قافن و  رفک و  دوحج و  تواقـش و  لها  زا  رگا  و 
ادـیپ وا  رد  یبالقنا  تشحو و  ناـنچ  و  دوش ، فشک  هنومن  وا  يارب  ایقـشا  راد  یهلا و  رهق  بضغ و  راـثآ  زا  هدومن ،  بسک  اـیند  راد 

راشف و یتخـس و  نانچ  توادـع  ضغب و  نیا  رثا  رد  .دـشابن و  قح  هیرهق  هیلالج و  تاـیلجت  زا  رتضوغبم  وا  شیپ  زیچ  چـیه  هک  دوش 
تـسا یـصاخشا  يارب  نیا  .دمهفب و  ار  نآ  هزادنا  دناوت  یمن  یـسک  قح  سدقم  تاذ  زج  هک  دوش  لصاح  وا  يارب  یباذع  تملظ و 

يا هنومن  دندرک  هک  یبسک  هزادنا  هب  رئابک  یصاعم و  لها  يارب  .دندوب و  وا  يایلوا  ادخ و  نمشد  قفانم و  دحاج و  ملاع  نیا  رد  هک 
اب ار  اهنآ  سپ ،  تسین .  ملاع  نیا  زا  لاقتنا  زا  رتضوغبم  اهنآ  شیپ  زیچ  چیه  لاح  نیا  رد  و  دوش ، رهاظ  اهنآ  يارب  ناشدوخ  منهج  زا 

.دیاین تسرد  هزادنا  هب  هک  لاح  نیا  رد  تساهنآ  لد  رد  ییاهترسح  .دننک و  لقتنم  تمحز  یتخس و  راشف و  فنع و 

نیا رذب  .دیامن و  یم  هدوبن  علطم  نآ  زا  هدوب و  دوخ  رد  هچنآ  هنیاعم  راضتحا ، هنیاعم و  تقو  رد  ناسنا  هک  دـش  مولعم  نایب  نیا  زا  و 
 ، فراعم لها  يارب  دوب  یباجح  ام و  بیاعم  يور  هب  دوب  يرتاس  هدرپ  ییایند  تایح  هدومن .  دوخ  دوجو  تکلمم  رد  دوخ  ار  هنیاعم 

دش و هتشادرب  هک  هدرپ  نیا 
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ملاوع رد  ناسنا  .دنک  یم  دوهش  ار  نآ  زا  يا  هنومن  دوب ، هدرک  هیهت  دوخ  دوب و  دوخ  رد  هک  هچنآ  ناسنا  دش ، قرخ  هک  باجح  نیا 
قالخا هحلاص و  لامعا  زا  ملاـع  نیا  رد  هچ  ره  و  دـید ، دـهاوخن  هدرک  هیهت  ملاـع  نیا  رد  دوخ  هچنآ  زج  باـقع  باذـع و  زا  رگید 

وا هب  شیوخ  لضفت  هب  قح  هک  يرگید  ياهتمارک  اب  دـنیبب  ناـیع  هب  ار  نآ  تروص  ملاـع  نآ  رد  هتـشاد ،  هحیحـص  دـیاقع  هنـسح و 
ترضح زا  هک  دنک  یم  لقن  عمجم  زا  یفاص  رد  ( 873  ) هیالآ  ... هری اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  .دیامرف  تیانع 

 . هعماجلا اهیمـسی  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  و  نآرقلا ،  یف  هیآ  مکحءا  یه  هک  دـنک  یم  ثیدـح  مالـسلا ،  هیلع  ریما ،
(874)

ندرگ رب  ار  سدـقم  تاذ  نآ  تعاطا  قوط  مینک و  ادـیپ  وا  ياـیلوا  یلاـعت و  قح  هب  تبحم  ملاـع  نیا  رد  رگا  هک  تسناد  دـیاب  سپ 
رگا سکع ،  هب  .ددرگ و  رهاـظ  اـم  رب  هلیمج  تروـص  اـب  تقیقح  نیع  هنیاـعم  تقو  رد  مینک ،  یناـبر  یهلا و  ار  بلق  ههجو  مـیهن و 

هنیاعم تقو  رد  و  دوش ، هتشک  نآ  رد  ایلوا  قح و  توادع  مخت  تسا  نکمم  مک  مک  دش ، فرـصنم  قح  زا  دش و  ییایند  بلق  ههجو 
 . يدینش هچنانچ  دنک ، زورب  نآ  زا  هشحوم  هبیرغ  راثآ  دنک و  تدش  توادع  نیا 

راد وا و  يایلوا  قح و  بناج  هک  ار  نآ  ههجو  دنک و  یهلا  ار  بلق  تلاح  ناسنا  هک  تسا  رما  نیا  هب  تبظاوم  روما  تامهم  زا  سپ ، 
و دنک ، هجوتم  وا  تمارک 
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سفن و رب  دامتعا  دیاب  ناسنا  یلو  دوش ، یم  لصاح  هتبلا  تدابع  تعاطا و  هب  تبظاوم  سدقم و  تاذ  يامعن  ءالآ و  رد  رکفت  اب  نیا 
شلد رد  ار  شدوخ  تبحم  هک  دـهاوخب  یلاعت  قح  زا  يراز  عرـضت و  اب  تاولخ ،  رد  اصوصخ  لاح ،  ره  رد  و  دـنکن ، دوخ  لاـمعا 

اعد نیا  هتبلا  .دنک  نوریب  شلد  زا  ار  شدوخ  ریغ  ایند و  تبحم  و  دشخب ، ینـشور  شتبحم  تفرعم و  رون  هب  ار  شبلق  دـیامرف و  ءاقلا 
سپ یلو  تسا ،  لکشم  ادج  نآ  لاوز  شهاوخ  ایند  هب  طرفم  تبحم  اب  هک  اریز  یلو  تسا ،  ناسل  هقلقل  ضحم  زغمیب و  رما  لوا  رد 

دنک ادـیپ  تقیقح  هک  تسا  دـیما  ار ، اـیند  بح  هئیـس  جـیاتن  هللا و  هبحم  هنـسح  جـیاتن  ندـنامهف  لد  هب  تبظاوم و  رکفت و  یتدـم  زا 
 . هللاءاشنا

تسا یلاعت  قح  ضغب  بح و  ینعم  رد  لصف ، 

يانعم نآ  هب  هدـش ،  دراو  هفیرـش  ثیداحا  نآرق و  ناسل  رد  هک  هنءاش ،  یلاعت  قح  هب  اـهنیا  لاـثما  ضغب و  بح و  تبـسن  هک  نادـب 
رـصتخم نیا  رد  و  تسا .  هزنم  نآ  زا  یلاعت  قح  هک  تسا ،  یناسفن  لاعفنا  تافـص  نیا  لاثما  همزـال  هک  اریز  تسین .  یفرع  مهاـفتم 

 : مینک یم  تعانق  هیلامجا  هراشا  هب  سپ  تسین ،  بسانم  باب  نیا  رد  لیصفت 

ملاع هک  هیعیبط ،  هیکلم  هئشن  لوصح  هیدرجت و  هیبیغ  ملاوع  زا  لزنت  زا  سپ  هک  تسا  لاوحا  فاصوا و  زا  يرایـسب  هک  تسناد  دیاب 
هک نیینوطـالفا ،  هچناـنچ  مزاول ،  راـثآ و  رد  تسا  هیدرجت  هیبـیغ  روص  زا  ریغ  هک  دـنیآ  رد  یتروـصب  تسا ،  قرفلا  قرف  هکلب  قرف 

حاورا رهاظم  ار  هیکلم  تادوجوم  مامت 
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يرهوج ریغ  دوجو  هب  ملاـع  نیا  رد  هک  ار  یتاـیفیک  ضراوع و  دـنناد ، یم  هینوطـالفا  لـثم  لاـثما  هیتوکلم و  قیاـقح  هلزاـن  هیبـیغ و 
لاثما هک  مییوگ  نینچ  نیاربانب ،  دنناد ، یم  تسا ،  دوجوم  اهنآ  دوجو  نیع  هب  هک  اهنآ ، هیتاذ  تایلجت  روص  ملاع  نآ  رد  دندوجوم ،

 ، هیدرجت تءاـشن  هیبـیغ و  ملاوع  رد  تسا ،  یلاـعفنا  دـیدجت و  هوحن  کـی  اـب  مزـالم  کـلم  ملاـع  رد  هک  لاوـحا ،  فاـصوا و  نیا 
هب اـهنآ  زا  تاریبعت  و  دـندوجوم ، صیاـقن  عیمج  زا  اربم  هزنم  تروص  کـی  هب  تیدـحا ،  ماـقم و  یهلا و  ءامـسا  ملاـع  رد  اـصوصخ 

هیفطل و هیلامج و  تایلجت  هک  ار ، هیمیحر  هینامحر و  تایلجت  الثم  تسا .  ملاع  نیا  زا  ریغ  یبوبر ،  عقـص  اـی  هیدرجت ،  هئـشن  بسح 
زا نیا  و  تسا .  لاعفنا  اب  مزـالم  فطلت  تمحر و  بح و  تروص  هب  دـنک ، ادـیپ  روهظ  ملاـع  نیا  رد  رگا  مییوگ ،  زین  هیـسنا  هیبح و 

هدش لزان  ملاع  نیا  رد  نآ  زا  ءزج  کی  هک  تسا  ءزج  دـص  تمحر  يارب  زا  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  تسا .  ملاع  نیا  قیـض  تدـش 
نآ لاثما  نیدلاو و  دنزرف و  نیب  تمحر  لثم  ( 875  ،) تسا ققحتم  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  ییاهتمحر  نیا  ءزج  کی  نآ  هب  و  تسا ، 

هلمجلاب .دنک و  ادـیپ  روهظ  بضغ  ضغب و  تروص  هب  ملاع  نیا  رد  تسا ،  لالج  تایلجت  زا  هک  هیکلام ،  هیرهق و  تایلجت  هچنانچ  . 
و دندوجوم ، تاذ  نیع  هب  تایلجت  نآ  و  تسا .  لالج  لامج و  تایلجت  و  تیراهق ،  تینامحر و  بضغ  ضغب و  بح و  نطاب  ، 
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دوجوم ملاع  نیا  رد  هک  تسا  ییاهتضغبم  اهتبحم و  تیراهق  تینامحر و  روهظ  هچنانچ  درادن ، هار  اهنآ  رد  لاعفنا  ددجت و  ترثک و 
 . تسین اوران  تاماقم  یـضعب  رد  يرگید  هب  کی  ره  زا  ریبعت  تسا ،  رهظم  رد  یلجتم  رهاظ  و  رهاـظ ، رد  یناـف  رهظم  نوچ  و  تسا . 

 . ملاعلا هللاو  تسا .  تمارک  تمحر و  هب  وا ، بح  و  تسا ،  ماقتنا  تیراهق و  هب  روهظ  دبع  هب  یلاعت  قح  ضغب  نیاربانب ، 

نورشعلا عساتلا و  ثیدحلا 

مهن تسیب و  ثیدح 

دمحءا نع  ییحی ،  نب  دمحم  نع  هنع ،  هللا  یـضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مهمدقءا ،  نیثدحملا و  لضفءا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
یبنلا هیصو  یف  ناک  لوقی  مالسلا ،  هیلع  هللادبعابءا ،  تعمس  لاق  رامع ، نب  هیواعم  نع  نامعنلا ،  نب  یلع  نع  یسیع ،  نب  دمحم  نب 

 : لاق مث  ینع .  اهظفحاف  لاصخب ،  کسفن  یف  کیـصوءا  یلع ،  ای  لاـق :  نءا  مالـسلا ،  هیلع  یلعل ،  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ، 
 ، هثلاثلا .ادـبءا و  هنایخ  یلع  يرتجت  و ال  عرولا .  هیناثلاو ،  .ادـبءا  هباذـک  کیف  نم  نجرخی  و ال  قدـصلاف .  یلوالا  امءا  هنعءا .  مهللا 

و هنجلا .  یف  تیب  فلءا  هعمد  لکب  کل  ینبی  یلاعت .  هللا  هیـشخ  نم  ءاکبلا  هرثک  هعبارلا ،  و  هارت .  کـنءاک  هرکذ  زع  هللا  نم  فوخلا 
نوسمخلاف هالصلا  امءا  یتقدص :  یموص و  یتالص و  یف  یتنسب  ذخالا  هسداسلا ،  و  کنید .  نود  کمد  کلام و  کلذب  هسماخلا ، 

یف سیمخلا  هطسو و  یف  ءاعبرالا  هلوا و  یف  سیمخلا  رهشلا : یف  مایءا  هثالثف  مایصلا  امءا  و  هعکر ، 
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کیلع و  لیللا ،  هالـصب  کیلع  و  لیللا ،  هالـصب  کیلع  و  فرـست .  مل  تفرـسءا و  دق  لوقت  یتح  كدـهجف  هقدـصلا  امءا  و  هرخآ ، 
و لاح ،  لک  یلع  نآرقلا  هوالتب  کیلع  و  لاوزلا ،  هالصب  کیلع  و  لاوزلا ،  هالصب  کیلع  و  لاوزلا ،  هالصب  کیلع  و  لیللا ،  هالصب 

يواسم و  اهبکتراف ، قالخءالا  نساحمب  کیلع  و  ءوضو ، لک  دنع  كاوسلاب  کیلع  و  امهبیلقت ، کتالص و  یف  کیدی  عفرب  کیلع 
(876  .) کسفن الا  نم  ولت  الف  لعفت ،  مل  ناف  .اهبنتجاف  قالخالا 

 : همجرت

هیلع یلع ،  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، تیـصو  رد  دومرف  یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  مدینـش  دـیوگ  راـمع  نبا 
زا سپ  نم ".  زا  ار  اهنآ  رادـهگن  ییاهیبوخ ،  هب  تدوخ  ناـج  رد  ار  وت  منک  یم  شرافـس  یلع ،  يا  : " دومرف هک  دوب  نیا  مالـسلا ، 

یمود و  هاگچیه .  یغورد  وت  ناهد  زا  دوشن  جراـخ  تسا .  يراـتفگ  تسار  یلوا ،  اـما  .ار  وا  اـمرف  تناـعا  ادـنوادخ ،  : " تفگ نآ 
هیرگ مراهچ  ینیب .  یم  ار  وا  ییوگ  هچنانچ  تسا  دنوادخ  زا  یکانـسرت  موس ،  .زگره  تنایخ  رب  نکم  تئرج  و  تسا .  يراگزیهرپ 

لاـم و تسا  وت  ندیـشخب  مجنپ ،  تشهب .  رد  هناـخ  رازه  یکـشا  هرطق  ره  هب  وت  يارب  دوش  یم  اـپرب  تسا .  دـنوادخ  سرت  زا  رایـسب 
هـس سپ  هزور  اما  تعکر ،  هاجنپ  زامن  اـما  ما :  هقدـص  هزور و  زاـمن و  رد  تسا  نم  هقیرط  نتفرگ  مشـش ،  تنید .  هار  رد  ار  تنوخ 

رد هبنشراهچ  و  لوا ،  رد  هبنشجنپ  هام :  رد  زور 
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و يدرکن .  فارـسا  هکنآ  لاح  مدرک و  فارـسا  ییوگ  هکنآ  ات  دوخ  تقاط  ردـق  هب  هقدـص  اـما  و  نآ ،  رخآ  رد  هبنـشجنپ  و  طـسو ،
هب داب  وت  رب  و  رهظ ، زامن  هب  داب )  ) وت رب  و  بش .  زامن  اب  شاب  مزالم  و  بش ،  زامن  اـب  شاـب )   ) مزـالم و  بش ،  زاـمن  اـب  شاـب  مزـالم 

كاوسم هب  داب  وت  رب  .ار و  اـهنآ  ندـنادرگرب  زاـمن و  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  ندومن  دـنلب  هب  داـب  وت  رب  و  لاـح .  ره  رد  نآرق  ندـناوخ 
نک يرود  اهنآ  زا  سپ  قالخا ،  ياهیدـب  و  نک ،  باکترا  ار  نآ  سپ  قالخا ،  ياهییوکین  داب  وت  رب  و  ییوضو .  ره  دزن  رد  ندومن 

" .ار دوخ  رگم  نکم  تمالم  يدرکن ،  رگا  سپ  . 

لاعفا و قلطم  رد  نآ  لامعتـسا  نیاربانب ،  و  تسا .  حارـص  رد  هچناـنچ  تسا ،  يوخ  ياـنعم  هب  تسا و  تلـصخ  عمج  لاـصخ  حرش 
وحن نیا  رد  ات  دـشاب ، يوخ  زا  معا  تلـصخ  دـیاش  و  تسا .  زاجم  تسا ،  دراو  نآ  ریغ  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  هچنانچ  قالخا ، 

.دشاب تقیقح  قیرط  هب  تالامعتسا 

لاـمک يوـقت و  تدـش  اـی  يوـقت  ياـنعم  هب  تسا ،  ود  ره  رد  ءار ، رـسک  هب  عری  عرو  ردـصم  هـعر  و  ءار ، حـتف  هـب  عاروـلا ،  هلوـق : 
نآ يرادـهاگن  سفن و  فک  تقیقح  رد  عرو  هک  اریز  دـشاب ، هدـش  ذـخا  هتففک  يا  اعیروت ، هتعرو  زا  دـیاش  و  تسا .  يراـگزیهرپ 

اذا .ءاملا  نع  لبالا  تعرو  لاقی :  .دشاب  ذوخءام  در  يانعم  هب  عرو  زا  ای  لقع .  عرش و  دودح  زا  يدعت  زا  تسا 
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.اهنآ باکترا  دوخ و  تایهتشم  زا  ینک  یم  در  ار  سفن  هک  اریز  هتددر ، 

هءارجلا دـیز : یبءا  نع  حاحـصلا  یف  تسا .  روما  رد  مادـقا  ترثک  تعاجـش و  تراسج و  يانعم  هب  لاعتفا  باب  زا  ئرتجت  ـال  هلوق : 
 . مادقملا يرجلا ،  تسا :  حاحص  رد  زین  و  هعاجشلا .  هعرجلا  لاثم 

تـشاداو ریـس  هب  ار  نآ  هک  یتقو  رد  .اهدهجءا  هتباد و  دهج  لاقی :  هقـشملا .  هقاطلا و  اهحتف ، میجلا و  مضب  دهجلا ، كدهجف  هلوق : 
 . تسا بسانم  یناعم  همه  ثیدح  نیا  رد  و  تسه .  زین  يراشفاپ  تیدج و  يانعم  هب  دهج  و  شتقاط .  قوف 

يا مکـسفنا ،  مکیلع  نآ .  ياج  هب  ای  يدـعتم  لعف  يانعم  هب  دوش  یم  لامعتـسا  و  تسا ،  لعف  مسا  کیلع  لیللا  هالـصب  کیلع  هلوق 
هب دش ، يدعتم  ءاب  اب  رگا  هک  تسا  هتفگ  نیرحبلا  عمجم  رد  و  هیدـعت .  يارب  هن  تسا  تیوقت  دـیکءات و  يارب  ءاب  نیاربانب ،  .اومزلا و 

دیاش .دنیوگ و  یم  رما  نآ  نءاش  رد  هغلابم  ماقم  رد  یبرع  رد  و  تسین .  یسراف  رد  ریبعت  وحن  نیا  و  ( 877  .) تسا کسمتسا  يانعم 
هفراعتم تاریبعت  اب  قباطم  نالف  هب  داب  وت  رب  لثم  هب  نآ  همجرت  اما  .راک و  نالف  هب  بسچب  دشاب : نینچ  یـسراف  رد  نآ  هب  بیرق  ریبعت 

 . مییامن یم  لصف  دنچ  همدقم و  نمض  رد  ار  فیرش  ثیدح  تابسانم  نایب  هللاءاشنا  ام  و  تسین . 

همدقم

تسا یلع ع  ترضح  دوخ  ایاصو  نیا  رد  ربمایپ  بطاخم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  بانج  هک  ییاهتیصو  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدیدع  تاهج  زا  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
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 . هدوب مهم  یلیخ  ناشکرابم  رظن  رد  دندومرف  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  الوم  بانج  هب  هلآ ، 

هحماسم لامتحا  هب  دندوب )  ) نآ زا  رتهزنم  رورـس  نآ  هکنآ  اب  دـندومرف  تیـصو  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملا  ریما  بانج  هب  هکنآ  یکی 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  كرابم  رظن  رد  بلطم  دوخ  نوچ  یلو  دورب ، ناشیا  هب  تبـسن  هیهلا  رماوا  رد  هیعرـش و  دودح  رد 

نءاش هب  انتعا  تسا و  مهم  ناشیا  رظن  رد  هک  ار  يرما  هک  تسا  فراعتم  یلیخ  .دندومرفن و  يراددوخ  شرافس  زا  هدوب ،  مهم  یلیخ 
.دنک یم  نایتا  ار  نآ  دنادب  هک  یسک  هب  ولو  دیامن ، یم  شرافس  نآ  تیمها  راهظا  يارب  دراد ، نآ 

قوس هک  اریز  تسا ،  دیعب  ( 878  ...) ینعءا كایا  لیبق  زا  دشاب ، نیریاس  هب  لاصیا  يارب  ترـضح  نآ  هب  شرافـس  هکنآ  لامتحا  اما 
رما کسفن و  یف  هملک  هچنانچ  هدوب ،  راوگرزب  نآ  القتسم  رظن  روظنم  هتشاد و  هجوت  ترضح  دوخ  هب  هک  دهد  یم  تداهش  ثیدح 

هب یـضعب  مالـسلا ،  مهیلع  نیرهاط ،  همئا  نیب  و  تسا ،  هدوب  فراعتم  اهتیـصو  وحن  نیا  و  تسا .  دـهاش  تناعا  هب  ياعد  ظفح و  هب 
اهتیصو زا  یکی  رد  هچنانچ  دنا ، هدوب  ناراوگرزب  نآ  دوخ  روظنم  هک  تسا  مولعم  ناشتارابع  قوس  زا  کی  ره  و  هدوب ،  جیار  یضعب 

امش هب  تسا  نم  تیصو  نیا  مالسلا :  امهیلع  نیسح ،  ماما  نسح و  ماما  ترضح  هب  دیامرف  یم  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج 
هک تسا  مولعم  و  ( 879) .دسرب وا  هب  نم  باتک  هک  یسک  نآ  متیب و  لها  ریاس  رفن و  ود 
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نآ هقالع  تدش  و  بلطم ،  تیمها  تدش  زا  دنک  یم  فشک  اهتیصو  نیا  .دندوب و  لخاد  مالسلا ،  امهیلع  نینسح ،  تیـصو  نیا  رد 
بلطم و یگرزب  زا  فشک  تیصو ،  فرط  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج  ندوب  سفن  هملجلاب ،  یضعب .  هب  یضعب  ناراوگرزب 

.دنک یم  نآ  تیمها 

یتسس روتف و  دیامرف و  یطخت  لوسر  ترضح  تیـصو  زا  دوبن  نکمم  بانج  نآ  هدوب و  ریما  ترـضح  فرط  هکنیا  اب  هکنآ  رگید  و 
 . هدومرف ادا  ار  بلطم  هدیکا  تادیکءات  نیا  اب  فصو ،  نیا  اب  دیامن ،

ار اهنآ  نک )   ) ظفح دومرف : اهتیصو  تیمها  هب  رورس  نآ  رظن  بلج  يارب  ار ، وت  منک  یم  تیصو  دومرف : هکنآ  زا  سپ  هکنآ  رگید  و 
.امرف تناعا  ار  وا  ادنوادخ ، هک  درک  اعد  دنک ، نایتا  ار  تامهم  نیا  ترضح  هک  تشاد  هقالع  هکنآ  يارب  نآ ،  زا  سپ  و  نم .  زا 

رکذ هب  جاتحم  هک  نآ  ریغ  و  رارکت ، و  دیکءات ، نون  لیبق  زا  هدومرف ،  رکذ  هدح  یلع  اه  هلمج  زا  کی  ره  رد  هک  یتادیکءات  رگید  و 
 . تسین

یعفن راوگرزب  نآ  دوخ  يارب  روما  نیا  زا  کی  چـیه  رد  هک  تسا  مولعم  هتبلا  و  تسا .  تامهم  زا  بلاطم  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ ، 
یلو هلاـصا ،  تسا  هبطاـخم  فرط  هچرگ  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، باـنج  و  هدوب .  فرط  هب  ندـناسر  عفن  دوصقم  هکلب  تسین ،  روـصتم 

هک مینادب  دیاب  .دنامن و  نیمز  لوسر  بانج  ياهتیـصو  هک  مینک  تیدج  ناکمالا  یتح  دـیاب  تسا ،  كرتشم  یمومع  فیلاکت  نوچ 
هب هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  بانج  هقالع  تدش 
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نایب زرط  نیا  هب  هک  دـشاب  رایـسب  اهنآ  تیمها  دـشاب و  دایز  یلیخ  بلاطم  نیا  عفن  هک  دـنک  یم  اضتقا  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح 
 . ملاعلا هللاو  تسا  هدومرف 

تسا غورد  دسافم  رد  لصف ، 

نآ رکذ  میدـقت  زا  هک  تسا ،  غورد  زا  بانتجا  یتسار و  اب  تمزالم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  باـنج  ياـیاصو  زا  یکی 
حلاصم رب  میراد  یم  مدقم  ار  بذـک  دـسافم  رکذ  ام  و  هتـشاد .  تیمها  ایاصو  ریاس  زا  رتشیب  ناشمرتحم  رظن  رد  هک  دوش  یم  مولعم 

رئابک و زا  هسفن  یف  نآ  دوخ  .دنتـسه و  شداسف  حبق و  رب  قفتم  لقن  لقع و  هک  تسا )   ) يروما زا  هلیذر  نیا  هک  نادب  سپ  قدـص . 
شداسف حـبق و  هک  يرگید  دـسافم  دوش  بترتم  نآ  رب  هک  دوش  هاگ  هوالع ،  .دراد و  نآ  رب  تلـالد  راـبخا  هچناـنچ  تسا ،  شحاوف 

یم طقاس  مدرم  شیپ  رابتعا  هجرد  زا  يروط  هب  ناسنا  غورد ،  کی  فشک  هطساوب  هک  دوش  یهاگ  هکلب  تسین .  هقبوم  نیا  زا  رتمک 
هب نیا  زا  رتشیب  دـیاش  زیچ  چـیه  هک  ییوگغورد  هب  دوش  فورعم  یـسک  دـنکن  ادـخ  .درک  ناوتن  ار  شناربـج  رمع  رخآ  اـت  هک  دوش 

ثیداحا زا  یضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا .  رایسب  زین  نآ  يورخا  تابوقع  ینید و  دسافم  اهنیا ، رب  هوالع  .دنز و  یمن  همطل  ناسنا  تیثیح 
 . مییامن یم  بانتجا  مالک  لوط  زا  تسا  هجیار  هحضاو  روما  زا  بلطم  نوچ  و  مییامن ،  یم  افتکا  باب  نیا  رد  هفیرش 

، الافقءا رشلل  لعج  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  بوقعی  نب  دمحم  نع  لئاسولا  یف  يور 
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(880  .) بارشلا نم  رش  بذکلا  و  بارشلا ،  لافقالا  کلت  حیتافم  لعج  و 

و داد ، رارق  بارـش  ار  اهلفق  نآ  ییاهدیلک  و  ییاهلفق ،  رـش  يارب  داد  رارق  یلاعت  يادـخ  مالـسلا :  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترـضح  دومرف 
 . تسا رتدب  بارش  زا  ییوگغورد 

عجرم هک  یباتک  رد  و  تسا ،  هدش  رداص  مالـسلا ،  مهیلع  دمحم ، لآ  ملاع  زا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  نک  رکفت  يردـق  نونکا 
یم یقاب  رذـع  يارب  یهار  ایآ  نیبب  دـندومرف ، لوبق  ارنآ  مهیلع ،  هللا  ناوضر  املع ، مامت  هدـیدرگ و  روکذـم  تسا  تما  ياملع  مامت 

ام دوش ؟ یم  رگید  زیچ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) تمـصع تیب  لها  رابخا  هب  نامیا  فعـض  زا  زج  غورد  زا  يراگنا  لهـس  نیا  اـیآ  دـنام ؟
یم یـشاحت  رابخا  وحن  نیا  زا  تهج  نیا  زا  میتسین ،  فقاو  ار  توکلم  کلم و  هیونعم  تاطابترا  میناد و  یمن  ار  لاـمعا  هیبیغ  روص 

اـضرف .دـشاب  یم  نامیا  فعـض  لهج و  زا  هک  تسا  یلطاب  هقیرط  دوخ  نیا  و  مییامن ،  یم  الثم  هغلابم  هب  لمح  ار  اهنیا  لاثما  مینک و 
رتدب بارش  زا  تفگ  دوش  یم  ار  يزیچ  ره  ایآ  دشاب ؟ عقوم  هب  دیاب  هغلابم  نیا  ایآ  مینک ،  لمح  هغلابم  هب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هک 

؟  تسا رتالاب  بارش  زا  تفگ  ناوت  هغلابم  اب  هک  دشاب  میظع  نآ  رش  يروط  دیاب  ای  تسا ، 

(881  .) نامیالا بارخ  وه  بذکلا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  و 

 . تسا نامیا  یبارخ  ییوگغورد  هک  مالسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترضح  دومرف 

نامگ .دنکش  یم  ار  ناسنا  تشپ  دنازرل و  یم  ار  ناسنا  لد  رابخا  روط  نیا  اتقیقح 
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هک مینک  یم  ادیپ  هبنت  تقو  کی  یلو  هتفر !  نیب  زا  یلکب  شحبق  تسا  عیاش  سب  زا  هک  تسا  یلامعا  دـسافم  زا  غورد  هک  منک  یم 
 . میدیمهفن ام  دوخ  هتفر و  ام  تسد  زا  هقبوم  نیا  هطساو  هب  تسا  ترخآ  ملاع  تایح  هیامرس  هک  نامیا 

وسرت نابج و  نم  ؤم  ایآ  دش  لا  ؤس  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا ،  مهیلع  همئالا ،  نماث  ترـضح  زا  و 
(882  .) هن دومرف  دوش ؟ یم  باذک  ایآ  ضرع  يرآ .  دومرف  دوش ؟ یم  لیخب  ایآ  دش  لا  ؤس  يرآ .  دومرف  .دوش  یم 

زا غورد  ( 884  .) بذـکلا ابرلا  یبرءا  تسادـخ :  لوسر  تاشیامرف  زا  دومرف  هک  تسا  لوقنم  ( 883  ) هفیاطلا قودص  ترـضح  زا  و 
.دروآ یم  رد  تریح  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هدش  يروط  هب  ابر  رما  رد  دیدشت  هکنآ  اب  تسا .  رتالاب  ابر 

تسا و هدـش  بیذـکت  نآ  زا  رابخا  رد  مه  حازم  یخوش و  ناونعب  غورد  هک  تسا  نیا  دـشاب  نآ  تفتلم  دـیاب  ناسنا  هک  يروما  زا  و 
هک باب ،  ناونع  رد  هللا ،  همحر  لئاسو ،  بحاص  هچنانچ  .دـنهد  یم  زین  نآ  تمرح  هب  ياوتف  املع  و  هدـیدرگ ،  نآ  رما  رد  دـیدشت 

فیرش یفاک  زا  و  ( 885  .) ینثتـسا ام  ادع  لزهلا  دجلا و  ریبکلا و  ریغـصلا و  یف  بذکلا  میرحت  باب  هدومرف :  تسوا ،  ياوتف  قباطم 
: دومرف یم  دوخ  نادـنزرف  هب  مالـسلا ،  امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  ترـضح  دومرف  هک  دـناسر  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  هب  دـنس 

هک اریز  یخوش ،  ای  دشاب  يدج  هچ  دوخ ، ياهنخس  مامت  رد  گرزب  کچوک و  غورد  زا  دیزیهرپب 
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 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، ربمغیپ  هک  دیناد  یمن  ایآ  گرزب .  رما  رب  دنک  یم  ادیپ  تئرج  تفگ ،  غورد  کچوک  رما  رد  رگا  ناسنا 
دنک یم  دوخ  هشیپ  ار  ییارـسغورد  و  دسیون ، یم  قیدص  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  ات  دنک  یم  دوخ  هشیپ  ار  یتسار  ادخ  هدنب   " هک دومرف 

(886 ") .دسیون یم  باذک  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات 

كرتی یتح  نامیءالا  معط  دـبع  دـجیال  مالـسلا :  هیلع  ننینم  ؤملاریمءا  لاق  لاق  دـناسر ، هتاـبن  نب  غبـصا  باـنج  هب  دنـس  یفاـک  رد  و 
 . يدج یخوش و  رد  ار  غورد  دنک  كرت  هکنآ  رگم  ار ، نامیا  هزم  يا  هدنب  دشچ  یمن  ( 887  .) هدجو هلزه  بذکلا 

کحضیل بذکیف  ثدحی  يذلل  لیو  رذابءا ، ای  تسا :  يرافغ  رذابا  ترضح  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  يایاصو  رد  و 
(888  .) هل لیو  هل ،  لیو  موقلا .  هب 

.وا رب  ياو  وا ، رب  ياو  نآ .  هب  دندنخب  مدرم  ات  غورد  هب  دنک  مالک  لقن  هک  یسک  رب  ياو 

ناسنا هک  دـهاوخ  یم  تواقـش  تئارج و  یلیخ  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه ،  همئا  ادـخ و  لوسر  تادـیدشت  رابخا و  همه  نیا  اـب  نونکا 
یتسار هجهل و  قدص  هدـش ،  هدرمـش  همهم  رایـسب  دـسافم  زا  ییوگغورد  هچنانچ  .دـیامن و  همهم  هئیطخ  گرزب و  رما  نیا  هب  مادـقا 
 . مییامن یم  افتکا  نآ  ضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا ،  هدش  غیلب  حدم  نآ  زا  تیب  لها  رابخا  رد  و  تسا .  مهم  رایسب  نساحم  زا  راتفگ 

داهتجالا مکنم  اوریل  مکتنسلءا  ریغب  ریخلاب  سانلل  هاعد  اونوک  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  بوقعی  نب  دمحم 
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رما رد  تیدج  امش  زا  دننیبب  ات  شیوخ ،  ياهنابز  ریغ  هب  ییوکین  هب  مدرم  ناگدننک  توعد  دیشاب  دومرف : ( 889  .) عرولا قدصلا و  و 
.ار يراگزیهرپ  يراتفگ و  تسار  تدابع و  ریخ و 

نیرتمزـال تماـیق و  زور  نم  هب  امـش  نیرتـکیدزن  دومرف : هک  دـناسر  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  هب  دنـس  قودـص  باـنج  و 
 ، قلخ رد  تسامش  نیرتوکین  و  ار ، تناما  تسامش  نیرت  هدننک  ادا  و  ثیدح ،  رد  تسامش  نایوگتسار  وا ، تعافش  نم  رب  صاخشا 

(890  .) مدرم هب  تسامش  نیرتکیدزن  و 

نآ بتارم  عرو و  تقیقح  رد  لصف ، 

لوا تمسق 

 ، فورعم فراع  باـنج  هک  يروط  هب  ارنآ  دـنا و  هدرمـش  نیریاـس  لزاـنم  نیکلاـس و  لزاـنم  زا  یکی  ار  نآ  و  تسا .  عرو  ناـیب  رد 
تراـبع عرو  ینعی ،  ( 891  .) میظعت یلع  جرحت  وءا  رذـح ، یلع  یـضقتسم  قوت  وه  تسا :  هدومرف  فیرعت  يراـصنا  هللادـبع  هجاوخ 

يارب تسا  سفن  رب  يریگتخـس  ای  شزغل ،  زا  ندوب  كانـسرت  لاح  نیع  رد  و  سفن ،  ظفح  هبترم  رخآ  لماک و  يرادـهاگن  زا  تسا 
رئابک زا  بانتجا  هماع  عرو  هچناـنچ  تسا ،  رایـسب  بتارم  عرو  يارب  زا  هک  اریز  ار ، نآ  بتارم  ماـمت  دوش  لـماش  نیا  و  قح .  میظعت 
هراشا ( 892  ) ثیلثت فیرش  ثیدح  رد  هچنانچ  تامرحم ،  رد  عوقو  زا  فوخ  يارب  تسا  تاهبتشم  زا  بانتجا  هصاخ  عرو  و  تسا ، 

تـسایند هب  رظن  كرت  كولـس  لها  عرو  و  نآ ،  رزو  زا  زارتحا  يارب  تسا  تاهابم  زا  بانتجا  دهز  لها  عرو  و  تسا ،  هدـش  نآ  هب 
و هللا ،  لامج  دوهش  هللا و  باب  هب  لوصو  يارب  تسا  تاماقم  كرت  نیبوذجم  عرو  و  تاماقم ،  هب  لوصو  يارب 
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رد هچنآ  و  تسین .  دیفم  ام  لاح  هب  نآ  هب  لاغتـشا  هک  تسا  یحرـش  کی  ره  يارب  زا  و  تسا .  تایاغ  هب  هجوت  زا  بانتجا  ایلوا  عرو 
یماقم سک  چـیه  يارب  زا  و  تسا ،  هیورخا  تاماقم  هیونعم و  تالامک  هیاپ  هللا  مراحم  زا  عرو  هک  تسا  نآ  تسناد  دـیاب  ماـقم  نیا 

دیما هک  دریگ  یم  ورف  ار  وا  ترودـک  راـگنز و  يروطب  دـشابن ، عرو  ياراد  هک  یبـلق  و  هللا .  مراـحم  زا  عرو  هب  رگم  دوشن ، لـصاح 
تسا لزانم  نیرتمهم  هماع  يارب  لزنم  نیا  و  تسا .  عرو  هب  اهنآ  تلاقص  سوفن و  يافـص  .ددرگ  عطقنم  نآ  زا  هک  دشاب  اسب  تاجن 

زا شیب  مالسلا ،  مهیلع  تمـصع ،  تیب  لها  رابخا  بسح  هب  نآ  تلیـضف  و  تسا .  ترخآ  قیرط  رفاسم  تامهم  زا  نآ  لیـصحت  و  ، 
رابخا بتک  هب  رتشیب  بلاط  مینک و  یم  اـفتکا  باـب  نیا  رد  ثیداـحا  ضعب  رکذ  هب  اـم  .ددرگ و  روکذـم  قاروا  نیا  رد  هک  تسا  نآ 

.دیامن عوجر 

هیف عرو  داهتجا ال  عفنیال  هنا  ملعا  .داهتجالا و  و  عرولاو ،  هللا ،  يوتب  کیصوءا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  یفاک 
(893 .)

هک نادب  و  تدابع .  رد  تیدج  و  عرو ،  و  يراگزیهرپ ،  هب  ار  وت  منک  یم  تیـصو  يوار :  هب  مالـسلا  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
.دشابن نآ  رد  عرو  هک  یتروص  رد  درادن  هدیاف  تدابع  رد  تیدج 

مولعم و  تسا .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  عرو  نودـب  تاداـبع  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  نیا  و  ( 894  .) تسا تیاور  زاب  نومـضم  نیا  هب  و 
 ، تادابع گرزب  هتکن  تسا 
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.دوشن لصاح  لماک  يراگزیهرپ  دیدش و  عرو  نودـب  تعیبط ،  کلم و  رب  تسا  توکلم  رهق  تسا و  نآ  ضایترا  سفن و  دایقنا  هک 
تارودک و زا  ار  هحفـص  ات  تسا .  هدـیافیب  یـشاقن  دریگن و  تروص  اهنآ  رد  یـشقن  دنتـسه ، ادـخ  یـصاعم  هب  يالتبم  هک  یـسوفن 

ترودک زا  سفن  يافص  نودب  تسا ،  سفن  هیلامک  تروص  هک  تادابع ،  سپ ،  .درک  ناوتن  یشاقن  ینکن ،  فاص  كاپ و  تافاثک 
 . حوریب تسا  یبلاق  ینعمیب و  تسا  یتروص  و  دنکن ، يا  هدیاف  یصاعم 

هللادنع ام  لانیال  هناف  عرولاب ،  مکیلع  لاق :  مث  دهز ، رمءاف و  مالـسلا ،  هیلع  هللادبعوبءا ،  انظعو  لاق  هفیلخ ،  نب  دـیزی  نع  هدانـساب  و 
(895  .) عرولاب الا 

: دومرف نآ  زا  سپ  و  درک ، ایند  دهز  هب  توعد  دومرف و  یتاشیامرف  و  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  ار  ام  دومرف  هظعوم  دیوگ : يوار 
هک یناسنا  فیرـش ،  ثیدـح  نیا  بسح  هب  سپ  عرو ".  هب  رگم  تسا  دـنوادخ  دزن  هچنآ  دوشن  لین  هک  اریز  عرو ،  هب  داـب  امـش  رب  "

 . تساهتواقش اهنالذخ و  نیرتگرزب  نیا  و  تسا .  مورحم  هدومرف  ناگدنب  هب  هدعو  یلاعت  قح  هک  یتامارک  زا  درادن  عرو 

دسرن ام  تیالو  دومرف : ( 896  .) عرولا لمعلاب و  الا  انتیال  لانتال و  لاق :  هنءا  دناسر  مالسلا ،  هیلع  رقاب ، ترضح  هب  دنـس  لئاسو  رد  و 
 . عرو لمع و  اب  رگم 

دـص ياراد  هک  يرهـش  رد  هک )   ) یـسک ام  نایعیـش  زا  تسین  دیامرف : مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
زین فیرش  یفاک  رد  و  ( 897) .دشاب رتعرو  اب  وا  زا  تسا  تیعمج  رازه 
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(898  .) تسا هدش  تیاور  نومضم  نیدب 

تامرحم زا  بانتجا  سک  ره  و  تسا ،  هللا  مراحم  زا  باـنتجا  عرو  لاـمک  رد  نازیم  هفیرـش ،  تاـیاور  بسح  هب  هک  تسناد  دـیاب  و 
زا هک  اریز  دیامنن ، سویءام  ار  وت  دنکن و  گرزب  ترظن  رد  ناطیـش  ار  رما  نیا  سپ ،  .دیآ  رامـشب  مدرم  نیرتراد  عرو  زا  دـنک  هیهلا 

تـسا نکمم  روط  هچ  دیوگ : یم  باب  نیا  رد  الثم  .دزادنا  یم  يدـبا  تواقـش  هب  سءای  هار  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نوعلم  نآ  تداع 
سواسو نیعل و  نآ  دیاکم  زا  نیا  دشاب ! هتشاد  عرو  رتشیب  اهنآ  مامت  زا  ناسنا  تسا  رتشیب  ای  تیعمج  رازه  دص  ياراد  هک  يرهش  رد 

تسا و تایاور  نیا  لومـشم  دنک  بانتجا  هیهلا  تامرحم  زا  سک  ره  تایاور  بسح  هب  هک  تسا  نیا  نآ  باوج  تسا .  هراما  سفن 
سفن تضایر  یئزج  اب  ناسنا  هکلب  تسین ،  یلکشم  رایسب  راک  هیهلا  تامرحم  بانتجا  .دیآ و  یم  رامشب  مدرم  نیرتکانعرو  هرمز  زا 

تیب و لها  تیالو  تحت  رد  دـشاب و  تاـجن  تداعـس و  لـها  دـهاوخب  ناـسنا  هتبلا  .دـنک  تاـمرحم  عیمج  كرت  دـناوت  یم  مادـقا  و 
لمحت و يراشفاپ و  يردق  دبال  دوش ، یمن  دشاب ، هتـشادن  تیـصعم  رد  ربص  مه  هزادـنا  نیا  ات  و  دـشاب ، یلاعت  قح  تمارک  لومـشم 

 . تسا مزال  ضایترا 

تناما تقیقح  تنایخ و  دسافم  نایب  رد  میمتت : 

زا دـعب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوـسر  باـنج  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا .  مزـال  نآ  هب  هراـشا  هک  تسا  يا  هتکن  ماـقم  نیا  رد 
اب ار ، تنایخ  رب  تئرج  مدع  نآ  هب  تسا  هدومرف  عیرفت  عرو ،  هب  تیصو 
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مهافتم زا  یمعا  ینعم  کی  هب  ار  تنایخ  دـیاب  اـی  سپ  يدینـش .  هچناـنچ  نآ  زا  معا  اـی  تسا ،  تاـمرحم  قلطم  هب  عجار  عرو  هکنآ 
ار هللا  یلا  ریـس  عناوم  باـکترا  قلطم  اـی  ار  یـصاعم  قـلطم  دـیاب  هک  تسا  نآ  نآ  و  ددرگ ، عرو  اـب  قباـطم  اـت  درک  ینعم  نآ  یفرع 

ضرءالا تاومـسلا و  یلع  هنامءالا  انـضرع  انا  هفیرـش :  هیآ  رد  هچنانچ  دنتـسه ، قح  تاناما  هیهلا  فیلاـکت  هک  اریز  درمـش ، تناـیخ 
فرص و  دنتـسه ، قح  تاناما  اوق  حراوج و  اضعا و  مامت  هکلب  ( 900 ،) دنا هتسناد  هیهلا  فیلاکت  نیرسفم  ضعب  هیالا  ( 899  ) هیالآ ...

 : تساهتنایخ هلمج  زا  قح  ریغ  هب  ار  بلق  دندومن  هجوتم  و  تسا ،  تنایخ  قح  ياضر  فالخرب  ار  اهنآ 

تسود هدرپس  ظفاح  هب  هک  تیراع  ناج  نیا 

منک يو  میلست  منیبب و  شخر  يزور 

ماـمت ییوگ  .دـنا  هداد  رکذ  هب  صیـصخت  ارنآ  نآ  تیمها  تدـش  زا  و  دـشاب ، نآ  فراـعتم  ياـنعم  ناـمه  تناـیخ  زا  دارم  هکنآ  اـی 
تناـما و در  عوضوم  رد  ار )  ، ) مالـسلا مهیلع  نیموـصعم ،  راـبخا  یـسک  رگا  و  تسا .  تناـما  رد  تناـیخ  زا  باـنتجا  عرو  تقیقح 

یتاذ حبق  هکنآ  رب  هوالع  هتـشاد ،  تیمها  سدقم  عراش  رظن  رد  ردـق  هچ  ینعم  نیا  هک  دـمهف  یم  دـنک ، هظحالم  تنایخ  زا  بانتجا 
تسا مولعم  .دومن و  نیطایش  لذرا  هب  قحلم  درمـش و  جراخ  دیاب  یناسنا  سنج  هرمز  زا  ار  نئاخ  و  تسین ،  یفخم  یلقع  چیه  رب  نآ 

.دش دهاوخ  راوگان  تخس و  وا  رب  یناگدنز  زین  ملاع  نیا  رد  دش ، یفرعم  مدرم  نیب  رد  یتسردان  تنایخ و  هب  هک  یسک 

اب یضعب  تدضاعم  تنواعم و  اب  ایند  رد  ناسنا  عون 
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جراخ تیرـشب  هعماج  زا  هکنآ  رگم  تسین ،  روسیم  سک  چیه  يارب  يدارفنا  یناگدـنز  دـنکب ، دـناوت  یم  تحار  یناگدـنز  یـضعب 
يادخ رگا  هک  دخرچ ، یم  رگیدکی  هب  مدرم  دامتعا  رب  شگرزب  خرچ  یعامتجا  یناگدنز  و  ددرگ ، قحلم  یشحو  تاناویح  هب  هدش 

تناما و رب  دامتعا  گرزب  هیاپ  و  دـننک ، یناگدـنز  یتحار  اب  دـنناوتب  تسین  نکمم  دوش ، هتـشادرب  ناـسنالا  ینب  زا  داـمتعا  هتـساوخن 
 ، تسا جراخ  هیناسنا  هعماج  يوضعمه  تیندم و  زا  تسین و  نانیمطا  دروم  نئاخ  صخش  سپ ،  تسا .  هدش  هتـشاذگ  تنایخ  كرت 

تسیز یگنت  یگدنز  تخس و  تلاح  هچ  اب  یصخش  نینچ  تسا  مولعم  .دنریذپ و  یمن  تیوضع  هب  هلـضاف  هنیدم  لفحم  رد  ار  وا  و 
ياهلد يارب  و  مییامن ،  یم  رکذ  عوضوم  نیا  رد  تمـصع  تیب  لها  زا  یثیدح  دنچ  هدـیاف  میمتت  يارب  باب  نیا  رد  ام  .دـیامن و  یم 

.دنک یم  تیافک  هزادنا  نیمه  زاب  ياهمشچ  رادیب و 

یـش ء کلذ  ناف  هدوجـس ،  لجرلا و  عوکر  لوط  یلا  اورظنت  ال  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  بوقعی  نب  دـمحم 
(901  .) هتنامءا ءادءا  هثیدح و  قدص  یلا  اورظنا  نکل  و  کلذل ،  شحوتسا  هکرتولف  هداتعا ، 

هب تسا  هدومن  تداع  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک  اریز  درم ، دوجس  عوکر و  لوط  هب  دینکن  رظن  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
.وا تناما  ءادا  يراتفگ و  تسار  هب  دینک  رظن  نکیلو  نآ ،  يارب  دتفا  یم  تشحو  هب  دنک  شکرت  رگا  نآ ، 

کیلع و لاق :  مالسلا .  کئرقی  روفعی  یبءا  نب  هللادبع  مالسلا :  هیلع  هللادبع ،  یبءال  تلق  لاق  سمهک ،  یبءا  نع  هدانساب  و 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، هللا لوسر  دنع  یلع  هب  غلب  ام  رظنءا  کل  لوقی  دـمحم  نب  رفعج  نا  هل  لق  مالـسلا و  هئرقءاف  هللادـبع  تیتءا  اذءا  مالـسلا .  هیلع  هیلع 
(902  ) هنامالا ءادءا  ثیدحلا و  قدصب  هللا  لوسر  هدنع  هب  غلب  ام  غلب  امنءا  مالسلا ،  هیلع  ایلع ، ناف  همزلاف .  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

مود تمسق 

وا رب  وت و  رب  ( " دومرف " ) .درک ضرع  امـش  تمدـخ  مالـس  روفعی  یبا  نبا   ، " مالـسلا هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  متفگ  دـیوگ : يوار 
نآ هطـساو  هب  هک  يزیچ  نآ  هب  نک  رظن  تفگ  یم  دـمحم  نب  رفعج  وا  هب  وـگب  ناـسرب و  وا  هب  مالـس  وا ، شیپ  یتـفر  یتـقو  مـالس . 

انامه نآ .  اب  وش  مزالم  سپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  تمدخ  دیـسر  ماقم  نآ  هب  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح 
 ." تناما نداد  راتفگ و  یتسار  هب  رگم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دیسر  هک  هیاپ  نادب  دسرن  مالسلا ،  هیلع  یلع ، 

هیلع بلاط ،  یبءا  نب  یلع  هک  تساجک  ات  تناما  در  هجهل و  قدـص  ماـقم  نیبب  فیرـش ،  ثیدـح  نیا  رد  نک  رکفت  زیزع ، يا  ناـه 
یم تسود  رتشیب  زیچ  ره  زا  ار  تفـص  ود  نیا  ادـخ  لوسر  هک  دوش  مولعم  ثیدـح  نیا  زا  .دـیناسر و  دـنلب  ماـقم  نادـب  ار  مالـسلا ، 

و تسا .  هدناسر  دنمجرا  ماقم  نادب  تسا و  هدرک  برقم  ار  وا  ود  نیا  مالسلا ،  هیلع  یلوم ،  هیلامک  تافص  مامت  نیب  رد  هک  دنتشاد 
هک ار  رما  ود  نیا  فاصوا  لاعفا و  مامت  نیب  رد  زین  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج 
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هب هدومرف  شرافس  هداد و  ماغیپ  هدوب ،  راوگرزب  نآ  راثنناج  صلخم و  هک  روفعی ، یبا  نبا  هب  هتشاد  تیمها  یلیخ  ناشکرابم  رظن  رد 
.اهنآ تمزالم 

اتفاح لوقی :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  تعمـس  هنع )  هللا  یـضر   ) رذوبءا لاق  لاق  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  و 
عوطقلا هنامءالا  نئاخلا  رم  اذءا  و  هنجلا ،  یلا  ذفن  هنامءالل ،  يد  ؤملا  مجرلل  لوصولارم  اذءاف  هنامءالا ،  محرلا و  همایقلا  موی  طارصلا 

(903) .رانلا یف  طارصلا  هب  ءافکت  لمع و  امهعم  هعفنی  مل  محرلل ، 

بناـج ود  رد  تماـیق  زور  رد  تناـما  محر و  : " دومرف یم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  مدینـش  دـیوگ  همحرلا ،  هیلع  رذوبا ،
تنایخ درذـگب  یتقو  و  تشهب .  يوس  هب  دـیامن  روبع  تناـما ،  هدـننک  ادا  محر و  هدـننک  لـصو  درذـگب  یتقو  سپ  دنتـسه ، طارص 

محر تروص  دش  مولعم  سپ  شتآ .  رد  دنادرگرب  طارـص  ار  وا  یلمع و  اهنیا  اب  وا  هب  دناسرن  عفن  محر ،  دننک  عطق  تناما و  هدـننک 
چیه اهنآ  كرت  اب  و  دندرک ، تناما  يادا  محر و  هلـص  هک  ار  یناسک  دننک  تناعا  دـنا و  هداتـسیا  طارـص  بناج  ود  رد  ملاع  نآ  رد 

.دنکفا منهج  هب  ار  وا  دنکن و  تدیاف  یلمع 

(904) .ءایبنءالا دـلو  لتاق  یلا  ول  هنامءالا و  اودءا  مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  لاق  لاق  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب 
 ، هللادبع یبءا  نع  هدانساب  و  ناربمغیپ .  ياهرـسپ  هدنـشک  هب  هچ  رگا  ار  تناما  دیهدب  مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  دومرف 

نءا ملعا ،  هل :  هتیصو  یف  مالسلا ،  هیلع 
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 . هنامءالا هیلءا  تیدءـال  هنم ،  کـلذ  تلبق  مث  ینراشتـساو ،  ینحـصنتساو  یننمتئاول  هلتاـق  فیـسلاب و  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  براـض 
(905)

نآ هدنشک  ریشمش و  هب  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  هدننز  رگا  هک  نادب  شیاهتیـصو :  زا  یکی  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
.ار وا  تناما  وا  هب  میامن  ادا  منک ،  لوبق  وا  زا  نم  دیامن و  نم  زا  هراشتسا  دنک و  نم  زا  تحیصن  بلط  دهاوخب و  نیما  ارم  ترضح 

 ، بلاطیبءا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا ،  دیس  تعمـس  لاق  یلامثلا ،  هزمح  یبءا  نع  هدانـساب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
یبءا لتاق  نءا  ول  ایبن ، قحلاب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم ، ثعب  يذـلا  وف  هناـمءالا ،  ءادءاـب  مکیلع  هتعیـشل :  لوقی  مالـسلا ،  هیلع 

(906  .) هیلءا هتیدءال  هب ،  هلتق  يذلا  فیسلا  یلع  یننمتمئءا  مالسلا ،  امهیلع  یلع ،  نب  نیسحلا 

دومن ثوعبم  هک  سک  نآ  هب  مسق  تناما .  يادا  هب  داب  امش  رب  شنایعیش :  هب  دومرف  یم  هک  مدینـش  داجـس  ترـضح  زا  دیوگ  یلامث 
اب هک  يریشمش  نآ  رب  دهد  رارق  نیما  ارم  یلع  نب  نیـسح  مردپ  هدنـشک  رگا  يربمغیپ ،  هب  یتسارب  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ،

.وا يوس  هب  میامن  ادا  تشک ،  ار  ترضح  نآ  نآ 

یهن هنءا  یهانملا  ثیدح  یف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  نع  مالـسلا ،  مهیلع  هئابآ ،  نع  مالـسلا ،  هیلع  قداصلا ،  نع  هدانـساب  و 
ریغ یلع  لام  توملا ،  هکردءا  مث  اهلهءا ، یلءا  اهدری  مل  ایندلا و  یف  هنامءا  ناخ  نم  لاق :  و  هنایخلا ،  نع 
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(907) .اهناخ يذلاک  وهف  ملعی ،  وه  هنایخ و  يرتشا  نم  و  نابضغ .  هیلع  وه  هللا و  یقلی  و  یتلم ، 

تنایخ هک  یـسک  دومرف : تنایخ و  زا  دومرف  یهن  ترـضح  نآ  هک  دـندومرف  لـقن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  ترـضح  زا 
هک یلاح  رد  ار  دنوادخ  دنک  تاقالم  و  نم ،  تلم  ریغ  هب  تسا  هدرم  دریمب ، ار و  نآ  دنکن  در  شبحاص  هب  یتناما و  هب  ایند  رد  دـنک 

 . تسا نئاخ  نآ  لثم  زین  وا  تنایخ ،  هب  ملع  اب  ار  نآ  دنک  يرادیرخ  هک  یسک  و  تسا .  كانبضغ  وا  رب  سدقم  تاذ  نآ 

تارضح هتبلا  .دوب  دهاوخ  هچ  هدنب  رب  قح  سدقم  تاذ  یکانبضغ  هجیتن  هک  تسا  مولعم  و  تسه .  زین  رگید  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  و 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلم  زا  نئاخ  صخش  هک  اصوصخ  دننکن ، تعافش  تسا  قح  بضغ  دروم  هک  ار  یسک  زین  نیعفاش 

تسا رگید  ثیدح  رد  و  ( 908  .) تسین نم  زا  ینم ،  ؤم  هب  دـنک  تنایخ  هک  یـسک  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و  تسا .  جراـخ  زین 
 . هئیطخ نیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  ( 909  .) نیدبالا دبا  دنزادنا  منهج  ریفش  رد  ار  وا  تسا و  جراخ  مالسا  نید  زا  هک 

نیا رد  دـیاب  ناـسنا  سپ  تسا .  رتـالاب  نآ  زا  هک  رگید  ياـهتنایخ  و  یلاـم ،  تناـیخ  زا  تسا  معا  نینم  ؤم  هب  تناـیخ  تسا  مولعم  و 
هکنآ اب  دهد ، شیامن  ناسآ  لهس و  دنک و  هیمعت  ار  يروما  ناسنا  هب  هک  دشاب  اسب  هچ  .دنک  تبظاوم  هراما  سفن  زا  یلیخ  زین  ملاع 
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زین یلاعت  قح  تناما  هب  تنایخ  لاح  اجنیا  زا  .ادـخ و  ناگدـنب  هب  تنایخ  لاـح  نیا  تسا .  یمیاد  نالذـخ  يدـبا و  تواقـش  بجوم 
.دوش مولعم 

تسا قح  تاناما  یضعب  هب  هراشا  رد 

رد تمحر  تمعن و  طسب  هدومرف و  تمحرم  ام  هب  ار  هینطاب  هیرهاظ و  ياـضعا  اوق و  ماـمت  یلاـعت  كراـبت و  قح  هک  تسناد  دـیاب  و 
هدومرف تمحرم  تناما  مسر  هب  ام  هب  ار  اهنیا  و  هدومرف ،  رخـسم  ار  اهنآ  مامت  ام  تردق  تحت  رد  هدومرف و  ام  نطاب  رهاظ و  تکلمم 
هدومرف لزان  ام  يارب  بیغ  ملاع  زا  هچنآ  و  دـندوب ، هیونعم  هیروص و  تاراذـق  زا  رهاط  هزیکاپ و  كاپ و  اهنآ  ماـمت  هک  یتروص  رد  ، 

تعیبط و ملاع  هب  شیالآ  نودـب  ار  تاناما  نآ  سدـقم  تاذ  نآ  تاقالم  تقو  رد  ام  رگا  سپ  دـنا ، هدوب  شیالآ  زا  رهطم  اهنآ  مامت 
لوسر تلم  زا  جراخ و  یقیقح  مالـسا  زا  میدوب ،  راکتیانج  ـالا  و  میدوب ،  تناـما  رد  نیما  میدرک ،  در  وا  هب  اـیند  کـلم و  تاراذـق 
ثیدح رد  و  ( 910  .) نمحرلا شرع  نم  ؤـملا  بلق  هک :  تسا  روهـشم  ثیدـح  رد  و  میتـسه .  نوریب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ، 
تنطلس ریرس  شرع و  نم  ؤم  لد  ( 911  .) نم ؤملا  يدبع  بلق  ینعسی  نکل  و  یئامسال ،  یضرءا و  ینعسیال  تسا :  فورعم  یسدق 

ریغ هب  بح  و  تسا ،  قح  هب  تنایخ  یلاعت  قح  ریغ  هب  هجوت  تسا .  سدـقم  تاذ  لد  بحاـص  و  سدـقم ،  تاذ  نآ  هاـگلزنم  قح و 
نافرع برشم  رد  تسا  تنایخ  تسوا ،  بح  هک  وا ، ناصاخ  سدقم و  تاذ 
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 ، تسا قح  تناما  اهنآ ، سدقم  ماقم  نافرع  و  مالسلا ،  مهیلع  تلاسر ،  نادناخ  یتسود  تراهط و  و  تمصع ،  تیب  لها  تیالو  و  . 
هچنانچ و  مالـسلا .  هیلع  ( 912  ،) نینم ؤملاریما  تیالو  هب  دـنا  هدومرف  ریـسفت  يا  هیآ  رد  ار  تناما  هریثک  هفیرـش  ثیداحا  رد  هچنانچ 

ثیداحا رد  و  تسا .  تنایخ  بتارم  زا  راوگرزب  نآ  تیعبت  كرت  تسا ،  تناـما  هب  تناـیخ  ترـضح  نآ  تنطلـس  تیـالو و  بصغ 
(913) .دوب دهاوخن  عیشت  تیعبت  نودب  عیشت  يوعد  درجم  الا  و  دنک ، لماک  تیعبت  هک  تسا  یسک  هعیش  هک  تسا  دراو  هفیرش 

دـالوا و  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح  زا  یتسود  دوخ  بلق  رد  هکنآ  درجم  هب  تسا !  بذاـک  ياهتـشا  لـیبق  زا  تـالایخ  زا  يرایـسب 
نانیمطا هچ  .دـنام  یم  ظوفحم  یتسود  نیا  تیعبت  كرت  اب  مینک  یم  نامگ  میوش و  یم  یتسود  نیا  هب  رورغم  میدـید ،  شنیرهاـط 
تارکـس ياهراشف  نآ  رد  تسا  نکمم  دـنامب ؟ یقاب  یتسود  نیا  درک ، كرت  ار  یتسود  راـثآ  درکن و  تبقارم  ناـسنا  رگا  هک  تسا 

رد .دـنک  شومارف  ار  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا ،  نب  یلع  تشحو ،  تشهد و  زا  ناسنا  دـشاب  یم  نیـصلخم  نینم و  ؤم  ریغ  يارب  زا  هک 
ات دننک ، شومارف  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  مسا  و  دنا ، بذعم  منهج  رد  تیـصعم  لها  زا  هفیاط  کی  هک  تسا  ثیدح 

اقلا اهنآ  هب  دیآ  ناشدای  هب  ترـضح  نآ  كرابم  مسا  دنوش ، صیلخت  ریهطت و  هانگ  تاراذق  زا  دیآرـس و  باذع  تدم  هکنآ  زا  دـعب 
دروم دوش و  دنلب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادمحماو ! هب  اهنآ  دایرف  سپ  دوش ،
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(914) .دنوش تمحر 

ار تتامولعم  مامت  یئرج  ضرم  کی  اب  وت  مزیزع ،  تسا .  ملاع  نیا  عاضوا  هب  هیبش  نآ  تارکـس  توم و  هعقاو  مینک  یم  ناـمگ  اـم 
یتسود مزاول  هب  درک و  یتسود  ناسنا  رگا  اهتشحو ؟ اهتبیـصم و  اهراشف و  اه و  یتخـس  نآ  اب  دوش  یم  هچ  سپ  ینک ،  یم  شومارف 
بوبحم قح و  رظن  دروم  قح  قلطم  بوبحم  قلطم و  یلو  اب  یتسود  نآ  هتبلا  درک ، تیعبت  وا  زا  دوب و  بوبحم  رکذـتم  درک و  راـتفر 

تالیدبت و تارییغت و  نیا  رد  ملاع و  نیا  زا  نتفر  زا  لبق  تسا  نکمم  درک ، تفلاخم  درکن ، لمع  درک و  اعدا  رگا  یلو  تسا ،  قح 
میدید هچنانچ  ترضح .  نآ  اب  دوش  نمشد  هللاابذوعن  هکلب  دوش ، فرصنم  رورس  نآ  یتسود  زا  ناسنا  ایند  نیا  نوگانوگ  ياه  هولج 

 ، لوسر ادخ و  اب  دندیزرو  توادع  دندش و  نمـشد  راجنهان  لامعا  اجیب و  تارـشاعم  سپ  دندوب ، یتسود  یعدـم  هک  ار  یـصاخشا 
تایاور بسح  هب  هچرگ  دـش ، لقتنم  تبحم  اـب  مه  ملاـع  نیا  زا  اـضرف  رگا  و  مالـسلا .  مهیلع  شتیب ،  لـها  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

زاب ناسنا  تمایق  توم و  لاوها  خزرب و  رد  یلو  دوش ، تداعـس  هب  یهتنم  تسا و  تاجن  لـها  زا  تماـیق  رد  هکراـبم  تاـیآ  هفیرش و 
(915) .دینک يرکف  دوخ  خزرب  يارب  یلو  مینک ،  یم  تعافش  امش  زا  تمایق  رد  ام  هک  تسا  ثیدح  رد  هچنانچ  تسالتبم ، 

هک ار  يرد  نآ  .درادن  تهابـش  نآ  هب  زیچ  چیه  ملاع  نیا  رد  هک  خزرب  باذع  تمحز و  ربق و  راشف  باذع و  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ 
منهج زا 
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 . هنم هللااب  ذوعن  .دوش  یم  كاله  نآ  تادوجوم  مامت  دوش ، زاب  ملاع  نیا  هب  رگا  دوش  یم  زاب  ربق  هب 

یلاعت قح  زا  فوخ  نایب  رد  لصف ، 

رب هوالع  فوخ  نیا  و  تسناد .  نآ  هیاپ  هب  ناوت  هماع  يارب  ار  یلزنم  رتمک  هک  تسا  یلزانم  زا  یکی  یلاـعت  قح  زا  فوخ  هک  نادـب 
همشچرس هکلب  تسا ،  سفن  همهم  تاحلسم  زا  یکی  هیناسفن و  لیاضف  زا  يرایسب  ءاشنم  تسا ،  هیونعم  تالامک  زا  یکی  دوخ  هکنآ 

هب دیاب  هللا  یلا  رجاهم  کلاس و  ادخ و  هب  نم  ؤم  ناسنا  .درمش و  ار  نآ  ناوت  یناحور  ضارما  عیمج  جالع  ءادبم  تاحالـصا و  مامت 
، دیامن هجوت  یلیخ  دنک  مکحم  بلق  رد  ار  نآ  تابقع  هشیر  دنک و  دایز  لد  رد  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  و  دهد ، تیمها  یلیخ  لزنم  نیا 
باسح و رد  هشقانم  نازیم و  طارـص و  لاوها  تمایق و  خزرب و  رد  توم  زا  دعب  توم و  باقع  تدش  باقع و  باذـع و  رکذـت  لثم 

لاثما و  تبقاع ،  ءوس  هللا و  رکم  جاردتـسا و  رکذت  و  قح ،  تنطلـس  رهق و  لالج و  تمظع و  رکذـت  و  منهج ،  نوگانوگ  ياهباذـع 
فوخ تلیضف  رد  رابخا  زا  یضعب  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  میداد ،  حرش  يا  هزادنا  ات  ار  لحارم  نیا  مامت  قاروا  نیا  رد  ام  نوچ  و  نآ . 

 : مینک یم  افتکا  ادخ  زا 

تنک نا  و  هارت ،  کناک  هللا  فخ  قاحسا ،  ای  مالسلا :  هیلع  هللا ،  دبعوبءا  لاق  لاق  رامع ، نب  قاحـسا  نع  هدانـساب  بوقعی  نب  دمحم 
 ، ترفک دقف  كاری  هنا ال  يرت  تنک  نا  و  كاری .  هناف  هارت  ال 
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(916  () کیلا ن خ :   ) کیلع نیرظانلا  نوهءا  نم  هتلعج  دقف  هیصعملاب ،  هل  تزرب  مث  كاری  هنا  ملعت  تنک  نا  و 

یمن ار  وا  وت  رگا  و  ینیب ،  یم  ار  وا  هکنآ  لثم  دنوادخ  زا  سرتب  قاحسا ،  يا  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف  دیوگ  قاحـسا 
 ، ینک وا  تیـصعم  زاب  دنیب و  یم  ارت  وا  هک  ینادب  رگا  و  يوش .  رفاک  دنیب ، یمن  ار  وت  وا  هک  ینک  نامگ  .دـنیب و  یم  ار  وت  وا  ینیب ، 

 . تدوخ هب  ناگدننک  رظن  نیرت  تسپ  زا  يداد  رارق  ار  وا 

 ، هیروضح هدهاشم  هب  نیضرا  تاوامس و  رد  ار  سدقم  تاذ  روهظ  توکلم و  کلم و  رد  ار  قح  یلجت  تیفیک  یسک  رگا  هک  نادب 
روهظ تیفیک  و  دـنادب ، تسه  هک  نانچنآ  ار  قح  هب  قلخ  قلخ و  هب  قح  تبـسن  و  دـمهفب ، یقیقح ،  نامیا  هب  اـی  هیبلق ،  هفـشاکم  اـی 
مامت رد  روضح  یلاعت  قح  هک  تسناد  دـهاوخ  دـنک ، كاردا  هیلع ،  وه  ام  یلع  نآ ،  رد  ار  اهنآ  يانف  تاـنیعت و  رد  ار  هیهلا  تیـشم 

 ، مالـسلا هیلع  قدصم ،  قداص  ترـضح  هچنانچ  تادوجوم .  عیمج  رد  يروضح  ملع  هب  دـنک  هدـهاشم  ار  وا  دراد و  زایحا  هنکما و 
کلذ ریغ  و  ( 918  ) هدی هرصب و  هعمس و  تنک  تقیقح  لفاون  برق  رد  و  ( 917  .) هیف وءا  هعم  هللا  تیءار  الا و  ائیش  تیءار  ام  دیامرف :

هتبلا .ادوهـش و  انیع و  ای  انامیا  ای  املع  دوخ ، ماقم  بسح  هب  دـنیب  دوجو  بتارم  مامت  رد  رـضاح  ار  قح  سپ ،  .ددرگ  فوشکم  وا  رب 
کلاس هبتر ،  نیا  رد 
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زا رـضحم  روضح و  ظفح  هک  اریز  دیامن ، يراددوخ  سدـقم  تاذ  نآ  تفلاخم  زا  دـنک و  قح  روضح  ظفح  تسه  هک  هبترم  ره  هب 
روضح هک  اصوصخ  دراد ، قرف  مهاـب  شروضح  تبیغ و  دـشاب  اـیحیب  یناـسنا  هچ  ره  و  دـنروطفم ، نآ  رب  قلخ  هک  تسا  ییاـهترطف 

 . تسا تبث  القتسم  کی  ره  روضح  ظفح  ترطف  رد  هک  دشاب  لماک  میظع  معنم 

قح روضح  ظفح  رد  مدرم  فالتخا  نایب  رد 

دوخ هب  صاخ  هک  دـننک  ترـضح  روضح  ظفح  يروط  هب  تیالو  نافرع و  كولـس و  ناـمیا و  لـها  زا  کـی  ره  هک  تسناد  دـیاب  و 
ریغ و هب  هجوت  كرت  هب  نیبوذـجم  و  دـنناد ، رما  وا  ناـیتا  یهاون و  كرت  هب  ار  روـضح  ظـفح  نیقتم  نینم و  ؤـم  هچناـنچ  تساـهنآ . 
تفرعم و لها  هخماش  تاماقم  زا  یکی  هلمجلاب ،  .دـنناد و  تینانا  یفن  تیریغ و  بلـس  هب  لمک  ایلوا و  و  دـنناد ، لـماک  ماـت  عاـطقنا 
قح و تاذ  رد  ایشا  يانف  قح و  یلعف  ملع  تیفیک  هدهاشم  اب  هچنانچ  تسا ،  ترضح  ظفح  قح و  روضح  هدهاشم  بولق ،  باحصا 
و تسه .  هک  ماقم  ره  هب  دنیامن  رضحم  ظفح  تسا ،  تیبوبر  رضحم  ققحت  راد  هکنیا  مهف  سدقم و  هاگـشیپ  رد  تادوجوم  روضح 

 . تسا تایرطف  زا  زین  نیا 

ام هک  هدومرف  مالسلا ،  هیلع  ریما ، ترضح  هب  هک  یتیصو  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  تسا  هدومرف  هراشا  لوا  ماقم  هب  و 
هرکذ زع  هللا  نم  فوخلا  هثلاثلا  و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هلوقب ،  رامع  نب  قاحسا  فیرش  ثیدح  رد  و  میلوغشم .  نآ  حرش  هب  نونکا 

هارت کنءاک 
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(919  .) هارت کنءاک  هللا  فخ  مالسلا :  هیلع  هلوقبو ،  . 

 . كاری هناف  هارت  تنک ال  نا  و  هلوقب :  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  تسا  هدومرف  هراشا  مود  ماقم  هب  و 

 ... كاری هنءا  ملعت  تنک  نا  و  هلوقب :  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  تسا  هدومرف  هراشا  رضحم  ظفح  ترطف  هب  و 

نآ گرزب  بتارم  زا  هک  تسا  یبـتارم  ناـفرع ،  تضاـیر و  كولـس و  ناـمیا و  لـها  بتارم  فـالتخا  بسح  هب  فوخ ،  يارب  زا  و 
رد فورعم  فراع  هچناـنچ  درمـشن ، فوخ  بتارم  زا  ار  ماـقم  نیا  ناوت  و  تسا .  قح  هیلـالج  هیرهق و  تاـیلجت  تمظع و  زا  فوخ 

رارـسا بولق و  لـها  ینعی  ( 920  .) لـالجالا هبیه  ـالا  فوخلا ،  هشحو  صوصخلا  لـهءا  ماـقم  یف  سیل  و  دـیامرف : نیرئاـسلا  لزاـنم 
 . لالج تمظع و  تمشح  لالجا و  تبیه  رگم  تسین ،  یفوخ  ار  تیالو 

تسا هیرگ  تلیضف  رد 

هناخ رازه  دنوادخ  شا  هرطق  ره  هب  هدومرف :  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ  تسا .  رایسب  تلیضف  زین  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  يارب  زا  و 
زا شناردپ ،  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  لصتم  دنـسب  هیلع ،  هللا  ناوضر  قودـص ،  خیـش  بانج  .دـیامرف و  انب  تشهب  رد 

سرت زا  دوش  نایرگ  شیاهمـشچ  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  یهانم  ثیدح  رد  هک  دنک  ثیدح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر 
یشوگ چیه  دشاب و  هدیدن  یمشچ  چیه  هک  دوش  تیانع  وا  هب  رهوگ  رد و  هب  نیزم  يرـصق  تشهب  رد  وا  کشا  زا  هرطق  ره  هب  ادخ ،

(921) .دشاب هدرکن  روطخ  یسک  بلق  هب  دشاب و  هدینشن 

نع و 
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الا هلدعی  یش ء  هل  الا و  یش ء  سیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  لامعالا  باوث 
مل ههجو ،  یلع  تلاس  ناف  لاقثم ،  اهل  سیل  هناف  هللا  فوخ  نم  هعمد  .ء و  یـش  هلدـعی  هللا ال  الا  هلا  یـش ء و ال  هل  دـعی  ـال  هناـف  هللا . 

(922) .ادبءا اهدعب  هلذ  رتق و ال  هقهری 

نآ يارب  هکنآ  رگم  تسین  زیچ  جـیه  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  ترـضح  هب  مالـسلا ،  هیلع  رقاـب ، ترـضح  دوـمرف 
ادخ سرت  زا  کشا  هرطق  و  يزیچ .  نآ  اب  دنکن  هلداعم  هک  هللا  الا  هلا  ال  تسین ،  وا  لداعم  زیچ  چیه  هک  دنوادخ  رگم  تسا ،  یلداعم 

 . هاگچیه یتلذ  رابغ و  ار  نآ  دریگن  ورف  شیور ،  هب  دنک  ادیپ  نایرج  رگا  و  تسین ،  يزیچ  نآ  نازیم  مه  هک 

دنک هیرگ  هاگره  سپ  شرع ،  ات  نیمز  نیب  زا  تسا  رتشیب  تشهب  نیب  وا و  نیبام  هانگ  ترثک  زا  هک )   ) ناسنا هک  تسا  ثیدح  رد  و 
(923  .) مشچ هب  مشچ  ناگژم  لثم  دوش  کیدزن  تشهب  نیب  وا و  نیب  ام  اهنآ ، زا  تسا  هدش  نامیشپ  هکیتروص  رد  ادخ  فوخ  زا 

نآ زا  يا  هرطق  هک  ار  هیرگ  رگم  تسا ،  ینزو  لیک و  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  زا  یفاک  رد  و 
ثیداحا و  ( 924) .دنوش تمحر  دروم  همه  دشاب ، تما  کی  رد  هدـنیرگ  رفنکی  رگا  دومرف : .دـنک و  یم  شوماخ  ار  شتآ  ياهایرد 

(925  .) تسا رایسب  لیبق  نیا  زا 

زا دابعتسا  عفر  نایب  رد 
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دنهد گرزب  باوث  ریقح  لمع  هب  هک  تسا  نآ 

هیئزج روما  يارب  رایـسب  ياهباوث  نیا  لاثما  هب  هنئمطم  ریغ  هفیعـض  سوفن  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  نآ ،  هب  هراـشا  تسا  مزـال  هچنآ  و 
نآ هیتوکلم  هیبیغ  تروص  هک  دوش  یمن  لیلد  دـمآ ، کچوک  ملاع  نیا  رد  ام  رظن  رد  يزیچ  رگا  هکنآ  زا  لـفاغ  دـننک ، یم  هشدـخ 

لکیه هچنانچ  دـشاب ، یگرزب  تمظع و  لامک  رد  نآ  نطاب  توکلم و  یکچوک  دوجوم  هک  دـشاب  اسب  هچ  تسا .  زیچان  ریقح و  زین 
ملاع نیا  کـچوک  تادوجوم  زا  یکی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مظعم ،  مرکم  یبن  متاـخ و  مرکا  لوسر  ینامـسج  تروص  سدـقم و 

یکچوک تراقح و  هب  ندرک  مکح  سپ ،  .دوب  نیضرا  تاوامس و  داجیا  هطساو  توکلم و  کلم و  هب  طیحم  شسدقم  حور  و  دوب ،
تسین مکح  نیا  قح  اهام  لاثما  يارب  زا  و  تسایـشا .  نطاوب  توکلم و  ملاع  هب  ملع  عرف  یتوکلم ،  ینطاب  تروص  بسح  هب  يزیچ 

.دشاب مالسلا  مهیلع  ایلوا ، ایبنا و  ینعی  ترخآ ،  ملاع  ياملع  تاشیامرف  هب  زاب  نامشوگ  مشچ و  دیاب  ام  و  ، 

ار یلاعت  قح  تالـضفت  و  تسا ،  هدـش  هتـشاذگ  الع  لج و  قح  هیهانتم  ریغ  تمحر  طسب  لضفت و  رب  ملاع  نآ  ياـنب  هکنآ  رگید  و 
عیمج تسا  ینادان  لهج و  لمک  زا  هیهانتم  ریغ  تمحر  بحاص  قالطالا و  یلع  داوج  لـضفت  زا  داعبتـسا  و  تسین ،  ییاـهتنا  دـح و 

 ، تسا نادرگرـس  رجاع و  لوقع  اهنآ ، تایلک  ياـصحا  هکلب  اـهنآ ، ياـصحا  زا  هک  هدومرف ،  تیاـنع  ناگدـنب  هب  هک  ییاـهتمعن  نیا 
سپ هدوب ،  قاقحتسا  لا و  ؤس  هقباس  نودب 
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يانب ایآ  .دیامرف  تیانع  دوخ  ناگدنب  هب  ار  اهباوث  نیا  فعاضم  فاعـضا  هقباس ،  چـیه  نودـب  لضفت و  درجم  هب  هک  دراد  یعنام  هچ 
اب ( 926  ) نیعءالاذـلت سفنءالا و  یلع  یهتـشت  ام  اهیف  هدـش :  هتفگ  نآ  هرابرد  هدـش و  هداد  رارق  یناسنا  هدارا  ذوفن  هب  هک  ار  یملاع 
نآ یلاعت  كرابت و  يادخ  درک ؟ ار  تادابعتسا  نیا  ناوت  یم  نآ  هرابرد  درادن ، يردقم  ردق  يدودحم و  دح  یناسنا  ياهتـشا  هکنآ 
یم دوجوم  دـنک ، دوجوم  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هدارا  درجم  هب  هک  هداد  رارق  يروط  ار  یناسنا  هدارا  هدومرف و  ررقم  يروط  هب  ار  ملاـع 

.دنک

قوف هکلب  دـنامب ، يراکنا  لاجم  ار  ناسنا  هک  تسین  ات  هد  ات و  ود  یکی و  هفیرـش  ثیداحا  رابخا و  اهباوث  هنوگنیا  هب  عجار  زیزع ، يا 
زا دوخ  شوگ  هب  ام  هک  هک  تسا  نآ  لثم  تسا  ثیداحا  وحن  نیا  زا  نوحـشم  ثیداحا  هدمتعم  هربتعم  بتک  عیمج  تسا .  رتاوت  دح 

قباطم هک  ار  یبلطم  نیا  سپ ،  .دـنک  حوتفم  ناسنا  ار  لیوءات  باب  هک  تسین  يروط  و  میـشاب .  هدینـش  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ، 
نامیا و فعـض  زا  ندرک  راکنا  ببـس  یب  تسا ،  قفاوم  زین  ناهرب  وحن  کی  اب  هکلب  تسین ،  مه  ناهرب  اب  مداصم  هرتاوتم و  صوصن 
زا رتهب  یناسنا  لامکتسا  يارب  زیچ  چیه  .دشاب  میلست  مالـسلا ،  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  هدومرف  لباقم  رد  دیاب  ناسنا  تسا .  تلاهج  لامک 

يارب تلاسر  یحو و  قیرط  زا  زج  درادـن و  یهار  اهنآ  فشک  يارب  لقع  هک  يروما  رد  اـصوصخ  تسین ،  قح  ياـیلوا  شیپ  میلـست 
لقع دهاوخب  ناسنا  رگا  تسین .  یهار  اهنآ  مهف 
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تاملسم و راکنا  هب  دوش  یم  یهتنم  شراک  هیعرش ،  هیدبعت  هیورخا و  هیبیغ  روما  رد  دهد  تلاخد  ار  دوخ  نونظ  ماهوا و  کچوک و 
هکنآ اب  دشاب  هتشاد  هشدخ  اهنآ  دنس  رابخا و  رد  امـش  اضرف  .دوش  یم  رجنم  الاب  هب  نییاپ  زا  دایز و  هب  مک  زا  مک  مک  و  تایرورض ، 

لثم تسا  روکذم  اهباوث  نیا  لاثما  زین  اجنآ  رد  دیرادن ، هشدخ  هک  ینامـسآ  دیجم  نآرق  یهلا و  میرک  باتک  رد  تسین  راکنا  لاجم 
تتبنءا هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاومءا  نوقفنی  نیذـل  لا  لثم  هلوق :  لـثم  و  ( - 927) .رهـش فلءا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  یلاعت :  هلوق 

(928) .ءاشی نمل  فعاضی  هللا  هبح و  هءام  هلبنس  لک  یف  لبانس  عبس 

الثم تسا .  هدش  هتشاذگ  لامعا  ندرمش  گرزب  بجع و  رب  اهراکنا  تاداعبتـسا و  نیا  هیاپ  کی  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  نامگ  هکلب 
دابعتـسا ار ، یگرزب  رایـسب  ياهباوث  اهنآ  يارب  زا  دونـشب  نآ  زا  سپ  دنک ، ایحا  تدابع  هب  ار  بش  کی  ای  دریگب  هزور  زور  کی  رگا 

نآ هب  باجعا  هدرمش و  گرزب  ار  دوخ  لمع  نیا  نوچ  نکیل  تسه ،  دابعتـسا  نیا  دشاب  لمع  دزم  ربانب  رگا  انیع  هکنآ  اب  دنک ، یمن 
.دنک یم  ار  نآ  باوث  قیدصت  هدومن 

نامیا اب  و  هیعرـش ،  فیاظو  عیمج  هب  مینک  مایق  نآ  رد  هک  مینک  یم  ضرف  تسا ،  لاس  تصـش  هاجنپ  هک  ام ، رمع )  ) مامت زیزع ، يا 
هب هکنآ  اب  تسازج ؟  رادـقم  هچ  ار  ام  نامیا  لامعا و  رادـقم  نیا  اـیآ  میورب ،  اـیند  نیا  زا  هحیحـص  هبوت  حـلاص و  لـمع  حـیحص و 

تنس باتک و  بسح 
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تمعن و رد  دـلخم  اـجنآ  رد  هک  یتـشهب  دور  یم  دوعوم  تشهب  هب  تسا و  قح  تمحر  دروم  یـصخش  نینچ  لـلم  عیمج  عاـمجا  و 
دـشاب لمع  يازج  يانب  رگا  هکنیا  اب  تسه ؟  يراکنا  لاجم  اجنیا  رد  ایآ  .دوب  دـهاوخ  ناحیر  حور و  تمحر و  رد  دـب  ؤم  تحار و 

دش مولعم  سپ ،  .دوب  دهاوخن  تسا  زجاع  افیک  امک و  شروصت  زا  لقع  هک  يردق  نیا  هتـشاد  ییازج  ام  لمع  هک  لطاب  ضرف  هب )  )
یهار راکنا  يارب  دنام و  یمن  یقاب  يداعبتـسا  چـیه  تقو  نآ  .دـنز  یم  خرچ  رگید  هیاپ  رب  تسا و  ینتبم  رگید  ساسا  رب  بلطم  هک 

.دنام دهاوخن  زاب 

لفاون ددع  نایب  رد  لصف ، 

هراشا

لفاون یبجاو و  ياهزامن  تسا ،  نم  تنس  قباطم  دیامرف  یم  هک  زامن ، تعکر  هاجنپ  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  دوصقم 
نآ اب  هک  دوش ، یم  بوسحم  تعکر  کـی  دوش و  یم  هدـناوخ  هتـسشن  لاـح  رد  هک  ءاـشع  زا  دـعب  تعکر  ود  يانثتـسا  هب  تساـهنآ 

يارب ار ، تعکر  نیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  رکذ  كرت  دـیاش  .دوش و  یم  تعکر  کی  هاجنپ و  هلفان  هضیرف و  ياهزامن 
ابءا تلءاس  لاـق :  ریمع ، یبا  نبا  تیاور  ینعم  نیا  رب  دـنک  تلـالد  هچناـنچ  هدوب .  هدـک  ؤم  تنـس  تعکر  هاـجنپ  نیا  هک  دـشاب  نیا 

(929  .) نیسمخلا مامت  لاق :  هالصلا .  نم  هنسلا  هب  ترج  ام  لضفءا  نع  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ، 

زا هچرگ  ( 930  ،) هدوب يراج  تعکر  هاجنپ  نیمه  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هریـس  هک  دوش  هدافتـسا  تایاور  ضعب  زا  و 
دوش هدافتسا  رگید  یضعب 
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ضوع همتع  هک  دشاب  نآ  يارب  تعکر  هاجنپ  رب  تنس  نایرج  نآ و  رکذ  مدع  دیاش  و  ( 931) .دنروآ یم  اج  هب  ار  همتع  ترضح  هک 
رتو ار  نآ  هفیرـش  تیاور  رد  و  ( 932 ،) دراد نآ  رب  تلالد  راسی  نب  لیـضف  تیاور  هچنانچ  درادـن ، لالقتـسا  دوخ  تسا و  رتو  زاـمن 

(933) .دندرک هیمست 

(934  .) تسا هدروآ  اـج  هب  ار  رتو  هک  یتروص  رد  تسا  هدرم  درم ، دروآ و  اـج  هب  ار  نآ  هک  یـسک  هک  تسا  تاـیاور  یـضعب  رد  و 
تقو یتقو  یلو  دروآ ، اج  هب  دیاب  دوخ  تقو  زا  شیپ  توم  هثداح  فوخ  يارب  هک  تسا  رتو  زامن  تعکر  ود  نیا  تقیقح  رد  سپ ، 
دایز ار  نآ  دوبن ، هناـگ  هاـجنپ  ياـهزامن  ءزج  تعکر  ود  نیا  هک  تسا  تاـیاور  یـضعب  رد  دـنکن و  نآ  زا  تیاـفک  نیا  دیـسر ، رتو 

نکمم هکلب  دـنرادن ، لولدـم  فالتخا  مه  اب  ثیداحا  نیا  و  ( 935  .) هضیرف زا  هلفان  ندـش  لباقم  ود  و  ددـع ، لیمکت  يارب  دـندومن 
طایتحا يارب  دـشاب و  هدـک  ؤم  ریغ  تنـس  تعکر  ود  نیا  و  دـشاب ، تعکر  هاـجنپ  تسا  يراـج  نآ  رب  تنـس  هک  يزیچ  لـضفا  تسا 

.دشاب هدش  لعج  ددع  میمتت  توم و  هثداح 

ضعب رد  و  ( 936  ،) هدرمش تیصعم  ار  نآ  كرت  تایاور  ضعب  رد  هکلب  تسا .  رایسب  تلیضف  هیموی  لفاون  يارب  زا  تروص ،  ره  رد 
و ( 938  :) هدومرف بوجو  هب  ریبعت  تایاور  یضعب  رد  و  ( 937  .) تنس كرت  رب  دنک  یم  باذع  دنوادخ  هدومرف :  ماقم  نیا  رد  رگید 

اریز دنکن ، كرت  ار  اهنآ  ناکمالا  یتح  ناسنا  هک  تسا  نیا  راوازـس  .اهنآ و  كرت  زا  رجز  تساهنآ و  نایتا  رد  دـیکءات  يارب  زا  نیا 
هب هک 
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ام نایعیـش  دیامرف : یم  تایاور  یـضعب  رد  و  ( 939  ) تساهنآ یلوبق  ضیارف و  مامتا  يارب  اـهنآ  لـعج  هتکن  هفیرـش  تاـیاور  بسح 
 ، نآ هب  هدـیقع  هن  دنتـسه  نآ  نایتا  باحـصا  هک  دوش  یم  رهاظ  ثیدـح  نآ  زا  و  ( 940) .دنتـسه زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  لـها )  )

.دوش رهاظ  نیمه  زین  ( 941  ) نم ؤم  مئالع  ثیدح  زا  هچنانچ  تنس .  لها  لباقم 

هام ره  رد  هزور  زور  هس  بابحتسا  نایب  رد 

رب غلاب  هک  هریثک  راـبخا  سپ  هاـم ،  ره  رد  هزور  زور  هس  زا  تسا  تراـبع  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  مود  تنـس  اـما  و 
اهنآ و نیب  روهـشم  هچنآ  تسا .  فالخ  مالعا  ياملع  نیب  نآ  تیفیک  رد  و  ( 942  .) تسا دراو  نآ  لضف  رد  دوش  یم  ثیدح  لهچ 

هـس نآ  هک  تسا  نآ  هدوب  نآ  رب  يدـه  همئا  رمع و  رخآ  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  لمع  تسا و  هریثک  رابخا  اب  قفاوم 
و تسا ،  باذع  لوزن  زور  رمتـسم و  سحن  زور  هک  مود ،  ههد  لوا  هبنـشراهچ  و  تسا ،  لامعا  ضرع  زور  هک  لوا ،  هبنـشجنپ  زور 

تقو ره  هقباـس  مما  رب  هک  تسا  دراو  یتـیاور  رد  و  ( 943) .دـشاب یم  تسا ،  لامعا  ضرع  زور  زین  هک  رخآ ، ههد  زا  رخآ  هبنـشجنپ 
 . تفرگ هزور  هفوخم  مایا  نیا  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  سپ  دش ، یم  لزان  مایا  نیا  زا  یکی  رد  دش  یم  لزان  باذع 

تایاور یضعب  رد  دنا  هدومرف  لیلعت  و  ( 945  .) تسا رهد  موص  اب  لداعم  زور  هس  نیا  موص  هک  تسا  ثیدح  رد  و  ( 944)
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(946) .اهلاثمءا رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  هفیرش  هیآ  هب 

هک اضرف  و  لضف .  بتارم  هب  تسا  لومحم  تسا  تایاور  نیا  اب  فلاـخم  بیترت  رد  هک  تسا  دراو  تاـیاور  یـضعب  رد  هچنآ  اـما  و 
رهظا ای  رهاظ ، صن و  هضراعم  اهنآ  نیب  هضراعم  هک  تفگ  ناوت  هکلب  تسا .  رابخا  نیا  اب  ناحجر  هریثک  تاهج  زا  دنـشاب ، ضراـعم 

هک اریز  ریگب ، هزور  ار  یلوا  دشاب ، هبنـشجنپ  ود  رخآ  رـشع  رد  هک  یتروص  رد  دیامرف : یم  هک  قودـص  هلـسرم  اما  و  تسا .  رهاظ  و 
تـسا لجاع  لضف  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  رهاظ  هک  اریز  درادـن ، رابخا  نیا  اب  تاـفانم  ( 947  .) ینکن تاقالم  ار  یمود  دـیاش 

دوخ تیاور  نیا  سپ ،  تسا .  دراو  روط  نیمه  زین  همتع  لعج  تمکح  رد  هچناـنچ  نآ ،  ریغ  اـی  توم  هب  قیفوت ،  مدـع  فوخ  يارب 
ار لوا  هبنـشجنپ  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  هضراـعم .  راـبخا  هن  رخآ ، هبنـشجنپ  تیلـضفا  رب  ینعی  تسا ،  دوصقم  رب  هلاد  تاـیاور  زا 
.دـشابن و نآ  زا  يزجم  لوا  هزور  و  دـنک ، كاردا  ار  تلیـضف  نآ  هک  تسا  نآ  لـضفا  دیـسر ، زین  رخآ  هبنـشجنپ  هب  تـفرگ و  هزور 

دیعب دـندومرف  عمج  ماقم  رد  همحرلا ،  اـمهیلع  ( 949  ،) قئادـح بحاص  نءاشلا ،  یلاع  ثدـحم  و  ( 948  ) ضیف لـیلج  ققحم  هچنآ 
(950  .) یمود اصوصخ  تسا ، 

تسا هقدص  تلیضف  نیب  رد 

زین نآ  سپ  نآ ،  رد  ندومن  دـهج  هقدـص و  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  موس  تنـس  اـما  و 
.دشاب و یم  نآ  هیاپ  هب  هبحتسم  لامعا  رد  رتمک  هک  تسا  تابحتسم  زا  یکی 
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و دجنگب ، رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  يرحب ،  يرب و  تاناویح  رب  بهذم و  زا  جراخ  رب  یتح  هقدـص ،  عوضوم  رد  رابخا 
 . مینک یم  افتکا  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  ام 

نم ناطیشلا  یلع  لقثءا  یش ء  سیل  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبءا ،  لاق  لاق  ثیدح  یف  نانـس  نب  هللادبع  نع  هدانـساب  بوقعی  نب  دمحم 
(951) .دبعلا دی  یف  عقت  نءا  لبق  یلاعت  كرابت و  برلا  دی  یف  عقت  وه  و  نم ،  ؤملا  یلع  هقدصلا 

رد دوش  عقاو  نآ  و  نم .  ؤم  رب  هقدص  زا  ناطیـش  رب  تسین  رتنارگ  زیچ  چیه  مالـسلا :  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف  دیوگ  نانـس  نبا 
 . هدنب تسد  رد  دوش  عقاو  هکنآ  زا  شیپ  یلاعت ،  كرابت و  راگدرورپ  تسد 

برلا نءاف  هقدـصلا ،  الا  هنزخی  نزاخ  هل  الءا و  ائیـش  قلخی  مل  هللا  نا  لاق :  ثیدـح  یف  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  و 
(952  .) لئاسلا دی  یف  هدر  مث  همش  هلبقف و  هنم  هدترا  مث  لئاسلا ،  دی  یف  هعضو  یشب ء ، قدصت  اذا  یبءا  ناک  و  هسفنب .  اهیلی 

ار وا  هـک  تـسا  یناـبهاگن  وا  يارب  زا  هـکنآ  رگم  ار  يزیچ  دوـمرفن  قـلخ  یلاـعت  يادـخ  مالـسلا :  هـیلع  قداـص ،  ترــضح  دوـمرف 
ار نآ  تشاذگ  یم  داد ، یم  هقدص  یتقو  مردپ  .دیامرف و  دوخ  ار  نآ  يرادهاگن  یلاعت  يادخ  هک  ار  هقدص  رگم  دـنک ، يرادـهاگن 

.دومرف یم  در  لئاس  هب  نآ  زا  سپ  شدییوب ،  یم  دیسوب و  یم  تفرگ و  یم  سپ  وا  زا  ار  نآ  نآ ،  زا  سپ  لئاس ،  تسد  هب 

ثیدح نیا  نومضم  هب  بیرق  و 
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هب ار  نآ  رما  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  دراد  هقدـص  هبتر  تمظع  نءاـش و  یگرزب  رب  تلـالد  و  ( 953  ،) تسا دراو  رگید  نیدـنچ 
 . هدیدرگ نآ  هیبیغ  هلماک  تروص  ظفاح  دوخ  هیمویق  هطاحا  تردق و  دوخ  دی  اب  دوخ  هدومرفن و  لوحم  رگید  سک 

يارب تسا ،  لوقنم  نیعمجا ،  مهیلع  هللا  ناوضر  باحـصا ،  بتک  هقرفتم  باوبا  رد  هک  نآ ،  لاثما  فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  ربدت  و 
نآ هب  هجوت  هک  تسا  یمهم  هتکن  هب  هراشا  .دیامن و  یم  ار  قح  یمویق  یلجت  یلعف و  دـیحوت  فشک  بولق  باحـصا  تفرعم و  لها 
یم عقاو  هک  تسد  رد  قدـصت  دـمهفب  ناسنا  هک  تسا  نآ  نآ  و  تسا .  مزال  یلیخ  دـننک  یم  مهم  رما  نیا  هب  مایق  هک  یناسک  يارب 

، دوش عقاو  یلاعت  كراـبت و  قح  هب  لوا  دوش ، عقاو  ریقف  هب  تبـسن  ناـسنا  زا  هقدـص  نداد  رد  یتیذا  تنم و  رگا  هللااـب  ذوعن  هک  دوش ،
، دنک میدـقت  نم  ؤم  لئاس  هب  ار  هقدـص  تلذـم  عوضخ و  لامک  يور  زا  دـنک و  ینتورف  عضاوت و  رگا  هچنانچ  لئاس ،  هب  نآ  زا  سپ 

مالسلا هیلع  مولعلا ،  رقاب  بانج  یلاعت ،  قح  لامج  قشاع  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ، لآ  ملاع  هچنانچ  هدرک ،  یلاعت  قح  يارب 
دناد یم  ادـخ  .درک و  یم  نآ  زا  بوبحم  هبیط  هحیار  مامـشتسا  دیـسوب و  یم  دـییوب و  یم  لئاس  تسد  رد  عوقو  زا  سپ  ار  هقدـص  ، 

هیبـلق و تالاغتـشا  نآ  روـط  هچ  و  دـش ، یم  ادـیپ  يرطاـخ  توکـس  سفن و  تـحار  هـچ  بوذـجم  قشاـع  سدـقم و  تاذ  نآ  يارب 
هیقوش تاقارتحا 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 653 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک یم  شوماخ  يزاب  قشع  نیا  ار )  ) هینطاب

نطب ریسا  تاوهش و  راتفرگ  تعیبط و  ضرا  رب  دلخم  سفن و  ياوه  راحب  رد  قرغتسم  هدنـسیون  نیا  هک  سوسفا !  نارازه  سوسفا و 
چیه ایلوا  تبحم  زا  تفر و  دـهاوخ  بیرق  نع  دـمآ و  ملاع  نیا  رد  یتسرپدوخ  يدوخ و  تسم  یتسه و  کـلم  زا  ربخ  یب  جرف و  و 

شتاکرح یناویح و  فوقو  ملاع  نیا  رد  شفوقو  و  دیمهفن ، چـیه  اهنآ  تالزاغم  لزانم و  تاوذـج و  تابذـج و  زا  درکن و  كاردا 
(954  .) لوعملا کـیلع  یکتـشملا و  کـیلا  مهللءا  تسا .  ناطیـش  ناویح و  ندرم  شندرم  دـشاب  نینچ  رگا  .دوب  یناطیـش  تاـکرح 
تجهب و راد  رون و  بیغ و  ملاع  هب  امرف و  رادـیب  نیگنـس  باوخ  نیا  زا  امرف و  يریگتـسد  تتیادـه  رون  هب  ار  اـم  دوخ  وت  ادـنوادخ ،

 . نک توعد  صاخ  لفحم  سنا و  تولخ  رورس و 

ناف نم  ؤملا  لظ  الخام  ران  همایقلا  ضرءا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاـق  لاـق  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  و 
شتآ تمایق  نیمز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هک  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف  ( 955  .) هلظت هتقدص 

.دیامن ظفح  دزادنا و  هیاس  ار  وا  وا  هقدص  هک  نآ  راوج  نم و  ؤم  هیاس  رگم  تسا ، 

هقدص امرخ  فصن  رگا  .دینک و  یم  تیبرت  ار  رتش  هچب  هک  اهامـش  لثم  دیامرف  تیبرت  یلاعت  يادخ  ار  هقدص  هک  تسا  تیاور  رد  و 
هوک لثم  هک  یتروص  رد  هدنب  هب  دنهد  یم  ار  نآ  تمایق  زور  رد  دیامرف و  یم  تیبرت  ار  نآ  یلاعت  يادخ  دیهد ،
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ار دب  ياهندرم  هقدـص  هک  تسا  دراو  هریثک  ثیداحا  رد  و  تسا .  رایـسب  ثیدـح  لیبق  نیا  زا  و  ( 956  .) تسا نآ  زا  رتگرزب  ای  دـحا 
دب ندرم  روط  داتفه  و  دـنک ، دایز  ار  رمع  و  ( 959 ،) دنک یم  ادا  ار  ضرق  و  ( 958 ،) دنک یم  لزان  ار  يزور  و  ( 957 ،) دیامن یم  عفد 
رد و  ( 962 ،) ددرگ لام  تدایز  بابـسا  و  ( 961 ،) دـیامرف اطع  رازه  دـص  ات  هد  زا  ار  نآ  ضوع  یلاعت  يادـخ  و  ( 960 ،) دنک عفد  ار 

بش نآ  رد  ینامسآ  ياهالب  زا  دهدب ، بش  لوا  رد  رگا  و  ددرگ ، نمیا  زور  نآ  رد  ینامـسآ  ياهالب  زا  دهد  هقدص  سک  ره  حبص 
عفر ار  اهنآ  یگنسرگ  دنک ، تیافک  ار  یملـسم  تیب  لها  یـسک  رگا  و  ( 964 ،) دوش هقدص  اب  اهـضیرم  ياوادم  و  ( 963 ،) دشاب نمیا 

رتالاب هبقر  قتع  داتفه  زا  جح  کی  هکنآ  اب  تسا ،  رتبوبحم  جح  داتفه  زا  دنک ، ظفح  ار  اهنآ  يوربآ  دناشوپب و  ار  اهنآ  ندـب  دـنک و 
زا ار  وا  زا  يوضع  نآ  زا  يوـضع  ره  هب  دـنوادخ  دـنک ، دازآ  ار  يا  هدـنب  سک  ره  هک  تسا  دراو  هبقر  قـتع  هکنآ  اـب  ( 965  ،) تسا
ریغ و  ( 967 ،) دوخ نیمی  دـک  زا  دومرف  دازآ  هدـنب  رازه  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  ترـضح  و  ( 966 ،) دـیامرف دازآ  منهج  شتآ 

.دوش لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  کلذ 

رگید هتکن  نایب  رد 

اوقفنت یتح  ربلا  اولانت  نل  تسا :  دراو  هفیرش  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  ینتـسناد .  يا  هتکن  رکذ  هب  ار  ماقم  نیا  مینک  یم  متخ  ام  و 
.دیراد یم  تسود  هچنآ  زا  دینک  قافنا  دنوادخ  هار  رد  هکنآ  رگم  دیوشن ، لیان  یبوخ  هب  زگره  ینعی  ( 968  .) نوبحت امم 

و
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"؟ دیهد یم  هقدص  رکـش  هب  روطچ  : " دندیـسرپ رکـش ، هب  دـنداد  یم  هقدـص  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هک  تسا  ثیدـح  رد 
(969  .") مهد هقدص  نم  شیپ  تسایشا  نیرتبوبحم  هک  يزیچ  نآ  هب  مراد  لیم  و  مراد ،  تسود  رتشیب  زیچ  ره  زا  ار  رکش  دومرف " :

: دومرف داد و  هقدص  ار  نآ  دمآ و  شـشوخ  نآ  زا  دومرف و  يرادیرخ  يا  هماج  مالـسلا ،  هیلع  ریما ، ترـضح  هک  تسا  ثیدح  رد  و 
تمایق زور  ار  تشهب  دـنوادخ  شدوخ ،  رب  ار  ریغ  دـنک  رایتخا  هک  یـسک  دومرف " : یم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  مدـینش 

: دیامرف تمایق  زور  یلاعت  يادخ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  ار  نآ  سپ  ار ، يزیچ  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  یـسک  و  دـنک ، رایتخا  وا  يارب 
(970  .") مهد تشهب  زورما  ار  وت  يازج  نم  و  فورعم ،  هب  دنداد  یم  ازج  رگیدکی  هب  ناگدنب 

ار نآ  درک و  تمـسق  شنادنواشیوخ  نیب  تشاد  یغاب  کی  دش ، دراو  هفیرـش  هیآ  نیمه  یتقو  باحـصا  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  و 
نیا هک  وت ! لاح  هب  اشوخ  وت ! لاح  هب  اشوخ  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  سپ  تشاد ،  تسود  رتشیب  شلاوما  همه  زا 

(971) .وت يارب  تسا  يدنمدوس  لاح 

ار اهنآ  نیرتهب  ورب  تسا  ییاهرتش  نم )   ) يارب زا  و  مراد ،  یلغـش  نم  هک  وا  هب  دومرف  .دمآ  ینامهیم  يرافغ  رذوبا  بانج  يارب  زا  و 
دمآ دای  هب  دوب ، لحف  رتش  اهرتش  نیرتهب  تفگ :  يدرک .  تنایخ  نم  هب  دومرف : رذوبا  .دروآ  يرغال  رتش  کی  تفر و  نامهیم  .روایب 

: دومرف رذوبا  نآ .  يوس  هب  هب  امش  جایتحا  زور 
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رگم دیـسرن  ییوکین  رب و  هب  زگره  دـیامرف : یلاعت  يادـخ  هکنآ  اـب  دـنراذگ  یم  ربق  رد  ارم  هک  تسا  يزور  نآ  هب  نم  جاـیتحا  زور 
هک نآ  شیپ  دـنکن  یقرف  هک  تسا ،  ردـق  یکی  تسا :  کیرـش  هس  لام  رد  دومرف  .دـیراد و  یم  تسود  ار  هچنآ  دـینک  قافنا  هکنآ 

یتسناوت رگا  سپ  ییاـهنآ .  یموس  وت  و  تسا .  وت  ندرم  رظتنم  هک  تسا ،  ثراو  مود  ندومن .  كـاله  هب  دربب  ار  نآ  دـب  اـی  بوخ 
شیپ دوب  بوبحم  رتش  نیا  و  ( 972  .) نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  دیامرف : یلاعت  يادـخ  شابن .  یـشابن  اهنآ  زا  رتزجاع  هک 

(973  .) متسرفب شیپ  مدوخ  يارب  هک  متشاد  تسود  سپ  ملاوما ،  نیب  رد  نم 

هقدص رارسا  زا  یکی  نایب  رد 

هقالع نیا  و  هدیدرگ ،  تیبرت  تسا و  هدش  گرزب  هیویند  فراخز  لانم و  لام و  هب  تبحم  يدنم و  هقالع  اب  ناسنا  هک  تسناد  دـیاب 
هچنانچ تسا .  هقالع  نیمه  ینید ،  دـسافم  هکلب  یلامعا ،  یقالخا و  دـسافم  رتشیب  ءاشنم  و  هدـیدرگ .  نیزگیاج  وا  بلق  قاـمعا  رد 
هطـساو هب  ناـسنا  رگا  سپ ،  ( 975  .) میدرک هراـشا  نآ  هب  ثیداـحا  یـضعب  حرـش  رد  اـم  و  ( 974  ،) تسا دراو  هریثـک  ثیداـحا  رد 

هب لین  قیرط  و  هدرک ،  ار  حیابق  هموثرج  داسف و  هدام  عطق  هتبلا  دنک ، مک  ای  دنک  بلـس  دناوتب  ار  هقالع  نیا  سفن  رب  راثیا  تاقدـص و 
نیا و  هدومن .  حوتفم  دوخ  يارب  ار  هلماـک  قـالخا  هلـضاف و  تاـکلم  لوصح  توکلم و  بیغ و  ملاـع  هب  عاـطقنا  فراـعم و  لوصح 

و تسا .  هبحتسم  هبجاو و  هیلام  تاقافنا  گرزب  تاکن  زا  یکی 
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 . تسا حضاو  هچنانچ  تسا ،  رتلماک  هتکن  نیا  تابحتسم  رد 

اب نآ  نداد  لوا  تعاـس  زا  تسا .  هیورخا  هیویند و  لـیاضف  عماـج  هقدـص  هک  دـش  مولعم  باـب  نیا  راـثآ  راـبخا و  عومجم  زا  سپ ، 
.دناسرب قح  راوج  تشهب و  هب  ار  ناسنا  هک  لحارم  ریاس  تمایق و  رد  رما  رخآ  ات  دنک ، یم  تایلب  عفد  تسا و  هارمه  ناسنا 

همتت

قداص ترضح  هب  دنس  فیرش  یفاک  رد  هچنانچ  هینالع ،  اراکشآ و  هقدص  زا  تسا  لضفا  افخ  رس و  رد  هبودنم  هقدص  تسناد  دیاب 
هللاو کلذک  و  هینالعلا ،  یف  هقدصلا  نم  لضفا  هللاو  رـسلا  یف  هقدـصلا  رامع ، ای  دومرف : یطاباس  رامع  هب  هک  دـناسر  مالـسلا ،  هیلع  ، 

نیمه .اراکشآ و  هقدص  زا  تسا  لضفا  مسق ،  ادخ  هب  یناهنپ ،  رد  هقدص  رامع ، يا  ( 976  .) هینالعلا یف  اهنم  لضفءا  رسلا  یف  هدابعلا 
.اراکشآ تدابع  زا  تسا  لضفا  یناهنپ  رد  تدابع  روط 

هفیاط تفه  هک  تسا  ثیدح  رد  و  ( 977) .دنک یم  شوماخ  ار  راگدرورپ  بضغ  یناهنپ  هقدص  هک  تسا  دراو  هریثک  ثیداحا  رد  و 
هک تسا  یـسک  اهنآ  زا  یکی  تسین .  وا  هانپ  زج  یهانپ  هک  يزور  رد  دـیامرف  ظفح  ار  اهنآ  شدوخ  هانپ  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا 

(978) .دنک قافنا  شپچ  تسد  هچنآ  دمهفن  وا  تسار  تسد  هکنآ  یتح  دنک  ناهنپ  دهدب و  هقدص 

هقدـص باب  رد  هکنآ  رگید  و  تسا .  رتکیدزن  صالخا  هب  ایر و  زا  رتدـیعب  يرـس  تدابع  هک  تسا  نآ  یکی  تیلـضفا  هتکن  دـیاش  و 
 . تسا نآ  نامتک  رد  ارقف  يوربآ  ظفح 

هلص ناونع  نآ ،  رب  و  اهنآ ، ریغ  زا  تسا  لضفا  ابرقا  ماحرا و  رب  هقدص  زین  و 
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و تسا ،  محر  يذ  هب  هقدـص  تاقدـص  لضفا  هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  هچنانچ  دوش ، قبطنم  تسا ،  تاداـبع  لـضفا  زا  هک  محر ، 
رد محر  ریغ  هب  هقدص  هک  تسا  تایاور  یضعب  رد  هکلب  ( 979  .) تسا راهچ  تسیب و  محر  هلص  و  تسا ،  تسیب  شرجا  ناوخا  هلص 

(980) .دوش یمن  لوبق  تسا  جاتحم  محر  هک  یتروص 

ماتخ

رهاظ يدرکن .  فارسا  هکنآ  اب  يدرک ،  فارصا  هک  ینک  نامگ  ات  نک  دهج  هقدص  رد  دیامرف  یم  هک  فیرـش  ثیدح  رد  هک  نادب 
یبتجم نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  ثیدح  رد  و  تسین .  فارسا  دسر  هزادنا  ره  هب  تسا و  نآ  ترثک  هقدص  رد  بولطم  هک  دوش 

بوث ود  اـی  دوب  نیلعن  تفج  ود  ياراد  رگا  یتح  فیـصنت ،  روط  هب  ارقف  اـب  ار  دوخ  لاوما  درک  تمـسق  هبترم  هس  هیلع ،  هللا  مالـس  ، 
(981) .دومرف فیصنت  دوب ،

یتقو وت  نامالغ  مدینـش  دومرف : موقرم  هیلع  هللا  مالـس  داوج  ترـضح  و  مالـسلا ،  هیلع  اضر ، ترـضح  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و 
نم قح  هب  یهدن .  يزیچ  یـسک  هب  وت  دنهاوخ  یم  دـننک و  یم  لخب  اهنآ  کچوک ،  رد  زا  دـننک  یم  جراخ  ار  وت  يوش ،  یم  راوس 

زا سک  چیه  رادرب و  هرقن  الط و  دوخ  هارمه  يدـش  راوس  یتقو  و  گرزب .  رد  زا  رگم  دـشابن  تندـش  لخاد  نتفر و  نوریب  هک  وت  رب 
رگا و  هدم ،  وا  هب  رانید  هاجنپ  زا  رتمک  درک ، یلا  ؤس  وت  زا  سک  ره  وت  ياهومع  زا  و  ییامن .  اطع  وا  هب  هکنآ  رگم  دـنکن  یلا  ؤس  وت 

اب رایتخا  یهدب ،  یتساوخ  رتشیب 
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وت رب  دـنوادخ  هک  نکم  سرت  نک و  قاـفنا  سپ  دـیامرف ، عـیفر  ار  وـت  ماـقم  دـنوادخ  هکنیا  رما  نیا  هب  مدرک  هدارا  نم  و  تـسا .  وـت 
(982) .دیامرف يریگتخس 

هلمج زا  دوش  تخـس  لایع  رب  تشیعم  هک  يردقب  هقدـص  ترثک  هکنآ  رب  دـنک  تلالد  هک  یثیداحا  اب  درادـن  تافانم  ثیداحا  نیا  و 
و ( 983 ،) دیامرفن لوبق  دراذگن  يزیچ  شلایع  دوخ و  تشیعم  يارب  زا  دـنک و  قافنا  هک  ار  یـسک  ياعد  دـنوادخ  و  تسا ،  فارـسا 

دهج ترثک و  هک  تسا  نآ  تافانم  مدع  هجو  ( 984) .دشاب فافک  تدایز  زا  هک  تسا  يا  هقدص  هقدص  لضفا  هک  تسا  ثیدح  رد 
دنهد هقدص  ار  نآ  رتشیب  ای  لام  فصن  هک  یصاخشا  اسب  هچ  .دوش  لایع  رب  یتخس  بجوم  هک  دشاب  يردق  هب  تسین  مزال  هقدص  رد 

.دنتفین یتخس  شاعم و  قیض  رد  هک  يروط  هب  دنام  ظوفحم  اهنآ  لایع  دوخ و  فافک  و 

بش زامن  تلیضف  رد  لصف ، 

ثیداحا یضعب  رد  یحرش  بش  زامن  هب  عجار  اما  تسا .  هدش  رهظ  زامن  بش و  زامن  هب  مایق  رد  غیلب  دیکءات  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
.اکربت هفیرش  ثیداحا  یضعب  همجرت  هب  مینک  یم  افتکا  ماقم  نیا  رد  و  ( 985  ،) میدرک رکذ  هقباس 

و بش ،  رد  تسوا  ندرک  زامن  نم  ؤم  فرش  دومرف : هک  دناسر  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  هب  دنـس  یفاک  باتک  زا  لئاسو  رد 
(986  .) تسا مدرم  ضارعا  زا  دوخ  يرادهاگن  شتزع 

نک هظعوم  دومرف : لیئربج  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  بانج  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ترضح  دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
هچ ره  نک  شیع  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يا   : " تفگ . 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 660 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ نک  لمع  و  دـش ، یهاوخ  ادـج  نآ  زا  هک  اریز  یهاوخ ،  ار  هچره  شاب  هتـشاد  تسود  و  یتسه ،  یندرم  وت  هک  اریز  یهاوخ ، 
زا شیوـخ  يرادـهاگن  وا  تزع  و  بش ،  رد  تسوا  نداتـسیا  نم  ؤـم  فرـش  هـک  نادـب  و  ار ، نآ  ینک  تاـقالم  هـک  اریز  یهاوـخ ، 

(987  .) تسا مدرم  ضارعا 

اب بش  رخآ  رد  تعکر  تشه  و  تسایند ،  یناگدنز  تنیز  دالوا  لام و  دومرف : هک  دناسر  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنس  و 
(988  .) يا هفیاط  يارب  ار  اهنآ  دیامرف  عمج  یلاعت  يادخ  یهاگ  و  تسا ،  ترخآ  تنیز  رتو 

شذیذل هاگباوخ  زا  هدنب  داتـسیا  هک  یتقو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف  هک  دنک  لقن  هیلع ،  هللا  ناوضر  دیفم ، خیـش  زا 
هکئالم و رب  وا  هطـساوب  یلاعت  يادـخ  دـیامرف  یم  تاهابم  دـنز ، یم  ترچ  هک  یتروص  رد  بش ،  زاـمن  هب  ار  قح  دـنک  یـضار  هک 

رـصتخم نیا  رد  اهنآ  رکذ  لاجم  تسا و  رایـسب  نآ  لضف  رد  لیبق  نیا  زا  ثیداحا  و  ( 989) .ار وا  مدیزرمآ  هک  دیـشاب  دهاش  دیامرف :
 . تسین

یطسو هالص  نایب  رد 

رد هچناـنچ  تسا ،  رهظ  زاـمن  لـفاون  نآ  زا  دارم  تسا ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  شرافـس  دروـم  هک  لاوز  زاـمن  اـما  و 
تیـصوصخ و اـهنآ  دوـخ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  اـی  لـفاون  نیا  صوـصخ  هب  ماـمتها  و  ( 990  .) هدـش نآ  هب  حیرـصت  رگید  تاـیاور 

.دنشاب یم  نآ  لوبق  مامتا و  بجوم  دنتسه و  یطسو  هالص  تاقلعتم  زا  هکنآ  يارب  ای  و  تسا ،  یتیمها 

زامن دوخ  دارم  ثیدح  نیا  رد  هک  دیاش  و 
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هب مایق  نآ و  ظفح  هب  رما  یلاعت  قح  و  تسا ،  عقاو  هیموی  ياهزامن  طسو  رد  هکنآ  رابتعا  هب  تسا ،  یطـسو  زامن  نآ  هک  دشاب ، رهظ 
ناوضر اهقف ، نیب  روهشم  و  ( 991  .) نیتناق هللاوموق  یطسولا و  هولصلا  تاولصلا و  یلع  اوظفاح  هفیرش  هیآ  رد  هدومن  صوصخلاب  نآ 

تسا يزامن  لوا  و  دراد ، اهزامن  نیب  رد  صاصتخا  دیزم  و  تسا ،  رهظ  هالـص  نامه  یطـسو  هالـص  هک  تسا  نآ  رهظا  و  هیلع ،  هللا 
 . مالسلا هیلع  لیئربج ،  طسوت  هداتسرف  ورف  مالسلا ،  هالصلا و  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  رشبلا ، یبا  مدآ  رب  یلاعت  قح  هک 

دودـح و ظفح  يارب  لاوزلا و  هالـصب  کیلع  هک  نیا  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  بانج  شرافـس  هک  تسا  نآ  رهاـظ  و 
نینچ زین  رهظ ، زاـمن  ظـفح  اـصوصخ  و  تاولـص ،  هظفاـحم  هب  رما  زا  هچناـنچ  طـقف ، ناـیتا  لـصا  يارب  هن  تسا ،  نآ  تقو  لـفاون و 

تاقوا رد  ار  اهنآ  نایتا  تاولص و  تاقوا  ظفح  هرابرد  شرافس  مالسلا ،  مهیلع  تمصع ،  تیب  لها  رابخا  رد  هچنانچ  .دوش  هدافتـسا 
، دوش نواهت  ثعاب  عییضت و  بجوم  رذع  نودب  تلیضف  تاقوا  زا  اهنآ  ریخءات  هک  دوش  یهاگ  هکلب  تسا .  دراو  رایسب  اهنآ  تلیضف 

دشاب رتوکین  دوز و  هچ  ره  ار  نآ  راچان  دهد ، يرما  هب  تیمها  هک  یـسک  تسا  مولعم  رپ  .دنکب  ناسنا  نآ  رب  تموادم  رگا  اصوصخ 
.دزرو و لفاغت  دنک و  یتسـس  نواهت و  زین  نآ  نایتا  رد  هک  دنادب ، زیچان  درامـشب و  تسـس  ار  نآ  رگا  هکنآ  فالخ  هب  .دـهد  ماجنا 

دوش رجنم  ناسنا  راک  هک  دنکن  ادخ 
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دریمب رگا  دومرف  ار  زامن  هب  فختسم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  نآ .  رما  رد  يراگنا  لهس  نواهت و  زامن و  هب  فافختـسا  هب 
نواهت و هالـص و  رما  هب  فافختـسا  هطـساو  هب  ناسنا  هک  دوش  یهاـگ  هکلب  ( 992  .) تسا هدرمن  نم  نید  هب  دـشاب ، نینچ  شزاـمن  و 

شرظن زا  مک  مک  تشادـن ،  تمیق  شرظن  رد  يزیچ  رگا  ناـسنا  هک  تسا  یعیبـط  .دوش  نآ  كرت  هب  رجنم  شراـک  نآ ،  رد  یتـسس 
 ، نآ تامهم  رد  اصوصخ  دوش ، یم  لصاح  نامیا  رب  یـشومارف  رتمک  ییایند  ياهراک  رد  هک  ام  .دنک  یم  نایـسن  ار  نآ  دـتفا و  یم 
 ، تسنآ رکذتم  امیاد  تسا و  نآ  هب  فورصم  شهجوت  نآ  هب  طرفم  بح  نآ و  ندرمش  گرزب  هطساو  هب  سفن  هک  تسا  نآ  يارب 
رد هک  غلبم ،  نالف  امش  هب  نم  اذک  زور  رهظ  لوا  هک  دهد  هدعو  امش  هب  یـسک  رگا  الثم  تسین .  یندش  شومارف  يرما  نینچ  هتبلا  و 

امیاد دـینک و  یمن  شومارف  ار  هاگداعیم  ار و  زور  نآ  راچان  دـینادب ، هدـعو  نآ  رد  قداـص  ار  وا  و  مهد ،  یم  تسا ،  مهم  امـش  رظن 
.دینک یم  رضاح  ار  دوخ  دعوم  لوا  رد  نطاب  هجوت  بلق و  روضح  لامک  اب  تقو  نآ  رد  و  دسرب ، دعوم  ات  دینک  یم  يرامش  تعاس 
یمن نواـهت  نآ  رما  رد  زگره  هدوـمن و  نآ  نوـتفم  ار  امـش  نآ ،  ندرمـش  گرزب  زیچ و  نآ  رب  سفن  بح  هک  تـسا  نآ  يارب  اـهنیا 

ناترظن رد  يزیچ  رگا  یلو  .دوخ  لاح  روخارف  هب  سکره  يویند  روما  ریاس  رد  روط  نیمه  .دینک و 
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نآ زا  هکنآ  رگم  دراذگ  یمن  يا  هظحل  و  دشاب ، یم  روطخ  قیرط  هب  تسا و  ینآ  دنک  یهجوت  وا  هب  رگا  سفن  دوب ، تمقیب  راوخ و 
.دینک یم  تلفغ 

نانیمطا نیقی و  هیاپ  میرادـن و  بیغ  هب  نامیا  هک  تسا  نآ  يارب  تسیچ .  يارب  دوش  یم  مولعم  ینید  روما  رد  ام  یتسـس  نیا  نونکا 
تـسس تسپ و  ینید  عیارـش  یهلا و  عاضوا  مامت  ام  رظن  رد  سپ  میدرکن ،  لوبق  لد  ناج و  هب  ار  اـیبنا  ادـخ و  هدـعو  تسا و  تسس 

جراخ یلکب  میراد  هک  يروص  نید  زا  ار  ام  دیآ و  بلاغ  ام  رب  تلفغ  ملاع  نیمه  رد  ای  و  دروآ : لفاغت  مک  مک  یتسس  نیا  و  تسا . 
.دوش ضراع  یلک  تلفغ  توم  ياهیتخس  اهتدش و  رد  ای  دنک ،

زا دـعب  تسین ،  نآ  تیمها  هب  نامیا  زا  دـعب  يزیچ  مالـسا  رد  تسا و  نامیا  مکحم  هیاـپ  نید و  دومع  هک  هناـگجنپ ،  ياـهزامن  نیا 
رد هک  همهم  تاهج  زا  یکی  دنادن ، یـسک  وا  هاگرد  ناصاخ  یلاعت و  قح  زا  ریغ  هک  هیتوکلم ،  هیبیغ  روص  هینطاب و  هیرون  تاهجوت 

هیبیغ ملاوع  یلاعت و  قح  اب  ار  ناسنا  هطبار  تسا  هدیدرگ  روظنم  نآ  رد  هک  یهلا  عاضوا  بادآ و  اب  قح  رکذت  رارکت  نیا  تسه  نآ 
چیه اب  هک  يروط  هب  دنک  مکحم  بلق  رد  ار  دیرفت  دیحوت و  هبیط  هرجـش  و  دنک ، داجیا  بلق  رد  عوضخ هللا  هکلم  و  دنک ، یم  مکحم 
بیغ هنومن  دوهـش  علطم و  لاوها  توم و  تارکـس  روهظ  لاـح  رد  هک  یلاـعت ،  قـح  گرزب  ناـحتما  رد  و  دوـشن ، لـیاز  نآ  زا  زیچ 

، دوش لصاح 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 664 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش ضراع  نایسن  يراشف  كدنا  هب  هک  یندش  لیاز  عدوتسم و  هن  دنامب ، دشاب و  رقتسم  شنید  دیآ و  نوریب  تسرد  ناحتما  زا 

 ، هناگجنپ ياهزامن  نیا  اصوصخ  تناید  رما  رد  اداـبم  ( 993  .) كارخءا کیلوءا و  یف  کنیعم  هللاو  كایا  مث  كاـیا  زیزع ! يا  سپ 
ادخ ناگدنب  رب  تقفش  لامک  زا  مالسلا ،  مهیلع  يده ،  همئا  ایلوا و  ایبنا و  هک  دناد  یم  ادخ  يرامش !  تسـس  ار  اهنآ  ینک و  نواهت 

.دنربن يدوس  ام  لامعا  زا  دناسرن و  اهنآ  هب  یعفن  ام  نامیا  الا  و  دندومن ، ریذحت  بیغرت و  ردق  نیا 

تسا نآرق  توالت  تلیضف  رد  لصف ، 

حیضوت

کسمت و لمح و  ظفح و  توالت و  لضف  و  تسا .  نآرق  توالت  هب  تیـصو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  يایاصو  زا  یکی 
تیب لها  زا  هچنآ  .دـیآ و  تسرد  ام  رـصاق  مهف  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نآ  رارـسا  یناعم و  رد  ربدـت  تلوازم و  تموادـم و  ملعت و 

 . مینک تعانق  نآ  ضعب  هب  ام  و  دجنگن ، قاروا  نیا  رد  تسا  هدش  دراو  نآ  صوصخ  رد  مالسلا ،  مهیلع  تمصع ، 

نءا هدهع و  یف  رظنی  نءا  ملسملا  ءرملل  یغبنی  دقف  هقلخ ،  یلا  هللا  دهع  نآرقلا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  یفاک 
درم ره  هک  تسا  راوازـس  اـنامه  ناگدـنب ،  يوس  هب  تسا  دـنوادخ  دـهع  نآرق  دومرف : ( 994  .) هیآ نیـسمخ  موی  لـک  یف  هنم  ءارقی 

.دنک تئارق  هیآ  هاجنپ  نآ  زا  دنک و  رظن  دهع  نآ  هب  زور  ره  رد  یناملسم 

املکف نئازخ ،  نآرقلا  تایآ  لوقی :  مالسلا ،  امهیلع  نیسحلا ،  نب  یلع  تعمس  لاق  يرهزلا  نع  هدانساب  و 
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ره سپ  تسا ،  ییاه  هنازخ  نآرق  تایآ  هک  مالسلا ،  هیلع  داجـس ، ترـضح  دومرف  ( 995) .اهیف رظنت  نءا  کـل  یغبنی  هنیزخ ،  تحتف 
 . نآ رد  ینک  رظن  هک  تسا  راوازس  يا ،  هنیزخ  دش  هدوشگ  تقو 

همکحم تایآ  رد  رکفت  ربدـت و  .دـننکب و  تسبوخ  نآ  یناعم  رد  رکفت  نآ و  تایآ  رد  ربدـت  هک  تسا  نآ  ثیدـح  ود  نیا  رهاـظ  و 
باحـصا لباقم  رد  تسا  هنع  یهنم  هک  تسا  يءار  هب  ریـسفت  زا  ریغ  ندومن  نآ  زا  دـیرفت  دـیحوت و  مکح و  فراـعم و  مهف  هیهلا و 

تباث دوخ  لاحم  رد  هچنانچ  دنتـسه ، یهلا  مالک  هبطاخم  هب  صتخم  هک  یحو  تیب  لها  هب  کـسمت  نودـب  هدـساف ،  ياوها  يءار و 
.اهلافقءا بولق  یلع  مءا  نآرقلا  نور  بدـتی  ـالفءا  یلاـعت :  يادـخ  لوق  دـنک  یم  تیاـفک  و  عقومیب .  ماـقم  نیا  رد  لیـصفت  تسا و 

(996)

هک تسا  لقن  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج  زا  یتح  تسا .  دراو  رایـسب  نآ  یناعم  رد  ربدت  نآ و  هب  عوجر  هب  رما  رابخا  رد  و 
(997) .دشابن رکفت  يور  زا  هک  یتئارق  رد  تسین  يریخ  دومرف :

نم بتکی  مل  هلیل ،  یف  تاـیآ  رـشع  ءارق  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاـق  لاـق  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  و 
نم بتک  هیآ .  یتئام  ءارق  نم  و  نیتناقلا .  نم  بتک  هیآ .  هئام  ءارق  نم  و  نیرکاذـلا .  نم  بتک  هیآ ،  نیـسمخ  ءارق  نم  و  نیلفاـغلا . 

نم و  نیدهتجملا .  نم  بتک  هیآ .  هئامسمخ  ءارق  نم  و  نیزئافلا .  نم  بتک  هیآ ،  هئامثالث  ءارق  نم  و  نیعشاخلا . 
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نورـشع هعبرءا و  لاقثملا  و  بهذ ،  نم  لاقثم  فلءا )  نوسمخ   ) فلءا رـشع  هسمخ  راطنقلا  رب : نم  راـطنق  هل  بتک  هیآ ،  فلءا  ءارق 
(998  .) ضرالا ءامسلا و  نیب  ام  اهربکءا  و  دحا ، لبج  لثم  اهرغصءا  اطاریق :

(999  ،) تسا دراو  ناگدننک  تئارق  دوخ و  لها  زا  نآ  ندومن  تعافـش  و  ییوکین ،  تروص  هب  نآرق  لثمت  هیـضق  هریثک  رابخا  رد  و 
هب نآرق  دوش  لـخاد  یناوـج ،  لاـح  رد  دـنک  نآرق  تئارق  هک  ینم  ؤـم  تسا :  ثیدـح  رد  و  میدرک .  رظن  فرـص  اـهنآ  رکذ  زا  هک 

: دـیوگ قح  رـضحم  رد  تمایق و  رد  تسوا  هانپ  نآرق  و  دـهد ، رارق  راـکوکین  مارک  يارفـس  اـب  دـنوادخ  ار  وا  و  وا ، نوخ  تشوگ و 
هب یلاعت  يادخ  سپ  ناسرب ".  وا  هب  ار  دوخ  يایاطع  نیرتهب  سپ  نم ،  هب  لماع  زا  ریغ  تفرگ  ار  شلمع  رجا  یلماع  ره  ادـنوادخ ، "

: دنک ضرع  نآرق  يدـش "؟  یـضار  ایآ  : " دوش باطخ  سپ  .دـهن  تمارک  جات  وا  رـس  رب  یتشهب و  ياه  هلح  زا  هلح  ود  دـناشوپب  وا 
هتفگ وا  هب  دوش و  تشهب  لـخاد  سپ  پچ ،  هب  ار  دـلخ  دـنهد و  وا  تسار  تسد  هب  ار  ناـما  نما و  سپ  متـشاد ".  رتشیب  دـیما  نم  "

ضرع يدـش "؟  یـضار  وت  میدـناسر و  تاماقم  هب  ار  وا  ایآ  : " دوش باطخ  نآرق  هب  سپ  يا "؟  هجرد  ایب  الاب  نک و  تئارق  : " دوش
(1000  .") يرآ : " دنک

ظفح رد  ندیشک  تقشم  هب  دنک  هزات  دهع  وا  اب  دنک و  تئارق  رایسب  ار  نآرق  هک  یـسک  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح  دومرف 
(1001) .دیامرف اطع  وا  هب  رجا  ود  نآ ، 
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نطاب دـنک و  ریثءات  ناسنا  بلق  قامعا  رد  هک  تسا  نآ  فیرـش  نآرق  توـالت  رد  بولطم  هک  دوش  مولعم  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  و 
رگا نم  ؤم  ناوج  دـیامرف : هک  اجنآ  هدومرف  نیا  هب  هراشا  .دـسر و  ققحت  هبترم  هب  هکلم  هبترم  زا  و  ددرگ ، یهلا  مالک  تروص  ناسنا 
ددرگ نیزگیاج  رقتـسم و  بلق  رد  نآرق  تروص  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  نیا  .دوش و  دراو  وا  نوخ  تشوگ و  رد  نآرق  دـنک ، تئارق 
تـسا یـسک  نآرق  هلمح  رد  و  شدادعتـسا .  تقایل و  هزادنا  هب  ددرگ  دیمح  نآرق  دیجم و  هللا  مالک  ناسنا  نطاب  دوخ  هک  يروط  هب 

 ، مالسلا هیلع  بلاطیبا ،  نب  یلع  لثم  تسا ،  عطاق  ناقرف  عماج و  نآرق  دوخ  تسا و  یهلا  عماج  مالک  تقیقح  مامت  شتاذ  نطاب  هک 
مات و نآرق  یمظع و  هللا  تایآ  اهنآ  و  دنتسه ، هیهلا  تابیط  تایآ  هب  ققحت  اپارـس  هک  مالـسلا )  هیلع   ) شنیرهاط دلو  زا  نیموصعم  و 

قیاـقح هب  ققحت  نیمه  نآ  رارکت  تاداـبع و  گرزب و  رارـسا  زا  یکی  و  بوـلطم ،  اـنعم  نیا  تاداـبع  ماـمت  رد  هکلب  .دنتـسه  ماـمت 
ؤم زامن  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  تدابع .  تروص  هب  تسا  بلق  تاذ و  نطاـب  ندـش  روصتم  و  تسا ،  تاداـبع 

(1002  .) تسا نانآ  هزور  نینم و 

دنک ریثءات  ناوج  رد  تدابع  هکنآ  نایب  رد 

تـسا رتشیب  شیافـص  تسا و  هداس  فیطل و  ناوج  بلق  هک  اریز  دوش ، لصاح  رتهب  یناوج  مایا  رد  ینطاب  روصت  یبلق و  رثءات  نیا  و 
هکلب تسا .  لوبقلا  ریثک  لاعفنالا و  دیدش  سپ  تسا ،  رتمک  نآ  رد  تامکارت  تامحازت و  رتمک و  نآ  تادراو  و 
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هک دـتفا  قافتا  رایـسب  .ددرگ و  لعفنم  رثءاتم و  نآ  زا  رتدوز  رتدـیدش و  دوش و  لخاد  رتهب  ناوج  بلق  رد  ییاـبیز  تشز و  قلخ  ره 
هک تسا  مزال  اهناوج  رب  سپ ،  .دـیامن  لوبق  تجح  لیلد و  نودـب  نآ  لها  اب  ترـشاعم  درجم  هب  ار  اـبیز  اـی  تشز  اـی  لـطاب  اـی  قح 

هکلب .دـشاب  ناـمیا  هب  مکحم  اـهنآ  لد  هچرگ  دـننک ، باـنتجا  دـب  رـشاعم  زا  دنـشاب و  تفتلم  ار  دوخ  تسنا  ؤم  ترـشاعم و  تیفیک 
ای نامیا  هب  دـشاب و  نئمطم  دوخ  زا  دـیابن  سکچیه  و  دراد ، ررـض  تاقبط  عون  يارب  دـب  لمع  قلخ و  لها  ناراکهابت و  اب  ترـشاعم 

(1003  .) هدش یصاعم  لها  اب  ترشاعم  زا  یهن  هفیرش  ثیداحا  رد  هچنانچ  ددرگ ، رورغم  دوخ  لامعا  قالخا و 

تسا تئارق  بادآ  رد 

و دـنک ، ریثءاـت  نآ  یهاوـن  رماوا و  و  ددـنب ، شقن  نآ  تروـص  بوـلق  رد  هک  تسا  نآ  میرک  نآرق  تئارق  رد  بوـلطم  هلمجلاـب ،  و 
هک تسین  نآ  بادآ  زا  دوصقم  .دوش  ظوحلم  تئارق  بادآ  هکنآ  رگم  دوـشن  لـصاح  بوـلطم  نیا  .دوـش و  نیزگیاـج  نآ  تاوـعد 
رب هوالع  هک  يروط  هب  دوش ، فورح  هیدءات  ظافلا و  جراخم  هب  فرـصنم  تمه  مه و  مامت  هک  تسا  هدش  لوادـتم  ءارق  ضعب  شیپ 

تروص زا  تاملک  اریثک  هکلب  ددرگ ، لطاب  زین  نآ  دـیوجت  هک  دوش  نآ  هب  رجنم  میوش ،  لـفاغ  یلکب  نآ  رد  رکفت  ینعم و  زا  هکنآ 
ات ار  دبعتم  ناسنا  هک  تسا  ناطیش  دیاکم  زا  یکی  نیا  .دنک و  رییغت  نآ  تروص  هدام و  دوش و  بلقنم  رگید  تروص  هب  دوخ  هیلـصا 

نآرق لوزن  رس  زا  و  دنک ، یم  مرگرس  نآرق  ظافلا  هب  رمع  رخآ 
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تئارق لاس )   ) هاجنپ زا  دـعب  هزات  .دـنک  یم  لفاغ  یلکب  نآ  هنـسح  قـالخا  هقح و  فراـعم  هب  توعد  یهاون و  رماوا و  تقیقح  زا  و 
هکلب هدرک !  ادـیپ  یبیرغ  تروص  کی  هدـش و  جراـخ  یلکب  مـالک  تروص  زا  نآ ،  رد  دـیدشت  ظـیلغت و  تدـش  زا  هک  دوش  مولعم 

 ، تسا نآ  تایآ  هب  رابتعا  ربدـت و  رکفت و  اهنآ  هدـمع  مظعا و  هک  تسا ،  هدـش  روظنم  هرهطم  تعیرـش  رد  هک  تسا  یبادآ  دوصقم 
.دش هراشا  اقباس  هچنانچ 

لجیلف یجدلا ،  حیباصم  يدهلا و  رانم  هیف  نآرقلا  اذه  نا  لاق :  دناسر ، مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاک  رد  و 
نآرق نیا  دومرف : ( 1004) .رونلاب تاملظلا  یف  رینتسملا  یشمی  امک  ریصبلا ، بلق  هایح  رکفتلا  ناف  هرظن ،  ءایـضلل  حتفی  هرـصب و  لاج 
يارب ار  دوخ  رظن  دـیاشگب  و  نآ ،  رد  ار  دوـخ  مشچ  رظنبحاـص  دـهد  نـالوج  سپ  تسا ،  کـیرات  بش  غارچ  تیادـه و  ياـمنهار 

رد دـننک ، تناعتـسا  رون  هب  اهیکیرات  تاملظ و  رد  هچناـنچ  تسا ،  هدـننیب  لد  یناگدـنز  نآ  رد  رکفت  هک  اریز  نآ ،  رون  زا  هدافتـسا 
 . تسج تیاده  دیاب  نآرق  تیاده  رون  هب  تلالض  ياهیکیرات  لهج و  تاملظ 

 ، فیوخت اـهیف  هیآـب  اورم  اذا  و  نیقتملا :  فصو  یف  لـیوط  مـالک  یف  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤـملا  ریما  نع  هدانـساب  سلاـجملا  نم  و 
اهقیهش اهریفز و  منهج و  لیهـص  نءا  اونظف  مهبولق ،  تلجو  و  مهدولج ،  اهنم  ترعـشقاف  مهراصبءا ،  مهبولق و  عماسم  اهیلا  اوغـصءا 

اهیلا مهسفنءا  تعلطت  و  اعمط ، اهیلا  اونکر  قیوشت ،  اهیف  هیآب  اورم  اذا  و  مهناذآ .  لوصءا  یف 
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(1005  .) مهنیعءا بصن  اهنءا  اونظ  و  اقوش ،

و دتفا ، اهنآ  مادنا  رب  هزرل  و  دـننک ، زاب  نآ  هب  ار  لد  ياهـشوگ  اهمـشچ و  تسا ،  هفاخا  نآ  رد  هک  دنـسر  یتایآ  هب  یتقو  يوقت  لها 
و تساهنآ .  شوگ  شیپ  نآ  قیهـش  ریفز و  ياهـسفن  منهج و  كانلوه  يادص  هک  دـننک  نامگ  هک  يروط  هب  دـپتب  سرت  زا  اهنآ  لد 

دننک نامگ  هچنانچ  دنک  زاورپ  قوش  زا  اهنآ  لد  و  دـننک ، زاب  نآ  هب  عمط  مشچ  و  دـننک ، نآ  هب  دامتعا  دنـسر ، تمحر  هیآ  هب  یتقو 
 . تسا رضاح  اه  هدعو  نآ 

یهلا قیفوت  رگا  .دسر و  نیقتم  ماقم  هب  مک  مک  دنک و  رثا  نآ  بلق  رد  درک ، نآرق  یناعم  رد  ربدـت  رکفت و  هک  یـسک  تسا  مولعم  و 
تاوذج و دیاش  .دوش و  هیهلا  تایآ  زا  يا  هیآ  نآ  ياوق  حراوج و  اضعا و  زا  کی  ره  درذگب و  زین  ماقم  نآ  زا  دوش ، شلاح  لماش 
زا هطـساو  یب  ار  مالک  هکنآ  ات  دبایرد  ملاع  نیمه  رد  ار  دعـصا  ءارقا و  تقیقح  دـنک و  دوخیب  دوخ  زا  ار  وا  هیهلا  تاباطخ  تابذـج 

.دوش نآ  دیان  نم  وت و  مهو  رد  هچنآ  و  دونشب ، شملکتم 

تسا تئارق  رد  صالخا  رد 

عیاض و هکلب  تسین ،  یتمیق  ار  یلمع  چـیه  نآ  نودـب  دراد و  تینکر  تمـس  بولق  رد  ریثءات  رد  هک  نآرق  تئارق  همزال  بادآ  زا  و 
باب نیا  رد  و  تسا .  ترخآ  تراجت  لاملا  سءار  هیورخا و  تاماقم  هیامرس  هک  تسا  صالخا  تسا ،  یهلا  طخس  بجوم  لطاب و 

بانج تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدش  غیلب  شرافس  مالسلا )  هیلع   ) تمصع تیب  لها  رابخا  رد  زین 
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: دنک ثیدح  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلک ، 

هماقا هماقءا  هدودـح و  عیـض  هفورح و  ظـفحف  نآرقلا  ءارق  لـجر  هثـالث :  نآرقلا  ءارق  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب 
هب ءامظءا  و  هلیل ،  هب  رهـسءاف  هبلق ،  ءاد  یلع  نآرقلا  ءاود  عضوف  نآرقلا  ءارق  لجر  و  نآرقلا .  هلمح  نم  ءال  ؤه  هللا  رثک  الف  حدـقلا . 

و ءادعالا ، نم  هللا  لیدی  کئلوءاب  و  ءالبلا ، رابجلا  زیزعلا  هللا  عفدی  کئلوءابف  هشارف ،  نع  هب  یفاجت  و  هدجاسم ،  یف  هب  ماق  و  هراهن ، 
(1006) .رمحالا تیربکلا  نم  زعا  نآرقلا  ءارق  یف  ءال  ؤهل  هللاوف ،  .ءامسلا  نم  ثیغلا  هللا  لزنی  کئلوءاب 

قوقح و كولم  زا  نآ  هطـساو  هب  و  دـندومن ، ذاـختا  تشیعم  هیامرـس  ار  نآرق  تئارق  هک  ناـنآ  یکی ،  دـنا : هورگ  هس  نآرق  ناـیراق 
ار وا  دنیامن و  نآ  دودح  عییـضت  و  دننک ، نآرق  تروص  فورح و  ظفح  هک  نانآ  رگید ، .دنیوج و  مدـقت  مدرم  رب  و  دـنریگ ، هیرهش 

نانآ رگید  هفیاـط  .ار و  نآرق  هلمح  مسق  نیا  دـنکن  داـیز  دـنوادخ  دزیوآ  تشپ  هب  ار  دوخ  حدـق  راوس  هچناـنچ  دـنزادنا ، رـس  تشپ 
تدابع هب  رادیب و  ار  بش  نآ  هطـساو  هب  سپ  دـننک ، جالع  ار  دوخ  بلق  ياهدرد  نآرق  ياود  اب  دـننک و  تئارق  ار  نآرق  هک  دنتـسه 

.دنزیخرب زان  باوخ  شارف  زا  دننک و  تماقا  دنوش و  رضاح  دجاسم  رد  و  دننارذگ ، یگنـشت  هب  دنریگب و  هزور  ار  زور  و  دننارذگب ،
نایراق زا  هورگ  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  .دتـسرف  ورف  نامـسآ  زا  ناراب  دـیامرف و  تایلب  عفد  اهنیا  هطـساو  هب  راـبج  زیزع  دـنوادخ  سپ ، 

.دنرتبایمک رمحا  تیربک  زا  نآرق 

و
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هب لکءای  نآرقلا  ءارق  نم  لاق :  مالـسلا ،  مهیلع  هئابآ ،  نع  هیبءا ،  نع  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  لامعالا  باقع  نع 
زور رد  مدرم ،  زا  هدافتـسا  يارب  دـنک  نآرق  تئارق  هک  یـسک  دومرف : ( 1007  .) هیف محل  مظع ال  ههجو  هماـیقلا و  موی  ءاـج  ساـنلا ، 

 . تشوگ نودب  تسا  یناوختسا  وا  يور  هک  یتروص  رد  دیایب  تمایق 

، اهتنیز ایندـلا و  بح  هیلع  رثآ  هب و  لـمعی  ملف  نآرقلا  ملعت  نم  لاـق :  ثیدـح  یف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  نع  هدانـساب  و 
 . مهروهظ ءارو  هللا  باتک  نوذبنی  نیذلا  يراصنلا  دوهیلا و  عم  هجردلا  یف  ناک  و  هللا ،  طخس  بجوتسا 

یتح هاـفق  یف  نآرقلا  جز  محل و  هیلع  سیل  میظع  ههجو  هماـیقلا و  موی  هللا  یقل  ایندـلا ، ساـمتلا  هعمـس و  هب  دـیری  نآرقلا  ءارق  نم  و 
 . يوه نم  عم  اهیف  يوهی  رانلا و  يوهی  رانلا و  هلخدی 

 : لاق .اریـصب  تنک  دـق  یمعءا و  ینترـشح  مل  بر ،  اـی  لوقیف :  یمعءا ،  هماـیقلا  موی  هللا  هرـشح  هب ،  لـمعی  مل  نآرقلا و  ءارق  نم  و 
.رانلا یلءا  هب  رم  ؤیف  ( 1008  .) یسنت مویلا  کلذک  اهتیسنف و  انتایآ  کتتءا  کلذک 

 . نولسملا ءایبنءالا و  هکئالملا و  یطعءا  ام  عیمج  لثم  باوثلا  نم  هل  ناک  نیدلا ،  یف  اهقفت  هللا و  هجو  ءاغتبا  نآرقلا  ءارق  نم  و 

مل همایقلا و  موی  هماظع  هللا  ددـب  ایندـلا ، هب  بلطی  ءاملعلا و  هب  یهابی  ءاهفـسلا و  هب  يرامیل  هعمـس  ءایر و  هب  دـیری  نآرقلا  ملعت  نم  و 
الا باذعلا  عاونءا  نم  عون  سیل  و  هنم ،  اباذع  دشءا  رانلا  یف  نکی 
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 . هطخس هیلع و  هللا  بضغ  هدش  نم  هب  بذعی  (و )

هنم هلزنم  مظعءا  هنم و ال  اباوث  مظعءا  هنجلا  یف  نکی  مل  هللادنع ،  ام  دـیری  وه  هللادابع و  ملع  ملعلا و  یف  عضاوت  نآرقلا و  ملعت  نم  و 
(1009  .) لزانملا فرشءا  وبیصنا  رفوءا  اهیف  هل  ناک  الءا و  هسیفن  هعیفر و ال  هجرد  لزنم و ال  هنجلا  یف  نکی  مل  و  ، 

و دوش ، ادخ  بضغ  بجوتـسم  ار ، نآ  تنیز  ایند و  بح  دنک  رایتخا  نآ  ضوع  دنکن و  نآ  هب  لمع  ار و  نآرق  دریگ  دای  هک  یـسک 
.دنتخادنا ناشرس  تشپ  ار  ادخ  باتک  هک  تسا  يراصن  دوهی و  هجرد  رد 

هک یتروص  رد  تمایق  زور  ار  ادخ  دنک  تاقالم  ار ، ایند  نآ  دنک  بلط  هعمـس و  نآ  هب  دنک  دـصق  دـنک و  نآرق  تئارق  هک  یـسک  و 
.دنداتفا هک  اهنآ  اب  نآ  رد  دتفیب  و  ار ، وا  دنک  شتآ  لخاد  ات  دنز  وا  ندرگ  تشپ  هب  نآرق  و  تسا ،  تشوگ  یب  ناوختسا  وا  يور 

انیب نم  ادنوادخ ، : " دیوگ یم  تمایق .  زور  دیامرف  روشحم  روک  ار  وا  دنوادخ  دـنکن ، نآ  هب  لمع  دـنک و  نآرق  تئارق  هک  یـسک  و 
وت زین  زورما  میداتـسرف  ورف  وت  رب  هک  يدرک  اـم  تاـیآ  نایـسن  وت  هچناـنچ  : " دـیامرف یم  يدرک "؟  روشحم  روک  ارم  ارچ  سپ  مدوب 

.دنتسرف شتآ  يوس  هب  ار  وا  سپ  يدش ".  نایسن 

عیمج هب  هک  تسا  یباوث  لثم  وا  باوث  نید ،  ملاعم  نتفرگ  داـی  يارب  اـیر و  زا  صلاـخ  ادـخ و  يارب  دـنک  نآرق  تئارق  هک  یـسک  و 
.دنیامرف تمحرم  وا  هب  نانآ  باوث  خنس  زا  ینعی  .دنهد  نیلسرم  ایبنا و  هکئالم و 

و
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، دنک بلط  نآ  هب  ار  ایند  دنک و  املع  هب  تاهابم  دـنک و  لادـج  نالهاج  اب  هکنآ  ات  هعمـس  ایر و  يارب  ار  نآرق  دـنک  ملعت  هک  یـسک 
باذع عاونا  عیمج  هب  و  تسین ،  رتشیب  شباذع  تدش  وا  زا  یسک  شتآ  رد  و  تمایق ،  زور  ار  وا  ياهناوختسا  دنوادخ  دیامرف  قرفتم 

.وا رب  دنوادخ  طخس  بضغ و  تدش  زا  دننک  بذعم  ار  وا 

یـسک وا )  ) زا تشهب  رد  دبلط ، رجا  دنوادخ  زا  دهد و  ادخ  ناگدـنب  میلعت  دـیامن و  عضاوت  ملع  رد  دـنک و  نآرق  ملعت  هک  یـسک  و 
هکنآ رگم  تسین  تشهب  رد  سیفن  دـنلب  هجرد  عـیفر و  لزنم  چـیه  و  تسین ،  رتـالاب  وا  هلزنم  زا  يا  هـلزنم  تـسین و  رتـگرزب  شباوـث 

.دراد وا  ار  نآ  رترفاو  رتگرزب و 

تسا لیترت  ینعم  رد 

تسا تئارق  رد  لیترت  دنک ، نآ  تبظاوم  يراق  صخش  هک  تسا  راوازـس  تسه و  زین  سفن  رد  رثءات  بجوم  هک  تئارق ،  بادآ  زا  و 
هک طرفم  روتف  ینءاـت و  و  نآ ،  رد  لـیجعت  تعرـس و  نیب  طـسوت  دـح  زا  تسا  تراـبع  تسا ،  ثیدـح  رد  هک  يروـط  هب  نآ ،  و  . 

.ددرگ رشتنم  قرفتم و  مه  زا  تاملک 

نآرقلا لتر  و  یلاعت :  هللا  لوق  نع  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تلءاس  لاق  نامیلـس ،  نب  هللادبع  نع  هدانـساب  بوقعی  نب  دـمحم  نع 
اوعزفءا نکل  و  لمرلا ،  رثن  هرثنت )  و ال   ) رعـشلا ذـه  هذـهت  و ال  انییبت ) خ ل :  ، ) انایبت هنیبت  مالـسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملا  ریمءا  لاـق.الیترت 

(1010  .) هروسلا رخآ  مکدحءا  مه  نکی  و ال  هیساقلا ،  مکبولق 

هللا مالس  قداص ،  ترضح  زا  مدیسرپ  دیوگ 
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 ، مالـسلا هیلع  نینم ،  ؤملا  ریمءا  ترـضح  دومرف : تسیچ ؟  دوصقم  الیترت  نآرقلا  لتر  دـیامرف : یم  هک  یلاعت  يادـخ  لوق  زا  هیلع ، 
نکم قرفتم  و  ینک ،  یم  تعرس  رعـش  رد  هچنانچ  نآ  رد  نکم  تعرـس  و  یلماک ،  ندومن  راهظا  ار  نآ  نک  راهظا  ینعی ،  : " دومرف
ياهلد دـنک و  بولق  رد  ریثءات  هک  دـینک  تئارق  يروط  نکیل  و  دوشن ، مئتلم  مه  اـب  شئازجا  هک  قرفتم  ياـهگیر  نوچ  ار  نآ  ءازجا 

ای و  دینک ، متخ  زور  دنچ  رد  ار  نآرق  هک  دشابن  نآ  امـش  دوصقم  ینعی  .دـشابن  هروس  رخآ  امـش  مه  و  دروآ ، عزف  هب  ار  امـش  تخس 
.دیناسر رخآ  هب  هدومن و  متخ  يدوزب  ار  هروس  نیا 

افـش یهلا  عماج  مالک  دـنک و  اوادـم  ار  دوخ  یـساق  بلق  هیهلا  تایآ  هب  دـنک و  تئارق  ار  ادـخ  مـالک  دـهاوخ  یم  هک  ناـسنا  سپ ، 
هیورخا و تاماقم  هب  لوصو  قیرط  ینامـسآ  رون  یلع  رون  نیا  یبیغ و  رینم  حابـصم  نیا  تیاده  رون  اب  دریگب و  ار  دوخ  هیبلق  ضارما 
هک ام  لثم  هن  دنک ، مهارف  ار  نآ  هیونعم  هیروص و  بادآ  دنک و  مهارف  ار  نآ  هینطاب  هیرهاظ و  بابسا  دیاب  دبایرد ، ار  هیلامک  جرادم 
 ، میلفاغ یلکب  نآ  رجز  ظعو و  یهاون و  رماوا و  نآ و  دـصاقم  یناعم و  زا  هکنآ  رب  هوالع  مینک ،  نآرق  توالت  مه  یهاـگهاگ  رگا 

ذوعن درادـن و  یطبر  ام  هب  هدـیدرگ  نآ  میعن  تایفیک  تشهب و  ای  نآ  میلا  باذـع  منهج و  فاصوا  رکذ  نآ  رد  هک  یتاـیآ  ییوگ  و 
تسا رتعمج  ام  ساوح  رتشیب و  ام  بلق  روضح  هصق  باتک  ندناوخ  رد  هللااب 
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 . مینک تلفغ  زین  نآ  هیرهاظ  بادآ  زا  ییادخ  میرک  باتک  زا 

 ، نیسحلا نب  یلع  ترـضح  ( 1011) .دـینک توالت  وکین  تروص  اب  دـیناوخب و  نزح  اب  ار  نآرق  هک  تسا  دراو  هفیرـش  ثیداـحا  رد 
یم فقوت  اجنآ  اهاقـس ، لیبق  زا  دندرک ، یم  روبع  اجنآ  زا  هک  یناسک  هک  دومرف  یم  توالت  وکین  يروطب  ار  نآرق  مالـسلا ،  امهیلع 

مدرم هب  ار  دوخ  يوکین  زاوآ  نسح و  توص  میهاوخ  یم  تقو  ره  ام  یلو  ( 1012) .دندرک یم  شغ  نآ  عامتسا  زا  یضعب  دندرک و 
 ، هلمجلاب .دشاب  یمن  بابحتـسا  نیا  هب  لمع  تسین و  نآرق  توالت  ام  دصقم  و  میهد ،  یم  رارق  هلیـسو  ار  ناذا  ای  نآرق  میهد ،  هئارا 
زا دیاب  .دـیامن  یم  سبتلم  مه  اب  ار  ابیز  تشز و  دـنک و  یم  هبـشتم  لطاب  ار  قح  ابلاغ  و  تسا ،  رایـسب  هراما  سفن  ناطیـش و  دـیاکم 

.درب هانپ  دنوادخ  هب  وا  دیاکم 

تسا نآ  بیلقت  زامن و  رد  دی  عفر  نایب  رد  لصف ، 

نآ رهاظ  نآ  ندومن  بیلقت  ندـنادرگرب و  زامن و  رد  اهتـسد  ندرک  دـنلب  هب  داـب  وت  رب  هک  تسا  دراو  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا 
ندرک هجوتم  هلبق  يوسب  ار  اهفک  نطاب  تسا  لمتحم  نآ  بیلقت  زا  دوصقم  .دشاب و  تاریبکت  تقو  رد  تقو  رد  تسد  عفر  هک  تسا 
تونق تقو  رد  عفر  دوصقم  ثیدح  نیا  رد  دـی  عفر  زا  دـیاش  .ریبکت و  تقو  رد  تسا  تسد  عفر  تابحتـسم  زا  یکی  هچنانچ  دـشاب ،

هب اوـتف  مهیلع ،  هللا  ناوـضر  اـهقف ، هچناـنچ  دـهد ، رارق  نامـسآ  يوـس  هب  ار  اـهفک  نطاـب  هک  دـشاب  نآ  بیلقت  زا  دوـصقم  و  دـشاب ،
هعرشتم هیعطق  هریس  زا  دعب  هچرگ  .دندرک  هشقانم  نآ  لیلد  رد  دنداد و  نآ  بابحتسا 
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، دـننکن تیاـفک  دـتفا  قاـفتا  روط  ره  اـقلطم  نیدـی  عفر  هب  دـنمهف و  یمن  رگید  زیچ  بیترت  نیا  زج  ییوگ  تونق  زا  هک  يروـط  هب  ، 
 . تسا لوا  لامتحا  هفیرش  تیاور  نیا  رد  رهظا  هلمجلاب ،  تسین .  رگید  لیلد  هب  جایتحا 

هطساوب دندش  بوجو  هب  لئاق  یـضعب  و  تاریبکت .  رد  تساهتـسد  عفر  بابحتـسا  مهیلع ،  هللا  ناوضر  اهقف ، نیب  روهـشم  هک  نادب  و 
نآ هب  رما  یلاعت  يادخ  هک  يرحن  نیا  هک  هدـش ،  دراو  رحناو  کبرل  لصف  هفیرـش  هیآ  ریـصفت  رد  هک  يرابخا  رماوا و  یـضعب  رهاظ 
لثم دنک ، یم  نآ  بابحتـسا  رب  تلالد  هک  تسا  رابخا  رد  هریثک  دـهاوش  یلو  ( 1013  .) تاریبـکت تقو  رد  تسا  تسد  عفر  هدومرف 
هکنآ رب  هوـالع  هـیلع ،  هللا  مالـس  ( 1014 ،) اضر ترـضح  زا  ناذاـش  نب  لـضف  تیاور  اـصوصخ  اـهنآ ، رد  تسا  دراو  هک  یتـالیلعت 
قیرط و  بوجو .  رد  دـنرهاظ  هفراص  نئارق  زا  رظن  عطق  اب  رابخا  نیا  و  بوجو .  مدـع  رد  تسا  صن  ( 1015) رفعج نب  یلع  هحیحص 
تـسا نکمم  هتـشادرب و  ماـما  ریغ  زا  ار  دـی  عفر  هچرگ  تیاور  نآ  .رهاـظلا و  یلع  صنلل  اـمیکحت ، تسا  بابحتـسا  رب  لـمح  عـمج 
بجاو عفر  هک  درادـن  تاـفانم  تسا و  تکاـس  يدارف  زا  تسا و  مومءاـم  ماـما و  لاـح  ضرعتم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  هک  درک  يوعد 

نیارباـنب و  ناـنآ .  تئارق  زا  تسا  يزجم  اـما  تئارق  هچناـنچ  نیمومءاـم ،  زا  دـنک  یم  تیاـفک  ماـما  دـی  عفر  نکل  و  همه ،  رب  دـشاب 
دیقم رب  قلطم  لمح  مزلتـسم  هک  دوشن  دراو  زین  نیرخءاتم  نیققحم  یـضعب  هشدـخ  تیاور ،  رد  تسا  تالامتحا  رهظا  هک  لاـمتحا ، 

عم یلو  دوش ،
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.دراذگن و یقاب  ثحب  يارب  یلاجم  هیلخاد ،  هیجراخ و  نئارق  و  اثیدح ، امیدق و  روهشم  باهذ  و  لیـصفت ،  نیا  هب  لوق  مدع  کلذ ، 
هک تسین  راوازـس  تسا ،  هبحتـسم  بادآ  زا  یکی  دـی  عفر  نیا  هک  کلذ  عم  یلو  دوب ، جراخ  زین  قاروا  نیا  هفیظو  زا  هزادـنا  نیا  ات 

نیاربانب هک  دراد ، مه  بوجو  هب  لوق  املع  نایم  رد  هک  یتابحتـسم  نینچ  لثم  رد  اصوصخ  دـنک ، كرت  ار  نآ  رودـقملا  یتح  ناسنا 
.دنکن كرت  ار  نآ  ناسنا  هک  دنک  یم  اضتقا  مه  نید  رد  طایتحا 

تسا نیدی  عفر  ّرِس  نایب  رد 

تاوامس هکئالم  و  مالـسلا ،  هیلع  لیئربج ،  زامن  و  تسا .  زامن  تنیز  يریبکت ،  ره  رد  زامن ، رد  اهتـسد  ندرک  دنلب  تروص ،  ره  رد 
مالس اضر ، ترضح  و  ( 1016  .) هدومن لقن  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملا  ریما  بانج  زا  هتابن  نب  غبصءا  هچنانچ  تسا ،  قیرط  نیدب  عبس 

رد هک  تسا  نآ  دوش  یم  دنلب  ریبکت  رد  اهتـسد  هکنیا  تلع  تسا :  هدومرف  هدـش ،  لقن  رابخا  نویع  للع و  زا  هچنآ  قفاوم  هیلع ،  هللا 
دشاب و وا  يوس  هب  عطقنم  هدـنب  وا ، رکذ  تقو  هک  دراد  تسود  یلاعت  يادـخ  سپ  تسا .  عرـضت  صیلخت و  عاطقنا و  زا  یمـسق  نآ 
و ( 1017) .دنک لابقا  بلق  دـنک و  تین  راضحا  دوش و  هجوتم  ناسنا  دـی  عفر  هطـساوب  هک  تسا  نآ  يارب  .دـشاب و  صلاخ  عرـضتم و 

قیرط راخ  دزادنارس و  تشپ  هب  ار  ریغ  نآ ،  هطـساوب  هک  دی  عفر  رـس  رد  دنیوگ  تفرعم  لها  ضعب  هچنآ  اب  تسا  قباطم  هدومرف  نیا 
دوخ دنرادرب و  نایم  زا  ار  لوصو 
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نآ دـننادرگ ، تبحم  قشع و  بهذـم  رد  تسا  كرـش  هک  تیریغ  ریغ و  هب  هجوت  هبئاش  یب  صلخم  صلاخ و  اوس و  اـم  زا  عطقنم  ار 
تینانا يدوخ و  كرت  تیریغ و  ریغ و  ضفر  یب  جارعم  ترفاـسم و  نیا  .دـنور و  هللا  یلا  ترفاـسم  يونعم و  یقیقح  جارعم  هب  هاـگ 

.ددرگ هیتوکلم  هیکلم و  هیلک  هعبس  بجح  قرخ  هیحاتتفا  هعبس  تاریبکت  اب  هچنانچ  دریگن ، تروص 

ار قدارـس  نیا  نینطاق  و  دـننک ، ضفر  ار  باجح  نیا  ملاوع  و  دـننک ، قرخ  یباجح  يریبکت  ره  رد  هک  تسا  نانچ  ایلوا  زاـمن  سپ ، 
قیرط راخ  نآ  زاب  ددرگ ، اهنآ  بولق  رب  يرگید  يدـییقت  یلجت  دوش و  اهنآ  رب  يرگید  باـجح  فشک  نآ ،  زا  سپ  .دـنیوگ  كرت 

هللا دیارـس : یم  اهنآ  بلق  نطاـب  ییوگ  .دـننک  قرخ  رگید  ریبکت  هب  ارنآ  و  دوشن ، اـهنآ  یبلق  هجوت  یمرگرـس و  هیاـم  ددرگن و  اـهنآ 
يدوهـش و ینافرع  رفـس  نآ  رد  نمحرلا ،  لیلخ  بانج  نیـصلخملا ،  ءاـیلوالا و  خیـش  هچناـنچ  ایدـییقت  اـیلجت  یلجتی  نءا  نم  ربکءا 
هب ات  دـنک  قرخ  ار  بجح  کی  کی  لوصو  قیرط  بوذـجم  قشع و  يوک  رفاسم  هللا و  یلا  کلاس  سپ ،  .دومرف  يدـییقت  تاـیلجت 

تاومـسلا و رطف  يذلل  یهجو  تهجو  دیوگ : دـنک و  تیریغ  ریغ و  ضفر  دـنک و  قرخ  ار  عباس  باجح  نادـب  و  دـسر ، رخآ  ریبکت 
وا رب  لالج  تاحبـس  فشک  ددرگ و  باب  حـتف  نآ ،  زا  سپ  تفگ .  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هچنانچ  هیآ ،  رخآ  ات  ( 1018  ) ضرءالا

فیرش ثیدح  رد  تسا  هدومرف  نیا  هب  هراشا  .دوش و  دراو  یلاعت  يادخ  مسا  اب  دنک و  هذاعتسا  زاب  دوش ،
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نءا یه  يرخءا و  هلع  کلذل  يور  هنءا  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا ،  یبءا  نع  هدانـساب  هیلع ،  هللا  ناوضر  نیـسحلا ،  نب  یلع  نب  دـمحم 
لجوزع هللا  هلـصوءاف  هریبکت ،  باجح  لک  دـنع  ربکف  بجح ،  عبـس  عطق  ءامـسلا ، یلا  هب  يرـسءا  امل  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ، 

(1019  .) همارکلا یهتنم  یلا  کلذب 

ره دزن  رد  و  دومرف ، عطق  ار  بجح  تفه  جارعم  بش  رد  دـنداد  ریـس  نامـسآ  هب  هک  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  دوـمرف :
 . تمارک ياهتنم  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  درک  لصاو  ات  دومرف  يریبکت  یباجح 

نآ رد  هکنآ  الا  ( 1020  ،) تسا هدش  لقن  زین  مالسلا ،  امهیلع  رفعج ، نب  یسوم  بانج  زا  نومـضم  نیا  هب  بیرق  رگید  ثیدح  رد  و 
یقوذ و رابتعا  هب  قفوا  نیا  و  تفگ .  يریبکت  یباجح  ره  عفر  زا  سپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  باـنج  هک  تسا  ثیدـح 

هتفگ ریبکت  تمارک  راونا  زا  يرون  روهظ  هب  و  دوش ، يا  هرتـس  عفر  یباـجح و  ضفر  دـی  عفر  ره  اـب  هک  اریز  تسا ،  یناـفرع  برـشم 
دوش و قلطم  یتاذ  یلجت  ات  ددرگ  درط  دوش و  عفر  نیدـی  عفر  اب  زاب  اذـهل  تینارون ،  بجح  زا  تسا  يدـییقت  رون  نآ  نوچ  .دوش و 

.درک عاجرا  ناوت  یم  نیا  هب  ار  قباس  ثیدح  نآ  .دوش و  لصاح  تسایلوا ،  لامآ  تیاغ  هک  همارکلا ،  یهتنم  هب  لوصو 

همه رکنم  هک  تسا  نآ  ام  یتخبدـب  يدـب و  و  لوصو !  ای  دوهـش  هب  دـسر  هچ  ات  میمورحم  یناعم  نیا  كاردا  زا  ام  تروص ،  ره  رد 
زین جرادم  تاماقم و 
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یم روصت  هچنآ  تیاغ  میناد .  یم  دوخ  لمع  لامک  هبـش  ار  نآ  لامک  و  میناد ،  یم  دوخ  لثم  ار  ناکاپ  زامن  اـیلوا و  جارعم  میوش و 
اـیر و كرـش و  زا  یلاـخ  تسا و  بوـخ  شبادآ  ریاـس  تئارق و  اـهنآ  زاـمن  هک  تسا  نآ  مینک ،  یمن  كاردا  ار  نآ  قوـف  و  مینک ، 
و تساهنآ ،  هجیار  هیمـسر  تاماقم  زا  یکی  نیا  و  هدوبن .  تشهب  قوش  منهج و  زا  فوخ  يارب  اهنآ  تداـبع  هکنآ  اـی  تسا .  هعمس 

.دیاین ام  مهو  رد  هک  تسا  رگید  تاماقم  یناحور  جارعم  نیا  زامن و  رد  اهنآ  يارب  زا 

تسا ناطیش  دیاکم  زا  یکی  هب  هبنت  رد 

لوصو لامک و  قیرط  ياهراخ  نیرتدـب  هک  تسا  نآ  نآ ،  هب  هبنت  تسا  مزال  دیـسر  رایتخا  یب  ملق  هک  ماقم  نیا  رد  هچنآ  هلمجلاب ، 
نیا هک  تسا ،  هیونعم  هیبیغ  جرادـم  تاماقم و  راکنا  تسا ،  قیرطلا  عاـطق  ناطیـش  گرزب  ياـهراکهاش  زا  هک  هیونعم ،  تاـماقم  هب 

تالامک هب  لوصو  قاُرب  هک  ار  قوش  حور  و  تسا ،  دومخ  فوقو و  ببس  تسا و  تالاهج  تالالض و  مامت  هیامرس  دوحج  راکنا و 
هب .دراد  یم  زاب  بلط  زا  ار  ناسنا  سپ  دنک ، یم  شوماخ  تسا  یلامک  یناحور  جارعم  فرفر  هک  ار  قشع  شتآ  دناریم و  یم  تسا 

شتآ هب  دوخ  نیا  هک  دوش  اسب  هچ  دروآ ، نامیا  دـنک و  صلاخ  تدـیقع  هیناـفرع  جراـعم  هیونعم و  تاـماقم  هب  ناـسنا  رگا  سکع ، 
قامعا رد  ار  قایتشا  رون  دنک و  ددم  کمک و  هدش ،  دومخ  هیناسفن  ياهاوه  رتسکاخ  كاخ و  ریز  رد  هک  يرطف ،  قشع 
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.دوش سدقم  تاذ  نآ  يریگتـسد  قح و  تیادـه  لومـشم  ات  دـنک  مایق  هدـهاجم  هب  دزیخرب و  بلط  هب  مک  مک  و  دـنک ، نشور  بلق 
 . هللادمحلاو

تسا كاوسم  تلیضف  رد  لصف ، 

زا یکی  دندومرف ، نآ  هب  تیصو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  بانج  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  ندومن ،  كاوسم  هک  نادب 
تقو و  نآرق ،  تئارق  تقو  رد  و  زامن ، وضو و  زا  لبق  لثم  تسا ،  دـک  ؤم  هصاـخ  عقاوم  رد  و  اـقلطم ، تسا  هیعرـش  هبحتـسم  بادآ 

صاوخ و نآ  يارب  زا  و  تسا ،  هدش  نآ  هرابرد  مات  دـیکءات  غیلب و  شرافـس  هفیرـش  رابخا  رد  و  باوخ .  زا  نتـساخرب  تقو  رحس و 
 . مینک یم  كربتم  ار  قاروا  نیا  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا ،  هدش  رکذ  رایسب  راثآ 

، رصبلل هالجم  و  مفلل ،  هرهطم  و  هنسلا ،  نم  وه  هلصخ :  هرشع  اتنثا  كاوسلا  یف  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  یفاک 
و هثللا ،  دشی  و  رفحلاب ، بهذی  و  تانسحلا ،  فعاضی  و  نانسءالا ،  ضیبی  و  ظفحلا ، یف  دیزی  و  مغلبلاب ،  بهذی  و  برلا ،  یضری  و 
رد هچنانچ   ، ) تسادـخ لوسر  تنـس  زا  تسا :  تلـصخ  هدزاود  كاوسم  رد  دومرف : ( 1021  .) هکئالملا هب  حرفی  و  ماعطلا ،  یهـشی 

و دـنک ، دایز  ار  مشچ  ینـشور  و  تسا ،  ناـهد  هدـننک  هزیکاـپ  و  ( 1022  () تسا ناربمغیپ  ننـس  زا  كاوسم  هک  تسا  هریثـک  راـبخا 
فعاضم ار  تانسح  و  دیامن ، یم  دیفس  ار  اهنادند  و  دنک ، یم  دایز  ار  هظفاح  و  درب ، یم  ار  مغلب  و  دنک ، یم  یضار  ار  یلاعت  يادخ 

، دنک یم 
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و دنک ، یم  دایز  ار )  ) ماعط هب  ياهتشا  و  دنک ، یم  مکحم  ار  اه  هثل  و  دنک ، یم  لئاز  تسا  نادند  یپ  رد  هک  ییاهـشوج  تاروثب و  و 
.دنک یم  كانحرف  دونشخ و  ار  هکئالم 

ترابع تسا ،  دراو  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هک  اه ، هحرق  تاروثب و  نیا  و  تسا .  دراو  نومضم  نیا  هب  بیرق  زین  رگید  ثیدح  رد  و 
تقو رد  هک  ددرگ  یم  دیلوت  نآ  رد  نفعتم  دیفس و  یکرچ  و  دوش ، ادیپ  اهنادند  نب  رد  هک  یکچوک  ياه  هحرق  اهـشوج و  زا  تسا 

 ، هریغ مضه و  ءوس  لیبق  زا  ضارما ،  زا  يریثک  بابـسا  هدـش  اذـغ  طولخم  اـهکرچ  نآ  زا  هدـش و  رجفنم  تاروثب  نآ  اذـغ  ندـیوج 
اهنادند ندیشک  هب  جاتحم  نآ  هجلاعم  يارب  هکنآ  یتح  دنهد ، یم  تیمها  یلیخ  نآ  هب  و  دنیوگ ، هرویپ  ار  نآ  رضاح  ءابطا  .ددرگ و 

، دشاب زین  فیظنت  تحـص و  ظفح  يارب  تسا ،  قح  تضایر  اهنآ  مظعا  هک  هینطاب ،  هیبیغ  تاهج  زا  رظن  عطق  اب  ناسنا  سپ ،  .دـنوش 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  .دنک و  مایق  ایبنا  هرمعتسم  تنـس  نیا  هب  دنک و  تبظاوم  نآ  هب  تسا  بوخ 

تقشم هطساو  هب  رگا  دومرف : و  ( 1023  .) مدیـسرت دوخ  ياهنادند  رب  نم  هک  دومن  كاوسم  شرافـس  نم  هب  لیئربج  ردق  نیا  دومرف :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  بانج  و  ( 1024  .) يزامن ره  وضو و  زا  لبق  ار  كاوسم  مدرک  یم  بجاو  دوخ  تما  رب  نم  دوبن ،

و اهبش ، رد  دنتشاذگ  یم  كرابم  رس  نیلاب  ریز )  ) ار دوخ  كاوسم  وضو و  بآ  ، 
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دنتفرگ و یم  وضو  دندرک و  یم  كاوسم  و  دـندش ، یم  رادـیب  زان  باوخ  زا  یتقو  دـندناشوپ ، یم  يزیچ  اب  ار  وضو  بآ  فرظ  رس 
یم زامن  دنتفرگ و  یم  وضو  دندرک  یم  كاوسم  دندش و  یم  رادیب  نآ  زا  سپ  و  دندیباوخ ، یم  دـندناوخ و  یم  زامن  تعکر  راهچ 
هللا یلص  ( 1025 ،) ادخ لوسر  هب  دینک  وکین  یسءات  زین  امش  دومرف : ثیدح  نیا  رکذ  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  .دندناوخ 

 . هلآ هیلع و 

رگا تسا  بحتـسم  هکنآ  یتـح  كاوسم  نودـب  تعکر  داـتفه  زا  تسا  لـضفا  كاوسم  اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  تسا  ثیدـح  رد  و 
رد رابخا  و  ( 1026) .دـنک همـضمضم  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  نآ  زا  دـعب  وضو  زا  لبق  ار  كاوسم  دومن  شومارف  ناـسنا 

(1027) .دنک هعجارم  باحصا  بتک  هب  تسا  بلاط  سک  ره  تسا ،  رایسب  باب  نیا 

نآ يواسم  قالخا و  نساحم  يدابم  نایب  رد  لصف ، 

 . تسا هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  تیصو  لیذ  رد  هک 

دماحم هب  فاـصتا  قیرط  میدومن و  ناـیب  لیـصفت  دـیدعت و  روط  هب  ار  سفن  قـالخا  زا  يرایـسب  تبـسانمب  قاروا  نیا  رد  اـم  هچرگ 
نآ عماج  نایب  یلمج و  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  یلو  میداد ،  حرـش  روسیم  بسانم و  ردق  هب  نآ  دـسافم  يواسم و  زا  بانتجا  هیقالخا و 

 . میزادرپ یم 

ياراد هک  یـسک  الثم ، .رکف  هیور و  نودـب  دـنک  یم  لمع  هب  توعد  ار  ناسنا  هک  سفن  رد  تسا  یتلاـح  زا  تراـبع  قلخ  هک  نادـب 
ییوگ دنک ، رکف  یتاحجرم  دهد و  لیکـشت  یتامدقم  هکنآ  نودب  دنک ، قافنا  دوج و  هب  راداو  ار  وا  قلخ  نآ  تسا ،  تواخـس  قلخ 

لاعفا زا  یکی 
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هک دنک  سفن  ظفح  يروط  هب  تسا  هدش  نآ  قلخ  تفص  نیا  هک  فیفع  سفن  روط ، نیمه  و  ندینش .  ندید و  لثم  تسوا ،  هیعیبط 
تسا و هدـشن  قلخ  ياراد  دـسرن ، ماـقم  نیا  هب  ررکت  رکفت و  تضاـیر و  هطـساوب  سفن  اـت  و  تسوا .  هیعیبـط  لاـعفا  زا  یکی  ییوگ 

بلاغ نآ  رب  هئیـس  قالخا  تاداع و  دوش و  لیاز  تسا  تالامک  زا  رگا  قلخ  نآ  هک  تسا  نآ  میب  و  هدـیدرگن ،  لصاح  سفن  لامک 
قافتا ردان  و  دوش ، لکشم  شلاوز  دش ، رهاظ  قح  تنطلس  رهق و  دیدرگ و  مار  تالآ  يوق و  دش و  هیعیبط  لاعفا  لثم  رگا  یلو  .دیآ 

.دتفا

 ، تسا جازم  هب  طوبرم  ترطف و  لصا  هب  عجار  تسا و  یعیبط  ناسنا  رد  یهاگ  سفن  قلخ  تلاح و  نیا  دـندومرف  قـالخا  ياـملع  و 
هب لیام  یضعب  و  تاریخ ،  هب  ور  تیلوفط  نامز  زا  یضعب  تسا  روهـشم  هچنانچ  تواقـش ،  رـش و  ای  تداعـس ،  ریخ و  بناج  رد  هچ 

فالخ هب  یضعب  و  دنیآ ، عزف  هب  یکچوک  ببس  اب  دننک و  تشحو  يرصتخم  زیچ  اب  دننک و  بضغ  يزیچ  یندا  هب  یضعب  دنرورش ،
هیور رکفت و  يور  زا  ادـتبا  یهاگ  .رکفت و  ربدـت و  تارـشاعم و  تاداع و  هب  دوش  هدافتـسا  هیناسفن  قالخا  نیا  یهاـگ  .دـنا و  ناـنآ 

قاروا نیا  هفیظو  زا  نآ  فارطا  رد  ثحب  اهنآ و  رکذ  هب  لاغتـشا  هک  دـندومن  یتافالتخا  ماقم  نیا  رد  .ددرگ و  هکلم  ات  دوش  لصاح 
میزادرپ یم  تسا  دیفم  بسانم و  ماقم  نیا  رد  هچنآ  رکذ  هب  ام  و  دراد ، یم  زاب  یلصا  دصقم  زا  ار  ام  تسا و  جراخ 
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.

هکلب تسا ،  رییغت  لـباق  ریغ  یتاذ  هک  تسین  نآ  یقلخ ،  ندوب  يرطف  ندوب و  یعیبـط  زا  دوصقم  هک  تسناد  دـیاب  هک  مییوـگ  سپ ، 
ياراد تسا و  عقاو  ددـجت  نامز و  فرـصت  تحت  رد  تسا و  ریغت  تکرح و  ملاع  نیا  رد  سفن  ات  هیناسفن ،  قالخا  تاکلم و  عیمج 

نیا رب  تلالد  هچنانچ  .دنک  اهنآ  تالباقم  هب  لدبتم  ار  دوخ  قالخا  عیمج  دـناوت  یم  ناسنا  و  تسا ،  رییغت  لباق  تسا ،  هوق  یلویه و 
.اهنآ لباقم  زا  اهنآ  عدر  همیرک و  قالخا  يوس  هب  هقح  عیارش  ایبنا و  توعد  هبرجت ،  ناهرب و  رب  هوالع  دنک ، یعدم 

تـسا ترابع  راهچ  نآ  هک  دـنا ، هدرک  لخاد  سنج  راهچ  تحت  رد  ار  سفن  لیاضف  عومجم  قالخا  نف  ياـملع  هک  تسناد  دـیاب  و 
سفن لیاضف  زا  ار  تعاجش  و  دنا ، هتسناد  هزیمم  هقطان  سفن  تلیضف  ار  تمکح  و  تلادع .  و  تعاجـش ،  و  تفع ،  و  تمکح ،  زا :

تلیضف راهچ  نیا  هب  ار  لیاضف  ریاس  .دنا و  هدرمـش  ثالث  لیاضف  لیدعت  ار  تلادع  و  هیوهـش ،  سفن  لیاضف  زا  ار  تفع  و  هیبضغ ، 
هچنآ تسین .  دیفم  نادنچ  ام  لاثما  يارب  و  تسا ،  جراخ  قاروا  نیا  هدهع  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دیدحت  لیـصفت و  .دنا و  هدرک  عاجرا 

قـالخءالا مراـکم  ممت  ـال  تثعب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوـسر  زا  لوـقنم  ثیدـح  بجوـم  هب  هک  تـسا  نآ  تـسا  ینتـسناد 
المجم هفیرش  ثیداحا  رد  و  تسا .  قالخا  مراکم  لامکا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ایبنءالا ، متاخ  توعد  هجیتن  تثعب و  تیاغ  ( 1028)

مراکم هب  الصفم  و 
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نآ تیمها  و  هللاءاشنا .  مینک  یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  نیا  زا  سپ  ام  .دـنداد و  تیمها  فراعم ،  زا  دـعب  زیچ ، ره  زا  شیب  قـالخا 
شیعت لاملا  سءار  ترخآ و  يدبا  تایح  هیامرـس  هک  تسا  مولعم  ردق  نیا  مییآرب ،  نآ  نایب  قح  هدهع  زا  ام  هک  تسا  نآ  زا  شیب 

اطع ناسنا  هب  یقالخا  مئارک  هطـساوب  هک  یتشهب  نآ  و  تسا .  قـالخا  مراـکم  هب  فاـصتا  تسا و  همیرک  قـالخا  لوصح  هئـشن  نآ 
تاذـل معن و  عیمج  زا  نآ  رد  و  تسا ،  یلامعا  ینامـسج  هک  یتشهب  اـب  تسین  تبـسن  فرط  چـیه  تسا ،  تافـص  تشهب  هک  دوش ،

زا رتالاب  دوش  لصاح  ناسنا  يارب  هئیـس  لامعا  رثا  رد  هک  ییاهتـشحو  اهتملظ و  هچنانچ  تسا ،  دوجوم  نآ  نسحا  مظعا و  ینامـسج 
 . تسا یمیلا  باذع  ره 

نیا هب  هن  یلو  دـناوت ، یم  يرآ ،  .دـناسرب  راونا  نآ  هب  دـهد و  تاجن  تملظ  نیا  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  تسا  ملاع  نیا  رد  ات  ناسنا  و 
يدنسپان راوطا  تشز و  قلخ  ره  اب  هک  دینیب  یم  همه  هک  تسام ،  رد  هک  يراگنا  لهس  روطف و  یتسس و  يدومخ و  يدرس و  تلاح 

زور تسا ،  لهـس  مینام ،  یم  یقاب  رخآ  اـت  میدرک  هیهت  بساـنمان  ياهتـسنا  ؤم  ترـشاعم و  اـب  میدـش و  گرزب  تیلوفط  لوا  زا  هک 
رگا ياو  دمآ  دهاوخ  يرگید  هیقاب  هئشن  تسه و  يرگید  ملاع  هک  میرادن  نامگ  ییوگ  مییازفا .  یم  مینک و  یم  رابرس  نآ  رب  زورب 

چیه ام  هب  مالسلا ،  مهیلع  ایلوا ، ایبنا و  توعد  هک  ییوگ  و  ( 1029  ) ییادرف دوب  زورما  سپ  زا 
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ادـیپ هبنت  تقو  کی  میوش .  یم  روشحم  یتروص  هچ  اب  میـسر و  یم  اجک  هب  لامعا  قالخا و  نیا  اب  ام  تسین  مولعم  تسین و  طوبرم 
مهیلع ایبنا ، مینک .  تمالم  میناوتن  ار  یسک  دوخ  زا  ریغ  و  تسام ،  بیصن  تمادن  ترـسح و  جراخ و  ام  تسد  زا  راک  هک  مینک  یم 

ار هینطاب  ضارما  هجلاعم  قرط  دندومن و  ریـسفت  ام  يارب  ار  اهنآ  تاشیامرف  امکح  املع و  و  دنداد ، ناشن  ار  تداعـس  قیرط  مالـسلا ، 
نآ زا  ار  دوخ  بلق  شوگ و  مشچ و  تفرن و  ورف  اـم  شوگ  هب  و  دـندومن ، قیرزت  ناـیب  ره  اـب  همجرت و  ناـبز  ره  اـب  و  دـندرک ، ناـیب 

لاغتـشا نآ  حرـش  هب  هک  ثیدح  نیا  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  هچنانچ  ددرگرب ، ام  دوخ  هب  تمالم  دیاب  سپ ،  میتسب . 
هب هک  تسا  هدـش  اهنآ  تالباقم  زا  بانتجا  قالخا و  مراکم  هب  فاصتا  شرافـس  راثآ  راـبخا و  رد  ردـق  نیا  و  تسا .  هدومرف  میراد 

 . میراد تلفغ  اهنآ  باتک  هب  هعجارم  زا  یتح  ام  و  دیاین ، نازیم 

و نک ؛  هعجارم  یفاک ،  فیرش  باتک  اصوصخ  رابخا ، هفیرش  بتک  هب  يراد ،  راک  رـس و  ثیداحا  رابخا و  اب  رگا  وت  زیزع ، يا  ناه 
ضیف و موحرم  بتک  و  ( 1030  ) قارعالا هراهط  لیبق  زا  هیقالخا  بتک  هب  يراد ،  يراک  رس و  املع  تاحالطصا  یملع و  نایب  اب  رگا 
زا زارتـحا  همیرک و  قـالخا  هب  فاـصتا  اـی  یناد ،  یم  ینغتـسم  هدافتـسا  زا  ار  دوخ  رگا  و  نک ،  هعجارم  ( 1031  ) نایقارن یـسلجم و 

یمن مزال  ار  هیقالخا  تائیس 
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 . نک هجلاعم  تسا  ضارمالا  ما  هک  ار  دوخ  لهج  یناد ، 

 . باب نیا  هفیرش  رابخا  یضعب  رکذ  هب  كربت  هب  ار  ماقم  نیا  مینک  یم  متخ  ام  و 

اونحتماـف قـالخءالا ،  مراـکمب  هلآ ،،  هیلع و  هللا  یلـص  هلوـسر ،  صخ  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  هیقف 
و رکـشلا ، و  ربصلا ، و  هعانقلا ،  و  نیقیلا ،  هرـشع :  اهرکذف  .اهنم  هدایزلا  یف  هیلا  اوبغرا  هللا و  اودمحاف  مکیف ،  تناک  ناف  مکـسفنءا : 

(1032  .) هورملا و  هعاجشلا ،  و  هریغلا ،  و  ءاخسلا ، و  قلخلا ،  نسح  و  ملحلا ، 

هکنآ لصاح  ( 1033  .) تسا هدـش  لقن  ملح  ضوع  اضر  رابخالا ، یناـعم  زا  هکنیا  ـالا  هدـش ،  لـقن  قرط  نیدـنچ  زا  ثیدـح  نیا  و 
، دوب امش  سوفن  رد  تافـص  نیا  رگا  ار : دوخ  امـش  دینک  ناحتما  سپ  داد ، صاصتخا  قالخا  مراکم  هب  ار  دوخ  لوسر  یلاعت  يادخ 

تیاور رد  هچنانچ  دومرف  رکذ  ار  تافـص  سوفن  نآ  زا  يات  هد  سپ  تداـیز .  يارب  دـینک  هجوت  ادـخ  يوس  هب  دـینک و  ادـخ  دـمح 
(1034  .) هدومرف لقن  یتوافت  رصتخم  اب  ار  ثیدح  نیا  یفاک  باتک  زا  یفاو  رد  و  تسا . 

لجوزع هللا  نءاف  قالخءالا ،  مراکمب  مکیلع  لاق :  هنءا  مالـسلا ،  امهیلع  دـمحم ، نب  رفعج  قداـصلا ،  نع  هدانـساب  سلاـجملا  نع  و 
مئاقلا مئاصلا  هجرد  هبحاصب  غلبی  هناف  قلخلا ،  نسحب  مکیلع  و  لاق :  نءا  یلا  .اهـضغبی  هللا  ناـف  لاـعفءالا ،  ماذـم  مکاـیا و  و  اـهبحی ،

(1035  .) ثیدحلا ...

دینک يرود  و  ار ، اهنآ  دراد  یم  تسود  یلاعت  يادخ  هک  اریز  هنامیرک ،  ياهیوخ  قالخا و  مراکم  هب  دیوش  کسمتم  دومرف :
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دناـسر یم  نآ  هک  اریز  قلخ ،  نسح  هب  دـینک  کـسمت  دومرف : هکنآ  اـت  .اـهنآ  هب  دراد  ضغب  دـنوادخ  هک  اریز  تشز ،  ياـهلمع  زا 
 . نارازگزامن ناراد و  هزور  هجرد  هب  ار  شبحاص 

یـسک نامیا  رد  نیرتلماک  ( 1036) .اقلخ مهنـسحءا  انامیا  نینم  ؤملا  لـمکءا  نا  لاـق  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  یفاـک 
.دشاب رتوکین  شقلخ  هک  تسا 

همایقلا موی  يرما ء  نازیم  یف  عضوی  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق  مالسلا ،  امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  نع  هدانـساب  و 
 . قلخ نسح  نم  لضفءا 

(1037  .) قلخ نسح  زا  لضفا  يزیچ  دنراذگن  لامعا  نازیم  رد  تمایق  زور  رد  دومرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر 

و ( 1038  .) تسا قلخ  ییوکین  تسادـخ ،  فوـخ  زا  يراـگزیهرپ  دـیامن  یم  تشهب  هب  لـخاد  ارم  تما  هک  يزیچ  رتـشیب  دوـمرف : و 
دنوادخ دومرف : و  ( 1039) .دنیامن دایز  ار  اهرمع  و  دننک ، نادابآ  ار  راید  قلخ  نسح  ییوکین و  دومرف : مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج 

(1040) .دشاب لوغشم  شبحاص  زور  بش و  هک  يا  هدهاجم  دهد  ادخ  هار  رد  هدهاجم  باوث  قلخ  نسح  يارب  یلاعت 

هب قلخ  ءوس  تسا ،  نانج  رد  لوخد  نازیم و  لقث  نامیا و  لامک  بجوم  قلخ  نسح  هچناـنچ  و  تسا .  رایـسب  راـبخا  باـب  نیا  رد  و 
 : تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هفیرش  ثیداحا  رد  هچنانچ  .دنک  التبم  یهلا  باذع  هب  ار  ناسنا  دنک و  دساف  ار  نامیا  نآ ،  سکع 

هچنانچ دومرف : ( 1041  .) لسعلا لخلا  دسفی  امک  نامیالا  دسفیل  قلخلا  ءوس  نا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  یفاک 
یم دساف  ار  لسع  هکرس 
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زا و  ( 1042) .ار لسع  هکرـس  نوچ  دنک  دساف  ار  لمع  دب  قلخ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  .دنک و  یم  دساف  ار  نامیا  دـب  قلخ  دـنک ،
دش لا  ؤس  تسا .  دب  قلخ  بحاص  هک  یسک  هبوت  لوبق  زا  دراد  ابا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  لوقنم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر 
هک تسا  ثیدح  رد  و  ( 1043  .) نآ زا  رتدب  یهانگ  رد  دوش  عقاو  یهانگ ،  زا  دـنک  یم  هبوت  هچره  هکنآ  يارب  دومرف : نآ .  تلع  زا 
رد و  دراد ، بذـعم  امئاد  ار  ناـسنا  تشز  قلخ  هک  تسا  مولعم  ( 1044) .درک التبم  باذع  هب  ار  شدوخ  دش ، دـب  شقلخ  هک  یـسک 

.ارخآ الوا و  هللادمحلاو  میدرک .  نایب  ثیداحا  یضعب  حرش  رد  هچنانچ  تسا ،  تملظ  راشف و  یتخس و  بابسا  زین  رگید  تاشن 

نوثالثلا ثیدحلا 

ما یس  ثیدح 

نب دمحم  نب  دمحءا  نع  انباحصءا ، نم  هدع  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا ،  هقث  یلا  لصتملا  يدنـسب 
هیف بلق  هعبرءا :  بولقلا  نا  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  دعـس ، نع  لضفملا ،  نع  مهجلا ،  نب  نوراه  نع  هیبءا  نع  دـلاخ ،

عوبطملا امءاف  جارـسلا .  هئیهک  هیف  لاق :  رهزالا ؟ ام  تلقف :  .درجءا  رهزءا  بلق  و  عوبطم ،  بلق  و  سوکنم ،  بلق  و  ناـمیا ،  قاـفن و 
هذـه ءارق  مث  كرـشملا ،  بلقف  سوکنملا  امءا  .ربص و  هالتبا  نا  و  رکـش ، هاطعءا  نا  نم :  ؤملا  بلقف  رهزالا  اـمءا  و  قفاـنملا ،  بلقف 

قافن نامیا و  هیف  يذلا  بلقلا  امءاف  ( 1045  .) میقتسم طارص  یلع  ایوس  یشمی  نمءا  يدهءا  ههجو  یلع  ابکم  یشمی  نمفا  هیالا : 
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( . 1046) اجن هنامیا  یلع  هکردءا  نا  و  کله ،  هقافن  یلع  هلجءا  مهدحءا ،  كردءا  ناف  فئاطلاب .  اوناک  موق  مهف  ، 

: همجرت

کی و  تسا ،  نامیا  ییورود و  نآ  رد  هک  تسا  یلد  کی  تسا :  مسق  راهچ  رب  اهلد  اـنامه  مالـسلا :  هیلع  مولعلارقاـب  باـنج  دومرف 
 . تسا یفاص  ینارون و  هک  تسا  یلد  کـی  و  یناـملظ ،  تسا و  رهم  هک  تسا  یلد  کـی  و  تسا ،  بولقم  هنوراو و  هک  تسا  یبلق 
 . تسا قفانم  بلق  یناملظ  عوبطم  اما  تسا .  غارچ  تئیه  لثم  نآ  رد  هک  تسا  یبلق  : " دومرف تسیچ "؟  رهزا   :" متفگ دـیوگ  يوار 

هنوگژاو بلق  اما  .دیامن و  ربص  دنک  التبم  ار  وا  رگا  و  دیوگ ، رکش  دیامرف  اطع  وا  هب  رگا  تسا :  نم  ؤم  بلق  سپ  ینارون  رهزا  اما  و 
رب هک  یلاح  رد  دور  یم  هار  هک  یسک  ایآ  ینعی  هیالا   ... یشمی نمفءا  دیامرف : هک  ار  هیآ  نیا  دومرف  تئارق  سپ  تسا ،  كرشم  بلق 

سپ تسا ،  قافن  نامیا و  نآ  رد  هک  یبلق  اما  و  تسا ؟  هار  رب  راوتـسا  دـنک  یـشم  هک  یـسک  ای  هتفای ،  رتهب  ار  تیادـه  هار  داـتفا  ور 
رد نامیا  لاح  رد  رگا  و  دوش ، كاله  دیـسر  رد  گرم  قافن  لاح  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  رگا  سپ  فئاط .  رد  دندوب  يا  هفیاط  اهنآ 

" .دبای تاجن  دیسر 

یف .ار و  نآ  مدومن  ریزارس  هنوگژاو و  ینعی  هسءار ،  یلع  هتبلق  .اسکن  هسکنءا  یشلا ء  تسکن  لاقی :  بولقملا  يءا  سوکنملا  حرش 
تقو رد  هک  ار  يا  هچب  هسءار .  لبق  هالجر  جرخی  يذلا  سوکنملا ،  دلولا  حاحصلا : 
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رد هک  ههجو  یلع  ابکم  تسانعم :  نیا  هب  بیرق  .دنیوگ و  سوکنم  وا  تعیبط ،  فالخرب  دیآ ، نوریب  شرس  زا  لبق  شیاهاپ  شدلوت 
هک تسا  نآ  زا  هیانک  نیا  و  تسا .  نداـتفا  ور  رب  ینعم  هب  باـبکا  هک  اریز  دـندومرف ، داهـشتسا  نآ  هب  ترـضح  تسا و  هفیرـش  هیآ 

 . هللا ءاش  نا  دیایب  نآ  لیصفت  هچنانچ  تسا ،  میقتسم  طارص  ریغ  رب  اهنآ  يونعم  ریس  تکرح  هنوگژاو و  كرش  لها  بولق 

، دـشاب موـتخم  ینعم  هب  رگا  و  ( 1047  .) خـسولاو سندـلا  کـیرحتلااب ،  و  متخلا ،  نوکـسلاب ،  عبطلا ،  و  موتخملا .  يءا  عوـبطملا  و 
زا ار  دوخ  هصاخ  فاـطلا  یلاـعت  قح  هکنآ  هن  دـنکن ، نآ  لوبق  دوشن و  دراو  نآ  رد  هیهلا  قیاـقح  قح و  فرح  هکنآ  زا  تسا  هیاـنک 

 . تسا رتبسانم  دش  رکذ  هچنآ  یلو  تسا ،  قداص  زین  انعم  نآ  هچرگ  دیامرف ، عنم  نآ 

 ، تیکسلا نبا  لاق  .رهزءالا  رمقلا  یمـسی  .رینلا و  رهزءالا ، حاحـصلا :  یف  و  ( 1048  .) هیاهنلا نع  امک  رینتـسملا ، ضیبءالا  رهزءالا  و 
، دیفس ینارون و  ینعی  رهزءا  هلمجلاب ،  .ءارهزلا  هءارملا  و  هجولا .  قرـشم  ضیبءا  يءا  رهزءا ، لجر  .رمقلا و  سمـشلا و  نارهزءالا ، 

.دنیوگ ءارهز  ار  ینارون  دیفس  نز  رهزءا و  ار  ینارون  دیفس  درم  و  دنیوگ ، نارهزءا  ار  هام  باتفآ و  تهج  نیا  زا 

ای ایند ، هب  قلعت  مدـع  زا  تسا  هیانک  نیا  و  ( 1049  .) هیف تابن  ءاضف ال  درجلا ، حاحـصلا :  یف  .رعـش و  هندب  یف  سیل  يذلا  درج  ألا  و 
دنچ همدقم و  نمض  رد  فیرش  ثیدح  رد  تسا  بسانم  هچنآ  نایب  و  تسا .  ندوب  شغ  لغ و  یب  فاص و  زا 
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 . مییامن یم  لصف 

بلق حالصا  هب  بیغرت  رد  همدقم : 

فـالتخا نآ و  تـقیقح  ناـیب  رد  تـقو  فرـص  هـک  تـسا  یتاـقالطا  اـفرع  اـمکح و  تعیرـش و  ناـسل  رد  بـلق  يارب  زا  هـک  نادـب 
رتهب سپ  تسین ،  دـیفم  نادـنچ  زین  ام  يارب  و  تسا ،)   ) قاروا نیا  هفیظو  زا  جراخ  نآ  تاجرد  بولق و  بتارم  نایب  تاحالطـصا و 

ار نآ  مهم  تسا و  مزال  ام  يارب  هچنآ  و  میرذـگب ،  زین  ام  تسا  هتـشذگ  نآ  زا  هفیرـش  رابخا  رد  هک  لاـمجا  ناـمه  هب  هک  تسا  نآ 
 . مییامن رکذ 

شیتـفت زا  تسا  رتمزـال  تسا ،  تواقـش  تداعـس و  هیامرـس  نآ  داـسف  حالـص و  هک  ندیـشوک ،  بلق  حالـصا  رد  هک  تسناد  دـیاب 
مهف تاحالطصا و  هب  هجوت  تدش  هطـساوب  ناسنا  هک  دوش  اسب  هکلب  ندرک ،  تسرد  ار  هجیار  تاحالطـصا  و  ندومن ،  نآ  تقیقح 

بلق و تیهام  تقیقح و  حرـش  ماـقم  رد  دـنام ، زاـب  نآ  حالـصا  زا  دوش و  لـفاغ  یلکب  دوخ  بلق  زا  نآ  فارطا  رد  روغ  تاـملک و 
زا هک  یسک  لثم  دشاب ، هعوبطم  ای  هسوکنم  بولق  زا  هللااب ،  ذوعن  شدوخ ،  بلق  یلو  دوش ، لماک  يداتسا  افرع  امکح و  تاحالطصا 
هب هدیفم  زا  دـنکن و  زارتحا  هرـضم  هیودا  زا  یلو  دـهدب ، بوخ  ار  کی  ره  حرـش  دـشاب و  علطم  هعفان  هرـضم و  هیودا  راثآ  صاوخ و 

.دوشن وا  تاجن  بجوم  ملع  نیا  دسر و  تکاله  هب  یسانشاود  ملع  همه  اب  یصخش  نینچ  راچان  دربن ، راک 

و تسه ،  زین  اـهنآ  رد  یلمع  هوحن  کـی  هک  فراـعم  مولع  یتح  دنتـسه ، یلمع  اـقلطم  مولع  هک  ( 1050  ) میدرک رکذ  قباس  رد  اـم 
تحص تیفیک  بولق و  لاوحا  ملع  هک  مییوگ  نونکا 
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زا نآ  مهف  كاردا و  تسا و  نآ  حالـصا  جـالع و  قیرط  لـمع و  همدـقم  افرـص  هک  تسا  یمولع  زا  نآ  داـسف  حالـص و  ضرم و  و 
تداعس لامک  هب  ات  دشاب  نآ  لامکا  بلق و  حالصا  شدصقم  لصا  هجوت و  هدمع  دیاب  ناسنا  سپ ،  .دیاین  رامش  هب  هیناسنا  تالامک 

هدمع سفنا  قافآ و  رد  ریـس  نمـض  رد  تسه ،  زین  قیاقح  قیاقد و  مولع و  لها  زا  رگا  .دوش و  لئان  هیبیغ  هیلاع  تاجرد  یناحور و 
هب تسا  تایجنم  زا  رگا  و  دزادرپ ، نآ  حالـصا  هب  تسا  تاکلهم  زا  رگا  هک  دـشاب ، دوخ  هیناسفن  تالاح  ندروآ  تسد  هب  شبولطم 

.دشوکب نآ  لیمکت 

تسا زیچ  هچ  هب  عجار  بولق  میسقت  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

بولق زا  کی  ره  يارب  زا  و  تسا .  یلامجا  یلک  میسقت  دنا  هدومرف  بولق  يارب  زا  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هک  یمیسقت  نیا  هک  نادب 
زا سپ  بولق  يارب  میـسقت  نیا  هک  تسا  نینچ  رهاظ  و  لامک .  نامیا و  ای  قافن ،  كرـش و  بناج  رد  هچ  تسا ،  یتاـجرد  بتارم و 

ترطف رب  دیلاوم  عیمج  هکنیا  ترطف و  رابخا  اب  یفانم  ات  سوفن ،  هریمخ  ترطف و  لصا  بسح  هب  هن  دـشاب ، هیونعم  تاکرح  بسک و 
عفر تسا و  حیحص  نایب  زا  وحن  کی  هب  دشاب ، زین  ترطف  لصا  بسح  هب  رگا  هچرگ  .دشاب  تسا  یضرع  قافن  كرـش و  دندیحوت و 

میدرک رکذ  نیا  زا  شیپ  ام  و  تسا .  لوا  لامتحا  ناهرب  رابتعا و  هب  برقا  یلو  دوشن ، رجنم  زین  لیحتـسم  ربج  هب  و  درک ، ناوت  یفانت 
هیضرع هیروص و  هیرهوج و  تالدبت  تاریغت و  یلویه و  هرجش  ءادبم  هک  ایند ، راد  رد  ات  ناسنا  هک  ( 1051)
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تاداعـس هیلامک و  بتارم  هب  و  دهد ، تاجن  یقافن  كرـش و  تواقـش و  صقن و  هبترم  ره  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  تسا ،  عقاو  تسا ، 
ثیدح ینعم  هک  اریز  ( 1052  ) همءا نطب  یف  یقـش  یقـشلا  فورعم :  ثیدح  اب  درادن  تافانم  ینعم  نیا  .دناسر و  هیناحیر  هیحور و 

لحم رد  هدیسر  حوضو  هب  هک  تسا ،  ناهرب  اب  قفاوم  ثیدح  نیا  هکلب  تسین ،  لعج  لباق  یتاذ و  تواقش  تداعس و  هک  تسین  نیا 
تـسا دوجو  هبیط  هرجـش  زا  هچنآ  و  تسا ،  نآ  لامک  دوجو و  هب  عجار  تداعـس  و  تسا ،  مدع  صقن و  هب  عجار  تواقـش  هک  دوخ 

(1053  ،) نیدلا هلملا و  ریصن  نیمدقتملا ،  لمکا  نیرخءاتملا و  لضفا  هقیرط  هک  تاببسم  بابسا و  بیترت  هب  تسا  قح  سدقم  تاذ 
ترـضح قالطالا ،  یلع  هفـسالفلا  مظعا  هقیرط  هک  ترثک  تدحو و  تیرهظم و  تیرهاظ و  قیرط  هب  ای  .دشاب  یم  هسفن ،  هللا  سدق 

نود هکنآ  تهج  زا  تسین  لعج  دروم  و  تسا ،  تیهام  هثیبخ  هرجش  زا  تسا  مدع  صقن و  هب  عجار  هچنآ  تسا و  نیهلءاتملاردص ، 
 . تسا لعج 

ما هک  تسا  تعیبط  ملاع  قلطم  ما  نطب  زا  دوصقم  دناد ، یم  نطب  رد  ار  تواقـش  تداعـس و  هک  فیرـش ،  ثیدح  هک  تفگ  ناوت  و 
زا نوچ  تداعس  هک  اریز  تسناد ،  دوخ  یفرع  يانعم  نآ  زا  ترابع  ار  ما  نطب  ناوتن  و  تسا .  تعیبط  لافطا  تیبرت  همیـشم  قلطم و 

ما نطب  رد  دیعس  تسا  نآ  رهاظ  و  هوقلاب .  رگم  تسین ،  لصاح  هیولویه  سوفن  يارب  زا  تسا ،  تایلعف  تالامک و 
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نیا لمح  تسا  نیعتم  تسا ،  نیهارب  اب  قباطم  دش  رکذ  هچنآ  نوچ  .دومن و  يرهاظ  فالخ  باکترا  دیاب  سپ  تسا ،  دیعس  لعفلاب 
نکیل تسا ،  جراخ  هفیظو  زا  نآ  یناهرب  نایب  باب و  نیا  رد  لیـصفت  هلمجلاب ،  .ددرگرب  نآ  رب  هک  يزیچ  ای  نآ  رب  فیرـش  ثیدح 

.دبای نایرج  دوصقم  فالخ  رب  دنک و  نایغط  ملق  یهاگ 

بولق رصح  هجو  نایب  رد 

دنا فصتم  ای  لوا ،  ربانب  هن .  ای  دنتسه ، فصتم  نامیا  هب  ای  بولق  هک  تسا  نآ  راهچ  نیا  رد  بولق  رصح  هجو  هک  دنا  هتفگ  یضعب 
نامیا و نآ  رد  هک  تسا  یبلق  یمود  و  تسا ،  نم  ؤم  بلق  یلوا  یـضعب .  نود  یـضعب  هب  ای  هدروآ ،  ربمغیپ  هچنآ  عیمج  هب  نامیا  هب 

 . كرشم بلق  یمود  تسا ،  قفانم  بلق  یلوا  هن .  ای  دنک ، یم  نامیا  هب  حیرصت  رهاظ  رد  ای  مود ،  ربانب  و  تسا .  قافن 

یهاگ و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  هب  ءاجام  عیمج  هب  دوش  نم  ؤم  اتقیقح  یهاگ  ینعی ،  .دیاین  تسرد  فیرـش  ثیدـح  اب  نیا  و 
 ، یبنلا هب  ءاجام  عیمج  هب  تسا  نامیا  ياراد  اـی  بلق  هک  دـیوگ  نینچ  هک  تسا  نآ  رتهب  دـهاوخب ، راـچان  یـسک  رگا  .دـنک و  قاـفن 

، دروآ نامیا  یهاگ  ای  تسا ،  رقتـسم  نآ  رد  نامیا  ای  لوا ،  ربانب  هن .  ای  دنک ، نامیا  راهظا  ای  مود ،  ربانب  هن .  ای   ، هلآ هیلع و  هللا  یلص 
نامیا زا  هک  یناسک  هبوت  هک  دوش  مولعم  ثیدح  نیا  لیذ  زا  .دیامن و  نامیا  راهظا  زین  لاح  نیا  رد  و  دنک ، عوجر  یهاگ 
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.دوش لوبق  دننک  عوجر  مه  ررکم  هچرگ  دننک  عوجر  قافن  رفک و  هب 

سوکنم بلق  هدومرف :  میسقت  بلق  هس  هب  ار  بولق  هیلع ،  هللا  مالـس  رقاب ، ترـضح  تسا  فیرـش  یفاک  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد  و 
مادـک ات  دـننک  گنج  نآ  رد  ریخ  رـش و  و  تسا ،  ءادوس  هتکن  نآ  رد  هک  یبلق  و  تسا .  رفاک  بلق  نآ  و  تسین ،  يریخ  نآ  رد  هک 

 . تسا نم  ؤم  بلق  نآ  و  ددرگن ، شوماخ  نآ  راونا  تمایق  زور  ات  هک  تسا  نشور  ياهغارچ  نآ  رد  هک  حوتفم  بلق  .دـیآ و  بلاـغ 
 ، ینعی تسا ،  ثیدح  نآ  رد  مسق  ود  زا  معا  ثیدح  نیا  رد  لوا  مسق  هک  اریز  درادن ، فیرـش  ثیدح  نآ  اب  تافانم  نیا  و  ( 1054)

بلق هرهاظ  تافص  زا  تیسوکنم  هکنآ  اب  درادن  تافانم  نیا  و  تسا .  سوکنم  هفیاط  هس  نیا  بولق  هک  اریز  قفانم ،  كرـشم و  بلق 
اهنآ زا  یکی  هب  ار  کی  ره  ثیدح  نآ  رد  تهج ،  نیا  زا  .دشاب و  قفانم  بلق  هرهاظ  تافـص  زا  تیعوبطم  و  دـشاب ، رفاک  كرـشم و 

 . تسا هداد  صاصتخا 

تسا بولق  تالاح  نایب  رد  لصف ، 

هقح فراعم  هیلاع و  مولع  رد  هک  تسناد  دیاب  .ددرگ  مولعم  زین  بولق  ریاس  نآ  هب  هسیاقم  هب  ات  میراد  یم  مدقم  ار  نم  ؤم  بلق  ام  و 
هدحاو هطیـسب  تقیقح  کی  زا  دننک  تیاکح  ناونع  ود  نیا  و  تسا ،  رون  تقیقح  لصا  دوجو  تقیقح  هک  تسا  هتـسویپ  حوضو  هب 

نیع هب  عجار  تسا  ماـمت  لاـمک و  خنـس  زا  هچنآ  هک  تسا  هدـش  مولعم  زین  .دـننک و  عوجر  هرثـکتم  هفلتخم  تاـهج  هب  هکنآ  نودـب 
و تسا .  دوجو 
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زا ام  هفیغض  سوفن  .ددرگ و  وا  رب  فراعم  باوبا  حتف  دشاب ، هدش  رختفم  نآ  لین  هب  سکره  هک  تسا  يا  هفیرش  لوصا  زا  یکی  نیا 
زین و  دـیآ ، لاـح  لـماش  یلزا  قیفوت  ددرگ و  یبیغ  يریگتـسد  هکنآ  رگم  تسا ،  مورحم  زجاـع و  تقیقحب  تاذ  نآ  تقیقح  كرد 

لـصا و  تسا ،  دوجو  لـصا  تسا ،  تـالامک  زا  نوچ  سپ ،  تسا .  هقلطم  تـالامک  زا  ملع و  خنـس  زا  هللااـب  ناـمیا  هک  تسا  مولعم 
هب قحلم  و  تسا ،  جراخ  هیناسنا  هیناسفن  تالامک  خنـس  زا  تسا ،  نآ  تاقلعتم  ناـمیا و  زا  ریغ  هچنآ  و  تسا ،  روهظ  رون و  تقیقح 

 . تسا تایهام  مادعا و  تاملظ 

تسا رهزا  نم  ؤم  بلق  هکنآ  نایب  رد 

مدرم یضعب  دومرف : هک  دنک  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  زا  فیرش  یفاک  رد  و  تسا .  رهزا  نم  ؤم  بلق  هک  دش  مولعم  سپ ، 
زا مدرم  یـضعب  و  تسا .  رتکیرات  کیرات  بش  زا  وا  بلق  یلو  يواو ،  ای  مال و  رد  دنک  یمن  اطخ  تحاصف  لامک  زا  هک  ینیب  یم  ار 

هقیرط رب  نـم  ؤـم  بـلق  زین  و  ( 1055  .) تسا یناراون  غارچ  لـثم  شبلق  هکنآ  لاـح  و  شناـبز ،  اـب  دـهد  ربـخ  دـناوت  یمن  دوخ  بلق 
تـسد ود  اب  یلاعت  قح  هک  هیهلا ،  ترطف  لصا  زا  جراخ  الوا  هک  اریز  تسا .  هیناسنا  هیوتـسم  هداج  هب  وا  يونعم  یـشم  و  همیقتـسم ، 

یشم تسا ،  مات  لامج  قلطم و  لامک  هجوت  هطقن  هک  دیحوت ، ترطف  نامه  هب  و  هدشن ،  هدومرف  ریمخت  حابـص  لهچ  لالج  لامج و 
هیونعم تکرح  نیا  راچان  و  دیامن ،

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 700 

http://www.ghaemiyeh.com


ینطاب يوتـسم  هداج  یناحور و  تماقتـسا  هار  نیا  و  جاجوعا .  نودـب  تسا  قلطم  لامک  تیاغ  اـت  هرمخم  ترطف  هبترم  زا  هیناـحور 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  ترـضح  زا  و  تسا .  همیقتـسم  هقیرط  زا  جوعم  ترطف و  زا  جراخ  راچان  بولق  ریاس  اما  و  تسا . 

یطسو میقتسم  طخ  نیا  دومرف : دندیشک و  نآ  فارطا  رد  يرگید  طوطخ  دندیـشک و  میقتـسم  یطخ  نیمز  رب  هک  تسا )   ) لوقنم ، 
(1056  .) تسا نم  هقیرط 

تسا میقتسم  قیرط  رب  نم  ؤم  هکنآ  نایب  رد 

 ، تسا عماج  مسا  یلاعت و  قح  بوبرم  تافـص و  ءامـسا و  عیمج  رهظم  نوچ  لماک  ناسنا  و  تسا .  لماک  ناسنا  عبات  نم  ؤم  ایناث ، و 
رب دیاز  یمـسا  زا  نآ  تیرهظم  تسا و  عماج  نوک  دوخ  بر  نوچ  زین  دوخ  تسین و  فرـصت  هبلغ  نآ  رد  ار  ءامـسا  زا  کی  چـیه  و 

ناوکا ریاس  و  تسا .  عماج  مسا  هیطسو  همیقتسم  هقیرط  رب  شریس  تسا و  يربک  تیخزرب  تیطـسو و  ماقم  ياراد  و  تسین ،  یمـسا 
مسا نامه  هب  اهنآ  دوع  ءدب و  و  دنتـسه ، مسا  نامه  رهظم  تسا و  فرـصتم  اهنآ  رد  هطیحم  ریغ  ای  هطیحم  ءامـسا  زا  یمـسا  کی  ره 
ماقم نیا  بسانم  نآ  ناـیب  هک  ءامـسا ، عمج  تیدـحا  هجو  هب  رگم  تسین ،  نآ  فرـصتم  تسا و  نوطب  رد  نآ  لـباقم  مسا  و  تسا ، 
طارص یلع  یبر  نا  دیامرف : هچنانچ  ( 1057  ،) تسا میقتسم  طارـص  رب  ناسنءالا  بر  عماج و  مسا  ماقم  هب  یلاعت  قح  سپ ،  تسین . 

یمسا نود  یمسا  روهظ  یتفص و  رب  یتفص  لضف  نودب  تیعماج  تیطسو و  ماقم  ینعی  میقتسم . 
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رد هچنانچ  ینءاش ،  زا  ینءاش  یماقم و  زا  یماقم  لضافت  نودب  تسا  میقتـسم  طارـص  رب  زین  ماقم  نیدـب  سدـقم  تاذ  نآ  بوبرم  . 
هب يدـباع  ره  زا  یتیدوبع  تداـبع و  ره  عاـجرا  تیدوبع و  ضرع  زا  سپ  برق ،  ماـقم  هب  لوصو  تیاـغ  یقیقح و  يدوعـص  جارعم 

: دنک ضرع  نیعتـسن ،  كایا  دبعن و  كایا  هلوقب :  سدقم  تاذ  نآ  هب  طسب  ضبق و  تاماقم  عیمج  رد  تناعا  رـصق  و  سدقم ،  تاذ 
 ، تیبوبر تیرهاظ و  هجو  رب  نآ  تسا  نآ  رب  لماکلا  ناسنءالا  بر  هک  تسا  یطارص  نامه  طارص  نیا  و  میقتسملا ،  طارصلا  اندها 
ای دنراد ، جاجوعا  هکلب  دنتیسن ، میقتسم  طارص  رب  کیچیه  هللا  یلا  نیرئاس  تادوجوم و  رگید  تیبوبرم و  تیرهظم و  هجو  رب  نیا  و 
وا مدـق  ياج  ار  دوخ  مدـق  ریـس و  رد  دنتـسه  لماک  ناسنا  عبات  نوچ  نینم  ؤم  و  لالج .  رهق و  فرط  هب  ای  لامج ،  فطل و  بناج  هب 

دنرادنرب و یمدق  دوخ  شیپ  زا  دنتسه و  لماک  ناسنا  سدقم  تاذ  میلست  دننک و  ریس  وا  تفرعم  حابصم  تیاده و  رون  هب  دنراذگ و 
لماک و ناسنا  اب  اهنآ  رشح  میقتـسم و  زین  اهنآ  طارـص  تهج ،  نیا  زا  دنهدن ، تلاخد  هللا  یلا  يونعم  ریـس  تیفیک  رد  ار  دوخ  لقع 

ظفح تینانا  تینا و  نیطایـش و  تافرـصت  زا  ار  دوخ  هیفاـص  بولق  هکنآ  طرـش  هب  تسا ،  لـماک  ناـسنا  لوصو  عبت  هب  اـهنآ  لوصو 
.دننک تیمتاخ  ماقم  لماک و  ناسنا  میلست  ریس  رد  ار  دوخ  هرسکی  و  دننک ،

تسا ناطیش  دیاکم  ضعب  رد 

ناسنا هک  تسا  نآ  یکی  هیناطیش  هثیبخ  تافرصت  زا  و 
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ناطیش گرزب  ياهراکهاش  زا  یکی  .دنک و  هجوتم  یخیـش  ای  یخوش  تروص  هب  دنک و  جوعم  میقتـسم  هداج  زا  ار  دوخ  بلق  ههجو 
ربلد یخوش  شوگانب  هب  ار  خیاشم  یـضعب  یهاگ  بیرف  لد  یتافرـصت  گنـش و  خوش و  ینایب  اب  هک  تسا  سان  رودص  یف  سوسوم 
بلس هب  قفوم  رتدوز  دشاب ، قلعتلا  يدحا  رگا  بلق  هک  دروآ  نینچ  ار  ینافرع ،  كرـش  نیا  هکلب  هن ،  هریبک ،  نیا  رذع  و  دزیوآ ، رد 

هجوتم قیرطلا ،  عطاق  ناطیش  هکلب  هن ،  بیرفماوع ،  یخیش  تریس  وید  تروص  هب  ار  هلبا  نامـشچ  خوش  ضعب  یهاگ  و  دوش ! هقالع 
هک قلطم ،  بیغ  ماقم  هب  دیاب  لماک  ناسنا  قیرط  زا  ناسنا  تسا و  لماک  ناسنا  خیش  هکنآ  هب  دروآ  ار  یلج  كرش  نیا  رذع  و  دنک ،

کی نیا  و  دوخ ، خوش  دنبلد  راسخر  دای  اب )  ) کی نآ  رمع  رخآ  ات  .دسرب و  خیـش ،  يدحا  تآرم  رد  زج  درادن  روهظ  هجو  چیه  هب 
قیرط زا  نیا  هن  و  دوش ، یم  بلـس  شا  هیناویح  هقالع  نآ ،  هن  .دـنوش  قحلم  نیطایـش  نج و  ملاع  هب  دوخ  خیـش  سوکنم  تروص  اـب 

.دسر یم  دوصقم  هب  هناروکروک 

ملاع نآ  رد  تهج  نیا  زا  تسا ،  يوس  شطارـص  هللا و  یلا  شهجوت  يوتـسم و  شبلق  میقتـسم و  شریـس  نم  ؤم  هک  تسناد  دیاب  و 
نیا اب  و  تسا .  تیناسنا  تئیه  تروصب و  شرهاظ  نطاب و  تریس و  تروص و  میقتـسم و  شتماق  نشور و  میقتـسم و  شطارـص  زین 

زا لیامتم و  لامک  هیزکرم  هطقن  زا  جراخ و  هیهلا  ترطف  زا  شبلق  نوچ  هک  دیمهف ، ناوت  یم  زین  ار  كرشم  بلق  هسیاقم 
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ایند دوخ و  تینانا  تینا و  هب  و  تسا ،  رانکرب  فرصنم و  لماک  یلو  قلطم و  يداه  تیعبت  زا  تسا و  فرحنم  لامج  رون و  هحوبحب 
تروص هب  ددرگن و  روشحم  هیناسنا  همیقتسم  تروص  تریس و  اب  زین  رگید  ملاوع  رد  تهج  نیا  زا  تسا ،  فورـصم  نآ  فراخز  و 

رـشق نطاب و  لظ  رهاظ  تسا و  بولق  عبات  تئیه  تروص و  ملاـع  نآ  رد  هک  اریز  دوش ، روشحم  سءارلا  سوکنم  تاـناویح  زا  یکی 
 . تسا نهربم  دوخ  لحم  رد  نیا  .دنرادن و  هینطاب  هیتوکلم  لاکـشا  لوبق  زا  یـصعت  هئـشن  نیا  لثم  ملاع  نآ  داوم  و  تسا ،  بل  هیاس 

لثم زین  اهنآ  هیاـس  دـنهجوتم ، لـبقم و  اـیند  هب  دـنا و  جراـخ  همیقتـسم  ترطف  زا  دنتـسه و  ضرعم  تقیقح  قح و  زا  هک  یبولق  سپ 
اب یضعب  ملاع  نآ  رد  دیاش  و  دشاب ، یم  تسا ،  نیلفاسلا  لفـسا  هک  ایند ، تعیبط و  هب  ور  سوکنم و  جراخ و  تماقتـسا  زا  ناشدوخ 

نوچ دوخ  ياپ  تسد و  اب  یـضعب  و  دـنور ، هار  دوخ  ياهمکـش  اب  یـضعب  و  دـشاب ، ـالاب  هب  ور  اـهنآ  ياـهاپ  دـنور و  هار  دوخ  يور 
یلع ایوس  یـشمی  نم  مءا  يدهءا  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفءا  هدوب :  نینچ  اهنآ  یـشم  ملاع  نیا  رد  هچنانچ  دـنور ، هار  تاناویح 

رد .دنک و  ادـیپ  تقیقح  تیناحور  زورب  روهظ و  تقیقح و  ملاع  رد  زاجم  ملاع  رد  زاجم  نیا  تسا  نکمم  ( 1058  .) میقتسم طارص 
 ، مالسلا مهیلع  نیموصعم ،  همئا  تارضح  نینم و  ؤملاریما  ترـضح  هب  ار  میقتـسم  طارـص  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  هفیرـش  ثیداحا 

: دندومرف ریسفت 

یضاملا نسحلا  یبءا  نع  هدانساب  یفاکلا  نع 
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برض هللا  نا  لاق :  میقتسم ؟  طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نم  مءا  يدهءا  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفءا  تلق :  لاق :  مالـسلا ،  هیلع  ، 
 . میقتسم طارص  یلع  ایوس  هعبت  نم  لعج  و  هرمءال ،  يدتهی  ههجو ال  یلع  یشمی  نمک  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  هیالو  نع  داح  نم  الثم 

(1059  .) مالسلا هیلع  نینم ،  ؤملا  ریمءا  میقتسملا  طارصلا  و 

 ، نینم ؤملاریما  تیالو  زا  دـندومن  ضارعا  هک  تسا  یناـسک  لـثم  نآ  و  تسا ،  هدز  یلثم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  دومرف :
رارق دندومن ، ترضح  نآ  تعباتم  هک  ار  یناسک  .دنسرن و  تیاده  هب  دوخ و  ياهیور  هب  دنور  یم  هار  ییوگ  اهنآ  هک  مالـسلا ،  هیلع 

 . تسا مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  میقتسم  طارص  و  تسار .  يوتسم و  هرا  هب  هداد 

(1060  .) تسا مالسلا ،  مهیلع  همئا ،  و  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  میقتسم  طارص  زا  دوصقم  تسا  رگید  ثیدح  رد  و 

ترضح نآ  و  مدش ،  مارحلا  دجسم  لخاد  مالسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  بانج  اب  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  لیضف  زا  فیرش  یفاک  زا  و 
لیضف يا  ،" دومرف سپ  میدوب ،  هبیش  ینب  باب  رد  ام  مدرم و  يوس  هب  دنکفا  كرابم  رظن  ترـضح  نآ  سپ ،  .دوب  هدرک  هیکت  نم  هب 

سپ اهنآ ، هب  نک  رظن  لیـضف ،  يا  .دنتـشاد  ینید  هب  نیدت  هن  ار و  یقح  دنتخانـش  یم  هن  دندرک ! یم  فاوط  تیلهاج  رد  روط  نیا  ، 
دومرف تئارق  نآ  زا  سپ  سوکنم ".  هدش و  خسم  دنتسه  یقلخ  هک  ار  اهنآ  دنک  تنعل  دنوادخ  .دنداتفا  رد  هنوگژاو  اهیور  هب  انامه 
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(1061) .دومرف مالسلا ،  مهیلع  ایصوا ، نینم و  ؤملاریما  ترضح  هب  ریسفت  ار  میقتسم  طارص  و  ار )  ... ) یشمی نمفءا  هفیرش  هیآ 

هکنآ نایب  اما  و  ( 1062  ،) میدرک دشاب  یم  میقتـسم  طارـص  رب  شیونعم  تکرح  یـشم و  لماک  ناسنا  هکنآ  نایب  نیا ،  زا  شیپ  ام  و 
 . تسا جراخ  ام  دصقم  زا  نونکا  تسا ،  میقتسم  طارص  لماک  ناسنا  دوخ 

نم ؤم  بلق  اب  نآ  قرف  قفانم و  بلق  نایب  رد  میمتت 

بلق هک  اریز  .دوش  مولعم  هسیاقم  هب  زین  قفانم  بلق  و  دش ، مولعم  زین ، رفاک  هکلب  كرـشم ،  نم و  ؤم  بلق  لاح  قباس  لصف  تانایب  زا 
و دنک ، لوبق  اعبط  دوش ، اقلا  وا  هب  هیقح  فراعم  هینامیا و  قیاقح  زا  هچ  ره  هدشن ،  جراخ  دوخ  هیلصا  هیفاس  هجذاس  ترطف  زا  نم  ؤم 
رد ار  نم  ؤم  بلق  تهج ،  نیا  زا  دشاب ، یم  ظوفحم  تسا ،  بولق  ترطف  ماقم  قیاقح و  فراعم و  هک  يذـغتم ،  اذـغ و  نیب  بسانت 

هثالث تاحوتف  زا  یکی  هب  هراشا  تسا  نکمم  هچرگ  حـتف  نیا  و  ( 1063  ) تسا حوتفم  هک  هدومرف  فیرـش ،  یفاک  رد  رگید ، ثیدح 
.دراد بسانت  زین  ینعم  نیا  اب  یلو  ( 1064 ،) دشاب

بح همیمذ و  قالخا  تیلهاج و  ياهبصعت  لیبق  زا  هدرک ،  ادیپ  تیناسنا  ترطف  اب  هیفانم  ياهتملظ  تارودک و  نوچ  قفانم  بلق  اما  و 
، دنکن لوبق  هجو  چیه  هب  ار  قح  هملک  و  تسا ،  عوبطم  دودـسم و  موتخم و  تهج  نیا  زا  ترطف ،  تایفانم  زا  نآ  ریغ  هاج و  سفن و 

تناید راهظا  و  دنکن ، شقن  لوبق  دشاب و  ردک  هایس و  یلکب  هک  تسا  هدش  يذغاک  هحفص  نوچ  نآ  هحفص  و 
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 . تسا هداد  رارق  روما  تفرشیپ  ایند و  هلیسو  دوخ  تنطیش  زا  ار 

هب کی  ره  صاصتخا  یلو  تسا ،  حضاو  مولعم و  هچنانچ  تسا ،  عوبطم  سوکنم و  ود  ره  قفانم  كرـشم و  بلق  هک  تسناد  دیاب  و 
 ، تسا قلطم  لامک  ریغ  هب  تسا و  یقیقح  دوبعم  ریغ  هب  هجوتم  عوضخ  تداـبع و  رد  شبلق  نوچ  كرـشم  هک  تسا  نآ  يارب  یکی 

صیاـقن و هـب  نوـچ  عوـضخ  نـیا  هـکنآ  رگید  و  هناـقداص ،  عوـضخ  یکی  تـسا :  تیـصوصخ  تیـصاخ و  ود  ياراد  وا  بـلق  سپ 
اما و  تساهنآ .  هرهاظ  تفص  نیا  و  تسا .  سوکنم  اهنآ  بلق  سپ  تساهنآ ،  بولق  ترودک  صقن و  بابـسا  دشاب ، یم  تاقولخم 

.دراد زین  يرگید  تیزم  و  بلق ،  ساکتنا  رد  تسا  يواسم  نیکرشم  اب  تهج  نیا  رد  و  تسا .  كرـشم  عقاو  بسح  هب  یهاگ  قفانم 
رترهاظ نآ  رد  رگید  تیـصوصخ  یلو  تسا ،  سوکنم  شبلق  هچرگ  زین  نآ  و  تسین .  یتناید  چـیه  ياراد  رفاک و  عقاو  رد  یهاگ  و 
بلاطم مامت  دوش و  لخاد  قح  تیعمج  رد  دـنک و  اغـصا  تروص  بسح  هب  ار  قح  هک  تسا  نآ  تیزم  تیـصوصخ و  نآ  و  تسا ، 

لوبق ار  نآ  تسا و  حوتفم  شبلق  ینطاب  يافـص  يارب  نم  ؤم  نکیل  دسر ، یم  زین  اهنآ  شوگ  هب  دسر  نینم  ؤم  شوگ  هب  هک  يا  هقح 
.دنک یمن  لوبق  ار  نآ  تسا و  موتخم  عوبطم و  شبلق  ترودک  تملظ و  هطساو  هب  قفانم  و  دنک ، یم 

هب صاصتخا  تسایالب ،  رد  ربص  ایاطع و  رد  رکش  هک  ار ، نم  ؤم  تافص  زا  تفص  ود  هک  نیا  و 
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هلیمج تافـص  تاـهما  زا  ود  نیا  و  دراد ، ییاـه  تیزم  نم  ؤـم  تافـص  نیب  رد  تفـص  ود  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ،  هداد  رکذ 
اضیا و  ( 1065  ،) میدرک رکذ  هقباس  ثیداحا  ضعب  رد  ار  نآ  زا  يا  همش  ام  .دوش و  بعـشنم  رگید  هلیمج  تافـص  اهنآ  زا  هک  تسا 
تسا فطل  تافص  زا  التبا  هچرگ  تسالتبا ،  اطعا و  هب  یلجت  هک  هدومرف  نایب  ار  فطل  رهق و  لامج و  لالج و  تافص  زا  تفص  ود 

ود نیا  نیب  رد  نم  ؤم  و  تسا .  روکذم  قح  تافص  ءامسا و  ثحب  رد  هچنانچ  دیآ ، رامش  هب  نآ  زا  تسا ،  رهق  هب  رهاظ  نوچ  یلو  ، 
.دنک یم  تیدوبع  هب  مایق  هشیمه  یلجت 

تسا بلق  ساکتنا  قح  زا  تلفغ  هکنآ  نایب  رد  ماتخ 

هچرگ ام  دنـشاب و  قح  زا  فرـصنم  دنـشاب و  نآ  ریمعت  اـیند و  هب  هجوتم  هرـسکی  سوفن  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  هقباـس  تاـنایب  زا  و 
نآ ریمعت  ایند و  هب  هجوت  قح و  زا  تلفغ  بولق ،  ساکتنا  رد  نازیم  .دنتـسه و  سوکنم  دنـشاب ، هتـشاد  مه  داـعم  ءادـبم و  هب  داـقتعا 
هک تسا  يزیچان  صقان  نامیا  اـی  ( 1066 ،) دـش رکذ  ثیداحا  یـضعب  حرـش  رد  رتشیپ  هچنانچ  تسین ،  نامیا  ای  داقتعا  نیا  و  تسا . 
وا نامیا  نیا  دشاب و  هتشادن  نآ  زا  فوخ  و  دنک ، رشن  رشح و  بیغلاب و  نامیا  راهظا  هک  یـسک  هکلب  .درادن  بلق  ساکتنا  اب  تافانم 

لثم يروص ،  نینم  ؤم  روطنیا  تسا  نکمم  و  نینم .  ؤم  هن  دروآ  رامـشب  نیقفانم  هرمز  رد  دـیاب  ار  وا  دـناسرن ، ناـکرا  هب  لـمع  هب  ار 
هک فئاط  لها 
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نیا هتـساوخن  يادـخ  و  دنـشاب ، قفانم  یهاگ  دـنا و  نم  ؤم  یهاگ  هک  تسا  هدز  مالـسلا ،  هیلعون  نآ  يارب  لـثم  فیرـش  ثیدـح  رد 
نیقفانم ءزج  هدـش  لقتنم  ایند  زا  مامت  قافن  اب  و  دوش ، لـیاز  درادـن  تموکح  هجو  چـیه  هب  اـهنآ  ندـب  کـلم  رد  هک  يزغمیب  ناـمیا 

نامیا راثآ  هک  دننک  تبقارم  و  دنهد ، تیمها  یلیخ  نآ  هب  ام  هفیعـض  سوفن  دـیاب  هک  تسا  یتامهم  زا  یکی  نیا  .دـندرگ و  روشحم 
نآ مکح  هب  موکحم  مه  ار  رهاظ  دنراد ، نامیا  يوعد  بلق  هب  هچنانچ  و  دـشاب ، يراج  ذـفان و  نلع  رـس و  نطاب و  رهاظ و  عیمج  رد 

بلق یهلا و  تناما  نیا  و  دوشن ، لیاز  يریغت  لدبت و  یعنام و  قیاع و  چـیه  هب  دوش و  اجرباپ  مکحم و  بلق  رد  نامیا  هشیر  ات  دـننک 
هللادمحلاو .دنهد  سپ  زاب  سدقم  تاذ  نآ  هب  تنایخ  تسد  ناطیـش و  فرـصت  یب  دوب ، رمخم  یهلا  ترطف  هب  هک  ار ، یتوکلم  رهاط 

.ارخآ الوءا و 

نوثالثلا يداحلا و  ثیدحلا 

مکی یس و  ثیدح 

نع دامح ، نع  هیبءا  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  نیثدحملا ،  لضفءا  لیلجلا ،  خیشلا  یلا  لصتملا  دنسلاب 
هباتک یف  لاق  و  فصوی ،  فیک  و  فصوی .  لجوزع ال  هللا  نا  لوقی :  هتعمس  لاق  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هرارز ،  نع  یعبر ، 

و فصوی .  ال  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  نا  و  کلذ .  نم  مظعءا  ناک  الا  ردقب ، فصوی  الف  ( 1067  ) هردق قح  هللا  اوردق  ام  و  : 
ءامسلا یف  هتعاطک  ضرالا  یف  هتعاط  لعج  عبسب و  لجوزع  هللا  بجتحا  دبع  فصوی ،  فیک 
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و یناصع .  دـقف  هاصع  نم  و  ینعاطءا ،  دـقف  اذـه  عاطءا  نم  و  ( 1068) .اوهتناف هنع  مک  اهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکیتا  ام  و  لاـقف : 
نم ؤملا  نا  و  فصوی .  ـال  نم  ؤملا  و  کـشلا .  وه  و  سجرلا ،  مهنع  هللا  عفر  موق  فصوی ،  فیک  و  فصون .  ـال  اـنا  و  هیلا .  ضوف 

(1069) .رجشلا نع  قرولا  تاحتی  امک  امههوجو  نع  تاحتت  بونذلا  امهیلا و  رظنی  هللا  لازی  الف  هحفاصیف ،  هاخءا  یقلیل 

: همجرت

هب هنوگچ  .دوشن و  هدرک  فصو  لجوزع  دنوادخ  انامه  دومرف : یم  مالسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترـضح  مدینـش  دیوگ  هرارز  بانج 
يادخ دوشن  فیـصوت  سپ  میظعت .  قح  ار  دـنوادخ  دـندومنن  ریدـقت  میظعت و  هک  هدومرف  دوخ  باتک  رد  هکنآ  لاح  دـیآ و  فصو 

قح هکنآ  رگم  یفـصو  تمظع و  هب  یلاعت  يادـخ  انامه  و  تسا .  نآ  زا  رتگرزب  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  یفـصو  تمظع و  هب  یلاـعت 
بوجحم هک  يا  هدنب  دوش  فیـصوت  هنوگچ  .دـیاین و  فصو  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، انامه  و  تسا .  نآ  زا  رتگرزب  یلاعت 

سپ نامـسآ ،  رد  شدوخ  تعاطا  لثم  نیمز  رد  ار  وا  تعاطا  تسا  هداد  رارق  و  باجح ،  تفه  هب  یلاـعت  يادـخ  ار  وا  تسا  هدومن 
نآ زا  ار  امش  دومرف  یهن  هچنآ  و  ار ، وا  دیریگب  نآ )  هب  درک  رما  ینعی   ، ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، امش  يارب  دروآ  هچنآ  دومرف :

 . هدومن ارم  تیصعم  دنک  ار  وا  تیصعم  هک  یسک  و  هدرک ،  ارم  تعاطا  دنک  وا  تعاطا  هک  یسک  و  نآ .  زا  دینک  يراددوخ  ، 
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اهنآ زا  تسا  هتـشادرب  يادـخ  هک  یموق  دـنوش  فصو  هنوگچ  و  میوشن .  فصو  ام  .ار و  رما  وا  يوس  هب  دـنوادخ  دومرف  راذـگاو  و 
سپ وا ، اـب  دـنک  هحفاـصم  سپ  ار  دوخ  ردارب  دـنک  تاـقالم  نم  ؤم  اـنامه  .دوشن و  فصو  نم  ؤم  و  تسا .  کـش  نآ  هک  ار  سجر 

.دزیر یم  تخرد  زا  گرب  هکنانچ  اهنآ  ياهیور  زا  دزیر  یم  ناهانگ  و  اهنآ ، هب )   ) دیامرف یم  رظن  یلاعت  يادخ  هتسویپ 

نآ و  تسانعم .  کی  هب  نآ  نوکـس  لاد و  حتف  هب  ردق  و  تسا .  هزادنا  يانعم  هب  ردق  دـیوگ : يرهوج  هللا ،  اوردـق  ام  و  هلوق :  حرش 
دیوگ هدنـسیون  یهتنا .  همیظعت .  قح  هللا  اومظع  ام  يءا ،  هردـق  قح  هللا  اوردـق  ام  دـیامرف : یلاعت  يادـخ  و  تسا .  ردـصم  لصا  رد 

و تسا .  راوازـس  هچناـنچنآ  میظعت  فیـصوت و  مدـع  زا  دـنا  هدروآ  هیاـنک  ار  نآ  و  تسا .  هزادـنا  ناـمه  ردـق  هـک  تـسا  نآ  رهاـظ 
زیاج روسیم و  سدقم  تاذ  نآ  هب  تبسن  یلاعت  قح  ریغ  يارب  نیا  و  فصو ،  سابل  رد  تسا  فوصوم  يریگ  هزادنا  دوخ  فیـصوت 

 . هللاءاشنا دومن  میهاوخ  نآ  هب  هراشا  هچنانچ  تسین ، 

دـنا و هتـسناد  لـثم  باـب  زا  ارنآ  ناـشیا  و  هدوب .  ءاـت  اـب  هردـقب  هللا ،  همحر  یـسلجم ،  موحرم  هخـسن  رد  ردـقب  فـصوی  ـالف  هلوـق : 
: دنا هتفگ  دندرک و  تیوقت  ار  هخـسن  هابتـشا  لامتحا  و  دنتـسناد ، ماهفا  هب  ندوب  رتکیدزن  يارب  تافـص  ریاس  نیب  زا  ار  نآ  صاصتخا 

رد یلو  ( 1070  .) تسا رگید  ثیداحا  یضعب  رد  هچنانچ  ردق ) يءا   ) حتف هب  دوش  تئارق  تسا  نکمم 
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ءات اب  هردقب  اما  و  تسا .  نینچ  خسن  یضعب  رد  هچنانچ  دشاب ، ءاه  اب  هردقب  دیاش  و  ( 1071  .) تسا ناشیا  لامتحا  قفاوم  یفاو  هخسن 
حیحـص ثیدح  ظفل  بسح  هب  هن  و  تسا ،  سیلـس  انعم  بسح  هب  هن  هک  اریز  تسا ،  هخـسن  طالغا  زا  هک  تسا  عوطقم  هکلب  نونظم 

روط نیا  قانخ  قیـض  زا  یـسلجم  موحرم  و  تسا .  هدـعاق  فالخ  لیوءات  و  هدـش ،  عاجرا  نآ  هب  رکذـم  ریمـض  هک  اریز  دـشاب ، یم 
تافـص رگید  نآ و  نیب  قرف  تافـص و  ریاس  لقعت  ناکما  مدـع  هلمجلا و  یف  قح  تردـق  لـقعت  ناـکما  هکنآ  اـب  دـندومرف ، هیجوت 

 . هدوبن هجوم  نادنچ  مه  ناشیا  دوخ  كرابم  رظن  رد  تهج  نیا  زا  و  درادن ، یهجو 

تخرد هخاـش  زا  گرب  نتخیر  ینعم  هب  تح  ینعی ،  نصغلا .  نم  قرولا  کـح  تحلا ،  دـیوگ : حاحـص  رد  يرهوج  تاـحتت  هلوـق 
فیرـش ثیدح  رد  تسا  بسانم  هچنآ  نایب  ام  و  تسا .  ندش  قرفتم  نتخیر و  ورف  زین  نآ  رثانت و  یـشلا ء ، تاحت  دـیوگ : و  تسا . 

 . میروآ یم  رد  ریرحت  هتشر  هب  لصف  دنچ  نمض  رد 

قح فیصوت  مدع  زا  دارم  نایب  رد  لصف ، 

لهج و لها  زا  یضعب  هک  تسا  یتافیصوت  هب  هراشا  دوشن  فیـصوت  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  هک  نادب 
 ، هدوب لیطعت  هکلب  هیبشت  دـیدحت و  مزلتـسم  اهنآ  تافیـصوت  هک  دـندرک ، یم  فیـصوت  نآ  هب  ار  قح  اهنآ  ریغ  نیملکتم و  زا  لدـج 

یفاک باتک  رد  فیـصوت  زا  یهن  باب  رد  و  هردـق .  قح  هللا  اوردـق  ام  و  هلوقب :  هدومرف  نآ  هب  هراـشا  ثیدـح  نیا  دوخ  رد  هچناـنچ 
: دراد نآ  رب  تلالد  رابخا  فیرش 

هدانساب
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قارعلاب اموق  نا  مالـسلا :  هیلع  هللا ،  دبع  یبءا  یلءا  نیعءا  نب  کلملادبع  يدی  یلع  تبتک  لاق :  ریـصقلا ، کتیع  نب  میحرلادبع  نع 
یف حیحـصلا  بهذـملاب  یلا  بـتکت  نا  كادـف ،  هللا  ینلعج  تـیءار ،  ناـف  طـیطاختلاب ) خ ل  ، ) طـیطختلاب هروصلاـب و  هللا  نوفــصی 

وه و  یش ء ، هلثمک  سیل  يذلا  هللا  یلاعتف  کلبق .  نم  هیلا  بهذ  ام  دیحوتلا و  نع  هللا ،  کمحر  یلا ،  تلءاس  یلا :  بتکف  .دیحوتلا 
 . هللا یلع  نورتفملا  هقلخب  هللا  نوهبشملا  نوفصاولا  هفصو  امع  یلاعت  ریصبلا ، عیمسلا 

 ، هیبشتلا نالطبلا و  هللا  نع  فناف  یلاعت .  هللا  تافص  نم  نآرقلا  هب  لزن  ام  دیحوتلا  یف  حیحـصلا  بهذملا  نءا  هللا ،  کمحر  ملعاف ، 
(1072  .) نایبلا دعب  اولضتف  نآرقلا  اودعت  و ال  نوفصاولا .  هفصی  امع  یلاعت  .دوجوملا  تباثلا  هللا  وه  هیبشت  یفن و ال  الف 

ار یلاعت  قح   " هک دـنا  قارع  رد  يا  هفیاط  هک  کلملادـبع  طسوت  هیلع ،  هللا  مالـس  قداص ،  ترـضح  هب  متـشون  دـیوگ  میحرلادـبع 
 ، موش امش  يادف  دیناد ، یم  حالص  رگا  سپ  تئیه )  لکـش و  ای  یپ ،  گر و  قورع و  ینعی   ) .طیطخت تروص و  هب  دننک  فیـصوت 
رد ار  هچنآ  يدرک و  لا  ؤس  دیحوت  زا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  : " دومرف موقرم  سپ  دییامرف ." موقرم  دـیحوت  رد  ار  حیحـص  بهذـم 

اونـش و وا  يزیچ و  وا  لثم  تسین  هک  ییادـخ  تسا  گرزب  قارع )  لـها  ینعی   ) .دنتـسه وت  شیپ  هک  یـصاخشا  دـندرک  راـیتخا  نآ 
رتفا و هک  ییاهنآ  شقولخم ،  هب  ار  دنوادخ  دنیامن  هیبشت  هک  یناگدننک  فیـصوت  دندومن  فیـصوت  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  تسانیب ، 

ددنبب غورد 
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تافـص تسا  هدش  لزان  نآ  هب  نآرق  هک  تسنآ  دیحوت  رد  حیحـص  بهذم  هک  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  نادب ،  سپ  .دنوادخ  هب 
قلخ هب  ههیبش  تافـص  هن  و  تسا ،  نالطب  نآ  هک  نک  تافـص  یفن  هن  ار : هیبشت  نالطب و  دـنوادخ  زا  نک  یفن  سپ  یلاـعت .  يادـخ 

زا ناگدننک .  فصو  دندومن  فیـصوت  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  دوجوم ، تباث و  هللا و  تسوا  تسا .  هیبشت  نآ  هک  وا  يارب  دنک  تباث 
 ." یهلا میلعت  نایب و  زا  دعب  دیتفیب  یهارمگ  تلالض و  هب  سپ  دینکن  زواجت  نآرق 

رد ندرکن  رکفت  قح ،  فیـصوت  یفن  زا  دوصقم  هک  دوش  مولعم  شلیذ  ردص و  رد  تسرد  ربدت  فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  لمءات  زا 
دومرف رما  ثیدح  نیا  رد  هک  اریز  ( 1073 ،) دندومرف لیلج  نیثدحم  زا  یضعب  هچنانچ  تسین  اقلطم ، قح  ندومنن  فیصوت  تافص و 
تروـص اـهنآ  هب  لـماک  ملع  تافـص و  رد  رکفت  یب  دوـخ  نیا  و  ( 1074) رگید تاـیاور  ضعب  رد  هچناـنچ  هیبـشت  لـیطعت و  یفن  هب 

تروص و تابثا  لثم  تسین ،  یلاعت  قح  سدقم  تاذ  قیال  هچنآ  هب  دـنیامنن  فیـصوت  هک  تسا  نآ  بانج  نآ  دوصقم  هکلب  .دریگن 
 . هنع هللا  یلاعت  تسا ،  صقن  ناکما و  اب  مزالم  هک  قولخم  تافص  زا  نآ  ریغ  طیطخت و 

یبولطم رما  نآ  سپ  دراد ، یناهرب  حیحص  نازیم  هیلاع  مولع  رد  نآ  هک  تسا ،  سدقم  تاذ  قیال  هچنآ  هب  یلاعت  قح  فیصوت  اما  و 
نیا رد  زین  ترضح  دوخ  و  تسا ،  نوحشم  نآ  زا  تیب  لها  ثیداحا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسر ،  تنس  ادخ و  باتک  هک  تسا 
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جراخ ام  دـصقم  زا  نونکا  نآ  فارطا  رد  ثحب  و  تسا ،  هدومرف  لامجا  قیرط  هب  یناهرب  حیحـص  نازیم  هب  هراـشا  فیرـش  ثیدـح 
یناسک يارب  تسا  يروتـسد  وشم ، جراخ  ادخ  باتک  زا  قح  فیـصوت  رد )  ) دندومرف مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  هکنیا  و  تسا . 

رورس نآ  دوخ  اذهل  و  تسین ،)   ) زیاج تسادخ  باتک  رد  هک  یتافص  ریغ  هب  فیـصوت  هکنآ  هن  دنناد ، یمن  ار  تافـص  رد  نازیم  هک 
بـسح هب  ادخ  باتک  رد  هک  یمـسا  تفـص و  ود  هب  ار  قح  دندومرف  فیـصوت  کلذ  عم  دـنا ، هداد  فرط  هب  ار  روتـسد  نیا  هکنآ  اب 

 . تسا دوجوم  تباث و  نآ  و  تسین ،  تسا  رظن  رد  هچنآ 

هب دنک  فصو  ار  قح  دهاوخب  یهلا ،  یبیغ  دـییءات  تفرعم و  رون  هب  هرانتـسا  یب  ماهوا ،  هب  بوشم  صقان  لقع  اب  یـسک  رگا  يرآ ، 
بولق هک  صاخـشا  ام  لاثما  رب  سپ ،  .دوش  عقاو  هیبشت  تکاله  رد  ای  و  دوش ، عقاو  نالطب  لـیطعت و  تلالـض  رد  اـی  راـچان  یتفص ، 

زارد بیغ  ملاع  هب  فرصت  تسد  هک  تسا  مزال  هتفرگ  ورف  راجنهان  قالخا  تاداع و  يدنسپدوخ و  لهج و  ظیلغ  ياهباجح  ار  اهنآ 
.دوب دهاوخن  اهنآ  سوفن  قولخم  زج  دننک  مهوت  دوخ  لایخ  هب  هچره  هک  دنشارتن ، ینایادخ  دوخ  شیپ  زا  دننکن و 

ندنام یقاب  شرافس  هک  تسا  نآ  هن  دنربن ، ارف  بیغ  ملاع  هب  تسد  صاخـشا  نیا  میتفگ  هک  نیا  زا  ام  دوصقم  هک  دنامن  هتکن  نیا  و 
مینک و یم  هللا  ءامسا  هب  داحلا  هب  توعد  ار  مدرم  هللااب  ذوعن  ای  مینک ،  یم  ار  یتسرپدوخ  لهج و  رد 
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 ، مینک یم  یهن  تسا ،  تناید  ساسا  هیاپ و  هللا و  ءایلوا  غارچ  مشچ و  هک  فراعم ،  زا  اـی  ( 1075  ) هئامسءا یف  نودحلی  نیذلا  اورذ 
تلاـهج و بح  دوخ و  هب  هجوـت  راـتفرگ  اـت  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هب  هبنت  و  تسا ،  هظیلغ  بجح  نیا  عـفر  هب  توـعد  دوـخ  نیا  هکلب 

دوصقم دارم و  هب  لوصو  هقح و  فراـعم  زا  تسا ،  هیناـملظ  بجح  عیمج  ظـلغا  هک  تسا ،)   ) يدنـسپدوخ ینیبدوـخ و  تلـالض و 
هب شرما  تسین  مولعم  دوشن ، وا  لماک  يایلوا  ای  یلاعت  قح  زا  یبیغ  يریگتـسد  هتـساوخن  يادخ  رگا  .دنام و  دـهاوخ  مورحم  یلـصا 

(1076  .) ناعتسملا تنءا  يوکشلا و  کیلا  مهللا  .دوب  دهاوخ  هچ  شریس  تکرح و  تیاغ  دوش و  یهتنم  اجک 

کـلم و هدـکتملظ  نیا  رد  هک  یتـسرپدوخ  يدوـخ و  هب  ياهمرگرـس  تلالـض و  هیت  رد  نیریحتم  تلاـهج و  راـید  ناگتـشگرس  اـم 
راـطقا رد  ار  وت  رون  روـهظ  میدـیدن و  نـالک  درخ و  یئارم  رد  ار  وـت  ياـبیز  لاـمج  میدوـشگن و  تریـصب  مشچ  میدـمآ و  تعیبـط 

ینادان و هب  ار  يرمع  میدرب و  رـسب  راـگزور  روجهم  بلق  روک و  مشچ  اـب  میدومنن و  هدـهاشم  تفـص  شاـفخ  نیـضرا  تاواـمس و 
لد رد  يا  هوذـج  بلق و  رد  يزوـس  دـنکن و  يددـم  وـت  راشرـس  یهاـنتمان  تمحر  ناـیاپ و  یب  فـطل  رگا  میدرمـش ،  سفن  تلفغ 
وت معن  ( 1077  .) کب نظلا  اذکه  ام  یلو  میناسرن .  ییاج  هب  هر  مینامب و  دبا  ات  ریحت  نیا  رد  دـیاین ، لصاح  هیحور  هبذـج  دـنکفین و 

لامج راونا  هب  ار  ام  امن و  يریگتسد  امرف و  یلضفت  اهلا ، راب  تسا .  هقباس  یب  وت  تمحر  ییادتبا و 
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.امرف رونم  نشور و  تتافص  ءامسا و  ءایض  هب  ار  ام  بولق  و  امرف ، تیاده  دوخ  لالج  و 

تسین نکمم  تافص  ءامسا و  تقیقح  هب  ملع  هکنآ  نایب  رد 

نآ هب  لوصو  زا  ناهرب  تسد  هک  تسا  يروما  زا  اهنآ ، تیفیک  اهنآ و  رب  هطاحا  قح و  فاصوا  تقیقح  كاردا  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
رد اـی  هیمـسر ،  تمکح  ءاـملع  رکفت  رظن  یناـهرب و  رظن  هب  هچنآ  و  تسا ،  عطقنم  نآ  يازغم  هب  لوـصو  زا  نیفراـع  لاـمآ  هاـتوک و 
 ، تسا یناهرب  حیحـص و  اهنآ  کلـسم  بسح  هب  کی  ره  دـنا ، هدرک  رکذ  هینافرع ،  تاحالطـصا  باـبرا  تافـص  ءامـسا و  ثحاـبم 

مات و عاطقنا  دـیدش و  تضایر  لماک و  ياوقت  هیاس  رد  یناحبـس  تاقیفوت  هب  نآ  قرخ  ات  هک  ظیلغ  تسا  یباـجح  ملع  دوخ  نکیلو 
هب هقح ،  مولع  رذـب  نودـب  هک  دـتفا  قافتا  ردان  هک  اریز  دراد ، زاـب  تسا ،  قح  رکذـت  دوخ  هک  یبوبر  باـنج  اـب  هناـقداص  تاـجانم 
اب هیملع ،  تضایر  زا  دـیاب  رما  لوا  رد  ناسنا  سپ ،  .ددرگ  روراب  ای  دوش  هدـییور  بلق  رد  تفرعم  هبیط  هرجـش  نآ ،  هدوهعم  طیارش 
هب زین  ملاـع  نیا  رد  مولع  رگا  و  ( 1078  .) تادهاشملا رذب  مولعلا  دنا : هتفگ  هک  دـشکن  تسد  نآ ،  تاممتم  طیارـش و  عیمج  هب  مایق 

طیارش هب  مایق  هدمع  یلو  دوش ، یهتنم  دنسپلد  یتارمث  هب  رگید  ملاوع  رد  راچان  ار ، ناسنا  دناسرن  مات  هجیتن  هب  عناوم  یـضعب  هطـساو 
 . مدرک نایب  هفلاس  ثیداحا  ضعب  حرش  رد  ار  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  نآ  تامدقم  و 

دوشن لصاحرکف  مدق  هب  ایلوا  ایبنا و  تیناحور  تقیقح  هب  ملع  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تبترم ،  یمتخ  بانج  لامک  ماقم  تیناحور و  تفرعم  هک  نادب 
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ناراوگرزب نآ  هک  اریز  ددرگن ، روسیم  سفنا  قافآ و  ریس  رکف و  مدق  اب  زین  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  يایلوا  يایبنا و  و  اتـصاخ ، ، 
يانف ياوصقلا  هیاغ  هب  هللا  یلا  رفـس  يونعم و  ریـس  رد  و  و ) ، ) دـنا لامج  لالج و  هره  اب  تاـیآ  هماـت و  رهاـظم  هیهلا و  هیبیغ  راونا  زا 
جورع رد  نیکلاس  رگید  و  تسا ،  یمتخ  یبن  هلاص  الاب  ماقم  بحاص  هچرگ  دنا ، هدیسر  یندا  وا  نیسوق  باق  جورعلا  یهتنم  یتاذ و 

ایبنا و ریاس  جارعم  اب  وا  یناحور  جارعم  توافت  و  سدقم ،  تاذ  نآ  ریـس  تیفیک  نایب  ددص  رد  نونکا  .دنتـسه  سدقم  تاذ  نآ  عبت 
هک اریز  مینک ،  یم  اـفتکا  تسا  دراو  اـهنآ  تینارون  هب  عـجار  هک  ثیدـح  کـی  رکذ  هب  ماـقم  رد  و  میتـسین ،  مالـسلا ،  مهیلع  اـیلوا ،

.دهاوخ یم  هیهلا  هبذج  هینطاب و  تینارون  زین  اهنآ  تینارون  كاردا 

ءایصوءالا ءایبنءالا و  یف  نا  رباج ، ای  یل :  لاقف  ملاعلا .  ملع  نع  هتلءاس  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  رباج  نع  هدانـساب  یفاک 
ام اوفرع  رباج ، اـی  سدـقلا ،  حوربف  هوهـشلا .  حور  هوقلا و  حور  و  هویحلا ،  حور  و  ناـمیالا ،  حور  و  سدـقلا ،  حور  حاورا :  هسمخ 

وهلت و ال اهناف ال  سدقلا ،  حور  الا  ناثدحلا ،  اهبیـصی  حاورءا  هعبرءالا  هذه  نا  رباج ، ای  لاق :  مث  يرثلا .  تحت  ام  یلا  شرعلا  تحت 
(1079  .) بعلت

نم احور  کیلا  انیحوءا  کلذک  و  یلاعت :  كرابت  هللا  لوق  نع  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تلءاس  لاق :  ریـصب ، یبءا  نع  هدانـساب  و 
باتکلا ام  يردت  تنک  ام  انرمءا 
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هیلع هللا  یلص  هللا ،  لوسر  عم  ناک  لیئاکیم ،  لیئربج و  نم  مظعءا  یلاعت ،  كرابت و  هللا  قلخ  نم  قلخ  لاق :  ( 1080  .) نامیءالا و ال 
(1081  .) مهیلع هللا  تاولص  هدعب  نم  همئءالا  عم  وه  و  هددسی .  هربخی و  هلآ ،  و 

.دنیوگ و سدقلا  حور  ار  نآ  هک  تیناحور  زا  تسا  یخماش  ماقم  مالسلا ،  مهیلع  ایـصوا ، ایبنا و  يارب  هک  دش  مولعم  لوا  ثیدح  زا 
ثداوح ریاـس  نایـسن و  وهـس و  موـن و  تلفغ و  حور  نآ  رد  و  تاـنئاک .  تارذ  عـیمج  هب  دـنراد  یموـیق  یملع  هطاـحا  ماـقم  نآ  هب 

دوش مولعم  مود  ثیدـح  زا  هچنانچ  تسا .  مظعا  توربج  درجم و  بیغ  ملاع  زا  هکلب  تسین ،  هیکلم  صیاقن  تاددـجت و  هیناـکما و 
 . تسا مظعا  دنتسه ، توربج  برق  ماقم  نینطاق  مظعا  هک  لیئاکیم ،  لیئربج و  زا  لماک ،  درجم  حور  نآ  هک 

عیمج هب  یلوا ،  یتاذ  یلجت  رد  هدرک و  ار  اهنآ  تنیط  ریمخت  دوخ  لالج  لامج و  تردـق  تسد  ود  اب  یلاعت  قح  هک  ییایلوا  يرآ ، 
تیوه بیغ  هاگتولخ  رد  تافص  ءامسا و  قیاقح  میلعت  و  هدومن ،  روهظ  اهنآ  لماک  تآرم  رد  عمج  تیدحا  ماقم  تافص و  ءامسا و 

جوا هب  لوصو  لین  زا  بولق  باحـصا  تفرعم  ياپ  هاتوک و  اهنآ  لامج  لالج و  يایربک  نماد  زا  تفرعم  لها  لاـمآ  تسد  هدومرف ، 
هدنسیون و  ( 1082  .) یلاعت هللا  تاذ  یف  سوسمم  یلع  تسا :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ثیدـح  رد  و  تسا .  لگ  رد  اهنآ  لاـمک 

باتفآ زا  هک  شافخ  نوچ  ار  تیالو  توبن و  ماقم  نایرس  زا  يا  همش 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هدروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  ( 1083  ) هیادهلا حابصم  هب  موسوم  هدح  یلع  يا  هلاسر  رد  مایا  قباس  رد  دنک  فصو  دهاوخب  باتملاع 

...دیامرف یم  هک  فیرش  ثیدح  زا  هرقف  نیا  رد  لصف 

نآ زا  یضعب  هک  دنا  هداد  یتالامتحا  عبسب  لجوزع  هللا  بجتحا  دبع  فصوی ،  فیک  دیامرف : یم  هک  فیرش  ثیدح  زا  هرقف  نیا  رد 
 . مینک یم  رکذ  ار 

زا هک  تسا  دراو  ثیدـح  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  .دـندومرف و  هللا ،  همحر  ضیف  موحرم  لماک ،  فراـع  ثدـحم  هک  تسا  نآ  لوا ، 
ار هچنآ  وا  لامج  راونا  دنک  قرتحم  ار  اهنآ  دـنک )  ) فشک رگا  هک  تملظ ،  رون و  زا  تسا  باجح  رازه  داتفه  یلاعت  دـنوادخ  يارب 

یتح هدش  عفترم  بجح  مامت  هک  دشاب  نآ  عبـسب  هللا  بجتحا  ینعم  هک  تسا  لمتحم  نیاربانب ،  سپ  .وا  رـصب  نآ  هب  دوش  یهتنم  هک 
و عبـسب .  هنع  هللا  بجتحا  هک  دوش  نینچ  ریدـقت  لامتحا ،  نیاربانب  ( 1084  .) هدـنام یقاب  باجح  تفه  باجح  رازه  داـتفه  زا  هکنآ 

.دوش لعاف  هلالج  ظفل 

ماقم رد  هک  اریز  ظفل ، بسح  هب  اما  تسین .  هشقاـنم  زا  یلاـخ  یلو  دـشاب ، دـیاش  رتبـسانم  تـالامتحا  ریاـس  زا  هچرگ  لاـمتحا  نیا  و 
( الا  ) هنع هللا  بجتحا  ام  ای : عبـسب .  الا )  ) هللا نع  بجتحا  ام  هک  دـننک  ریبعت  دوصقم  نیا  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  فیرعت  فیـصوت و 

باجح تفه  نتشاد  هن  تسا  رگید  بجح  نآ  نتشادن  هب  وا ، فیصوت  زاوج  مدع  ربمغیپ و  لامک  نیاربانب ،  رگید  ترابع  هب  عبسب و 
تسا یلاعت  قح  يارب  زا  هک  بجح  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  هک  اریز  انعم ، بسح  هب  اما  .دنیامرف و  رکذ  ار  نآ  هک  دوب  بسانم  سپ  ، 
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هیلع هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  كاپ  رون  زا  برقا  هک  تسا )   ) مزال نیاربانب ،  یتافص ،  ءامسا و  هن  دشاب  یقلخ  بجح  تملظ  رون و  زا 
زین یتافـص  یئامـسا و  بجح  هکلب  تسا ،  لوا  قولخم  برقا و  باجح  تاذ  نآ  هک  تسا  هدش  تباث  هکنآ  اب  دـشاب ، یقلخ  هلآ ،  و 

تسین وا  دوخ  باجح  زین  رورس  نآ  دوخ  هعبس  فیاطل  تاماقم و  اما  و  تسا .  ررقم  دوخ  ماقم  رد  هچنانچ  تسین ،  رورـس  نآ  يارب 
.

لقن مه  رگید  یـضعب  زا  و  دنا ، هتـسناد  هیجو  هماقم ،  سدقلا  یف  هللا  یلعا  یـسلجم ،  موحرم  ریبخ ، ثدـحم  هک  تسا  نآ  مود  هجو 
دعب ياـه  هلمج  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  هدـش ،  رکذ  همدـقم  لـیبس  رب  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  نآ  .دـنا و  هدومرف 

ناهنپ باجح  تفه  هب  ناگدـنب  زا  هک )   ) دـنوادخ هک  درک  فیـصوت  ار  يا  هدـنب  ناوت  یم  روط  هچ   : " ینعی ( 1085) .دنک فیصوت 
زا تسا  باـجح  تفه  سپ  رد  دوخ  هک  یهاـشداپ  لـثم  هداد ،  رارق  نامـسآ  رد  دوخ )  ) تعاـط لـثم  نیمز  رد  ار  وا  تعاـط  تسا ، 
هک دسیونب  اهنآ  هب  و  اهنآ ، يوس  هب  دنک  ثوعبم  دهد و  رارق  هطـساو  ار  يریزو  یلو  وا ، هب  لوصو  اهنآ  يارب  تسین  نکمم  تیعر و 

.دـسر و ام  هب  ربمغیپ  طـسوت  هب  اـهنآ  يارواـم  زا  قح  یحو  هک  تسا  عبـس  تاوامـس  باـجح  عبـس  زا  دارم  و  تسا ".  نم  رما  وا  رما 
هچرگ لامتحا  نیا  و  ( 1086) .دنا هتفرگ  هیئامسا  هیرون  بجح  ار  باجح  تفه  هکنیا  الا  دنا ، هداد  نیا  هب  بیرق  زین  يرگید  لامتحا 
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 . تسا قباس  زا  رتدیعب  هکلب  تسا ،  دیعب  زین  فیصوت  ماقم  ظفل و  بسح  هب  یلو  درادن ، ار  هقباس  هیونعم  هشقانم 

هکنآ الا  تسا ،  بسانم  زین  ماقم  بسح  هب  و  تسا ،  بسچلد  حیحص و  یلیخ  انعم  بسح  هب  هک  تسه  ماقم  نیا  رد  رگید  لامتحا  و 
هکنآ اـی  .دـشاب و  هدـش  لامعتـسا  بجح  ینعم  هب  يدـعتم و  بجتحا  هکنآ  اـی  رما : ود  زا  یکی  رب  تـسا  ینتبم  لاـمتحا  نآ  تـحص 
ناوت یم  هنوگچ  هک  تسا  نآ  رما ، ود  لامتحا  نآ  .دـشاب و  ردـقم  لوعفم  تروص ،  ره  رد  .دـشاب و  زیاج  نآ  ندومن  ءاب  هب  يدـعتم 

تیشم اب  قفا  مه  هک  وا ، تیناحور  وا  لامج  يارب  و  باجح ،  تفه  هب  ار  وا  هدومن  بجتحم  یلاعت  قح  هک  درک  فیصوت  ار  يا  هدنب 
تبیغ ماقم  ات  رورـس ، نآ  دوخ  تعیبط  کـلم  هبترم  زا  اـی  هداد .  رارق  هقلطم  تیـشم  هبترم  اـت  تعیبط  هبترم  زا  باـجح  تفه  تسا ، 

یم بدا  ياـملع  ضعب  هچرگ  میتفاـین ،  بجتحا  هیدـعت  يارب  يدـهاش  تالامعتـسا  تغل و  رد  یلو  هداد .  رارق  ترـضح  نآ  تیوه 
(1087) ارمءا کلذ  دعب  ثدحی  هللا  لعل  و  هللادنع ،  ملعلا  .درادن و  عنام  ءاب  اب  نآ  هیدعت  هک  دنتفگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هب  رما  ضیوفت  ینعم  نایب  رد  لصف ، 

هک تسا  ییانعم  کی  ضیوفت  يارب  زا  هک  نادب  دراد  نآ  رب  تلالد  زین  رگید  هریثک  ثیداحا  تسا و  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ 
تقلخ ياوصقلا  تیاـغ  زا  روما ، زا  يرما  رد  یلاـعت  قـح  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  نآ  و  تسا .  روکذـم  ضیوـفت  ربـج و  ثحبم  رد 

ذوعن ار ، دوخ  نیوکت ،  قلخ و  ملاع  تایاهنلا  یهتنم  ات  هدرجم  هیبیغ و  ملاوع 
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ای هدارا ،  رایتخا و  بحاص  یناحور و  مات و  لماک و  هچ  يدوجوم ،  هب  ار  نآ  رما  و  دـیامرف ، لزعنم  نآ  رد  یمویق  فرـصت  زا  هللااـب ، 
ضیوفت .دشاب و  هتشاد  لقتسم  مات  فرـصت  رما  نآ  رد  دوجوم  نآ  هک  دنک  راذگاو  هدارالا ،  روعـشلا و  بولـسم  یعیبط و  يدوجوم 

صقن و مزلتسم  و  دوشب ، تسین  نکمم  يدحا  هب  اهنآ  بیدءات  دابع و  تسایس  رد  عیرشت و  رما  رد  هن  نیوکت و  رما  رد  هن  انعم  نیا  هب 
 . تسا نکمم  رد  جایتحا  ناکما و  یفن و  بجاو و  رد  ناکما 

ياقلا هرـسکی و  تاببـسم  بابـسا و  یفن  و  دوجو ، بتارم  زا  هصاخ  راثآ  بلـس  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  تسا .  ربج  نآ  لـباقم  رد  و 
روهـشم هچنانچ  درادن ، نیفلکم  لاعفا  هب  صاصتخا  زین  نیا  و  تسا .  يوق  ناهرب  اب  فلاخم  لطاب و  اقلطم  زین  نیا  و  هرابکی .  طیاسو 

نیا قیقحت  .دوهـش و  بیغ و  دـهاشم  دوجو و  بتارم  ماـمت  رد  تسا  هیراـج  هللا  هنـس  اـنعم  نیا  هب  ضیوـفت  ربـج و  یفن  هکلب  تسا ، 
نیا و  تسا .  لوـمحم  ضیوـفت  زا  ياـنعم  نیا  هب  دـندومرف  ضیوـفت  ربـج و  یفن  هک  يراـبخا  و  تسا .  قاروا  نیا  هـفیظو  زا  جراـخ 

 ، مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  هب  دنس  یفاک  رد  هک  نیفیرش  تیاور  لثم  ماکحا  ضعب  عیرـشت  رد  هچ  هدومن  ضیوفت  تابثا  هک  يرابخا 
زا یصخش  .ار  يرکسم  ره  ذیبن و  دومرف  مارح  و  ار ، سفن  نیع و  هید  دادرارق  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف : هک  دناسر 

( دسرب یحو  ینعی  ( "؟ دیایب يزیچ  هکنآ  نودب  : " دیسرپ ترضح  نآ 
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و ( 1088 ") .دنک وا  تیصعم  هک  یسک  زا  دنک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  تعاطا  هک  یـسک  دوش  مولعم  ات  يرآ ،  : " دومرف
روما قلطم  اـی  ( 1090  ،) هاـم ره  زا  زور  هس  نابعـش و  هزور  ندوـمن  بحتـسم  و  ( 1089  ،) تعکر دـنچ  اهزامن  رب  ندومن  هفاضا  لـثم 

ابءا و  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، ابءا  تعمـس  لاق  هرارز  نع  هدانـساب  یفاک :  تیاور  لثم  تسا  رگید  هفیرـش  تایاور  رد  هچنانچ  قیالخ ، 
لوسرلا مکیتا  ام  هیالا :  هذه  الت  مث  مهتعاط .  فیک  رظنیل  هقلخ  رمءا  هیبن  یلا  ضوف  لجوزع  هللا  نا  نالوقی :  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ، 

تسا لومحم  انعم  نیا  ریغ  رب  تسا  دراو  زین  نآ  هب  بیرق  ای  نومضم  نیا  هب  رگید  تایاور  و  ( 1091) .اوهتناف هنع  مکیهن  ام  هوذخف و 
.

 ، مالـسالا هقث  زا  هللا ،  همحر  یـسلجم ،  ریبخ ، ثدحم  بانج  هک  تسا  نآ  یکی  .دـندومرف  رکذ  یلماحم  یهوجو و  مالعا  ياملع  و 
زا سپ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  و  دـندومرف ، رایتخا  ار  نآ  زین  ناشیا  دوخ  و  دـندومرف ، لقن  نیثدـحم  رثکا  و  ینیلک ، 

كرابم رطاخ  هب  دشاب و  باوص  قح و  قفاوم  هکنآ  رگم  دیامرفن  رایتخا  ار  يرما  چـیه  هک  يروط  هب  هدومرف  لیمکت  ار  ربمغیپ  هکنآ 
رد ندومن  دایز  لثم  ار ، روما  یـضعب  نییعت  وا  هب  هدومرف  ضیوفت  دـشاب ، ادـخ  تساوخ  فلاـخم  هک  دـنکن  روطخ  يزیچ  رورـس  نآ 
رد تسا  رورـس  نآ  تمارک  فرـش و  راهظا  يارب  ضیوفت  نیا  و  کـلذ .  ریغ  و  زاـمن ، هزور و  رد  لـفاون  نییعت  و  ضیارف ،  تاـعکر 

 . هلالج لج  یهلا ،  سدق  هاگراب 
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قیرط زا  رما  نآ  دوش  دیکءات  رورس ، نآ  رایتخا  زا  سپ  و  تسین ،  ماهلا  یحو و  قیرط  ریغ  هب  وا  رایتخا  ترـضح و  نآ  نییعت  لصا  و 
تسایس رما  ضیوفت  هکنآ  لیبق  زا  هدرمش ،  هماقم ،  هللا  یلعءا  یـسلجم ،  موحرم  هجو  نیا  هب  بیرق  يرگید  هوجو  و  ( 1092  .) یحو
تاقوا حلاصم  بسح  هب  نآ  راهظا  مدع  ای  نآ ،  راهظا  ماکحا و  نایب  ضیوفت  ای  تسا ،  هدش  ترضح  نآ  هب  قلخ  بیدءات  میلعت و  و 

رکذ ناراوگرزب  نیا  هک  یهوجو  نیا  زا  کیچیه  رد  یلو  ( 1093  .) تسا هدش  نیموصعم  ریاس  ترـضح و  نآ  هب  هیقت ،  نامز  لثم  ، 
اـهنآ و تاـملک  زا  هکلب  هدـشن ،  لیحتـسم  ضیوفت  اـب  ضیوفت  نیا  نیب  قرف  ناـیب  زین  اـهنآ و  هب  رما  ضیوفت  تیمک  ناـیب  دـنا  هدرک 

یلاعت قح  ریغ  یسک  تسد  هب  ایحا  قزر و  هتاما و  داجیا و  رما  قلطم  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  هللا ،  همحر  یسلجم ،  موحرم  اصوصخ 
زا اقلطم  ار  تازجعم  تامارک و  رما  و  دـنکن .)  ) نآ رفک  رد  کش  یلقاع  چـیه  و  تسا ،  رفاـک  نآ  هب  لـئاق  و  تسا ،  ضیوفت  دـشاب ،

سمخ لافنا و  رد  اطعا  عنم و  قلخ و  تیبرت  میلعت و  ضیوفت  یلو  دنناد ، روما  نآ  لعاف  ار  قح  دنا و  هتسناد  تاوعد  تباجتـسا  لیبق 
هکنآ زا  الـضف  هدش ،  نآ  دروم  حیقنت  رتمک  هک  تسا  یثحابم  زا  ثحبم  نیا  .دنرامـش و  حیحـص  تسرد و  ار  ماکحا  ضعب  لعج  و 

نیا اب  زین  هدنسیون  .دندومن  نآ  زا  ثحب  دنتفرگ و  ار  بلطم  هشوگ  کی  ابلاغ  و  دشاب ، هدمآ  حیحص  نازیم  تحت  رد 
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 ، تامدقم يور  زا  موش  زیگنا  تریح  يداو  نیا  دراو  مناوت  یمن  هتـسکش  ملق  هراپ و  ذغاک  عالطا و  دادعتـسا و  ناصقن  عاب و  روصق 
 . جالعال ار  قح  راهظا  مراچان و  ناهربلا  هجیتن  روط  هب  هیلامجا  هراشا  زا  یلو 

ضیوفت يانعم  هب  هیلامجا  هراشا  رد 

ریاغـص روما و  میاظع  نیب  ام  القتـسم ، دشاب  دبع  هدارا  تردق و  ریثءات  هللادی و  تیلولغم  هک  لیحتـسم ،  ضیوفت  رد  هک  تسناد  دیاب 
، دوب دـناوتن  يدوجوم  هب  ضیوفت  يرـصنع  هب  يرـصنع  بلق  مادـعا  داجیا و  هتاما و  اـیحا و  هچناـنچ  تسین .  یقرف  هجو  چـیه  هب  نآ 
ات هتفرگ  یلعا  توربج  نینکاس  هدرجم و  لوقع  زا  یلـسرم ،  یبن  ای  یبرقم  کلم  هب  ولو  دوب ، دـناوتن  ضیوفت  زین  یهاک  رپ  کـیرحت 

تمامت و  دنرادن ، لالقتـسا  يراک  چیه  رد  هجو و  چیه  هب  قح و  هلماک  هدارا  تحت  رد  رخـسم  تانئاک  تارذ  مامت  و  یلوا .  يالویه 
ضحم ضحم و  رقف  هکلب  ریقف ، جاـتحم و  نوئـش  ریاـس  تردـق و  هدارا و  تانکـس و  تاـکرح و  دوجو و  لاـمک  دوـجو و  رد  اـهنآ 
تسین یقرف  چیه  همیظع و  روما  نیبام  زین  نآ  نایرس  هللا و  هدارا  ذوفن  روهظ و  دابع و  لالقتـسا  یفن  قح و  تیمویق  اب  هچنانچ  .دنرقف 

دـنوادخ و صاخ  ناگدـنب  لاعفا ،  ریاس  نوکـس و  تکرح و  لیبق  زا  هفیعـض ،  لامعا  هب  میتسه  رداق  فیعـض  ناگدـنب  ام  هچناـنچ  ، 
هتاما هب  لکوم  توملا  کلم  بانج  هک  روط  نامه  و  مادـعا .  داجیا و  قزر و  هتاما و  ایحا و  همیظع  لاعفا  هب  دـنرداق  هدرجم  هکئالم 

لیبق زا  و  تسین ،  اعد  تباجتسا  لیبق  زا  وا  هتاما  تسا و 
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داجیا و مادـعا و  رب  رداق  ایلوا ، ایبنا و  سوفن  لیبق  زا  يا ،  هیوق  هیکز  سفن  لـماک و  یلو  رگا  روط  نیمه  تسین ،  مه  لـطاب  ضیوفت 
يا هلماک  تیناحور  هب  دابع  رما  ضیوفت  .درمـش و  لطاب  ار  نآ  دیابن  تسین و  لاحم  ضیوفت  دـشاب ، یلاعت  قح  رادـقا  هب  ایحا  هتاما و 
رگم دنکن  یتکرح  دنک و  هدارا  قح  ار  هچنآ  رگم  دنکن  هدارا  و  تسا ،  قح  هدارا  لظ  شا  هدارا  قح و  تیـشم  رد  یناف  شتیـشم  هک 

اتقیقح نیا  و  تسا .  قح  هکلب  درادـن  عناـم  تیبرت ،  عیرـشت و  رد  هچ  داـجیا و  قـلخ و  رد  هچ  تسا ،  حلـصا  ماـظن  قباـطم  هک  هچنآ 
.دوش یم  روکذم  دعب  لصف  رد  هک  نانس  نبا  ثیدح  رد  تسا  هدومن  ینعم  نیا  هب  هراشا  هچنانچ  تسین .  ضیوفت 

روما مامت  رد  مود ،  يانعم  هب  و  تسا .  هنقتم  نیهارب  فلاـخم  تسین و  زیاـج  رما  چـیه  رد  ضیوفت  لوا ،  ياـنعم  نآ  هب  هلمجلاـب ،  و 
و ( 1094) .اهبابـسءاب الا  رومالا  يرجی  نءا  هللا  یبءا  تاببـسم :  بابـسا و  بیترت  اب  رگم  دوشن  تسرد  ملاع  ماـظن  هکلب  تسا ،  زیاـج 
ینافرع و برشم  قوذ و  یناهرب و  حیحـص  نازیم  قباطم  تسا و  یناهرب  هدش ،  رکذ  لامجا  قیرط  هب  هک  یناعم ،  نیا  مامت  هک  نادب 

 . يداهلا هللا  و  تسا .  هیعیمس  دهاوش 

تسا مالسلا ،  مهیلع  همئا ،  تاماقم  هب  هراشا  رد  لصف ، 

هللا یلا  يونعم  ریس  رد  تسا  يا  هیناحور  هخماش  تاماقم  مالسلاو ،  هالـصلا  مهیلع  تراهط ،  تمـصع و  تیب  لها  يارب  زا  هک  نادب 
تسا نافرع  باحصا  دوهش  بابرا و  لوقع  قوف  جراخ و  رشب  تقاط  زا  زین  املع  نآ  كاردا  هک 
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هرهطم راونا  دنراد و  تکرش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  اب  تیناحور  ماقم  رد  هک  دوش  رهاظ  هفیرـش  ثیداحا  زا  هچنانچ  ، 
.دنتشاد سدقم  تاذ  دیمحت  حیبست و  هب  لاغتشا  قولخم و  ملاوع  تقلخ  زا  لبق  اهنآ 

نا دمحم ، ای  لاقف :  هعیشلا ،  فالتخا  تیرجءاف  مالسلا ،  هیلع  یناثلا ،  رفعج  یبءا  دنع  تنک  لاق  نانس  نب  دمحم  نع  هدانـساب  یفاک 
ءایـشءالا عیمج  قـلخ  مث  رهد ، فـلءا  اوـثکمف  همطاـف ،  اـیلع و  ادـمحم و  قـلخ  مث  هتینادـحوب ،  ادرفتم  لزی  مل  یلاـعت  كراـبت و  هللا 

الا او  ؤاشی  نل  و  نو ،  ؤاشی  ام  نومرحی  نو و  ؤاشی  ام  نولحی  مهف  مهیلا ،  اهروما  ضوف  اهیلع و  مهتعاط  يرجءا  اهقلخ و  مهدهشءاف 
اهذـخ قحل .  اهمزل  نم  و  قحم ،  اهنع  فلخت  نم  و  قرم ،  اهمدـقت  نم  یتلا  هنایدـلا  هذـه  دـمحم ، ای  لاق :  مث  یلاعت .  هللا  ءاـشی  نءا 

(1095) .دمحم ای  کیلا 

، انبر دنع  انک  لضفم ،  ای  لاقف :  هلضالا ؟  یف  متنک  ثیح  متنک  فیک  مالـسلا :  هیلع  هللادبع ،  یبال  تلق  لاق  لضفملا  نع  هدانـساب  و 
هلادب یتح  انریغ  حور  يذ  برقم و ال  کلم  نم  ام  و  هدجمن ،  هللهن و  هسدقن و  هحبـسن و  ءارـضخ ، هلظ  یف  انریغ  دـحءا  هدـنع  سیل 

(1096) .انیلا کلذ  ملع  یهنءا  مث  مهریغ ،  هکئالملا و  نم  ءاش  فیک  ءاش  ام  قلخف  ءایشالا ، قلخ  یف 

زا اهنآ  هب  هک  یمولع  هدـش و  اطعا  مظعا  مسا  زا  اـهنآ  هب  هک  هچنآ  اـهنآ و  بولق  حاورا و  قلخ و  نادـبا و  تنیط  رد  هک  یثیداـحا  و 
مولع زا  هدش ،  تمحرم  یهلا  بیغ  هنیزخ 
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 ، باحـصا هربتعم  بتک  هقرفتم  باوبا  رد  اهنآ  لیاضف  ریاس  رد  هچنآ  و  دیاین ، وت  نم و  مهو  رد  هچنآ  نآ ،  زا  رتالاب  هکئالم و  ایبنا و 
تاوذ دوخ  زج  ددرگن  هاگآ  یـسک  اهنآ  قیاقح  رارـسا و  هب  دنک و  ناریح  ار  لوقع  هک  تسا  يردـق  هب  تسا  یفاک  لوصا  اصوصخ 
ریهطت هیآ  نآ  و  هدومرف .  لیاضف  زا  یکی  هب  هراشا  میراد  لاغتشا  نآ  حرش  هب  نونکا  ام  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  و  نانآ .  هسدقم 
قافتا هب  تیب  لها  زا  دارم  و  تسا .  دراو  تمـصع  تیب  لها  نءاش  رد  هک  تسا  رتاوت  دح  هب  رابخا  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  تسا 

حیضوت لیبق  زا  نآ  رکذ  هک  تسا  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هماع  قیرط  زا  نآ  رتاوت  ای  رابخا  هضافتسا  هعیش و 
 . تسا تاحضاو 

تسا تمصع  تقیقح  نایب  رد 

 . هدرمش بویع  عیمج  زا  ریهطت  ثیداحا  ضعب  رد  و  هدومرف ،  کش  هب  ریسفت  هفیرش  ثیداحا  فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  ار  سجر  و 
مزلتـسم هکلب  تسا ،  هیبلاـق  هیبـلق و  بویع  یفن  مزلتـسم  کـش  یفن  هک  دوش  موـلعم  هقباـس  ثیداـحا  یـضعب  حرـش  هظحـالم  زا )  ) و

هیناسفن و تسا  یتلاح  هکلب  تسین ،  هیلبج  هیعیبط و  روما  لیبق  زا  راـیتخا و  فـالخرب  تسا  يرما  تمـصع  هک  اریز  تسا ،  تمـصع 
یم رداص  ناسنالا  ینب  زا  هک  یـصاعم  تائیطخ و  زا  هچنآ  .دوش  لـصاح  ماـت  ناـنیمطا  نیقی و  لـماک  رون  زا  هک  هینطاـب  تسا  يرون 

.دیاین نایب  رد  هک  تسا  توافتم  يردق  هب  نامیا  نیقی و  تاجرد  و  تسا .  نامیا  نیقی و  ناصقن  زا  دوش 
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نب یلع  نیقی  هدومن .  تائیطخ  زا  موصعم  ار  اهنآ  هدـش ،  لـصاح  هیروضح  هدـهاشم  زا  هک  اـهنآ ، ماـت  ناـنیمطا  اـیبنا و  لـماک  نیقی 
هک يا  هبح  رد  ار  هچروم  کی  هک  دـنهد  نم  هب  ار  ملاـع  همه  رگا  دـیامرف : یم  هک  هدـناسر  اـجنآ  هب  ار  وا  مالـسلا ،  هیلع  بلاـطیبا ، 

(1097) .درک مهاوخن  منک ،  ملظ  هتشادرب 

هنءاش و یلاعت  قح  ریغ  هب  تاقلعت  تاملظ  تعیبط و  ملاـع  ثاـبخا  ساـجرا و  زا  ریهطت  ار و  کـش  كرـش و  لاوز  تروص ،  ره  رد 
اهنآ هدیدرگ و  هیبوبر  همات  تایآ  هیهلا و  هیـسدق  راونا  زا  هیلزا  هدارا  هب  هک  تیریغ  تی  ؤر  تینانا و  هظیلغ  باجح  تینا و  ترودـک 

تیوه بیغ  برغم  ياـقنع  نوچ  و  دـیاین ، تسرد  ناـیب  فصو و  هب  هک  تسا  یتاـماقم  زا  هدومرف ،  دوـخ  يارب  صلاـخ  صلخ و  ار 
(1098) .ریگ زاب  ماد  دوشن  سک  راکش  اقنع  تسا :  هاتوک  نآ  لالج  هورذ  زا  لامآ  تسد 

دیاین فصو  هب  نامیا  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

ملاع رد  ات  نینم  ؤم  دوخ  یتح  .ددرگ  هاگآ  یـسک  رتمک  نآ  هیرون  تقیقح  هب  هک  تسا  يا  هیناحور  تالامک  زا  زین  نامیا  هک  نادـب 
ات ناسنا  .دنتـسین  علطم  تساهنآ  يارب  قح  سدـقم  هاگـشیپ  رد  هک  یتامارک  دوخ و  نامیا  تینارون  زا  دنتـسه ، تعیبط  تملظ  ایند و 
نآ معن  تامارک و  زا  هچره  هک  دـنک ) یم   ) دوخ هب  سونءام  يروط  هب  ار  وا  نآ  تاداع  ملاـع و  نیا  تایعـضو  تسا ،  ملاـع  نیا  رد 
ؤم يارب  یلاعت  قح  هک  ار  ییاهتمارک  الثم  دـنک ، یم  هسیاقم  یکلم  تروص  کی  هب  اروف  .دونـشب  اجنآ  باذـع  نالذـخ و  ای  ملاـع و 

هکنیا اب  دنک ، یم  ضرف  رتهب  هدومرف  هدعو  نینم 
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هدرکن روطخ  اهنآ  ریظن  ام  بلق  هب  دیاین و  تسرد  ام  روصت  هب  شناحیر  حور و  ملاع و  نآ  ياهتمعن  تسا .  یلطاب  سایق  هسیاقم  نیا 
کی ره  دـشاب ، نکمم  هک  لیبق  ره  زا  تسا ،  هروصتم  تاذـل  مامت  ياراد  تشهب  بآ  تبرـش  کی  هک  مینک  روصت  میناوت  یمن  اـم  . 

.دنرادن تهابش  تفگ  ناوت  اجنیا  تاذل  هب  یتذل  ره  تیفیک  هک  رگید ، زا  زاتمم 

زیچ چـیه  اـب  بولق  باـبرا  تفرعم و  باحـصا  شیپ  هک  تسا  هدومرف  ار  نینم  ؤـم  ياـهتمارک  زا  یکی  رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
رظنی هللا  لازی  ـالف  هحفاـصیف ،  هاـخءا  یقلیل  نم  ؤملا  نا  و  دـیامرف : یم  هک  تسا  نآ  نآ  .دـیاینرد و  نازیم  چـیه  رد  دوـشن و  هنزاوـم 

 : هدش هراشا  زین  نومضم  نیا  هب  رگید  هریثک  تایاور  رد  امهیلا و 

تطقاست ههجوب و  امهیلع  یلاعت  هللا  لبقءا  احفاصتف ، ایقتلا  اذا  نینم  ؤملا  نا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  یفاکلا  یفف 
(1099) .رجشلا نم  قرولا  طقاستی  امک  بونذلا  امهنع 

فیرش هجو  هب  یلاعت  دنوادخ  دنیامن ، هحفاصم  دننک و  تاقالم  مه  اب  هک  یتقو  نینم  ؤم  مالـسلا :  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترـضح  دومرف 
.دزیرب تخرد  زا  گرب  نوچ  اهنآ  ناهانگ  دیامرف و  اهنآ  هب  لابقا  دوخ 

هدنب نایم  زا  ار  ییاهباجح  هچ  و  دراد ، نطاب  رد  یتمارک  تینارون و  هچ  میرک  هجو  هب  لابقا  نیا  یلاعت و  قح  رظن  نیا  دناد  یم  ادـخ 
نیا یعقاو  رـس  هیقیقح و  هتکن  هک  تسناد  دیاب  نکیل  .دـیامرف  نم  ؤم  زا  اهیریگتـسد  هچ  درادرب و  سدـقم  تاذ  لامج  رون  نم و  ؤم 

ههجو دیاب )  ) .دشاب لفاغ  نآ  زا  دیابن  ناسنا  و  تسیچ ،  اهتمارک 
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هیعقاو و هتکن  نآ  .دوش و  هدـیمد  هیهلا  هحفن  حور و  لمع  بلاـق  هب  و  ددرگ ، لـماک  ینارون و  نآ  عبت  هب  لـمع  اـت  دـشاب  نآ  هب  بلق 
یلیخ هتکن  نیا  هب  هفیرـش  ثیداـحا  رد  هچناـنچ  تسا ،  دادو  هللا و  یف  توـخا  دـهع  دـیدجت  تبحم و  تدوـم و  مـیکحت  یقیقحرس 

 : تسا هدش  نآ  هب  هراشا  زین  باب  نیا  ثیداحا  رد  و  دنا ، هداد  تیمها 

حفاصف امهیدـیءا  نیب  هدـی  هللا  لخدءا  احفاصت ، ایقتلا و  اذا  نینم  ؤملا  نا  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  یفاـکلا  یفف 
(1100  .) هبحاصل ابح  امهدشءا 

ره دیامرف  هحفاصم  سپ  اهنآ ، ياهتسد  هنایم  ار  شتسد  دنوادخ  دنک  لخاد  دنیامن ، هحفاصم  دننک و  تاقالم  یتقو  ینینم  ؤم  دومرف :
 . تسا رتشیب  شقیفر  هب  تبسن  شبح  هک  ار  اهنآ  زا  کی 

و اهنآ ، يوس  هب  تمحر  یلاعت  دنوادخ  دتـسرف  ورف  دنیامن ، هحفاصم  دننک و  تاقالم  نینم  ؤم  هک  یتقو  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
ار اهنآ  دریگ  ورف  تبحم ،)  رد  ینعی   ) دنشاب قفاوتم  رگا  و  دشاب ، رتدیدش  شقیفر  هب  تبـسن  شتبحم  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ءزج  هن 

.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو  مینک .  یم  تعانق  هزادنا  نیا  هب  ام  تسا و  رایسب  باب  نیا  رد  ثیداحا  و  ( 1101  .) تمحر

نوثالثلا یناثلا و  ثیدحلا 

مود یس و  ثیدح 

نع ءاشولا ، یلع  نب  نسحلا  نع  دـمحم ، نب  یلعملا  نع  دـمحم ، نب  نیـسحلا  نع  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دـمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
مهمولی و ال  هللا ،  طخسب  سانلا  یضری  نءا ال  ملسملا  ءرملا  نیقی  هحص  نم  لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  نانس ،  نب  هللادبع 

قزرلا ناف  هللا ،  هت  ؤی  ملام  یلع 
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هکردی امک  هقزر  هکردءال  توملا ،  نم  رفی  امک  هقزر  نمرف  مکدـحءا  نءا  ول  و  هراک ،  هیهارک  هدری  و ال  صیرح ،  صرح  هقوسی  ال 
.طخـسلا کـشلا و  یف  نزحلا  مهلا و  لـعج  و  اـضرلا ، نیقیلا و  یف  هحارلا  حورلا و  لـعج  هطـسق  هلدـعب و  هللا  نا  لاـق :  مث  توـملا . 

(1102)

 : همجرت

و ادخ ، طخس  مشخ و  هب  ار  مدرم  دنکن  یضار  هک  تسا  نآ  ناملسم  درم  نیقی  یتسرد  زا  : " دیامرف مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترـضح 
و صرح ،  ياراد  زآ  صرح و  درواـین  ار  يزور  هـک  اریز  هدوـمرفن ،  اـطع  اـهنآ  رب  یلاـعت  يادـخ  هـچنآ  رب  ار  اـهنآ  دــنکن  تمـالم 
وا هب  شیزور  .دنک  یم  رارف  ندرم  زا  هک  ناس  نآ  دنک ، رارف  دوخ  يزور  زا  اهامش  زا  یکی  رگا  و  یسک .  تهارک  ار  نآ  دنادرگنرب 

اـضر نیقی و  رد  ار  تنوکـس  تحارتسا و  دوخ  تلادع  هب  دنوادخ  انامه  دومرف : نآ  زا  سپ  .دـسر " یم  وا  هب  گرم  هچنانچ  دـسرب ،
" .داد رارق  مشخ  کش و  رد  ار  هودنا  مغ و  و  داد ، رارق 

.طخاس وهف  بضغ  يءا  طخس ، دق  و  تساضر .  فالخ  لفق ،  نوچ  طخُس  و  سرف ،  نزو  رب  طخس  دیوگ : يرهوج  حرش 

 . تسا يریسفت  فطع  سپ  تسا ،)   ) لدع ینعم  هب  فاق ،  رسک  هب  طقسلا 

حور هکنآ  ای  تسا .  يریسفت  زین  فطع  سپ  .دیوگ  يرهوج  هچنانچ  تسا ،  تحارتسا  نآ  و  تسا .  دحاو  ینعم  هب  هحارلا  حورلا و 
(1103) .دیامرف یسلجم  هچنانچ  تسا ،  ندب  تحارتسا  تحار  و  تسا ،  بلق  تحار 

.دوش زین  يریسفت  فطع  سپ  دناد ، انعم  کی  هب  ار  ود  نیا  يرهوج  نزحلا  مهلاو و 
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(1104) .دشاب نآ  توف  زا  دعب  هودنا  عزج و  نزح  و  دشاب ، لیصحت  تقو  رد  سفن  بارطضا  مه  دیاش  دیامرف  یسلجم  و 

لصف

كرت رب  دنکن  مدرم  زا  تمذم  تیاکـش و  هک  تسا  نآ  دارم  هکنیا  یکی  مداد  لامتحا  نیا  رد  هللا  هت  ؤی  ملام  یلع  مهمولی  و ال  هلوق : 
هدومرفن وا  يزور  یلاعت  يادـخ  تسا و  هیهلا  تاریدـقت  تردـق و  تحت  رد  هک  تسا  يرما  نیا  هک  اریز  ار ، وا  هب  اطعا  اـهنآ  ندرک 

ار لامتحا  نیا  .ار و  يدـحا  دـنکن  تمـالم  سپ  یهلا ،  تسا  يریدـقت  نیا  هک  دـناد  یم  تسا  نیقی  لـها  هک  یـسک  و  ار ، هیطع  نآ 
(1106) .دندومرف تیوقت  زین  یسلجم ،  ریبخ ، ثدحم  بانج  و  ( 1105 ،) دنا هداد  هللا ،  همحر  ضیف ،  ققحم  بانج 

اطع اهنآ  هب  یلاعت  قح  هچنآ  رب  ار  اهنآ  دـنکن  تمـالم  هک  تسا  نآ  نآ  .دـنداد و  هللا ،  همحر  ضیف ،  باـنج  زین  يرگید  لاـمتحا  و 
یتیاور ریظن  نیا  .دومن و  تمـالم  دـیابن  نآ  رد  ار  یـسک  و  هداد ،  رارق  هیطع  رد  فلتخم  ار  مدرم  یلاـعت  يادـخ  هک  اریز  هدومرفن ، 
ثدحم بانج  ( 1107) .ار یسک  یسک  دنکن  تمالم  هدومرف ،  قلخ  ار  مدرم  هنوگچ  دنوادخ  دننادب  مدرم  رگا  دیامرف : یم  هک  تسا 

 ... هقوسی قزرلا ال  ناف  هکنآ  هب  لیلعت  هظحالم  هب  اصوصخ  لامتحا ،  نیا  زا  دعب  تسین  یفخم  تسا :  هدومرف  هللا ،  همحر  یـسلجم ، 
(1108)

اریز تسا ،  هدش  رکذ  هک  لیلعت  نیمه  هظحالم  هب  اصوصخ  و  لوا ،  لامتحا  زا  تسا  رتبسانم  یلیخ  مود  لامتحا  نیا  دیوگ  هدنسیون 
رد قزر  هک  درک  ناوت  یتقو  شاعم  قیض  رقف و  رد  مدرم  رب  تمالم  هک 
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وت مدومن و  شـشوک  مدرک و  یعـس  نم  دـیوگب  ناسنا  هاگ  نآ  ددرگ ، هعـسوت  بابـسا  شـشوک  یعـس و  دـشاب و  اهنآ  رایتخا  تحت 
ار نارگید  سپ  اهنآ ، صرح  لیـصحت و  دـهدن  قوس  ار  قزر  هک  دـنناد  یم  نیقی  لها  یلو  يدـش .  التبم  شاعم  قیـض  هب  يدرکن و 

.دننکن تمالم 

بلط ناحجر  رابخا  قزر و  ندوب  موسقم  رابخا  عمج  رد 

زین هینآرق  هفیرش  تایآ  هچنانچ  تسا ،  ردقم  موسقم و  قزر  هک  تسا  نآ  رد  رهاظ  هک  هفیرش  ثیداحا  نیا  لاثما  هک  تسناد  دیاب  و 
كرت هکلب  هدومن ،  تراجت  بسک و  رد  دیکءات  هدومرف و  تشیعم  لیـصحت  هب  رما  هک  يرابخا  اب  درادـن  تافانم  دراد ، نآ  رب  تلالد 
ياعد هک  دنا  هدرمش  یناسک  زا  دنکن  مایق  قزر  بلط  هب  هک  ار  یسک  و  دنا ، هدومن  تمالم  نآ  كرت  رب  دنا و  هدرمـش  هورکم  ار  نآ 

یم افتکا  ثیدـح  کی  رکذ  هب  ام  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  ثیداـحا  .دـناسرن و  ار  اـهنآ  يزور  دـنوادخ  دوشن و  باجتـسم  اـهنآ 
 . مییامن

رمع لعف  ام  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبءا ،  لاق  لاق  زیزعلادبع  نب  یلع  نع  هدانـساب  هرـس ،  سدق  هفئاطلا ،  خیـش  نسحلا ،  نب  دمحم  نع 
هل باجتـسی  بلطلا ال  كرات  نءا  ملع  امءا  هحیو !  لاقف :  هراـجتلا .  كرت  هداـبعلا و  یلع  لـبقءا  كادـف ،  تلعج  تلق :  ملـسم ؟  نب 

ثیح ال نم  هقزری  اـجرخم و  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  و  تلزن :  اـمل  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  باحـصءا  نم  اـموق  نا  هوعد ؟ 
.انیفک دق  اولاق : و  هدابعلا ،  یلع  اولبقءا  باوبالا و  اوقلغءا  ( 1109  ،) بستحی
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انل هللا  لفکت  هللا ،  لوسر  اـی  اولاـقف : متعنـص ؟  اـم  یلع  مکلمح  اـم  لاـقف :  مهیلا  لـسرءاف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ،  کـلذ  غلبف 
(1110  .) بلطلاب مکیلع  هل .  بجتسی  مل  کلذ  لعف  نم  لاقف :  هدابعلا .  یلع  انلبقءاف  انقازرءاب ،

هدرک و تدابع  هب  لابقا  موش ،  تیادف   : " مدرک ضرع  درک "؟ هچ  ملسم  نب  رمع  : " دومرف مالسلا  هیلع  قداص ،  بانج  دیوگ : يوار 
هیآ یتقو  دوش ؟ یمن  باجتـسم  شیاعد  دـنک  بلط  كرت  هک  یـسک  هک  دـیناد  یمن  ایآ  وا ! رب  ياو  : " دومرف هتفگ ".  تراجت  كرت 

دنتـسب و دوخ  يور  هب  ار  اهرد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  باحـصا  زا  هفیاط  کی  .دـش  لزان  هیالا  هللا ...  قتی  نم  هفیرش و 
تساوخ و ار  اهنآ  .دیـسر  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ،  ترـضح  هب  ربخ  نیا  .دش  ام  رما  تیافک  دنتفگ : دندش و  تدابع  لوغـشم 
 . میدرک تدابع  هب  لابقا  زین  ام  دش ، لفکتم  ار  ام  يزور  دنوادخ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : راک ؟ نیا  هب  تشاداو  ار  امـش  زیچ  هچ  دومرف :

 ." بلط داب  امش  رب  .وا  ياعد  دوشن  باجتسم  دنک ، نینچ  نیا  هک  یسک  دومرف :

بلط هک  تسا  نآ  هن  تسا ،  قح  تردـق  تحت  رد  روما  عیمج  قازرا و  زین  بلط  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رابخا  نیب  تافانم  مدـع  هجو 
ریغ هیرهاظ و  ياهبابـسا  عمج  روما و  بیترت  و  تسا ،  داـبع  فیاـظو  زا  بلط  هب  ماـیق  هکلب  .دـشاب  يزور  بلج  رد  لقتـسم  دوخ  اـم 

 . تسا یلاعت  يراب  ریدقت  هب  تسا ،  جراخ  ناگدنب  رایتخا  تحت  زا  اهنآ  بلاغ  هک  هیرهاظ ، 
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هیلقع و هررقم  فیاـظو  هچنآ  دـنام و  یمن  زاـب  بلط  زا  هکنآ  نیع  رد  دـیاب  روـما ، يراـجم  رب  عـلطم  نیقیلا و  حیحـص  ناـسنا  سپ ، 
قح سدـقم  تاذ  زا  ار  زیچ  همه  زاب  ددـنب ، یمن  دوخ  يور  هب  ار  بلط  رد  بذاک  ياهتـشا  هب  دـهد و  یم  ماـجنا  تسوا  دوخ  هیعرش 
هک فیرـش  ثیدح  نیا  و  تسوا .  زا  بولطم  بلط و  بلاط و  .دنادن  دوجو  تالامک  دوجو و  رد  رث  ؤم  ار  يدوجوم  چـیه  دـنادب و 

نیا دندرک ، لومعم  رادقم  هب  بلط  اهنآ  رگا  ینعی  مدرم ،  قازرا  هعسوت  مدع  رب  حیحـص  نیقی  بحاص  دنک  یمن  تمالم  دیامرف  یم 
رد هچنانچ  .دراداو  بلط  هب  ار  اهنآ  ات  دـشاب  حـجار  دـننک  یمن  بلط  هب  مایق  هک  يا  هفیاـط  ندرک  تمـالم  هکنآ  اـب  درادـن ، تمـالم 

 . تسا دراو  نآ  ریظن  هفیرش  رابخا 

ادیپ دناوت  یم  نآ  يازغم  رب  عالطا  دشاب  هدرک  ار  نآ  قیقحت  هک  یسک  هک  تسا  ضیوفت  ربج و  بعش  زا  یکی  باب  نیا  هلمجلاب ،  و 
 . تسام هفیظو  زا  جراخ  نآ  لیصفت  و  دنک ،

تسا نیقی  تحص  ياهتمالع  رد  لصف ، 

مدرم ياضر  هب  ار  قح  بضغ  طخـس و  هکنآ  یکی  هداد .  رارق  نیقی  تمالـس  تحـص و  تمالع  ار  زیچ  ود  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
لباقم هچنانچ  تسا ،  نیقی  لامک  تارمث  زا  ود  نیا  و  هدادـن .  اهنآ  هب  ادـخ  هچنآ  هب  دـنکن  تمالم  ار  مدرم  هکنآ  رگید  .دـشورفن و 

ار اهنآ  تارمث  نیقی و  نامیا و  حرـش  دوب  بسانم  هک  اج  ره  قاروا  نیا  رد  ام  و  تسا .  نامیا  ضرم  تلع و  نیقی و  فعـض  زا  اـهنآ 
هب زین  نونکا  و  میداد ،  رودقم  ردق  هب 
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 . مینک یم  رکذ  نآ  لباقم  رب  ار  اهنآ  تالباقم  نیقی و  تمالس  تحص و  رب  ار  تفص  ود  نیا  بترت  لامجا  قیرط 

ار اهنآ  هک  تسنآ  يارب  دراد ، مدرم  بولق  رظن و  بلج  هب  هجوت  تسا و  مدرم  يدونـشوخ  اضر و  بلاط  هک  ناـسنا  هک  تسناد  دـیاب 
تورث بابرا  شیپ  عضاخ  دنتـسه ، تسود  لاـم  تسرپ و  لوپ  هک  یناـسک  ـالثم  تسوا .  عمط  دروم  هک  دـنناد  یم  يروما  رد  رث  ؤم 
اهقلمت نادیرم  زا  دنتـسه ، هیروص  تامارتحا  تسایر و  بلاط  هک  یناسک  .دنیامن و  اهنآ  زا  ینتورف  دنیوگ و  قلمت  اهنآ  زا  دنتـسه و 
.دخرچ یم  لسلست  رود و  قیرط  هب  خرچ  نیا  روط  نیمه  .دننک و  بلج  تسه  یبیترت  ره  اب  ار  اهنآ  بولق  دنیامن ، اهینتورف  دنیوگ و 
هیناسفن تضایر  هب  هیضق  نیفرط  رد  هک  اهنآ  زج  دنیوگ ، قلمت  هیامورف  ناتسدریز  زا  تسایر  نابلاط  و  تاسایر ،  بابرا  زا  ناتسدریز 

رد و  دنـشاب ، قح  ياضر  بلاط  تسایر  رد  هدـنازرلن ،  ار  اهنآ  نآ  فراخز  ایند و  و  دـنا ، قح  ياضر  بلاط  و  دـندرک ، دوخ  تیبرت 
.دنشاب هاوخ  قح  وج و  قح  تیسوئرم 

دنا هقبط  ود  مدرم  هکنآ  نایب  رد 

تارث ؤم  هیرهاظ و  بابـسا  مامت  هک  دناسر  ییاج  هب  ار  اهنآ  اهنآ  نیقی  هکنآ  ای  دـنوش : مسقنم  هقبط  ود  نیا  هب  ایند  رد  مدرم  هلمجلاب 
هب دنا  هدروآ  نامیا  و  دنهاوخ ، یمن  دننیب و  یمن  ار  يزیچ  قح  ریغ  زا  و  دننیب ، یم  هیبوجو  هلماک  هیلزا  هدارا  تحت  رخسم  ار  هیروص 

نیقی دنا و  هدروآ  یقیقح  نامیا  هینآرق  هفیرش  تایآ  زا  هیآ  کی  هب  و  کلام ،  رث و  ؤم  تسوا  ترخآ  ایند و  رد  هکنیا 
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کلملا عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یت  ؤت  کلملا  کلام  مهللا  لق  همیرک  نآ  دـنا و  هدرک  ادـیپ  کـش  دـیدرت و  صقن و  هب  بوشم  ریغ 
ضبق و دـناد و  یم  سدـقم  تاذ  نآ  زا  ار  تایطع  مامت  دـناد و  یم  یتسه  کلم  کـلام  یلاـعت  يادـخ  تسا ،  ( 1111) ءاشت ن  مم 
زا یباوبا  صاخـشا  نینچ  هتبلا  دـناد ، یم  هنماـک  حـلاصم  ماـظن و  بیترت  بسح  هب  سدـقم  تاذ  زا  ار  دوـجو  لاـمک  دوـجو و  طـسب 
قح ياضر  زج  دـننادن و  يزیچ  ار  اهنآ  طخـس  ار و  مدرم  ياضر  .دوش  یم  یهلا  بلق  ناشبلق  ددرگ و  حوتفم  اهنآ  يور  هب  فراـعم 
اطع ام  هب  وت  رگا  یهلا ،  هک  تسا  منرتم  لاقم  نیدب  ناشلاح  ناشبلق و  و  دـننکن ، زاب  بلط  عمط و  مشچ  قح  هب  زج  و  دنـشابن ، بلاط 

زا ار  دوخ  مشچ  سپ  .دـنک  اـطع  دـناوتب  هک  تسیک  ار ، يزیچ  ینک  عنم  اـم  زا  وت  رگا  .دریگب و  ار  نآ  ولج  هک  دـناوت  یک  ییاـمرف ، 
مامت ياضر  هتبلا  یـصاخشا  نینچ  و  دـیاشگب ، يدـنمزاین  مشچ  هلالج  لـج و  قح  هب  ددـنبب و  اـهنآ  ياـیند  مدرم و  تاـیطع  مدرم و 
يارب هک  لاح  نیع  رد  .دومرف و  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترضح  هچنانچ  دنشورفن ، یلاعت  قح  طخـس  هب  ار  تادوجوم  هلـسلس 

تمحر و تمظع و  رظن  هب  همه  هب  کلذ ،  عم  دنناد ، یم  هللا  یلا  ریقف  ار  تادوجوم  همه  دنتسین و  لیاق  يزیچ  یلاعت  قح  زج  یـسک 
نینچ مالـسلا ،  مهیلع  ایبنا ، هچناـنچ  وا ، تیبرت  لاـح و  حالـص  يارب  رگم  دـننکن  تمـالم  يرما  هب  هک  ار  یـسک  دـنرگنب و  تفوطع 

اهنآ  ) هک اریز  دندوب ،
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ار یسک  و  دندرک ، یمن  رظن  تبحم  فطل و  رظن  هب  زج  ادخ  ناگدنب  هب  و  دندید ، یم  وا  لالج  لامج و  رهاظم  قح و  هب  ناگتسب  ار )
حالـصا هماع و  حـلاصم  يارب  رهاظ  بسح  هب  دـندرک  یم  تمـالم  هچرگ  بولق ،  بسح  هب  دـندرک  یمن  تمـالم  يروتف  صقن و  هب 

.دوب هیهلا  دودح  هب  اهنآ  تفرعم  نامیا و  نیقی و  هبیط  هرجش  تارمث  زا  نیا  .رشب و  هلئاع  لاح 

هب رظن  نوچ  سپ  تسا .  یمات  ریغ  نامیا  صقان و  ربخ  دـنراد  يربخ  رگا  اـی  دـنربخ ، یب  قح  زا  هک  دنتـسه  ناـنآ  مود  هفیاـط  اـما  و 
دسر ییاج  هب  ناشراک  یهاگ  .دنبلط و  یم  ار  قولخم  تیاضر  هدرک ،  لفاغ  بابـسءالا  ببـسم  زا  ار  اهنآ  هیرهاظ  بابـسا  تارثک و 
لها اـب  تقفاوم  هچناـنچ  دـننک ، مهارف  ار  دـنوادخ  بضغ  طخـس و  بابـسا  دـننک و  بلج  ار  فیعـض  یلیخ  یقوـلخم  تیاـضر  هک 

درومیب بیذکت  قیدصت و  ای  دنهد ، لطاب  رب  ياوتف  ای  شعقوم ،  رد  دـنیامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ای  دـننک ، تیـصعم 
 ، نامیا فعض  زا  اهنیا  مامت  هیرهاظ .  بصانم  بابرا  ایند و  لها  رظن  بلج  يارب  دننز  اهنآ  هب  تمهت  دننک و  نینم  ؤم  تبیغ  ای  دننک ،

نیا رد  هک  تسا  نآ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـیامن  راـچد  هریثک  کـلهم  هب  ار  ناـسنا  يرظن  نینچ  و  تسا .  كرـش ،  زا  هبترم  کـی  هکلب 
تمالم و ار  اهنآ  و  دناسر ، مهب  ینمـشد  توادع و  دنک و  ادیپ  رظن  ءوس  ادـخ  ناگدـنب  اب  یـصخش  نینچ  و  تسا .  فیرـش  ثیدـح 

 . کلذ ریغ  یلا  دنک ، روما  رد  تمذم 

قح بهذم  هب  هراشا  هرعاشا و  هلزتعم و  مالک  لقن  رد  لصف ، 

ثدحم هک  نادب 
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فرط زا  موسقم  قزر  ایآ  هکینا  هب  عجار  تسا  هدومن  یثحبم  دقع  فیرـش ،  ثیدح  لیذ  رد  لوقعلا  هآرم  رد  هللا ،  همحر  یـسلجم ، 
لقن ار  هلزتـعم  هرعاـشا و  فـالتخا  يزار  رخف  ریـسفت  زا  و  تسا .  لـالح  هب  صتخم  هکنآ  اـی  دوـش  یم  زین  مارح  لـماش  یلاـعت  قـح 
لماش موسقم  قزر  هک  دنا  هتـسناد  هلزتعم  اب  ار  هیماما  تقفاوم  و  دندومرف ، لقن  رابخا  ثیداحا و  هب  ار  نیفرط  تاکـسمت  و  دندومرف ،
بءاد هک  قزر  تغل  رهاظ  رابخا و  تاـیآ و  ضعب  رهاوظ  هب  ار  هلزتعم  تاـجایتحا  و  تسا .  لـالح  هب  صتخم  هکلب  دوش ، یمن  مارح 
هتسناد یم  هیماما  روهـشم  اب  قفاوم  نوچ  ار  هلزتعم  مالک  ایوگ  ناشیا  دوخ  و  ( 1112) .دندومرف لقن  دشاب  یم  هلزتعم  هرعاشا و  هراشا 
هیماما کلـسم  هک  تسا  ضیوفت  ربج و  بعـش  زا  یکی  زین  هیـضق  نیا  هک  تسناد  دیاب  یلو  .دـندش  اهنآ  تاجاجتحا  هب  یـضار  دـنا 

نیملکتم زا  یـضعب  رگا  و  تسا .  رتطقاس  رتجرا و  یب  هرعاشا  زا  هلزتعم  مـالک  هکلب  تسین ،  هلزتعم  هرعاـشا و  زا  کـیچیه  اـب  قفاوم 
نآ هب  هراشا  رتشیپ  هچنانچ  .دـندومن و  لام  لاـح و  تقیقح  زا  تلفغ  دنـشاب ، هدـش  نآ  هب  لـیام  مهیلع ،  یلاـعت  هللا  ناوضر  هیماـما ، 

و هدشن ،  حیحـص  نازیم  قباطم  عازن  لحم  ریرحت  و  هدنام ،  نیقیرف  ياملع  بلاغ  ناسل  رد  لمجم  یلیخ  ضیوفت  ربج و  هلئـسم  دش ) )
 . تسا نآ  ياهدرف  هاش  زا  یکی  هکنآ  اب  دننادن  ابلاغ  دیاش  ضیوفت  ربج و  هلئسم  هب  ار  هلئسم  نیا  طبر  اذل 

يروطب تسا ،  موسقم  لالح  مارح و  هکنآ  هب  دنا  لئاق  هرعاشا  رگا  هلمجلاب ، 
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رد لـطاب و  ود  ره  نیا  دوش  ضیوفت  مزلتـسم  هک  يروطب  تسین ،  موسقم  مارح  هک  دـنا  لـیاق  هک  هلزتعم  اـی  ددرگ ، ربج  مزلتـسم  هک 
 ، میناد یم  قح  فرط  زا  موسقم  ار  مارح  لـالح و  هنهربـم ،  هررقم  لوـصا  بسح  هب  اـم  و  تسا .  هدـش  رهاـظ  شداـسف  دوـخ  لـحم 

هماقا يارب  دـعم  هک  قاروا  نیا  رد  و  تسین .  مه  داسف  ربج و  مزلتـسم  یلو  میناد ،  یم  یهلا  ياـضق  ریدـقت و  هب  ار  یـصاعم  هچناـنچ 
 ، مینکن ثحب  میتسه ،  هرهب  یب  هقیقحلاب  نآ  يازغم  زا  زین  دوخ  هک  هیملع ،  بلاـطم  رد  هک  میدرک  دوخ  اـب  طرـش  و  تسین ،  ناـهرب 

 . يداهلا هللا  و  مینک .  یم  تعانق  هراشا  نیمه  هب  اذهل 

بجاو یلاعت  يادخ  رب  ایآ  هک  دندرک ، داریا  فیرش  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  ثدحم  موحرم  هک  زین  ار  يرگید  ثحبم  هچنانچ 
نیزاوم اب  و  تسا ،  بساـنم  نیملکتم  لوصا  اـب  هک  تسا  یبلطم  ( 1113  ،) یعـس بسک و  تروص  رد  ای  اقلطم ، ناگدـنب  قزر  تسا 

هک تسا  ثحابم  نیا  لاثما  رد  مـالک  كرت  یلوا  .دومن و  یـشم  دـیاب  ثحاـبم  نیا  قلطم  رد  يرگید  روط  هینیقی  طـباوض  هیناـهرب و 
بلط رد  ششوک  یعس و  اب  تافانم  یهلا  ياضق  بسحب  قازرا  میسقت  هکنآ  هب  میدرک  هراشا  نیا  زا  شیپ  ام  .درادن و  يا  همات  هدیاف 

.درادن

...هداد رارق  اضر  نیقی و  رد  یلاعت  قح  ار  تحار  حور و  هکنآ  نایب  رد  لصف : 

تسا لدع  طسق و  ياضتقم  هب  نیا  و  طخس ، کش و  ردار  مه  نزح و  و 

لیذ رد  هکنآ  تبـسانم  هب  نآ ،  رد  نزح  مه و  روط  نیمه  و  تسا ،  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  یتحار  حور و  نیا  هک  تسناد  دیاب 
قازرا ریدقت 
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نیا زین  یترخآ  روما  رد  نایب  کی  هب  هچرگ  تسا ،  نآ  بلط  شاعم و  لیصحت  ییایند و  روما  هب  عجار  تسا ،  روکذم  نآ  میـسقت  و 
وا تاریدقت  قح و  هب  نیقی  ياراد  ناسنا  هک  نادب  سپ  میتسه .  فیرش  ثیدح  نیا  نایب  ددص  رد  نونکا  ام  و  تسا .  حیحص  میسقت 

هقلطم و هلماک  تمحر  ياراد  دـیامرف و  یم  ررقم  حـلاصم  يور  زا  ار  روما  عیمج  هک  قالطءالا ،  یلع  رداق  نیکر  نکر  هب  دـمتعم  و 
، ددرگ لهس  وا  يارب  اهتبیـصم  عیمج  دوش و  ناسآ  وا  رب  هلکـشم  روما  ینیقی  نینچ  اب  هتبلا  تسا ،  قلطم  داوج  قلطم و  میحر  هلمجلاب 
، دنراد دامتعا  هیرهاظ  بابسا  هب  هک  ییاهنآ  .دراد  قرف  رایسب  كرش  کش و  لها  ایند و  لها  بلط  اب  تشیعم  لیصحت  رد  وا  بلط  و 

نآ هک  اریز  دیآ ، اهنآ  رظن  هب  راوگان  یلیخ  دوش ، دراو  يا  همدص  اهنآ  هب  رگا  و  دنتـسه ، برطـضم  لزلزتم و  امیاد  اهنآ  لوصح  رد 
جنر و هب  نآ  لیصحت  رد  دناد ، یم  دوخ  تداعس  ار  ایند  نیا  لیصحت  هک  یسک  هلمجلاب ،  .دنناد و  یمن  هیبیغ  حلاصم  هب  فوفحم  ار 
رد امئاد  ایند  لها  هک  مینیب  یم  هچنانچ  دوش ، نآ  رد  فرـص  شتقد  مه و  مامت  دوش و  هدیرب  وا  زا  شوخ تحار و  دوش و  التبم  انع 

نایاپ یب  هودـنا  نزح و  هب  دورب ، نآ  فراـخز  اـیند و  اـهنآ  تسد  زا  رگا  روط  نیمه  .دـنرادن و  مسج  بلق و  یتحار  دنتـسه و  بعت 
نیا .دننکن و  رابطصا  ثداوح  لباقم  رد  دورب و  اهنآ  زا  ناوت  بات و  دوش ، دراو  اهنآ  رب  یتبیصم  رگا  و  دنوش ، التبم 
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هنیمز نیا  رد  نیا  زا  شیپ  ام  و  تسا .  روما  لیبق  نیا  نآ  هرمث  و  دـنراد ، نآ  لدـع  یهلا و  ياضق  رد  لزلزت  کش و  هکنآ  زج  تسین 
 . تساوران نآ  رارکت  تهج  نیا  زا  میداد و  یحرش 

 ، تسا هنالداع  لعج  نیا  و  تسا ،  یهلا  لعج  هب  بضغ ،  کش و  رب  راـثآ  نآ  و  اـضر ، نیقی و  رب  راـثآ  نیا  بترت  هکنآ  ناـیب  اـما  و 
نایب رب  فوقوم  و  دـیآ ، مزال  لیحتـسم  لطاب  ربج  هکنآ  نودـب  دوجو  بتارم  مامت  رد  تسا  یلاعت  قح  تیلعاف  ذوفن  نایب  هب  فوقوم 

.ارخآ الوءا و  هللادمحلا  و  تسا .  جراخ  قاروا  نیا  هفیظو  زا  ود  ره  نیا  و  تسا .  دوجو  ماظن  تیمتا  یمل 

نوثالثلا ثلاثلا و  ثیدحلا 

موس یس و  ثیدح 

، دیعس نب  نیسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحءا  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مادقءالا ،  خیـشلا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
اذءا تلق :  تنءا  انل  يور  ثیدح  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع ،  یبءال  تلق  لاق :  درام ، نب  دـمحم  نع  هرارز ،  نب  دـیبع  نع  هرکذ ،  نمع 
هیلا انا )  ) انا هللا و یل :  لاقف  رمخلا ؟ اوبرـش  نا  اوقرـس و  نا  اونز و  نا  و  تلق :  لاق  کلذ .  تلق  دـق  لاـقف :  تئیـش  اـم  لـمعاف  تفرع 

 ، هریثک ریخلا و  لیلق  نم  تئـش  ام  لمعاف  تفرع  اذا  تلق  امنا  مهنع !  عضو  لمعلاب و  انذخءا  نوکن  نءا  انوفـصنءا  ام  هللا  و  نوعجار . 
(1114  ) کنم لبقی  هناف 

 : همجرت

هک یتقو  دیدومرف  امـش  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  یثیدـح   : " متفگ مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  بانج  هب  دـیوگ : فیرـش  ثیدـح  يوار 
قح رد  ینعی   ) دیدرک ادیپ  تفرعم 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 744 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دـننک  يدزد  اـی  دـننک  اـنز  هچرگ   : " متفگ تفگ  متفگ ".  نینچ  نم  : " دوـمرف نکب ".  یهاوـخ  یم  هچ  ره  مالـسلا )  مهیلع  همئا 
لامعا و هب  میوش  ذخا  دوخ  اهام  هک  ام  اب  دندومن  یفاصنا  یب  هک  مسق  ادـخ  هب  نوعجار .  هیلا  انا  انا هللا و  : " دومرف دـنروخب "؟ بارش 
هچ مک و  هچ  ریخ ، لـمع  زا  نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  يدرک  ادـیپ  تفرعم  یتقو  هک  دوب  نیا  متفگ  نم  هچنآ  دوش ! هتـشادرب  اـهنآ  زا 

" .دوش یم  لوبق  وت  زا  دایز ،

 . کنا وه  يا  تسا ،  فوذحم  يادتبم  ربخ  حتف ،  هب  کنءا  و  تسا .  نآ  ربخ  يور  و  ادتبم ، ثیدح  حرش 

 . تسا مالسلا ،  هیلع  ماما ،  تفرعم  ثیدح  نیا  رد  تفرعم  زا  دوصقم  تفرع  اذا  هلوق : 

.دشاب باطخ  هغیص  هب  تسا  نکمم  و  ملکتم ،  هیغیص  هب  ات  مض  اب  تسا  نکمم  تلق  لاق 

.رئابکلا نم  ناک  نا  او و  ؤاش  ام  اولمعیلف  اوفرع ، اذا  يءا ،  تسا .  هیلصو  نا  هملک  اونز  نا  و 

هدوب گرزب  ياهتبیصم  زا  مهف  ءوس  ای  ارتفا  نیا  نوچ  .دنیوگ و  نآ  تمظع  تبیصم و  تدش  ماقم  رد  ار  عاجرتسا  هملک  انا هللا  هلوق : 
.دندومرف نینچ  نآ  زا  یشاحت  امک  ماقم  رد  ترضح  ، 

هب اهنآ  و  میـشاب ،  نآ  رب  ذوخءام  فیلکت و  دروم  اـم  هکنیا  رد  اـم  اـب  دـندرکن  فاـصنا  ینعی  نوکن .  نءا  یف  يءا ،  نوکن  نا  هلوق : 
طرـش تیالو  هک  دـندومرف  ار  دوخ  دوصقم  نایب  نآ  زا  دـعب  .دـنوشن  لامعا  رب  ذوخءام  دنـشابن و  فیلکت  دروم  ام  هب  داقتعا  هطـساو 

دیایب نآ  هب  هراشا  هچنانچ  تسا ،  لاعفا  لوبق 
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 . یلاعت هللاءاشنا 

...هدومن یصاعم  كرت  تادابع و  رب  ثح  هک  يرابخا  عمج  نایب  رد  لصف ، 

لوا تمسق 

تسا نآ  اب  فلاخم  اتروص  هک  رابخا  ضعب  اب 

داهتجا تیدوبع و  تیفیک  و  ع )   ) يدـه همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر  تالاح  رد  هدراو و  رابخا  هب  دـنک  هعجارم  یـسک  رگا  هک  نادـب 
یضاق رضحم  رد  اهنآ  تاجانم  تیفیک  هزعلا و  بر  سدقم  هاگشیپ  رد  اهنآ  نزح  فوخ و  تنکسم و  لذ و  يراز و  عرضت و  اهنآ و 

هللا یلـص   ) مرکا لوسر  هک  ییاهتیـصو  هب  دـنک  هعجارم  روط  نیمه  و  نوزفا ،  اهدـص  زا  تسا و  نوریب  رتاوت  دـح  زا  هک  تاجاحلا ، 
صاوخ هب  هک  ییاهتیصو  و  یضعب ،  هب  یضعب  همئا  ياهتیصو  و  دندرک ، یم  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  هب  هلآ )  هیلع و 

یلاعت يادخ  تیـصعم  زا  ار  اهنآ  دندومرف و  یم  هک  یغیلب  یلیخ  ياهـشرافس  تادیکءات و  دـندومرف و  یم  نایلاوم  صلخ  نایعیش و 
ضعب رگا  هک  دـنک  یم  لصاح  یعطق  ملع  تسا ،  نوحـشم  نآ  زا  رابخا  بتک  فیلاکت  عورف  لوصا و  رد  هک  دـندومن ، یم  ریذـحت 

دوب نکمم  يروط  رگا  سپ ،  تسین .  دارم  اهنآ  رهاظ  تسا ،  هدـش  دراو  ثیداحا  نآ  اب  فلاخم  رهاظ  تروص و  بسح  هب  تاـیاور 
عمج ای  مینک ،  لیوءات  ار  نآ  دنشاب ، هتـشادن  تسا ،  نید  تایرورـض  زا  هک  هحیرـص ،  هیعطق  ثیداحا  نآ  اب  تافانم  هک  نآ  لیوءات 

زا يرـشع  ای  رابخا ، عیمج  میناوت  یمن  قاروا  نیا  رد  نونکا  ام  و  مییامن .  یم  شلئاق  هب  نآ  ملع  در  ـالا  و  مینک ،  عمج  تشاد  یفرع 
تایاور ضعب  رکذ  زا  یلو  مییامن ،  اهنآ  قیفوت  نایب  مینک و  رکذ  ار ، نآ  راشعا 
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.دوش مولعم  لاح  تقیقح  ات  میراچان  نیفرط 

نزحب هولبقتسا  لیللا  منهج  اذا  نیذلا  نولحانلا  نولباذلا  نوبحاشلا  مه )   ) انتعیش لاق :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  یفاک 
(1115 .)

نوچ هک  دنتـسه  ییاهنآ  تدابع ،  نزح و  تدش  زا  دنا  مادنارغال  و  دنا ، هودنا  نزح و  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  دومرف :
رایسب دیامرف  نایب  ار  نایعیـش  تمالع  هک  نومـضم  نیا  هب  تیاور  و  نزح .  هب  ار  نآ  دننک  لابقتـسا  بش ،  یکیرات  ار  اهنآ  دریگ  ورف 

 . تسا

و هجرف ،  هنطب و  فع  نم  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  هعیش  امناف  هنیفسلا ،  كایا و  مالسلا ،  هیلع  هللادبعوبءا ،  لاق  لاق  لضفملا  نع  هنع ،  و 
(1116) .رفعج هعیش  کئلواف  کئلوا ،  تیءار  اذاف  هباقع .  فاخ  هباوث و  اجر  و  هقلاخل ،  لمع  و  هداهج ،  دتشا 

دـشاب دیدش  و  وا ، جرف  نطب و  دشاب  فیفع  هک  تسا  یـسک  یلع  هعیـش  هک  تسین  نیا  زج  تسپ .  مدرم  نیا  زا  شاب  رذح  رب  دومرف :
ار تعامج  نیا  یتقو  .دشاب  هتـشاد  ار  وا  باقع  فوخ  دشاب و  هتـشاد  ار  وا  باوث  دیما  و  شراگدیرفآ ،  يارب  دنک  لمع  و  وا ، داهج 

.دنتسه دمحم  نب  رفعج  هعیش  اهنآ  يدید ، 

 ، هدج نع  هیبءا ،  نع  مالسلا ،  هیلع  اضرلا ، نع  هدانـساب  هللا ،  همحر  هفئاطلا ،  خیـش  یـسوطلا ،  دمحم  نب  نیـسحلل  یلامءالا ،  نع  و 
الا هللا  دـنع  ام  لانی  هنءا ال  انتعیـش  غلبءا  .ائیـش و  هللا  نم  ینغن  اـنءا ال   ) انتعیـش غلبءا  همثیخل :  لاـق  هنءا  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع 

موی هرسح  سانلا  مظعءا  نءا  انتعیش ) غلبءا  و  لمعلاب . 
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(1117  .) همایقلا موی  نوزئافلا  مه  مهنءا  اورمءا  امب  اوماق  اذا  مهنءا  انتعیش  غلبءا  و  هریغ .  یلءا  هفلاخ  مث  الدع  فصو  نم  همایقلا 

هب ینعی   ) .ار يزیچ  دنوادخ  زا  مینک  یمن  زاین  یب  ام  هک  ام  نایعیش  هب  نک  غالبا  هک  همثیخ  هب  مالـسلا ،  هیلع  مولعلا  رقاب  بانج  دومرف 
نک غالبا  ام  نایعیـش  هب  و  لـمع .  هب  رگم  تسه  ادـخ  هچنآ  دـسرن  هک  اـم  نایعیـش  هب  ناـسرب  و  دـینامن ) زاـب  لـمع  زا  اـم  هب  داـمتعا 

هب دـنک  لودـع  ار و  وا  دـنک  تفلاخم  نآ  زا  سپ  ار ، یلدـع  دـنک  فصو  هک  تسا  یـسک  تمایق  زور  ترـسح  رد  مدرم  نیرتگرزب 
اهنآ دندرک ) ار  دنوادخ  تعاطا  رگا  ینعی  ، ) دنرومءام نآ  هب  هچنآ  هب  دندش  مئاق  رگا  هک  ام  نایعیـش  هب  نک  غالبا  و  نآ .  ریغ  يوس 

.طقف دنتسه  تاجن  لها 

(1118  .) هللا عاطا  نم  الا  انتعیش  ام  هللا ،  وف  بهاذملا .  مکب  بهذت  ال  لاق :  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانساب  یفاک 

بابـسا تیب  لها  هب  باستنا  میتسه و  هعیـش  ام  هک  دـینکن  تعباتم  ار  لطاب  ياهیءار  و  ادـخ ، یـصاعم  رد  دـینکن  یـشارت  رذـع  ینعی 
.دنک یلاعت  يادخ  تعاطا  هک  یسک  رگم  ام  هعیش  تسین  هک  مسق  ادخ  هب  تسام ،  تاجن 

؟  تیبلا لهءا  انبحب  لوقی  نءا  عیشتلا  لحتنی  نم  یفتکیءا  رباج ، ای  یل :  لاق :  لاق  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  رباج ، نع  هدانساب  و 
بحءا هبارق ،  دحءا  نیب  هللا و ال  نیب  سیل  هللادنع ،  امل  اولمعا  هللا و  اوقتاف  لاق :  نءا  یلا  هعاطءا .  هللا و  یقتا  نم  الا  انتعیش  ام  هللاوف ، 

یلاعت هللا  یلا  دابعلا 
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یلع رانلا و ال  نم  هءارب  انعم  ام  هعاطلاب .  الا  یلاعت  هللا  یلا  برقتی  ام  هللا ،  و  رباج ، اـی  هتعاـطب .  مهلمعءا  مهاـقتءا و  هیلع  مهمرکءا  و 
 . عرولا لمعلاب و  الا  انتیالو  لوانت  ام  .ودـع و  انل  وهف  ایـصاع ، ناک هللا  نم  و  یلو ،  انل  وهف  اعیطم ، ناـک هللا  نم  هجح .  نم  دـحءال  هللا 

(1119)

هک مسق  ادخ  هب  ار ؟ تیب  لها  ام  یتسود  دنک  يوعد  هکنیا  تسا  عیـشت  یعدـم  هک  ار  یـسک  دـنک  یم  تیافک  ایآ  رباج ، يا  دومرف :
شیپ هچنآ  يارب  دـینک  لمع  ادـخ و  زا  دیـسرتب  دومرف : هکنیا  ات  .دـنک  وا  تعاـطا  دـسرتب و  ادـخ  زا  هک  یـسک  رگم  تسین  اـم  هعیش 

رب اهنآ  مرکا  یلاعت و  يادخ  شیپ  ناگدنب  نیرتتـسود  و  يدنواشیوخ ،  یـسک  ادخ و  هنایم  تسین  اهباوث .) زا  ینعی   . ) تسا دنوادخ 
دوشن لصاح  یلاعت  دنوادخ  هب  برقت  هک  مسق  ادخ  هب  رباج ، يا  .وا  تاشیامرف  هب  تساهنآ  زا  رت  هدـننک  لمع  اهنآ و  رتراگزیهرپ  وا 

تـسود وا  تسا ،  دنوادخ  عیطم  هک  یـسک  .دنوادخ  رب  تجح  یـسک  يارب  تسین  و  شتآ ،  زا  يدازآ  ام  اب  تسین  تعاطا .  هب  رگم 
 . يراگزیهرپ لمع و  هب  رگم  دوشن  لین  ام  تیالو  و  تسام .  نمشد  وا  دنک ، دنوادخ  نایصع  هک  یسک  و  تسام ، 

هیلع هللا  یلص  دمحم ، لآ  نایعیش  تعامج  يا  دومرف : هک  دناسر  مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب ،  ترضح  هب  دنـس  فیرـش  یفاک  رد  مه  و 
دوب دعس  شمسا  هک  راصنا  زا  یکی  .دنوش  قحلم  امش  هب  نایلات  دننک و  عوجر  امش  هب  نایلاغ  هک  دیشاب  طسو  دح  رد  اهامش  هلآ ،  و 

ضرع
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ام زا  اهنآ  سپ  مییوگن ،  دوخ  هرابرد  ام  هک  دنیوگ  ییاهزیچ  ام  هرابرد  هک  دنتسه  یموق  دومرف : تسیچ ؟  یلاغ  موش ،  تیادف  درک :
دـناد و یمن  ار  نآ  قیرط  و  تسا ،  تیادـه  بلاط  هک  تسا  یـسک  دومرف : تسیچ ؟  یلات  درک : ضرع  میتسین .  اهنآ  زا  ام  دنتـسین و 
زا يدازآ  تئارب و  ام  اب  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دومرف و  نایعیـش  هب  ور  نآ  زا  سپ  .دـنک  لمع  دـسرب و  وا  هب  ریخ  هک  دـهاوخ  یم 
هب برقت  و  میرادن ،  یتجح  دنوادخ  رب  ام  و  تسین ،  يدنواشیوخ  دنوادخ  ام و  نیب  و  وا ،) باذع  طخـس و  زا  ینعی   ) تسین دنوادخ 

تیالو و وا  لاح )   ) هب دراد  هدـیاف  دـشاب ، دـنوادخ  عیطم  امـش  زا  سک  ره  و  يرادربناـمرف .  تعاـطا و  هب  رگم  مینکن  لـصاح  ادـخ 
امـش رب  ياو  دـیوشن ، رورغم  امـش  رب  ياو  .دـناسرن  یعفن  وا  هب  ام  تیالو  اهامـش ، زا  دـشابن  ادـخ  رادربناـمرف  سک  ره  و  اـم ، یتسود 

(1120) .دیوشن رورغم 

سپ افص  رب  داتسیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دومرف : مالـسلا ،  هیلع  مولعلارقاب ،  ترـضح  هک  تسا  فیرـش  یفاک  رد  مه  و 
لمع انامه  و  امش ، هب  تبسن  مراد  تقفش  نم  امش و  يوسب  متسه  ادخ  لوسر  نم  بلطملادبع ،  دالوا  يا  مشاه ،  دالوا  يا  : " دومرف

رد میوش  لخاد  ام  هک  تسا  دوز  تسام و  زا  دمحم  هک  دییوگن  تسوا .  لمع  امـش  زا  کی  ره  يارب  زا  و  تسا ،  نم  دوخ  يارب  نم 
نم ناتسود  بلطملادبع ،  ینب  يا  مسق ،  ادخ  هب  هن !  .دوش  لخاد  وا  هک  ییاجنآ 
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لمح دـییایب و  هک  یتروص  رد  تمایق  زور  ار  امـش  مسانـش  یمن  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ناراـگزیهرپ .  رگم  تسین  امـش  ریغ  امـش و  زا 
(1121  .) تساهنآ لمح  ترخآ  هک  یتروص  رد  نم  دزن  دنیایب  رگید  مدرم  و  دوخ ، ياهتشپ  هب  ار  ایند  دیشاب  هدرک 

ار وت  هدـساف  ياهیءار  هلطاب و  بهاذـم  رباج ، يا  مالـسلا :  هیلع  مولعلارقاب ،  ترـضح  دومرف  هک  تسا  مدـقتم  رباج  تیاور  رد  مه  و 
یم تسود  نم  دـیوگب  هک  درم  يارب  دـنک  یم  تیافک  ایآ  تسا .  سب  ار  وت  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  بح  ینک  ناـمگ  هک  دـنزن  لوگ 
ادخ لوسر  نم  دیوگب  رگا  دشابن ؟ لمع  ترثک  ياراد  لاعف و  کلذ  عم  و  متـسه ،  وا  تیالو  ياراد  ار و  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  مراد 
بح زا  دیامنن ، وا  تنـس  هب  لمع  دنکن و  وا  هریـس  تعباتم  نآ  زا  سپ  تسا )  رتهب  یلع  زا  ادخ  لوسر  هکنآ  اب   ) مراد یم  تسود  ار 

(1122) .دوشن لصاح  وا  يارب  یعفن  وا 

ییوگ دش و  شوماخ  هلان  نآ  بحاص  هکنآ  ات  دیآ ، یم  يراز  عرضت و  هلان و  يادص  دید  هک  تسا  سوواط  فورعم  تیاکح  رد  و 
نماد هب  ار  راوگرزب  نآ  رس  تسا !  مالسلا  امهیلع  نیـسح ،  نب  یلع  بانج  دید  دمآ ، وا  نیلاب  هب  نوچ  .داد  تسد  وا  يارب  يا  هوشغ 
.درک ضرع  تسامش ،  زا  تشهب  هرخالاب  و  یئارهز ،  همطاف  هشوگ  رگج  ادخ و  لوسر  دنزرف  وت  هکنآ  رب  لمتشم  یتاملک  تفرگ و 

شتآ و  دشاب ، یشبح  مالغ  هچ  رگا  دنک ، وا  تعاطا  تدابع و  هک  یسک  يارب  زا  هدومرف  قلخ  ار  تشهب  دنوادخ  دومرف : رورس  نآ 
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(1123 (.) دشاب شیرق  دیس  ای   ) .داب شیرق  دالوا  هچرگ  دنک ، وا  تیصعم  هک  یسک  يارب  هدومرف  قلخ  ار 

مود تمسق 

 ، تسا لطاب  طلغ و  میراد  تیصعم  ایند و  لها  ام  هک  هبذاک  ياهتشا  نیا  هکنیا  هب  هحیرص  هفیرش  ثیداحا  زا  ثیدح  دنچ  تسا  نیا 
لک یلاعت :  يادخ  لوق  لثم  ار ، هینآرق  هفیرـش  تایآ  نآ  هب  امن  همیمـض  و  تسا .  لقن  لقع و  اب  فلاخم  یناطیـش و  ياهـسوه  زا  و 

و هری .  ارـش  هرذ  لاقثم  لـمعی  نم  و  ( 1125  .) هری اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  یلاـعت :  هلوق  لـثم  و  ( 1124  .) هنیهر بسک  اـمب  سفن 
دوجوم یهلا  باتک  زا  هحفص  ره )  ) رد هک  هفیرش  تایآ  زا  اهنیا  ریغ  و  ( 1126  .) تبستکا ام  اهیلع  تبسک و  ام  اهل  یلاعت :  هلوق  لثم 

 . تسا ترورض  فالخ  نآ  رد  فرصت  لیوءات و  هک  تسا ، 

رگا .دراد و  یفرع  حیحـص  عمج  اعون  یلو  تسا ،  روکذـم  هربتعم  بتک  رد  مه  اـهنآ  هک  تسا  يرگید  ثیداـحا  اـهنیا  لـباقم  رد  و 
صوصن هینارق و  رهاوظ  هب  هدی  ؤم  هرتاوتم  هحیرص  هحیحص  ثیدح  همه  نیا  اب  تمواقم  دنشابن ، لیوءات  لباق  دتفین و  دنسپ  زین  عمج 

یبءا نب  تباث  نب  فسوی  نع  هدانـساب  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هاور  ام  کلذ  نمف  .دـیامنن  نیملـسم  ترورـض  میلـس و  لقع  هیناـقرف و 
دومرف ( 1127  .) لمع هعم  عفنی  رفکلا ال  کلذـک  و  لمع ،  هعمرـضی  ـال  ناـمیءالا  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدـیعس ، 
نیا هب  رگید  ثیدح  دنچ  و  یلمع .  نآ  اب  دناسرن  عفن  زین  رفک  و  یلمع ،  نآ  اب  دناسرن  ررض  نامیا  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ترضح 
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زا دارم  هک  نیا  هب  دندومرف  رما  ار  رابخا  هتـسد  نیا  همحرلا ،  هیلع  یـسلجم ،  لیلج ،  ثدـحم  بانج  و  ( 1128  .) تسا دراو  نومضم 
رد هک  يرگید  ياهباذع  اب  درادن  تافانم  دشاب ، ران  لوخد  دارم  هکنیاربانب  و  ( 1129  .) یهتنا تسا .  ران  رد  دولخ  ای  ران  لوخد  ررض 

ار بلق  نامیا  هکنآ  هب  درک  لمح  ار  رابخا  نیا  تسا  نکمم  هک  دـنک  یم  ناـمگ  هدنـسیون  .دوشب و  اـهنآ  زا  تماـیق  فقاوم  خزرب و 
هب دـنک  ناربج  نامیا  هکلم  رون و  نآ  هطـساو  هب  دوش ، رداص  ناسنا  زا  یهانگ  ای  اـطخ  یهاـگ  اـضرف  رگا  هک  دـنک  یم  ونم ر  يروط 

رابخا نیا  تقیقح  رد  سپ ،  .دتفا  باسح  زور  هب  ار  شلامعا  دراذگن  هرخآلا  موی  هللااب و  نامیا  بحاص  و  دـیامن ، هللا  یلا  عوجر  هبوت 
هیلع قداص ،  ترـضح  زا  فیرـش  یفاک  رد  هک  تسا  یثیدـح  نیا  ریظن  هچنانچ  تسا .  نآ  هب  ياقب  ناـمیا و  هب  کـسمت  رب  ثیدـح 

تفارش ياراد  وت  اب  تقافر  زا  نم   : " تفگ مالسلا ،  هیلع  رضخ ، بانج  هب  مالسلا ،  هیلع  یسوم ،  ترضح  هک  هدومرف  لقن  مالـسلا ، 
اب هچنانچ  يزیچ ،  نآ  اب  وت  هب  دناسرن  ررـض  هک  يزیچ  اب  شاب  مزالم   " هک وا  هب  دومرف  .امرف " نم  هب  یتیـصو  سپ  مدـش ،  تمرح  و 

(1130 ") .دناسرن عفن  يزیچ  وت  هب  نآ  ریغ 

هیلع نینم ،  ؤملاریمءا  ناک  لاق  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هعفر  تلصلا ،  نب  نایرلا  نب  دمحم  نع  هدانـساب  هاور  ام  کلذ  نم  و 
هئیسلا ناف  مکنید !  مکنید  سانلا ،  اهیءا  ای  هتبطخ :  یف  لوقی  ام  اریثک  مالسلا ، 
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(1131  .) لبقت هریغ ال  یف  هنسحلا  و  رفغت ، هیف  هئیسلا  و  هریغ ،  یف  هنسحلا  نم  ریخ  هیف 

نآ زا  تسد  ار و  دوخ  نید  دینک  ظفح  مدرم ،  يا  تاقوا :  زا  يرایـسب  هبطخ  رد  مالـسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترـضح  دومرف  یم 
تانـسح تادابع و  نآ  ریغ  رد  و  دوش ، هدـیزرمآ  نآ  رد  هاـنگ  و  تسا ،  نآ  ریغ  رد  هنـسح  زا  رتهب  نآ  رد  هاـنگ  هک  اریز  دـیرادنرب ،

.ددرگن لوبق 

نینم و ؤـم  تائیـس  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  تسا  هقح  تناـید  تمزـالم  هب  بیغرت  ماـقم  رد  هک  نآ  لاـثما  فیرـش و  ثیدـح  نیا  و 
تائیس تهج ،)   ) نیا زا  و  ( 1132) .اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  دیامرف : دـنوادخ  هچنانچ  دوش ، هدـیزرمآ  هرخالاب  قح  نید  نابحاص 

نامیا و لثم  لوبق ،  طیارش  هک  یتانسح  دیاش  هکلب  دوشن ، لوبق  تقو  چیه  هک  تسا  نارگید  تانسح  زا  رتهب  هک  تفگ  ناوت  ار  اهنآ 
تملظ و دنتسه ، اجر  فوخ و  رد  نامیا  رون  هطساو  هب  هک  نینم ،  ؤم  تائیـس  زا  هک  دشاب  یتملظ  ياراد  دوخ  دشابن  نآ  رد  تیالو ، 

تسا رهاظ  هچنانچ  دنتسین ، ذوخءام  دوخ  تائیـس  رب  نامیا  لها  هکنآ  رب  درادن  تلالد  ثیدح  نیا  هلمجلاب ،  .دشاب  رتشیب  شترودک 
.

هئیس ال هضغب  و  هئیس ،  اهعم  رضی  هنسح ال  یلع  بح  هک  تسا  نیا  تسا  روهشم  نیقیرف  نیب  دنیوگ  هک  هروهشم  ثیداحا  هلمج  زا  و 
رورس نآ  ضغب  و  دناسر : یمن  ررض  یهانگ  چیه  نآ  اب  هک  تسا  يا  هنـسح  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یتسود  ( 1133  .) هنسح اهعم  عفنی 

.دشخبن عفن  نآ  اب  ییوکین  چیه  هک  تسا  یهانگ 

یثیدح کلس  رد  فیرش  ثیدح  نیا  و 
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هک دـنداد ، لامتحا  رابخا  نآ  رد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا  يروطب  ای  نآ  ینعم  .دـش  روکذـم  نیا  زا  شیپ  ناـمیا  هراـبرد  هک  تسا 
بجوم تسا ،  نآ  مامتا  لامکا و  نامیا و  هیامرس  هک  رورس ، نآ  بح  ینعی ،  تسا ،  ران  رد  لوخد  ای  ران  رد  دولخ  ررض  زا  دوصقم 

هتشاد ار  خزرب  نوگانوگ  ياهباذع  هکنآ  اب  درادن  تافانم  میتفگ  هچنانچ  نیا  .دوش و  صلختـسم  ران  زا  نیعفاش  تعافـش  هب  هک  دوش 
و ( 1134  .) مینک یم  تعافش  امش  زا  تمایق  رد  ام  دینک ، حالصا  ار  دوخ  خزرب  اهامـش  دندومرف  هک  تسا  ثیدح  رد  هچنانچ  دشاب ،
زا زارتحا  هک  دنک  لصاح  بلق  رد  نامیا )   ) هکلم تینارون و  رورـس  نآ  بح  هک  دـشاب  دوصقم  میدرک  رکذ  ام  هک  روط  نآ  هکنآ  ای 

دور و نوریب  شتسد  زا  راک  هتشر  هک  دراذگن  و  دیامن ، میمرت  هبانا  هبوت و  هب  ار  نآ  دش ، التبم  یهانگ  هب  یهاگ  رگا  و  دنک ، ناهانگ 
 : یلاعت لاق  هدش :  روکذم  ناقرف  هروس  رد  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  يرابخا  هتسد  کی  هلمج ،  زا  .ددرگ و  هتخیسگ  سفن  راهم 
هل فعاضی  .اماثءا  قلی  کلذ  لعفی  نم  نونزی و  قحلاب و ال  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  نولتقی  رخآ و ال  اهلا  هللا  عم  نوعدی  نیذـلا ال  و 

اروفغ هللا  ناک  تانسح و  مهتائیس  هللا  لدبی  کئلوءاف  احلاص  المع  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  .اناهم  هیف  دلخی  همایقلا و  موی  باذعلا 
تـسا هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  یـسفن  دنـشک  یمن  و  يرگید ،  يادخ  دنوادخ  اب  دـنناوخ  یمن  هک  ییاهنآ  دومرف : ( 1135) .امیحر

رگم ار ، وا  نتشک 
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مات يازج  هب  دنک  ییاهراک  نینچ  هک  یـسک  .دنتـسه و  دـنوادخ  صاخ  ناگدـنب  اهنیا  دـننک ، یمن  انز  و  هررقم ،)  دراوم  رد   ) قح هب 
دـنک و هبوت  هک  یـسک  رگم  يراوخ ،  اب  باذـع  نآ  رد  دوش  دـلخم  و  تمایق ،  زور  وا  يارب  باذـع  دوش  فعاـضم  دـسر ، یم  دوخ 

نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  دشاب  یم  و  تانسح .  هب  ار  ناشتائیس  دنوادخ  دیامرف  یم  لیدبت  ار  اهنآ  .دنکب  وکین  لمع  دروآ و  نامیا 
ینعم و رد  دنتـسه  مه  هب  بیرق  همه  هک  اریز  مینک ،  یم  افتکا  اه )  ) نآ زا  یکی  رکذ  هب  ام  هک  تسه  هریثک  رابخا  هیآ  نیا  لیذ  رد  . 

 . نومضم

هللا لوق  نع  مالـسلا ،  امهیلع  یلع ،  نب  دـمحم  رفعج ، ابءا  تلءاس  لاق  یفقثلا ،  ملـسم  نب  دـمحم  نع  هدانـساب  هیلاما  یف  خیـشلا  نع 
همایقلا موی  بنذـملا  نم  ؤملاب  یت  ؤی  مالـسلا :  هیلع  لاقف.امیحر ،  اروفغ  هللا  ناک  تانـسح و  مهتئایـس  هللا  لدـبی  کئلوءاف  لجوزع : 

رقءا اذا  یتح  هبونذ  هفرعیف  سانلا ،  نم  ادـحءا  هباسح  علطی  هباسح ال  یلوتی  يذـلا  وه  یلاعت  هللا  نوکیف  باسحلا ،  فقوب  ماـقی  یتح 
مث هدحاو !  هئیـس  دـبعلا  اذـهل  ناک  ام  ذـئنیح : سانلا  لوقیف  سانلل .  اهورهظءا  تانـسح و  اهولدـب  هبتکلل :  لجوزع  هللا  لاق  هتائیـسب . 

(1136  .) هصاخ انتعیش  نم  نیبنذملا  یف  یه  و  هیآلا .  لیوءات  اذهف  هنجلا .  یلا  هب  هللا  رمءای 

 ، مالسلا هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترـضح  زا  مدرک )   ) لا ؤس  دیامرف : یم  هیلع ،  هللا  ناوضر  یقفث ،  ملـسم  نب  دمحم  ردقلا ، لیلج  ثدحم 
دوش هدروآ  : " دومرف هیالا  کئلوءاف ...  ادخ : لوق  ینعم  زا 
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زا کیچیه  و  دـشکب ، ار  وا  باسح  دوخ  قح  سدـقم  تاذ  سپ  باسح ؛  فقوم  رد  دریگ ) رارق   ) ات تمایق  زور  رد  راکهانگ  نم  ؤم 
يادـخ .دـنک  دوخ  هانگ  هب  رارقا  هکنآ  ات  دـیامرف ، یفرعم  وا  هب  ار  وا  ناـهانگ  نآ ،  زا  سپ  .دـنادرگن  هاـگآ  وا  باـسح  رب  ار )  ) مدرم

نیا يارب  دنیوگ : یم  مدرم  سپ  .دننک  راهظا  مدرم  هب  دننک و  تانـسح  هب  لدـبم  ار  وا  ناهانگ  هک  دـیامرف  رما  ناگدنـسیون  هب  یلاعت 
زا ناراکهانگ  رد  نیا  و  هیآ .  نیا  لیوءات  هک  تسا  نیا  .دنربب  تشهب  هب  ار  وا  هک  دـیامرف  رما  نآ ،  زا  سپ  دوبن ! مه  هانگ  کی  هدـنب 

" .اتصاخ تسام  نایعیش 

لها زا  يرایـسب  و  تسا ،  تامهم  زا  نوچ  بلطم  هک  تسا  نآ  يارب  مدرک  ینالوط  ار  مـالک  متـشون و  ماـمتلاب  ار  هفیرـش  هیآ  هکنیا 
مروذعم تهج  نیا  زا  دش ، یمن  مولعم  هیآ  رکذ  هب  زج  هفیرش  هیآ  هب  اهنآ  طبر  و  ار ، رابخا  لیبق  نیا  دندنامهف  دب  هماع  مدرم  هب  عبنم 

رد ذخا  ؤم  دنراتفرگ و  دوخ  لامعا  هب  اقلطم  مدرم  هک  دمهف  یم  دنک ، هظحالم  ار  هفیرش  هیآ  لیذ  ردص و  هک  یسک  لمم .  لوط  زا 
عمج سک  ره  رد  هس  نیا  .دـنروآ و  اج  هب  حـلاص  لمع  دـننک و  ناهانگ  زا  هبوت  دـندروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  رگم  دنتـسه ، اـهیتشز 

تانـسح هب  لدبم  وا )  ) ناهانگ تائیـس و  و  تسا ،  مرتحم  قح  سدـقم  هاگـشیپ  رد  تسا و  دـنوادخ  فاطلا  دروم  راگتـسر و  دوش ،
نیا هب  یصاخشا  نینچ  فقوم  باسح و  تیفیک  هک  دندومرف  ار  نیمه  لیوءات  زین  مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب ،  بانج  .دوش و 
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دوشن لصاح  نامیا  هک  اریز  دنتـسه ، مورحم  نآ  زا  مدرم  رگید  تسا و  تیب  لـها  نایعیـش  هب  صاـخ  نیا  هکنآ  اـهتنم  تسا .  بیترت 
 ، تیالو نودـب  دوشن  لوبق  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هکلب  مالـسلا ،  مهیلع  نیرهاط ،  نیموصعم  زا  وا  يایـصوا  یلع و  تیالو  هب  رگم 

تلالد هک  اریز  درمش ، هیلوا  هلدا  زا  دیاب  ار  هرسفم  رابخا  هفیرش و  هیآ  نیا  سپ ،  .دوش  روکذم  هللاءاشنا  نیا  زا  دعب  لصف  رد  هچنانچ 
.دوب دهاوخن  هیآ  نیا  لومشم  دنکن ، حلاص  لمع  هبوت و  اب  ار  ناهانگ  ناربج  دشاب و  هتشاد  نامیا  صخش  رگا  هکنآ  رب  دراد 

هاج و ایند و  بح  تاوهـش و  هب  التبم  لبنت  ناسنا  هتبلا  .دنزن  لوگ  ار  وت  هیناسفن  ياهاوه  دنکن و  رورغم  ار  وت  ناطیـش  زیزع ، يا  سپ 
ياهاوه دـی  ؤم  دـشاب و  وا  تاوهـش  اب  قفاوم  هچ  ره  و  دوخ ، یلبنت  دـییءات  يارب  زا  تسا  هناهب  لاـبند  هشیمه  هدنـسیون ،  لـثم  لاـم ، 

نآ يازغم  زا  صحف  هکنآ  نودب  دـنک ، زاب  نآ  هب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـیامن و  نآ  هب  لابقا  دـشاب ، وا  هیناطیـش  تالایخ  هیناسفن و 
تمـصع تراهط و  تیب  لها  بح  عیـشت و  يوعد  درجم  هب  دنک  یم  نامگ  هراچیب  .دیامن  رظن  نآ  تاضراعم  تالباقم و  هب  ای  دیامن 

رب ناطیش  هک  دناد  یمن  تخبدب  هدش !  هتـشادرب  وا  زا  هللاابذوعن ،  فیلکت ،  ملق  دراد و  هتـساوخن  يادخ  ار  یمرحم  ره  باکترا  زاوج 
لها بصاون  فـص  رد  یهت  فـک  اـب  دورب و  شتـسد  زا  زین  هدـیافیب  زغمیب  تبحم  هک  تسا  نآ  میب  رمع  رخآ  رد  و  هدرک ،  هیمعت  وا 

.ددرگ روشحم  تیب 
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هتشاد صالخا  تبحم و  مشاب و  تسود  امش  اب  نم  تسین  نکمم  تسین .  هتفریذپ  دشاب  هتشادن  هنیب  هک )   ) یسک تبحم  يوعد  رخآ 
نیا رگا  و  تسا ،  نآ  قبط  رب  لمع  شا  هجیتن  هرمث و  تبحم  تخرد  منک .  مادـقا  امـش  تابولطم  دـصاقم و  مامت  فالخرب  و  مشاب ، 

 . هدوب تبحم  لایخ  هدوبن ،  تبحم  هک  تسناد  دیاب  دشاب ، هتشادن  ار  هرمث 

هناگی دندومن و  دیاقع  قالخا و  ماکحا و  طسب  رد  فرص  ار  دوخ  رمع  مامت  مهیلع ،  هللا  تاولـص  وا ، مرکم  تیب  لها  مرکا و  ربمغیپ 
لهس فیرش  دصقم  نیا  هار  رد  ار  یتناها  تلذ و  تراغ و  لتق و  ره  هدوب و  رـشب  بیذهت  حالـصا و  ادخ و  ماکحا  طشن  اهنآ  دصقم 

راثآ و زا  يوریپ  دنک و  تکرـش  اهنآ  اب  اهنآ  دصاقم  رد  هک  تسا  یـسک  اهنآ  هعیـش  بحم و  سپ  دندنامن ، زاب  مادـقا  زا  دـندرمش و 
هللا هنس  یعیبط و  رس  کی  نایب  هدرمـش  نامیا  تاموقم  زا  ار  ناکرا  هب  لمع  ناسل و  هب  رارقا  هفیرـش  رابخا  رد  هکنیا  .دنک  اهنآ  رابخا 

نءاش رد  لزغت  قشع و  راهظا  تسوا  هیعیبط  هلبج  رد  قشاع  تسا .  لمع  راهظا و  اـب  مزـالم  ناـمیا  تقیقح  هک  نوچ  تسا ،  هیراـج 
نامیا و تروص  نیا  .درادن و  تبحم  تسین و  نم  ؤم  درکن  لمع  رگا )  ) .وا يایلوا  ادخ و  تبحم  نامیا و  مزاول  هب  لمع  و  قوشعم ، 

.دوش لقتنم  لامعا  يازج  راد  هب  دیلارفص  دور و  یم  نیب  زا  راشف ، هلمجلا  یف  و  ثداوح ،  یئزج  اب  زین  ینعم  زغم و  یب  تبحم 

تسا لامعا  یلوبق  طرش  تیب  لها  تیالو  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

دراد نآ  رب  تلالد  فیرش  ثیدح  لیذ  هچنآ 
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رابخا و  تسا .  هعیش  سدقم  بهذم  تایرورض  هکلب  تاملسم  زا  هک  تسا  يروما  زا  تسا  لامعا  لوبق  طرـش  تفرعم  تیالو و  هک 
ار قاروا  نیا  نآ  زا  یـضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا ،  رتاوت  دـح  قوف  دـجنگن و  تارـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  باب  نیا  رد 

 : مینک یم  كربت 

هعاطلا نمحرلا  یـضر  ءایـشءالا و  باب  هحاتفم و  همانـس و  رمـالا و  هورذ  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  هدانـساب  یفاـکلا  نع 
ویف هللا  یلو  هیال  فرعی و  مل  هرهد و  عیمج  جـح  هلام و  عیمجب  قدـصت  هراهن و  ماص  هلیل و  ماق  الجر  نا  ول  اما  هتفرعم ...  دـعب  مامالل 

(1137  .) نامیالا لهءا  نم  ناک  هباوث و ال  یف  قح  هللا  یلع  هل  ناک  ام  هیلا ،  هتلالدب  هلامعا  عیمج  نوکی  هیلا و 

هک شاب  هاگآ  .وا  تفرعم  زا  دعب  تسا  ماما  تعاطا  دـنوادخ ، ياضر  ایـشا و  باب  نآ و  دـیلک  يالعا و  رما و  خـم  تقیقح و  دومرف :
تیالو دسانشن  و  دنک ، جح  ار  راگزور  مامت  دهد و  هقدص  ار  شلام  مامت  دریگ و  هزور  اهزور  دتـسیا و  تدابع  هب  اهبـش  يدرم  رگا 

زا دشاب  یمن  یباوث و  یقح و  یلاعت  يادخ  رب  وا  يارب  تسین  دشاب ، وا  ییامنهار  هب  شلامعا  مامت  دـنک و  وا  تالاوم  ات  ار  ادـخ  یلو 
 . نامیا لها 

مل هنـسح و  هنم  لبقتی  مل  هیلع ،  متنءا  امب  هماـیقلا  موی  لـجوزع  هللا  تءاـی  مل  نم  لاـق :  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  یبءا  نع  هدانـساب  و 
(1138  .) هئیس زواجتی 

ول هللاو ،  لاق :  ثیدح  یف  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  هدانساب  و 
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هللا هرمءا  اـمک  مدـآل  دجـسی  ملاـم  هللا  هلبق  ـال  کـلذ و  هعفن  اـم  ایندـلا ، رمع  ربکتلا  هیـصعملا و  دـعب  دجـس هللا  هللا ،  هنعل  سیلبا ،  نءا 
المع و مهل  هللا  لبقی  نلف  مهل  مهیبن  هبـصن  يذلا  مامالا  مهکرت  دعب  هنوتفملا  هیـصاعلا  همالا  هذه  کلذـک  و  هل ،  دجـسی  نءا  لجوزع 
هللا و هحتف  يذلا  بابلا  نم  اولخدی  هتیالوب و  هللا  مهرمءا  يذـلا  مامالا  اولوتی  مهرمءا و  ثیح  نم  هللا  اوتءای  یتح  هنـسح  مهل  عفری  نل 

(1139  .) ثیدحلا  ... مهل هلوسر 

طرـش هکلب  لامعا ،  لوبق  طرـش  تیالو  هک  دوش  هدافتـسا  رابخا  عومجم  زا  و  تسا .  رایـسب  نیماضم  نیا  هب  باـب و  نیا  رد  راـبخا  و 
املع زا  یـضعب  هچناـنچ  لاـمعا ،  يارب  نآ  ندوب  تحـص  طرـش  اـما  و  تسا .  ص )   ) مرکم لوسر  توـبن  هب  ادـخ و  هب  ناـمیا  لوـبق 
مدع باب  رد  هک  یتیاور  لثم  دوش ، مولعم  هریثک  تایاور  زا  هچنانچ  تسین ،  طرش  هک  تسا  نآ  رهاظ  هکلب  تسین ،  مولعم  دندومرف ،
تسا هداد  شتلالض  نامز  رد  شلها  ریغ  هب  هکنآ  هطساو  هب  هک  تاکز  ریغ  هک  تسا  روکذم  ار  دوخ  لامعا  رصبتسم  ياضق  بوجو 

جح موص و  هالـص و  لیبق  زا  رگید  لامعا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  ( 1140) .دهد رجا  وا  هب  دنوادخ  دنکن و  اضق  ار  لامعا  ریاس 
و ( 1141  .) یهدب دوخ  لحم  هب  زاب  دیاب  يداد  شلها  ریغ  هب  نوچ  ار  تاکز  یلو  دـیایب ، امـش  لابند  دوش و  قحلم  امـش  هب  هقدـص  و 

رد و  دنراد ، یم  هضرع  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  هبنشجنپ  زور  ار  لامعا  هک  تسا  تایاور  ضعب  رد 
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یم نینچ  ار  یـصاخشا  هچ  لمع  دـنک  یم  لا  ؤس  .دـهد  یم  رارق  اروثنم  ءابه  ار  همه  دـیامرف و  هجوت  اـهنآ  هب  یلاـعت  قح  هفرع  زرو 
 . تسا حضاو  هچنانچ  دراد ، لوبق  مدع  تحص و  رب  تلالد  نیا  و  ( 1142) .ام نایعیش  ضغبم  ام و  ضغبم  لامعا  دیامرف ) یم  ( ؟ دنک

.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو  تسا .  جراخ  ام  هفیظو  زا  ثحب  نیا  تروص  ره  رد 

نوثالثلا عبارلا و  ثیدحلا 

مراهچ یس و  ثیدح 

دلاخ نب  دمحم  نب  دمحءا  نءا  انباحصءا  نم  هدع  نع  هرـس ،  سدق  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا ،  هقث  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
هللا یلص  یبنلاب ،  يرسءا  امل  لاق  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبءا  نع  بلغت ،  نابءا  نع  طامقلا ، دیعس  یبءا  نع  نارهم ،  نب  لیعامسا  نع 

یش ء عرـسا  انءا  و  هبراحملاب ،  ینزراب  دقف  ایلو ، یل  ناهءا  نم  دمحم  ای  لاق :  كدنع ؟  نم  ؤملا  لاح  ام  بر ،  ای  لاق :  هلآ ،  هیلع و 
يدابع نم  نا  و  هتءاسم .  هرکءا  توملا و  هرکی  نم  ؤملا  هافو  یف  يددرتک  هلعاف  انءا  یـش ء  یف  تددرت  اـم  و  یئاـیلوءا ،  هرـصن  یلا 

ول و  رقفلا ، الا  هحلصی )   ) نم ال نینم  ؤملا  يدابع  نم  نا  و  کلهل .  کلذ  ریغ  یلا  هتفرص  ول  و  ینغلا ،  ال  هحلصی )   ) نم ال نینم  ؤملا 
یتح هلفانلاب  یلا  برقتیل  هنا  و  هیلع .  تضرتفا  امم  یلا  بحا  یـشب ء  يدابع  نم  دـبع  یلا  برقتی  ام  و  کلهل .  کلذ  ریغ  یلا  هتفرص 

یتلا هدی  هب و  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا  هعمس  اذا  تنک  هتبحءا ،  اذاف  هبحءا ، 
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(1143  .) هتیطعءا ینلءاس  نا  و  هتبجءا ،  یناعد  نا  اهب ، شطبی 

 : همجرت

 ، سدـق تحاـس  هب  جارعم  بش  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  دـش  هدرب  نوچ  دومرف )  ، ) مالـسلا هیلع  مولعلارقاـب ،  باـنج 
هب ار ، یتسود  نم  يارب  تناها  هک  یـسک  دـمحم ، يا  : " دومرف وت "؟ دزن  نم  ؤم  لاح  تسا  هنوگچ  ایآ  راـگدورپ ، يا  : " درک ضرع 
نآ لعاف  نم  هک  مدشن ،  يرما  چـیه  رد  ددرم  نم  و  منک .  دوخ  ناتـسود  يرای  رتدوز  زیچ  ره  زا  نم  و  هتـساخرب ،  نم  اب  ییوجگنج 

یـضعب اـنامه  .ار و  وا  يدـب  مراد  تهارک  نم  و  ار ، گرم  دراد  تهارک  متـسه :  ددرم  نـم  ؤـم  تاـفو  رد  هـک  يروـط  نآ  متـسه ، 
كاله نآ  ریغ  يوسب  ار  اهنآ  منادرگ  زاب  رگا  و  يزاین ،  یب  اـنغ و  رگم  ار  اـهنآ  دـنک  یمن  حالـصا  هک  دنتـسه  نم  نم  ؤم  ناگدـنب 

ریغ يوس  هب  ار  اهنآ  منادرگ  زاب  رگا  و  رقف ، رگم  ار  اهنآ  دنک  یمن  حالصا  هک  دنتسه  نم  نم  ؤم  ناگدنب  زا  یـضعب  انامه  .دندرگ و 
هک يزیچ  نآ  زا  دـشاب  نم  شیپ  رتبوبحم  هک  يزیچ  هب  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم  يوس  هب  دوش  یمن  کیدزن  .دـنوش و  كاله  نیا  زا 
یم کیدزن  هدـنب  نامه  و  دـنک ) یم  نم  هب  برقتم  ار  هدـنب  هک  ییاـهزیچ  نیب  رد  تسا  رتبوبحم  ضیارف  ینعی   ) .وا رب  مدومن  بجاو 
یم نآ  هب  هک  وا  شوگ  نم  مشاـب  یم  ار ، وا  متـشاد  تسود  هک  یتقو  سپ  ار ، وا  مرادـب  تسود  هکنآ  اـت  هلفاـن  هب  نم  يوس  هب  دوش 

شنابز و  دنیب ، یم  نآ  هب  هک  شمشچ  و  دونش ،
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اطع دهاوخب  يزیچ  نم  زا  رگا  و  ار ، وا  مهد  باوج  ارم  دهاوخب  رگا  .دنک  یم  ذخا  نآ  هب  هک  شتسد  و  دیوگ ، یم  نخس  نآ  هب  هک 
" .وا هب  منک  یم 

ینعمب تیرسءا  و  يرسم .  يرس و  تیرس  دیوگ : يرهوج  تسا .  بش  رد  نداد  ریـس  يانعم  هب  و  تسا ،  لوهجم  لعف  يرـسءا  حرش 
ناحبـس هفیرـش  هیآ  رد  نآ  دییقت  دـنیوگ ، ءارـسا  ار  بش  رد  ریـس  هک  نیاربانب  یهتنا  .زاجحلا  لهءا  هغل  فلءالاب ،  .الیل و  ترـس  اذا 

نیب هکنآ  اب  هدوب ،  مک  ءارسا  تدم  هکنآ  رب  دنک  تلالد  الیل  ریکنت  هطـساو  هب  هک  تسا  نآ  يارب  ای  ( 1144) الیل هدبعب  يرسءا  يذلا 
نیمه يارب  تسا  دـیرجت  رب  ینبم  هکنآ  اـی  ( 1145  .) هدومرف یئاهب  خیـش  هچنانچ  تسا ،  بش  لهچ  یـصقا  دجـسم  مارحلادجـسم و 

.الثم برقلا ،  ماقم  یلا  هب  يرسءا  يءا ،  تیدوهعم  هطساو  هب  شتاقلعتم  یقاب  تسا  هدش  فذح  یبنلاب  يرسا  و  تلالد . 

؟ دراد وت  شیپ  نم  ؤم  یتلزنم  ردق و  هچ  ینعی  نم ؟  ؤملا  لاح  ام  هلوق : 

لذ و يءا  هناهم .  هیف  لجر  لاقی :  هرقحتـسا .  يءا  هب ،  نواـهت  هب و  ناهتـسا  هب و  فختـسا  يءا  هناـها ،  اـیلو  یل و  ناـهءا  نم  هلوق : 
رد تسا .)   ) لعف هب  قلعتم  راج  تسا  نآ  رهاظ  و  تسا .  ندومن  لیلذت  ریقحت و  ندرمـش و  راوخ  تناها  هلمجاب ،  و  ( 1146  .) فعض
رد یلو .  هب  دـشاب  قلعتم  تسا  نکمم  و  تسا .  دوصقم  یلاعت  قح  رطاـخ  يارب  ادـخ و  هب  ناـمیا  يارب  نم  ؤم  تناـها  تروص ،  نیا 

اقلطم تسا  تناها  دوصقم  تروص ،  نیا 
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 . تسا تسود  بحم و  يانعم  هب  یلو  .دشاب و  یتیاغ  ره  يارب 

 . تسا نآ  راهظا  ای  گنج ،  يارب  جورخ  هبراحم ،  هب  هزرابم  زا  اجنیا  رد  دارم  و  جورخ .  يءا  ازورب ، زربی  لجرلا  زرب  ینزراب  هلوق : 

 . تسا ندروآ  تهارک  يانعم  هب  هءاس  زا  یمیم  ردصم  هتءاسم  هلوق : 

لوصوم هک  دـنک  یم  اضتقا  يوحن  تعانـص  دـیامرف : هللا ،  همحر  یئاهب ،  ققحم  خیـش  ینغلا  الا  هحلـصی  نم ال  يدابع  نم  نا  هلوق : 
یمن حالـصا  هک  ییاهنآ  هکنآ  زا  دـهد  رابخا  هک  تسین  نآ  ضرغ  هک  تسا  مولعم  نکیل  نآ ،  ربخ  رورجم  راج و  دـشاب و  نآ  مسا 

ار ربخ  میهد و  رارق  مسا  ار  فرظ  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ ،  تسا .  نآ  سکع  ضرغ  هکلب  .دنا  ناگدنب  ضعب  رقف  رگم  ار  اهنآ  دـنک 
سانلا نم  و  یلاعت :  يادخ  لوق  رد  ارنآ  لثم  دندرک  زیوجت  یـضعب  نکیل  و  تسا ،  موق  نیب  فراعتم  فالخ  هچرگ  نیا  و  لوصوم . 

 . فذح رب  دنک  تلالد  راج  دشاب و  فوذخم  ادـتبم  تاماقم  نیا  لاثما  رد  دـیاش  و  ( 1148  .) همالک یهتنا  ( 1147) ...انمآ لوقی  نم 
رارق ادـتبم  لیوءات  اب  ار  رورجم  راج و  هک  هدومرف  لقن  فاشک  بحاص  زا  و  تسین .  مه  هیوحن  هطباض  اب  فلاـخم  تروص ،  نیا  رد 

 . تسین زین  لیوءات  هب  جاتحم  دش  رکذ  هچنآ  ربانب  و  ( 1149  ،) میهد یم 

متا و ماظن  هب  فراع  هک  مدرم ،  عون  دیاش  هک  تسا  یلا  ؤس  هنظم  باوج  هابتـشا و  عفر  يارب  ماقم  نیا  رد  هلمج  نیا  رکذ  هک  نادب  و 
ار لاوس  هابتشا و  نیا  دنتسین ، یهلا  نماک  ياضف 
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تکالف رقف و  هب  هچ  يارب  دراد ، تلزنم  ماقم و  ردق  نیا  یلاعت  قح  هاگـشیپ  رد  نم  ؤم  هدنب  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  نآ  .دـنراد و 
لاوحا نم و  ناگدنب  تالاح  هک  دهد  یم  باوج  .دنوش  یم  دنمتورث  ینغ و  اهیـضعب  ارچ  تسین ،  لباق  ایند  رگا  .دـنوش و  یم  التبم 

ار اهیضعب  و  شلاح .  حالصا  يارب  منک  ریقف  ار  وا  دنک ، یمن  حالصا  زیچ  چیه  رقف  زا  ریغ  ار  اهنآ  یضعب  تسا :  فلتخم  اهنآ  بولق 
قح سدقم  هاگرد  رد  تسوا  هاج  زع و  نم و  ؤم  تمارک  ود  ره  نیا  و  منک .  دنمتورث  ار  اهنآ  دنکن ، حالـصا  تورث  يزاین و  یب  زج 

 . یلاعت كرابت و 

 ، ثیدح لوا  زا  هناک  تسا ،  لمک  نینم  ؤم  برق  ماقم  نایب  دعب  هلمج  هلمج و  نیا  رکذ  ثیدحلا  يدابع ...  نم  دـبع  یلا  ام  و  هلوق : 
الامجا لوا  هک  هدومرف  متخ  عورـش و  قیرط  نیدـب  هدومرف ،  ار  نینم  ؤم  لاح  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  بانج  يارب  هک 

ود ار  نینم  ؤم  نآ ،  زا  سپ  هتـساخرب ،  ییوجگنج  هزرابم و  هب  نم  اب  دـنک  وا  تناها  سکره  هک  هدومرف  ار  نینم  ؤم  قلطم  لاح  نایب 
ات رمءا  یف  تددرت  ام  دیامرف : هک  اجنآ  زا  هک  نینم ،  ؤم  هماع  یکی ،  هدومرف :  تمـسق ،  هس  تفرعم  لها  کلـسم  رد  هکلب  تمـسق ، 

رییغت اهنآ  بولق  لاوحا  رد  اـنغ  رقف و  و  دـنراد ، تهارک  توم  زا  هکنآ  لیلدـب  تساـهنآ ،  بجار  یلا  برقتی  اـم  دـیامرف : هک  اـجنآ 
تسین لمک  هب  عجار  تیصاخ  ود  نیا  .دهد و 
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صلاخ نم  ؤم  هکنآ  اـب  نآ  نتـشاد  تاـفانم  ثیدـح و  رهاـظ  هب  یلاکـشا  نیارباـنب ،  و  تسا .  ناـمیا  لـها  فراـعتم  هب  عجار  هکلب  ، 
هللا ناوضر  دیهـش ، خیـش  زا  ییاهب  خیـش  هک  یباوج  هب  جایتحا  ات  درادن ، دوش  رهاظ  هفیرـش  ثیداحا  زا  هچنانچ  درادن  توم  تهارک 

(1150) .دنک عوجر  ییاهب  نیعبرا  هب  تسا  بلاط  سک  ره  .دتفا  هدومن  لقن  امهیلع ،

تارقف نیا  تفرعم  لـها  دزن  رد  و  ثیدـح .  رخآ  اـت  دـبع  یلا  برقتی  اـم  دـیامرف : هک  اـجنآ  زا  دـندومرف  ار  لـمک  لاـح  ناـیب  مود ، 
لیذ هک  دـندش ، هلفان  برق  هب  برقتم  هک  اـهنآ  یکی  و  دـندش ، هضیرف  برق  هب  برقتم  هک  اـهنآ  یکی  تسا :  هفیاـط  ود  هب  طوبرم ) )

 . مییامن یم  لامجا  هجو  هب  هللاءاشنا  ماقم  ود  ره  هب  هراشا  نیا  زا  سپ  و  تساهنآ .  برق  هجیتن  اهنآ و  ماقم  هب  هراشا  ثیدح 

قلطم اـجنیا  رد  .اـشطب و  شطبی  شطبی و  هب  شطب  دـق  و  ( 1151  .) فنعلاب ذـخءالا  هوطـسلا و  هشطبلا ،  دـیوگ : رهوج  شطبی  هلوق : 
 . تسا قلطم  رد  زین  ارهاظ  فراعتم  لامعتسا  هکلب  هدش ،  هدارا  ذخا 

هیبنت

تیاور و  تسا .  هماع  هصاخ و  نیب  هروهـشم  ثیداحا  زا  حیحـص و  شدنـس  ثیدـح  نیا  دـیامرف : هللا ،  همحر  یئاـهب ،  ققحم  خـیش 
 ، تسا ثیدح  نیا  دنس  رد  هک  هدع  نیا  هدومرف :  نیعبرا  هیـشاح  رد  و  هدومرف .  لقن  یمک  توافت  اب  اهنآ  حاحـص  رد  ار  نآ  دندرک 
زا نیا  .دندرک و  ثیدح  ار  نآ  حیحص  قیرط  هب  هماع  و  تسا .  حیحص  تیاور  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  میهاربا  نب  یلع  اهنآ  زا  یکی 

قفتم روهشم  ثیداحا 
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(1152  .) یهتنا مالسا .  لها  شیپ  تسا  اهیلع 

هدش قح  هب  دیدرت  تبسن  زا  هک  تسا  یتاهیجوت  نایب  رد  لصف ، 

نونکا و  تسین .  رارکت  هب  جاتحم  اـجنیا  رد  و  ( 1153  ،) میداد ار  نینم  ؤم  تناها  حرش  ثیداحا ،  یـضعب  حرـش  رد  نیا ،  زا  شیپ  ام 
 . میهد یم  ار  نآ  رگید  تارقف  ضعب  حرش 

ثیداحا رد  هک  رگید  روما  زا  یـضعب  روط  نیمه  یلاعت ،  قح  هب  ددرت  تبـسن  زا  تسا  دراو  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  هک  نادـب 
هب کیره  و  هدیدرگ ،  املع  راظنا  دروم  یلاعت ،  قح  هب  ناحتما  ءادب و  تبسن  زا  تسا ،  روکذم  یهلا  میکح  باتک  رد  هکلب  هحیحص 

هجو هس  هب  نیعبرا  باتک  رد  هیلع ،  هللا  ناوضر  یئاهب ،  لجا  خیـش  هچنانچ  .دـندومرف  نآ  زا  یلیوءاـت  هیجوت و  دوخ  کلـسم  بسح 
 : مینک یم  نآ  هب  هراشا  ارصتخم  هک  هدومن  هیجوت 

.ددرت نم  رب  دشاب  زیاج  رگا  ینعی ،  تسا ،  رامضا  مالک  رد  هکنآ  لوا ، 

تـسا زیاج  دنتـسین ، ددرتم  اهنآ  ریغ  تئاسم  رد  دنتـسه و  ددرتم  دنرامـش  یم  مرتحم  هک  یناسک  تئاسم  رد  مدرم  نوچ  هکنآ  مود ، 
ردق و نم  شیپ  نم  ؤم  نوچ  تاقولخم  زا  کیچیه  هک  تسا  نآ  دوصقم  .دـننک و  رکذ  مارتحا  ضوع  هراعتـسا  قیرط  هب  ار  ددرت  هک 

.درادن تمرح 

تهارک هک  راضتحا  لاح  رد  نم  ؤم  هدـنب  يارب  دـنک  یم  یتاراـشب  معن و  راـهظا  تسا  ثیدـح  رد  هچناـنچ  یلاـعت  قح  هکنآ  موس ، 
ار دوخ  تسود  دراد  هدارا  هک  یـسک  لاـح  هب  ار  لاـح  نیا  هدومرف  هیبـشت  سپ  دـنک ، ادـیپ  رارق  راد  هب  تبغر  دـنک و  لـیاز  ار  توم 

سپ تسا ،  یگرزب  هدیاف  نآ  لابند  هک  یملا  هب  دنک  ملءاتم 
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دنک یم  راـهظا  اـمئاد  سپ  دوـش ، مک  شتیذا  هک  يروـط  هب  دـنک  دراو  وا  هب  ار  ملا  نـیا  هنوـگچ  هـکنیا  رد  دوـش  ددرم  صخـش  نآ 
(1154  .) یهتنا .دتفا  لوبق  دروم  ات  ار  تابغرم 

ینافرع هیجوت  رد 

نآ فارطا  رد  لیـصفت  ماهفا  زا  نآ  ندوب  دـیعب  هطـساو  هب  ام  و  تساهنیا ،  زا  ریغ  نآ  لاثما  باب و  نیا  رد  افرع  امکح و  هقیرط  اما  و 
 . مینک یم  رکذ  تسا  قوذ  اب  قفاوم  دشاب و  رابتعا  هب  کیدزن  يا  هزادنا  ات  هچنآ  و  میزادرپ ،  یمن  نآ  تامدقم  رکذ  هب  میهد و  یمن 

 ، یلویه تاملظ و  ملاـع  تاـیاهنلا  یهتنم  اـت  توربج  هورذ  تیاـهن  توکلم و  جوا  تیاـغ  زا  دوجو ، بتارم  عیمج  هک  تسناد  دـیاب 
طبر و قلعت و  فرـص  تسین و  یلالقتـسا  دوخ  زا  ار  يدوجوم  چـیه  تسا و  تیبوبر  تایلجت  بتارم  قح و  لالج  لاـمج و  رهاـظم 

هیهلا رماوا  عیطم  قـح و  رما  هب  تارخـسم  قـالطالا  یلع  اـهنآ  ماـمت  و  تسا ،  قـالطالا  یلع  قـح  سدـقم  تاذ  هب  یلدـت  رقف و  نیع 
نیا ( 1155  ) یمر هللا  نکلو  تیمر  اذا  تیمر  ام  و  یلاعت :  لاق  تسا :  رایـسب  هیناقرف  تاـیآ  رد  ینعم  نیا  هب  هراـشا  هچناـنچ  .دنتـسه 

لالقتـسا هب  تینانا  هب  يدرکن  یمر  وت  لاح  نیع  رد  يدرک و  یمر  وت  ینعی ،  تسا ،  نیرمـالا  نیب  رما  ماـقم  هب  هراـشا  یفن  تاـبثا و 
رد و  یتسه ،  یمار  وت  سپ  دش ، عقاو  یمر  وت  توکلم  کلم و  رد  وا  تردـق  ذوفن  وت و  تآرم  رد  قح  تردـق  روهظ  هب  هکلب  دوخ ،

تسا نآ  ریظن  و  تسا .  یمار  الع  لج و  قح  لاح  نیع 
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لامعا رارسا  نایب  رضخ  ترضح  هک  تسا  مالسلا ،  امهیلع  یسوم ،  رضخ و  هیضق  رد  فهک  هکرابم  هروس  رد  هک  يا  هفیرـش  تایآ 
تبـسن قح  هب  دوب  لامک  دروم  هک  دروم  کـی  رد  و  داد ، تبـسن  دوخ  هب  دوب  بیع  صقن و  دروم  هک  دروم  کـی  رد  دومرف : ار  دوخ 

.اندرءا و تفگ :  اجکی  و  کبر .  دارا  تفگ :  اجکی  و  تدرءا .  تفگ :  اج  کی  .درک  تباث  ار  تبسن  ود  ره  رگید  دروم  رد  و  داد ،
(1156) .دوب حیحص  همه 

یفوت رب  لکوم  توملا  کلم  هکنآ  اـب  ( 1157 ،) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  دـیامرف : یم  هک  یلاعت  يادـخ  هلوق  تسا  هلمج  نآ  زا 
لوسر تسا و  يداه  لـیئربج  هکنآ  اـب  ( 1158) .ءاشی نم  يدـهی  ءاشی و  نم  لضی  لـضملا :  يداـهلا و  وه  یلاـعت  هللا  تسا .  سوفن 

زا هیهلا  هحفن  روـط  نیمه  و  تسا .  لـضم  ناطیـش  و  ( 1159) .داه موق  لکل  رذـنم و  تنءا  اـمنا  تسا :  يداـه  مالـسلا ،  هیلع  مرکا ، 
.دمد یم  هیلیفارسا  هحفن  نیع  هب  لیفارسا  ترضح  روص 

لباقم رد  هک  دنتسه  هچ  ققحت ،  راد  مامت  و  ایبنا ، ریاس  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، لیئربج و  لیئارزع و  لیفارـسا و  رظن  کی  اب 
یف يذـلا  وه  دـنا : قح  هدارا  تردـق و  رهاظم  مامت  دوش ؟ هداد  تبـسن  يزیچ  اهنآ  هب  قح  هذـفان  هدارا  قالطالا و  یلع  کلم  کـلم 
ياج هب  بابـسا  مامت  تسا ،  تاببـسم  بابـسا و  هب  هجوت  ترثک و  رظن  نآ  و  رظن ، کی  هب  و  ( 1160  .) هلا ضرءالا  یف  هلا و  ءامـسلا 

تاببسم بترت  بیترت  مظن و  کی  اب  متا  ماظن  تسرد و  دوخ 
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تباث هب  ثداح  طبر  و  دتسیا ، یم  دوجو  هریاد  خرچ  میراد ،  زاب  راک  زا  رگا  ار  يا  هطساو  یببس و  كدنا  هک  دوش ، هرادا  بابـسا  رب 
دوـخ لاـحم  رد  هررقم و  تامدـقم  یناـبم و  اـب  یـسک  رگا  .دوـش و  تـمحر  كاـسما  ضیف و  ضبق  هررقم ،  طـیاسو  اـب  دـشابن  رگا 

برشم نیا  ( 1161  ) هیمالـسالا ءامکحلا  ضفا  هسالفلا و  ءامکحلاردـص و  بتک  هفـسالف  رد  و  نیخماـش ،  یناـفرع  بتک  اـصوصخ 
مامت ینافرع  قیقحت  هلحرم  رد  هک  دبای  یم  دوش و  یم  وا  رب  باوبا  نیا  حـتف  دـناسرب ، بلق  ماقم  هب  دـنک و  كاردا  ار  ینامیا  يالحا 
نانآ هسدقم  حاورا  ضبق  نینم و  ؤم  سوفن  هب  هلکوم  هکئالم  زا  یـضعب  نوچ  تسین .  نآ  رد  زاجم  هبئاش  ادبا  حیحـص و  اهتبـسن  نیا 

رد دیدرت  لزلزت و  تلاح  دننیب ، یم  ار  نینم  ؤم  تهارک  فرط  نآ  زا  و  یلاعت ،  قح  سدقم  رضحم  رد  دننیب  یم  ار  نینم  ؤم  تاماقم 
 . تسا هداد  تبسن  ار  تلالـض  تیاده و  یفوت و  لصا  هچنانچ  هداد ،  تبـسن  دوخ  هب  یلاعت  قح  ار  تلاح  نیمه  دیآ و  لصاح  اهنآ 

نـسح هب  جاتحم  برـشم  نیا  كاردا  یلو  تسا .  حیحـص  زین  نیا  ینافرع ،  کلـسم  بسح  هب  تسا  حیحـص  اهنآ  هک  روط  ناـمه  و 
 . يداهلا ملاعلا و  هللاو  تسا .  قوذ  تمالس  تفاطل و  هحیرق و 

هداد تبـسن  یلاعت  قح  هب  حـیابق  صیاقن  تسا و  مامت  نیع  لامک و  تقیقح  نیع  دوجو  تقیقح  نوچ  هک  دـنامن  هتفگان  هتکن  نیا  و 
هچ ره  تهج ،  نیا  زا  تسا  نهربم  ررقم و  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  دشابن  لوعجم  دوشن و 
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هب .دوش و  قحا  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  متا و  قح  هب  نآ  طـبر  دـشاب ، رتاربم  روتف  فعـض و  زا  دـشاب و  رتکیدزن  لاـمک  قفا  هب  ضیف 
تهج نیا  زا  .ددرگ و  دیعب  تبـسن  صقان  طبر  دوش  نوزفا  صیاقن  دودح و  دیآ و  بلاغ  یتسین  نییعت و  تملظ  هچ  ره  نآ ،  سکع 

رگا .دـنداد و  تبـسن  رتمک  ار  یکلم  يددـجت  لاعفا  و  دـنا ، هداد  تبـسن  رتشیب  قح  هب  تعیرـش  ناسل  رد  ار  یعادـبا  لاـعفا  هک  تسا 
هکنآ اب  هک  دمهفب  دناوت  یم  تقو  نآ  دهد ، زیمت  نسح  زا  ار  حـیبق  ابیز و  زا  ار  تشز  لامک و  زا  ار )  ) صقن رادـیب  یلد  زاب و  مشچ 

هب حـیابق  صیاقن و  زا  کیچیه  تسا و  لماک  لیمج و  شلاـعفا  ماـمت  تسا ،  بستنم  وا  هب  تسا و  قح  یلعف  یلجت  ققحت  راد  ماـمت 
رد میلعت و  لیاوا  رد  تسا ،  عیاش  مهیلع ،  هللا  ناوضر  امکح ، ناسل  رد  هک  ضرعلاـب ،  باـستنا  .درادـن و  باـستنا  سدـقم  تاذ  نآ 

 . تسا یلوا  اهنآ  زا  ندرک  رظنفرص  هک  تسا  یتاهابتشا  ماقم  نیا  رد  و  تسا .  هعیاش  تمکح 

.دنک مهوت  فراعم  زا  يراع  لهاج  تسا  نکمم  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  هدساف  تامهوت  ضعب  عفر  الوا ، هتکن  نیا  نایب  زا  دوصقم  و 

نآ زا  تسا  متا  قح  هب  نآ  تبـسن  دوش ، یم  عقاو  نییتوکلم  ضعب  زا  نوچ  یعاود  جرت ح  دـیدرت و  نیا  هک  تسا  نآ  ناـیب  اـیناث ، و 
.دوش یم  عقاو  ملاع  نیا  رد  هک  يروما 

و دهد ، زیمت  یعاود  حجرت  دیدرت و  نیا  رد  ار  صقن  لامک و  ههجو  دیاب  قیاقح  هب  فراع  ناسنا  زاب  هکنآ  اثلاث ، و 
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.دنک بلس  ار  صقن  تهج  و  دنادب ، بستنم  قح  هب  ار  لامک  تهج 

دیدرت ثیدح  زا  رگید  هیجوت  نایب  رد  میمتت 

هک تسا  نیا  نآ  و  هدیـسر .  رـصاق  فیعـض  رظن  هب  ماـیا  فلاـس  رد  هک  فیرـش  ثیدـح  هیجوت  يارب  تسیرگید  هجو  ماـقم  نیا  رد 
بوذجم ناگدنب  زا  هتسد  نیا  و  دندش ، بولق  بابرا  کلـس  رد  کلـسنم  هللا  یلا  ریـس  قح  رد  دنیایلوا و  افرع و  ای  دنوادخ  ناگدنب 

لامک دوخ و  یتح  ملاوع ،  زا  وا  ریغ  هب  رظن  تسا و  قح  سدـقم  تاذ  اهنآ  لامآ  هجوت و  هلبق  دـنیوا و  لاـثمیب  لاـمج  هتفیـش  قح و 
تـسا دوخ  تینا  تینانا و  ناشبولق  ههجو  و  لام ،  و  هاج ،  بح  تاملظ  رد  قرغتـسم  ایند و  فراـخز  رد  رمعنم  اـی  .دـنرادن و  دوخ ،

(1162  .) هللا ءامسءا  یف  نودحلملا  مه  .دنشاب و  هتشاد  سنا  لفحم  هب  يرظن  سدق و  ملاع  هب  یهجوت  هکنآ  نودب 

تهارک ملاع  نیا  هب  ناشهجوت  بسح  هب  و  دنتسه ، سدق  ملاع  هب  هجوتم  نامیا  رون  بسح  هب  اهنآ  هک  دنتـسه  نینم  ؤم  موس  هفیاط  و 
رد هچنانچ  هدومرف ،  دیدرت  هب  ریبعت  ییایند  یترخآ و  یقلخ و  یهلا و  یتوکلم و  یکلم و  بذاجت  نیا  زا  دنوادخ  .دنراد و  توم  زا 

یکلم و بذاـجت  نیا  تادوـجوم  زا  يدوـجوم  چـیه  رد  تسا  هدوـمرف  هنءاـک  تسا ،  دوـجوم  هیـضق  نیفرط  هب  بذاـجت  نیا  دـیدرت 
ار وا  هیهلا  هبذاـج  یفرط )  زا   ) و کـلم ،  ملاـع  هب  شهجوت  يارب  دراد  توـم  تهارک  یفرط  زا  تسین :  نم  ؤـم  هدـنب  لـثم  یتوـکلم 

تئاسم تهارک  یلاعت  قح  سپ ،  شلامک .  هب  ار  وا  ندناسر  يارب  دنک  شیوخ  هب  بذج 
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یکلم هبذاج  ایلوا  هک  اریز  دنتـسین ، نینچ  رگید  مدرم  اما  .دراد  توم  تهارک  دوخ  و  کلم ،  رد  تسوا  ياقب  اب  قواـسم  هک  دراد  وا 
.دندقاف ار  یتوکلم  هبذاج  ایند  رد  نیرمغنم  و  دنرادن ،

ذیملت و  داماد ، لیلج  دیس  ریبک ، ققحم  ماقم  نیا  رد  .دش و  روکذم  قباس  هجو  رد  هک  تسا  نامه  يارب  قح  هب  بذاجت  نیا  تبسن  و 
 . تسا لیوطت  بجوم  نآ  رکذ  هک  ( 1164) دنراد یتاقیقحت  وا  ( 1163) راوگرزب

دیامرف نینم  ؤم  لاح  حالصا  اهنیا  ریغ  انغ و  رقف و  اب  یلاعت  قح  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

یم كاله  دنریگب  ار  رقف  اهنآ  زا  رگا  دنکن ، حالـصا  رقف  زج  ارم  ناگدـنب  زا  یـضعب  هک  دـیامرف  یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا 
یلاعت قح  هچ  ره  هک  دوش  یم  مولعم  نآ  زا  دنوش ، كاله  نآ  نودب  دنوش و  حالصا  يزاین  یب  انغ و  اب  یضعب  روط  نیمه  و  دنوش ،

نینم و ؤـم  لاـح  حالـصا  يارب  روـما ، رگید  تشحو و  تینما و  مقـس و  تحـص  رقف و  اـنغ و  زا  دـیامرف ، یم  تمحرم  نـینم  ؤـم  هـب 
ؤم يالتبا  تدش  باب  رد  تسا  دراو  هک  يا  هریثک  ثیداحا  اب  درادن  تافانم  فیرـش  ثیدـح  نیا  و  تساهنآ .  بولق  تلاح  صیلخت 

بیبط کی  لثم  دوخ  میمع  لضف  هعـساو و  تمحر  هب  یلاعت  قح  هک  اریز  تاـیلب ،  ریاـس  هقاـف و  رقف و  عاـجوءا و  ماقـسءا و  هب  نینم 
هب لاـح  نیع  رد  دـهد و  یم  تورث  یکی  هب  یهاـگ  دـهد  یم  زیهرپ  اـیند  زا  يروطب  ار  سک  ره  هک  تسا  فوطع  راتـسرپ  جـلاعم و 

فوفحم يروط  وا  يارب  ار  انغ  تورث و  هکلب  دنک ، یم  رگید  ياهالب  هب  التبم  ار  وا  نامیا  صقن  لامک و  فعـض و  تدـش و  بسح 
وا هک  دنک  یم  تایلب  هب 
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لام و رد  ار  تداعس  هکنآ  هطساو  هب  دنک ، ریقف  ار  وا  رگا  هک  تسا  يروط  صخش  نیا  جازم  .دنک  یم  فرـصنم  وا  بح  ایند و  زا  ار 
یتقو یلو  .دتفا  یم  يدبا  تکاله  هب  نآ  لیـصحت  رد  دوش و  یم  ایند  هب  هجوتم  دناد ، یم  دیعـس  ار  ایند  لها  دـنیب و  یم  دـیاش  لانم 

ایند زا  یلخاد ،  یجراـخ و  تامدـص  تاـمحز و  هب  ار  نآ  درک  فوفحم  نآ  ندـشن  هتفیـش  يارب  تشاذـگ و  وا  سرتـسد  رد  ار  نآ 
ایند و رد  دورو  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  هک  تاـجوز ،  ددـعت  رد  هک  دومرف  یم  هلظ ،  ماد  اـم ، ماـظع  خـیاشم  زا  یکی  .دوش  فرـصنم 

نیع رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  یگرزب  ياـهراکهاش  زا  یکی  نیا  هک  دـبای  یم  دـش ، ـالتبم  نآ  هب  ناـسنا  هک  یتـقو  تسا ،  نآ  هب  هجوت 
.دیامن یم  فرصنم  نآ  زا  دنک و  یم  جراخ  ایند  زا  ایند  رد  دورو 

دیامرف و یم  فرـصنم  ایند  زا  ار  اهنآ  بولق  دنک و  یم  حالـصا  ار  اهنآ  دنک و  یم  التبم  رقف  هب  ار  نینم  ؤم  یهاگ  یلاعت  يادخ  سپ 
ایند شون  شیع و  رد  دنک  یم  نامگ  ناسنا  هک  لاح  نیح  رد  دنک و  یم  التبم  تورث  انغ و  هب  یهاگ  و  دـیامن ، یم  اهنآ  زا  يرادـلد 

نیملسم يارقف  لضف  هک  درادن  تافانم  لاح  نیع  رد  .دنراتفرگ و  تبیصم  التبا و  تمحز و  راشف و  رد  اهنآ  دنتـسه  رورـس  روس و  و 
حرـش هقباس  ثیداحا  زا  یکی  لیذ  رد  ار  باب  نیا  زا  يا  همـش  ام  .دوش و  مولعم  تایاور  زا  هچنانچ  دشاب ، رتشیب  زین  یلاعت  قح  شیپ 

(1165  .) میداد

تیب زا  رجاهم  هللا و  یلا  کلاس  يارب  زا  هک  نادب  كولس  قوذ و  لها  هقرط  بسح  هب  نآ  هجیتن  لفاون و  ضیارف و  برق  نایب  رد  ، لصف
لزانم و  تسا ،  تینانا  سفن و  تیب  تفاسم  نآ  ءادبم  هک  تسا  ینافرع  كولس  یناحور و  رفـس  کی  یقیقح  هبعک  يوس  هب  سفن  هملظم 

فلءا نیعبس  هللا  نا  هدش :  ریبعت  هیناملظ  هینارون و  بجح  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  یتوکلم  یکلم و  یسفنا و  یقافآ و  تانیعت  بتارم  نآ ، 
تاقلعت هیناملظ  ساندا  ای  کلم ،  تاـملظ  توکلم و  راونا  اـی  نیعت ،  تاـملظ  دوجو و  راونا  ینعی  ( 1166  .) هملظ رون و  نم  باـجح 

 ، هدش باجح  تفه  هب  ریبعت  عیمج  قیرط  هب  یهاگ  هیناملظ  هیرون و  بجح  رازه  داتفه  نیا  زا  و  هیبلق .  تاقلعت  هرهاط  راونا  هیناسفن و 
(1167  .) هدومرف يریبکت  یباجح  ره  قرخ  رد  هک  تسا  دراو  راهطا  همئا  زا  هیحاتتفا  تاریبکت  صوصخ  رد  هچنانچ 

و
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روهشم فراع  و  ( 1168) .دـنک عبـس  بجح  قرخ  نآ  رب  هدجـس  هک  تسا  ءادـفلا ، هل  یحور  هینـسح ،  تبرت  هب  هدجـس  عوضوم  رد 
: دیوگ

تشگ راطع  ار  قشع  رهش  تفه 

(1169  ) میا هچوک  کی  مخ  ردنا  زونه  ام 

هب قاـفآ  رد  ( 1171 :) دـندناسر ار  نآ  ددـع  یلک  باـجح  هس  هب  یهاـگ  و  ( 1170  .) هدـش ریبعت  هعبـس  فیاطل  هب  ریغـص  ناسنا  رد  و 
شیپ فورعم  لزنم  رازه  هب  طـسوت  قیرط  هب  یهاـگ  .دـنا و  هدرک  ریبعت  ( 1173  ) هثـالث بتارم  هـب  سفنا  رد  و  ( 1172  ) هثالث ملاوع 

هلظ ماد  يدابآ ،  هاش  لماک  فراع  خیش  و  ( 1174) .دنا هدومن  میسقت  لزنم  هد  هب  يرابتعا  هب  و  لزنم ،  دص  هب  يرابتعا  هب  و  نیریاس ، 
و بیترت .  نآ  هب  دـش  یم  تیب  رازه  عوـمجم  هک  یعیدـب  بولـسا  اـب  تشاد ،  یم  ررقم  تیب  هد  نیریاـس  لزاـنم  زا  یلزنم  ره  يارب  ، 

هـس هب  ار  لزانم  دـیامرف ، یم  تیاکح  نآ  زا  یلاعت  قح  هک  یناحور ،  ریـس  نآ  رد  مالـسلا ،  هیلع  نمحرلا ،  لـیلخ  میهاربا  ترـضح 
(1175  .) هدومرف ریبعت  سمش  هب  یموس  و  رمق ، هب  يرگید  و  بکوک ،  هب  یکی  زا  و  هدومرف ،  ریبعت  ماقم 

سدقم تاذ  تیاغ  و  تسا ،  سفنا  قافآ و  بتارم  لحارم و  نآ  لزانم  و  تسا ،  سفن  هملظم  تیب  یناحور  رفـس  ءادبم  هلمجلاب ،  و 
یمسا و و  رما ، رخآ  رد  تافصلا  ءامـسلا و  هیف  الحمـضم  و  لماک ،  ناسنا  يارب  رما  يادتبا  رد  تافـص  ءامـسا و  عیمج  هب  تسا  قح 

 . نآ ریغ  يارب  تسا  تانیعت  تافص و  ءامسا و  زا  ینیعت  یتفص و 

تینا و قرف  رب  مدق  کلاس  ناسنا  هکنآ  زا  سپ  و 
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رب مدق  درک و  ریـس  ار  تانیعت  لحارم  لزانم و  یئوجادخ  یلـصا و  دصقم  بلط  رد  دش و  جراخ  تیب  نیا  زا  تشاذگ و  دوخ  تینانا 
هب لد  هبعک  زا  ار  اهتب  دـنکرب و  تانئاک  تادوجوم و  همه  زا  لد  دومن و  قرخ  ار  هینارون  هیناملظ و  بجح  تشاذـگ و  کی  ره  قرف 
یب تهج  کـی  ور و  کـی  شلد  ههجو  دـندرک و  لوفا  شبلق  قفا  زا  سومـش  راـمقا و  بکاوـک و  تخیر و  ورف  یبآـم  تیـالو  دـی 
تاذ ءامسا و  رد  یناف  دش و  ( 1176  ) ضرءالاو تاومـسلا  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  شبلق  لاح  دش و  یهلا  ریغ ، هب  قلعت  ترودک 

رد قح  سپ  دـهد ، خر  قلطم  قعـص  دوش و  لـصاح  شیارب  یلک  وحم  دوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  لاـح  نیا  رد  سپ  دـیدرگ ، لاـعفا  و 
قح ناسل  هب  دنک و  شطب  قح  تردق  دی  هب  دنیبب و  قح  رصب  هب  دونشب  قح  عمـس  هب  دونـشب و  قح  عمـس  هب  دوش و  رگراک  وا  دوجو 

شمـشچ و دوش و  لال  رک و  روک و  قح  ریغ  زا  دنکن ، قطن  قح  زج  دنک و  قطن  قح  هب  و  دنیبن ، قح  زج  دنیبب و  قح  هب  و  دنک ، قطن 
برقتم لازال  هیقـشع  هوذج  نیدب  هک  قشع  ران  هوذج  هیهلا و  هبذج  اب  رگم  دوشن  لصاح  ماقم  نیا  .دوشن و  زاب  قح  هب  زج  شـشوگ 

حطش و هب  دزغلن و  تریح  يداو  نیا  رد  هک  دوش  يریگتـسد  وا  زا  تسا ،  یتاذ  بح  بیقع  هک  هیبوبر ،  هبذج  نآ  هب  و  دوش ، قح  هب 
.دیاین و راتفرگ  تسا ،  تینانا  يایاقب  زا  هک  نآ ،  زج 
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هبذج و  تسا ،  قشع  هوذج  زا  دبع  برقت  هبحءا .  یتح  هلفانلاب  یلا  برقتی  هنا  و  هلوقب :  تسا  هدش  ود  نیا  هب  هراشا  ثیدـح  نیا  رد 
 . تسا بح  زا  قح  هیهلا 

یششک دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

(1177) دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک 

و تسا .  هب ...  عمسی  يذلا  هعمس  تنک  نآ :  هجیتن  و  تسا ،  مات  یـشالت  قلطم و  لالحمـضا  یلک و  يانف  لفاون  برق  ياهتنم  سپ ، 
دروآ و دوخ  هب  ار  وا  دوش و  شلاح  لماش  هیلزا  تیانع  هک  دوش  هاگ  مامت ،  قعص  قلطم و  قحم  یلک و  وحم  مات و  يانف  نیا  زا  سپ 

تاحبـس فشک و  دنک و  ادیپ  هنینءامط  سنا و  تلاح  و  دهد ، تسد  وا  يارب  زا  وحـص  تلاح  و  دـیامرف ، شدوخ  تکلمم  هب  عاجرا 
فـشک ار ، اهنآ  مزاول  ار و  تاتباث  نایعا  اهنآ  رد  و  تافـص ،  تاذ  تآرم  رد  وحـص ، تلاح  نیا  رد  و  ددرگ ، وا  رب  لـالج  لاـمج و 

یناف مسا  نامه  رد  تسا ،  یمـسا  ره  عبات  شتباث  نیع  هکنیا  رد  تسا  لوا  ماقم  لثم  زین  ماـقم  نیا  رد  كولـس  لـها  لاـح  .دـیامن و 
وا رب  مسا  نامه  عباـت  تباـث  نیع  فشک  و  ددرگ ، وا  رب  مسا  ناـمه  فشک  زین  وحـص  لاـح  رد  و  دـنام ، یقاـب  مسا  ناـمه  هب  دوش و 

.ددرگ

توبن رد  ایبنا  فالتخا  رس  رد 

تالاح و فشک  و  ددرگ ، وا  رب  ادـبا  ـالزا و  نآ  مزاول  هتباـث و  ناـیعا  قلطم  فشک  مظعا و  عماـج  مسا  تحت  رد  لـماک  ناـسنا  سپ 
توبن تیمتاخ و  تعلخ  و  ددرگ ، وا  رب  اهنآ  لوصو  هشقن  كولس و  تیفیک  تادوجوم و  دادعتسا 
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زا هک  یمـسا  تبـسانم  هب  کی  ره  ناربمغیپ  رگید  .دیآ و  تسار  شمیقتـسم  يابیز  تماق  رب  تسا ،  قلطم  فشک  هجیتن  هک  یمتخ ، 
ریغ تیفرـشا و  صقن و  لامک و  باب  و  دننک ، مسا  نآ  هعبات  نایعا  فشک  نآ ،  هریاد  هعـس  هطیح و  رادقم  هب  دـنراد و  تیرهظم  نآ 

حابصم هلاسر  رد  ار  نآ  لیـصفت  هچنانچ  دنک ، عوجر  هیهلا  ءامـسا  تیعبت  هب  دوش و  عورـش  اجنآ  زا  توعد  هریاد  قیـضو  هعـسو  نآ 
(1178  .) میدرک رکذ  هیادهلا 

وا لاـمج  تآرم  رد  یلاـعت  قح  ددرگ و  یناـقح  دوـجو  وا  دوـجو  داد ، تسد  وـحملا  دـعب  وحـص  هک  تلاـح  نیا  زا  سپ  هلمجلاـب ، 
ددرگ و قفا  مه  هقلطم  تیـشم  اـب  دـشاب  لـماک  ناـسنا  رگا  .ددرگ و  تیـشم  اـب  قفا  مه  هکلب  دـیامرف ، هدـهاشم  ار  رگید  تادوـجوم 
وا دوخ  و  دـنک ، یم  شطب  دونـش و  یم  دـنیب و  یم  وا  هب  یلاعت  قح  لاـح  نیا  رد  و  ددرگ ، قح  یلعف  روهظ  ماـقم  نیع  وا  تیناـحور 
هللا تنج  هللا و  عمـس  هللا و  نیع  یلع  ثیدـحلا   ... هب رـصبی  هب و  عمـسی  قحلاـف  تسا :  یلعف  ملع  هلماـک و  تیـشم  قح و  هذـفان  هدارا 

 . يدینش هک  تساهنآ  نآ  هجیتن  تسا و  وحملا  دعب  وحص  ضیارف  برق  سپ  کلذ .  ریغ  یلا  ( 1179)

زا هک  تسا  یتلفغ  تلاح  نیا  زا  ریغ  وحملا  دعب  وحـص  نیا  هک  اریز  مییوگ ،  برق  ار  ترثک  هب  عوجر  وحـص و  نیا  هک  تسناد  دیاب 
يارب ترثک  هک  اریز  میتسه ،  عقاو  نآ  رد  ام  هک  تسا  یترثک  نیا  زا  ریغ  ضحم  يانف  زا  سپ  ترثک  رد  عوقو  نیا  و  تساـم ،  يارب 

باجح ام 
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ناوت و  ( 1180  ) هدـعب هلبق و  هیف و  هعم و  هللا  تیءار  ـالا و  ائیـش  تیءار  اـم  تسا :  هدـهاشم  تآرم  اـهنآ  يارب  و  قح ،  هجو  زا  تسا 
نآ لیصفت  .دوش و  قلطم  وحم  ضیارف  برق  هجیتن  نیاربانب ،  و  یتاذ ،  يانف  ار  ضیارف  برق  و  تسناد ،  یئامـسا  يانف  ار  لفاون  برق 

.دوب قاروا  نیا  روط  زا  جورخ  زین  هزادنا  نیمه  و  تسین ،  بسانم  نیا  زا  شیب  ماقم  نیا  رد 

تسا ییاهب  لجا  خیش  مالک  لقن  رد  لصف ، 

نیا رد  بولق  باحـصا  يارب  زا  هک  فیرـش ،  ثیدح  نیا  لیذ  رد  دـیامرف ، نیعبرا  رد  هیلع ،  هللا  ناوضر  یئاهب ،  فراع  لیلج  خـیش 
.دـشخب و تایح  ار  حابـشا  میمر  دـنک و  رطعم  ار  حاورا  ماشم  هک  تسا  يا  هیقوذ  تاحیولت  هیرـس و  تاراشا  هیلاـع و  تاـملک  ماـقم 
ات دـنک  بلـس  دوخ  زا  تحار  تادـهاجم  تاضایر و  هب  هک  یـسک  رگم  ددرگن  اهنآ  تقیقح  رب  علطم  دوشن و  اهنآ  ینعم  هب  تیادـه 
 ، تسا مورحم  اهنآ  فراعم  جنگ  زا  تسا و  ربخیب  اهنآ  رارسا  زا  هک  یـسک  اما  .دسرب و  اهنآ  بلطم  هب  دشچب و  اهنآ  برـش  زا  هکنآ 
نآ میب  تسا و  میظع  رطخ  رد  تاملک  نیا  ندینش  زا  وا  سپ  هیندب ،  تاذل  رد  نتفر  ورف  هیند و  هیناسفن  ظوظح  رد  رامغنا  هطـساو  هب 

هداس قیرط  هب  ماقم  نیا  رد  ام  و  ( 1181) .اریبک ولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت  دـیامن ، داحتا  لولح و  مهوت  دوش و  داحلا  راتفرگ  هک  تسا 
ناطلـس يالیتسا  نایب  و  برق ،  رد  تسا  هغلابم  مالک  نیا  هک  مییوگ  سپ  .دـشاب  کیدزن  ماهفا  هب  اـت  مییوگ  نخـس  لواـنتلا  لهـس  و 

هدنب رهاظ  رب  تبحم 
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لحم هب  منک  بذج  ار  وا  متـشاد  تسود  ار  هدنب  یتقو  هک  تسا  نآ  ملعءا ،  هللاو  دارم ، سپ  .دـشاب  یم  شنلع  وا و  رـس  شنطاب و  و 
 ، توربج راونا  ذخا  رب  منک  رـصق  ار  وا  ساوح  توکلم و  رارـسا  رد  منک  قرغتـسم  ار  وا  رکف  و  سدق ،  ملاع  هب  میامن  هجوتم  سنا و 

دوش و بیاغ  دوخ  زا  هکنآ  ات  ددرگ  جوزمم  وا )  ) نوخ تشوگ و  اب  تبحم  و  برق ،  ماقم  رد  دـنامب  تباث  لاح  نیا  رد  وا  مدـق  سپ 
: دنا هتفگ  هچنانچ  مدرگ .  وا  شوگ  مشچ و  هلزنم  هب  نم  هکنآ  ات  دوش  وحم  شرظن  زا  رایغا  سپ  ددرگ ، لفاغ  شیوخ  سح  زا 

یفخی کیف ال  ینونج 

وبخی کنم ال  يران  و 

راصبالا عمسلا و  تنءاف 

(1182  ) بلقلا ناکرالا و  و 

(1183  .) هماقم عفر  همالک ،  یهتنا 

تسا یسوط  ققحم  مالک  لقن  رد 

دوخ زا  نوچ  فراع  دیامرف : یـسودقلا ،  هرـس  هللا  سدـق  یـسوط ،  ریـصن  هجاوخ  نیمدـقتملا ،  لمکا  نیرخءاتملا و  لضفا  بانج  و 
عیمج و  قح ،  ملع  رد  قرغتـسم  ار  مولع  همه  و  قح ،  تردق  رد  قرغتـسم  ار  اهتردق  مامت  دنیب  یم  دش ، لصتم  قح  هب  دـش و  عطقنم 

قح سپ  دـنیب ، یم  وا  هیحان  زا  ضئاـف  وا و  زا  رداـص  ار  تادوجو  تـالامک  تادوجو و  ماـمت  سپ  وا ، هدارا  رد  قرغتـسم  ار  تادارا 
یهتنا .دوش  هللا  قالخا  هب  قلختم  لاـح  نیا  رد  فراـع  سپ  ددرگ ، وا  دوجو  ملع و  تردـق و  رـصب و  عمـس و  ماـگنه  نیا  رد  یلاـعت 

 . هماقم ولع  یف  دیز  ( 1184  ،) همالک

نآ صخلم  هک  تسا  یمالک  ماقم  نیا  رد  زین  ار  یسلجم  ققحم  بانج  و 
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رگا و  تمادن .  ترسح و  زج  دنامن  یقاب  يزیچ  اهنآ  زا  دومن ، ناطیـش  توهـش و  هار  رد  دوخ  ياوق  فرـص  رگا  ناسنا  هک  تسا  نآ 
رـصب عمـس و  وا  رـصب  عمـس و  سپ  یناحور ،  ياوق  هب  ار  اهنآ  دـنک  لیدـبت  دـنوادخ  درک ، دـنوادخ  تعاط  هار  رد  فرـص  ار  اـهنآ 

عمس نآ  اب  ربق  رد  و  دنکن ، ادیپ  فعض  رصب  عمس و  نآ  توم  هطساو  هب  .دونـشب و  ار  هکئالم  تاملک  عمـس  نآ  اب  و  ددرگ ، یناحور 
هب تسا .  رصب  عمس و  ياراد  یناحور  رصب  عمس و  نیا  هطـساو  هب  تمایق  رد  و  دوش ، عقاو  باوج  لا و  ؤس  یناحور  رـصب  یناحور و 
 : هدومرف یلاعت  قح  هیطع  اطعا و  نیا  هطـساو  هب  .دندرگ و  روشحم  رک  روک و  دنتـسین ، رـصب  عمـس و  نیا  ياراد  هک  ییاهنآ  فالخ 

 . تسین تبارغ  زا  یلاخ  ناشیا  زا  مالک  نیا  و  ( 1185  .) ثیدحلا هب ...  يذلا  هعمس  تنک 

همتت

ثیدح رد  لاکشا  و  تاحبتـسم .  زا  تسا  لضفا  تابجاو  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  دیامرف )  ) یئاهب لجا  خیش 
عوفدـم دـشاب ، يواسم  تسا  نکمم  هک  اریز  تسین ،  بجاو  تیلـضفا  اـب  مزـالم  نیا  و  هدومرف ،  ار  بجاو  ریغ  تیلـضفا  یفن  هک )  )

نیا زا  تسا  هدومرف  انثتسا  هیلع ،  هللا  ناوضر  دیهش ، خیش  و  تاغل .  رثکا  رد  دراد  تیلـضفا  رب  تلالد  بیکرت  وحن  نیا  هکنیا  هب  تسا 
 . بجاو مود  تسا و  بحتسم  لوا  هکنآ  اب  رسعم ، نداد  تلهم  راظنا و  زا  تسا  لضفا  هک  تسا  نید  ءاربا  یکی ،  ار : يدراوم  تیلک 

در زا  هک  تسا ،  مالس  هب  ادتبا  مود ، 
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هـشقانم کی  ره  رد  یـضعب  و  ( 1186  .) یهتنا کـلذ .  ریغ  یلا  تعاـمج ،  هب  ار  زاـمن  تسا  درفنم  هداـعا  موـس ،  تـسا .  لـضفا  نآ 
.درادن موزل  نادنچ  نآ  رکذ  هک  دندومن 

مالس در  الثم  دنـشابن ، مه  خنـس  زا  هچرگ  تسا  لضفا  تابحتـسم  زا  تابجاو  هک  تسا  نآ  فیرـش  ثیدح  رهاظ  هک  تسناد  دیاب  و 
اذهل و  دیآ ، یم  دیعب  يردـق  رظن  هب  هچرگ  نیا  و  هللا .  لوسر  ترایز  همیظع و  هسردـم  يانب  بودـنم و  جـح  زا  تسا  لضفا  بجاو 

نآ رب  تلالد  لـیلد  هکنآ  زا  دـعب  یلو  ( 1187  ،) مه خـناسم  هب  داد  صاـصتخا  تسا  نکمم  هدوـمرف  هللا ،  همحر  یـسلجم ،  موـحرم 
زاـمن و لـثم  درک ، هضحم  هیدـبعت  ضیارف  هب  ار  هضیرف  فارـصنا  يوعد  تسا  نکمم  و  تفگ .  نینچ  ناوتن  داعبتـسا  درجم  هب  درک ،

لمءات زا  یلاخ  زین  نیا  هچرگ  نآ .  ریغ  مالـس و  در  رـسعم و  راـظنا  لـیبق  زا  رگید ، ضیارف  هن  نآ ،  لاـثما  تاـکز و  جـح و  هزور و 
.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو  تسین . 

نوثالثلا سماخلا و  ثیدحلا 

مجنپ یس و  ثیدح 

نب دمحا  نع  ییحی ،  نب  دمحم  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  نیملسملا ،  مالسالا و  دامع  یلا  لصتملا  دنسلاب 
تنءا تنک  یتئیشمب  مدآ ،  نباای  هللا :  لاق  مالسلا :  هیلع  اضرلا ، نسحلاوبءا  لاق  لاق ،  رصن ، یبءا  نب  دمحم ) نب   ) دمحءا نع  دمحم ،

کباصءا ام  ایوق ، اریـصب  اعیمـس  کتلعج  یتیـصعم .  یلع  تیوق  یتمعنب  و  یـضیارف ،  تیدءا  یتوقب  و  ءاشت ، ام  کسفنل  ءاشت  يذلا 
کنم کتانسحب  یلوءا  ینءا  کلذ  و  کسفن .  نمف  هئیس  نم  کباصءا  ام  و  هللا ،  نمف  هنسح  نم 
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(1188  .) نولءاسی مه  لعفءا و  امع  لءاسءا  یننءا ال  كاذ  و  ینم .  کتائیسب  یلوءا  تنءا  و  ، 

 : همجرت

هچنآ دوخ  يارب  یهاوخ  یم  هک  ینآ  وت  نم  تساوخ  هب  مدآ ،  رسپ  يا  : " دومرف یلاعت  يادخ  هیلع :  هللا  مالس  اضر ، ترـضح  دومرف 
انیب و اونـش ، ار  وت  مداد  رارق  نم .  تیـصعم  رب  يدش  اناوت  نم  تمعن  هب  و  ارم ، تابجاو  يدروآ  اج  هب  نم  ییاناوت  هب  و  یهاوخ ،  یم 
هب متـسه  یلوا  نم  هکنیا  يارب  تسا ،  وت  دوخ  زا  يدب  زا  ار  وت  دسرب  هچنآ  و  تسا ،  دنوادخ  زا  ییوکین  زا  ار  وت  دـسرب  هچنآ  .اناوت 

شـسرپ اـهنآ  منک و  یم  هچنآ  زا  موشن  شـسرپ  نم  هک  اریز  نم ،  زا  تدوخ  ياـهیتشز  هب  یتـسه  یلوا  وت  و  وـت ، زا  وـت  ياـهییوکین 
" .دنوش

رکذ رگا  تامدقم  لیـصفت  اب  هک  هعیبطلا  لبق  ام  هیلاع  مولع  زا  تسا  يا  همهم  لئاسم  هب  هیلاع  بلاطم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  حرش 
ار لئاسم  نآ  زا  یـضعب  هدرک  یـشم  راصتقا  طسوت و  قیرط  هب  راچان  سپ ،  تسا ،  لیوطت  بجوم  قاروا و  نیا  روط  زا  جراخ  دوش ،

 . نالکتلا هللا  یلع  .دنچ و  یلوصف  نمض  رد  میراد  یم  روکذم  ناهربلا  هجیتن  قیرط  هب 

تسا ماقم  ود  قح  ءامسا  يارب  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

ود نآ ،  ریغ  تردق و  تایح و  ملع و  لیبق  زا  تافص  ءامسا و  ریاس  يارب  زا  هکلب  هتمظع ،  تلج  یلاعت  قح  تیشم  يارب  زا  هک  نادب 
 : تسا ماقم 

تهج هدـحاو و  تیثیح  هب  دوجولا  بجاو  سدـقم  تاذ  هک  تسا  هتـسویپ  ناهرب  هب  هک  تسا ،  هیتاذ  تافـص  ءامـسا و  ماـقم  یکی ، 
عیمج عمجتسم  تالامک و  لک  هضحم  هطیسب 
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هچ ره  و  هیدوجو ،  هطیـسب  تیثـیح  هب  دـنک  عوجر  لـالج  لاـمج و  تافـص  ءامـسا و  تـالامک و  عیمج  و  تسا ،  تافـص  ءامـسا و 
لامک و فرـص  تسا ،  فرـص  دوجو  دوجو و  فرـص  شـسدقم  تاذ  نوچ  و  تسا .  مادـعا  روصق و  صقن و  تسا  دوجو  ياروام 

 . هلک هایح  هلک  هردق  هلک ،  ملع  تسا :  فرص  لامک 

هیلـالج و توـعت  هب  یلجت  هبترم  تسا و  هیتاذ  تافـص  ءامـسا و  هب  روـهظ  ماـقم  هک  تسا ،  هیلعف  تافـص  و  ءامـسا )  ) ماـقم رگید ، و 
هجو ماقم  و  ( 1190  ...) مهعبار وه  الا  هثلث  يوجن  نم  ام  و  ( 1189  .) مکعم وه  تسا :  هیمویق  تیعم  ماقم  ماقم  نیا  و  تسا .  هیلاـمج 
تسا هقلطم  تیشم  ماقم  و  ( 1192  .) ضرالا تاومسلا و  رون  هللا  تسا :  تیرون  ماقم  و  ( 1191  .) هللا هجو  مثف  اولوت  امنیءا  تسا :  هللا 

هللا لها  ناـسل  رد  نآ  يارب  زا  و  ( 1194) .اهسفنب هیشملا  قلخ  هیشملاب و  ءایـشالا  هللا  قلخ  ( 1193  .) هللا ءاشی  نءا  الا  نو  ؤاشت  اـم  و  : 
رخالا و لوـالا و  وه  هلوقب :  یهلا  باـتک  هفیرـش  هیآ  رد  تسا  هدـش  هراـشا  ماـقم  ود  ره  هب  و  تسا .  يرگید  باـقلا  تاحالطـصا و 

 . هوجو یضعب  هب  ( 1195  .) نطابلا رهاظلا و 

تانیعت یهجو  هب  تادوجوم  عیمج  هیتوکلم و  هیکلم و  تادوجوم  عیمج  هب  دراد  هیمویق  هطاـحا  هقلطم  هیلعف  تیـشم  ماـقم  هلمجلاـب ، 
هکلب نآ ،  رد  دابع  تیـشم  يانف  تیرهظم و  هیلعف و  تیـشم  زا  ماقم  نیا  بسح  هب  .دنـشاب و  یم  نآ  رهاظم  یهجو  هب  و  دنتـسه ، نآ 

 ، نآ زا  اهنآ  نوئش  عیمج  دابع و  دوخ  تیتآرم  تیرهظم و 
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تالامک وت و  تاذ  ینک ،  یم  تیشم  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  نم  تیـشم  هب  مدآ ،  رـسپ  يا  تسا :  هدومرف  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
یمر هللا  نکلو  تیمر  اذا  تیمر  ام  و  ینم :  تیـشم  تانیعت  رهاظم و  زا  تتالامک  دوخ و  وت  هکلب  تسا ،  نم  تیـشم  نیع  هب  وت  تاذ 

.درادن یموزل  نآ  رکذ  هک  تسا  تایآ  رابخا و  زا  هریثک  دهاوش  ینافرع  بلطم  يارب  زا  و  ( 1196)

ققحم و  ( 1197 ،) دـناد یم  یلعف  ماقم  نیمه  زا  ترابع  ایـشا  هب  ار  یلاعت  قح  یلیـصفت  ملع  هرـس ،  سدـق  یقارـشا ،  لـیلج  خیـش  و 
نامه ار  لیصفت  ملع  هرـس ،  سدق  نیهلءاتملاردص ،  ترـضح  و  ( 1198  .) هدومرف تیعبت  وا  زا  باب  نیا  رد  هرـس ،  سدـق  یـسوط ، 

هب ار  اهنآ  مالک  حور  هدنـسیون  و  تسین .  ناشیا  یـضرم  قالطا  روط  هب  راوگرزب  ود  نیا  مالک  و  ( 1199) .دناد یم  طیسب  تاذ  ماقم 
 . تسین ماقم  نیا  بسانم  هک  ینایب  هب  مناد  یم  یظفل  ار  عازن  مناد و  یم  عجار  رما  کی 

هچ و  ضارعا ،  اـی  هیعیبط ،  هیکلم  اـی  هیهلا ،  هیـسدق  رهاوج  زا  هچ  ددرگ ، ققحتم  ققحت  راد  رد  هچ  ره  هک  دـش  مولعم  ناـیب  نیا  زا  و 
یتوقب هک  دـش  تسرد  سپ ،  .دـنوش  ققحتم  قح  توق  هطاـحا  تردـق و  ذوفن  تیموـیق و  هب  اـهنآ  ماـمت  لاـعفا  فاـصوا و  تاوذ و 

یلع تیوق  یتمعنب  و  دـیامرف : هچنانچ  تسا ،  هعماـج  تمعن  هعـساو و  تمحر  ماـقم  هقلطم  تیـشم  ماـقم  نیمه  و  یـضئارف .  تیدءا 
 . یتیصعم

ضیوفت ربج و  هلئسم  هب  هراشا  رد  لصف ، 

بهذم و  هدومن ،  ضیوفت  ربج و  هلئسم  هب  هحضاو  هراشا  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
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اریز تسا ،  هدومرف  رکذ  بولق  باحصا  هقیرط  تفرعم و  لها  کلـسم  قباطم  تسا ،  نیتلزنم  نیب  هلزنم  نیرما و  نیب  رما  هک  ار ، قح 
هب يدرک و  تیـشم  وت  تسا :  هدومرف  هتـسناد  قح  تیـشم  هب  ار  اهنآ  مه  و  هدومن ،  هدـنب  يارب  توق  نایتا و  تیـشم و  تابثا  مه  هک 

هعساو تمحر  طسب  هک  نم  تمعن  هب  و  تسا ،  نم  هوق  روهظ  وت  هوق  و  يدومن ،  هضیرف  نایتا  وت  تسا ،  رهاظ  وت  تیـشم  نم  تیـشم 
، دوشن زین  قلطم  تابثا  هچنانچ  اقلطم ، تادوجو  فاصوا و  لاعفا و  دوش  یمن  بلس  وت  زا  سپ  دش ، لصاح  تیـصعم  رب  وت  هوق  تسا 
 ، يراد تیصعم  تعاط و  رب  تیوقت  دوخ  هوق  هب  و  تسا ،  نآ  نیعت  روهظ و  نم و  تیشم  رد  یناف  وت  تیـشم  و  يدرک )   ) تیـشم وت 
هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هدوب  یلاکشا  هنظم  نوچ  نآ ،  زا  سپ  و  تسا .  نم  توق  تردق و  روهظ  وت  تردق  توق و  لاح ،  نیا  اب  و 

ینافرع یقوذ  یناـهرب و  یمکح  هجو  هب  ار  لاکـشا  نآ  عفر  داد ، تبـسن  دـیاب  قح  هب  زین  ار  یـصاعم  لـیاذر و  صیاـقن و  نیارباـنب ، 
لامک و تسوا  هسدـقم  هیحان  زا  هچنآ  تهج  نیا  زا  تسا ،  ءاـهب  لاـمج و  تیریخ و  لاـمک و  فرـص  نوچ  یلاـعت  قح  هک  هدومرف 
صقن و هچنآ  و  تسا ،  لامج  تیمامت و  لصا  لامک و  نیع  دوهش ، بیغ و  رد  یتسه ،  تقیقح  دوجو و  ماظم  هکلب  تسا ،  تیریخ 

زا عجار و  نیعت  مدع و  هب  تسا  لابو  رش و  هلیذر و 
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زا دـشاب  یم  کلم  گنت  هئـشن  تعیبط و  ملاـع  رد  هک  يرورـش  هکلب  تسین ،  قح  زا  ضاـفم  لـعج و  قلعتم  هک  تسا  تیهاـم  مزاول 
تانـسح تالامک و  تاریخ و  زا  هچنآ  سپ ،  .دوشن  لعج  قلعتم  اهنآ  نیب  داضت  و  تسایند ،  ملاع  ییاـنگنت  تادوجوم و  نیب  داـضت 

ام هللا و  نمف  هنـسح  نم  کـباصءا  اـم  هدومرف :  هچناـنچ  تسا ،  قلخ  زا  تسا  تیـصعم  رـش و  صقن و  هچنآ  و  تسا ،  قـح  زا  تسا 
تاریخ و همشچرس  زا  هیتوکلم  هیکلم و  تاریخ  عیمج  هیوارخا و  هیوایند و  تاداعس  عیمج  سپ ،  کسفن .  نمف  هئیـس  نم  کباصءا 

تادوجوم دوخ  ناصقن  یتاذ و  روصق  زا  رگید  ملاع  ملاع و  نیا  رورـش  ترخآ و  ایند و  ياهتواقـش  عیمج  و  هدـش ،  هضافا  تاداعس 
لـصا یب  تداعـس  بناج  رد  تسایـشا ،  یتاذ  هکلب  تسین  لعاج  لعج  قلعتم  تواقـش  تداعـس و  هک  تسا  فورعم  هچنآ  و  تسا . 

هکلب تسین ،  یتداعـس  ار  تایهام  زا  یتیهام  تاوذ و  ره  زا  یتاذ  و  تسا ،  قح  بناج  زا  ضاـفم  لوعجم و  تداعـس  هک  هچ  تسا ، 
عجار و تیهام  هب  تواقش  هک  اریز  تسا ،  حیحص  تواقش  بناج  رد  .دنک و  عوجر  تیهام  تیثیح  هب  مات  تواقش  ضحم و  كاله 

همءا نطب  یف  یقش  یقشلاو  همءا ،  نطب  یف  دیعس  دیعـسلا  فورعم  ثیدح  و  تسا .  لعج  هبترم  نود  هکنآ  يارب  تسا ،  لوعجم  ریغ 
 . تسین بسانتم  نآ  رکذ  تسا و  تافص  ءامسا و  ملع  هب  قلعتم  هک  تسا  يرگید  ینعم  ار  ( 1200)

تسا يرگید  هبش  هنظم  یناهرب ،  قح  بلطم  نیا  نایب  زا  دعب  نوچ  و 
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نآ ضیوفت و  ربج و  مزلتـسم  همیدق  هبجاو  تردـق  لزع  رورـش  بناج  رد  تادوجوم و  لزع  تاریخ  بناج  رد  هک  تسا  نآ  نآ  و  ، 
هکنیا هب  نآ  تیفیک  قیقحت  قباس و  بلطم  رب  لیلد  ناسل  رد  هدومرف  نآ  عفد  ناهرب ،  هقیرط  نافرع و  کلـسم  رد  تسا  ررقم  فالخ 
تابثا تیولوا  تابثا  نیا  رد  هک  قح ،  سدقم  تاذ  زا  دنتسه  تائیـس  هب  یلوا  اهنآ  و  ناگدنب ،  زا  تسا  تانـسح  هب  یلوا  یلاعت  قح 

 . تسا نیفرط  زا  باستنا 

تبـسن يدابملا  ءادبم  هب  تاریخ  تبـسن  هک  تسا  نآ  يارب  ناگدـنب  هب  نآ  باستنا  لصا  تاریخ و  رد  هدـنب  زا  قح  تیلوا  نایب  اما  و 
سپ تسا ،  هضاـفا  لـعج و  هب  نکمم  رد  تاذ و  نیع  بجاو  رد  نآ  و  تسا ،  دوجو  یتاذ  تاریخ  هک  اریز  تسا ،  تاذـلاب  دوجو و 

متا هضافا ،  تیرهاظ و  تبـسن  نآ  و  تسا ،  نکمم  نآ ،  رهظم  روهظ و  تآرم  و  تسا ،  هنءاش  یلاعت  بجاو  زا  تاریخ  هضافا  لصا 
هک اریز  تسا ،  ظوفحم  تبـسن  ود  ره  نکیل  تسا ،  سکع  هب  رورـش  تائ و  یـس  رد  اـما  و  تسا .  یلباـق  تیرهظم و  تبـسن  نیا  زا 
وا هب  ضرعلاـب  سپ  تیعبت ،  رارجنا و  قـیرط  هب  تسا  رورـش  لـلخت  تاریخ  نیا  همزـال  و  تسا ،  تاریخ  تسا  ضاـفم  قـح  زا  هچنآ 
هک اجنآ  دومرف : ار  ینعم  ود  نیا  رظن  ود  هب  زین  هفیرـش  هیآ  رد  هچنانچ  تسا .  تاـیهام  روصق  تاوذ و  ناـصقن  زا  تاذـلاب  بستنم و 

نم لک  لق  دیامرف : هدومرف ،  لحمضم  ار  صیاقن  تارثک و  هدرک و  هبلق  تدحو  ناطلس 
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هنـسح نم  کباصءا  ام  دـیامرف : هتـشاد ،  ررقم  ار  طیاسو  هدومرف و  هظحالم  ضرعلاب  ار  ترثک  لـلخت  هک  اـجنآ  و  ( 1201  .) هللا دنع 
(1202  ) هیالا هللا ...  نمف 

دنوش لاؤس  تادوجوم  رگید  دنکب و  هچنآ  زا  دوشن  لا  ؤس  یلاعت  قح  هکنآ  نایب  رد  لصف ،

و تسین ،  وا  هیتاذ  تایلجت  سدـقم و  تاذ  زج  یـضرغ  تیاـغ و  قح  قلطم  لـعف  يارب  زا  هک  دـنیوگ  هفـسالف  زا  نیققحم  هک  نادـب 
اریز دشاب ، هتـشاد  يرگید  تیاغ  دوخ  سدقم  تاذ  یلجت  روهظ و  دوخ و  تاذ  زج  ءایـشا  داجیا  رد  سدـقم  تاذ  هک  تسین  نکمم 

ای دشاب و  ریغ  هب  تبوثم  ندیـسر  عفن و  لاصیا  ولو  دشاب ، یتیاغ  ره  يارب  دنک ، يداجیا  تاذ  ریغ  تیاغ  دصق و  هب  هک  یلعاف  ره  هک 
مزلتـسم نیا  و  تسا ،  نآ  مدـع  زا  یلوا  شیارب  نآ  دوجو  تسا و  نآ  هب  لکمتم  دـشاب ، تدـمحم  اـنث و  اـی  تفرعم  تداـبع و  يارب 

 . تسا لاحم  تاهجلا  عیمج  نم  بجاو  تاذـلاب و  ینغ  قالطالا و  یلع  لماک  سدـقم  تاذ  رب  نآ  و  تسا ،  عافتنا  روصق و  صقن و 
ضارغا و دوخ  لاعفا  رد  تادوجوم  ریاس  اـما  و  ( 1203  .) لعفی امع  لءاـسی  ـال  تسین و  تیمل  زا  لا  ؤس  تیملوا و  لاـعفا  رد  سپ ، 
هب ندیـسر  هللا و  باب  هب  لوصو  ناشلاعفا  تیاغ  نیبوذجم  نیبرقم و  قح و  لامج  قاشع  سپ ،  .دوخ  تاذ  ریغ  دنراد  رگید  دـصاقم 

دوخ تاذ  رب  دیاز  ضرغ  دوخ  فعـض  تدش و  صقن و  لامک و  بسح  هب  تادوجوم  رگید  و  تسا .  یهلا  سدق  تحاس  هللا و  ءاقل 
تاذ هچناـنچ  و  تسا ،  تاـهجلا  عـیمج  نم  بجاو  تـسا ،  تاذـلاب  بـجاو  تـسا و  قـلطم  لاـمک  هـک  يزیچ  هلمجلاـب ،  .دـنراد و 

شسدقم
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 . تادوجوم ریاس  فالخ  هب  تسا ،  تاذ  يارو  یتیمل  زا  اربم  زین  شلاعفا  تسا ،  تیمل  زا  اربم 

هلـسلس عیمج  دـصقم  تیاغ  تادوجوم و  همه  لامآ  هبعک  تسا ،  قالطالا  یلع  عیمج  قلطم و  لماک  شـسدقم  تاد  نوچ  اـضیا ، و 
یـصقان ره  تاذلاب و  صقان  تادوجوم  رگید  هک  هچ  درادـن ، دوخ  يارو  يدـصقم  و )  ) تیاغ یلامآ و  هبعک  دوخ  و  تسا ،  تانیاک 

يارب زا  و  تسا ،  سدـقم  تاذ  لاعفا  تاکرح و  همه  تیاغ  سپ  تسا ،  هیف  بوغرم  یلماک  ره  هچنانچ  هرطفلاب ،  تسا  هنع  بورهم 
(1204  .) نولءاسی مه  لعفی و  امع  لاسی  الف  تسین  دوخ  زج  یتیاغ  سدقم  تاذ  دوخ 

رد و  تسا ،  لیمج  تاذ  نآ  لظ  هک  دوجو ، هریاد  ماظن  تسا ،  لاـمک  لاـمج و  ياوصقلا  تیاـغ  رد  شـسدقم  تاذ  نوچ  اـضیا ، و 
هدـیاف ضرغ و  تیاغ و  تیمل و  زا  لا  ؤس  سپ  تسا ،  روصتم  ياهماظن  متا  یلک  ماظن  نیا  و  تسا ،  نکمم  لامک  ياوصقلا  تیاـغ 

لامجا و قیرط  هب  یلاعت  قح  و  هدـش ،  عقاو  فورعم  لا  ؤس  تفه  رد  نیعل  سیلبا  زا  هچنانچ  تسا ،  ناصقن  لهج و  يور  زا  یلا  ؤس 
دیابن لا  ؤس  دروم  شلعف  لامک  تیاغ  هطـساو  هب  یلاـعت  قح  سپ ،  ( 1205  .) هداد باوج  کی  اهنآ  ماـمت  زا  نسحا  هجو  هب  هلداـجم 

.العف اتاذ و  اهنآ  صقن  هطساو  هب  دنوش  لا  ؤس  دروم  تادوجوم  رگید  و  دوش ،

لا ؤس  دروم  سپ  تسا ،  ناقتا  تیاغ  رد  دوش  رداص  وا  زا  یلعف  ره  تسا ،  قالطالا  یلع  میکح  هکنآ  هطـساوب  یلاـعت  قح  اـضیا ، و 
.رگید تادوجوم  فالخ  هب  دوش ، دیابن 

یلاعت قح  اضیا ، و 
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نینچ تادوجوم  رگید  و  تسوا ،  تیهام  حارـص  تقیقح و  لـصا  تاذ و  قاـح  زا  دوش ، رداـص  شـسدقم  دوجو  زا  یلعف  ره  نوچ 
تیـشم و هدارا و  نوچ  و  تادوجوم .  رگید  فـالخ  هب  تسا ،  لـطاب  وا  رد  تیمل  هب  لا  ؤس  تسا و  تاذـلاب  لـعاف  وا  سپ  دنتـسین ،

عبطلاب تیلعاف  ههبش  و  تسا ،  هردقلا  هدارالاب و  تیلعاف  نیع  سدقم  تاذ  نآ  رد  تاذلاب  تیلعاف  تسوا ،  سدقم  تاذ  نیع  تردق 
دوش یم  نیملکتم  ياه  ههبش  زا  يریثک  لح  نآ  هب  و  تسا ،  نهربم  دوخ  لحم  رد  هک  تسا  يا  هفیرش  ثحابم  زا  یکی  نیا  .دیاین و 

 . هیهلا فراعم  هقرفتم  باوبا  رد 

نوچ سپ ،  .دوش  مولعم  يرگید  يارب  کی  ره  تیلع  قیرط  هب  تسا و  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  اه  هلمج  نیا  طابترا  تانایب  نیا  زا  و 
زا تلع  نیا  .دـنوش و  لآ  ؤس  دنتـسین  نینچ  نوچ  نارگید  و  دـنک ، هچنآ  زا  دوشن  لا  ؤس  تسا ،  متا  ماظن  مامت و  لامک  رد  قح  لعف 

هدنب زا  دـشاب  تائیـس  هچ  ره  هک  تسا  نآ  تلع  نیا  .دـشاب و  تائیـس  هب  یلوا  هدـنب  دـشاب و  تانـسح  هب  یلوا  وا  هک  تسا  نآ  يارب 
.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو  .دشن  روکذم  هک  دوش  تسرد  طابترا  نیا  زین  رگید  تانایب  اب  .دشاب و  قح  زا  دشاب  تانسح  هچ  ره  دشاب و 

نوثالثلا سداسلا و  ثیدحلا 

مشش یس و  ثیدح 

ناوفـص نع  یـسلایطلا ،  دلاخ  نب  دمحم  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا ،  هقث  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
 : لوقی مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمس  لاق  ریصب ، یبءا  نع  ناکسم ،  نبا  نع  ییحی ،  نب 
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املف رودقم ، هتاذ و ال  هردقلاو  رصبم ، الو  هتاذ  رصبلاو  عومسم ،  هتاذ و ال  عمسلاو  مولعم ،  هتاذ و ال  ملعلا  انبر و  لجوزع  هللا  لزی  مل 
هردقلاو رـصبملا ، یلع  رـصبلاو  مالـسلا ،  هیلعومـسملا  یلع  عمـسلاو  مولعملا ،  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا ،  ناک  ءایـشالا و  ثدحءا 

ملف تلقف :  لاق  لعفلاب .  هثدـحم  هفـص  هکرحلا  نا  کلذ !  نع  هللا  یلاعت  لاقف :  لاق  اکرحتم ؟ هللا  لزی  ملف  تلق :  لاق  .رودـقملا  یلع 
(1206  .) ملکتم لجوزع و ال  هللا  ناک  هیلزءاب ،  تسیل  هثدحم  هفص  مالکلا  نا  لاقف :  لاق  املکتم ؟ هللا  لزی 

 : همجرت

شتاذ ملع  هکنآ  لاح  دوب و  ام  راگدرورپ  لجوزع  دنوادخ  هشیمه  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص ،  ترضح  مدینش  دیوگ  ریـصبوبا 
هکنآ اب  دوب  شتاذ  ییاـنیب  و  دوبن ، دوش  یم  هدینـش  هک  يزیچ  عومـسم و  هکنآ  اـب  دوب )  ) شتاذ ییاونـش  و  دوبن ، مولعم  هکنآ  اـب  دوب 

ملع دش  عقاو  مولعم ،  دش  دوجوم  ار و  ءایشا  دومرف  داجیا  نوچ  سپ  دوبن ، يرودقم  هکنآ  اب  دوب  شتاذ  یناوت  و  دوبن ، يا  هدش  هدید 
كرحتم دنوادخ  هشیمه  سپ   " مدرک ضرع  تفگ  .رودقم  رب  وا  تردق  و  رصبم ، رب  وا  رصب  و  عومسم ،  رب  وا  عمـس  و  مولعم ،  رب  وا 

ملکتم ادخ  هشیمه  سپ   : " متفگ تفگ  .داجیا " هب  تسا  یثداح  تفـص  تکرح  انامه  نیا ،  زا  تسا  رترب  دـنوادخ  : " دومرف دوب "؟
" .دوبن ملکتم  هکنآ  لاح  لجوزع و  دنوادخ  دوب  تسین ،  یلزا  هک  تسا  یثداح  تفص  مالک  : " دومرف هدوب "؟ 

هتاذ ملعلاو  هلمج  و  تسا ،  لاز  ربخ  انبر  رهاظ  بسح  هب  انبر  لجوزع  هللا  لزی  مل  هلوق :  حرش 
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 ، تسین تیبوبر  تیلزا  تاـبثا  دوصقم  هک  اریز  دوشن ، لـصاح  دوـصقم  دـیاین و  سیلـس  ینعم  بسح  هب  یلو  تسا ،  نآ  يارب  لاـح 
انبر هک  تسا  لمتحم  و.دوش  یم  دوصقم  هدافتـسا  بیکرت  نیا  عومجم  زا  تفگ  ناوت  و  مولعم .  زا  لبق  تسا  ملع  تیلزا  تابثا  هکلب 
هللا لزی  مل  دوش : نینچ  ریدقت  دنک ، یم  نآ  رب  تلالد  هتاذ  ملعلا  هلمج و  و  دشاب ، فوذحم  ربخ  دشاب و  لاز  مسا  عبات  دشاب و  عوفرم 

 ، لازی لاز ،  هن  دشاب ، یم  لوزی  لاز ،  نیارب )   ) انب و  دنک ، افتکا  عوفرم  هب  دـشاب و  همات  لاز  تسا  لمتحم  و  هتاذ .  ملعلا  املاع و  انبر 
.امئاد تسا  مات  هک  لوزی  فالخ  هب  امئاد ، تسا  صقان  لازی  یضام  هک 

.دش دوجوم  مولعم  ار و  ءایشا  درک  داجیا  نوچ  ینعی ،  .اجنیا  رد  تسا  همات  ناک  مولعملا  ناک  و  هلوق : 

لـصاح داجیا  هب  هک  یتفـص  ینعی ،  دشاب ، يردصم  ینعم  هلمجلاب  و  دشاب ، هوقلاب  لباقم  لعفلاب  تسا  لمتحم  لعفلاب  هثدـحم  هلوق : 
 . میراد یم  روکذم  ار  نآ  زا  یضعب  ماقم  تبسانم  هب  هک  تسا  يا  هفیرش  ثحابم  ثیدح  نیا  رد  .دوب و  دناوتن  قح  تفص  دوش 

تسا تاذ  اب  قح  تافص  تینیع  نایب  رد  لصف ، 

عمـس و تردق و  ملع و  لثم  هدومرف ،  هقیقح  هیلامک  تافـص  اب  قح  سدقم  تاذ  تینیع  هب  هراشا  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  نادـب 
ناهرب قباطم  قح  بهذم  هب  هراشا  ام  و  تسا .  هلاسر  نیا  روط  زا  جراخ  نآ  لیصفت  هک  تسا  يا  همهم  ثحابم  زا  یکی  نیا  .رصب و 

 . مییامن یم  تفرعم  لها  هقیرط  امکح و  نیتم 

هچنآ هک  هتسویپ  حوضو  هب  دوخ  لحم  رد  هک  نادب 
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لـصا کی  زج  ققحت  راد  رد  و  تسا ،  یتسه  تقیقح  لصا  دوجو و  نیع  هب  عجار  تسا ،  مامت  لامج و  سنج  زا  لاـمک و  خنـس  زا 
نیع تـالامک  عیمج  رگا  و  تسا .  دوجو  تقیقح  نآ  و  تسین ،  تسا  تاریخ  ماـمت  ءاـشنم  تـالامک و  ماـمت  همـشچرس  هک  فیرش 

ققحت راد  رد  لصا  ود  دیآ  مزال  دشاب ، هتشاد  تیئود  وا  اب  ییادج و  وا  زا  نایعا  قاح  رد  هوجو  زا  یهجو  هب  دشابن و  دوجو  تقیقح 
هب هکلب  تسین ،  لاـمک  تیهاـم  موهفم و  بسح  هب  تسا ،  لاـمک  هچ  ره  سپ ،  تسا .  رایـسب  دـسافم  مزلتـسم  نیا  و  دـشاب ، قـقحم 

دوجو نآ  لصا و  کی  تسا ،  ققحم  رمالا  سفن  قاح  نایعا و  نتم  رد  هچنآ  و  تسا ،  لامک  نایعا  نتم  رد  لوصح  ققحت و  هطساو 
.دنک عوجر  تسا ،  دوجو  تقیقح  نآ  هک  لصا ،  کی  هب  تسا  لامک  هچنآ  سپ  تسا ، 

 ، تسا اربم  وا  سدق  تحاس  زا  اقلطم  بیکرت  و  تسا ،  تاهجلا  عیمج  نم  ضحم  طیـسب  دوجو  تقیقح  هک  هدیـسر  حوضو  هب  زین  و 
یلقع بیکرت  دنک ، لزنت  دوخ  تقیقح  لصا  زا  رگا  .دـشاب و  یقاب  دوخ  تقیقح  صولخ  دوخ و  تاذ  تحارـص  لصا  هب  هک  یمادام 
بیرغ رما  بیکرت  طیـسب و  تاذ  بسح  هب  نکیل  دوش ، ضراع  يراط و  وا  رب  نآ ،  لزانم  دـهاشم و  تبـسانم  بسح  هب  یجراخ ،  و 

 . تسا یضرع 

: دوش هدافتسا  هفیرش  هدعاق  ود  تانایب  نیا  زا  و 

دوجوم هک  تیثیح  نامه  زا  و  هدراف ،  تهج  هدحاو و  تیثیح  هب  تسا  تالامک  لک  تاهجلا  عیمج  نم  طیسب  هکنآ  یکی ، 
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هک یتهج  زا  تسا  ملاع  و  تسا ،  قداص  وا  رب  هیلالج  هیلامج و  تافـص  ءامـسا و  ریاس  و  تسا ،  دـیرم  یح و  رداـق و  ملاـع و  تسا 
هل عوضوم  ءامسا و  میهافم  فالتخا  اما  و  لقع .  رد  یتح  رابتعا  فالتخا  نودب  تسا ،  ملاع  هک  یتهج  زا  تسا  رداق  و  تسا ،  رداق 

هفلتخم میهافم  هک  هدیـسر  حوضو  هب  و  تیـسن ،  هینیع  تقیقح  رد  فـالتخا  هب  طوبرم  تسا ،  طرـشب  ـال  هیلقع  میهاـفم  هک  تاـغل ، 
.دوش و عازتنا  هدحاو )   ) تیثیح زا  هیلامک  میهافم  لک  هک  تسا  مزال  قباس  نایب  نیا  هب  هکلب  دوش ، یم  عازتنا  دـحاو  یـش ء  زا  لامک 

لزنت تهج  زا  تسا و  ضرعلاـب  نیا  تسا ،  نینچ  تاـنکمم  ضعب  رد  هچناـنچ  دوش ، عزتـنم  هفلتخم  تاـیثیح  زا  لاـمک  میهاـفم  رگا 
 . ضرعلاب تسا  مادعا  اب  نآ  کباشت  دوجو و  تقیقح 

ود عبت  هب  زین  .دشاب و  تاهجلا  عیمج  نم  طیسب  دیاب  تسا  ریخ  لامک  فرـص  تاهجلا و  عیمج  نم  لماک  هچنآ  هکنآ  مود ،  هدعاق  و 
زین مدع  صقن و  تسین و  تاهج  عیمج  زا  لماک  دشاب ، یبیکرت  روط  ره  دراد ، هار  بیکرت  وا  رد  هچنآ  هک  دش  هدافتـسا  رگید  هدعاق 

 . تسین قلطم  طیسب  تسا  صقان  هچنآ  و  دراد ، هار  وا  رد 

نم لماک  درادن ، هار  وا  رد  اقلطم  تسا ،  ریغ  هب  قلعت  رقف و  ناکما و  مزلتسم  هک  بیکرت ،  تسا و  مات  طیـسب  نوچ  یلاعت  قح  سپ ، 
دوجو هکنآ  نودب  تسا ،  یتسه  تیهام  حیرـص  تقیقح و  لصا  وا  و  تسا ،  تافـص  ءامـسا و  عیمج  ياراد  تسا و  تاهجلا  عیمج 

هب بوشم  وا 
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هک بیکارت ،  رش  تشاد ،  هار  وا  رد  دوجو  ریغ  رگا  هچ  تسا ،  دوجو  فرص  سپ  دشاب ، لامک  ریغ  هب  بوشم  وا  لامک  دوجو و  ریغ 
تسا و تردق  فرص  تسا و  تایح  فرص  تسا و  ملع  فرـص  سپ  تشاد ،  هار  وا  رد  تسا ،  مدع  دوجو و  زا  بیکرت  زا  ترابع 
عمسلاو و هردقلا  هتاذ و  ملعلاو  مالسلا :  هیلع  قداص ،  ماما  شیامرف  دش  تسرد  سپ ،  تسا .  تالامک  ریاس  عمـس و  رـصب و  فرص 

 . هتاذ رصبلا 

قح فاصوا  میسقت  رد  امکح  مالک  لقن  قیقحت :  لقن و 

: دنا هدومن  میسقت  هنوگ  هس  رب  ار  یلاعت  قح  تافص  یهلا  يامکح  هک  نادب 

نآ لاثما  تیلزا و  اقب و  تابث و  تایح و  لثم  هضحم ،  هیقیقح  تافص  دنا : هدومن  مسقنم  مسق  ود  هب  ار  نآ  و  هیقیقح .  تافص  لوا ، 
ار تفـص  وحن  ود  نیا  .دارم و  رودـقم و  مولعم و  هب  دراد  هفاضا  هک  هدارا  تردـق و  ملع و  لـثم  هفاـضالا ،  تاذ  هیقیقح  تافـص  و  ، 

.دنناد تاذ  نیع 

 . نآ لاثما  تیرداق و  تیملاع و  تیمحار و  تیقازر و  تیئدبم و  لثم  هضحم .  هیفاضا  تافص  مود ، 

، دنناد سدقم  تاذ  رب  دیاز  ار  تفص  وحن  ود  نیا  و  نآ .  لاثما  تیحوبس و  تیدرف و  تیسودق و  لثم  هضحم .  هیبلس  تافـص  موس ، 
عاجرا تیدجوم  هدحاو  هفاضا  هب  ار  تافاضا  عیمج  هچنانچ  دننک ، عاجرا  تسا ،  ناکما  بلس  هک  دحاو ، بلس  هب  ار  بولس  عیمج  و 

(1207) .دننک عاجرا  هیرون  هضافا  هیقارشا و  هفاضا  هب  ار  تافاضا  ءادبم  و  دنیامن ،

هیقیقح و تافص  رد  تینیع  تامیسقت و  نیا  و 
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ناهرب قفاوم  تسین و  مامت  هدنسیون  شیپ  دندرک  هماقا  نآ  رب  ناهرب  دندرک و  رکذ  هک  يروط  هب  هیبلس  هیفاضا و  تافـص  رد  تدایز 
 ، مینک یموهفم  ترثک  هب  رظن  دیآ و  شیپ  تافص  ءامسا و  میهافم  باب  رگا  هک  اریز  تسین .  ینافرع  حیحـص  رابتعا  یمکح و  نیتم 

یلاعت قح  هک  دیآ  مزال  مینادب  هیبلس  ای  هیفاضا و  فاصوا  نیع  ار  تاذ  رگا  هچنانچ  و  مینادب .  تاذ  نیع  دیابن  ار  تافص  زا  کیچیه 
هیرابتعا و میهافم  سفن  یلاعت  قح  دیآ  مزال  میناد ،  هیقیقح  فاصوا  نیع  رگا  روط  نیمه  ددرگ ، هیبلس  تیثیح  نیع  هفاضا و  ضحم 
ءامسا و عیمج  مییامن ،  ار  تافـص  ءامـسا و  ققحم  قادصم  فاصوا و  قیاقح  هظحالم  رگا  و  کلذ .  نع  یلاعت  ددرگ ! هیلقع  یناعم 
و تسا ،  یموهفم  رابتعا  رد  طقف  رداق  تیرداق و  ملاع و  تیملاـع و  نیب  قرف  و  دـشاب ، سدـقم  تاذ  نیع  هیقیقح  هیفاـضا و  تاـفص 

 . نآ ریغ  تیقلاخ  تیقزار و  یتح  دنک ، عوجر  هیتاذ  تینامحر  تیمیحر و  هب  هیفاضا  فاصوا  عیمج 

يزیچ هب  عاـجرا  هیقیقح  فاـصوا  رد  دـندومن و  عاـجرا  هدـحاو  هفاـضا  هب  ار  تاـفاضا  ناـکما و  بلـس  هب  ار  بولـس  عیمج  هکنیا  و 
فاصوا رد  هن  تاـفاضا و  بولـس و  رد  هن  دوشن ، عاـجرا  يرگید  هب  اـهنآ  زا  کـیچیه  میزادـنا ،  میهاـفم  هب  رظن  زاـب  رگا  دـندرکن ،

.دنک عوجر  هبجاو  هدحاو  تقیقح  هب  زین  هیقیقح  فاصوا  عیمج  دوش ، رظن  قیاقح  هب  رگا  و  هیقیقح ، 

سدقم تاذ  اب  فاصوا  تینیع  قیقحت  رد 

 ، میهافم بسح  هب  اقلطم  هیفاضا  هیقیقح و  فاصوا  هک  تسا  نآ  يرظن  تمکح  ناسل  هب  فاصوا  باب  رد  قیقحت  هلمجلاب ، 
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هبترم ود  فاصوا  يارب  زا  اهتنم  تسا .  سدقم  تاذ  نیع  مامت  تقیقح ،  بسح  هب  و  دنتـسین ، هسدـقم  تاذ  نیع  کیچیه  فلتخم و 
ماقم یکی ،  و  تیرداـق .  تردـق و  تیملاـع و  درک و  ملع  عازتنا  نآ  زا  ناوت  هک  تسا ،  هیتاذ  فاـصوا  تاذ و  هبترم  یکی ،  تسا : 
لیبـق زا  هیبلـس ،  فاـصوا  اـما  .درک و  ناوت  تیرداـق  تردـق و  تیملاـع و  ملع و  موهفم  عازتـنا  زین  نآ  زا  هک  تسا ،  هیلعف  فاـصوا 

هک اریز  اهنآ ، هب  تبسن  تسا  ضرعلاب  قادصم  سدقم  تاذ  سدقم و  تاذ  مزاول  زا  اهنآ  هیهیزنت ،  ءامسا  و  تیحوبس ،  تیـسودق و 
بلـس نآ  مزاول  زا  و  تسوا ،  تقیقح  لـصا  هک  اریز  تسا ،  قداـص  وا  رب  تاذـلاب  قـلطم  لاـمک  تسا و  قـلطم  لاـمک  یلاـعت  قـح 
ءادبم ار  سدقا  ضیف  هب  یلجت  ماقم  بولق  باحـصا  تفرعم و  لها  و  تسا .  صقن  بلـس  یـضرع  قادـصم  لامک  و  تسا ،  صیاقن 
یمن ریغ  ار  سدـقم  ضیف  هـب  یلجت  و  ( 1208 ،) دنرامـش هیلعف  فاصوا  ءادبم  ار  سدـقم  ضیف  هب  یلجت  ماقم  و  دـنناد ، هیتاذ  ءامـسا 

دـصقم زا  اهنآ و  هقیرط  هب  تافـص  ءامـسا و  زا  ثحب  هب  دوش  یم  رجنم  نآ  فارطا  رد  ثحب  .دـنناد و  یمن  زین  نیع  هچناـنچ  دـنناد ،
 . میوش یم  جراخ 

لها رد  .دنا و  هتسناد  زجع  مدع  ار  تردق  لهج و  مدع  زا  ترابع  ار  ملع  و  دندرک ، عاجرا  هیمدع  روما  هب  ار  قح  تافـص  یـضعب  و 
داتـسا زا  تیعبت  هک  تسا  ( 1209  ،) یمق دیعـس  یـضاق  لیلج ،  فراع  موحرم  دراد  ینعم  نیا  هب  رارـصا  مدید  هک  ار  یـسک  تفرعم 

هک دوخ ،
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باوج نامز  فلاس  رد  ام  و  ( 1211  .) تسا روکذم  دیحوت  حرـش  رد  هک  ینایب  هب  هدومن  ( 1210  ،) تسا یلعبجر  الم  موحرم  ارهاظ 
 . میداد یناهرب  هجو  هب  رابخا ، ضعب  رهاوظ  هب  ار  وا  تاکسمت  باوج  روط  نیمه  و  ار ، وا  ناهرب 

تسا داجیا  زا  لبق  ملع  نایب  رد  لصف ، 

لحم هک  لزا ،  رد  دوخ  تالولعم  هب  تسا  داجیالا  لـبق  ملع  هدومرف  نآ  هب  هراـشا  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  هفیرـش  ثحاـبم  زا  و 
لبق ای  تاذ .  نیع  ای  تسا  تاذ  رب  دیاز  ایآ  ای  لیـصفت .  ای  تسا  لامجا  قیرط  هب  ایآ  هک  نآ  تیفیک  نآ و  لصا  تسا  میظع  فالخ 
ریاس داریا  در و  زا  هتخادرپ  بلطم  قیقحت  هب  اـم  و  ( 1212  .) تسا دوجوم  موق  بتک  رد  نآ  لیـصفت  هک  .داجیالا  عم  ای  تسا  داجیالا 

 . مینک یم  رظنفرص  لاوقا 

ملع هک  هدومرف  نآ  هب  هراشا  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  نآ  نافرع  باحـصا  ناهرب و  بابرا  شیپ  تسا  ققحم  هچنآ  هک  نادب 
هب ریـصب )  ) هکنیا هب  هدومرف  تسا  یلیـصفت  وا  ملع  هکنیا  هب  هراـشا  و  تسا .  تاذ  نیع  نآ  و  تسا ،  لزا  رد  داـجیا  زا  لـبق  مولعم  هب 

تارصبم و دوهش  عمس  رصب و  هک  اریز  تسین ،  یعومسم  هک  یتروص  رد  تسا  عیمس  تسین و  يرصبم  هک  یتروص  رد  تسا  ءایـشا 
ءایشالا ثدحءا  اذاف  دیامرف : هک  اجنآ  تسا  هدومرف  یلیصفت  ملع  هب  هراشا  اضیا ، و  تسا .  حضاو  هچنانچ  الیصفت ، تسا  تاعومـسم 

هکلب هدرکن ،  ادـیپ )  ) هزات ققحت  ملع  داجیا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  هک  اریز  ثیدـحلا  مولعملا ...  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا ،  ناـک  و 
ادیپ لولعم  رب  عوقو  ندوب  ققحتم  زا  دعب 
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 . مینک یم  نایب  ار  مولعم  رب  ملع  عوقو  يانعم  نیا  زا  سپ  ام  و  هدرک . 

قح هک  دش  مولعم  نیا  رب  قباس  لصف  رد  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هفـسالف  نیققحم  قیرط  هب  ینامیا  فیرـش  بلطم  نیا  نایب  اما  و 
عمجتسم تالامک و  عیمج  عماج  دراد  هک  يا  همات  تدحو  تطاسب و  اب  دوجو  فرص  و  تسا ،  لامک  فرص  دوجو و  فرص  یلاعت 

 ، تسا تیئیـش  هلمجلاب ال  تسا و  روصق  صقن و  مدع و  تسا  نوریب  وا  دوجو  هطیح  زا  هچنآ  و  لامک ،  وحن  هب  تسا  تادوجو  همه 
تـسا لاـمک  قلطم  هب  ملع  قلطم  لاـمک  هب  ملع  و  تسا ،  لاـمک  هب  صقن  تبـسن  سدـقم  تاذ  نآ  هب  دوجو  بتارم  رگید  تبـسن  و 

الزا تسین  جراخ  تادوجوم  زا  يا  هرذ  وا  ملع  هطیح  زا  هکنآ  اب  تسا  طیسب  یلک  یلیصفت  فشک  نیع  نیا  و  روصق ، صقن و  نودب 
(1213) .درادن هار  نآ  رد  بیکرت  ترثک و  هجو  چیه  هب  ادبا ، و 

نایعا و  یئامـسا ،  عمج  ماقم  تیدحاو و  ترـضح  ماقم  رد  تسا  تافـص  ءامـسا و  عیمج  عمجتـسم  یلاعت  قح  افرع ، هقیرط  هب  اما  و 
تیدـحا و ماقم  زا  تاذ  قلطم  یلجت  و  لزا ،  رد  داجیا  زا  لبق  عمج  ترـضح  رد  تسا  هیهلا  ءامـسا  مزاول  زا  تادوجوم  عیمج  هتباـث 

فـشک دـحاو و  یلجت  هب  تسا ،  تادوجوم  عیمج  هتباـث  ناـیعا  هک  تسا ،  نآ  مزاول  تافـص و  ءامـسا و  عیمج  فشک  تیوه  بیغ 
ترثک و هکنآ  نودب  دوش  نایعا  تافـص و  ءامـسا و  تاذ و  فشک  سدـقا  ضیف  یلجت  هب  یملع  فشک  نیع  هب  سپ  قلطم ،  طیـسب 

(1214) .دنک للخت  یبیکرت 

و
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 ، تسا هریثک  لوصا  رب  ینتبم  تسا و  تقد  لامک  رد  هکنآ  هطـساو  هب  یلو  تسا ،  خومـش  تناتم و  ناقتا و  تیاغ  رد  هقیرط  ود  نیا 
نظ نسح  رایسب و  تلوازم  مامت و  مات و  سنا  دشابن و  لصاح  تامدقم  نآ  ات  بولق ،  باحـصا  هللا و  لها  تاحالطـصا  هفـسلف و  زا 

هب کیدزن  رت و  هداس  ینایب  هب  تهج  نیا  زا  .دیازفا و  ریحت  رب  ریحت  دـیاین و  لصاح  يزیچ  تانایب  نیا  زا  دـشابن ، هللااب  ءاملع  هب  لماک 
ياـهلعاف تیلع  لـثم  هنءاـش ،  یلاـعت  دوجولا ، بجاو  تیئدـبم  تیلع و  هک  مییوگ  سپ  تسا .  یلوا  نتخادرپ  ار  بلطم  هماـع  ماـهفا 

بیکرت و دـهد و  یم  یتاریغت  هدوجوم  هداـم  رد  هک  راـجن  لـثم  دـننک ، لیـصفت  بیکرت و  مه  اـب  ار  هدوجوم  داوم  هک  تسین  یعیبط 
 ، تسا ءایـشا  دوجو  روهظ و  تلع  شا  هدارا  ملع و  سفن  و  دـنک ، یم  ار  هدوجوم  داوم  بیکرت  هک  اـنب  نوـچ  و  دـهد ، یم  یلیـصفت 

(1215) وه الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  دوش : رهاظ  تیوه  بیغ  نماکم  زا  وا  راهظا  هب  تسوا و  ملع  هطیح  رد  ققحت  راد  سپ 
دنک داجیا  هدارا  سفن  هب  هک  نیناسنا  سفن  هب  تسا  ناهذا  تبسن  لثم  هلالج  لج و  قح  سدقم  تاذ  هب  تبسن  نایعا  هحفـص  دنیوگ 

: دنک دوع  اجنادـب  ددرگ و  رهاظ  اجنآ  زا  تسا و  ملع  هطیح  رد  ققحت  هریاد  عیمج  سپ  .دـیامن  تسا  تیوه  بیغ  رد  هچنآ  راهظا  و 
(1216  .) نوعجار هیلا  انا  هللااناف و 

ملع هک  مجنم  الثم  تسا ،  یش ء  هب  ملع  مزلتسم  یش ء  همات  تلع  ببس و  هب  ملع  يرتحضاو ،  نایب  هب  و 
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رمق و سمش و  تاکرح  هک  اریز  تسا ،  بابسا  هب  ملع  هطـساو  هب  دنک ، یم  ادیپ  نالف  زور  نالف و  تعاس  رد  فوسک  فوسخ و  هب 
هب سمش  نیمز و  نیب  ار  رمق  ندش  هلصاف  رمق و  سمش و  نیب  ار  نیمز  ندش  هلصاف  تقو  تاکرح  طبـض  اب  هدومن و  طبـض  ار  ضرا 

تاذ هب  دوش  یهتنم  تاببسم  بابـسا و  هلـسلس  عیمج  نوچ  .دنکن و  فلخت  يا  هیناث  دشاب  حیحـص  شطبـض  رگا  و  دروآ ، یم  تسد 
ملع تسا  ببـس  هکنآ  ثیح  زا  دراد ، دشاب  یم  تادوجوم  عیمج  ببـس  هک  دوخ  تاذ  هب  ملع  یلاعت  قح  و  يدابملا ،  ءادبم  سدـقم 

.دراد زین  تاببسم  هب 

رتیفاو نتما و  رگید  یـضعب  زا  نآ  زا  یـضعب  .دیامن و  یم  رایتخا  ار  یکی  دوخ  ئـشن بسح  هب  سک  ره  هروکذم  هوجو  نیا  زا )  ) و
.دصقم مامت  هب  تسا 

تسا قح  رصب  عمس و  ینعم  رد  لصف ، 

زا تسا  ( 1217) رصب عمس و  تابثا  تسا  ماظع  هفساف  نیب  ثحب  دروم  الع  لج و  قح  تافص  ءامـسا و  باب  رد  هک  یثحابم  زا  یکی 
هدومرف عاجرا  ار  ملع  یقارشا  لیلج  خیش  و  ملع ،  هب  ار  رصب  عمس و  دندومن  عاجرا  نیملکتم  امکح و  روهمج  هک  یلاعت ،  قح  يارب 

هب مییامن  یم  ار  لحف  بهذـم  کلـسم و  نایب  ام  و  تسا .  راصتخا  روط  زا  جورخ  نآ  رکذ  هک  یناـیب  هب  کـی  ره  عمـس .  رـصب و  هب 
.ددرگ حضاو  قح  تافص  ءامسا و  قلطم  رد  هک  ینایب  کی 

هچنانچ دندومن ، عاجرا  رگید  یضعب  هب  ار  تافص  ءامسا و  زا  یضعب  تایثیح  ضعب  لامها  يارب  رباکا  هفسالف و  زا  يرایسب  هک  نادب 
هک تسنآ  اهنآ  نیب  ملسم  فورعم و 
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هب کی  ره  عاـجرا  ملع و  رـصب و  عمـس و  باـب  رد  فـالتخا  لـثم  و  متا .  ماـظن  حالـص و  هب  ملع  زا  تسا  تراـبع  یلاـعت  قح  هدارا 
ملع هب  هدارا  هکنیا  زا  دوصقم  رگا  هک  اریز  تسا .  تایثیح  لامها  زا  قیقحت و  فالخ  بلطم  نیا  .دـش و  روکذـم  هچناـنچ  يرگید ، 

عمس و ياراد  تسین و  هدارا  ياراد  یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  تسا  عجار  ملع ،  هب  عمـس  ای  عمـس ،  هب  ملع  ای  تسا ،  عجار  حالـص  هب 
 ، حیـضف سب  تسا  یلوقت  لطاب و  سب  تسا  یبلطم  نیا  .دنا  هدناوخ  رـصب  عمـس و  هدارا و  مسا  هب  ار  ملع  نامه  هکلب  تسین ،  رـصب 

فاصوا هب  قح  فاصتا  باب  رد  نازیم  هکنآ  رب  هوالع  .رایتخا  هدارا و  نودـب  دـشاب  دوجو  ءادـبم  یلاـعت  قح  هک  دـیآ  مزـال  هک  اریز 
دشاب و دوجو  تقیقح  سفن  تفـص  هلمجلاب ،  و  دوجوم ، هنءا  امب  دوجوم  يارب  دشاب  لامک  تفـص  تفـص  نآ  هک  تسا  نآ  هیلامک 
هچ ره  دوجو  اذـهل  تسا ،  هیدوجو  هقلطم  تقیقح  هیلامک  تافـص  زا  هدارا  هک  تسین  کش  و  دـشاب ، دوجو  تاذ  لصا  تـالامک  زا 

ار وا  دـننک و  بلـس  یلکب  نآ  زا  ار  هدارا  هک  دـسر  اجنآ  اـت  ددرگ ، فیعـض  وا  رد  هدارا  دـنک ، لاـعن  فص  هلفاـس و  لزاـنم  هب  لزنت 
وا رد  هدارا  دـنک ، دـعاصت  یلعا  قفا  تالامک و  هب  ور  هچ  ره  و  تاتابن .  نداعم و  لـیبق  زا  عیاـبط  لـثم  دـننادن ، هدارا  ياراد  روهمج 

ندعم و رصنع و  مسج و  یلویه و  ماقم  زا  هک  مینیب  یم  هیعیبط  تادوجوم  هلسلس  رد  هچنانچ  دوش ، رتیوق  ددرگ و  رترهاظ 
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ناسنا هکنآ  یتح  ددرگ ، رتلماک  هفیرـش  هرهوج  نیا  دور ، الاب  هب  ور  هچ  ره  و  ددرگ ، رهاظ  نآ  رد  ملع  هدارا و  تشذـگ ،  هک  تاـبن 
تسوا هدارا  تحت  رد  عضاخ  تعیبط  ملاع  دنک و  يرصنع  هب  يرـصنع  بالقنا  هدارا  سفن  هب  هک  تسا  يا  هلماک  هدارا  ياراد  لماک 

قح سدـقم  تاذ  يارب  ار  تقیقح  نیا  و  تسا .  دوجوم  هنا  اـمب  دوجوم  دوجو و  هیلاـمک  تافـص  زا  هدارا  هک  مینک  فـشک  سپ ،  . 
تالامک زا  قیدصت  هب  قیقح  قیقحت  بسح  هب  زین  رصب  عمـس و  روط  نیمه  .رگید و  تقیقح  هب  مینک  عاجرا  هکنآ  نودب  مینک  تابثا 

هب جایتحا  هکلب  تسین ،  تاودا  تالآ و  هب  هدیقم  مولع  زا  هینامـسج و  تالآ  هب  موقتم  رـصب  عمـس و  تقیقح  و  تسا ،  قلطم  دوجوم 
تعیبط کـلم  رد  روهظ  بسح  هب  زین  ملع  رد  هچناـنچ  ندـب ،  کـلم  تعیبط و  ملاـع  رد  تسا  سفن  رـصب  عمـس و  روهظ  رد  تـالآ 

دنیب یم  ار  بیغ  ملاع  قیاقح  رصب )...(  عمس و  ملع و  صقن  هن  تسا  کلم  تعیبط و  ملاع  صقن  زا  نیا  .دراد و  غامدلا  ما  هب  جایتحا 
یمتخ لوسر  و  دینـش ، یم  تاجانم  رد  ار  قح  مالک  هللا  میلک  یـسوم  هچنانچ  دونـش ، یم  ار  نییناـحور  هکئـالم و  یتوکلم  مـالک  و 

یمن ار  اهنآ  یمشچ  دینش و  یمن  ار  نآ  یـشوگ  چیه  و  دید ، یم  یتوکلم  تروص  هب  ار  لیئربج  دومرف و  یم  ملکت  هکئالم  اب  مرکم 
.دندوب سلجم  کی  رد  یحو  لوزن  نیح  رد  لوسر  بانج  اب  هکنآ  اب  دید ،

ملع و لصا  رب  دیاز  هک  دنتسه  یمولع  زا  زین  رصب  عمس و  هلمجلاب ، 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


همـشچرس دوجو و  لصا  ءادـبم  هک  یلاعت  قح  يارب  اـهنآ  تاـبثا  سپ  .دنتـسه  دوجو  قلطم  تـالامک  زا  دنتـسه و  ملع  تقیقح  ریغ 
 . تسا مزال  تسا  یتسه  لامک 

هدحاو تیثیح  هب  هدارا  ملع و  هک  تسا  نآ  دننک  عاجرا  اهنآ ، هب  ار  ملع  ای  ملع ،  هب  ار  رـصب  عمـس و  هدارا و  هک  نانآ  دوصقم  رگا  و 
یلو ناهرب ،  قفاوم  قح و  تسا  یبلطم  نیا  دـنرادن ، هفلتخم  تایثیح  قح  سدـقم  تاذ  رد  ملع  رـصب و  عمـس و  و  تباـث ،  قح  يارب 

اب درادـن  تافانم  ینعم  نیا  و  تسا .  عجار  فرـص  دوجو  تقیقح  هب  فاصوا  قلطم  هکلب  درادـن ، یهجو  فاصوا  نیا  هب  صاـصتخا 
تدـحو هب  دوجو  هچ  ره  هک  هتـسویپ  حوضو  هب  هک  اریز  تسا ،  نآ  دـک  ؤم  هکلب  قح ،  تاذ  يارب  هرثـکتم  هفلتخم  فاـصوا  تاـبثا 

تقیقح دوجو و  فرص  هب  هکنآ  ات  تافص ،  ءامسا و  هب  تبـسن  تسا  رت  عماج  دشاب ، رتاربم  رتدیعب و  ترثک  قفا  زا  دشاب و  رتکیدزن 
مامت عماج  تـالامک و  عیمج  عمجتـسم  تسا و  طاـسب  تدـحو و  تیاـغ  هک  دـسر  هتردـق ،  تمظع  هتمظع و  تلج  هبجاو ،  هطیـسب 

قحا و سدقم  تاذ  رب  اهنآ  قدص  دنک و  قدص  وا  رب  تقیقحب  لامج  لالج و  یناعم  لامک و  میهافم  مامت  تسا و  تافص  ءامـسا و 
 . تیولوا تیقحا و  بتارم  عیمج  هب  تسا  یلوا 

هب .دـبای و  شیازفا  تافـص  ءامـسا و  ددرگ و  رتشیب  لامک  میهافم و  قدـص  دـش ، متا  يوقا و  هچ  ره  تدـحو  هکنآ  ناـیب  لاـمجا  و 
، دنک قدص  رتمک  نآ  هب  لامک  میهافم  دشاب ، رتکیدزن  ترثک  قفا  هب  دوجوم  هچ  ره  سکع ، 
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زا دوجو و  اب  قواسم  تدـحو  هک  تسا  نآ  تلع )  هب  نیا  و   ) .دـشاب زاـجم  هب  رت  هیبش  رتکیدزن و  رتفیعـض و  نآ  رب  زین  نآ  قدـص  و 
فلاـخم هچرگ  تدـحو  دوجو و  موـهفم  رد  هک  تسا  نیا  لاـح  نیا  رد  قواـسم  ینعم  و  تسا ،  دوـجوم  وهاـمب  دوـجوم  تـالامک 

رـش و مدـع و  صقن و  دزادـنا ، راب  اـج  ره  رد  ترثک  هچناـنچ  تسا .  تدـحو  تقیقح  نیع  دوجو  تقیقح  جراـخ  رد  یلو  دنتـسه ،
رتـشیب دوجو  بتارم  ماـمت  زا  ترثـک  دـنک ، صقن  لزاـنم  هب  لزنن  دوجو  هچ  ره  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دزادـنا و  راـب  روتف  فعض و 
ترثک وا  رد  تسا و  تطاسب  تدحو و  فرص  تسا ،  دوجو  فرـص  هک  الع  لج و  ییایربک  سدقم  تحاس  تیبوبر و  ماقم  تسا . 

 ، تسا لامج  لالج و  همـشچرس  لامک و  تقیقح  لصا  دوجو  هکنیا  هب  میدرک  هراشا  قباس  رد  .درادن و  هار  هجو  چـیه  هب  بیکرت  و 
رد شتدحو  هچنآ  سپ  تسا ،  لامک  فرـص  زین  تدحو  فرـص  سپ  تسا ،  لامک  فرـص  تدـحو و  فرـص  دوجو  فرـص  سپ 
 ، سکع هب  و  تسا .  یلوا  قحا و  وا  رب  کی  ره  قدص  و  تسا ،  قداص  وا  رب  تالامک  تافـص و  ءامـسا و  عیمج  دـشاب ، هبترم  یلعا 

قدص تیفیک  و  دیآ ، صقان  وا  رب  تافص  ءامـسا و  لامک و  میهافم  قدص  دوش و  دایز  وا  رد  صقن  دوش ، کیدزن  ترثک  هب  هچ  ره 
یکی هکنآ  نودب  تسا  تافص  ءامسا و  عیمج  عمجتسم  تالامک و  عیمج  ياراد  هلالج  لج  یلاعت  قح  سپ ،  .دوش  فیعض  زین  اهنآ 

عجار يرگید  هب  اهنآ  زا 
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هقیقح یناعم  هب  همه  شملع  شا و  هدارا  شرصب و  شعمس و  دشاب : قداص  شـسدقم  تاذ  رب  دوخ  تقیقح  هب  کی  ره  هکلب  دشاب ،
.ءالالاو ءایربکلا  ایلعلا و  لاـثمالا  ینـسحلا و  ءامـسالا  هلف  .دـیآ  مزـال  هوجو  زا  یهجو  هب  سدـقم  تاذ  رد  ترثک  هکنآ  نودـب  تسا 

(1218)

تسا تامولعم  رب  قح  ملع  قلعت  تیفیک  نایب  رد  لصف ، 

اهنءا اـمب  تادوجوم  عیمج  یلزا  دـحاو  فشک  یتاذ و  طیـسب  ملع  اـب  یلاـعت  قـح  دـش  نآ  هب  هراـشا  قباـس  هک  يروـط  هب  هک  نادـب 
تطاسب و نیع  رد  فشک  نیا  و  تسا .  فشکنم  مولعم و  شسدقم  تاذ  يارب  لامک  تهج  زا  هیلامک  هیدوجو  تاهج  تادوجوم و 

نیا و  تسین .  جراخ  وا  ملع  هطیح  زا  ادبا  الزا و  حابشا  یضارا  حاورا و  تاومس  زا  يا  هرذ  هک  يروط  هب  تسا  یلیصفت  مات  تدحو 
ندـنک صقن  مدـع و  هب  تشگرب  هک  تادودـح ،  تانیعت و  هب  تاـمولعم  و  تسا ،  سدـقم  تاذ  نیع  تسا و  لزا  رد  فشک  ملع و 
هراشا ینعم  نیا  هب  و  تسا .  داجیا  زا  سپ  ضرعلاب  قلعت  نیا  و  دوش ، ضرعلاب  ملع  قلعتم  دـنک و  ادـیپ  ضرعلاب  ققحت  داجیا  زا  سپ 

 . مولعملا یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا ،  ناک  ءایشالا و  ثدحءا  املف  دیامرف : هک  اجنآ  فیرش  ثیدح  نیا  رد  تسا  هدومرف 

تاـمولعم زا  دوـصقم  .دـشاب و  دوـش  یم  لـصاح  سدـقم  ضیف  یلجت  هب  هک  یلعف  ملع  هب  هراـشا  تراـبع  نیا  هـک  تـسا  لـمتحم  و 
.دشاب تسا  يرون  يروهظ  یلجت  سدقم و  ضیف  هب  هقلعتم  هیدوجو  تایوه  هک  تاذلاب  تامولعم 

یلع ملعلا  عقو  ضرعلاب ،  نوکلا  رهظ  سدـقملا و  هضیفب  یلجت  اـملف  دوش : نیا  تراـبع  لـصاح  لوا  لـصاح  لوا  لاـمتحا  رب  سپ ، 
مولعملا
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(1219  .) ضرعلاب ضیفتسملا  هآرم  یف  ضیفلا  رهظ  يءا ،  . 

یلع ضیفلا  عقو  هیدییقت ،  هثیح  الب  يءا  تاذـلاب ،  نوکلا  دوجو  رهظ  سدـقملا و  هضیفب  یلجت  املف  دوش : نینچ  مود  لامتحا  ربانب  و 
(1220  .) تاذلاب ضیفتسملا 

تـسا سدقم  اربم و  یلاعت  قح  داجیا  تسین و  تارییغت  هینامز و  ثداوح  تحت  رد  سدـقم  ضیف  هب  یلجت  نیا  ریبعت ، ود  ره  رب  انب  و 
ملع تسا ،  تایثیح  مامت  هب  طیحم  تاهجلا و  عیمج  نم  طیـسب  یتاذ  ملع  هچنانچ  و  دیدحت ، نیعت و  هکلب  رییغت ، ثودـح و  هبیاش  زا 

ققحت هریاد  عیمج  هب  طـیحم  تسا و  قلطم  دـحاو  ماـت و  طیـسب  تسا ،  نآ  تآرم  یتاذ و  ملع  روهظ  قـح و  یقیقح  هیآ  هک  یلعف ، 
قلعت سفن  ییایربک و  سدقم  تاذ  هب  تاذلاب  موقتم  نآ  هکنآ  رما  تیاغ  .دشاب  یبیکرت  يددـجت و  نیعت و  وا  رد  هکنآ  نودـب  تسا 

قح ملع  ار  نآ  هار  نیا  زا  و  تسا ،  لالجلاوذ  رضحم  رد  روضح  سفن  قح و  يایربک  تحت  رد  یناف  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  ضحم 
تسا و سفن  لعف  ملع  لایخ ،  حول  رد  ار  هیلایخ  لثم  و  لقع ،  ملاع  رد  ار  هیلقع  قیاقح  هقطان  سفن  داجیا  سفن  هچنانچ  دـنناد ، یم 

 . نآ تاذ  رد  یناف 

هعـسو و هطاـحا  نیا  هطـساو  هب  و  سفن .  هب  تسا  هیملع  روص  تبـسن  لـثم  قح ،  هب  رمـالا  سفن  هحفـص  تبـسن  دـنا  هتفگ  اـمکح  و 
بابسا مولعم  رد  تیدودحم  تیطاحم و  تیئزج و  ینعی ،  تسا ،  ملاع  یلک  ملع  هب  ار  تایئزج  یلاعت  قح  دنا  هتفگ  ذوفن  تطاسب و 

طیحم و ملع  سپ  دوشن ، ملع  رد  تیدودحم 
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هدرک نامگ  اهنآ  مالک  بولسا  هب  فراع  ریغ  و  تسا .  ریغتم  ثداح و  دودحم و  طاحم و  مولعم  و  تسا ،  ریغتم  ریغ  یلزا و  میدق و 
زا لفاغ  دندرک ، لمح  نییوغل  نییقطنم و  فرع  رد  هلوادتم  يانعم  هب  ار  تیئزج  تیلک و  و  دندرک ، یفن  ار  تایئزج  هب  ملع  اهنآ  هک 

تفرعم لها  زا  ار  انعم  نیا  هکلب  .دندرک  تیعبت  اهنآ  زا  یهاگ  زین  رظن  لها  و  تسا .  رگید  يانعم  هب  تفرعم  لها  حالطـصا  رد  هکنآ 
 . هنءاش یلاعت  همسا و  لج  دوجولا  بجاو  ملع  باب  رد  دنا  هدرک  ذخا  امکح 

تسا هیبلس  هیتوبث و  تافص  نازیم  نایب  رد  لصف ، 

زا هیلامک و  فاصوا  زا )  ) هک تفص  ره  هک  تسا  نآ  هیبلس  تافـص  همـسا و  لج  بجاو  سدقم  تاذ  يارب  هیتوبث  تافـص  رد  نازیم 
نود یملاع  هب  نآ  روطت  نودب  ینیعت و  سابل  هب  نآ  نیعت  یب  یتسه ،  تاذ  فرـص  دوجو و  تقیقح  لصا  يارب  تسا  هیلامج  توعن 
تسا ققحتلا  بجاو  توبثلا و  مزال  تافص  زا  دنک ، عوجر  هیدوجو  هیرون  تاذ  یتسه و  تیوه  نیع  هب  هچنآ )   ) هلمجلاب و  یملاع ، 
فرص ای  دشابن ، یتسه  ضحم  دوجو و  فرص  سدقم  تاذ  ای  دیآ  مزال  دشابن ، تباث  رگا  هک  اریز  هنءاش .  یلاعت  سدقم  تاذ  يارب 

دوخ لاحم  رد  هچنانچ  تسا ،  لطاب  ناهرب  کلـسم  نافرع و  برـشم  رد  ود  ره  نیا  .دـشابن و  لامج  فرـص  لامک و  ضحم  دوجو 
 . تسا ررقم 

راوطا زا  يروط  هب  نآ  روطت  تاـنیعت و  لزاـنم  زا  یلزنم  هب  نآ  لزنت  زا  سپ  رگم  دوشن  تباـث  دوجوم  يارب  هک  یتـعن  تفـص و  ره  و 
روصق بتارم  زا  يا  هبترم  اب  نآ  قناعت  تادییقت و 
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مزال تافـص  زا  دـنک ، عوجر  تایهام  دودـح و  هب  دـشابن و  یتسه  تاذ  زا  هچنآ  هلمجلاـب  و  روتف ، دودـح  زا  يدـح  اـب  نآ  مزـالت  و 
فرـص قادـصم  هچنانچ  دوجو  فرـص  قلطم و  لـماک  تاذ  هک  اریز  قـالطالا .  یلع  لـماک  تاذ  رد  تسا  ققحتلا  عنتمم  بلـسلا و 

 . تسا تایهام  مادعا و  دودح و  صیاقن و  بلس  هیلع  قودصم  تسا  لامک 

رظن رد  ( 1221  ،) تسا ناـکما  بلـس  نآ  هک  دـنک ، دـحاو  بلـس  هب  عوـجر  هیبلـس  تافـص  هک  تسا  نیققحم  نیب  روهـشم  هکنیا  و 
دنکن عوجر  يرگید  هب  کیچیه  و  تسا )   ) لامک تافـص  مامت  یتاذ  قادـصم  سدـقم  تاذ  هچناـنچ  هکلب  دـیاین ، تسرد  هدنـسیون 
ناوتن و  تسه .  زین  صیاقن  زا  کی  ره  بلـس  هیلع  قودـصم  ضرعلاب و  قادـصم  روط  نیمه  تسویپ  حوضو  هب  نیا  زا  لبق  هچناـنچ 

، دوش هظحالم  رمالا  سفن  عقاو و  نتم  بسح  هب  رگا  هک  اریز  مادعالا ،  یف  زیم  دنتسه و ال  هدحاو  تیثیح  صیاقن  مادعا و  هک  تفگ 
نیا رد  سپ  تسا ،  تالامک  لک  هدحاو و  تیثیح  زین  قلطم  دوجو  تسا ،  مادعا  لک  کلذ  عم  هدحاو و  تیثیح  قلطم  مدـع  هچانچ 

رد یلو  هیلالج .  هیبلس  تافص  هن  هیتوبث و  هیقیقح  تافص  هن  درک  ناوتن  تباث  یتفص  تسا  بویغلا  بیغ  تیدحا و  هظحالم  هک  رظن 
ار یلامک  تفص  ره  دنرثکتم  هیلامک  هیتوبث  تافـص  هچنانچ  تسا ،  تافـص  ءامـسا و  عمج  تیدحاو و  ماقم  هظحالم  هک  رگید  رظن 

قادصم تسا ،  ملاع  تاذلاب  قادصم  هک  تهج  نآ  هب  سدقم  تاذ  و  دشاب ، یم  مزال  تسا ،  نآ  اب  لباقم  هک  صقن ،  تفـص  بلس 
سیل ضرعلاب 
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 ( هیتوبث تافـص  و   ) ءامـسا يارب  زا  هک  تسا  ررقم  ءامـسا  ملع  رد  هچنانچ  و  تسا .  زجاـعب  سیل  تسا  رداـق  نوچ  و  تسا ،  لـهاجب 
.دشاب یم  تارابتعا  نیا  عبطلاب  زین  هیبلس  تافص  ءامسا و  يارب  زا  تسا ،  تیسوئرم  تسایر و  تیطاحم و  تیطیحم و 

تسا و یلویه  هوق و  هب  موقتم  هک  تکرح ،  هک  دـیمهف  ناوت  یم  هیبلـس ،  هیتوبث و  تافـص  نازیم  دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  هلمجلاب ، 
.درادن هار  الع  لج و  ییایربک  سدقم  تاذ  رد  تسا ،  نآ  تاذ  لصا  رد  ددجت  ثودح و 

هزنم یلاعت  قح  تاذ  هک  تسا  يا  هددجتم  هثدحم  تفص  تسا  يوار  لا  ؤس  دروم  هک  فراعتم  موهفم  یفرع و  ینعم  نیا  هب  ملکت  و 
زا سدـقم  يانعم  کی  هب  تاذ ،  ماقم  رد  یلاعت  قح  يارب  زا  یتاذ  ملکت  مالک و  تابثا  اب  درادـن  تاـفانم  نیا  و  تسا .  نآ  زا  اربم  و 

 . ثودح زا  ياربم  ددجت و 

رد هک  یفارصنا  دیقت و  نیا  و  تسین .  هصوصخم  جراخم  زا  مالک  جورخ  هب  موقتم  ملکت  تقیقح  هکنآ  فیرش  بلطم  نیا  لامجا  و 
.درادن ینیعت  دیقت و  یناعم  لصا  الا  و  تسا ،  یشان  راکفا  ماهوا و  همیمـض  تداع و  سنا و  زا  تسا  روهمج  فراعتم  تغل و  فرع 

 ، هیونعم ای  غامد ،  لثم  هیدام ،  تالآ  اب  هک  تسین  نآ  هب  دـیقم  و  تسا ،  ملاعلا  يدـل  یـش ء  روهظ  شناد و  فرـص  زا  تراـبع  ملع 
ار يزیچ  ای  دنک  ادیپ  يزیچ  هب  ملع  شیاپ  اب  ای  شتسد  اب  یکی  مینک  ضرف  رگا  .دوش  كاردا  الثم ، لایخ  حول  ای  كرتشم  سح  لثم 

دونشب
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ساسحا دنک و  ملکت  دونـشب و  دنیبب و  باوخ  ملاع  رد  یـسک  رگا  روط  نیمه  و  تسا ،  قداص  اهنآ  رب  رـصب  عمـس و  ملع و  دنیبب ، ای 
 . هداتفین راک  هب  هسوسحم  هصوصخم  تالآ  نیا  زا  کی  چـیه  هکنآ  اب  تسا  قداص  زاجم  هبئاـش  یب  اـهنآ  رب  یناـعم  نیا  ماـمت  دـنک ،

زاربا تسا و  رطاـخ  تاـنونکم  راـهظا  ملکت  تقیقح  و  میهاـفم .  یناـعم و  نیا  قدـص  رد  تسا  صوصخم  كاردا  سفن  نازیم  سپ 
رد دشاب ، زاجم  مه  فرع  تغل و  بسح  هب  هک  اضرف  .دشاب  هتشاد  تیلخدم  نآ  رد  هصوصخم  تلآ  هکنآ  نودب  تسا  ریمضلا  یفام 

دوصقم و  میرادـن ،  يوغل  ثحب  تافـص  ءامـسا و  باب  رد  ام  و  تسا .  قداص  لقع  بسح  هب  تسین و  تادـیقت  نیا  قیاقح  یناعم و 
هچ تسا ،  ریمـضلا  یفام  راهظا  مالک  تقیقح  هک  مییوگ  سپ ،  دشابن  دـعاسم  نآ  اب  فرع  تغل و  هچرگ  تسا  قیاقح  سفن  تابثا 

نیا بسح  هب  مالک  .دـشابن و  ای  دـشاب  نطاب  زا  جراخ  ياوه  ظفل و  توص و  هلوقم  زا  مالک  هچ  و  دـشاب ، نآ  ریغ  ای  هیـسح  تالآ  اب 
ور دوجو  هچ  ره  و  تسا ،  دوجو  تقیقح  هب  دوجو و  تقیقح  زا  راهظا  روهظ و  هک  اریز  تسا ،  دوجو  هیلاـمک  فاـصوا  زا  تقیقح 

رون و یلع  رون  راونالارون و  هک  دـسر  یبجاو  يانـسا  ماقم  یلعا و  قفا  هب  اـت  ددرگ ، رتشیب  شراـهظا  روهظ و  دور ، توق  لاـمک و  هب 
ضیف هب  و  دنک ، دراد  تیدحاو  ماقم  بیغ  رد  هچنآ  راهظا  يدوجو  نک  هملک  یقالطا و  سدقم  ضیف  هب  و  تسا ،  روهظ  یلع  روهظ 

یلجت سدقا و 
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ضیف مالک  و  يدحا ،  سدقم  تاذ  ملکتم  يدحا  یلجت  نیا  رد  .دیامرف و  تیدحا  یماقمال  ماقم  قلطم و  بیغ  راهظا  يدحا  یتاذ ، 
یملع ققحت  هدومن  تعاطا  تافص  ءامسا و  تانیعت  یلجت ،  نآ  سفن  هب  و  تسا ،)   ) تافص ءامـسا و  عماس  و  یتاذ ،  یلجت  سدقا و 
سفن مالک  و  تافـص ،  ءامـسا و  عیمج  عمجتـسم  يدحاو  سدـقم  تاذ  ملکتم  سدـقم ،  ضیف  هب  يدـحاو  یلجت  رد  .دـننک و  ادـیپ 
لکل لاق  اذاف  دننک : ادـیپ  ینیع  ققحت  نک  رما  هب  هک  تسا )   ) تافـص ءامـسا و  همزال  هیملع  نایعا  ققحت  رد  عیطم  عماس و  و  یلجت ، 

(1222  ) ققحتی نوکیف و  یهلالا ،  رمالا  عیطیف  نک ،  اهداجیا : دارءا  نیع 

.ارخآو الوءا  هللادمحلاو  میتخادرپن .  اهنآ  رکذ  هب  هک  تسا  رایسب  باب  نیا  رد  هیعمس  دهاوش  و 

نوثالثلا عباسلا و  ثیدحلا 

متفه یس و  ثیدح 

نارمح نب  دمحم  نع  یسیع ،  نب  دمحم  نب  دمحءا  نع  هرکذ ،  نمع  دمحم ، نب  یلع  نع  بوقعی ،  نب  دمحم  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
هلاسرلاب لوسرلاو  هللااب ،  هللا  اوفرعا  مالسلا :  هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  لاق  لاق  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبءا  نع  نکسلا ،  نب  لضفلا  نع  ، 

(1223  .) ناسحالا لدعلا و  فورعملاب و  رمالاب  رمالا  یلوءا  و  ، 

 : همجرت

هب ار  لوسر  و  ادـخ ، هب  ار  ادـخ  دیـسانشب  : " دومرف مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ترـضح  دومرف 
 ." ندومن ییوکین  تلادع و  فورعم و  هب  رما  هب  ار  رما  بحاص  و  تلاسر ، 

تفرعم و  تسا ،  تایلک  هب  صوصخم  تغل  لصا  رد  ملع  دـنیوگ  و  دـنراد ، حـضاو  قرف  ییاـناد  ییاسانـش و  ملع و  ناـفرع و  حرش 
صوصخم
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هب هک  تسا  یسک  هللااب  ملاع  و  دسانشب ، هیروضح  هدهاشم  هب  ار  قح  هک  تسا  یسک  هللااب  فراع  دنیوگ  و  تایـصخش .  تایئزج و  هب 
رکذ هچنانچ  قلعتم ،  تهج  زا  یکی  دنراد : توافت  تهج  ود  زا  نافرع  ملع و  دنیوگ  یضعب  .دنک و  ادیپ  قح  هب  ملع  هیفـسلف  نیهارب 

هب ملع  دنیوگ  دش ، قلعتم  نآ  هب  كاردا  ائادتبا  هک  ار  يزیچ  سپ  تسا ،  ذوخءام  نایسن  یشومارف و  هقباس  تفرعم  رد  رگید ، .دش و 
زا ار  فراع  .دش و  لصاح  نآ  هب  تفرعم  دنیوگ  دش ، كاردا  دروم  ایناث  دش و  نایـسن  هدوب و  مولعم  هک  ار  يزیچ  و  دـش ، لصاح  وا 

كولس لها  زا  یضعب  .دوش و  دوخ  یعیبط  هئـشن  یکلم و  نوک  رب  هقباس  تآشن  هفلاس و  ناوکا  رکذتم  هک  دنیوگ  فراع  تهج  نآ 
هتـشادرب کلاس  مشچ  شیپ  زا  تسا  نایـسن  تلفغ و  نیا  بجوم  هک  تعیبط  باجح  رگا  دـنیوگ  و  دنتـسه ، رذ  ملاع  رکذـت  یعدـم 

ام تسا .  فلـس  مایا  رکذـت  یناحور  يونعم و  جارعم  تقیقح  تفگ  یم  قوذ  لها  زا  ضعب  .دوش و  یم  هقباـس  ملاوع  رکذـتم  دـش ،
یم دای  هب  ار  دوخ  یناگدنز  تاقوا  زا  یتقو  ات  سک  ره  صاخـشا ،  فالتخا  هب  میوش ،  دوخ  هقباس  لاوحا  هجوتم  ارقهق  هب  هک  یتقو 

زا دوش  رکذـتم  یـسک  هک  تسا  ردان  نیا  زا  رتمک  و  یگلاس ،  هس  ای  جـنپ  ات  یکی  یگلاس ،  تفه  ات  یکی  دوش : یم  رکذـتم  دروآ و 
رکذتم رتشیب  نیا  زا  تسا  نکمم  تفگ  یم  تشاد !  رطاخ  هب  ار  شدلوت  نامز  لوا  هک  هدوب  نآ  یعدم  هک  دـننک  لقن  سیئرلا  خـیش 

رکذتم الثم  دش ،
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ارقهق هب  ات  دوش ، رکذـتم  هدومن  کلم  رد  هک  یتاروطت  عیمج  روط  نیمه  و  هدوب ،  ردـپ  بلـص  رد  ای  رداـم  محر  رد  هک  دوش  یماـیا 
و یبوبر ،  ملع  هئـشن  زا  رکذـت  هب  دوش  یهتنم  هکنآ  ات  یلعا ،  توربج  ات  ار  توربج  یلعا و  توکلم  اـت )  ) ملاـع ناوکا  دوش  رکذـتم 

 . هنایب یهتنا  تسا .  یناحور  جورع  تیاغ  تسا و  جارعم  تقیقح  رکذت  نیا 

نافرع قیحر  برـشم  رد  ندوب  ییارقهق  عوجر  نیا  زا  تراـبع  جارعم  تقیقح  یلو  دـشاب ، حیحـص  هسفن  یف  رگا  دوخ  بلطم  نیا  و 
هیفاطعنا هیونعم  تکرح  زا  تسا  ترابع  یناحور  جارعم  تقیقح  هکلب  .دیامنن  حیحـص  بولق  باحـصا  کلـسم  رد  دـیاین و  تسرد 

تکرح يدوعـص و  سوق  رد  نیا  .دوهـشلا و  هلـسلس  یف  اـم  عیمج  بیغ  ملاـع  هب  دوش  عوـجر  دوـجو و  هریاد  دوـش  میتـت  نآ  اـب  هک 
اـیبنا و رد  صوصخلاـب  و  تادوـجوم ،  رد  تسا  هیراـج  هللا  هنـس  فـالخ  ییارقهق  یعوـجر  تکرح  نیا  .دریگ و  تروـص  یفاـطعنا 

همیهم هکئالم  زا  فنص  کی  تیبوذجم  هیبش  كولس  زا  روط  نیا  و  نیعمجا .  مهیلع  هلآ و  هیلع و  هللا  تاولص  اهنآ ، متاخ  رد  هصاخ 
لماک فراع  خیـش  و  هدـش .  قلخ  یملاع  یمدآ و  هک  دـننادن  دـنراد و  یلکب  تارثک  زا  تلفغ  هک  تسا  لالجلاوذ  تاذ  رد  هریحتم 

بوذجم دنکن و  دوخ  کلم  هب  هجوت  هک  دوب  نیا  مالسلا ،  هیلع  مدآ ،  ترضح  یحور  تلاح  دومرف  یم  هادف ،  یحور  يدابآ ،  هاش 
وا رب  ار  ناطیـش  یلاعت  قح  سپ  درک ، یم  بلـس  تیمدآ  زا  ار  مالـسلا ،  هیلع  مدآ ،  تکرح  نیا  و  دـشاب ، یـسدق  ماقم  بیغ و  ملاع 

طلسم
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.دنک فرصنم  کلم  هب  ار  وا  یتوکلم  هبذاج  نآ  زا  دنک و  تعیبط  هرجش  هب  هجوتم  ار  وا  ات  دومرف 

رمالاب مهوفرعا  ینعی ،  فورعملاب .  رمالا  هلوق :  هب  دنشاب  فطع  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  ناسحالا  لدعلا و  و  مالسلا :)  هیلع   ) هلوق
رمـالاب فورعملاـب و  رمـالاب  مهوفرعا  ینعی ،  فورعملا .  هلوقب :  دنـشاب  فـطع  تسا  لـمتحم  و  ناـسحالا .  لدـعلاب و  فورعملاـب و 

 . ناسحالا لدعلاب و 

هللااب هللا  اوفرعءا  زا  دارم  نایب  رد  لصف ، 

یملع کلسم  تبسانم  هب  کی  ره  مهیلع ،  هللا  ناوضر  مالعا ،  ياملع  هللااب  هللا  اوفرعا  ینعم  فیرش و  ثیدح  نیا  حرـش  رد  هک  نادب 
یم رکذ  ناگرزب  مالک  هب  كربت  يارب  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  صیخلت  قیرط  هب  اـم  و  دـندومن ، یتاـنایب  شیوخ  یمکح  برـشم  اـی  دوخ 

 : مینک

نادـبا و یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  صخلم  .دـندومرف و  هیلع ،  هللا  ناوـضر  ینیلک ،  مالـسالا ،  هقث  باـنج  هک  تسا  نآ  لوا ، 
اهنآ زا  کـیچیه  هب  هیبـش  و  تسین ،  نآ  رد  تکرـش  ار  یـسک  تساـهنآ ،  قلخ  رد  قرفتم  دوخ  و  هدوـمرف :  قـلخ  ار  راوـنا  حاورا و 

قح اهنآ ، تهابـش  زا  ار  قح  دنک  هیزنت  رگا  و  هتخانـشن ،  ادخ  هب  ار  ادخ  اهنیا ، زا  یکی  هب  دنک  هیبشت  ار  قح  سک  ره  سپ ،  تسین . 
ثیدـح همتت  زا  ار  مـالک  نیا  هرـس ،  سدـق  نیهلءاتملاردـص ،  ترـضح  هک  تسا  نآ  بیرغ  و  ( 1224  .) یهتنا هتخانـش .  قـح  هب  ار 

(1225) .دوخ کلسم  قباطم  هدومرف  نآ  زا  ینالوط  تاهیجوت  هتسناد و 

نانچ نآ  لصاح  و  هدومرف .  هیلع ،  هللا  ناوضر  قودص ،  خیش  هک  تسا  نآ  مود ، 
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رگا و  تساهنآ ،  بهاو  یلاعت  قح  میـسانشب ،  دوخ  لوقع  هب  ار  قح  ام  رگا  هک  تسا  نآ  ادخ ، هب  ار  ادـخ  ام  تفرعم  ینعم  هک  تسا 
دنوادخ میسانشب ،  دوخ  سوفن  هب  رگا  و  هداد ،  رارق  تجح  هدومرف و  ثعب  ار  اهنآ  قح  میسانشب ،  مالـسلا ،  مهیلع  ججح ،  ایبنا و  هب 

(1226  .) تساهنآ قلاخ 

 : تسا هوحن  ود  یلاـعت  قح  تفرعم  قیرط  هک  تسا  نآ  نآ  .دـندومرف و  نآ  هب  هراـشا  نیهلءاتملاردـص  باـنج  هک  تسا  نآ  موـس ، 
ایبنا و يارب  رگم  تسین ،  نکمم  لوا  هقیرط  نوچ  و  تسا .  سیدـقت  هیزنت و  قیرط  مود  و  تسا ،  نافرع  حیرـص  هدـهاشم و  هب  یکی 

ینیلک خیش  مالک  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  ناشیا  ریسفت  نیا  و  ( 1227  .) یهتنا .دندومرف  ثیدح  رد  ار  مود  قیرط  تهج  نیا  زا  لمک ، 
.دنا هتسناد  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  ترضح  مالک  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ترضح  ریسفت  فیرش و  ثیدح  وزج  ار 

یتیهام يدوجوم  ره  يارب  زا  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  .دندومرف و  ریسفت  همحرلا ،  هیلع  ضیف ،  ققحم  بانج  هک  تسا  نآ  مراهچ ، 
یبرلا یلی  تهج  زا  تراـبع  اـهنآ  دوجو  و  تساـهنآ ،  هیتاذ  ههجو  هسفن و  تاـنیعت  زا  تراـبع  ءایـشا  تیهاـم  و  تسا ،)   ) يدوجو و 

ءایـشا و تانیعت  تاهج  دـنک و  تاـیهام  هب  رظن  یـسک  رگا  سپ ،  تسایـشا .  هوق  لوح و  راـثآ و  روهظ  تاذ و  ماوق  نآ  هب  هک  تسا 
 ، قح هب  هن  هتخانش  ایشا  هب  ار  قح  دنسانشب ، ار  قح  قح  هب  اهنآ  راقتفا  ناکما و  تهج  زا  دهاوخب 
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دشاب یم  هللا ،  یلی  تاهج  هللا و  یلا  ههجو  هک  هیدوجو ،  تاهج  هب  رگا  یلو  یبسک .  هن  تسا  يرطف  تفرعم  ملع و  نیا  هکنآ  هوالع 
یلا ( 1229  .) ههجو الا  کلاه  یش ء  لک  ( 1228  :) هلوقب متنک و  امنیءا  مکعم  وه  هلوقب :  هفیرش  تایآ  رد  تسا  هدش  نآ  هب  هراشا  و 

 . هتخانش قح  هب  ار  قح  دنسانشب ، ار  قح  کلذ ،  ریغ 

تافـص ءامـسا و  ملع  رد  هک  همدقم  کی  رکذت  زا  سپ  دوش  مولعم  نآ  و  تسا .  هدیـسر  هدنـسیون  رظن  هب  هک  تسا  یلامتحا  مجنپ ، 
 : هدش ررقم  یحالطصا  يرابتعا  ره  يارب  هک  تسا  یتارابتعا  الع  لج و  قح  سدقم  تاذ  يارب  زا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا .  ررقم 

لامآ تسد  و  تسین ،  وا  يارب  یمسر  مسا و  چیه  قلطم و  لوهجم  تاذ  رابتعا  نیا  بسح  هب  هک  یه .  ثیح  نم  تاذ  رابتعا  یکی ، 
 : هدـش ریبعت  برغم  ياقنع  هب  تفرعم  بابرا  ناسل  رد  نآ  زا  یهاـگ  و  تسا .  هاـتوک  نآ  زا  اـیلوا  بولق و  باحـصا  يوزرآ  اـفرع و 

نیءا هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل ،  لیق  هنءا  يور  هدـش :  یمعای  ءامع  هب  ریبعت  یهاگ  و  ( 1230) .ریگزاب ماد  دوشن  سک  راکش  اقنع 
 . تسا هدش  اهنیا  ریغ  قلطم و  بیغ  بویغلا و  بیغ  هب  ریبعت  یهاگ  و  ( 1231) .ءامع یف  لاق :  قلخلا ؟  قلخی  نءا  لبق  کبر  ناک 

عجار ناهرب ،  زا  یبرض  اب  قباطم  ینافرع ،  قوذ  بسح  هب  تاریبعت  رگید  ءامع و  اقنع و  و  تسا ،  هاتوک  نآ  زا  تاریبعت  مامت  هچرگ 
 . تسین ماقم  نیا  هب 

رگید رابتعا  و 
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شزاس ماقم  نیا  اب  تاریبعت  نآ  رثکا  .دـنیوگ و  تیدـحا  ار  ماقم  نیا  هک  قلطم .  روهظ  مدـع  یبیغ و  نیعت  ماقم  هب  تسا  تاذ  رابتعا 
 . میظع یلع و  قلطم و  لوا  قلطم و  نطاب  لثم  دوش ، ءامـسا  ياـملع  حالطـصا  بسح  هب  هیتاذ ،  ءامـسا  راـبتعا  ماـقم  نیا  رد  .دراد و 

(1232) .دوب میظعلا  یلعلا و  دومرف  ذاختا  دوخ  يارب  قح  هک  یمسا  لوا  هک  دوش  هدافتسا  یفاک  تیاور  زا  هچنانچ 

ماقم تیدحاو و  ماقم  هب  هدش  ریبعت  ماقم  نیا  زا  هک  تافـص .  ءامـسا و  عمج  تیدـحا و  ماقم و  بسح  هب  تسا  تاذ  رابتعا  رگید ، و 
هللا عماـج  مساو  مظعا  مسا  ماـقم  عمج ،  تیدـحا  راـبتعا  بسح  هب  ار  ماـقم  نیا  و  نآ .  ریغ  عمجلا و  عـمج  ءامـسا و  عـمج  تیدـحا 

.دنیوگ

هچنانچ ینایعا .  یئارم  رد  یتافـص  یئامـسا و  روهظ  ماقم  سدقم و  ضیف  هب  یلجت  هبترم  بسح  هب  تسا  تاذ  رابتعا  رگید ، رابتعا  و 
زین هللا  ماـقم  تیهولا و  ماـقم  یقـالطا و  روهظ  ماـقم  ار  یئامـسا  روهظ  ماـقم  نیا  و  تسا .  سدـقا  ضیف  هب  یلجت  هب  تیدـحاو  ماـقم 

(1233  .) تسا هداد  حرش  هیادهلا  حابصم  رد  هدنسیون  تسا و  ررقم  تافص  ءامسا و  رد  هک  یتارابتعا  بسح  هب  دنیوگ ،

بولق رب  تسا  قح  تاـیلجت  هشقن  زا  راـبخا  تسا )   ) بولق باحـصا  تفرعم و  لـها  ناـسل  رد  هک  تاراـبتعا  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و 
ءامـسا و روهظ  ماقم  زا  هللا  یلا  نیرئاس  ریـس  لحارم  لزانم و  ایلوا و  كولـس  بتارم  تاماقم و  بسح  هب  تایلجت  نآ  .اهنآ و  هیفاـص 

هللا دنیوگ و  زین  هللا  ار  نآ  دشاب و  یم  تیهولا  ماقم  هک  یتافص ، 
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مـسا هیتاذ و  ءامـسا  هبترم  هب  يدحا و  بیغ  ماقم  هب  دوش و  عورـش  دـنناد ، نآ  هب  هراشا  ار  ( 1234  ) هیالا ضرالا ...  تاومـسلا و  رون 
هب هراشا  ( 1235  ) یندءا وءا  یلاعت :  هلوقب  هیلاراشم  ماقم  هک  دوب  ناوت  و  تسا .  دصقم  ياهتنم  ریس و  تیاغ  هک  دوش ، متخ  رثءاتـسم 

.دشاب ماقم  نیا 

یملع یلقع و  شریـس  تسا ،  هللا  یلا  رئاس  قح و  بلاط  لالدتـسا  رکف و  مدـق  هب  ات  ناسنا  مییوگ  دـش ، هتفگ  همدـقم  نیا  هک  نونکا 
ار قح  دنک و  رظن  ءایـشا  تایهام  زا  هچ  تسا ،  عقاو  ربکا  مظعا و  باجح  رد  هکلب  تسین ،  نافرع  باحـصا  تفرعم و  لها  و  تسا ، 

ضیف موحرم  مالک  هک  تسا ،  هینارون  بجح  هک  دـنک ، بلط  اهنآ  تادوجو  زا  هچ  و  تسا ،  هیناملظ  بجح  هک  دـنک ، بلط  اهنآ  زا 
 . تسا نآ  هب  رظان 

هب ناسنا  ات  ینیع  یـسح  رفـس  رد  هچنانچ  تسا ،  یهاوخدوخ  يدوخ و  سفن و  ملظم  تیب  زا  جورخ  هللا  یلا  ریـس  ققحت  طرـش  لوا 
ققحت  ) یعرش ترفاسم  .دنکن  ادیپ  ققحت  ترفاسم  مرفاسم ،  نم  دیوگب  دنک  ترفاسم  نامگ  هچ  ره  تسا ،  شیوخ  هاگیاج  لزنم و 
دنکن ادیپ  ققحت  يدوهـش  ترجاهم  هللا و  یلا  ینافرع  رفـس  نیا  روط  نیمه  دلب ، راثآ  يافتخا  لزنم و  زا  جورخ  هب  رگم  دـنکن ) ادـیپ 

تـسین رفاسم  ناسنا  تسا ،  راک  رد  ترثک  ناذا  توعد  تانیعت و  ناردج  ات  نآ .  راثآ  يافتخا  سفن و  ملظم  تیب  زا  جورخ  هب  رگم 
هللا یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  و  یلاعت :  لاق  تسا .  كولس  ریس و  يوعد  تسا و  ترفاسم  نامگ  ، 
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(1236  .) هللا یلع  هرجءا  عقو  دقف  توملا  هکردی  مث  هلوسر  و 

هللا یلا  رفس  تشادنرب و  هارمه  یتانیعت  هقالع و  هدش و  جراخ  تیب  زا  لماک  ياوقت  تضایر و  مدق  هب  هللا  یلا  کلاس  هک  نآ  زا  سپ 
زین یلجت  نیا  و  تسا .  تافص  ءامسا و  روهظ  ماقم  تیهولا و  هب  یلجت  دنک  شـسدقم  بلق  رب  یلاعت  قح  هک  یلجت  لوا  دش ، ققحم 

رد هک  یلیصفت  هب  ریاس ، بلق  ریس و  فعض  توق و  بسح  دسر ، هطیحم  ءامـسا  هب  ات  هطاحم  ءامـسا  زا  تسا  یمظنم  بیترت  کی  هب 
دعب لحارم  لزانم و  رد  هک  ریغ ، زا  هچ  دوخ و  زا  هچ  دوجو ، ملاع  تانیعت  لک  ضفر  هب  دوش  یهتنم  هکنآ  اـت  دـجنگن ، رـصتخم  نیا 
عقاو تسا ،  يروهظ  ءامـسا  عمج  تیدـحا  ماـقم  هک  هللا ،  ماـقم  تیهولا و  هب  یلجت  قـلطم ،  ضفر  زا  سپ  و  تسا .  دوـخ  زا  زین  نآ 

.دنک ادیپ  روهظ  هیلوا  هلزان  هبترم  هب  هللااب  هللا  اوفرعا  و ) ، ) دوش

دنک و لصاح  یـسنا  فراع  دوش  لماش  یلزا  تیانع  رگا  و  یلجت .  نآ  رد  دوش  یناف  لزنم ،  ماقم و  نیا  هب  فراع  لوصو  لوا  رد  و 
رفـس نیا  رد  .دـنک و  ریـس  هب  عورـش  قشع  مدـق  اب  دـنکن و  تعانق  ماـقم  نیا  هب  دـیآ و  دوخ  هب  ددرگ و  عفترم  ریـس  بعت  تشحو و 

ءامـسا و هکنآ  ات  ( 1237 ،) دونـش مدـقت  دـنز و  مدـق  تایلجت  راونا  رد  و  تسا .  نآ  ياهتنم  رفـس و  لصا  رفـس و  ءادـبم  قح  یقـشع 
مسا ماقم  یعمج و  تیدحا  ماقم  هب  هکنآ  ات  دنک ، یلجت  یمظنم  بیترت  هب  وا  بلق  رب  تیدحاو  ماقم  رد  تافص 
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تـسا يرگید  ماقم  زین  نیا  زا  سپ  .دبای و  ققحت  یلاع  ماقم  هب  هللااب  هللا  اوفرعا  ماقم  نیا  رد  و  تسا .  هللا  مسا  هک  دـیامن  روهظ  مظعا 
 . تسا جراخ  ام  دروم  زا  نونکا  هک 

ینافرع بیترت  ناسحالا ،  لدـعلا و  فورعملاب و  رمالاب  رمالا  یلوا  و  تلاسر ،  هب  لوسر  نافرع  ماـقم  دـش ، رکذ  هک  بیترت  نیا  اـب  و 
قباس هلاسر  نآ  لفکتم  تسا و  قاروا  نیا  روط  زا  جراخ  نآ  و  تسا ،  تیالو  تلاسر و  ماـقم  لیـصفت  هب  فوقوم  هک  دراد  یعیدـب 

 . تسا رکذلا 

دوشن لمح  هیماع  یناعم  هب  فراعم  رد  هدراو  ثیداحا  هکنآ  نایب  رد  مهو  عفد 

ات نآ ،  هب  تسا  ثیدح  دافم  ندرک  رصق  نافرع  لها  کلـسم  قیرط  هب  فیرـش  ثیدح  زا  تانایب  نیا  زا  ام  دوصقم  هک  دوشن  نامگ 
هلوذـبم یناعم  هب  تسا  فراعم  باب  رد  هدراو  ثیداحا  یناعم  رـصق  مهوت  عفد  هکلب  دـشاب ، يءار  هب  ریـسفت  بیغ و  هب  مجر  لیبق  زا 

، دیاین تسرد  هنایماع  یفرع  دیاقع  فراعم و  باب  رد  رابخا  هک  دناد  یم  مالسلا ،  مهیلع  همئا ،  تاملک  بولـسا  هب  فراع  و  هیفرع . 
دیحوت یفاک و  لوصا  هب  دنک  عوجر  یـسک  رگا  .دنا و  هدـیناجنگ  اهنآ  رد  ار  تفرعم  لها  فراعم  تیاغ  هیفـسلف و  یناعم  قدا  هکلب 

هللااب ياملع  تفرعم و  لها  همئا  نآ  هکنآ  اب  انعم  نیا  درادن  تافانم  .ار و  بلطم  نیا  دنک  یم  قیدصت  همحرلا ،  هیلع  قودـص ،  خـیش 
زا کیچیه  .دنیچب و  نمرخ  نآ  زا  يا  هشوخ  دوخ  کلـسم  بسح  هب  يا  هفیاط  ره  هک  دننک  ادا  عماج  يروط  ار  دوخ  فیرـش  مالک 

يانعم دننک  رصحنم  دنرادن  قح  اهنآ 
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راهظتـسا ظفل و  روهظ  اب  قفاوم  هک  درک  هنایماع  یفرع  يانعم  کی  ناوت  یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  ـالثم  دـندیمهف ، هچنآ  هب  ار  نآ 
، دیسانشب تسا ،  تیهولا  راثآ  هک  نآ ،  ناقتا  عنص و  راثآ  هب  ار  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هللااب  هللا  اوفرعا  يانعم  هکنآ  لثم  تسا ،  فرع 

دیاب تلادـع  فورعم و  هب  رما  لیبق  زا  وا ، لامعا  تیفیک  هب  ار  رمـالاولوا  و  وا ، توعد  هنقتم  راـثآ  وا و  تلاـسر  هب  ار  ربمغیپ  هچناـنچ 
هب نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  يرتفیطل  يانعم  هکنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  .اهنآ و  دوخ  هب  درب  دـیاب  یپ  کـی  ره  راـثآ  زا  سپ ،  تخاـنش ، 

لاثما مالک  هب  ار  ایلوا  مالک  سایق  هلمجلاب ،  .دشاب و  نطب  نطب  هک  دشاب  هتـشاد )   ) يرتفیطل يانعم  زین  نآ  زا  و  دشاب ، نآ  نطب  هلزنم 
مناوتن ار  نآ  هتکن  ار و  لاـمجا  نیا  لیـصفت  .اوراـن و  لـطاب و  تسا  يرما  ندرک  دوخ  هب  ار  اـهنآ  دوخ  ساـیق  هچناـنچ  نکم ،  دوـخ 

.داد حرش  نونکا 

دنیامرف یم  هک  ار  یتاشیامرف  مالسلا ،  مهیلع  يده ،  همئا  هک  دنیوگ  لاکشا  نعط و  ماقم  رد  یـضعب  هک  تسا  نآ  روما  بیارغ  زا  و 
نیا .دوش و  دـیابن  رداص  اهنآ  زا  هینافرع  ای  هیفـسلف  هقیقد  یناعم  زا  نآ  زا  ریغ  و  دـشاب ، یفرع  مهف  اب  قباـطم  دـیاب  مدرم  داـشرا  يارب 

اب نآ ،  رد  صحف  مدـع  و  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  راـبخا  رد  ربدـت  تلق  زا  هک  عیظف  رایـسب  تسا  یتمهت  عیجف و  سب  تسا  ییارتفا 
 . تسا هدش  یشان  رگید ، روما  ضعب  همیمض 

، ایلوا وایبنا  ار  فراعم  دیحوت و  قیاقد  رگا  ابجع ! اوف 
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فراعم رد  مدرم  همه  درادـن و  یقیاقد  فراـعم  رگید  دـیحوت و  اـیآ  دـنک ؟ اـهنآ  میلعت  یک  سپ  دـننکن ، مدرم  میلعت  مالـسلا ،  هیلع 
و دراد ؟ قرف  هکنآ  ای  تسا ،  هنایماع  یناعم  نیمه  تسا و  ناسکی  ام  اب  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریما  بانج  فراعم  دنتسه ؟ ناسکی 
؟ دـندادن نآ  هب  تیمها  مالـسلا ،  مهیلع  همئا ،  تسین و  کیچیه  ای  درادـن ! مه  ناـحجر  یتح  تسا ،  لهـس  تسین ،  مزـال  نآ  میلعت 

تلفغ تسا  ایلوا  لامآ  تیاغ  هک  هیهلا  فراعم  زا  دندومنن  راذگ  ورف  ار  هیلختلا  تیب  كاروخ و  باوخ و  هبحتسم  بادآ  هک  یناسک 
هک تسا  ملـسم  تسا و  هقف  هب  عجار  هک  يرابخا  رد  دنتـسه  یناعم  نیا  رکنم  هک  یـصاخشا  نیمه  زا  یـضعب  هکنآ  رتبجع  دـندرک ؟

ار نآ  و  فرع !  زا  الـضف  تسا  زجاع  نآ  مهف  زا  لقع  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  يا  هقیقد  هثحابم  کی  تسا  فرع  هب  لوکوم  نآ  مهف 
اصوصخ هیلک ،  دعاوق  زا  نآ  لاثما  و  ( 1238 ،) دیلا یلع  باب  رد  هک  یثحابم  هب  تسا ،  رکنم  سک  ره  دنهد ! تبسن  فرع  زاکترا  هب 

.دنک عوجر  تسا  تالماعم ،  باب  رد 

رد يدوصقم  هک  دریگ  یم  دهاش  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هدنـسیون  .دومن و  نایغط  ملق  دـش و  جراخ  تسد  زا  بلطم  هلمجلاب ، 
الوءا هللادمحلاو  لسکلا .  لشفلا و  للزلا و  نم  هللا  رفغتساو  هیهلا .  فراعم  هب  منک  انشآ  ار  ینامیا  ناردارب  هکنآ  زج  مرادن  مالک  نیا 

(1239) .ارخآ و 

نوثالثلا نماثلا و  ثیدحلا 

متشه یس و  ثیدح 

نع انباحـصءا ، نم  هدـع  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوـقعی  نب  دـمحم  مالـسالا ،  داـمع  لـیلجلا  خیـشلا  یلا  لـصتملا  دنـسلاب 
، دلاخ نب  دمحم  نب  دمحءا 
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نووری امع  مالـسلا ،  هیلع  رفعج ، ابءا  تلءاس  لاق :  ملـسم ،  نب  دمحم  نع  زازخلا ، بویءا  یبءا  نع  رحب ، نب  هللادـبع  نع  هیبءا ،  نع 
روصلا رئاس  یلع  اـهراتخا  هللا و  اهافطـصا  و )  ، ) هقولخم هثدـحم  هروص  یه  لاـقف :  هتروص .  یلع  مالـسلا ،  هیلع  مدآ ،  قلخ  هللا  نءا 

(1240  .) یحور نم  هیف  تخفن  یتیب و  لاقف :  هسفن ،  یلا  حورلا  و  هسفن ،  لا  هبعکلا  فاضءا  امک  هسفن  یلا  اهفانضءاف  هفلتخملا ، 

 : همجرت

هب ار  مدآ  دیرفآ  دـنوادخ  انامه  هک  دـننک  تیاور  هچنآ  زا  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  ملـسم  نب  دـمحم  بانج 
 ، هفلتخم ياهتروص  ریاس  رب  ار  نآ  دومرف  رایتخا  ار و  نآ  ادخ  دیزگرب  هدش ،  هدیرفآ  هزات  تسا  یتروص  نآ  : " دومرف .دوخ  تروص 

نم و هناخ  دومرف : سپ  دوخ ، يوس  هب  ار  حور  دوخ و  يوس  هب  ار  هبعک  داد  تبسن  هچنانچ  شدوخ ،  يوس  هب  ار  نآ  داد  تبسن  سپ 
" .دوخ حور  زا  نآ  رد  مدیمد 

هب نیقیرف  بتک  رد  هشیمه  و  ام ، نامز  ات  مالـسلا ،  مهیلع  همئا ،  نامز  زا  هدوب  هروهـشم  ثیداحا  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  ردـص  حرش 
یلو .دندومرف  نایب  ار  نآ  دوصقم  اهتنم  دومرف ، قیدـصت  ار  نآ  رودـص  هیلع ،  هللا  مالـس  رقاب ، ترـضح  و  تسا .  هدـش  داهـشتسا  نآ 
نیا نآ  يانعم  هک  دیامرف  لقن  مالسلا ،  مهیلع  ججحلا ،  نماث  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  خیـش  یثیدح 

لوسر هک  دننک  تیاور  مدرم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  مالـسلا :)  هیلع   ) اضر ترـضح  هب  مدرک  ضرع  تفگ  دـلاخ  نب  نیـسح  تسا : 
یلص ادخ ،
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لوا دندرک  فذح  انامه  ار ! نانآ  دشکب  ادخ  : " دومرف ترضح  .دومرف " قلخ  دوخ  تروص  هب  ار  مدآ  ادخ  : " دومرف هلآ ،  هیلع و  هللا 
هب اهنآ  زا  یکی  دینش  ترضح  .دننک  یم  بس  ار  رگیدکی  هک  درم  رفن  ود  هب  تشذگ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .ار  ثیدح 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دومرف  سپ  تسا .  وت  هیبش  هک  ار  سک  نآ  يور  وت و  يور  ادخ  دنک  تشز  تفگ :  یم  شقیفر 

(1241 ") .وا تروص  هب  ار  مدآ  دومرف  قلخ  لجوزع  يادخ  هک  اریز  دوخ ، ردارب  هب  ار  نیا  يوگم  ادخ ، هدنب  يا 

انعم نیا  هک  دنداد  لامتحا  زین  .دندومرف و  هیقت  رب  لمح  ار  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  ثیدح  یـسلجم  موحرم  نیا ،  هطـساو  هب  و 
هیلع  ) اضر ترـضح  ثیدـح  هک  تسا  لـمتحم  و  تسا .  دـیعب  رایـسب  لاـمتحا  نیا  و  ( 1242) .دشاب میلـست  ضرف  رب  ینبم  ترـضح 

یمدآ عون  هتروص  یلع  مدآ  قلخ  هللا  نا  دیامرف : یم  هک  نآ  لیذ  رد  مدآ  زا  دوصقم  هک  لوا ،  ثیدـح  هب  هدومن  عاجرا  ار  مالـسلا ) 
ياـنعم مهف  لـها  يوار  ار  هکنآ  تبـسانم  هب  مالـسلا ،  هیلع  اـضر ، ترـضح  .ددرگرب و  یلاـعت  قح  هب  هتروـص  یلع  ریمـض  و  دـشاب ،

ریمـض و  تسا ،  رـشبلاوبا  ترـضح  مدآ  زا  دارم  هک  دنک  مهوت  صخـش  نآ  هک  دندومرف  لقن  ار  ثیدح  ردص  تسا ،  هدوبن  ثیدـح 
 . لمءات .ددرگرب  صخش  نآ  هب  هتروص  یلع 

یئادتبا هقباس و  یب  ار  فیرـش  ثیدح  تقو  کی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  لوسر  بانج  .دـشاب  رداص  ثیدـح  ود  ره  دـیاش  و 
، دنشاب هدومرف 
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ترـضح و  دـندومرف ، هقباس  نآ  اب  تقو  کی  .دـندومرف و  نایب  ار  نآ  لیوءات  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ترـضح  هک  تسا  یثیدـح  نآ  و 
 . هدوب هقباس  هب  قوبسم  هک  ثیدح  نآ  هب  ار  مالک  دندومرف  فرص  ار ، نآ  يانعم  يوار  لمحت  مدع  هطساو  هب  هیلع ،  هللا  مالس  اضر ،

نویع ثیدـح  اب  نیا  و  دراد ، هتروص  یلع  ياج  هب  ( 1243  ) نمحرلا هروص  یلع  تاـیاور  ضعب  رد  هک  تسا  نآ  ینعم  نیا  دـهاش  و 
.دنکن ادیپ  شزاس 

روکذم هللاءاشنا  هک  ینایب  هب  تسا  رتتسم  هفیرـش  ثیداحا  رد  نآ  يانعم  دشابن ، رداص  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  ضرف  رب  هلمجلاب ، 
 . فیرش ثیدح  ظافلا  حرش  هب  مینک  عوجر  نونکا  .دش  دهاوخ 

یتقو و  دـندرک ، فلا  هب  لدـب  ار  مود  هزمه  و  تسا .  لعفا  نآ  هک  اریز  تسا ،  هزمه  ود  ار  نآ  لصا  دـیوگ : حاحـص  رد  مدآ  هلوق : 
هب دـیاش  مدآ  هب  رـشبلاوبا  هیمـست  هجو  و  یهتنا .  مداوا  دـنیوگ : نآ  عمج  رد  دـننک و  واو  هب  لدـبم  دـننک ، كرحتم  دـنهاوخب  ار  نآ 

ضعب رد  .رمـسالا و  ساـنلا ،  نم  مدـالا  هک  تسا  تغل  رد  هک  اریز  هدوـب ،  نوگمدـنگ ،  ینعی  نوـللا ،  رمـسا  هـک  تـسا  نآ  هطـساو 
يور يانعم  هب  ضرا  میدا  و  ( 1244  ) تسا تروص  یناعم  رد  ضرا  میدا  زا  هک  دـنیوگ  مدآ  تهج  نآ  زا  ار  مدآ  هک  تسا  تایاور 

 . تسا نیمز 

هک دراد ، يروما  نیب  كرتشم  ماع  يانعم  کـی  تفگ  ناوت  و  تسا .  تئیه  لاـثمت و  ياـنعم  هب  تغل  رد  تروص  هتروص  یلع  هلوق : 
يارب اهتنم  تسا ،  نآ  تیلعف  یش ء و  تیئیش  زا  ترابع  كرتشم  نآ 
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ناسل رد  ار  تروص  هکنیا  .دـنیوگ و  نآ  تروص  ار  تیلعف  نآ  و  دـنیوگ ، هروصلاوذ  ار  نآ  رابتعا  نآ  هب  هک  تسا  یتیلعف  يزیچ  ره 
عضاوم و لیبق  زا  تسین و  تغل  اب  فلاخم  تسا  نآ  تیئیش  یش ء و  تیلعف  نامه  نآ  عماج  هک  ندرک  قالطا  يروما  هب  هفـسلف  لها 

یلعف تئیه و  ره  هب  دوش  هتفگ  تروص )   ) یهاگ دیوگ : افش  تایهلا  رد  مالسا ،  هفسالف  سیئر  انیس ، یلعوبا  خیش  تسین .  حالطصا 
هب موقتم  هدام  هک  يزیچ  هب  دوش  هتفگ  تروص  .دـشاب و  تروص  ضارعا  تاکرح و  هکنآ  ات  دـشاب ، بکرم  ای  ینادـحو  لباق  رد  هک 

هطـساو هب  هدام  دوش  لماک  هک  يزیچ  هب  دوش  هتفگ  تروص  و  تفگ .  ناوتن  روص  ار  ضارعا  هیلقع و  رهاوج  سپ  لعفلاب ،  دوش  نآ 
هب دوش  هتفگ  تروص  .دشاب و  كرحتم  عبطلاب  وا  يوس  هب  یـش ء  هک  هچنآ  تحـص و  لثم  لعفلاب ،  دشابن  نآ  هب  موقتم  هچرگ  نآ ، 

 . یهتنا تسا .  تروص  زین  ءازجا  رد  لک  تیلک  .اهنیا و  همه  هب  یش ء و  لصف  سنج و  عون و 

هب تسا و  تیلعف  ناـمه  همه  رد  نازیم  هک  دوـش  موـلعم  دـندومن  نآ  رد  ار  تروـص  تالامعتـسا  هک  يدراوـم  ماـمت  رد  لـمءات  زا  و 
.دنیوگ روصلا  هروص  یلاعت  قح  هب  هکنآ  یتح  دوش ، لامعتسا  دراوم  مامت  رد  يونعم  كارتشا 

و تسا ،  یفاص  صلاخ و  ندومن  ذـخا  يانعم  هب  ءافطـصا  و  تسا ،  ترودـک  زا  یفاص  صلاخ و  ياـنعم  هب  هوفـص  اهافطـصا  هلوق : 
رایتخا هچنانچ  دنا ، هتسناد  رایتخا  يانعم  هب  ار  ءافطصا  وا  ریغ  يرهوج و  یلو  .دشاب  یم  نآ  همزال 
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.دشاب نآ  موهفم  هکنآ  هن  جراخ ،  رد  دوش  ءافطصا  اب  مزالم  تهج  نیا  زا  ییوکین ،  تسا و  ریخ  ندومن  ذخا  يانعم  هب  زین  ار 

هطساو هب  ای  دنا ، هتفگ  هبعک  ار  نآ  تسا  بعکم  هب  هیبش  هکنآ  هطساو  هب  دنا  هتفگ  یضعب  و  تسادخ .  هناخ  مسا  هبعک  هبعکلا  هلوق : 
دشاب هدرک  هطاحا  نآ  رب  هک  تسا  یمـسج  نییـضایر  حالطـصا  رد  بعکم  و  ( 1245) .دـنا هدرک  هیمـست  مسا  نیا  هب  ار  نآ  شعیبرت 

 . همئاق يایاوز  رب  يواسم  حطس  شش 

يارب زا  دـنیوگ  .دوش  ثداح  بلق  رد  ناویح  نوخ  ترارح  زا  هک  یفیطل  راـخب  زا  تسا  تراـبع  اـبطا  فرع  رد  حور  حورلاو  هلوق : 
ریخبت ار  وا  بلق  ترارح  اـجنآ  رد  و  دوش ، بذـجنم  نآ  رد  دـبک  زا  نوخ  هک  نمیا ،  بناـج  رد  یکی  دـشاب : یم  فـیوجت  ود  بلق 

لیکشت نآ  زا  یناویح  حور  دوش و  فیطلت  بلق  لامعا  هطساو  هب  اجنآ  رد  و  دوش ، يراس  بلق  رـسیا  دیوجت  رد  تاراخب  نآ  و  دنک ،
حور نیا  عبنم  سپ  .دوخ  لـحم  رد  تسا  روکذـم  هک  یبیترت  هب  بلق  طـسب  ضبق و  هطـساو  هبدـنک  ادـیپ  ناـیرج  نیئارـش  رد  دوش و 

هدروآ نآ  يارجم  تسا و  زکرمتم  دبک  رد  هک  نوخ  هب  دننک  حور  قالطا  یهاگ  و  تسا .  نیئارـش  نآ  يارجم  تسا و  بلق  یناویح 
غامد و نآ  ءادـبم  هک  یناسفن ،  حور  رب  دوش  قالطا  یهاگ  اـمکح  حالطـصا  رد  حور  هچناـنچ  .دـنیوگ  یعیبط  حورار  نآ  و  تسا ، 

هیف تخفن  و  هلوقب :  هیلاراشم  هللا  حور  یناحبـس و  رـس  هک  تسا  يرما  درجم  حور  هلزاـن  روهظ و  نآ  و  تسا ،  باـصعا  نآ  يارجم 
نم
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دوش یم  تسا  ـالع  لـج و  قـح  راـتخم  یفطـصم و  هیهلا و  هخفن  هب  خوـفنم  حور  نیا  هکنآ  ناـیب  نیا ،  زا  سپ  .دـشاب و  یم  یحور 
 . هللاءاشنا

تسالع لج و  قح  مظعا  مسا  یهلا و  مات  رهظم  مدآ  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

هب یلجت  عبات  تسا  یتروص  تیدحاو  ترضح  رد  هیهلا  ءامسا  زا  کی  ره  يارب  زا  دنیامرف  بولق  باحصا  تفرعم و  بابرا  هک  نادب 
نیع ار  تروـص  نآ  و  ( 1246) .وه الا  اهملعی  یتلا ال  بیغ  حیتافم  بلط  یتاذ و  مکح  هطـساو  هب  هیملع ،  ترـضح  رد  سدـقا  ضیف 

یمـسا نیعت  نیمه  سفن  هب  و  دیآ ، لصاح  هیئامـسا  تانیعت  الوا  سدقا  ضیف  هب  یلجت  نیا  هب  .دـنیوگ و  هللا  لها  حالطـصا  رد  تباث 
هیدحاو هیملع  ترـضح  رد  سدقا  ضیف  تیدـحا و  یلجت  هب  هک  یمـسا  لوا  .ددرگ و  ققحم  تسا ،  هتباث  نایعا  هک  یئامـسا ،  روص 

و تسا ،  سدـقا  ضیف  هب  یلجت  نیع  هیبیغ  ههجو  رد  هک  تسا ،  هللا  يامـسم  ماقم  یهلا و  عماج  مسا  یلجت  نآ  تآرم  دـبای و  روهظ 
مـسا نیعت  و  تسا .  يرابتعا  هب  هیئامـسا  ترثک  و  يرابتعا ،  هب  تیدـحاو  عمج  ماقم  نیع  ءالجتـسا  الج و  لاـمک  يروهظ  یلجت  رد 
ینیع یلجت  رهظم  هچنانچ  تسا .  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هیدمحم ،  تقیقح  لماک و  ناسنا  تباث  نیع  زا  ترابع  نآ  تروص  عماج و 
حور لماک  ناسنا  تباث  نیع  یلجت  رهظم  و  تسا ،  تیهولا  ماقم  تیدـحاو  ماـقم  یلجت  رهظم  و  تسا ،  سدـقم  ضیف  سدـقا  ضیف 
نیا رد  هک  عیدب  یبیترت  هب  تسا ،  قیاقر  قیاقح و  نیا  هیئزج  هیلک و  رهاظم  هینیع  هیملع و  هیئامسا و  تادوجوم  ریاس  و  تسا ،  مظعا 

دجنگن نآ  نایب  رصتخم 
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(1247  .) میتشاد روکذم  هیادهلا  حابصم  هلاسر  رد  ار  نآ  لیصفت  و 

تنـس باتک و  رد  ینعم  نیا  هب  هچنانچ  تسا .  مظعا  مسا  یلجت  تآرم  عماج و  مسا  رهظم  لـماک  ناـسنا  هک  دوش  مولعم  اـجنیا  زا  و 
لامجلا و يدیب  یعمج  یبیغ  یمخت  هب  یهلا  میلعت  نیا  و  ( 1248) .اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  و  یلاعت :  لاق  تسا :  هدش  رایسب  هراشا )  )

يدـی روهظ  هب  تداهـش  ملاع  رد  وا  رهاظ  تروص و  ریمخت  هچنانچ  تیدـحاو ،  ترـضح  رد  دـش  عقاو  مدآ  نطاب  هب  تبـسن  لالجلا 
و ( 1249  ) هیالا  ... ضرالا تاومـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا  هنءاش :  یلاعت  لاق  .دـش و  عقاو  تعیبط  تیرهظم  هب  لامجلا  لالجلا و 

ماقم نامه  هقلطم  تیالو  نیا  و  تسین .  نآ  قیال  يدوجوم  چیه  ناسنا  زا  ریغ  هک  تسا  هقلطم  تیالو  نافرع  لها  برـشم  رد  تناما 
ثیدح رد  و  ( 1250  .) ههجو الا  کلاه  یـش ء  یلک  یلاعت :)   ) هلوقب هدومرف  نآ  هب  هراشا  فیرـش  باتک  رد  هک  تسا  سدقم  ضیف 

هیلا يذلا  هللا  هجو  نیءا  تسا :  هبدـن  ياعد  رد  و  ( 1251  .) هللا هجو  نحن  دیامرف : مالسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترـضح  یفاک  فیرش 
یلعـالا لـثملا  و  هدومرف :  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد  و  ( 1252 (؟ ءامـسلا ضرالا و  لهءا  نیب  لصتملا  ببـسلا  نیءا  ءاـیلوالا ؟ هجوتی 

يالعا لثم  مدآ  ینعی  هتروص .  یلع  مدآ  قلخ  هللا  نا  دـیامرف : فیرـش  ثیدـح  رد  هک  تسا  ناـمه  تیهجو  تیلثم و  نیا  و  ( 1253)
عمـسی و وه  تسا :  هللا  بنج  هللادـی و  هللا و  نیع  هللا و  هجو  تافـص و  ءامـسا و  تایلجت  تآرم  متا و  رهظم  يربک و  هللا  تیآ  قح و 

رصبی
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روـن هللا  دـیامرف : هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  يروـن  ناـمه  هللا  هجو  نیا  و  ( 1254  .) هـب شطبی  عمـسی و  رـصبی و  هللا  و  هللااـب ،  شطبی  و 
يءا  ) مه یفاک :  فیرـش  ثیدـح  رد  یلباک  دـلاخوبا  هب  دـیامرف  مالـسلا ،  هیلع  مولعلا ،  رقاب  باـنج  و  ( 1255  .) ضرالاو تاومسلا 

یحور مولعلا ،  رقاب  باـنج  زا  فیرـش  یفاـک  رد  و  ضرـالاو .  تاومـسلا  یف  هللا  رون  هللاو  مه  و  لزنءا ،  يذـلا  هللا  رون  هللاو  همئـالا ) 
ؤملاریمءا یف  یه  دوـمرف : هک  ( 1256  .) میظعلا ابنلا  نع  نولئاستی .  مع  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  دنک  یم  ثیدح  ءادفلا ، همدـقم  بارتل 

(1257  .) ینم مظعءا  ءابن  نم  هللاال  و  ینم ،  ربکءا  یه  هیآ  یلاعت  هللاام  لوقی :  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملاریمءا  ناک  نینم 

لثم و قح و  تافـص  ءامـسا و  رهاظم  تایآ و  نیرتگرزب  تسا ،  نآ  قیداصم  زا  یکی  رـشبلاوبا  مدآ  هک  لماک ،  ناـسنا  هلمجلاـب ،  و 
ینعم هب  لثم ،  زا  هیزنت  ار  سدقم  تاذ  یلو  تساربم ،  هزنم و  هیبش ،  ینعی  لثم  زا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  تسا .  یلاعت  قح  تیآ 

لجوزع لیمج  لامج  نآ  تاـیلجت  تآرم  تاـیآ و  تاـنئاک  تارذ  همه  ( 1258  .) یلعالا لـثملا  هل  دومن و  دـیابن  تمـالع ،  تیآ و 
ترـضح زج  دنتـسین  هللا ،  ینعی  عماج ،  مظعا  مسا  تیآ  کی  چیه  یلو  دوخ ، يدوجو  ءاعو  هزادـنا  هب  کی  ره  هکنآ  اهتنم  .دنتـسه 

هتروص یلع  لوالا  مدالا  لماکلا و  ناسنالا  قلخ  یلاعت  هللااف  هیراب ،  همظعب  هتمظع  تلج  يربک ،  تیخزرب  سدقم  ماقم  عماج و  نوَک 
 . هتافص هئامسءا و  هآرم  هلعج  و  هعماجلا ، 
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اذـهب عمجلا  هطاحالا و  هبتر  تزاحف  هیناسنالا ،  هءاشنلا  هذـه  یف  ءامـسالا  نم  هیهلالا  هروصلا  یف  ام  عیمج  رهظف  ریبکلا : خیـشلا  لاـق 
(1259  .) هکئالملا یلع  هجحلا هللا  تماق  هب  دوجولا و 

رـس و  ناوکا ،  ریاس  هفلتخم  روص  ریاس  نیب  رد  ار  هیناسنا  هعماج  تروص  یلاعت  قح  ءافطـصا  رایتخا و  هتکن  دش  مولعم  نایب  نیا  زا  و 
هیآ رد  شدوخ  هب  ار  وا  حور  تبـسن  تادوجوم و  ریاس  نیب  زا  ار  وا  میرکت  هکئالم و  رب  ار  مالـسلا ،  هیلع  مدآ ،  یلاعت  قح  فیرـشت 

رد نآ  تیفیک  هیهلا و  هخفن  تقیقح  زا  تسا ،  راصتخا  رب  قاروا  نیا  ياـنب  نوچ  و  ( 1260  .) یحور نم  هیف  تخفن  و  هلوقب :  هفیرش 
.ارخآ الوءا و  هللادمحلاو  مینک .  یم  رظن  فرص  تادوجوم  نیب  رد  وا  هب  نآ  صاصتخا  مدآ و 

نوثالثلا عساتلا و  ثیدحلا 

مهن یس و  ثیدح 

نب دمحم  نب  دمحءا  نع  انباحصءا ، نم  هدع  نع  هیلع ،  هللا  ناوضر  ینیلکلا ،  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا ،  نکر  یلا  لصتملا  دنسلاب 
هللا یحوءا  امم  نا  لوقی :  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  ابءا  تعمـس  لاق  بهو ،  نب  هیواعم  نع  مکحلا ،  نب  یلع  بوبحم و  نبا  نع  دلاخ ،

يدی یلع  هتیرجءا  و  ریخلا ، تقلخ  قلخلا و  تقلخ  .انءا  الا  هلا  ال  هللا ،  انءا  ینءا  هاروتلا :  یف  هیلع  لزنءا  و  مالسلا ،  هیلع  یسوم ،  یلا 
هدیرءا نم  يدی  یلع  هتیرجءا  و  رـشلا ، تقلخ  قلخلا و  تقلخ  .انءا  الا  هلا  هللا ال  انءا  و  هیدـی .  یلع  هتیرجءا  نمل  یبوطف  بحءا ،  نم 

(1261  .) هیدی یلع  هتیرجءا  نمل  لیوف  ، 

 : همجرت

دومرف یم  مالسلا ،  هیلع  قداص  ترضح  مدینش  تفگ  بهو  نب  هیواعم 
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منم اـنامه   " هک دوب  نیا  تاروت  رد  وا  رب  داتـسرف  ورف  و  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم ،  يوس  هب  ادـخ  دوـمرف  یحو  هک  يزیچ  نآ  زا  اـنامه 
مراد تسود  هک  یسک  تسد  ود  هب  ار  نآ  مدومن  يراج  و  ار ، یبوخ  مدیرفآ  ار و  قلخ  مدیرفآ  نم .  رگم  ییادخ  تسین  هک  ییادخ 

ار و قلخ  مدیرفآ  نم .  رگم  ییادـخ  تسین  هک  ییادـخ  منم  .وا و  تسد  ود  رب  متخاس  يراج  ار  نآ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  ، 
" .وا تسد  ود  رب  ار  نآ  مدرک  ارجا  هک  یسک  رب  ياو  سپ  ار ، وا  دومن  هدارا  هک  یسک  تسد  ود  هب  مدومن  يراج  و  ار ، يدب  مدیرفآ 

يانعم هب  ماما  لثم  تسا ،  لوعفم  يانعم  هب  لاعف  هلا  .دشاب و  یم  هدابع  دبع  يانعم  هب  ههالا ،  مال  هزمه و  حـتف  هب  هلءا  هلا  هلوق :  حرش 
فلا و دنا  هتفگ  یـضعب  .دندرک و  فذـح  افیفخت  ار  هزمه  مال  فلا و  لوخد  زا  سپ  و  تسا ،  هللا  لصا  هلا  و  ( 1262  .) هب مت  ؤی  نم 

هللا لها  ناـسل  رد  .درادـن و  یموزل  نآ  رکذ  هک  یبدا  تسا  یتجح  ار  لوق  ود  نیا  زا  کـی  ره  و  ( 1263  .) تسا هزمه  زا  ضوع  مال 
ماقم هب  ابلاغ  تسا ،  هلالج  مسا  هک  ار ، هللا  و  دـننک ، قالطا  سدـقم  ضیف  ماقم  هب  لعف و  هب  یلجت  ماقم  هب  اـبلاغ  ار  تیهولا  تیهلا و 

هب هک  دور  یم  لامتحا  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  .دنیامن و  لامعتـسا  سکع  هب  هک  دوش  هاگ  .دنیامن و  قالطا  تافـص  عمجتـسم  تاذ 
نم ینعی :  دشاب ، لمعتسم  یفرع  يوغل  يانعم 
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تسین نآ  قحتسم  يرگید  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  ای  تیدوبع  رصق  ینعم  دشاب ، انعم  نیا  هب  رگا  و  تسین .  يدوبعم  نم  ریغ  مدوبعم و 
رد تدابع  هک  تسا  تفرعم  بابرا  بولق و  باحصا  لوق  رب  ینتبم  هکنآ  ای  .دوش  عقاو  دوبعم  مدرم  ياطخ  طلغ و  بسح  هب  هچرگ  ، 
 ، تسا قالطالا  یلع  لیمج  بلاط  ( 1264) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  بسح  هب  ناسنا  تسا و  قلطم  لـماک  تداـبع  يرهظم  ره 

.دنک یم  نامگ  نیعت  نیعتم و  هب  هتسبلد  ار  دوخ  تسا و  ترطف  نیا  زا  بوجحم  دوخ  هچرگ 

هراشا نیا  .دشاب و  تیهولا  ماقم  نامه  هلا  زا  دوصقم  هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  رش  ریخ و  هک  ثیدح  لیذ  اب  تبـسانم  بسح  هب  دیاش  و 
زا سپ  هچنانچ  دشاب ، هللا ،  الا  دوجولا  یف  رث  ؤم  مهلوق ال  هب  تسا  هدـش  ریبعت  نآ  زا  ماظع  يامکح  ناسل  رد  هک  یلاعفا ،  دـیحوت  هب 

 . هللاءاشنا دوش  یم  بلطم  نیا  هب  هراشا  نیا 

تعاط رب  دنوش  یم  قالطا  رش  ریخ و  دیامرف : یم  فیرـش  ثیدح  نیا  لیذ  رد  هللا ،  همحر  یـسلجم ،  نیثدحم ،  ققحم  ریخلا  هلوق : 
لثم هراض ،  تاقولخم  رب  و  هلوکءام ،  تاناویح  رامث و  بوبح و  لثم  هعفان ،  تاقولخم  رب  و  اهنآ ، یعاود  بابسا و  رب  و  تیصعم ،  و 

لاعفا رد  هیماما  هلزتعم و  و  تسا .  یلاعت  يادـخ  لعف  اهنیا  مامت  هک  دـنیوگ  هرعاشا  و  تایلب .  اهتمعن و  رب  و  برقع ،  راـم و  مومس و 
رش ریخ و  قلاخ  یلاعت  قح  هک  تسا  هدش  دراو  هچنآ  دندرک  لیوءات  دندرک و  اهنآ  اب  تفلاخم  دابع 
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و هللا .  الا  دوجولا  یف  رث  ؤم  دنیوگ ال  یم  اهنآ  رثکا  سپ  امکح  اما  دـنیامرف : یم  نآ  زا  سپ  یناعم .  ریاس  زا  دابع  لاعفا  ریغ  هب  تسا 
و هرعاشا .  امکح و  دوخ  بهذم  اب  تسا  قفاوم  نیا  .وا و  تسد  هب  ار  لاعفا  یلاعت  قح  ندومن  داجیا  يارب  تسا  دـعم  ناگدـنب  هدارا 

 . هماقم عفر  ( 1265  ) همالک یهتنا  .دومن  هیقت  رب  لمح  تسا  نکمم  ار  رابخا  نیا 

تسا رش  ریخ و  قیقحت  رد 

هیلک .دوش و  یم  دوجو  تـالامک  دوجو و  رد  و  تافـص ،  رد  اـی  تاذ  رد  صقن  لاـمک و  هب  دوش  یم  اـج  ره  رد  رـش  ریخ و  قـالطا 
رـش هچنانچ  تساهنآ .  دوجو  هوحن  هظحالم  هب  دوش  یم  قالطا  هک  رگید  ءایـشا  هب  و  دنک ، عوجر  دوجو  تقیقح  هب  تاذلاب  تاریخ 

 . تسا ضرعلاب  هراض ،  تاناویح  تایذوم و  لیبق  زا  رگید ، ءایـشا  رب  نآ  قالطا  و  تسا ،  دوجو  لامک  مدع  ای  دوجو ، مدع  تاذـلاب 
 . میراد نآ  رب  زین  يوق  ناهرب  هکنآ  اب  دوش ، دیاب  هدرمش  تایرورض  زا  فارطا  روصت  اب  نیا  و 

ار رـش  ریخ و  هک  ار  يرابخا  تایآ و  لیوءات  دندرک و  هرعاشا  اب  تفلاخم  هلزتعم  هیماما و  دابع  لاعفا  قلخ  باب  رد  دـندومرف  هکنیا  و 
ناهرب و لقع و  حیرـص  اب  فلاخم  اهنآ  کلـسم  دنتـسه و  کلـسم  يربج  هک  هرعاشا ،  اب  تفلاخم  اما  دـندومن ، هداد  تبـسن  قح  هب 
زا اهنآ  کلسم  و  دنتـسه ، کلـسم  یـضیوفت  هک  هلزتعم  بهذم  رب  درادن  یهجو  رابخا  تایآ و  یلو  تسا ،  حیحـص  تسا ،  نادجو 

 . تسا رتشیب  شتحاضف  تخانش و  رتلطاب و  هرعاشا  کلسم 

هیماما اما  و 
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راـیتخا ار  قح  کلـسم  مهیلع ،  هللا  مالـس  تمـصع ،  یحو  نادـناخ  تکرب  ماـظع و  تیب  لـها  تیادـه  رون  هب  مهیلع ،  هللا  ناوضر  ، 
چیه اـهنآ  و  تسا .  بولق  باحـصا  قوذ  نیخماـش و  ياـفرع  کلـسم  قفاوم  هنقتم و  نیهارب  هفیرـش و  تاـیآ  اـب  قفاوم  هک  دـندومن 

نکمم دـندومرف  هراشا  هللا ،  همحر  روکذـم ، ثدـحم  هک  ییانعم  هب  اهنآ  لیوءات  هک  يا  هریثک  تایآ  رابخا و  نیا  لیوءات  هب  جاـیتحا 
هب ضوفم  ار  زیچ  چـیه  رما  دـنناد و  یمن  لوزعم  ار  قح  هدارا  دابع  لاعفا  زا  یلعف  چـیه  رد  اهنآ  همئا  هیماما و  هکلب  دـنرادن ،)  ) تسین

.دنناد یمن  ناگدنب 

هرعاشا اهنآ و  بهذم  اب  قفاوم  نیا  هللا و  الا  دوجولا  یف  رث  ؤم  هک ال  دـنا  هدـش  لئاق  امکح  رثکا  دـندومرف  مالک  رخآ  رد  هکنیا  اما  و 
تفرعم لها  امکح و  عیمج  بهذـم  هکلب  تسا ،  حیحـص  تسامکح  زا  رثکا  بهذـم  هللا  ـالا  دوجولا  یف  رث  ؤم  ـال  هکنیا  اـما  تسا ، 
هدومنن تفرعم  سم  وا  نطاب  هدشن و  دراو  وا  بلق  رد  تمکح  رون  دـشابن ، لئاق  هیـضق  نیا  هب  امکح  زا  سک  ره  دـنیوگ  هکلب  تسا 

اب زین  وا  ندوب  قفاوم  و  تسا .  حـضاو  شلها  دزن  هچنانچ  قح ،  داـجیا  يارب  زا  تسا  دـعم  دـبع  هدارا  هک  تسین  نیا  نآ  ياـنعم  یلو 
تـسا دیعب  ندوب  اهنآ  نیب  هکنآ  اب  امکح ! بهذم  رب  دندومرف  فطع  ار  هرعاشا  بهذم  هکنآ  رتبیرغ  و  تسا .  عونمم  هرعاشا  بهذم 

 . تسا هدرکن  نآ  اب  تفلاخم  هدرمشن و  لطاب  ار  هرعاشا  بهذم  هک  تسا  یققحم  میکح  رتمک  و 

نیا لمح  تسا  نکمم  دندومرف  هکنیا  اما  و 
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 . تسا ناهرب  اب  قباطم  قح و  بهذـم  اب  قفاوم  رابخا  نیا  رهاوظ  هک  اریز  تسا ،  بجوم  یب  الوا  لمح  نیا  مییامن ،  هیقت  رب  ار  رابخا 
اهنآ اب  هقفاوم  رابخا  رد  روط  نیمه  تایآ و  رد  هیقت  رب  لمح  و  تسا )   ) فیرـش باتک  رد  هریثک  تاـیآ  اـب  قفاوم  راـبخا  نیا  اـیناث  و 

اب و  مینک ،  تسا ،  تاحجرم  زا  یکی  هک  هیقت ،  رب  لمح  هضراعم  ماقم  رد  هکنآ  ات  درادـن  یـضراعم  رابخا  نیا  اثلاث ، .درادـن و  ینعم 
اب قفاوم  دندومرف  ناشیا  دوخ  هچنآ  قباطم  رابخا  نیا  اعبار ، دوش .) یم   ) عمج تسا  رش  ریخ و  لعاف  ناسنا  هک  دنک  یم  تلالد  هچنآ 

باب نیا  اسماخ ، .دوب و  دهاوخن  هجوم  هیقت  رب  لمح  عضوم  نینچ  رد  و  هدوبن ،  بلاغ  بهذـم  رهاظلا  یلع  هک  تسا  هرعاشا  بهذـم 
 . تسا حضاو  هچنانچ  تسین ،  هضراعتم  باب  رد  تاحجرم  دروم  تایداقتعا  ریاس  رد  نآ  لاثما  و 

عمجم رد  و  نآ .  لبقام  همـض  يارب  هدش  واو  بلق  نآ  ءای  تسا ،  بیط  زا  یلعف ،  نزو  رب  یبوط ،  دیوگ : یم  يرهوج  یبوط :  هلوق : 
دنا هتفگ  یـضعب  و  تسا .  وزرآ  ياـهتنم  ریخ و  یبوـط  هک  هدـش  هتفگ  و  تسا .  اـهنآ  يارب  شیع  بیط  ینعی  مهل  یبوـط  هک  تـسا 

هفاضا هب  كابوط ،  کل و  یبوط  .دنه و  لها  تغل  هب  تسا  تشهب  مه  یبوط  هک  هدش  هتفگ  و  تشهب .  رد  تسا  یتخرد  مسا  یبوط 
رد نآ  لصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  لوسر  زا  تسا  ربخ  رد  .دوش  لامعتسا  ، 
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(1266  .) تسا یلع ،  هناخ  رد  نآ  عرف  تسا و  نم  هناخ 

لیو .دنتـسه و  انعم  کی  هب  اهنآ  دیوگ  يدـیزی  تسا و  باذـع  هملک  لیو  و  تسا ،  تمحر  هملک  حـیو  دـیوگ  يرهوج  لیو  هلوق : 
(1267  .) لیولا هللا  همزلءا  نوچ  یلعف ،  ریدقت  هب  دناوخ ، ناوت  بصن  هب  و  تیئادتبا ،  نیاربانب  دناوخ ، ناوت  عفر  هب  دیزل  حـیو  دـیزل و 

یضعب و  ( 1268) .دوش بآ  ترارح  تدـش  زا  دـنزادنا  نآ  رد  ار  هوـک  رگا  هک  منهج  رد  تسا  يداو  کـی  لـیو  دـنیوگ  یـضعب  و 
(1269  .) منهج رد  تسا  یهاچ  مسا  دنیوگ 

...دندرگ تقلخ  داجیا و  قلعتم  رش  ریخ و  زا  کی  ره  هکنآ  نایب  رد  لصف ، 

دوجو ماطن  هک  هتـسویپ  حوضو  هب  هیلاع  مولع  رد  هک  نادب  یهلا  ياضق  رد  رـش  عوقو  تیفیک  هب  هراشا  تسا  نآرد  و  نآ ،  تیفیک  و 
روط و  لامجا ،  قیرط  هب  یمل  ناـهرب  زا  یبرـض  هب  نیا  و  تسا .  لاـمج  نسح  جرادـم  یـصقا  تیریخ و  لاـمک و  زا  هبترم  یلعا  رد 

هب ای  ؤامـسءا ه ،  تسدـقت  نآ ،  یـشنم  تاذ  هب  صتخم  نآ  لیـصفت  رب  عـالطا  هچرگ  تسا ،  تباـث  لیـصفت ،  روط  هب  ناـیب  زا  رگید 
خنـس زا  هچنآ  هک  دـش  نآ  هب  هراشا  قباس  رد  هک  تسا  نآ  ماقم  نیا  رد  تسا  قاروا  نیا  بسانم  هچنآ  و  تسا .  یهلا  میلعت  یحو و 
تسا مولعم  تسین و  یققحت  رگید  زیچ  يارب  نآ  زج  هک  اریز  تسین ،  جراخ  دوجو  تقیقح  لصا  زا  تسا  تیریخ  لامج و  لامک و 

نـالطب دـنرادن و  ییاـهب  دنتـسین و  يزیچ  دوخ  يدوخ  تاذ و  بسح  هب  کـیچیه  هک  تسا  تیهاـم  اـی  مدـع  دوجو  تقیقح  لـباقم 
هب رونتم  ات  و  دنا ، فرص  رابتعا  ای  فرص 
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لظ هک  هاگ  نآ  و  راثآ ، تافـص و  رد  هن  و  تاذ ،  رد  توبث  هن  تسین  اهنآ  يارب  یتوبث  الـصا  دنوشن  نآ  روهظ  هب  رهاظ  دوجو و  رون 
يراثآ تیـصاخ و  يروهظ و  ياراد  کی  ره  هدـش ،  هدیـشک  اهنآ  يور  هب  هعـساو  تمحر  تسد  دـنکفا و  هیاس  اـهنآ  رـس  رب  دوجو 

ار تادوجوم  رگید  و  تسا ،  قلطم  لماک  سدقم  رون  یلجت  تسا و  قالطالا  یلع  لیمج  لامج  وترپ  زا  تالامک  هیلک  سپ ،  دنوش ،
(1270  .) تسا عجار  وا  هب  تسوا و  زا  تالامک  هیلک  سپ ،  دنا ، قلطم  یش ء  ضحم و ال  رقف  تسین و  يزیچ  دوخ  زا 

هکنآ نودـب  تسا  یتسه  نتم  فرـص  دوجو و  قاح  لصا  تسا ،  رداـص  سدـقم  تاذ  زا  هچنآ  هک  هدـش  ررقم  دوخ  لـحم  رد  زین  و 
دهاوخ ضیفم  تیدودحم  زا  ضیف  رد  تیدودحم  و  رداص ، ریغ  تیهام  مدع و  هک  اریز  دشاب ، هیوهام  هیمدـع و  دودـح  هب  دودـحم 

يراب ضیف  رد  هک  درک  قیدصت  دهاوخ  دنادب ، دندومن  نایب  تفرعم  لها  هک  يروط  هب  ار  ضیف  هضافا و  تیفیک  هک  سک  ره  و  دوب ،
، دومن دیاب  تیدودـحم  ناکما و  صقن و  زا  هیزنت  ار  سدـقم  تاذ  هچنانچ  سپ  دـش ، دـهاوخن  روصت  دـییقت  دـیدحت و  هجو  چـیه  هب 
هیزنت و صیاـقن  دودـح و  هب  هعجار  تادـییقت  تاـیهام و  هب  هـعجار  تاـناکما  هیناـکما و  تادودـح  هـیلک  زا  زین  ار  وا  سدـقم  ضیف 
هتاذ و یف  لیمج  وهف  تسا ،  مات  لامک  مات و  لاـمج  قلطم و  لـیمج  تسا  قلطم  لـیمج  لـظ  هک  وا  ضیف  سپ  دومن ، دـیاب  سیدـقت 

قلعتم دوجو  لصا  زج  و  هلاعفءا ،  هتافص و 
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(1271) .دوب دهاوخن  داجیا  لعج و 

، اهنآ زج  تایذوم و  هکلهم و  هبیرغ  ثداوح  ضارما و  كاله و  مارتخا و  رورـش و  نیا  عیمج  هک  تسا  نهربم  دوخ  لـحم  رد  زین  و 
هکلب هیدوجوم ،  تاهج  هب  هن  تسا ،  تادوجوم  نیب  داضت  تامداصت و  زا  تسا ،  هملظم  هیواـه  ياـنگنت  تعیبط و  ملاـع  نیا  رد  هک 

رد جراخ و  لـعج  رون  هطیح  زا  هکلب  دوش  عوجر  صیاـقن  دودـح و  هب  نیا  و  تساـهنآراقم ،  ییاـنگنت  هئـشن و  رد  صقن  هطـساو  هب 
رورـش صیاقن و  اما  و  تسا ،  صقاون  بویع و  رورـش و  عیمج  زا  يرب  هک  تسا  دوجو  رون  تقیقح  لصا  تسا .  لعج  نود  تقیقح 

رظن بسح  هب  هک  دنا ، لعج  دروم  ضرعلاب  یلو  دنتـسین ، تاذـلاب  لعج  دروم  هچرگ  ررـض  صقن و  تاهج  هب  هیذوم  هراض  يایـشا  و 
نآ رد  رورـش  صیاقن و  ، ) دوشن لعج  قلعتم  هیدوجو  تاـهج  هب  دوشن و  ققحتم  تعیبط  ملاـع  لـصا  رگا  هک  اریز  یناـهرب ،  یثحب و 

هفاـضم مادـعا  هکلب  دنتـسین ، هقلطم  مادـعا  مادـعا  زا  لـیبق  نیا  اریز  دوبن ، ققحتم  نآ  رد  لاـمک  ریخ و  عفن و  هچناـنچ  دوبن ) قـقحتم 
لومحملا هبلاس  هبجوم  ای  هلودـعم  هیـضق  اهنآ  زا  هدـقعنم  هیـضق  و  تسه ،  اهنآ  يارب  ضرعلاب  ققحت  کی  تاکلم  عبت  هب  هک  دنتـسه 

(1272  .) هلصحم هبلاس  هن  تسا ، 

رد نآ  ریغ  راـضم و  رورـش و  لـلخت  و  تسا ،  تـالامک  تاریخ و  تسا  یهلا  لـعج  دروم  تقلخ و  قلعتم  تاذـلاب  هچنآ  هلمجلاـب ، 
کباصءا ام  هللا و  نمف  هنسح  نم  کباصءا  ام  هفیرش  هیآ  رد  هدومرف  لوا  ماقم  هب  هراشا  و  تسا .  رارجنا  تیعبت و  هب  یهلا  ياضق 
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تیب لها  ثیداحا  هفیرـش و  تایآ  رد  و  ( 1274  .) هللادنع نم  لک  لق  هفیرـش  هیآ  رد  مود  ماقم  هب  و  ( 1273  .) کسفن نمف  هئیس  نم 
ود ره  رش  ریخ و  دومرف  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هلمج  نآ  زا  .دنا  هدومرف  هراشا  رایـسب  رابتعا  ود  نیا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) تمـصع

.دنتسه تقلخ  لعج و  قلعتم 

ناگدنب تسد  هب  ار  رورش  تاریخ و  قح  يارجا  تیفیک  رد  لصف ، 

مزلتـسم هکنآ  نودـب  تاقولخم ،  تسد  هب  ار  رـش  ریخ و  قح  يارجا  تیفیک  دوش  یم  مولعم  شلها  يارب  هقباس  بلاطم  رد  لمءات  زا 
بهاذـم و لیـصفت  هب  جاـتحم  دوش  عفترم  باـب  رد  تالاکـشا  ددرگ و  نشور  بلطم  هک  يروط  هب  نآ  قیقحت  .دوش و  ربـج  دـسافم 

ثحب رظن  اب  بسانم  هک  يروط  هب  مریزگان  هیلامجا  هراشا  زا  یلو  مروذـعم ،  قاروا  نیا  رد  نآ  رکذ  زا  هک  تسا  يا  هریثک  تامدـقم 
.دشاب

زیاج هک  ار  یمادـعا  مامت  دـجوم  لـعاف و  هکنآ  رگم  تسین ،  نکمم  لاـمعا  زا  یلمع  رد  تادوجوم  زا  يدوجوم  لالقتـسا  هکنادـب 
دون و هیحان  زا  ار  لولعم  زا  هنکمم  مادعا  دس  تلع  و  دوجو ، رد  دشاب  طرش  دص  ياراد  يدوجوم  رگا  هک  دنک ، دس  لولعم  رب  تسا 
رد لالقتـسا  سپ ،  .دشاب  لولعم  نآ  داجیا  رد  لقتـسم  تلع  نآ  هک  تسین  نکمم  دنامب ، نیمز  هب  طیارـش  زا  یکی  دنکب و  طرـش  هن 

دوجوم دـناسر و  بوجو  دـح  هب  ار  لولعم  ات  دـیامنب  ار  لولعم  رب  هنکمم  مادـعا  عیمج  دـس  تلع  نآ  هک  تسا  نآ  رب  فقوتم  تیلع 
ملاع نینکاس  ات  ایلع  توکلم  یمظع و  توربج  نینطاق  زا  تاـنکمم ،  هریاد  ماـمت  رد  هک  تسا  مولعم  ناـهربلا  هرورـضلاب و  .دـنک و 

ياوق مامت  تعیبط ،  کلم و 
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هلعاف و تلع  مدع  هب  نآ  مدع  تسا ،  زیاج  لولعم  رب  هک  یمدع  لوا  هک  اریز  دـنا ، لزعنم  ماقم  نءاش و  نیا  زا  هرهاظ ،  هنطاب و  هلاعف 
بالقنا مزلتـسم  نیا  هک  اریز  دـنکب ، تهج  نیا  زا  ار  لولعم  مدـع  دـس  هک  تسین  يدوجوم  تاـنکمم  هلـسلس  رد  و )  ، ) تسا هرث  ؤم 

 ، سپ تسا .  لاحم  يرورـض  لقع  تیهیدـب  رد  نیا  و  تسا .  ناـکما  هعقب  دودـح  زا  نکمم  جورخ  یتاذ و  بوجو  هب  یتاذ  ناـکما 
هک دـش  مولعم  نایب  نیا  زا  .دریگن و  تروص  تانکمم  رد  نیا  و  دراد ، مزـال  دوجو  رد  لالقتـسا  داـجیا  رد  لالقتـسا  هک  دـش  مولعم 

نیفلکم و هب  صاـصتخا  نیا  و  تسین .  نکمم  تادوجوم  زا  کـیچیه  هب  هیدوجو  نو  ؤش  زا  ینءاـش  چـیه  رد  داـجیا و  رد  ضیوـفت 
ناوت یم  هقرفتم  باوبا  زا  یلو  دوش ، یم  هدـیمهف  صاصتخا  نیملکتم  هاوفا  رد  هیراج  تاـملک  بسح  هب  هچرگ  درادـن ، اـهنآ  لاـعفا 

نآ رد  ار  عازن  تهج  نیا  زا  مالک  باحـصا  هقیرط  رد  تسا  مهم  نیفلکم  لاعفا  رد  ثحب  نوچ  هکنآ  اهتنم  ار ، عازن  تیمومع  دیمهف 
مدـع دـش  حـضاو  مولعم و  و  میتسه ،  قح  قیقحت  وجتـسج و  ددـص  رد  میرادـن و  نیملکتم  عازن  هب  راک  ام  هلمجلاـب ،  .دـندرک  حرط 

.روما زا  يرما  چیه  رد  تادوجوم  زا  کیچیه  رب  ضیوفت  ناکما 

تسا ربج  لاطبا  رد 

رد هیدوجو  طیاسو  زا  کیچیه  دنیوگ  هک  تسا  نآ  نآ  .اهنآ و  بهذم  هب  هراشا  زا  سپ  دوش  مولعم  زین  يربج  بهذـم  نالطب  اما  و 
تسین رث  ؤم  هجو  چیه  هب  ترارح  رد  هیران  هوق  الثم  .دنک  یم  تیلخدم  مهوت  ناسنا  درادن و  تیلخدم  تادوجوم  داجیا 
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هتشاد تیلخدم  وا  رد  هیران  تروص  الـصا  هکنیا  نودب  دنک ، داجیا  ترارح  هیران  تروص  داجیا  رـس  تشپ  هدش  يراج  هللا  هداع  و  ، 
يراج بیترت  نیا  هب  هک  نالا  اب  یقرف  دـیامرف ، داجیا  هیران  تروص  هلاـبند  ار  تدورب  هک  دوب  هدـش  يراـج  هللا  هداـع  رگا  هک  دـشاب ،

 . تسا تادوجوم  راثآ  نیفلکم و  لاعفا  عیمج  رشابم  دوخ  سدقم  تاذ  هب  دوخ  طیاسو ، طیـسوت  یب  قح  هلمجلاب ،  و  تشادن .  هدش 
مهیدیءا و تلغ  دـننادن : هلولغم  ار  هللادـی  ات  دـندومن  رایتخا  قح  سیدـقت  هیزنت و  يارب  ار  بهذـم  نیا  ناشدوخ  لایخ  هب  و  ( 1275)

تسا لیطعت  مزلتسم  نآ  و  تسا ،  هیبشت  صقن و  مزلتسم  نافرع  بهذم  ناهرب و  تنـس  رد  هک  سیدقت !  هیزنت و  نیا  اب  ( 1276) اونعل
دـیدحت و وا  تافـص  تاذ و  رد  تسا و  فرـص  دوجو  قلطم و  لامک  یلاعت  قح  هک  میدومن  قباس  لصف  رد  نآ  هب  هراـشا  هچناـنچ  . 
هک تسین  نکمم  و  تسا ،  یقـالطا  سدـقم  ضیف  قلطم و  دوجوم  تسا  یهلا  لـعج  داـجیا و  قلعتم و  هچنآ  و  درادـن ، روـصت  صقن 

صقن زا  اهصقن  اهدیدهت و  مامت  هکلب  تسین ،  داجیا  رد  صقن  زا  یصقن  چیه  دوش ، رداص  سدقم  تاذ  نآ  زا  صقان  دودحم  دوجو 
دوجو و زا  هچنآ  سپ ،  ( 1277  .) تسا تباث  دوخ  لحم  رد  نیا  .دندرک و  روصت  نیملکتم  هچنانچ  تسا ،)   ) لولعم ضیفتـسم و  رد 

سدقم ضیف  ای  نآ  و  تسا .  دوجو  حیرـص  قلطم و  دوجوم  دشاب  هطـساوالب  یلاعت  قح  سدـقم  تاذ  هب  طبترم  تسا  نکمم  لولعم 
 ، تسا لوا  فیرش  رون  درجم و  لقع  ای  افرع ، کلسم  ربانب  تسا ، 
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.امکح بهذم  ربانب 

یم دوجو  لوبق  هک  تسا  تادوجوم  زا  یـضعب  دنـشاب : یم  فلتخم  دوـجو  لوـبق  رد  تادوـجوم  هک  تسین  کـش  رگید ، ناـیب  هب  و 
رگید یش ء  تیدوجوم  زا  سپ  رگم  دننکن  دوجو  لوبق  هک  تسا  تادوجوم  زا  یضعب  و  الثم ، رهاوج  نوچ  الالقتـسا ، ائدتبا و  دننک 
لوبق هک  تسا  يروما  زا  دوش ، دوجوم  دـهاوخب  دـیز  ملکت  الثم  دوجولا ، فیعـض  يایـشا  ضارعا و  لـثم  رخآ ، دوجوم  تیعبت  هب  و 
ققحت ناـکما  دـندوجو و  زا  یبآ  تاـفوصوم  رهاوج و  دوـجو  نودـب  فاـصوا  ضارعا و  و  عـبت ،  هب  رگم  دـنکب  دـناوت  یمن  دوـجو 

 . هنءاش یلاعت  قح  تیدوجوم  تیلعاف و  رد  ناصقن  هن  تسا ،  تادوجوم  نیا  دوخ  يدوجو  ناـصقن  یتاذ و  صقن  زا  نیا  و  دـنرادن ،
.درادن ناکما  تادوجوم  هلسلس  رد  هیدوجو  طیاسو  یفن  ربج و  هک  دش  مولعم  سپ ، 

اهنآ هب  تاذلاب  لعج  و  دنتـسه )  ) رثءات ریثءات و  زا  لزعنم  سفن  بسح  هب  تیهام  هچنانچ  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  هیوق  نیهارب  زا  و 
 ، سپ تسا .  یتاذ  بالقنا  مزلتـسم  اـقلطم  نآ  زا  ریثءاـت  یفن  هک  تسا  ریثءاـت  ءاـشنم  هتاذـب  دوجو  تقیقح  ناـنچمه  تسین ،  قلعتم 

 . تسا دوخ  تاذ  زا  یش ء  یفن  بجوم  تسین و  نکمم  اقلطم  رثالا  یفنم  راثآ و  یب  دوجو  بتارم  داجیا 

نیرمالا نیب  رما  کلسم  و  تسا ،  عنتمم  لطاب و  هیلقع  طباوض  مات و  ناهرب  برـشم  رد  ود  ره  ربج  ضیوفت و  هک  دش  مولعم  هلمجلاب 
و تسا .  میظع  فالتخا  مهیلع ،  هللا  ناوضر  اـملع ، نیب  نآ  ياـنعم  رد  اـهتنم  تسا ،  تباـث  هیلاـع  تمکح  تفرعم و  لـها  هقیرط  رد 

بهاذم مامت  نیب  رد  هچنآ 
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رد کلسم  نیا )   ) یلو تسا ،  بولق  باحصا  نیخماش و  يافرع  برشم  دیحوت  کلسم  اب  تسا  رتقباطم  تاشقانم و  زا  ملسا  نقتا و 
یبلق و مات  ياوقت  نودـب  و  تسین ،  نکمم  ناهرب  ثحب و  هقیرط  اب  نآ  لح  هک  تسا  عنتمم  لهـس  لیبق  زا  هیهلا  فراـعم  زا  کـی  ره 
هب ام  میراذـگاو و  دـیاب  دنتـسه  قح  ياـیلوا  هک  شلها  هب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا .  زجاـع  نآ  كاردا  زا  لاـمآ  تسد  یهلا  قیفوت 

و ریثءات ، رد  تسا  تادوجوم  لالقتـسا  زا  تراـبع  هک  ار  ضیوفت  هک  تسا  نآ  نآ  و  میوش .  يداو  نیا  دراو  ثحب  باحـصا  هقیرط 
میوش و لـئاق  تسا ،  لالقتـسا  یفن  ریثءاـت و  تاـبثا  هک  نیتلزنملا ،  نیب  يا  هلزنم  مینک و  یفن  هسءارب  تسا ،  ریثءاـت  یفن  هک  ار  ربج 

يارب فاصوا  دنتسین و  دوجو  رد  لقتـسم  دندوجوم و  تادوجوم  هچنانچ  تسا :  دوجو  فاصوا  و )  ) دوجو لثم  داجیا  هلزنم  مییوگ 
و دـندوجو ، رد  لقتـسم  ریغ )  ) یلو تسا  رداص  اهنآ  زا  تباث و  اهنآ  يارب  لاعفا  راثآ و  دنتـسین ، نآ  رد  لقتـسم  تسا و  تباـث  اـهنآ 

دـش نآ  هب  هراشا  قباس  لصف  رد  هک  یبلاطم  رد  لمءات  اب  هک  تسناد  دیاب  .دـنداجیا و  تیلعاف و  رد  لقتـسم  ریغ  یتادـجوم  لعاوف و 
زا و  تسا ،  حیحـص  تبـسن  ود  ره  و  دوش ، هداد  تبـسن  قلخ  هب  مه  قح و  هب  مه  ود ، ره  رورـش  تاریخ و  هکنآ  اـب  هک  دوـش  موـلعم 
قح هب  بستنم  تاریخ  کـلذ  عم  ناگدـنب ،  تسد  هب  مدومرف  ارجا  نم  ار  رورـش  تاریخ و  هک  ثیدـح  نیا  رد  هدوـمرف  تهج  نیمه 

یلاعت

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 847 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، تسا تاذلاب  بوسنم  رگید  تادوجوم  هب  نآ ،  سکع  هب  رورـش  و  ضرعلاب .  تسا  بستنم  تادوجوم  دابع و  هب  و  تاذلاب ،  تسا 
هب یلوا  نم  مدآ  رـسپ  يا  دـیامرف : یم  هک  یـسدق  ثیدـح  رد  هدومرف  هراشا  انعم  نیا  هب  و  تسا .  بوسنم  ضرعلاـب  یلاـعت  قح  هب  و 
نآ رکذ  زا  نونکا  میدوـمن و  قباـس  رد  نآ  هب  هراـشا  و  ( 1278  .) نم زا  یتسه  دوخ  تائیـس  هب  یلوا  وت  و  وت ، زا  متـسه  وت  تانـسح 

.ارخآ الوءا و  هللادمحلا  و  مییامن .  یم  رظن  فرص 

نیعبرالل یفوملا  ثیدحلا 

ملهچ ثیدح 

دمحءا نع  ییحی ،  نب  دمحم  نع  هنع ،  هللا  یضر  ینیلکلا .  بوقعی  نب  دمحم  مظعالا ،  نکرلا  مدقالا و  خیشلا  یلا  لصتملا  دنـسلاب 
نع مالسلا ،  امهیلع  نیسحلا ،  نیب  یلع  لئس  لاق :  لاق  دیمح  نب  مصاع  نع  دیوس ، نب  رضنلا  نع  دیعس ، نب  نیسحلا  نع  دمحم ، نب 
نم تایالاو  .دحءا  هللا  وه  لق  یلاعت :  هللا  لزنءاف  نوقمعتم ،  ماوقءا  نامزلا  رخآ  یف  نوکیس  هنءا  ملع  لجوزع  هللا  نا  لاقف :  .دیحوتلا 

(1279  .) کله دقف  کلذ  ءارو  مار  نمف  .رودصلا  تاذب  میلع  وه  و  هلوق :  یلا  دیدحلا  هروس 

 : همجرت

هک تسناد  یم  لجوزع  يادخ  انامه  : " دومرف .دیحوت  زا  مالـسلا ،  امهیلع  نیـسحلا ،  نب  یلع  زا )  ) دش لا  ؤس  تفگ :  دـیوگ  مصاع 
ات ار  دیدح  هروس  لوا  زا  تایآ  .دـحءا و  هللا  وه  لق  یلاعت :  يادـخ  داتـسرف  ورف  سپ  رظنلا ، قیقد  یماوقا  دنـشاب  یم  نامزلا  رخآ  رد 

" دوش كاله  قیقحتب  ار  نآ  ریغ  دنک  بلط  هک  یسک  سپ  .رودصلا  تاذب  میلع  وه  و  وا : لوق 

 ، هرس سدق  نیهلءاتملاردص ،  ترضح  حرش 
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(1280  .) یهتنا تسا .  عوفرم  ثیدح  سپ  هدوبن ،  داجس  ترضح  نامز  هب  لصتم  شنامز  دیمح  نب  مصاع  دیامرف :

و هداتفا .  ملق  زا  هدوب و  روکذم  لعاف  هکنآ  ای  و  تسا .  خاسن  هابتشا  زا  دیاش  .دشاب و  ثیدح  عیطقت  هطـساو  هب  دیاش  لاق  ظفل  ریرکت 
رایسب لامتحا  نیا  و  تسا .  دیوس  نب  رـضن  هب  عجار  ریمـض  لوا  لعاف  هکنآ  ای  و  فذح .  زاوج  ربانب  تسا ،  فوذحم  لعاف  هکنآ  ای 

 . تسا دیعب 

 . تطاسب تیاهن  تدحو و  تیاغ  رد  نداد  رارق  ینعم  هب  تسا ،  لعف  رد  ریثکت  يارب  زا  ای  نآ  و  تسا .  لیعفت  دیحوت  دیحوتلا  هلوق : 
هب لیعفت  باب  هک  هک  دوب  نیا  يءار  ار  لضف  لها  زا  یضعب  قیـسفت .  ریفکت و  لثم )   ) لعف لصا  هب  تسا  لوعفم  باستنا  يانعم  هب  ای 

و تسا ،  رفک  قسف و  هب  توعد  يانعم  هب  اهنآ  هکلب  تسا ،  طلغ  زین  انعم  نیا  هب  ریفکت  قیـسفت و  و  هدـماین ،  لوعفم  باـستنا  ياـنعم 
دیوگ هدنسیون  هدماین .  رفک  هب  باستنا  يانعم  هب  ریفکت  رفک  هدام  رد  زین  سوماق  رد  هچنانچ  دوش ، لامعتسا  دیاب  ریفکت  ياجب  رافکا 

رکذ انعم  نیا  هب  ار  ریفکت  زین  نییوغل ،  همالع  يرهوج ،  هکلب  دـشاب ، رفک  هب  باستنا  ياـنعم  هب  ریفکت  هک  مدـیدن  سوماـق  رد  هچرگ 
باستنا ار  لیعفت  باب  یناعم  زا  یکی  بدا  بتک  رد  یلو  تفگ  یم  لضاف  نیا  هک  هچنآ  قباطم  هتسناد  انعم  نیا  هب  ار  رافکا  هدرکن و 

دیحوت ینعم  هلمجلاب ،  .دنا  هدز  لاثم  ار  قیسفت  هلمج  نآ  زا  و  دنا ، هدرمش  لعف  لصا  هب  لوعفم 
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 . تسا تینادحو  هب  تبسن 

دعب هب  ار  قمع  نییضایر  رابتعا  نیمه  هب  و  تسا .  لادوگ  هاچ و  هت  يانعم  هب  نآ ،  مض  نیع و  حتف  هب  قمع ،  قمع و  نوقمعتم  هلوق : 
دعب هب  ار  ضرع  لوا و  دعب  هب  ار  لوط  هچنانچ  دننک ، قالطا  دوش ، متخ  یناتحت  حطس  هب  عورـش و  یناقوف  حطـس  زا  هک  مسج ،  موس 

ار قیمع  ریغ  رظن  و  دنیوگ ، قیمع  رظن  ار  قیقد  رظن  و  قمعتم ،  ار  قیقد  رظن  بحاص  صخـش  رابتعا  نیمه  هب  زین  .دـننک و  قالطا  مود 
زا ار  قیاقح  دور و  یم  ورف  نآ  قمع  هب  قمعتم  صخـش  هک  تسا  یهت  یقمع و  زین  هیملع  بلاطم  يارب  ییوگ  .دـنیوگ  یحطـس  رظن 

 . تسا هتفرن  ورف  قمع  هب  هدنام و  یقاب  حطس  نامه  رد  رظنلا  لیلج  صخش  و  دنک ، یم  جراخ  نآ  کت 

 . تسا بلطم  يانعم  هب  مارم  و  تسا .  بلط  يانعم  هب  موری  مار ،  مار  نمف  هلوق : 

رد نآ  لامعتسا  و  تسا .  دادضا  زا  نآ  سپ  مادق .  رد  تسا  هدش  لامعتـسا  یهاگ  و  تسا .  فلخ  يانعم  هب  ءارو  کلذ  ءارو  هلوق : 
 . تسا لوا  ینعم  تبسانم  هب  دراوم  نیا 

دیحوت هکرابم  هروس  ریسفت  هب  هیلامجا  هراشا  رد  لصف ، 

هفیظو زا  جورخ  نآ  رد  لوخد  هقیقحلا  یف  جراخ و  ام  لاثما  هلصوح  زا  دیدح  هروس  لوا  تایآ  هکرابم و  هروس  نیا  ریسفت  هک  نادب 
قمعتم صاخشا  يارب  داتسرف  ورف  یلاعت  قح  هک  يزیچ  ریسفت  رد  دورو  تسا  زیاج  فاصنا  تعیرش  رد  نم  لثم  يارب  هنوگچ  تسا . 

سپ تسا )  ناهرب  ریسفت  رد   ، ) مالسلا هیلع  مولعلا ،  رقاب  ترضح  و  ققحم .  ياملع  و 
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اطع نم  هب  دنوادخ  هک  یملع  يارب  يا  هلمح  رگا  دنتفگ : دندومرف ، نایب  ار  دمصلا  هکرابم  هملک  فورح  رارسا  زا  يا  همـش  هکنآ  زا 
(1281) .دمصلا رد  ار  عیارش  نید و  نامیا و  مالسا و  دیحوت و  مدرک  یم  رشن  متفای ،  یم  هدومرف 

هب هراشا  ثیدح  رد  هک  هیآ  شـش  نیا  هک  نادب  دیامرف : دیدح  هروس  تایآ  صوصخ  رد  نیهلءاتملاردص ،  ریبک ، فوسلیف  بانج  و 
تیبوبر تیدمص و  ماکحا  زا  تسا  یمکحم  رما  لمتشم  و  تیهلا ،  دیحوت و  ملع  زا  تسا  یمیظع  باب  نمـضتم  کی  ره  هدش  اهنآ 

توبن هاکـشم  زا  دشاب  هدرک  ذخا  ار  شملع  هک  یهلا  یمیکح  ای  ینابر  یفراع  اب  دنک  تدـعاسم  رهد  دـهد و  تلهم  نامز  رگا  هک  ، 
تمصع باحصا  ثیداحا  زا  ار  شتمکح  دشاب  هدرک  سابتقا  و  ( 1282  ،) هیحتلا مالسلا و  لضفءا  هلآ  اهب و  عداصلا  یلع  هیدمحم ، 

هریثک تادلجم  هکلب  يریبک ،  دلج  کی  ره  ریسفت  يارب  هک  تسا  نآ  تایآ  نآ  قح  وا و  قح  هنیآ  ره  مهیلع ،  هللا  مالس  تراهط ،  و 
 ، لقع تنس  رد  روسیم ، هک  اجنآ  زا  یلو  تسین ،  نادیم  نیا  سراف  هدنـسیون  لاثما  هلمجلاب ،  ( 1283  .) یهتنا .دنادرگ  نوحشم  يا ، 

تیب لها  تیادـه  راونا  هاکـشم  تفرعم و  بابرا  بتک  ماظع و  خـیاشم  زا  میدومن  یقلت  هچنآ  زا  يا  همـش  ددرگن ، طـقاس  روسعم  هب 
 . هیادهلا هللا  نم  و  هراشا ،  لامجا و  قیرط  هب  میراد  یم  روکذم  تمصع 

تسا هللا  مسب  هب  هراشا  رد 

ای نیعتسءا  هب  هن  هروس ،  نآ  دوخ  هب  تسا  قلعتم  تفرعم  لها  کلسم  بسح  هب  هروس  ره  رد  هللا  مسب  هک  تسناد  دیاب 
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ماقم و  يدـحا ،  یلجت  بسح  هب  تسا  سدـقا  ضیف  ماقم  و  يروهظ ،  ماقم  بسح  هب  تسا  تیـشم  مامت  هللا  مسا  هک  اریز  نآ .  لاثما 
بتارم تسا و  عماج  نوک  هک  عمج ،  تیدـحا  رابتعا  هب  تسا  ملاـع  عیمج  و  تیدـحاو ،  ماـقم  بسح  هب  تسا  ءامـسا  يدـحا  عمج 

رد يرابتعا  ره  بسح  هب  و  هیـضرع .  هلـسلس  رد  تسا  هینیع  تایوه  زا  کی  ره  و  هیلوزن ،  هیدوعـص و  هیلوط  هلـسلس  رد  تسا  دوجو 
مسب قلعتم  هک  فیرش ،  نآرق  روس  زا  يا  هروس  ره  بسح  هب  و  تسا ،  ءامسا  نآ  يامسم  نآ  هک  اریز  دنک ، یم  قرف  هللا  يانعم  مسا 

تـسا هللا  مسب  هبودـبم  هک  لاـعفا  زا  یلعف  ره  بسح  هب  هکلب  .دوش  فـلتخم  هللا  مسب  ياـنعم  تساـنعم ،  رد  نآ  رهظم  ظـفل و  رد  هللا 
لاعفا و عیمج  هک  دنک  دوهش  هیهلا  ءامـسا  تاروهظ  رهاظم و  هب  فراع  و  تسا .  لعف  نامه  هب  قلعتم  نآ  و  دوش ، فلتخم  نآ  یناعم 

نآ داجیا  لمع و  نآ  نایتا  ماقم  رد  سپ  تسا ،  ققحتم  رهاظ و  هقلطم  تیشم  ماقم  مظعا و  فیرش  مسا  هب  ضارعا  نایعا و  لامعا و 
هقلطم تیـشم  ماقم  هب  ینعی  هللا .  مسب  دیوگ : دوخ و  کلم  تعیبط و  هبترم  ات  ار  نآ  دـهد  نایرـس  و  بلق ،  رد  دوش  انعم  نیا  رکذـتم 

 ، تینامحر ماقم  بحاص  ای  تسا ،  دوجو  لامک  ماقم  طسب  هک  تیمیحر ،  ماقم  و  تسا ،  دوجو  طسب  هک  تینامحر ،  ماقم  بحاـص 
یلجت ماقم  هک  تیمیحر ،  ماقم  و  تسا ،  دوجو  طسب  روهظ و  هب  یلجت  ماقم  هک 
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.اذک اذک و  لعفءا  بتکءا و  برشءا و  لکآ و  تسا .  دوجو  ضبق  تینطاب و  هب 

رظن نیا  رد  و  دـنیب ، نآ  رد  یناف  هقلطم و  تیـشم  روهظ  ار  تادوجوم  لاعفا و  عیمج  يرظن  رد  هللااـب  فراـع  هللا و  یلا  کـلاس  سپ ، 
هجوتم هک  يرظن  رد  .دـناد و  انعم  کی  هب  لامعا  لاعفا و  عیمج  رد  هینآرق و  روس  عیمج  رد  ار  هللا  مسب  دـنک و  هبلغ  تدـحو  ناـطلس 

ریغ دـنک  هدـهاشم  دـنیبب و  ییاـنعم  یلمع  ره  عورـش  ودـب  رد  هروـس و  ره  لوا  رد  هللا  مـسب  ره  يارب  دوـش ، قرفلا  قرف  قرف و  ملاـع 
 . يرگید

لق هفیرـش  هملک  هب  قلعتم  میناوت  یم  ار  نآ  هللا  مسب  تسا ،  دیحوت  هفیرـش  هروس  ریـسفت  ماقم  هک  میتسه ،  نونکا  هک  ماقم  نیا  رد  و 
ریثـکت و هوسک  رد  و  تسا ،  هقلطم  تیـشم  ماـقم  دـیحوت  هبلغ  دـیرجت و  هوسک  رد  هللا  مسب  زا  دوصقم  تروـص ،  نیا  رد  و  میریگب . 
تدـحو و ماقم  هب  تیـشم  تسا ،  يربک  تیخزرب  ماقم  هک  نیماقم ،  نیب  عمج  ماقم  رد  و  تسا ،  نآ  تاـنیعت  تارثک  هب  هجوت  ماـقم 

تیدحا نیب  عمج  نوچ  دـحا  هللا  وه  لق  هفیرـش  هیآ  رد  و  تسا .  یمود  يانعم  هب  تیمیحر  تینامحر و  و  نوطب ،  روهظ و  ترثک و 
بیغ ماـقم  زا  سپ ،  تسا ،  دوصقم  تیخزرب ،  ماـقم  ینعی  موس ،  ماـقم  بسح  هب  هللا  مسا  تهج  نیا  زا  هیئامـسا ،  تیهوـلا  هیبـیغ و 

 ، هللا مسا  روهظ  هب  يربک  هیخزرب  هئشن  نیا  بسح  هب  لق  هک :  دیآ  باطخ  يدمحم  يدمحا  يدحا  یقن  یقت  بلق  هب  يدحا 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 853 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا ضبق  نیع  رد  طسب  تیمیحر و  نیع  رد  تینامحر  روهظ  نیعت و  بحاص  هقلطم و  تیشم  ماقم  نآ  هک 

هب یلجتم  اـی  یتافـص  نیعت  هب  نیعتم  هکنآ  نودـب  یه ،  یه  ثیح  نم  تسا  قـلطم  تیوـه  ماـقم  هب  هراـشا  هفیرـش  هملک  نـیا  وـه و 
ماقم نیا  ياراد  بلق و  نیا  بحاص  ریغ  زا  هراشا  نیا  .دوش و  رابتعا  تیدحا  ماقم  رد  هک  هیتاذ  ءامـسا  یتح  دـشاب ، یئامـسا  تایلجت 

ياضق رد  یلو  دش ، یمن  ادبا  الزا و  هفیرـش  هملک  نیا  هب  هوفتم  دنک ، رهاظ  ار  قح  بسن  هکنیا  هب  دوبن  رومءام  رگا  و  تسین ،  نکمم 
.دیامرف هراشا  نیا  راهظا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یمتخ ،  یبن  هک  تسا  متح  یهلا 

.دحءا هللا  دومرف : دوب ، اراد  ار  تیخزرب  ماقم  دوبن و  یقاب  هقلطم  هبذج  رد  نوچ  و 

یبیغ یلجت  ناـمه  نیع  تیدـحا ،  روهظ و  هب  یئامـسا  ترثـک  یخزرب  نیع  اـب  و  تسا ،  متاـخ  قلطم  بر  مظعا و  عماـج  مسا  هللا  و 
میدقت و  تیدحا .  رب  تیدحاو  هن  و  دراد ، هبلغ  تیدحاو  رب  کلاس  نینچ  بلق  رد  تیدـحا  هبنج  هن  تسا ،  تیدـحا  ماقم  هب  ییافخ 

هیتاذ تایلجت  رد  هک  اریز  دشاب ، کلاس  بلق  هب  یلجت  ماقم  هب  هراشا  دیاش  تسا ،  مدقم  رابتعا  رد  هیتاذ  ءامـسا  هکنآ  اب  دـحا ، رب  هللا 
 . هیدحا هیتاذ  ءامسا  هب  نآ ،  زا  سپ  دوش ، عقاو  تسا ،  تیدحاو  ترضح  رد  هک  هیتافص ،  ءامسا  هب  یلجت  لوا  ایلوا  بولق  يارب 

هک هللا ،  مسا  رهاظم  هب  لوا  یلجت  هشقن  كولس و  تیفیک  بسح  هب  هکنآ  اب  ءامسا  نیب  زا  نآ  صاصتخا  هللا و  رکذ  و 
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هللا مسا  هب  یلجت  هیتافص  ءامسا  رد  كولس  تیمامت  رخآ  رد  نآ  زا  سپ  دوش ، یم  یلجت  کلاس  بلق  تبسانم  هب  تسا ،  ءامسا  ریاس 
باب زا  تسا ،  هللا  مسا  هب  یلجت  یمـسا  ره  هب  یلجت  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  هکنیا  اـی  دـشاب : هتکن  ود  زا  یکی  هب  هک  دـناوت  دوش  یم 

کلاس دوشن  ققحم  نآ  ات  هک  دـشاب  يدـحاو  كولـس  تیاغ  هب  هراشا  هکنآ  ای  تیهلا .  ترـضح  رد  اصوصخ  رهظم  رهاـظ و  داـحتا 
.دنکن يدحا  كولس  هب  عورش 

زا هزنم  مسر و  مسا و  زا  اربم  نیفراع و  لاـمآ  هراـشا و  نآ  زا  تسا  عطقنم  هک  تسا  یماـقم  هب  هراـشا  وه  ناـیب ،  نیارباـنب  هلمجلاـب ، 
هس نیا  هب  و  تسا .  هیرهاظ  ءامسا  هب  یلجت  هب  هراشا  هللا  و  تسا .  هیبیغ  هنطاب  ءامسا  هب  یلجت  هب  هراشا  دحءا  و  تسا .  روهظ  یلجت و 

تایاور ضعب  بسح  هب  تساهنآ ،  عماـج  تیدمـص  هک  رگید ، مسا  راـهچ  .ددرگ و  ققحتم  تیبوبر  ترـضح  هیلوا  تاراـبتعا  عمج 
نآ هب  هراشا  ثیداحا  زا  یکی  لیذ  رد  هچنانچ  دوش ، راـبتعا  هیلاـمج  هیتوبث  ءامـسا  عبت  هب  هک  تسا  هیهیزنت  هیبلـس  ءامـسا  زا  ( 1284)

(1285  .) هدش

هروس نیا  يازجا  زا  کی  ره  هب  قلعتم  ناوت  .دـشاب و  لق  هفیرـش  هملک  هب  قلعتم  هللا  مسب  هک  تسا  یتروص  رد  دـش ، رکذ  هک  اجنیا  ات 
فرـص نآ  زا  تسا ،  لیوطت  بجوم  نوچ  نآ  رکذ  .دنک و  یم  قرف  نآ  هللا  مسب  هروس و  ریـسفت  کی ،  ره  نیاربانب  .دـشاب و  هفیرش 

 . میدرک رظن 

هک دومرف  یم  هادف ،  یحور  يدابآ ،  هاش  لماک ،  فراع  ام ، خیش  و 
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تاذ هک  اریز  هدـش ،  رکذ  هکراـبم  هملک  نیا  زا  سپ  دـیحوت  هکراـبم  هروس  رد  هک  تسا  يرگید  لاـمک  مسا و  شـش  رب  ناـهرب  وه 
نوچ و  تسا .  هللا  سپ  تسا ،  هیئامـسا  تالامک  عیمج  عمجتـسم  تسا ،  دوجو  فرـص  هب  هراشا  هک  تسا ،  قلطم  وه  نوچ  سدـقم 
دحا دنکن ، ملثنم  ار  سدقم  تاذ  تدحو  یئامسا  ترثک  نیا  تسا و  ءامسا  فاصوا و  عیمج  ياراد  هطیسب  تقیقح  هب  دوجو  فرص 

نآ رب  ررکت  دوشن و  لصاح  ریغ  زا  دوشن و  لصاح  صقن  ار  فرص  نوچ  و  تسا .  دمـص  تسین ،  تیهام  ار  فرـص  نوچ  و  تسا . 
 . یهتنا .درادن  يوفک  تسین و  دولوم  دلاو و  دشاب ، عنتمم 

جراخ قاروا  نیا  روط  زا  نآ  نایب  هب  لاغتشا  هک  دندومرف  رکذ  هریثک  رارسا  یناعم و  هفیرش  رابخا  رد  دمـص  يارب  زا  هک  تسناد  دیاب 
تیهام سفن  هب  هراشا  دمص  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  و  مییامن .  هراشا  هتکن  کی  هب  ماقم  نیا  رد  و  هناگادج .  هلاسر  هب  جاتحم  تسا و 

رگا و  تسا .  ءامسا  عمج  تیدحا  ماقم  تیدحاو و  ماقم  تارابتعا  زا  دمـصلا ، هللا  رد  هللا  یناعم  و  تارابتعا ،  ضعب  بسح  هب  دشاب ،
ضیف هب  یلجت  ترـضح  رد  ءامـسا  عمج  تیدـحا  هب  هراشا  دوش ، هدافتـسا  تایاور  ضعب  زا  هچنانچ  دـشاب ، یفاضا  تفـص  هب  هراـشا 

 . تسا تاومسلا  رون  هللا  اب  قفاوم  نآ  ینعم  سدقم و 

تسا رودصلا  تاذب  میلع  ات  دیدح  هروس  هفیرش  تایآ  ریسفت  هب  هیلامجا  هراشا  رد  لصف ، 

لوقعلا يوذ  هب  ار  نآ  صیـصخت  و  تادامج .  تاتابن و  یتح  تادوجوم ،  عیمج  حیبست  رب  دـنک  تلالد  ( 1286  ) لوا هفیرش  هیآ  اما 
هیآ نیا  و  تسا .  لوقع  بابرا  لوقع  باجتحا  زا 
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یف نم  هل  دجـسی  هللا  نءا  رت  ملءا  یلاعت :  هلوق  لثم  تسین ،  لیوءات  نیا  لباق  رگید  هفیرـش  تایآ  دـشاب ، لـیوءات  لـباق  اـضرف  هفیرش 
لیوءات هچنانچ  ( 1287  .) سانلا نم  ریثک  باودـلا و  رجـشلا و  لابجلا و  موجنلا و  رمقلا و  سمـشلا و  ضرالا و  یف  نم  تاومـسلا و 

فالخ هکنآ  اب  دراد ، ابا  نآ  زا  هفیرـش  تایآ  رابخا و  هک  تسا  يا  هدراب  هدـیعب  تالیوءات  زا  يرطف  ای  ینیوکت  حـیبست  هب  ار  حـیبست 
 ، هرس سدق  نیهلءاتملاردص ،  ریبک  دنمشناد  گرزب و  میکح  زا  بجع  و  تسا .  ینافرع  يالحا  برشم  یمکح و  قیقد  نیتم  ناهرب 

سدقم سفن  ءاشنا  لیبق  زا  ار  هزیرگنس  لثم  تادامج ،  ضعب  قطن  و  دنناد ، یمن  یقطن  حیبست  تادوجوم  نیا  رد  ار  حیبست  هک  تسا 
یقطن تاـیح  ياراد  ار  تادوجوم  همه  هک  ار ، تفرعم  لـها  ضعب  لوق  و  دـناد ، یم  اـهنآ  لاوـحا  قـبط  رب  ار  ظاـفلا  تاوـصا و  یلو 

نآ دوخ  لوصا  اب  فلاخم  دـندومرف  هکنیا  هکنآ  اـب  ( 1288 ،) دـنا هدرمـش  رـسق  ماود  لیطعت و  اب  مزالم  ناهرب و  اب  فلاخم  هتـسناد ، 
، دوبن لیوطت  تفاخم  رگا  و  تسین .  يا  هدسفم  مزلتـسم  تسا ،  نافرع  بابل  بل  قح و  حیرـص  هک  لوق ،  نیا  ادبا  و  تسا .  راوگرزب 

 . مینک تعانق  هیلامجا  هراشا  هب  نونکا  یلو  میتخادرپ ،  یم  تامدقم  مسر  اب  نآ  حرش  هب 

 ، تسا هیتایح  نوئـش  ریاس  تایح و  تردق و  هدارا و  ملع و  دوهـش و  نیع  دوجو  تقیقح  هک  میدومن  انعم  نیا  هب  هراشا  رین  قباس  رد 
ره دشابن و  دوجو  دشابن ، اقلطم  تایح  ملع و  ار  ءایشا  زا  یئیش  رگا  هک  يروط  هب 
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تایح دـنک  قیدـصت  املع  ای  اقوذ  دـناوت  یم  دـنک ، كاردا  یناـفرع  قوذ  اـب  ار  نآ  يونعم  كارتشا  دوجو و  تلاـصا  تقیقح  سک 
ماقم ياراد  يونعم  تاضایر  هب  رگا  و  نآ .  ریغ  ملکت و  هدارا و  ملع و  لیبق  زا  هیتایح ،  نوئـش  عیمج  اب  ار  تادوجوم  همه  رد  هیراس 

مشچ و هک  تعیبط ،  رکـس  نیا  نونکا  .دنک و  یم  هدهاشم  انایع  ار  تادوجوم  سیدقت  حیبست و  هلغلغ  هاگ  نآ  دش ، نایع  هدهاشم و 
هچنانچ و  مینک ،  لصاح  یعالطا  هینیع  تایوه  هیدوجو و  قیاقح  زا  اـم  دراذـگ  یمن  هدرک ،  ریدـخت  ار  اـم  كرادـم  ریاـس  شوگ و 

ار ام  هک  تسا  هلصاف  یبجح  دوخ ، سفن  یتح  تادوجوم ،  رگید  ام و  نیبام  تسا ،  هلصاف  ینارون  یناملظ و  یبجح  قح  ام و  نیبام 
هک تسا  هبوجحم  راکفا  يور  زا  راکنا  باجح  رت  تخس  اهباجح  مامت  زا  یلو  هدومن .  بوجحم  اهنآ  نوئش  ریاس  ملع و  تایح و  زا 

نتـسب تسادخ و  يایلوا  رابخا  تایآ و  قیدصت  میلـست و  نیبوجحم  ام  لاثما  يارب  لیاسو  رتهب  .دراد و  یم  زاب  زیچ  همه  زا  ار  ناسنا 
 . تسا هفیعض  لوقع  اب  قیبطت  ارآ و  هب  ریسفت  باب 

لمنلا اهیءا  ای  هلمن  تلاق  هفیرـش  هیآ  اب  يرطف ،  يروعـش  ای  دراب  ینیوکت  حیبست  هب  ار  حیبست  تایآ  ندومن  لیوءات  دـش  نکمم  اضرف 
يارب ابـس  رهـش  زا  هک  ار ، ریط  هیـضق  اـی  مـینک ؟  هـچ  ( 1289  ) نورعـشی ـال  مه  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطحی  ـال  مکنکاـسم  ولخدا 

هک هدش ،  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  هقرفتم  باوبا  رد  هک  يرابخا  و  درک ؟ هچ  دیاب  .دروآ  ربخ  نامیلس  ترضح 
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؟ درک هچ  دیاب  تسین ،  تالیوءات  نیا  لباق  هجو  چیه  هب 

بوسحم نافرع  عیارش و  بابرا  تاملسم  هیلاع و  هفسلف  تایرورض  زا  دیاب  ار  ءایشا  یملع  يروعش  حیبست  تایح و  نایرس  هلمجلاب ، 
ناسنا عماج  رکذ  بحاص  هکنیا  و  دراد ، صاـصتخا  کـی  ره  هب  هک  يا  هصاـخ  راـکذا  يدوجوم و  ره  حـیبست  تیفیک  یلو  تشاد ، 
تسا ءامسا  ملع  هب  طوبرم  هک  دراد  ینافرع  یملع و  نازیم  نآ  لامجا  دنراد ، يرکذ  دوخ  هئشن  تبسانم  هب  تادوجوم  ریاس  تسا و 

 . تسا لمک  يایلوا  صیاصخ  هک  تسا  ینایع  یفشک  مولع  زا  ار  نآ  لیصفت  و  ، 

تسا حبس هللا  هب  قلعتم  زین  اجنیا  رد  تسا ،  هروس  نآ  دوخ  هب  قلعتم  هروس  ره  هللا  مسب  هک  میدومن  رکذ  قباس  لصف  رد  هک  يروطب  و 
تیـشم ماقم  هک  هللا  مسا  هب  تبـسن  ینعی  تبـسن ،  ود  ره  هک  اریز  ضیوفت ،  ربج و  هلئـسم  دوش و  قح  لها  کلـسم  هدافتـسا  نآ  زا  . 
تفرعم دوهـش و  بابرا  فشک  تیاـغ  هک  یفیطل  روط  هب  تسا ،  هداد  ار )  ، ) ضرا تاوامـس و  رد  دوجوم  يایـشا  هب  و  تسا ،  هیلعف 
تفاـخم رگا  و  تسا .  قـلخلا  یلی  هبنج  رب  هللا  یلی  هبنج  میدـقت  قـح و  تیموـیق  ماـهفا  يارب  هللا  تیـشم  هب  باـستنا  میدـقت  و  تسا . 

یم عقاو  قح  يارب  يدماح  حبسم و  ره  زا  يدیمحت  حیبست و  ره  هکنیا  و  ار ، دیمحت  نآ  مازلتـسا  حیبست و  تقیقح  نایب  دوبن ، لیوطت 
 ، هللا اب  اهنآ  تبسن  نایب  میکحلازیزعلا و  كرابم  مسا  ود  صاصتخا  نایب  و  هللا ،  مسا  هب  هللا و  مسا  يارب  دیمحت  حیبست و  نایب  و  دوش ،

و
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 ، تسا ضرا  تاوامس و  رد  هچنآ  ضرا و  تاوامس و  نایب  و  حبس هللا ،  هفیرـش  هیآ  رد  روکذم  هللا  هیمـست و  رد  روکذم  هللا  نیب  قرف 
ار دحا ، هللا  وه  لق  هفیرش  هیآ  رد  وه  اب  نآ  قرف  هفیرـش و  هیآ  نیا  رد  وه  نایب  و  هفـسلف ،  تفرعم و  لها  کلاسم  فالتخا  بسح  هب 

 . مینک تعانق  هراشا  لامجا و  هب  هک  میتسه  مزتلم  قاروا  نیا  رد  یلو  ینافرع ،  يالحا  برشم  هب  میدومن  یم 

تیکلام و نیا  عبت  هب )   ) هک ار )  ) ضرا تاوامـس و  توکلم  هلالج  لج و  قح  تیکلام  هب  تسا  هراشا  ( 1290  ) مود هفیرش  هیآ  اما  و 
كالهتـسا و رظن  نیا  .دوش و  یم  عقاو  ضبق  طـسب و  عوجر و  روـهظ و  هتاـما و  اـیحا و  فرـصت  تردـق و  ذوـفن  تنطلـس و  هطاـحا 
ار هتاما  ایحا و  تهج  نیا  زا  و  تسا ،  یلعف  دیحوت  ياهتنم  هک  قح  ریبدت  فرصت و  رد  تسا  تاریبدت  تافرصت و  عیمج  لالحمـضا 

هداد تبـسن  سدـقم  تاذ  تیکلام  دوخ  هب  تسا  طسب  ضبق و  عیمج  اـی  و  تسا ،  یتوکلم  تافرـصت  گرزب  رهاـظم  زا  یکی  اـی  هک 
 . تسا

يارب تسا  نکمم  هدومرف ،  بوسنم  تیکلام  هب  ار  ود  ره  تبسن  تیکلام ،  نوئش  زا  هتاما  تسا و  تینامحر  نوئش  زا  ایحا  هکنآ  اب  و 
لاجم نونکا  هک  هیبیغ ،  ههجو  يدحا و  هجو  هب  ار  ءامـسا  عیمج  تسا  یمـسا  ره  عامجتـسا  نآ  هک  دشاب ، ینافرع  گرزب  هتکن  کی 

یلعف یلجت  ماقم  رد  تدحو  رد  ترثک  ترثک و  رد  تدحو  هب  هراشا  تسا  نکمم  هیآ  لیذ  ردص و  و  تسین .  نآ  نایب 
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 . تسا حضاو  شلها  شیپ  هچنانچ  دشاب ، سدقم  ضیف  هب 

هفیرـش هیآ  ياـنعم  تروص )  نیا  رد  هک   ) .ددرگرب میکح  زیزع و  هب  تسا  نکمم  .ددرگرب و  هللا  هب  هک  تسا  نآ  رهاـظ  هل  ریمـض  و 
.دوش نشور  شلها  يارب  لمءات  اب  هک  دنک ، قرف 

رد یناعم  قرف  وه و  ریمـض  عجرم  و  رارمتـسا ، ددجت و  رب  لاد  هعراضم  هغیـص  هب  تیمی  ییحی و  نایتا  قح و  تیلکام  تیفیک  نایب  و 
لثم تسا ،  دوخ  لحم  هب  لوکوم  تسا ،  لاعفا  ای  فاصوا  ای  تاذ  ءامـسا  زا  رداق  تیمم و  ییحم و  هکنآ  ناـیب  و  عجارم ،  فـالتخا 

، اهنآ تناکم  لیئارزع و  لیفارسا و  ترضح  نوئـش  و  هتاما ،  ایحا و  خفن  ود  و  لیفارـسا ،  روص  تقیقح  و  هتاما ،  ایحا و  تیفیک  نایب 
 . ینالوط سب  تسا  يا  هیمکح  نیهارب  هینافرع و  تانایب  ار  کی  ره  هک  .اهنآ  هتاما  ایحا و  تیفیک  و 

فراعم هب  فراع  ( 1291  .) میلع یـش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوـالا و  وه  تسا :  نیا  نآ  و  موس .  هفیرـش  هیآ  اـما  و 
نافراع لامآ  تیاغ  ناکلاس و  كولـس  ياهتنم  هک  دـناد  یم  نیکلاس  بولق و  باحـصا  قیرط  کلاس  نیقی و  تفرعم و  باـبرا  هقح 

نیا زا  رتـهب  یئامـسا  یتاذ و  دـیحوت  تقیقح  يارب  يریبـعت  هک  مسق  تسود  ناـج  هب  و  تسا .  همکحم  هفیرـش  هیآ  کـی  نیمه  مهف 
عماج فشک  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم ،  مات  نافرع  نیا  يارب  فراعم  باحـصا  عیمج  هک  تسا  نآ  راوازـس  و  تسین ،  ریبعت 

.دنتفا و كاخ  رد  دننک و  هدجس  یهلا  همکحم  هیآ  يدمحا و 
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یطاسبنا یتوکلم و  يزازتها  هفیرـش  هیآ  نیا  ندینـش  زا  بوبحم  لامج  قشاع  بوذجم و  فراع  هک  مسق  قشع  نافرع و  تقیقح  هب 
لجءا هنءاش و  مظعءا  ام  هللا  ناحبسف  .درادن  نآ  لمحت  يدوجوم  چیه  هاتوک و  نآ  تماق  هب  نایب  سابل  هک  دهد  تسد  وا  يارب  یهلا 

(1292  .) هبانج زعءا  هنع و  عنمءا  هردق و  مرکءا  هناطلس و 

ای ینابر  فراع  مادـک  دـننیبب  تسا  بوخ  دـننک  یم  يریگ  هدرخ  قح  يایلوا  هللااـب و  ياـملع  خـماش و  ياـفرع  تاـملک  هب  هک  اـهنآ 
هدروآ فراعم  رازاب  هب  يا  هزات  ای  هدرک  ینایب  تسا  نمضتم  یهلا  سدق  همان  همات و  هفیرـش  هیآ  نیا  هچنآ  زا  رتشیب  یبوذجم  کلاس 

 ، نآ لوا  هفیرـش  هیآ  نیا  اصوصخ  دـیدح ، هکرابم  هروس  نیا  هچرگ  .افرع  نافرع  زا  هنوحـشم  بتک  نآ  یهلا و  همیرک  نیا  کنیا   ؟
هک دراد  يرگید  تیصوصخ  هفیرـش  هیآ  نیا  هدنـسیون  هدیقع  هب  یلو  تسا ،  هاتوک  نآ  زا  لامآ  تسد  هک  تسا  یفراعم  رب  لمتـشم 

تراسج تئرج  ار  ملق  ای  دـیآ  نایب  هب  هک  تسین  يزیچ  قح  تینطاب  تیرهاـظ و  تیرخآ و  تیلوا و  ناـیب  .دـشابن و  ار  تاـیآ  رگید 
 . مینک راذگاو  ایلوا  نیبحم و  بولق  هب  ارنآ  كاردا  میرذگب و  سپ  دشاب ،

لقع بابرا  لوقع  و  تسا .  شرع  رب  ياوتسا  زور ، شش  رد  تسا  ضرا  تاوامـس و  قلخ  هب  هراشا  ( 1293  ) مراهچ هفیرش  هیآ  اما  و 
ياملع هچنانچ  هدومن .  ریـسفت  يروط  نافرع  ملع و  رد  دوخ  کلـسم  بسح  هب  سک  ره  و  تسا ،  ریحتم  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 

نامز رد  دوش  ریدقت  رگا  هک  تسا  نآ  زور  شش  رد  قلخ  زا  دوصقم  دنیوگ  رهاظ 
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هک تیبوبر ،  مایا  اب  هدومن  قیبطت  ار  نآ  هرـس ،  سدق  نیهلءاتملاردص  نءاشلا ،  میظع  فوسلیف  بانج  .دوش و  قباطم  زور  شـش  اب  ، 
لاس رازه  شش  هک  ار ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم ،  سمش  عولط  نامز  ات  مدآ  لوزن  نامز  زا  هدومرف  قبطنم  و  تسا ،  لاس  رازه 

شرع رب  نامحر  ياوتسا  يادتبا  تمایق و  زور  لوا  عباس و  موی  هک  عمجلا ،  موی  هعمجلا و  موی  عولط  يادتبا  و  هتـس ،  مایا  رد  تسا ، 
لها زا  یضعب  و  ( 1294) .دندومن نایب  دوخ  ریسفت  باتک  رد  ار  نآ  لیصفت  یفاک و  لوصا  حرش  رد  ار  نآ  لامجا  و  هتسناد .  تسا ، 

 . هتسناد دوعص  لوزن و  یئارم  رد  دوجو  سمش  رون  ریس  بتارم  زا  ترابع  ار  هتس  مایا  تفرعم 

نآ و  تانیعت ،  بجح  رد  تسا  دوجو  سمش  باجتحا  هبترم  هک )   ) لوزن هریخا  ات  دوجو  لوزن  بتارم  ینافرع ،  کلسم  بسح  هب  و 
روهظ بتارم  هریخا  ات  تانیعت  بجح  قرخ  توکلم و  هب  کلم  عوجر  هبترم  نیلوا  زا  تمایق  موی  يادتبا  و  تسا .  ردقلا  هلیل  تقیقح 

هللا و شرع  هب  یهتنم  هدـش و  مامت  نآ  رد  ضرا  تاوامـس و  قلخ  هک  موی  شـش  نیا  تسا .  يربک  تماـیق  ماـت  روهظ  هک  عوجر ،  و 
 ، تسا يدوعص  هناگشش  بتارم  ریبک  ملاع  رد  دوش ، یم  تسا ،  قح  تیراهق  ءالیتسا و  ءاوتـسا و  تایاغلا  هیاغ  هک  نمحرلا ،  شرع 
وا مات  روهظ  هک  تسا  ینامحر  سدـقم  ضیف  تیـشم و  هبترم  تسا ،  تیکلام  هماـت و  تیراـهق  هب  روهظ  هک  قح ،  ياوتـسا  شرع  و 

تانیعت و عفر  زا  سپ 
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هب هدـشن  مامت  تفرعم  لـها  شیپ  اـهنآ  قلخ  تسا ،  ققحتم  ضرا  تاوامـس و  دوجو  اـت  و  تسا .  نیـضرا  تاوامـس و  قلخ  زا  قارف 
هفیطل هتـس و  بتارم  ربکا  ملاع  ریبک و  ناـسنا  رد  و  یلجت .  رد  ررکت  مدـع  ياـضتقم  هب  و  ( 1295  ،) نءاش یف  وه  موی  لک  ياـضتقم 

هب هوجو  ریاس  زا  ار  هجو  نیا  تیبسنا  نایب  دوبن ، لیوطت  تفاخم  رگا  .دـشاب و  یقیقح  بلق  هبترم  هک  تسا  نمحرلا  شرع  نآ  هعباـس 
لامتحا بسح  هب  ام  یلو  تسا ،  باطخ  هب  نیـصوصخم  یلاعت و  قح  شیپ  یهلا  باتک  ملع  هچرگ  مدرک .  یم  نایب  ضیفتـسم  هجو 

 . نآ رهاظ  رب  لمح  رذعت  زا  دعب  مییوگ ،  یم  نخس  تابسانم  و 

لاطبا هک  تسا  رـضاح  رـصع  تئیه  بسح  هب  نآ  .درادـن و  ینافرع  نایب  نیا  اب  تداـضم  هک  تسا  يرگید  لاـمتحا  ماـقم  نیا  رد  و 
تسا يرگید  هریثک  هیسمش  تاموظنم  میراد  ام  هک  یسمش  هموظنم  نیا  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا .  هدرک  ار  هیسویملطب  تئیه 

هموظنم نیمه  ضرا  تاوامس و  زا  دارم  تسا :  هدیدج  تئیه  بتک  رد  نآ  لیصفت  هچنانچ  دنک  اصحا  دناوتن  یسک  ار  اهنآ  ددع  هک 
زا لامتحا  نیا  .دشاب و  يرگید  یـسمش  هموظنم  بسح  زور  شـش  هب  نآ  دیدحت  و  دشاب ، اهنآ  دوخ  بکاوک و  تارادـم  یـسمش و 

 . تسا نآرق  نوطب  زا  ینطب  بسح  هب  نآ  اریز  تسین ،  هینافرع  تالامتحا  اب  مداصم  یلو  تسا  رهاظ  هب  برقا  تالامتحا  مامت 

بتارم تایئزج  هب  یلاعت  قح  ملع  هب  هرخآ ،  یلا  ضرالا .  یف  جلی  ام  ملعی  هلوقب :  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  دومرف  هراشا  و 
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هک تایئزج  هب  یلاعت  قح  ملع  تیفیک  قح و  همویق  تیعم  هب  مکعم  وه  هلوقب :  و  دوعـص ، لوزن و  دوهـش و  بیغ و  هلـسلس  رد  دوجو 
.درک دناوتن  هللا  ءایلوا  صاوخ  زج  یسک  ار  قح  تیمویق  نیا  تقیقح  كاردا  و  تسا .  هیمویق  هعس  هیدوجو و  هطاحا  هقیرط  هب 

نیا هک  تسا  نآ  هب  هراشا  و  قح .  يوس  هب  دوجو  هریاد  مامت  عوجر  قح و  تیکلاـم  هب  تسا  هراـشا  ( 1296  ) مجنپ هفیرش  هیآ  اما  و 
روما نیا  زا  کی  ره  لیـصفت  ریـسفت و  و  نیدـلا .  موی  کلام  هدومرف :  دـمح  هکرابم  هروس  رد  هچنانچ  تسا ،  طوبرم  کلام  مسا  هب 

.دهاوخ يرگید  لاجم 

، ددرگ هدوزفا  يرگید  هب  دوش  مک  هک  اهنآ  زا  کی  ره  هکنیا  زور و  بش و  فالتخا  هب  تسا  هراـشا  ( 1297  ) مشش هفیرش  هیآ  اما  و 
یناـفرع ینعم  هفیرـش  هیآ  يارب  زا  و  تساـم .  هفیظو  زا  جراـخ  نآ  رکذ  هک  تسا  يا  هریثک  عفاـنم  فـالتخا  نیا  رد  و  سکع .  هب  و 

 . میدومن يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ام  هک  تسا  يرگید 

همتاخ

هفیرـش و تایآ  نیا  رد  هک  ردق  نیا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  کله  دقف  کلذ  ءارو  مار  نم  هک  دیامرف  فیرـش  ثیدـح  لیذ  رد  هچنآ 
رتالاب هک  دنک  نامگ  یسک  رگا  هک  تسا ،  فراعم  ياوصقلا  هیاغ  يرشب و  مولع  دح  تسا  روکذم  فراعم  زا  دیحوت  هکرابم  هروس 

زا روصق  دهد ، یم  میلعت  رشب  هلـسلس  هب  ار  فراعم  يالعا  دح  تایآ  نیا  هچنانچ  و  هتفر .  اطخ  هب  تسا  یـسک  شیپ  فراعم  نیا  زا 
 . تسا تیبوبر  ماقم  هب  لهج  تسا و  كاله  مارتخا و  زین  دح  نیا 
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مهیلع همئا ،  ياـهتاجانم  هیعدا و  بطخ و  هفیرـش و  راـبخا  روـط  نیمه  نآرق و  رگید  تاـیآ  رد  هچ  هفیرـش و  تاـیآ  نیا  رد  هـچ  و 
ماخ و سب  تسا  یلایخ  نیا  .دمهفب  اهنآ  یفرع  روهظ  دوخ و  رکف  هب  دناوت  یم  ناسنا  تسا ،  فراعم  زا  نوحشم  مامت  هک  مالـسلا ، 
تمکح و باوبا  دـس  دراد و  زاب  فراعم  زا  ار  ناسنا  هک  هدوشگ  یماد  تیناسنا  هار  قیرطلا  عاـطق  نیا  هک  یناطیـش  تسا  یـساوسو 
هک ( 1298) ادیهـش هب  یفک  تسا و  دهاش  ادخ  .دـنک  نوگنرـس  تلالـض  تریح و  يداو  رد  ار  یمدآ  دـیامنب و  ناسنا  رب  ار  تفرعم 
 ، نم یناـمیا  نارادارب  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسین ،  یمـسر  ناـفرع  اـی  هیمـسر  هفـسلف  رازاـب  جـیورت  مـالک  نیا  زا  نم  دوصقم 

لسر و تثعب  هدمع  هک  دننکن ، نایـسن  ار  نآ  دننک  هجوت  نآرق  و  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  فراعم  هب  يردق  ملع ،  لها  اصوصخ 
هک سوسفا  یلو  .دـیآ  لصاح  نآ  هیاس  رد  هیوارخا  هیوایند و  تاداعـس  ماـمت  هک  هدوب ،  هللا  هفرعم  فیرـش  دـصقم  يارب  بتک  لازنا 

ایبنا ایلوا و  و  دهد ، صیخشت  ار  دوخ  تداعـس  قیرط  دناوت  یمن  هک  تسا  عقاو  ینوگانوگ  ياهباجح  رد  تسا  ملاع  نیا  رد  ات  ناسنا 
یمن نوریب  شوگ  زا  ار  تلفغ  هبنپ  دوش و  یمن  رادـیب  باوخ  زا  ناسنا  دـنیامن ، یم  توعد  دـننک و  یم  تحیـصن  هچ  ره  زین  املع  و 
 . تسا هدنامن  یقاب  تمادن  ترسح و  زج  هتفر و  شتسد  زا  تداعس  لیصحت  هیامرس  هک  دوش  هبنتم  تلفغ  همون  زا  هاگ  نآ  .دنک و 

ماتخ اعد و 

هب ار  ایلوا  بولق  هک  ایادخ ، راب 
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هاتوک یئایربک  نماد  زا  ار  هاوخدوخ  ناـگیامورف  تسد  یتسبورف و  نم  اـم و  زا  ار  لاـمج  قاـشع  ناـسل  يدومرف و  رونم  تبحم  رون 
میخـض ياـه  هدرپ  ظـیلغ و  ياـهباجح  رادـیب و  تعیبـط  نیگنـس  باوخ  زا  و  اـمرف ، رایـشه  اـیند  رورغ  یتـسم  نیا  زا  ار  اـم  يدرک ، 

و هد ،  راب  هاوخادـخ  ناصلخم  سدـق  سلجم  هاگرد و  ناکاپ  لفحم  هب  ار  ام  و  نک ،  هراپ  یتراـشا  هب  ار  یتسرپدوخ  يدنـسپدوخ و 
لامعا و لاعفا و  تانکس و  تاکرح و  و  امرف ، رانکرب  ام  زا  ار  ییامن  جک  ییارآدوخ و  ییوگتشرد و  ییوختشز و  یتریسوید و  نیا 

.امن نورقم  تدارا  صالخا و  هب  ار  ام  نطاب  رهاظ و  رخآ و  لوا و 

تسا حوتفم  تتیانع  تمحر و  باب  یهانتم ،  ریغ  وت  لاون  و  ( 1299  () تسین طرش  تیلباق  ار  قح  داد   ) تسا ییادتبا  وت  معن  اهلاراب ،
يا هنیس  و  رارقیب ، ییادوس  يرس  رابکشا ، یمشچ  رادغاد و  یبلق  هتفـشآ ،  یلاح  هدیروش و  یلد  طوسبم ، تنایاپ  یب  تمعن  ناوخ  و 

دوجو رتفد  هچابید  ینعی  تهاگرد ،  ناصاخ  هب  تدارا  تدوخ و  هب  صالخا  هب  ار  ام  همتاخ  و  امرف ، تمحرم  رابـشتآ  هحرـش  هحرش 
 . ناسر ماجنا  هب  نیعمجا ،  مهیلع  هیلع و  هللا  تاولص  شرهطم ،  تیب  لها  لآ و  دمحم و  دوهش ، بیغ و  راموط  همتاخ  و 

.انطاب ارهاظ و  ارخآ و  الوءا و  هللادمحلاو 

تـشه هاجنپ و  دصیـس و  رازهکی و  هنـس  مارحلا  مرحم  رهـش  مراهچ  هعمج  زور  رـصع  رد  ریقف  فل  ؤم  یناف  تسد  هب  دیـسر  مامتا  هب 
 . ماتتخالا حاتتفالا و  یف  نالکتلا  هللا  یلع  و  يرمق .)   ) يرجه

اهتشون یپ 

25 ات 1

لهچ باتک  زا  خاسنتسا  ود  - 1
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تسا یلماک  هخـسن  يرگید  و  هدرک ،  يرادرب  هخـسن  ار  ثیدح  ود 13  نآ  زا  یکی  هک  تسا ،  هدـمآ  لمع  هب  ینیمخ  ماـما  ثیدـح 
 . هماقم هللا  یلعا  ینادمه ،  یلع  الم  دنوخآ  یمظعلا ،  هللا  هیآ  موحرم  هب  قلعتم 

 . تسا هدمآ  باتک  نایاپ  رد  هخسن  ود  ره  زا  يا  هنومن  ریوصت 

نیا نومـضم  .دزیگنا  رب  دنمـشناد  یهیقف  باـسح  زور  ار  وا  یلاعتیادـخ  دـنک ، رب  زا  ثیدـح  لـهچ  نم  تما  عفن  يارب  زا  هک  ره  - 2
رد هر )   ) یـسلجم همـالع  تـسا .  هدـش  لـقن  فـلتخم  ياـهریبعت  اـب  مالــسلا ،  مـهیلع  راـهطا ، هـمئا  و  ص )   ) مرکم یبـن  زا  تـیاور 

هدش هتفگ  هکلب  تسا ،  ضیفتسم  روهشم و  ینس  هعیش و  نیب  نومضم  نیا  دسیون : یم  تیاور  لیذ  رد  ص 156 ، ج 2 ، راونالاراحب ،
.19 ، 18 ، 17 ، 16 ياهثیدـح 15 ، نیعبرالا  باـب  ج 2 ، لاـصخ ،  زا : دـنا  تراـبع  ثیدـح  نـیا  كرادـم  زا  یخرب  تـسا .  رتاوـتم 

ثیدح ص 65  اضرلا ، ماما  هفیحـص  ات 157 . ص 153  ج 2 ، راونالاراحب ، ص 37 . ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ص 2 ، صاـصتخا ، 
.114

ملع نادنمـشناد  لها ،  ان  انـشآ و  ان  نایوار  طسوت  اهنآ  لقن  زا  يریگولج  نالعاج و  نایرتفم و  دربتـسد  زا  ثیداحا  ظـفح  يارب  - 3
یم يوـقت  ملع و  رد  هک  ار  سک  ره  ثیدـح  خـیاشم  .دـنا  هتـشاد  لوـمعم  تیاور  هزاـجا  تـفرگ  نداد و  مـسر  زاـب  رید  زا  ثیدـح 

زا هتفر و  یم  ملع  نیا  خـیاشم  دزن  هب  ثیدـح  لقن  رد  رابتعا  بسک  يارب  زین  ملع  ناـبلاط  .دـنداد  یم  تیاور  هزاـجا  وا  هب  دـندومزآ 
هریس نیا  .دندرک  یم  هزاجا  تساوخ  رد  هتخومآ  یم  ثیدح  نانآ 
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دوب و یهافـش  یبـتک و  هزاـجا  اـهنآ  هلمج  زا  دوب  فلتخم  دـنداد  یم  خـیاشم  هک  یتازاـجا  .دراد  همادا  شیب  مک و  نونک  اـت  هنـسح 
هک تسا  تنـس  نیا  هب  رظن  .داد  ربخ  نینچ  ارم  یهافـش  ای  یبتک  هزاجا  اب  ینالف  دـیوگ  یم  ثیدـح  لقن  ماقم  رد  هزاـجا  نیا  هدـنراد 

.دنا هدومرف  لقن  مهرارسا )  هللا  سدق   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  ات  تشپب  تشپ  ار  دوخ  دانسا  هلسلس  زا  یخرب  زاغآ ، رد  س )   ) ماما

خیش نادناخ  زا  ناهفصا و  یملع  لاجر  گرزب و  ياهتیـصخش  زا  ق  لاس 1362 ه .  هب  یفوتم  یهاش ،  دجسم  اضر  دمحم  خیـش  - 4
بحاصم هثحابم و  مه  یناسارخ و  دنوخآ  یکراشف و  دمحم  دیس  يزاریش و  يازریم  نادرگاش  زا  يو  تسا .  یناهفـصا  یقت  دمحم 

تداهـش زا  سپ  تشاد .  لاغتـشا  سیردـت  هب  مـق  رد  ق  ات 1345 ه .  زا 1344  خیـش  تسا .  هدوب  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  هللا  هیآ 
رد تشاد و  هعیش  تیعجرم  يو  .دوب  نکاس  اجنآ  رد  رمع  نایاپ  ات  تشگزاب و  ناهفصا  هب  یناهفـصا ،  هللارون  اقآ  جاح  دوخ ، يومع 
زا ق ،  لاس 1248 ه .  هب  یفوتم  یناهفـصا ،  یقت  دـمحم  خیـش  ناشیا ،  دـج  .دوب  رارقرب  شتایح  نایاپ  ات  يو  سرد  هزوح  ناهفـصا 

سردم نسح  دیس  يزاریش و  يازریم  دوب و  ناهفـصا  رهـش  رد  ناشیا  سرد  هزوح  .دوب  یناهبهب  دیحو  نادرگاش  زا  رادمان و  ياهقف 
 . تسا نیدلا  ملاعم  حرش  رد  نیدشرتسملا .  هیاده  وا : روهشم  فینصت  .دندوب  وا  نادرگاش  زا 

تیاور خیاشم  هلمج  زا  نرق 14 و  رد  هعیش  گرزب  ناثدحم  زا  ق ).  1359 ه .  ، 1294  ) سابع خیش  جاح  - 5
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 ( هر  ) يرون نیـسح  ازریم  رحبتم ، همالع  مزالم  زارد  ینایلاس  يو  .دـنا  هدرک  تفایرد  هزاـجا  ناـشیا  زا  س )   ) ینیمخ ماـما  هک  تسا 
هنیفس .دوب  فیلءاتلاریثک  ققحم و  يدرم  سابع  خیـش  تسا .  هدوب  يو  راک  ددم  ازریم  راثآ  فینـصت  هلباقم و  خاسنتـسا و  رد  هدوب و 

یهتنملا همتت  لامالا ،  یهتنم  نانجلا ،  حیتافم  تسوا :  راثآ  زا  .دیماجنا  لوط  هب  لاس  نآ 27  فیلات  تسوا  تافینصت  زا  یکی  راحبلا 
 . هیوضر دئاوف  و 

ملع رد  ریظن و  مک  ثیدـح  مـلع  رد  رـسفم و  هـیقف ،  ق ).  1320 ه .  ، 1254  ) یـسربط يرون  یقت  دمحم  نب  نیـسح  ازریم  جاح  - 6
و يراصنا ،  یـضترم  خیـش  نیقارعلا ،  خیـش  نادرگاش  وا  تساراد .  یگرزب  مهـس  تیب  لـها  ثیداـحا  رـشن  رد  يو  دوب  زربم  لاـجر 
زا يو و  نادرگاش  زا  ینارهت ،  گرزب  اقآ  یمق و  سابع  خیش  جاح  تسا .  دوخ  زا  سپ  ناگرزب  هزاجا  خیش  دوب و  يزاریـش  يازریم 

هفحت ناجرم و  ؤل و  ؤل  بقاثلا ،  مجنلا  راحبلا ، رازم  كردتـسم  لئاسولا ،  كردتـسم  تسوا :  راثآ  زا  .دـنا  هدرک  تفاـیرد  هزاـجا  وا 
.رئازلا

يراـصنا هللادـبع  نب  رباـج  ناـگداون  زا  نیدـهتجملا  ءاـهقفلا و  متاـخ  هب  بـقلم  ق )  1281 ه .  ، 1214  ) يراصنا یـضترم  خیـش  - 7
يو راثآ  تایرظن و  ءارآ و  .دروآ  دوجو  هب  نف  نیا  رد  گرزب  یلوحت  تسا و  لوصا  ملع  غباون  زا  یکی  يو  ص .)   ) ربمغیپ یباحص 
هدش هتـشاگن  يو  راثآ  رب  رایـسب  یـشاوح  حورـش و  تسا و  هقف  گرزب  ياملع  هجوت  دروم  رظن و  ثحب و  لحم  نانچمه  زورما  هب  ات 

زا دنا  ترابع  يو  دیتاسا  یخرب  تسا . 
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گرزب ییاهقف  وا  سرد  سلجم  زا  .دهاجم  دـمحم  دیـس  یقارن و  دـمحا  الم  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیـش  ءاطغلا  فشاک  یـسوم  خـیش 
 : تسا خیـش  راثآ  نیرتمهم  زا  ینایتشآ .  دمحم  ازریم  و  يزاریـش ،  يازریم  یناسارخ ،  دـنوخآ  تساهنآ  هلمج  زا  هک  دـنا  هتـساخرب 

 . تراهط بساکم و  لئاسر ، 

ياـملع رباـکا  زا  ق )  1371 ه .  ، 1282  ) نیما هب  بقلم  یلماع ،  لـبج  ینیـسح  دـمحم  نب  یلع  نب  میرکلادـبع  نب  نسحم  دیـس  - 8
دزن فجن  رد  سپـس  و  دـنارذگ ، لماع ،  لبج  دوخ ، هاگداز  رد  ار  یتامدـقم  سورد  يو  تسا .  هیرـشع  انثا  هعیـش  رخاـفم  هیماـما و 
مولع لیمکت  هب  ناـگرزب  رگید  و  فجن ،  هط  دـمحم  خیـش  و  ینادـمه ،  اـضر  اـقآ  جاـح  یناهفـصا ،  تعیرـش  یناـسارخ ،  دـنوخآ 
یملع راـثآ  وا  زا  تخادرپ .  سیردـت  فیلءاـت و  قیقحت و  هب  تشگزاـب و  لـماع  لـبج  هب  تالیـصحت  ماـمتا  زا  سپ  يو  تخادرپ . 

 . تسا تسد  رد  يددعتم  ياهپاچ  باتک  نیا  زا  تسا .  هعیشلا  نایعا  فورعم  باتک  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدنام  ياج  هب  يددعتم 
.رخاوالا لئاوالا و  مولع  یف  رهاوجلا  ندعم  هینسلا ،  سلاجملا  هیهبلا ،  هردلا  یلالدتسا ،  هقف  رد  هعیرشلا  ساسا  تسوا :  راثآ  زا 

اجنامه رد  درک و  لیـصحت  فجن  رد  دـمآ و  اـیند  هب  دـنه  رد  ق )  1323 ه .  ، 1242  ) يدـنه يوضر  يوسوم  مشاه  نب  دـمحم  - 9
 ، هلبزملا ءاوضالا  هقف ،  رد  هزوجرا  لاجر ،  رد  یلائللا  مظن  تسوا :  راثآ  زا  .دشاب  یم  يراصنا  خیـش  نادرگاش  زا  يو  تفای .  تافو 

 . يراصنا خیش  سرد  تاریرقت  عیارش ،  حرش 

یفوتم يدرکهد  ینیسح  مساقلاوبا  دیس  - 10
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هیشاح تسوا :  راثآ  زا  تسا .  يرون  نیسح  ازریم  یناردنزام و  نیدباعلا  نیز  يزاریش  نسح  ازریم  نادرگاش  زا  ق  لاس 1353 ه .  هب 
 . كولسلا ریسلا و  یف  هلیسولاو  بساکم  رب  هیشاح  یفاو ،  رب  هیشاح  یفاص ،  ریسفت  رب 

ؤم ردارب  هیماما و  ياـهقف  زا  ق )  1318 ه .  ، 1235  ) یقوس راهچ  هب  فورعم  یناهفـصا  يوسوم  نیدباعلا  نیز  نب  مشاه  دمحم  - 11
هعیرشلا خیش  يدزی و  مظاک  دمحم  دیـس  هزاجا  خیاشم  زا  يراصنا و  خیـش  نادرگاش  زا  يو  .دشاب  یم  تانجلا  تاضور  باتک  فل 

هیشاح نیناوق ،  هیـشاح  هعمل ،  حرـش  هیـشاح  رافـسا ، رب  هیـشاح  لوسر ،  لآ  لوصا  باحـصتسا ،  تسوا :  راثآ  زا  تسا .  یناهفـصا 
 . ملاعم

یلقع مولع  یـضایر و  لاـجر و  رد  ثدـحم و  هیقف و  ق .  لاس 1244 ه .  هب  یفوتم  یقارن  رذ  یبا  نب  يدـهم  دـمحم  نب  دـمحا  - 12
هدافتسا دوب ، راگزور  رداون  زا  هک  یقارن ،  يدهم  دمحم  الم  شردپ  رضحم  زا  ار  مولع  رتشیب  .دوب  روهـشم  يوقت  دهز و  هب  داتـسا و 

عیفش دمحم  دیس  يراصنا و  خیش  داتسا  يو  .دندوب  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیش  مولعلا و  رحب  يدهم ،  دیـس  يو  رگید  ناداتـسا  .درک 
هعیشلادنتسم و لوصالا ،  ملع  یلا  لوصولا  جاهنم  مایالا ،  دئاوع  ماکحالا ،  حاتفم  هداعـسلا ،  جارعم  تسوا :  راثآ  زا  تسا .  یقلپاج 

 . یسراف رعش  ناوید 

لماک و يافرع  گرزب و  ياهقف  زا  مولعلارحب  هب  فورعم  ق ).  1212 ه .  ، 1154  ) يدرجورب یئابطابط  یضترم  نب  يدهم  دیس  - 13
هک تسا  یناسک  دودعم  زا  يو  .دوب  ماع  صاخ و  میرکت  مارتحا و  دروم  تامارک و  بحاص 
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رد تشاد و  یعامتجا  یملع و  تسایر  مولعلارحب  دیـس  .دوب  هدـیدرگ  فرـشم  ع )   ) نامز ماما  تمدـخ  اهراب  يربک  تبیغ  نامز  رد 
دمحا الم  یناهفصا ،  یقت  دمحم  خیش  یلماع ،  داوج  دمحم  دیس  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  خیش  دننام  یگرزب ،  ياهقف  وا  سرد  هزوح 
لاجر باتک  هقف و  رد  هیفجنلا  هردلا  حیباصم ،  يو  راثآ  نیرتفورعم  .دنا  هدش  تیبرت  يرتست  هللا  دسا  خیش  يرئاح و  یلع  وبا  یقارن ، 

؛  هیقف اـقآ ، لـک و  داتـسا  دـیحو و  هب  فورعم  ق ).  1208 ه .  ای 1117 ،  1116  ) یناهبهب لمکا  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  - 14 تسا . 
هرظانم ثحب و  تاـسلج  لیکـشت  هدـبز و  ینادرگاـش  تیبرت  اـب  داد و  رارق  دوخ  راـک  زکرم  ار  ـالبرک  وا  .روهـشم  یلاـجر  یلوصا و 

رفعج خیـش  مولعلارحب ،  يدـهم  دیـس  زا  ناوت  یم  يو  نادرگاـش  نیرتفورعم  زا  .دـهد  ناـیاپ  هقف  رب  اـهیرابخا  تیمکاـح  هب  تسناوت 
يدـهم دیـس  ضایر ،)  بحاص   ) یئابطابط یلع  دیـس  یقارن ،  يدـهم  دـمحم  الم  نیناوق ،)  بحاـص   ) یمق يازریم  ءاـطغلا ، فشاـک 

.درب مان  همارکلا )  حاتفم  بحاص   ) یلماع داوج  دیس  یتفش و  رقاب  دمحم  دیس  یناتسرهش ، 

 . تسا هدوب  هزاجا  خیاشم  زا  فورعم و  يوقت  ملع و  رد  یناهبهب ،  رقاب  دمحم  ردپ  لمکا ،  دمحم  الم  - 15

هعیش و گرزب  ياملع  زا  ق ).  1111 ه .  ، 1037  ) یسلجم همالع  هب  روهشم  یناهفصا ،  یسلجم  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم  الم  - 16
هدوب يزاریـش  ناخ  یلع  دیـس  و  یلماع ،  رح  خیـش  و  شردپ ،  يو  دیتاسا  .دوب  رحبتم  ثیدـح  صوصخب  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد 

يدنفا هللادبع  ازریم  هلمج  زا  يرایسب ،  نادرگاش  و  دنا ؛
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هیماما ثیداحا  رشن  عمج و  رد  وا  تسا .  هدرک  تیبرت  یناردنزام ،  حلاص  الم  يریازج ،  هللا  تمعن  دیـس  ءاملعلا ،) ضایر  فل  ؤم  ، )
راثآ زا  تسا .  راونالاراحب  وا  رثا  نیرتمهم  .دراد  یبرع  یـسراف و  هب  باـتک  دـلج  زا 60  شیب  تسا و  هدرب  راـک  هب  ناوارف  یـششوک 

.اثیدح نوعبرالا  نیقتملا و  هیلح  نویعلاءالج ،  نیقیلا ،  قح  داعملاداز ، بولقلا ،  هویح  یفاک ،  حرش  رد  لوقعلا  هآرم  تسوا : 

دباع و يدرم  یلاجر و  ثدـحم ،  هیقف ،  ق ).  1070 ه .   ) لوا یسلجم  هب  روهشم  یناهفـصا ،  یلع  دوصقم  نب  یقت  دمحم  الم  - 17
وا راثآ  تسا  يرتشوش  هللادـبع  الم  یئاهب و  خیـش  نادرگاـش  زا  .دراد و  ازـسب  یمهـس  هعیـش  ثیداـحا  رـشن  رد  و  تسا .  هدوب  دـهاز 

ءاـیحا هیقفلا ،  هرـضحی  ـال  نم  حرـش  رد  نیقتملا  هـضور  هعماـج ،  تراـیز  حرـش  زا : دـنا  تراـبع  شنیرتروهـشم  هـک  تـسا  ناوارف 
 . هیداجس هفیحص  هیشاح  اثیدح و  نوعبرا  یسوط ،  خیش  بیذهت  حرش  رد  ثیداحالا 

نوـنف موـلع و  رد  ق ).  1030 ه .  ، 953  ) یئاهب خیـش  هب  فورعم  یلماع ،  دمـصلادبع  نب  نیـسح  نب  دمحم  نیدـلا  ءاهب  خیـش  - 18
یقت دـمحم  الم  نیهلءاتملاردـص ،  تفرگ .  بقل  ناهفـصا  مالـسالا  خیـش  دوخ  نامز  رد  تسا .  هدوب  نارود  هناگی  داتـسا و  ددـعتم 
هلمج زا  هک  هدنام  ياج  رب  فلتخم  مولع  رد  یناوارف  راثآ  وا  زا  دنا  هدوب  يو  نادرگاش  زا  داوج ، لضاف  يراوزبس ،  ققحم  یسلجم ، 

نیتملا لبح  نیسمشلا ،  قرشم  تئیه ،  رد  كالفالا  حیرشت  بالرطسا و  هقف ،  رد  دیهش  دعاوق  رب  یشاوح  یسابع و  عماج  تساهنآ : 
ءاعد حرش  ، 
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 . بدا رد  هغالبلا  رارسا  هیدمصلا و  دئاوفلا  و  اعد ، ثیدح و  رد  اثیدح  نیعبرا  حرش  حابص ، 

صاوخ زا  هک  ینادمه ،  هللادبع  نب  ثراح  هب  يو  یئاهب ،  خیـش  ردـپ  ق ).  984 ه .  ، 918  ) یلماع دمصلادبع  نب  نیسح  خیـش  - 19
ققحم يداتسا  تسا و  یکرک  نسح  دیس  یناث و  دیهش  نارگاش  زا  يو  .دناسر  یم  بسن  هدوب ،  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا 

حرش نیعبرا و  ثیدحلا ،  هیارد  تسوا :  راثآ  زا  .دنا  هدش  یم  رضاح  يو  سرد  هب  يرایـسب  نادرگاش  تسا و  هدوب  رعاش  بیدا و  و 
.دعاوقلا

عماج هعیـش و  ياهقف  ناـگرزب  زا  ق ).  966 ه .  ، 911  . ) یناث دیهـش  هب  فورعم  یلماع ،  نیدلارون  خیـش  نب  نیدلا  نیز  خیـش  - 20
زا تسا .  هدرک  یم  سیردت  ار  اهنآ  هدوب و  طلـسم  تنـس  لها  یهقف  هناگراهچ  بهاذم  هب  يو  تسا .  دباع  دهاز و  فلتخم و  مولع 

و هولصلا ،  رارسا  دیفتسملا ، دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  هینم  مالـسالا ،  عئارـش  حرـش  یف  ماهفالا  کلاسم  هعمل ،  حرـش  تسوا :  راثآ 
 . هبیغلا ماکحا  یف  هبیرلا  فشک 

رخاـفم زا  یلوـصا و  هـیقف و  ق ).   . 938 ه  ) یناـث ققحم  یکرک و  ققحم  هب  روهـشم  یکرک ،  یـسیم  یلاعلادـبع  نب  یلع  خیـش  - 21
تیبرت یگرزب  نادرگاش  داد و  لیکـشت  سرد  هزوح  ناهفـصا  نیوزق و  رد  دـمآ و  ناریا  هب  هیوفـص  راگزور  رد  يو  هعیـش .  ياهقف 

رد دـصاقملا  عماج  وا  روهـشم  رثا  يریازج  یبنلادـبع  خیـش  يدابآ و  رتسا  ریما  دیـس  راشنم ، یلع  خیـش  تساـهنآ :  هلمج  زا  هک  درک 
 . تسا یلح  همالع  دعاوق  حرش 

نب دمحم  نب  دمحم  - 22
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.دوب رعاش  لضاف و  يدنمشناد  لوا ،  دیهش  يومع  رسپ  ینیزج ،  یلماع  نذ  ؤم  دواد ،

نب دمحم  نب  دمحم  خیش  تسا .  هدوب  ققحم  لضاف و  یملاع  لوا ،  دیهش  مود  رـسپ  یکم ،  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءایـض  خیـش  - 23
 . تسا هدرک  تیاور  وا  زا  نذ  ؤم  دواد 

مولع رد  هیماـما .  ياـهقف  مظاـعا  زا  ق ).  786 ه .  ، 734  ) لوا دیهـش  هب  فورعم  یلماع ،  یکم  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  خیـش  - 24
زا وا  نادنزرف  تفای و  شرورپ  بدا  ملع و  نادـناخ  رد  دیهـش  .دـنا  هتفگ  هقفلا  ماما  ار  وا  هقف  رد  تسا و  هدوب  ملـسم  داتـسا  فلتخم 

تفایرد هزاجا  یمالسا  فلتخم  قرف  ياملع  زا  هتسج و  تدافتسا  رایسب  دیتاسا  زا  دیهش  .دندوب  اهقف  املع و  زا  یگمه  ثانا  روکذ و 
نب نسح  خیـش  یکرک ،  یلاعلادـبع  خیـش  نزاخ ،  نب  یلع  نیدـلا  نیز  خیـش  زا : دـنا  تراـبع  يو  روهـشم  نادرگاـش  تسا .  هدرک 

.اثیدح نوعبرالا  هیقشمدلا و  هعمللا  دعاوق ، نایب ،  يرکذ ،  سورد ،  تسوا :  راثآ  زا  يرویس .  دادقم  خیش  نامیلس ، 

57 ات 25

هجرد هب  یگلاس  هد  نس  رد  دنا  هتفگ  هیماما  ياهقف  ناگرزب  زا  ق ).   . 771 ه ، 682  ) نسحلا نب  دمحم  بلاطوبا  نیققحملارخف ،  - 25
 ، لوا دیهـش  دـنا : هدوب  يو  نادرگاش  زا.دور  یم  رامـش  هب  وا  یملع  ثراو  تسا و  یلح  همالع  شردـپ  نادرگاش  زا  .دیـسر  داهتجا 

يدابم حرـش  دعاوقلا ، تالکـشم  لح  یف  دئاوفلا   : تسوا راثآ  زا  شدـنزرف ؛  نیدـلاریهظ  و  نیدـلا ،  جات  دیـس  یلمآ ،  ردـیح  دـیس 
 . مالک ملع  رد  هیفاولا  هیفاکلا  لوصالا و 

نب فسوی  نب  نسح  نیدلا  لامج  خیش  هللا  هیآ  - 26

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز رد  هیماـما  سیئر  لوقنم و  لوقعم و  عماـج  بیدا ،  ملکتم ،  رـسفم  ثدـحم ،  هیقف ،  ق ،)  726 ه .  ، 648  ) یلح رهطم  نـب  یلع 
شناداتـسا هلمج  زا  تخادرپ .  ملع  بسک  هب  ینـس  هعیـش و  ناـگرزب  دزن  يو  تسوا .  تاـصاصتخا  زا  همـالع  ترهـش  هدوب و  دوـخ 

سرد زا  یسوط  ریـصن  هجاوخ  .دنا  هدوب  نیدلا  بیجن  خیـش  سوواط و  نب  دمحا  دیـس  یـسوط و  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  یلح ،  ققحم 
 ، نیملعتملا هرـصبت  تسوا :  راـثآ  زا  تسا .  هدوـب  ردـپ  نادرگاـش  زا  زین  نیققحملا ،  رخف  يو ،  رـسپ  تـسا .  هدرک  هدافتـسا  وا  هـقف 

رـصتخملا تماما ،  تابثا  رد  نیفلا  مالک ،  رد  داقتعالا  دیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  هقف ؛  رد  ءاهقفلا  هرکذـت  دـعاوق ، فلتخملا ، 
.ریسفت رد  فاشکلا  صیخلت  لاجر و  رد 

همالع تسا  عیشت  لوا  زارط  ياهقف  زا  ققحم  هب  روهـشم  ق )  676 ه .  ، 602  ) یلح نسح  نب  رفعج  نیدلا  مجن  مساقلاوبا  خیـش  - 27
ودب زا  يو  مالسالا  عیارـش  باتک  .دنا  هدوب  یمان  هیقف  نیا  نادرگاش  زا  سوواط  نب  دمحا  نب  نیدلا  ثایغ  دیـس  يو و  ردارب  یلح و 
راثآ زا  تسا .  هتشاگن  نآ  حرش  رد  ار  رهاوج  باتک  یفجن ،  نسح  دمحم  خیش  رومان ، هیقف  هدوب و  اهقف  هجوت  دروم  نونک  ات  فیلات 

 . لوصا رد  جراعملا  عفانلا ،  رصتخم  رصتخملا ، حرش  یف  ربتعملا  تسوا : 

یلع درلا  باتک  بحاـص  ثدـحم و  بیدا و  لـضاف و  ق )  600 ه .   ) یلح يوسوم  دعم  نب  راخف  یلع  وبا  نیدـلا  سمـش  دیـس  - 28
 . بلاط یبا  ریفکت  یلا  بهاذلا 

لضفلاوبا هقث ،  لیلج  خیش  - 29
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 . لئاضفلا باتک  هلبقلا و  هفرعم  یف  هلعلا  هحازا  تسوا :  زا  تسا .  ردقلا  لیلج  یهیقف  لضاف و  یملاع  یمق ،  لیئربج  نب  ناذاش 

هراشب تسوا :  تافیلات  هلمج  زا  یلمآ .  دمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  دـنزرف  يربط ،  مساقلا  یبا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  نیدـلا  دامع  - 30
 . هعیرذلا لئاسم  حرش  تاقوالا و  یف  جرفلا  یضترملا ،  هعیشل  یفطصملا 

ردپ زا  سپ  تسا .  یسوط ،  خیش  شردپ ،  روهـشم  نادرگاش  زا  هعیـش و  گرزب  ناهیقف  زا  یـسوط ،  دمحم  نب  نسح  یلع  وبا  - 31
تسا هتسیز  یم  ق  لاس 515 ه .  ات  یسوط  .دنتخادرپ  هضافتسا  هب  شرـضحم  رد  رایـسب  بالط  دوب و  يو  نادرگاش  میلعت  راد  هدهع 

 . ماکحالا هیاهن  حرش  یلاما و  دبعتلا ، لیبس  یلا  دشرملا  تسوا :  راثآ  زا 

 . تسا مالـسا  ناهج  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  هفئاطلا  خیـش  هب  بقلم  ق ،)  460 ه .  ، 385  ) یـسوط نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 32
خیـش وا  دـیتاسا  تشاد .  يوق  یتسد  زین  ثیدـح  ریـسفت و  لاجر و  بدا و  رد  دوب و  دوخ  نامز  ناـملکتم  ناـهیقف و  سیئر  یـسوط 

هک تسا  بیذهت  راصبتسا و  هعیش  ثیدح  روهشم  باتک  ود  بحاص  خیش  دندوب ، نودبع  نبا  يرئاضغ ،  نبا  یـضترم ،  دیـس  .دیفم 
عیرفت هب  نآ  رد  هک  تسوا  راثآ  رگید  زا  زین  طوسبم  تسوا .  زا  هقف  رد  فالخ  هیاهن و  تسا .  بوسحم  هیماما  هعبرا  بتک  رامـش  زا 

یف نایبتلا  هبیغلا ،  لوصالا ،  هدـع  لاجرلا ،  هفرعم  رایتخا  لاجر ،  تسرهف ،  تسوا :  راثآ  زا  تسا .  هتخادرپ  هقف  رد  تاعورف  يریثک 
.دجهتملا حابصم  یفاشلا ،  صیخلت  نآرقلا ،  ریسفت 
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فجن هیملع  هزوح  درک و  ترجه  فرشا  فجن  هب  دادغب  زا  ق )  لاس 448 ه .  رد   ) شا هناخباتک  يزوس  شتآ  زا  سپ  یسوط  خیش 
.داهن ناینب  ار 

 . هعیـش ناثدحم  ناملکتم و  اهقف و  رابک  زا  ملعم  نبا  دـیفم و  هب  بقلم  ق )  ای 413 ه .   336  ) نامعن نب  دمحم  هللادبع  وبا  خیـش  - 33
زا هک  همان  ود  رد  دوب و  جع )   ) رصع یلو  ترـضح  هجوت  تیانع و  دروم  وا  تشاد .  هدهع  هب  ار  دادغب  یملع  تسایر  دوخ  نامز  رد 

رصان صلخم و  یلو  و  دیـشر ، یلو  دیفم و  خیـش  دیدس و  خءا  تاریبعت  اب  ار  وا  ترـضح  هدیدرگ  رداص  يو  ناونع  هب  ترـضح  نآ 
دمحم نب  رفعج  نوچمه  يدـیز ،  ینـس و  هعیـش و  نادنمـشناد  رـضحم  رد  دـیفم  خیـش  .دـنا  هدومرف  باـطخ  قحلا  یلا  یعاد  قح و 
يدهلا ملع  یضترم  دیس  تخادرپ .  تالیصحت  لیمکت  هب  یخلب  شیجلا  یبا  نب  یلع  یفاکسا و  دینج ، نبا  قودص ،  خیـش  هیولوق ، 

رثا تسیود  دودح  .دنا  هدوب  يو  نادرگاش  نیرتروهشم  زا  زیزعلادبع  نب  رالاس  یکجارک و  یشاجن ،  یسوط ،  خیش  یـضر ،  دیـس  ، 
یلاما و تالاقملا ،  لئاوا  صاصتخا ،  داـشرا ، زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرتفورعم  هک  تسا  هدـنام  ياـج  هب  وا  زا  گرزب  کـچوک و 

 . هعنقم

زا ق )  381 ه .   ) قودـص هیوباب و  نبا  هب  فورعم  رفعج ، وبا  هب  ینکم  یمق ،  هیوباـب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  - 34
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياعد  هب  يرغص و  تبیغ  رد  يو  تدالو  هعیش .  ياهقف  ثیدح و  خیاشم  هیماما و  ياملع  ناگرزب 
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و دیفم ، خیش  تسا و  هدرک  تیاور  هیولوق  دمحم  نب  رفعج  دیلو و  نب  نسح  نب  دمحم  هیوباب ،  نب  یلع  دوخ ، ردپ  زا  يو  .دش  عقاو 
هک دـنا  هتـشون  دصیـس  دودـح  ار  شتاـفیلءات  .دـنا  هدرک  تیاور  وا  زا  یتـسیرود  دـمحم  رفعج  وـبا  خیـش  يرئاـضغ ،  ناذاـش ،  نـبا 

، اضرلا رابخا  نویع  دـیحوتلا ، لاصخلا ،  همعنلا ،  ماـمتا  نیدـلا و  لاـمکا  هیقفلا ،  هرـضحی  ـال  نم  زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرتفورعم 
 . تسا تیب  لها  ناتسود  هاگترایز  ير  رهش  رد  يو  دقرم  عنقم .  هیاده و  عیارشلا ،  للع  رابخالا ، یناعم  یلامالا ، 

زا وا  يرجه .  مراـهچ  نرق  رد  هعیـش  گرزب  ياـهقف  ناثدـحم و  زا  ق ).  368 ه .   ) یمق هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبا  - 35
تیاور يو  زا  نارگید  یشاجن و  دیفم و  خیـش  تسا و  هدرک  تیاور  قودص )  خیـش  ردپ   ) یمق هیوباب  نب  یلع  هدقع و  نبا  ینیلک و 

 . تساهنآ نیرتروهشم  تارایزلا  لماک  هک  دراد  ثیدح  هقف و  رد  یتافیلءات  .دنا  هدرک 

خیـش هعیـش و  ناثدحم  ناگرزب  زا  ق ).  ای 329 ه .   328  ) مالـسالا هقث  هب  فورعم  يزار ،  ینیلک  قحـسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  - 36
تخومآ ثیدح  نت  لهچ  زا  بیرقتب  وا  .دور  یم  رامش  هب  خیرات  رد  دوخ  نانگمه  دمآ  رس  ملع  نیا  رد  تسا و  ثیدح  لها  خیاشم 

فل ؤم  نیلوا  ینیلک  .دنا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  يربکعلت  یسوم  نب  نوراه  هیولوق ،  دمحم  نب  رفعج  دننام  ناگرزب ،  زا  يرایسب  و 
هضور عورف و  لوصا و  شخب  هس  رد  ار  یفاک  میظع  باتک  زارد  نایلاس  هب  هک  تسا  هعیش  هعبرا  بتک  نافلوم  زا 
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.ای ؤر  ریبعت  باتک  هطمارق و  رب  در  باتک  همئالا ،  لئاسر  لاجرلا ،  باتک  تسوا :  زا  .دروآ  درگ 

 . ینیلک خـیاشم  زا  يرجه و  مراـهچ  نرق  لـیاوا  موـس و  نرق  رخاوا  هیقف  رـسفم و  ثدـحم ،  یمق .  مشاـه  نب  میهاربا  نـب  یلع  - 37
ریـسفت ءایبنالا و  باتک  يزاغم ،  باتک  عیارـشلا ،  باتک  دانـسالا ، برق  بقانم ،  باتک  دـننام  تسا  وا  هب  بوسنم  یناوارف  تاـفیلءات 

 . تسا مق  رد  يو  نفدم  نآرق . 

دنا هتفگ  تسا .  هدرک  تیاور  رایسب  مالسلا  هیلع  همئا  باحصا  زا  مالسلا .  هیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  یمق ،  مشاه  نب  میهاربا  - 38
 . تسوا راثآ  زا  نینم  ؤملا  ریما  يایاضق  رداون و  باتک  .داد  رشن  مق  رد  ار  نایفوک  ثیداحا  هک  دوب  سک  نیلوا  وا 

رب مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یـسوط  خیـش  ير .  لیزن  بیدا  رعاش و  یلفون ،  دـیزی  نب  نیـسح  - 39
 . تفای تافو  ير  رد  يو  تسا .  هدرمش 

لوصالا هدع  رد  یسوط  خیش  تسا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدوب و  هماع  زا  ینوکـس  دایز  یبا  نب  لیعامـسا  - 40
(. ص 38 ج 1 ،  ) .دنا هدرک  لمع  وا  تایاور  هب  هیماما  ياملع  دسیون  یم 

ثیدح 3. داهج  هوجو  باب  داهج ، باتک  ص 12  ج 5 ، یفاک ،  عورف  - 41

زین مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دشاب  رفن  هک 400  تسا  نآ  اه  هیرس  نیرتهب  هک  هدش  هتفگ  و  تسا .  هاپس  زا  یـشخب  مان  هیرـس  - 42
ثیدح 1. باب 54 ، داهجلا ، باتک  ص 103  ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  هامعبرا .  ایارسلاریخ  تسا :  هدش  لقن 

الم جاح  - 43
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 ، حور لقع ،  بلق ،  سفن ،  تسا :  هدرمـش  بیترت  نیا  هب  ج 7 ص 36 )  ) رافسا هیـشاح  رد  ار  سفن  هناگتفه  راوطا  يراوزبس  يداه 
نینچ نیهلءاتملاردص  یلو  .دناد  یم  بلق  زا  شیپ  ار  لقع  هبترم  هرطفلا  ناسنالا و  باتک  رد  يدابآ  هاش  موحرم  یفخا .  یفخ ،  رس ،

رافسا ج 7، تسا .  هدوزفا  ار  عبط  هدرواین و  ار  یفخا  هبترم  و  یفخ .  رـس ، حور ،  لقع ،  بلق ،  سفن ،  عبط ،  تسا :  هدرک  شرامش 
ص 36.

هیبوبرلا دـهاوش  دافتـسملاب ، لقع  لعفلاب ،  لقع  هکلملاب ،  لقع  ینالویه ،  لقع  دـنا : هدرمـش  رب  هلحرم  راهچ  ناسنا  لـقع  يارب  - 44
دنک یم  میـسقت  نطاب  رهاظ و  هب  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  نلع و  رـس و  هب  ار  ناـسنا  سفن  نیهلءاتملاردـص  نینچمه  و  . 207 ص 202 ،

ص 36. ج 7 ، رافسا ، .دوش  بوسحم  سفن  يارب  هلحرم  راهچ  دناوت  یم  هک 

میسقت .دنک و  یم  میـسقت  یناسنا  سفن  یناویح ،  سفن  یتابن ،  سفن  هبترم  هس  هب  یلوا  میـسقت  رد  ار  سفن  ياوق  انیـس  یلع  وب  - 45
هبترم ماقم و  هس  سفن  يارب  ثیدـح  نیمه  حرـش  رد  س )   ) ماما .دـشاب و  یم  لقع  خزرب و  کلم و  بتارم  هب  رظاـن  رگید  هناـگ  هس 

رد ار  موس  ماقم  تسا و  سفن  توکلم  نطاب و  مود  ماقم  تسا و  سفن  يایند  رهاـظ و  کـلم و  ماـقم  لوا  ماـقم  هک  دـنا  هدـش  لـئاق 
نیعبرا ثیدح 24  حرـش  رد  هکنانچ  تسا  لقع  ماقم  نامه  هک  دنا  هدراذگ  حرـش  نودب  هداد و  رارق  هراشا  دوم  ثیدح  حرـش  نایاپ 

.دنا هدروآ 

هراشا هبترم  ود  میسقت  - 46
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 . ترخآ ایند و  توکلم ،  کلم و  نلع ،  رس و  لثم  رگید  ریباعت  ای  نطاب و  رهاظ و  هب  سفن  میسقت  هب  تسا 

ص 13. يراصنا ،  هللادبع  هجاوخ  نیرئاسلا ،  لزانم  - 47

یمالسا و يابطا  لوحف  زا  سیئرلا  خیش  انیس ، یلع  وبا  هب  روهشم  ق ).  ای 428 ه .   427 دودح 370 ،  ) انیس نب  هللادبع  نب  نیسح  - 48
تسوا ياهیگژیو  زا  يوق  هظفاح  هداعلا و  قوف  دادعتسا  تسا  هدوب  رظن  بحاص  زین  مولع  رگید  رد  دشاب و  یم  ءاشم  مانب  يامکح  زا 

زا یملع  فلتخم  ياه  هتشر  رد  يردقنارگ  راثآ  دربب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تالیـصحت  تسا  هتـسناوت  یهاتوک  تدم  رد  هک  يا  هنوگب 
يرایـسب حورـش  هک  تایهلا  تایعیبط و  قطنم و  لماش  تاهیبنتلا  تاراشالا و  زا ؛ دـنترابع  وا  راثآ  زا  یخرب  .دراذـگب  راگدای  هب  دوخ 

تایهلا تایعیبط ،  تایضایر ،  قطنم ،  لماش  هک  افش  تسا  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  حرـش  يزار و  رخف  حرـش  نآ  نیرتفورعم  هک  دراد 
 . تاقیلعتلا هینیع ،  هدیصق  بط ،  رد  نوناق  داعملا ، ءادبملا و  هفسلف ،  رد  هاجنلا  تسا .  هدش  هتشاگن  لیصفت  هب  دشاب و  یم 

تلاح نآ  دـنناوخ و  هدارا  ار  نافراع  ریـس  هلپ  نیتسخن  دـسیون : یم  تاهیبنت  تاراشا و  مهن  طمن  متفه  لـصف  رد  سیئرلا  خیـش  - 49
زا شنتشیوخ  هکنآ  ای  هتشگ ،  انیب  ناهرب  زا  هتساخرب  نیقی  زا  هکنآ  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  مکحم  نامسیر  هب  ندز  گنچ  هب  لیم 
هک یماگنه  ات  .دبای و  تسد  لاصتا  حور  هب  ات  دنک  یم  ریس  سدق  يوس  هب  وا  رس  هجیتن  رد  .دهد و  یم  تسد  هتفای ،  شمارآ  نامیا 

هلپ نیا  رب  فراع 
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.دوش یم  هدیمان  دیرم  تسا 

تعمـس نذءا  تءار و ال  نیع  الام  نیحلاصلا  يدابعل  تددعا  لوقی  هللا  نا  دندومرف : هک  ص )   ) ربمغیپ ثیدح ،  هب  تسا  هراشا  - 50
یمـشچ هن  هک  ما  هدرک  هدامآ  ار  يزیچ  ما  هتـسیاش  ناگدـنب  يارب  دـیوگ  یم  دـنوادخ  انامه  ثیدـحلا .  ...رـشب  بلق  یلع  رطخ  و ال 

ج 8، راونالاراحب ، هدجـس .  هروس  هیآ 18  ریـسفت  رد  نایبلا  عمجم  تسا .  هدرک  رذگ  يرـشب  بلق  هب  هن  هدینـش و  یـشوگ  هن  هدید و 
ثیدح 168. هنجلا ،  باب  داعملا ، لدعلا و  باتک  ص 198 ،

ص 901. ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  .ریزانخلا  هدرقلا و  اهدنع  نسحت  روص  یلع  سانلا  ضعب  رشحی  - 51

 . یسنت مویلا  کلذک  اهیـسنف و  انتایآ  کتتءا  کلذک  لاق  .اریـصب  تنک  دق  یمعءا و  ینترـشح  مل  بر  لاق  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 52
(. 126 هط 125 ، )

فراـع و یلوـصا ،  هیقف ،  ق )  1369 ه .  ، 1292  ) يدابآ هاش  یناهفـصا  يدابآ  نیـسح  داوج  دمحم  دنزرف  یلع  دـمحم  ازریم  - 53
يو دـیتاسا  .درب  نایاپ  هب  فجن  نارهت و  ناهفـصا و  ياه  هزوح  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يرجه .  مهدراـهچ  نرق  هتـسج  رب  فوسلیف 

نارهت و رد  ینایتشآ  نسح  ازریم  يروکـشا و  مشاه  ازریم  ناهفـصا و  رد  یقوس  راهچ  مشاـه  دـمحم  ازریم  دـمحا و  خیـش  شردارب 
هب نارهت  مق و  رد  سپـس  ارماس و  رد  ادـتبا  .دـندوب  فجن  رد  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  یناهفـصا و  تعیرـش  یناـسارخ ،  دـنوخآ 
یم رـضاح  ناشیا  قالخا  نافرع و  سرد  هب  ینیمخ س  ماما  ترـضح  ق ،  1354 ه .  ياهلاس 1347 ، نیب  مق  رد  تخادرپ و  سیردـت 

مارتحا اب  ناشیا  زا  ماما  ترضح  .دش 
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نامه رد  تخادرپ و  سوفن  داشرا  هب  دـیزگ و  تماقا  نارهت  رد  مق  زا  تعجارم  زا  سپ  يدابآ  هاش  موحرم  .دـنا  هدرک  یم  دای  رایـسب 
 : تسوا راثآ  زا  .دیدرگ  نوفدم  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  موحرم  هربقم  رد  ینـسح ،  میظعلادبع  ترـضح  راوج  رد  تفای و  تافو  رهش 

 . هیافک رب  هیشاح  نیکلاسلا ،  لزانم  هعجرلا ،  نامیالا و  هرتعلا ،  نآرقلا و  هرطفلا ،  ناسنالا و  فراعملا ،  تارذش 

 . هرطفلا ناسنالا و  باتک  راحبلا ، تاحشر  - 54

فهک 49. - 55

نءا هلءاس  هرح و  هدش  لجوزع  هللا  یلا  یکش  رقس  هل ،  لاقی  نیربکتملل  ایداول  منهج  یف  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبءا  نع  - 56
ثیدح 10. ربک  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 310 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  منهج .  قرحءاف  سفنتف  سفنتی .  نءا  هل  نذای 

باتک ص 306 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  بطحلا .  رانلا  لکات  امک  نامیالا ،  لکای  دسحلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبءا  نع  - 57
ثیدح 2. دسح ، باب  رفک  نامیا و 

117 ات 58

نم اهیف  عرـسءاب  اهرخآ  یف  اذـه  اهلوءا و  یف  اذـه  عار ،  اهل  سیل  منغ  یف  نایراض  ناـبئذام  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 58
، اهیلع صرحلا  ایندـلا و  بح  باب  رفک ، نامیا و  باـتک  ص 315 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  نم .  ؤـملا  نید  یف  فرـشلا  لاـملا و  بح 

ثیدح 2 و 3.

.69 ، 65 ص 45 ، رافسا ج 1 ، .دنا  هدرک  نایب  دوخ  یملع  رافسا  رد  ار  تقیقح  نیا  یهلا  نامیکح  رگید  نیهلءاتملا و  ردص  - 59

.( رمز 56  ) دنوادخ قح  رد  میاهیهاتوک  رب  سوسفا  - 60

جح 2. - 61

باب دصقم 4 ، نیقیلا ،  ملع  - 62
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ص 1032. لصف 1 ، ، 15

.دنک یم  لقن  طارقب  زا  ار  مالک  نیا  ص 162 ) نبج ،  روهت و  باب   ) قارعالا ریهطت  قالخالا و  بیذهت  رد  هیوکسم  نبا  - 63

رگیدـکی اب  هلداجم  لاح  رد  اـم  تشگ و  دراو  اـم  رب  ربماـیپ ص  يزور  دـنتفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  باحـصا  زا  یهورگ  زا  - 64
سپـس میدوب  هدـیدن  نیگمـشخ  دـح  نادـب  ار  يو  تقو  نآ  ات  هکنانچ  دـش  مشخ  رد  تخـس  ربمایپ  میدوب .  ینید  يا  هلئـسم  هرابرد 

هکنآ زا  تمایق  زور  رد  نم  هک  دـییوگ  كرت  ار  هلداجم  دومرف : هاـگ  نآ  .درک  كـاله  ءارم  وم  لادـج  ار  امـش  ناینیـشیپ  دـندومرف :
ار هناخ  هس  تسوا  اب  قح  هک  یلاح  رد  دنک  هلداجم  كرت  هک  ار  نآ  نم  هک  دـییوگ  كرت  ار  هلداجم  منکن ؛  تعافـش  دـنک ، هشقانم 

اریز دــینک ، كرت  ار  هلداـجم  نآ ،  هـقبط  نیرتـالاب  نآ و  هناـیم  رد  تـنج و  ياـهغاب  رد  هناـخ  هـس  دوـب  مهاوـخ  نماـض  تـشهب  رد 
ص 138. ج 2 ، راونالاراحب ، .دوب  ءارم  دومرف  یهن  نآ  زا  ارم  هک  يزیچ  نیلوا  ناتب  شتسرپ  زا  دعب  مراگدرورپ 

راونالاراحب ج .دشاب  وا  اب  قح  هچ  رگا  دنک  كرت  ار  هشقانم  هکنآ  ات  دـسرن  لامک  هب  هدـنب  رد  نامیا  تسا :  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  - 65
ص 138. ، 2

 . تسا هدش  تفرعم  هب  ریسفت  هیآ  نیا  رد  تدابع  نودبعیل  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  تایراذ :  هکرابم 56  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 66
 ... هوفرفیل الا  دابعلا  قلخ  ام  هرکذ  لجوزع  هللا  نا  سانلا  اهیا  دندومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لوقنم  ثیدح  رد 

ناگدنب هرکذ  لجوزع  يادخ  هک  یتسرد  هب  مدرم ،  يا  )
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ح 1. ص 9 ، ج 1 ، عیارشلا ،  للع  تسا )...  هدیرفاین  دوخ  تخانش  يارب  زج  ار 

ثیدح 3. ءایر  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 293 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 67

 . تین ثحب  هالـصلا  باتک   195 ، 187 ج 9 ، مـالکلا ،  رهاوج  دـنا ، هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  ءاـیر  زاـمن  تین  ثحبم  رد  ءاـهقف  - 68
 . تین ثحب  هالصلا  باتک  هلیسولا ج 141-1/2 . ریرحت  تین .  لصف  هالصلا  باتک   210 یقثولا ص 208 ، هورع 

 . تسا نامیا  زا  ریغ  ملع  هکنآ  نایب  رد  لصف  رد  ثیدح  نیمه  - 69

ثیدح 9. ءایر ،  باب  رفک ،  نامیا و  باتک  ص 295 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 70

.6 هزمه 7 ، تسا .  رو  هلعش  اهلد  رب  هک  تسادخ  هتخورفا  رب  شتآ  - 71

ددرگ یم  لیاح  وا  بلق  صخـش و  ناـیم  رد  ادـخ  هک  دـینادب  هبلق و  ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعاو  دـیامرف : یم  یلاـعت  قح  - 72
انامه ریخلل  قفو  امبر  دبعلا  نا  اذـک و  هعاس  باذـک و  هعاس  ءاشی  فیک  اهبلقی  هللا ،  عباصا  نم  نیعبـصا  نیب  بولقلا  ناف  لافنا 24 و 

دنادرگ و یم  نانچنآ  ینامز  نینچنیا و  ینامز  دـهاوخب  هنوگره  ار  اهنآ  دـنراد  رارق  دـنوادخ  ناتـشگنا  زا  تشگنا  ود  نایم  رد  اهبلق 
ثیدح 9. باب 40 ، هرشعلا  باتک  ص 48  ج 72 ، راونالاراحب ، .دبای  کین  راک  قیفوت  هدنب  هک  اسب 

ثیدح 4. ءایر 9 ، باب  رفک 9 ، نامیا و  باتک  ص 294 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 73

هداتسرف شیپ  هچنآ  هب  صخـش  هک  يزور  .ابارت  تنک  ینتیل  ای  رفاکلا  لوقی  هادی و  تمدق  ام  ءرملا  رظنی  موی  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 74
یم تسا 
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ابن 41. مدوب .  یم  كاخ  شاک  يا  دیوگ : یم  رفاک  درگن و 

لوقی هتانسحب  دعص  اذاف  هب ؛  اجهتبم  دبعلا  لمعب  دعصیل  کلملا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - 75
ثیدح 7. ءایر ، باب  رفک 9 ، نامیا و  باتک  ص 294 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .اهبدارا  يایا  سیل  هنا  نیجس  یف  اهولعجا  لجوزع :  هللا 

مور 30.  . تسا هدیرفآ  نآ  رب  ار  قلخ  دوادخ  هک  تسا  نآ  ییادخ  ترطف  - 76

نارمع 97. لآ  - 77

مهاوخ یمن  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  ربمایپ  يا  وگب  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  هکراـبم  هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 78
يروش 23. .دینک  تبحم  مناشیوخ  هب  هکنآ  زج 

ات 18. تارجح 17  - 79

توبکنع 69. - 80

ج 4، یلائللا ،  یلاوع  رد  رییغت  یکدنااب  ثیدـح  نیا   9 مریگ .  ياج  منموم  هدـنب  لدرد  یلوت  میجنگن  منیمز  نامـسآ و  رد  نم  - 81
ص 27، ءاضیبلا ج 5 ، هجحملا  و  اهتلمح ، یسرکلا و  شرعلا و  باب  ملاعلا 9 ، ءامسلا و  باتک  ص 39  راونالاراحب ج 55 ، و  ص 7 ،

 . تسا هدمآ  بلقلا  بئاجع  حرش  باتک  ص 17 ، ج 3 ، نیدلا ،  مولع  ءایحا  بلقلا و  بئاجع  حرش  باتک 

یقرواپ 6. ثیدح 2  - 82

ص 381. ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  - 83

ص 41. - 84

لوقت کتلعج  دق  نوکیف و  نک  یـشلل ء  لوقا  یناف  دعب ، اما  تومیال .  يذلا  مویقلا  یحلا  یلا  تومی  يذـلا ال  مویقلا  یحلا  نم  - 85
ص 1061. ج 2 ، نیقیلا ،  ملع   . نوکیف نک  یشلل ء 

ص 71. - 86

یقرواپ 56. ثیدح 1 ، - 87

ص ج 93 ، راونالاراحب ، تسا .  نآ  هدننک  نوچ  یکین  هب  يامنهار  - 88
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ثیدح 1. باب 20  هقدص ، )  تاکز و  باتک  ، ) 17

 . نیـصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنبوغ  ضرالا و ال  یف  مهل  ننیزال  ینتیوغا  امب  بر  لاـق  هکراـبم  هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 89
ار ناـنآ  همه  مهد و  هوـلج  ناـیمدآ  رب  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  هـنیآ  ره  یتخاـس ،  هارمگ  ارم  هـک  ور  نآ  زا  ایادـخ ، سیلبا )  تـفگ  )

.41 ، 40  / رجح .ارت  صلاخ  ناگدنب  رگم  منک  هارمگ 

 . تسا يدابآ  هاش  هللا  تیآ  موحرم  دارم  - 90

، رفک نامیا و  باتک  ص 242 ، راونالاراحب ج 67 ، هناـسل .  یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیباـنی  ترج  احابـص ، نیعبرا  اـنل  صلخا  نم  - 91
ثیدح 10. صالخا ،  باب 

رد نآ  ریغ  زا  اما  دزرمآ ، یمن  ار  كرش  دنوادخ   ) کلذ نودام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  هللا ال  نا  هکرابم  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 92
.116 ءاسن 48 ، .درذگ  یم 

ریس .دروخب  يا  هدنرپ  رگا  ارت  بلق  مدآ ،  دنزرف  يا   . ) هعبـشی مل  رئاط  کبلق  لکا  ول  مدآ ،  نب  ای  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  ولا  لاق  - 93
ثیدح 8. هیفیکلا .  یف  مالکلا  نع  یهنلا  باب  دیحوت ، باتک  ج 1 ص 93 ، یفاک ،  لوصا  .دوش ) یمن 

هوذقنتسی ائیش ال  بابذلا  مهبلسی  نا  هل و  اوعمتجا  ولو  ابابذ  اوقلخی  نل  هللا  نود  نم  نوعدت  نیذلا  نا  هکرابم  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 94
و دیرفآ ؛ دنهاوخن  ار  یـسگم  دنیآ  مه  درگ  هچ  رگا  دـیناوخ  یم  هک  ار  ینایادـخ  ریغ  یتسرد  هب   . ) بولطملا بلاطلا و  فعـض  هنم 

.73 جح /  .دنا  ناوتان  ود  ره  هدش  هتساوخ  دنهاوخ و  دنناتسب ؛ ار  نآ  دنناوتن  دیابرب ، اهنآ  زا  يزیچ  یسگم  رگا 

، اراگدرورپ - 95
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.125 هط /  یتخیگنارب ؟.  روک  ارچ 

رحب دـندومرف : دوب  هدیـسرپ  ردـق  زا  ار  ناشیا  هک  یـصخش  باوج  رد  نینم  ؤملا  ریما  هک  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 96
ورف نآ  رد  تسا ،  یفرژ  يایرد   ) هفلکتت الف  هللا  رس  لاقف :  هثلاث  هلءاس  مث  هکلستالف ،  ملظم  قیرط  لاقف :  هیناث  هلاس  مث  هجلت .  قیمع 

( .زادنیم یتخس  هب  ار  دوخ  تسادخ  زار  دومرف : دیسرپ ، راب  موس  امیپم ، ار  نآ  تسا  یکیرات  هار  دومرف : دیـسرپ ، مود  راب  سپ ،  .ورم 
ثیدح 22. ردقلا  ءاضقلا و  باب  داعملا ، لدعلا و  باتک  ص 97 ، راونالاراحب ج 5 ،

اهیف لعجی  یتح  ارفص  اهدزی  نا  لجوزع  هللا  ایحتـسا  الا  رابجلا  زیزعلا  هللا  یلا  هدیدبع  ربءا ز  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 97
يوس هب  دوخ  تسد  يا  هدـنب  چـیه   . ) هسءار ههجو و  یلع  حـسمی  یتح  هدـیدری  الف  مکدـحءا  اعد  اذـف  ءاشی ؛ اـم  هتمحر  لـضف  نم 
هچنآ ششیاشخب  يدایز  زا  هکنیا  ات  دنادرگ  زاب  یهت  ار  نآ  هک  دنک  مرـش  لجوزع  يادخ  هکنیا  زج  درواین  نوریب  رابج  زیزع  يادخ 

لوصا .دـشک ) دوخ  يور  رـس و  هب  ار  نآ  رگم  دـنادرگن  رب  ار  شتـسد  درک ، اعد  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره  سپ  .دـهنب  نآ  رد  دـهاوخب 
ثیدح 2. هل  بیجتسا  اعد  نم  نا  باب  ءاعد ، باتک  ص 471 ، ج 2 ، یفاک ، 

ثیدح 14. باب 11 ، تادابع ،  همدقم  باوبا  تراهط ،  باتک  ص 50 ، ج 1 ، هعیش ،  لئاسو  - 98

یقرواپ 32. ثیدح 1 ، - 99

ثیدح 8. ءایر ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 295 ، یفاک ج 2 ، لوصا  - 100

کلبف افوخ ؛ لجوزع  هللا  اودبع  موق  هثالث :  هدابعلا  لاق :  - 101
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هدابع کلتف  هلابح ،  لجوزع  هللا  اودـبع  موق  .ءارجلا و  هدابع  کلبف  باوصلا ؛  بلط  یلاعت  كرابت و  هللا  اودـبع  موق  .دـیبعلا و  هداـبع 
شتـسرپ نیا  سپ  دنتـسرپ ؛ یم  سرت  زا  ار  لجوزع  دـنوادخ  یهورگ  تسا .  هنوگ  هس  شتـسرپ   : ) هداـبعلا لـضفءا  یه  .رارحـالا و 

و تسا .  نارودزم  شتـسرپ  نیا  سپ  دنتـسرپ ؛ یم  شاداـپ  هب  ندیـسر  يارب  ار  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  یهورگ  تـسا .  ناگدـنب 
 ، هعیشلا لئاسو  تسا .)  رترب  اهشتسرپ  همه  زا  نیا  و  تسا .  ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دنتسرپ و  یم  تبحم  يور  زا  ار  لجوزع  یهورگ 

ثیدح تدابع  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 131 ، ج 3 ، یفاک ،  لوصا  و  ثیدح 1 . باب 9 ، تادابعلا  همدقم  باوبا  ص 45 ، ج 1 ،
.5

ثیدح 18. ءایر ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 297 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1102

ثیدح 3. بجع ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 313 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 103

.276 ص 7 ، ج 6 ، ءاضیبلا ، هجحملا  . 357 ص 8 ، ج 1 ، تاداعسلا ،  عماج  - 104

یقرواپ 14. ثیدح 1 ، - 105

یقرواپ 16. ثیدح 1 ، - 106

ثیدح 1. لیذ  بجع ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 218 ، ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  - 107

ص 71. - 108

یلاعت قح  تبحم  صخش و  نامیا  لیلد  ار  ایند  ياهالب  هک  تسا  ثیداحا  زا  هتفگرب  مالک  نیا  تسا .  یتسود  ببـس  هب  اهالب  - 109
الب هب  ادـخ  اب  شیتسود  ردـق  هب  ناسنا   . ) هبح ردـق  یلع  ءرملا  یلتبی  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قاـب  ماـما  هچناـنچ  تسا .  هتفگ  وا  هب 

بحءا ام  و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  ددرگ ) یم  راتفرگ 
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ص راونالاراحب ج 64 ، تخاس ).  راـتفرگ  اـیالب  هب  ار  اـهنآ  هکنآ  رگم  تفرگن  تسود  ار  یهورگ  دـنوادخ   . ) مهـالتبا ـالا  اـموق  هللا 
 . نموملا ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ، 236

(. 8 رطاف /  - ) 110

هک یلاح  رد  تشگ  هابت  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  ناشیا  یعـس  هک  نانآ  میزاس ،  هاگآ  دارفا  نیرتراـکنایز  زا  ار  امـش  اـیآ  وگب  - 111
 ، سپ دندش ، رفاک  وا  رادـید  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  .دـنهد  یم  ماجنا  کین  ياهراک  دـنرادنپ  یم  نانآ 

(105 ياه 103 ، هیآ  فهک /   . ) میهن یمن  ینزو  ار  ناشیا  نیسپ  زاب  زور  رد  ام  سپ  تشگ ،  هابت  ناشیاهراک 

ثیدح 1. بجع ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 313 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 112

یقرواپ 51. ثیدح 1 ، - 113

هیعاد وه  و  لمعلل ،  طبحم  وه  و  هسفنب .  ءرملا  باجعا  و  عبتم ؛  يوه  و  عاطم ؛  حـش  تاکلهم :  ثالث  ص :)   ) هللا لوسر  لاـق  - 114
نیا و  شدوخ .  هب  درم  یگتفیـش  ددرگ ؛ يوریپ  هک  یـسوه  دوش ؛ يربنامرف  هک  یلخب  دنا : هدنـشک  زیج  هس  هناحبـس .  هللا  نم  تقملا 
باب رفک ، نامیا و  باتک  ص 321 ، ج 69 ، راونالاراحب ، .دزیگنا  یم  رب  ار  ناحبـس  دنوادخ  مشخ  .دـنک و  یم  هابت  ار  کین  ياهراک 

ثیدح 37. ، 117

ثیدح 18. باب 23 ، تادابع ،  همدقم  باوبا  تراهط  باتک  ص 78 ، ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 115

زا رتدنمدوس  یلام  چـیه   ) بجعلا نم  شحوءا  هدـحو  و ال  لقعلا .  نم  دوعا  لام  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ص )   ) ربمایپ - 116
 .( تسین يدنسپ  دوخ  زا  رتکانساره  ییاهنت  چیه  و  تسین ،  درخ 
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ثیدح 14. باب 23 ، تادابع )  همدقم  باوبا   ( ، ) تراهط باتک  ، ) ص 77 ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو 

یف رغص  هلمع و  رثکتسا  هسفن و  هتبجعع  اذا  لاق :  هیلع ؟  تذوحتسا  مدآ  نبا  هبنذا  اذءا  يذلا  بنذلاب  ین  ربخاف  یـسوم :  لاقف  - 117
ثیدح 8. بجع ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 314 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  هبنذ ...  هنیع 

177 ات 118

ص 74. یقرواپ 27 ، - 118

یقرواپ 32. ثیدح 1 ، - 119

ریغ هناف  لمع  ام  لاـبءا  مل  ثـالث  یف  مدآ  نبا  نم  تنکمتـس  اذا  هیلع  هللا  هنعل  سیلبا  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  - 120
ثیدح 86. باب 3 ، ص 112 ، لاصخ ،  بجعلا .  هلخد  هبنذ و  یسن  و  هلمع ،  رثکتسا  اذا  هنم :  لوبقم 

ص 71. - 121

لب انلامعءا  یلع  کباقع  نم  هاجنلا  یف  لکتا  تسل  دـیامرف : یم  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هچناـنچ  - 122
هیکت هکلب  منک  هیکت  دوخ  ياهراک  رب  وت  رفیک  زا  ییاهر  يارب  نم  هک  تسین  نینچ  هرفغملا .  يوقتلا و  لـها  کـنال  اـنیلع  کلـضفب 

 . یتسه ششخب  يوقت و  راوازس  وت  اریز  تسام  رب  وت  لضف  هب  نم 

کلـضفب کقاقحتـسا  نود  ارـصقم  ناک  الا  دـهتجا  نا  کتعاط و  نم  اـغلبم  غلبی  ـال  و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  - 123
ادیپ تسد  وت  تعاز  زا  يا  هجرد  هب  دنک  شـشوک  دنچ  ره  کتعاط .  نع  رـصقم  مه  دبعءا  كرکـش و  نع  زجاع  كدابع  رکـشءاف 

تسا و زجاـع  وـت  رکـش  زا  تناگدـنب  نیرترکاـش  سپ  .دـشاب  رـصقم  تلـضف  تلع  هب  وـت  قاقحتـسا  ربارب  رد  هـکنآ  رگم  دـنک  یمن 
 . تسا یهاتوک  وت  تعاطا  رد  ناشیا  نیرتدباع 
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 . مالسلا هیلع  داجس  ماما  هرشع  سمخ  ياهتاجانم  زا  نیفراع  تاجانم  و  ياعد 37 . هیداجس ،  هفیحص 

، رفکلا نامیالا و  باتک  لوقعلا ج 8 ص 146  هآرم  میدـیتسرپن .  دـیاش  هک  هنوگ  نآ  و  میتخانـشن ،  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  وت  - 124
ثیدح 8. رکشلا ، باب 

.79 ءاسن /  تسا .  وت  دوخ  زا  دسر  وت  هب  یتشز  ره  و  تسادخ ،  بناج  زا  دسر  وت  هب  ییوکین  ره  - 125

.( هیآ 26 نارمع ،  لآ  - ) 126

سپ شدـیریگب ،   . ) هوکلـساف اـعارذ  نوعبـس  اـهعرذ  هلـسلس  یف  مث  هولـص  میحجلا  مث  هوـلغف  هوذـخ  هکراـبم  هـیآ  هـب  هراـشا  - 127
 / هقاح ( ) دیرآ رد  تسا  عارذ  داتفه  شیازاد  هک  يریجنز  رد  ار  وا  سپـس  دیزادنا ، شخزود  رد  سپـس  دـینکفا ، رد  لغ  شندرگرب 

(33 ، 31

یقرواپ 34. ثیدح 1 ، - 128

ثیدح 8. بجع  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 314 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 129

.79 ماعنا ،  - 130

ارایدلا نکس  نم  بح  نکل  یبلق و  نفغش  رایدلا  بح  ام  و  تسا :  تیب  نیا  زا  تسخن  عرصم  - 131

واولا باب  ص 244 ، ج 3 ،  ) دـهاوشلا عماج  رد  ما ).  هداد  نآ  نکاس  یتسود  ورگ  رد  لد  هکلب  تسا ،  هدربن  ار  ملد  راید  یتسود .  . )
 . تسا هتخانشان  رعش  نیا  رعاش  هک  هدمآ  میملا  هدعب 

.76 هعقاو /  تسا ).  گرزب  يدنگوس  نآ  دینادب  رگا  و   ) میظع نوملعت  ول  مسقل  هنا  هیآ و  زا  هدش  هتفرگرب  - 132

ثیدح 1. ربک  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 309 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 133

ص 82. - 134

نونم 47. ؤم  میدروآ .  نامیا  نامدوخ  دنامه  ناسنا  ود  هب  ایآ  - 135

نیا زا  گرزب  يدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ  - 136
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(. 31 فرخز /  ( ؟ دماین دورف  هکم )  فئاط و   ) رهش ود 

(. 12 نامقل /   .( ) شاب رکاش  ار  راگدرورپ  هک  میتخومآ  تمکح  نامقل  هب  قیقحتب  و   . ) رکشا هللا نا  همکحلا  نامقل  انیتا  دقل  و  - 137

تـسود ار  ییاتـس  دوخ  زا  رفن  درگ  چیه  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  .ورم  هار  نیمز  رد  توخن  هب  باتم و  خر  مدرم  زا  ربکت ، هب  و  - 138
(. 18 نامقل /   ) .دراد یمن 

(. 23 ایبنا / ) .دش دنهاوخ  تساوخ  زاب  نانآ  یلو  دش ، دهاوخن  تساوخزاب  دنک  یم  هچنآ  زا  ادخ  - 139

ثیدح  9 ملع ،  ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ،  لضف  باـتک  یفاـک  لوصا  رد  نینچمه  و  (. 15 رون /  36 و  لیئارسا /  ینب  - ) 140
همرح تساهنآ :  هلمج  زا  تسا ،  هدـش  دراو  ناملـسم  لاـم  ضرع و  نوخ و  تمرح  رد  ناوارف  تاـیاور  تسا .  هدروآ  باـب  نیا  رد 

ج هعیشلا ،  لئاسو  تسا ).  نتشاد  ار  ادخ  هناخ  ساپ  زا  رتالاب  نتشاد  ار  نموم  ربمایپ و  ساپ   ) تیبلا همرح  نم  مظعا  نم  ؤملا  یبنلا و 
نم ؤملا  قح  باب  رد  هلمج  زا  تسا ،  هدروآ  نم  ؤم  قوقح  رد  یثیداحا  رفکلا  ناـمیالا و  باـتک  یفاـک  لوصا  رد  و  ص 422 . ، 10

 . نینم ؤملا  تارثع  بلاط  نم  باب  مهرقتحا و  نیملسملا و  يذءا  نم  باب  هقح و  ءادا  هیخا و  یلع 

 . ثیدح نیمه  همادا  - 141

، رفک نامیا و  باتک  ص 190 ، ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  ربک  باب  رفک ، ناـمیا و  باـتک  ص 198 و 199 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 142
یف نامیالا  هینالع و  مالسالا  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق :  سنا  نع  .ربک  باب 
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هللا یلـص  ربمغیپ  دیوگ : یم  سنا  .انهیه  يوقتلا  .انهیه  يوقتلا  لوقی :  مث  لاق  تارم ،  ثالث  هردص  یلا  هدـیب  ریـشی  مث  لاق :  بلقلا ، 
هب شتـسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  تفگ  سنا  تسا .  بلق  رد  نامیا  تسا و  راکـشآ  مالـسا  دـندومرف : یم  هلآ  هیلع و 

ص 134. ج 3 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  تساجنیا .  يوقت  دندومرف : سپس  هدرک .  هراشا  راب  هس  شا  هنیس 

یف الا و  دـبع  نم  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  هباحـصا ،  ضعب  نع  ریمع ، یبءا  نبا  نع  هیبا ،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  - 143
سانلا عفرءا  هسفن و  رغصءا  هسفن و  یف  سانلا  مظعا  لازی  الف  هللا  کعض  عضتا و  هل :  لاق  ربکت  اذاف  اهکـسمی ، کلم  همکح و  هسءار 

ثیدح 16. ربک ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 312 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  سانلا .  نیعءا  یف 

ثیدح 11. ربک ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 311 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 144

ثیدح 9. باب 58 ، سفن ،  داهج  باوبا  ص 300 ، ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 145

ثیدح 14. باب 58 ، سفن ،  داهج  باوبا  ص 301 ، ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 146

ج هعیـشلا ،  لئاسو  .دوش  یمن  تشهب  لهاد  زگره  .دـشاب  یهاوخ  دوخ  ربک و  یلردـخ  هزادـنا  هب  شلد  رد  هک  یـسک  دومرف : - 147
ثیدح 6. باب 60  داهج  باوبا  ص 307 ، ، 11

ینعم باب  ص 241  قودص ،  خیش  رابخالا  یناعم  ثیدح 6 . ربک ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 310 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 148
لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  ثیدح 2 . ربک 
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ثیدح 4 نیربکتملا ،  باقع  ص 264 ، ، 

باقع ص 264 ، لامعالا ،  باقع  لامعالا و  باوث  ثیدح 3 . ربک ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 309 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 149
ثیدح 1. نیربکتملا ، 

باقع لامعالا ص 265  باقع  لامعالا و  باوث  ثیدح 10 ، ربک ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 310 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 150
ثیدح 7. نیربکتملا ، 

ج راونالاراحب ، اهرخآ  نع  تباذل  ایندلا  لابج  عیمج  یلع  عضو  هباتک  یف  یلاعت  هللا  اهرکذ  یتلا  هلسلسلا  نم  اعارذ  نءا  ول  و  ... 151-
 . هقاحلا هیآ 32  ریسفت  ص 379 ، ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  ثیدح 64 ، رانلا ، باب  داعملا ، لدعلا و  باتک  ص 305 ، ، 8

لصف 11 و 15. موس  ای  عبارلا ،  رفسلا  . 155 ، 154 ، 143 ص 137 ، ج 8 ، هعبرا ،  رافسا  - 152

(. 29 لحن /   . ) نادنسپ دوخ  هاگیاج  تسا  دب  هچ  یتسارب  - 153

 ، مرواذ تنمستسا  تروص  هب  نمـس  هدام  رد  ص 249 ) ج 9 ،  ) سورعلا جات  رد  بدالا .  دئارف  تشادـنپ .  قاچ  ار  هدرک  مرو  - 154
 . تسا هدمآ 

.( 34 لمن /   ) .دنزاس راوخ  ار  نآ  ناگرزب  دنزاس و  هابت  ار  اجنآ  دنوش ، دراو  ینیمزرس  هب  یتقو  ناهاشداپ  یتسارب  - 155

لاق تسا و  لیق  رس  هب  رس  یمسر  ملع  تسا :  تیب  نیا  زا  مود  عرصم  - 156

لاح هن  لصاح  یتیفیک  نآ  زا  هن 

ج 1 ص 209. یئاهب ،،  خیش  لوکشک 

ص 22. ج 1 ، هعبرالا ،  رافسالا  .دنوادخ  هب  ندش  دننام  زا  تسا  ترابع  تمکح ،  - 157

هرقب 129. .دزومایب  اهنآ  هب  ار  تمکح  باتک  - 158

تمکح 77. مالسالا ص 1112 ، ضیف  هغالبلا  جهن  تسا .  نم  ؤم  هدشمگ  تمکح ،  - 159

سک ره  و  - 160
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.( هرقب 269  .،) تسا هدش  هداد  رایسب  ریخ  وا  هب  انامه  دوش ، هداد  تمکح  ودب 

كاخ هب  فجن  رد  دمآ و  ایند  هب  ناهفصارد  ق ).  1041 ه .  ، ) داماد ریم  هب  فورعم  دمحم ، نیدلا  سمـش  نب  رقاب  دمحم  ریم  - 161
یهقف و تالکـشم  یخرب  لح  رد  و  یلقن ،  یلقع و  مولع  عماج  گرزب و  یفوسلیفو  هیماما  ریظن  مک  نادنمـشناد  زا  يو  .دـش  هدرپس 

هلاعتم تمکح  يارب  هنیمز  ندش  مهارف  يرجه و  مهدزای  نرق  رد  قارشا  یلع و  وب  هفـسلف  قنور  جاور و  تسا .  هدوب  دننامیب  یثیدح 
هردـس تاسیدـقت ،  تاـسبق ،  تسوا :  تاـفیلءات  زا  تسا .  گرزب  فوسلیف  نیا  تاـمحز  نوـهرم  داـماد ) ریم  درگاـش   ) اردـص ـالم 

.درک یم  صلخت  قارشا  دوخ  راعشا  رد  يو  هیقفلا .  هرضحی  نم ال  باتک  رب  هیشاح  یهتنملا ، 

.( ءاسن 166  ) تسا یفاک  دنوادخ  یهاوگ  - 162

 . نیعبرا ثیدح 26  ملع  تلیضف  ثیدح  هب  تسا  هراشا  - 163

.ددرگ شوخ  ددرگ ، یناگمه  نوچ  يراتفرگ  - 164

مهلک و کتقدص  لاق :  مهیف .  ناک  ام  یلع  هنجلا  یف  انتعیـش  لک  لوقت  تنا  کتعمـس و  ینا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  - 165
وا عاطملا ،  یبنلا  هعافـشب  هنجلا  یف  مکلکف  همایقلا  یف  اما  لاقف :  .رابک  هریثک  بونذـلا  نا  كادـف ،  تلعج  تلق :  لاق  هنجلا .  یف  هللا 
وبا هب   . ) همایقلا موی  یلا  هتوم  نیح  ذـنم  ربقلا  لاـق :  خز ؟  ربلا  اـم  و  تلق :  خز ،  ربلا  یف  مکیلع  فوختا  هللا  ینکل و  و  یبنلا ؛  یـصو 

هب دومرف : .دنراد  ياج  تشهب  رد  دنراد ) هک  یناهانگ   ) تساهنآ رد  هچنآ  مغ  رب  نایعیش  همه  یتفگ  یم  هک  مدینش  متفگ :  هللادبع 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 898 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف گرزب !  دنرایـسب و  ناهانگ  موش .  تیادف  متفگ  .دنراد  ياج  تشهب  رد  اهنآ  همه  هک  دنگوس  دـنوادخ  هب  متفگ ،  تسار  وت 
هب اما  .دوب  دـیهاوخ  تشهب  رد  شنیـشناج ،  ای  دوش ، یم  هدروآ  رب  شا  هتـساوخ  هک  ربماـیپ  تعافـش  اـب  امـش  یگمه  تماـیق  رد  اـما 
 . تمایق زور  ات  گرم  ماگنه  زا  تسا  ربق  نامه  دومرف : تسیچ ؟  خزرب  متفگ  مسرت .  یم  امـش  رب  خزرب  رد  نم  هک  دنگوس  دنوادخ 

ثیدح 3. ربقلا  عضوم  هب  قطنی  ام  باب  زئانج ، اتک  ص 242 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف 

باب 61. لصف 1 ، ج 1 ، هیکم ،  تاحوتف  - 166

هدش هدروآ  باتک  نیا  رد  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفر  قالخا و  هب  ددعتم  تایاور  رد  - 167
هیلا اوموقی  مل  هوءار  اذا  اوناک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  مهیلا  بحءا  صخـش  نکی  مل  لاق :  کلام ،  نب  سنا  نع  تسا . 

ضرالا و یلع  لکای  ضرالا و  یلع  سلجی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  لاـق :  ساـبع ،  نبا  نع  هتیهارک .  نم  نوفرعی  اـمل 
.دبعلا سلجی  امک  سلجءا  دبعلا و  لکءای  امک  لکآ  دبع  انا  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  لوقی  و  كولمملا ...  هوعد  بیجی  هاشلا و  لقتعی 

 . مود لصف  ص 12  قالخالا ،  مراکم  باتک 

هاشلا و بلحی  بابلا و  حـتفی  بوثلا و  عقری  لعنلا و  فصخی  ناک  اهیلع و  لکءای  اهیلع و  مانی  ضرـالا و  یلع  سلجی  ناـک  و  - 168
هنهم یف  مدخی  و  ییعءا ...  اذا  مداخلا  عم  نحطی  و  اهبلحیف ، ریعبلا  لقعی 
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جرس و الب  رامحلا  بکری  رامح و  وا  هلغب  وا  سرف  نم  هنکما  ام  بکری  ...ارقحم  سلج  ماعطلا  یلع  سلج  اذا  و  محللا ،  عطقی  هلها و 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  انیبن  خیرات  ص 226 . ج 16 ، راونالاراحب ، هدیب .  مهلوانی  نیکاسملا و  لکا  ؤی  ءارقفلا و  سلاجی  ...راذعلا  هیلع 

ثیدح 34. هقالخا ،  مراکم  باب 

هاشلا و بلحی  بابلا و  حـتفی  بوثلا و  عقری  لعنلا و  فصخی  ناک  اهیلع و  لکءای  اهیلع و  مانی  ضرـالا و  یلع  سلجی  ناـک  و  - 169
سلج ماـعطلا  یلع  سلج  اذا  و  مـحللا ،  عـطقی  هـلها و  هـنهم  یف  مدـخی  و  ییعءا ...  اذا  مداـخلا  عـم  نـحطی  و  اـهبلحیف ، ریعبلا  لـقعی 

نیکاسملا لکا  ؤی  ءارقفلا و  سلاجی  ...راذـعلا  هیلع  جرـس و  الب  رامحلا  بکری  رامح و  وا  هلغب  وا  سرف  نم  هنکما  ام  بکری  ...ارقحم 
ثیدح 34. هقالخا ،  مراکم  باب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  انیبن  خیرات  ص 226 . ج 16 ، راونالاراحب ، هدیب .  مهلوانی  و 

.ایندلا یف  هدهز  فصو  یف  ، 162 ص 172 ، ج 1 ، همئالا ،  یف  همغلا  فشک  - 170

نرق رد  هعیش  دیلقت  عجارم  گرزب و  ناهیقف  زا  ق ).  1355 ه .  ، 1276  ) يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  - 171
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 . لیبس ار ز  هدایپ  دراد  زاب 
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يزاـین یب  يارـس  و  دـبایرد ؛ ار  نآ  هکنآ  يارب  تسا  یتسرد  يارـس  و  دـیآرد ؛ یتسار  رد  زا  نآ  اـب  هکنآ  يارب  تسا  یتـسار  يارس 
هناخزامن و  ادخ ، نارادتسود  هاگ  هدجس  ایند  .دریگ  دنپ  نآ  زا  هکنآ  يارب  تسا  دنپ  يارس  و  دریگرب ؛ هشوت  نآ  زا  هکنآ  يارب  تسا 
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.30 لحن ،  ناراگزیهرپ .  هاگیاج  تسا  وکین  هچ  - 203
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ص 258. ج 2 ، یشایع ،  ریسفت  ایندلا ، لاق :  نیقتملا ،  راد  معنلو  هلوق :  یف  مالسلا ،  هیلع  رفعج ، یبا  نع  ناکسم ،  نبا  نع  - 205

ثیدح اهیلع ، صرحلا  ایندلا و  بح  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 315 ، یفاک ج 2 ، لوصا  تسا .  هاگره  اشنم  یتسود  ایند  - 206
.1
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ثیدح 13. لیذ 
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وت يولهپ  ود  نایم  هک  تسا  وت  سفن  وت  نانمشد  نیرت  نمـشد  کیبنج  نیب  یتلا  کسفن  كودع  يدعا  ثیح  هب  تسا  هراشا  - 236
ثیدح 1. باب 45 ، رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 64  راونالاراحب ج 67 ، ص 118 . ج 4 ،  یلاثللا ،  یلاوع  تسا . 

ص 172. رصم ،) پاچ   ) قارعالا ریهطت  قالخالا و  بیذهت  - 237

ثیدح 1. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 302 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 238

ثیدح 12. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 304 و 305 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 239

ثیدح 7. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 303 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 240

يا مالسلا :  هیلع  یسیعل  نویراوحلا  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - 241
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ص ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  .اوبـضغت  ناب ال  لاق :  هللا ؟  بضغ  یقتن  امب  اولاق : لجوزع ،  هللا  بضغ  ءایـشالا  دشا  لاق :  دشا ؟ ءایـشالا 
ثیدح 15. باب 53  سفن ،  داهج  باوبا  ، 289

(. فارعا 179  ) .دنرتهارمگ هکلب  دنا ، نایاپ  راهچ  نوچ  نانآ  - 242

هرقب 74)  ) .دوب رت  تخس  اب  گنس  نوچ  سپ  دش ) تخس  ناتیاهلد  نآ  زا  سپ  - ) 243

ثیدح 4. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا  باتک  ص 303 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - . 244

اهنم نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومسلا و  یلع  هنامالا  انضرع  انا  بازحا :  هروس  زا  هیآ 72  هب  تسا  هراشا  - 245
.الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  و 

ثیدح 4. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 304 و 305 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 246

ص 291، ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  تسا .  هتسناد  بجاو  بضغ  لاح  رد  ار  ادخ  رکذ  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  یلماع  رح  خیش  - 247
باب 84. سفن ،  داهج  باوبا  داهجلا ، باتک 

ثیدح 12. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 304 و 305 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 248

ثیدح 2. بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 302 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 249

ادبا یضری  ام  یتح  بضغیل  لجرلا  نا  لاقف :  بضغلا ،  هدنع  رکذ  هنا  مالسلا ،  امهیلع  هیبا  نع  مالسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبا  نع  - 250
وبا زا   . ) مقیلف اسلاج  ناک  نا  و  ناطیـشلا ؛  زجر  هنع  بهذیـس  هناف  سلجیلف ،  مئاق  وه  بضغ و  لجر  امیا  و  رانلا ؛ کلذـب  لخدـی  و 

هک هدش  تیاور  مالسلا ،  هیلع  شردپ ،  زا  هللادبع ، 
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نآ ببس  هب  ددرگن و  دونشخ  هاگ  چیه  هک  دوش  نیگمشخ  نانچ  هک  يدرم  اسب  تفگ :  وا  سپ  دمآ ، نایم  هب  مشخ  زا  ینخس  وا  دزن 
و تفر .  دهاوخ  وا  زا  ناطیش  يدیلپ  یتسار  هب  هک  دنیشنب ، ددرگ  نیگمشخ  تسا  هداتسیا  هک  یلاح  رد  سک  ره  .دیآ و  رد  شتآ  هب 

ثیدح 2. حرش  بضغ ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 146 ، ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  دزیخرب ) دشاب  هتسشن  رگا 

عجطـضا سلاـج  وه  بضغ و  اذا  سلج و  مئاـق  وـه  بضغ و  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـک  لاـق :  هریره  یبا  نع  - 251
هک دـنک  یم  لقن  رذوبا  زا  ج 5 ص 152 )  ) لبنح نب  دمحا  دنـسم  بضغلا ،  باب  ص 146 ، ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  هظیغ .  بهذـیف 

.داد روتسد  نینچ  ام  هب  بضع  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ثیدح 3. هیبصعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 308 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 252

ییوراد هدام  اب  هتخیمآ  بسچ  يرادقم  نآ  يور  کی  هک  تسا  كزان  يا و  هبنپ  هچراپ  عمـش .  ای  موم  اب  هدش  ودـنآ   : عمـشم - 253
تروص هب  لوادت  رد  هک  تسا  هملک  نیمه  دنک ، یم  ادیپ  دلج  يور  رب  یگدنبـسچ  تیـصاخ  امرگ  یمک  لباقم  رد  هدـش و  هدـیلام 

ص 4154. ج 3 ، نیعم ،  گنهرف  تسا .  هدمآ  رد  امشم 

برعلا هتسب :  هتس  بذعی  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  نینم ،  ؤملا  ریما  یلا  هعفری  هدانـس  اب  یلبجلا  ملـسا  نب  دمحم  نع  - 254
و دسحلاب ، ءاهقفلا  و  روجلاب ، ءارمالا  و  ربکلاب ، هنق  اهدلا  و  هیبصعلاب ، 
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ثیدح 14. هتسلا ،  باب  ص 325 ، ج 1 ، لاصخ ،  لهجلاب ،  قاتسرلا  لهءا  و  هنایخلاب ،  راجتلا 

ثیدح 1. هیبصعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 307 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 255

هباضرلا مثا  و  هب ؛  لمعلا  مثا  نامثا :  لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  و  مهعم .  هیف  لخادلاک  موق  لعفم  یضارلا  مالسلا :  هیلع  لاق  و  - 256
ییاوران راک  هکنآ ر  ره  و  تسا .  هدوب  هارمه  راک  نآ  رد  ناشیا  اب  هک  تسا  یـسک  نوچ  دـشاب ، دونـشوخ  یهورگ  راـک  زا  هکنآ  . )

ص 1153. تمکح 146 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  نآ ).  زا  يدونشوخ  هانگ  و  نآ ،  ماجنا  هانگ  ود  دنک  یهارمه  ار  نارگید 

ثیدح 4. هیبصعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 307 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 257

ثیدح 4. هیبصعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 307 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 258

 ، هیبصعلا باب  .رفک  ناـمیا و  باـتک  ص 308  ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  دـینیبب : عباـنم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  هزمح  مالـسا  ناتـساد  - 259
ص ج 2 ، مظعالا ،  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  ثیدح 4 . هیبصعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 285 ، ج 7 ، راونالاراحب ، ثیدح 5 .

ص 271. ج 1 ، باعیتسالا ،  ص 146 . ج 2 ، هباغلا ،  دسا  ص 312 . ج 1 ، یبنلا ،  هریس  . 75

ص ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو  رد  و  ص 249 . مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هیرذ  نم  همئالا  نا  باب  هماملا  باتک  ج 25 ، راونالاراحب ، - 260
ثیدح نیا  رگید  ترابع  اب  ثیدح 5 . باب 8 ، حاکن ،  تامدقم  باوبا  حاکنلا ،  باتک  ، 21
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 . تسا هدمآ 

.دنک یم  لقن  موهفم  نیمه  اب  ار  یتیاور  ص 1042 و 1043 ) ج 2 ،  ) نیقیلا ملع  رد  هر )   ) ضیف موحرم  - 261

ثیدح 6. هیبصعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 308 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 262

هعمج 5. .درک  دهاوخن  ییامنهار  ار  نارگمتس  هورگ  دنوادخ  دنتشادنپ و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  یهورگ  لثم  تسا  دب  هچ  - 263

دنادرگ ابیز  ار  ناشیا  ياه  هرهچ  دنوادخ  - 264

ثیدح 1. نیناسللا ،  يذ  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 343 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 265

331 ات 266

فارعا 21. - 266

هماـیقلا موـی  یجی ء  هلآ :،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوـسر  لاـق  لاـق  مالـسلا ،  مهیلع  یلع ،  نـع  هئاـبا  نـع  یلع ،  نبدـیز  نـع  - 267
نیهجواذ اینذا  یف  ناک  يذلا  اذه  هل :  لاقی  مث  هدسج .  ابهلی  یتحاران  نابهتلی  همادـق ،  نم  رخآ  هافق و  یف  هناسل  اعل  اذ  نیهجولاوذ ، 

 . نیناسلاذ نیهجواذ و  ناک  نم  باقع  ص 316 ، لامعالا ،  باقع  لامعالا و  باوث  همایقلا .  موی  کلذب  فرعی  نیناسل .  و 

.دـب هاگلزنم  تسا و  نیرفن  ناشیارب  دـننک ؛ یم  یهابت  نیمز  رد  و  دنلـسگ ، یم  هداد  نآ  دـنویپ  هب  ناـمرف  ادـخ  هک  ار  هچنآ  و  - 268
دعر 25.

هرقب 191.  . لتقلا نم  دشا  هنتفلاو  - 269

ثیدح 2. همیمنلا ،  باب  رفک ، نمامیا و  باتک  ص 369 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 270

ینزی لجرلا  نال  لاق :  یما ؟  تنا و  یباب  كاذ  مل  هللا و  لوسر  اـی  تلق :  .اـنزلا  نم  دـشا  هبیغلا  ناـف  هبیغلا  كاـیا و  رذاـبا ، اـی  - 271
.اهبحاص اهرفغی  یتح  رفغت  هبیغلا ال  و  هیلع ،  هللا  بوتیف  هللا  یلا  بوتیف 
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نینچ ببـس  هچ  زا  تیادف ،  هب  مردام  ردپ و  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ :  تسانز .  زا  رتدب  تبیغ  هک  یتسردب  زیهرپب ، تبیغ  زا  رذابا ، يا 
ات دـش  دـهاوخن  هدیـشخب  تبیغ  اما  دـیاشخبب ؛ وا  رب  دـنوادخ  سپ  دـیامن ، هبوت  هک  اـسب  هدرک  اـنز  هک  يدرم  هک  اریز  دومرف : تسا ، 

هیلع و هللا  یلص  یبنلا  ظعاوم  باب  هضورلا ،  باتک  ص 89 ، ج 74 ، راونالاراحب ، .درذگرد  نآ  زا  دـنا  هدرک  ار  وا  تبیغ  هک  سکنآ 
 . ملس هلآ و 

راکدرخ يا  هناد  ینیگنـس  هب  هکنآ  ره  .دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  دـهد  ماجنا  یکین  راک  درخ  يا  هناد  ینیگنـس  هب  هکنآ  ره  سپ  - 272
(. 7 و 8 لازلز /   ) .دید دهاوخ  ار  نآ  دهد  ماجنا  يدب 

.( 99 نونم /  ؤم   . ) نادرگزاب ارم  اراگدرورپ ، - 273

ص ج 18 ، هعیشلا ،  لئاسو  هد .  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ارم  نانیشناج  اهلاراب ، تسا :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  رد  - 274
باب 11. ءاضقلا ، باتک  ، 100

؛ انثیدـح هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا ،  ثداوحلا  اما  و  تسا ...:  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رمـالا  بحاـص  زا  كراـبم  عیقوت  رد  - 275
نانیا اریز  دینک ، عوجر  ام  ثیدح  نایوار  هب  دنهد  یم  يور  هک  ییاهدماشیپ  رد  اما  و   . ) مهیلع هللا  هجح  انا  و  مکیلع ،  یتجح  مهناف 
یضاق تافص  باوبا  اضقلا  باتک  ص 101 ، ج 18 ، هعیشلا ،  لئاسو  متسه ).  ناشیا  رب  ادخ  تجح  نم  دنتسه و  امـش  رب  نم  تجح 

ثیدح 9. باب 11 ، ، 

.داب اراوگ  ناشتمعن  تمعن  ناگدنراد  وا و  رب  - 276

نم و ؤملا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 235 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 277
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ثیدح 19. هتافص ،  هنامالع و 

یم مدرم  .دـشاب  شیوخ  يـالوم  ربناـمرف  سفن ،  ياوه  فلاـخم  دوخ ، نید  ناـبهاگن  رادـهگن ، دوخ  هک  ناـهیقف  زا  سک  ره  - 278
 . مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تاجاجتحا  باب  ص 458 ، ج 2 ، جاجتحا ،   ) .دننک دیلقت  وا  زا  دناوت 

ینانخس زا  تسا  ترابع  نانآ  حالطصا  رد  هدش و  روهشم  هفوصتم  نایم  رد  تاحطش  هملک  دسیون : یم  سورعلا  جات  بحاص  - 279
پاچ  ، ) سورعلا جات  .دـننیبن  قح  زج  ماگنه  نآ  رد  هک  يروط  هب  دوش  یم  رداص  ناـنآ  زا  قح  دوهـش  هبلغ  يدوخیب و  لاـح  رد  هک 

.دوش و هتفگ  تقیقح  ناطلس  هبلغ  یتسم و  لاح  رد  هک  تسا  ینخـس  حطـش  دیوگ  املعلا  روتـسد  بحاص  ص 172 و  ج 2 ، رصم ،)
.دـشاب فورعم  دـح  زا  جراخ  ملع و  فلاخم  نآ  رهاظ  دـسر و  ماشم  هب  ییوگ  هدوهیب  ناجیه و  يوب  اهنآ  زا  هک  تسا  یتاـملک  نآ 

ص 214. ج 2 ، ءاملعلا ، روتسد 

ناصقن نم  اهلک  تایحطشلاو  دنیامرف : یم  ناشیا  .دنا  هدومن  هئارا  یقیقد  رظن  حطـش  ءاشنم  رد  هیادهلا  حابـصم  باتک  رد  س )   ) ماما
ص 207. هیادهلا ،  حابصم  تسا ).  كولس  کلاس و  یهاتوک  زا  یگلمج  تایحطش   . ) كولسلا کلاسلا و 

لاوحا بابرا  تفـص  نیولت  دیوگ : يریـشق  مساقلاوبا  نتـشگ .  یلاح  هب  یلاح  زا  ینعی  وخ ، لاوحا  رد  دـبع  نولت  ینعی  نیولب  - 280
تاریبعت تاحالطـصا و  گنهرف  .دـشاب  نیولت  بحاص  تسا  قیرط  رد  دـبع  هک  ماداـم  سپ  قیاـقح .  لـها  تفـص  نیکمت  و  تسا ؛ 

ماقم دارفا  رتشیب  دزن  نیا  و  تسا .  دـبع  لاوحا  ینوگرگد  نیولت  دـیوگ : تاحالطـصا  رد  یناـشاک  قازرلادـبع  ص 257 . یناـفرع ، 
تاماقم نیرتلماک  ام  شیپ  صقان و 
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رد ار  نخـس  نیمه  زین  نیدـلا  یحم  خیـش  نءاش .  یف  وه  موی  لک  هک  تسا  دـنوادخ  مالک  لاـح  ماـقم  نیا  رد  دـبع  لاـح  و  تسا . 
 . لامک هن  تسا  هدرمش  صقن  ار  نیولت  س )   ) ماما یلو  .دراد  هیفوص  تاحالطصا 

ص هقیقحلاراونا ،  هقیرطلاراوطا و  هعیرشلا و  رارـسا  .دسانـش  یمن  ار  نانآ  یـسک  نم  زج  دننم ، ياه  هبق  ریز  نم  يایلوا  انامه  - 281
ص 127. دابعلاداصرم ، ص 387 ، هیافکلا ،  حاتفم  هیادهلا و  حابصم  ، 197

ج راونالاراحب ، .دوب  هدـمآ  هبعک  هناخ  بیرخت  يارب  هک  ههربا  باوج  رد  بلطملادـبع  نخـس  .دراد  یبحاص  هناـخ  نیا  اـنامه  - 282
ص 65. ج 1 ، ماشه ،  هریس  . 71 ثیدح 70 ، باب 1 ، انیبن ، خیرات   136 ص 131 ، ، 15

ثیدح 3. يروهلا ،  عابتا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 335 و 336 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 283

تسا هدرب  راک  هب  هنیرق  نودب  نآ ،  يوغل  يانعم  زا  ریغ  دیدج ، يانعم  رد  ار  نآ  عراش  هک  تسا  یظفل  ناونع  هیعرش  تقیقح  - 284
.دشاب هدینادرگ  دوخ  یلوا  یلصا و  يانعم  زا  ار  نآ  رگید  ترابع  هب  . 

یلاوع رد  ثیدح  نیا  نومـضم  - 286 ثیدـح 1 . يوهلا ،  عابتا  باب  رفک ، نامیا و  باـتک  ص 312 ، ج 10 ، لوـقعلا ،  هآرم  - 285
ثیدح 2. يوهلا ،  عابتا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 97 ،) ج 4 ،  ) یلائللا

(. 26 ص /  - ) 287

(. 50 صصق /  - ) 288

ثیدح 2. يوهلا ،  عابتا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 335 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 289

ص 89. هبطخ 28 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 290

 ، يوهلا عابتا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 335 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 291
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ثیدح 1.

.دینک عوجر  مور ،  هروس  هیآ 10  و  صصق ،  هروس  هیآ 50  هیئاج ،  هروس  هیآ 23  هب  - 292

مکب یهابا  یناف  اورثکت ؛ اوحکانت  تسا :  هدـمآ  نینچ  ثیدـح 24 ) حاکن ،  باوبا  زا  لوا  باب  ص 220 ، ج 103 ،  ) راحب رد  - 293
باوبا ص 153 ، ج 14 ، همایقلا .  موی  ممالا  مکب  یهابا  ولـسانت  اوحکانت  لئاسولا  كردتـسم  رد  .طـسقلاب و  ول  هماـیقلا و  موی  ممـالا 

ثیدح 17. باب 1 ، حاکن ،  تامدقم 

(. 112 دوه /  - ) 294

 . تسا هدمآ  نآ  هباشم  ص 432 ) ج 2 ،  ) فاشک و  قوف ،  هیآ  لیذ  نایلا  عمجم  رد  و  ص 971 . نیقیلا ج 2 ، ملع  - 295

یقرواپ 51. ثیدح 1 ، - 296

(. 15 يروش /  - ) 297

ثیدح 12. باب 26 ، نینم ،  ؤملا  ریما  خیرات  ص 11 ، ج 36 ، راونالاراحب ، - 298

(. 23 هیئاج /  ( ؟  هتفرگ شیوخ  يادخ  ار  دوخ  سوه  هکنآ  يدید  ایآ  سپ  - 299

 . هظقی باب  تایادبلا ،  مسق  ص 8 ، نیرئاسلا ،  لزانم  - 300

عباصا یلع  ماق  یلص ،  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دنومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  - 301
ص 58. ج 2 ، یمق ،  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  هط ...  یلاعت  كرابت و  هللا  لزناف  تمروت ،  یتح  هیلجر 

(. 2 ، 1 هط /  - ) 302

هک تسا  یباذـع  نیا  و  یناد ...  یم  نآ  ياـهرفیک  اـیند و  ياـهیراتفرگ  زا  یکدـنا  زا  ار  میناوتاـن  دوخ  وت  نم  راـگدرورپ  يا  - 303
ص 587. دجهتملا ، حابصم  لیمک ،  ياعد  .دنرواین  نآ  بات  نیمز  اهنامسآ و 

هبطخ 195. هغالبلا ،  جهن  تسا .  هدش  هداد  رد  ناتنایم  رد  چوک  گناب  - 304

زا يرود  وت  زا  ایادخ ، راب  - 305
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لامعا رد  منک .  یم  تساوخ  رد  نآ  ماگنه  تشذـگ  زا  شیپ  گرم  يارب  یگدامآ  وت  زا  رورـس و  هناخ  هب  تشگزاـب  بیرف و  هناـخ 
ص 228. لابقا ،  تسا .  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  فالتخا  كدـنا  اـب  قوف  ياـعد  ناـضمر  هاـم  متفه  تسیب و  بش 

 . ناضمر هام  بش 27  لامعا  نانجلا ،  حیتافم  ص 155 . هنسلا ،  لامعا  یف  تابقارملا 

ثیدح 3. دیحوت ، رب  قلخ  ترطف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 12 ، یفاک ج 2 ، لوصا  - 306

نآ رب  ار  مدرم  هک  ادخ  تشرـس  نامه  هب  يراوتـسا  نآ  رد  هک  یلاح  رد  رادب ، مالـسا  نییآ  يوس  هب  نانچمه  دوخ  يور  سپ  - 307
(. 30 مور /   ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  اما  تسنیا ،  تسار  نید  تسین .  ینوگرگد  چیه  دنوادخ  شنیرفآ  رد  .دروآ  دیدپ 

دیحوتلا ص 328، ثیدـح 1 و 5 . دـیحوتلا ، یلع  قلخلا  هرطف  باب  رفک ، نامیا و  باـتک  و 13 ، ص 12  یفاـک ج 2 ، لوصا  - 308
 . مور هروس  هیآ 30  نآ  لیذ  . 263 ص 261 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریسفت  . 8 ثیداحا 1 و 2 و 4 ، باب 53 ، ، 331

ام اهیلع ) سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  لجوزع :  هللا  لوق  نع  هتلاـس  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  نانـس ،  نب  هللادـبع  نع  - 309
زا  ) .رفاـکلا نموملا و  هیف  و  مکبرب )  تسلا  لاـق :  دـیحوتلا ، یلع  مهقاـثیم  ذـخا  نیح  هللا  مهرطف  مالـسلا .  یه  لاـق :  هرطفلا ؟  کـلت 

دیدپ نآ  رب  ار  مدرم  هک  ادخ  تشرس  نامه  هیآ  هرابرد  ناشیا  زا  تفگ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع 
مدیسرپ دروآ )
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.دروآ ناشدـیدپ  تفرگ ؛  ناـمیپ  ناـنآ  زا  یتسرپ  اـتکی  رب  هک  هاـگ  نآ  دـنوادخ  تسا .  مالـسا  دومرف : تسیچ ؟  تشرـس )  نیا  هک 
( ، رفکلا نامیالا و  باتک  ص 12 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دندوب ) نآ  رد  ود  ره  رفاک  نم و  ؤم  و  متسین )؟  امش  راگدرورپ  ایآ  تفگ : 

ثیدح 2. دیحوت ، ) رب  قلخ  ترطف  باب 

هرطفلا نم  هیفینحلا  لاق :  هب .  نیکرشم  ریغ  ءافنح هللا  لجوزع :  هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هرارز ،  نع  - 310
لک هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  و  هب ...،  هفرعملا  یلع  مهرطف  لاق :  هللا .  قلخل  لیدـبت  ـال  اـهیلع : ساـنلا  هللا  رطف  یتلا 

نلوقیل ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  نم  مهتلاس  نئل  و  هلوق :  کلذک  هقلاخ .  لجوزع  هللا  ناب  هفرعملا  ینعی  هرطفلا .  یلع  دـلوی  دولوم 
مالـسا نییآ  رب  ادـخ  يارب  هک  یلاح  رد  هیآ  هرابرد  ناشیا  زا  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  زا   . ) هللا

رد .دروآ  دیدپ  نآ  اب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  یتشرس  نامه  زا  مالـسا  دومرف : مدیـسرپ .  دنریگ ، یمن  یکیرـش  ار  وا  دنراوتـسا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : ...دروآ و  دیدپ  دوخ  تخانـش  اب  ار  مدرم  دومرف : تسین .  ینوگرگد  چیه  دنوادخ  شنیرفآ 

هنوگ نیمه  و  تسوا .  هدننیرفآ  لجوزع  يادخ  هکنیا  هب  تفرعم  اب  ینعی ،  دوش ؛ یم  هدـییاز  ییادـخ  تشرـس  اب  يدازون  ره  دومرف :
تفگ دنهاوخ  هدیرفآ ؟  هک  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  و  هیآ :  تسا 
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ثیدح 4. دیحوت ، رب  قلخ  ترطف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 12 و 13 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دنوادخ  : 

رب يا  هدـش  هداز  ره   . ) هناـسجمی هنارـصنی و  هنادوهی و  هاوبا  یتـح  هرطف  یلع  دـلوی  دولوم  لـک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 311
 ، مراهچ لصف  ص 35 ، ج 1 ، یلائللا ،  یلاوع  .دننادرگ  سوجم  ینارـصن  ای  يدوهی  ار  وا  وا  نیدلاو  سپ  تسا ،  هداز  دـیحوت  ترطف 

ثیدح 18.

یقرواپ 51. ثیدح 1 ، - 312

 . ترطف ناسنا و  باتک  ، 31 ص 28 ، راحبلا ، تاحشر  - 313

 : تسا ظفاح  تیب  نیا  زا  مود  عرصم  - 314

تهج شش  ناروح ز  همشرک و  رپ  تسیرهش 

 . مشش ره  رادیرخ  هنرو  تسین  میزیچ 

 : تسا يدعس  تیب  نیا  زا  مود  عرصم  - 315

يا هدینش  بیاغ  رضاح و  دوجو  زگره 

 . تسا رگید  ياج  ملد  عمج و  نایم  رد  نم 

(. 80 ماعنا /   . ) مدینادرگ دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هکنآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  - 316

/(. رون 36  . ) تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  - 317

باب 3، لوا ،  دصقم  ص 54 . ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  .دییآ  دورف  دنوادخ  رب  دیوش ، هداتسرف  ورف  نیمز  يانفرژ  هب  ینامسیر  اب  رگا  - 318
لصف 5.

(. 12 میهاربا /  ( ؟  تسه یکش  نیمز ،  اهنامسآ و  هدندروآ  دیدپ  دنوادخ ، رد  ایآ  - 319

یقرواپ 51. ثیدح 1  تسا .  يدابآ  هاش  موحرم  دارم  - 320

ثیدح 1. رکفت ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 54 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 321

یناـقرخ نسحلاوبا  خیـش  هب  هک  تسا  گرزب  ياـفرع  نیئدـحم و  زا  ( 481 ، 396  ) يوره يراصنا  دـمحم  نب  هللادـبع  هجاوخ  - 322
زا .دیدرگ  وا  نیشناج  يو  زا  سپ  هتشاد و  تدارا 
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 . ناج لد و  هلاسر  نیفراعلاداز ،  نیرئاسلا ،  لزانم  تسوا :  راثآ 

.رکفت باب  تایادبلا ،  مسق  ص 13 ، نیرئاسلا ،  لزانم  - 323

(. 18 نم /  ؤم  .دسر  ولگ  هب  اهناج  هک  ینامز  هد  میب  تمایق  زور  زا  ار  اهنآ  و  - 324

(. 179 فارعا /   ) .دنمهف یمن  يزیچ )   ) اهنآ اب  هک  دنراد  ییاهلد  - 325

.37 ق /  تسا .  هاگ  هاوگ و  هک  یلاح  رد  هدنشوین ،  یشوگ  ای  دشاب  یلد  ار  وا  هک  یسک  يارب  تسا  يدنپ  نآ  رد  انامه  - 326

یقرواپ 2. ثیدح 1  - 327

نآ رب  ار  مدرم  هک  ادخ  تشرـس  نامه  هب  يراوتـسا  نآ  رد  هک  یلاح  رد  رادب ، مالـسا  نییآ  يوس  هب  نانچمه  دوخ  يور  سپ  - 328
(. 30 مور /   ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  اما  تسنیا ،  تسار  نید  تسین .  ینوگرگد  چیه  دنوادخ  شنیرفآ  رد  .دروآ  دیدپ 

نآ رب  ار  مدرم  هک  ادخ  تشرـس  نامه  هب  يراوتـسا  نآ  رد  هک  یلاح  رد  رادب ، مالـسا  نییآ  يوس  هب  نانچمه  دوخ  يور  سپ  - 329
(. 30 مور /   ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  اما  تسنیا ،  تسار  نید  تسین .  ینوگرگد  چیه  دنوادخ  شنیرفآ  رد  .دروآ  دیدپ 

هللا یلص  هللا ،  لوسر  لاق  معن .  لاق :  هلیل ؟  مایق  نم  ریخ  هعاس  رکفت  مالسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق  لقیـصلا  نسحلا  نع  - 330
زا ندیشیدنا  یتعاس  ایآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  لقیـص  نسح   . ) هلیل مایق  نم  ریخ  هعاس  رکفت  هلآ :  هیلع و 

تدابع بش  کی  زا  ندرک  رکف  تعاس  کی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يرآ و  دـندومرف : تسا ؟  رتهب  تداـبع  بش  کـی 
تسا رتهب 
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، رفک نامیا و  باتک  ص 54 ، یفاک ج 2 ، لوصا  رد  و  ثیدح 16 . رکفت ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 325 ، راونالاراحب ج 68 ، . 
 . تسا هدمآ  نیمه  ثیدح 2 

 ، عبارلا کلـسملا  ص 57 ، ج 2 ، یلاـئللا ،  یلاوع  هنـس .  هداـبع  نم  ریخ  هعاـس  هرکف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  لاـق  3ا330331 -
 . تسا هدمآ  انعم  نیمه  رکفت ) نایب  رد  باب 26  ص 171 ،  ) هقیقحلا حاتفم  هعیرشلا و  حابصم  حرش  رد  ثیدح 152 و 

422 ات 332

 . هنس نیتس  هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  تسا :  ثیدح  رد  دسیون  یم  رکف  هدام  رد  يرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  - 332

ص هقیقحلا ،  راونا  هقیرطلاراوطا و  هعیرشلا و  رارسا  هنـس .  نیعبـس  لمع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبلا  لاق  - 333
.207

صوصنلا دـقن  و  هیفیکلا .  یف  مالکلا  نع  یهنلا  باب  دـیحوتلا ، باتک  ص 251 ، ج 1 ، نیهلاتملاردص ،  یفاک ،  لوصا  حرـش  - 334
ص 27 و 28. یماج ،  صوصفلا ،  شقن  حرش  یف 

یقرواپ 46. ثیدح 1 ، - 335

ناگرزب زا  اردص  الم  اردص و  هب  فورعم  نیهلاتملاردـص  نیدـلاردص و  هب  بقلم   ( 1050 ، 979  ) يزاریـش میهاربا  نب  دمحم  - 336
ردـص یفـسلف  بتکم  .دـشاب  یم  هفـسلف  رد  یعیدـب  ءارآ  بحاص  تسا و  هیلاعتم  تمکح  راذـگناینب  يو  تسا .  یمالـسا  ياـمکح 

یم رامـشب  وا  بتکم  ناوریپ  زا  وا  زا  سپ  یمالـسا  ياـمکح  رتـشیب  و  تفاـی .  يرترب  یفـسلف  بتاـکم  رگید  رب  وا  زا  سپ  نیهلاـتملا 
 : تسوا راـثآ  زا  .دـشاب  یم  هدرتسگ  وحنب  وا  یفـسلف  تاـیرظن  ءارآ و  هدـنرادرب  رد  هک  تسا  هعبرا  رافـسا  يو  رثا  نیرتـمهم  .دـنور 

 ، میرکلا نارقلا  ریسفت 
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، داماد ققحم  نادرگاش  زا  يو  .افـش  رب  هیـشاح  تایالا ،  رارـسا  هیبوبرلا ،  دهاوش  بیغلا ،  حیتافم  داعم ، ءادبم و  یفاک ،  لوصا  حرش 
.دنتسه وا  فورعم  نادرگاش  زا  ضایف )   ) یجیهال قازرلادبع  ضیف و  نسحم  الم  تسا .  یئاهب  خیش  یکسردنف و  ریم 

 . هیصو همتاخ و  ص 419 ، ج 3 ، تاراشا ،  - 337

ص 10. همدقم ،  ج 1 ، رافسا ، - 338

ص ج 1 ، یفاک ،  لوصا  تسا .  هدـش  لقن  فلتخم  تارابع  اـب  موهفم  نیا  نینچمه  ص 421 و  ج 4 ، میرکلا ،  نآرقلا  ریـسفت  - 339
ثیداحا 1 و 2 و 9. باب 67 ، ، 457 ص 454 ، قودص ،  دیحوت  ثیدح 7 . هیفیکلا ،  یف  مالکلا  نع  یهنلا  باب  دـیحوتلا  باتک  ، 93

ص 193 و 210. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحملا  ص 95 . نیقیلا ج 1 ، ملع 

دییوگب نخس  دنوادخ  ياه  هدیرفآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفگ  هک  دنک  یم  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  اب  یفاک  - 340
باتک ص 92 ، ج 1 ، یفاـک ،  لوصا  تسا .  هدـنیوگ  رتشیب  ینادرگرـس  ادـخ  تاذ  زا  نخـس  اریز  دـییوگم ، نخـس  ادـخ  تاذ  زا  و 

ثیدح 1. هیفیکلا ،  یف  مالکلا  یهن  باب  دیحوت ،

یقرواپ 14. ثیدح 1 ، - 341

ثیدح 1. هیفیکلا ،  یف  مالکلا  نع  یهنلا  باب  دیحوت ، باتک  ص 322 ، ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  - 342

نع یهنلا  باب  دیحوت ، باتک  ص 92 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  .دینکم  وگتفگ  ادخ  تاذ  رد  یلو  دییوگب  نخس  زیچ  ره  باب  رد  - 343
ثیدح 1. هلابند  هیفیکلا ،  یف  مالکلا 

ثیدح 7. هیفیکلا ،  یف  مالکلا  نع  یهنلا  باب  دیحوت ، باتک  ص 93 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 344

یقرواپ 9. - 345

-346
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زا يا  هراپ  نامز  رخآ  رد  تسناد ؟  یم  لجوزع  دنوادخ  انامه  دندومرف : دندیـسرپ  دـیحوت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا 
ار رودصلا  تاذب  میلع  وه  هیآ و  ات  دیدح  هروس  زا  یتایآ  دحا و  هللا  وه  لق  یلاعت  دنوادخ  سپ  دمآ ، دـنهاوخ  شیدـنا  فرژ  مدرم 
 ، هبسنلا باب  دیحوت ، باتک  ص 91 ، ج 10 ، یفاک ،  لوصا  تسا .  هدش  كاله  دنک  هدارا  ار  نآ  زا  نوزف  سک  ره  سپ  داتسرف ؛ ورف 

ثیدح 3.

دیدح 1. .دننک  یم  هیزنت  ار  ادخ  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  - 347

دیدح 3. تساناد .  زیچ  همه  هب  وا  تسا و  ناهن  راکشآ و  نایاپ و  زاغآ و  وا  - 348

یف مالکلا  نع  یهنلا  باب  دیحوت ، باتک  ص 93 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  .دوش  كاله  دشیدنیب  ادـخ  یگنوگچ  هرابرد  هک  ره  - 349
ثیدح 5. هیفیکلا ، 

 . تسوا دزن  تیاکش  تسادخ و  صوصخم  شیاتس  - 350

یقرواپ 14. ثیدح 11 ، 12 و  میهاربا /  - 351

سبع 17. .وا  تسا  ساپسان  ردق  هچ  ناسنا !  داب  هتشک  - 352

عناوم باوبا  ثیراوملا ،  ضئارفلا و  باتک  ج 17 ص 376 ، هعیشلا ،  لئاسو  .دیوجن  يرترب  نآ  رب  يزیچ  تسا و  رترب  مالـسا  - 353
ثیدح 11. باب 1  ثرالا ، 

.40 باب 39 ، هبودنملا ،  تاولصلا  هیقب  باوبا  هولصلا ،  باتک  ، 281 ص 268 ، ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 354

ثیدح 33. ص 79 ، ج 8 ، یفاک ،  هضور  - 355

هدـنز یهاوخ  یم  هچ  ره  دـمحم ، يا  تفگ :  لیئربج  هد .  يزردـنا  ارم  تفگ :  لـیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  - 356
تسود یهاوخ  یم  ار  هچ  ره  و  درم ؛ یهاوخ  ماجنارس  هک  نامب 
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فرـش هک  نادب  و  دید ؛ یهاوخ  ادخ  دزن  ار  نآ  ماجنارـس  هک  نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  و  دش ؛ یهاوخ  ادج  نآ  زا  ماجنارـس  هک  رادب 
ثیدح 19. باب 1 ، لاصخ ،  تسا .  مدرم  تسد  رد  هک  يزیچ  نآ  زا  وا  نتسج  يرود  هب  وا  تزع  تسا و  بش  نتساخ  اپ  هب  نم  ؤم 

ثیدح 3. باب 39 ، هیودنملا  تاولصلا  هیقب  باوبا  هالصلا ،  باتک  ص 275 ، ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو 

ثیدح 29. باب 39 ، هبودنملا ،  تاولصلا  هیقب  باوبا  هالصلا ،  باتک  ص 275 ، ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 357

باب 39، هیودنملا ،  تاولصلا  هیقب  باوبا  هالـصلا ،  باتک  ص 275 . ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 4 ، باب 32 ، عئارشلا  للع  - 358
ثیدح 30.

.34 ، 28 ثیداحا 2 ، باب 39 ، هبودنملا  تاولصلا  هیقب  باوبا  هالصلا ،  باتک  هعیشلا ،  لئاسو  - 359

ثیدح 13. باب 40 ، هبودنملا ،  تاولصلا  هیقب  باوبا  هالصلا ،  باتک  ص 280 ، ج 5 ، عئارشلا ،  للع  - 360

راهنلا یف  کل  نا  الیق  موقا  اطو و  دـشا  یه  لیللا  هئـشان  نا  دـیامرف : یم  يراد  هدـنز  بش  بش و  زامن  فصو  رد  یلاـعت  قح  - 361
.دراد دوجو  شالت  ششوک و  زور  رد  وت  يارب  انامه  تسا  سفن  يافـص  رد  رت  مدق  تباث  رتراوتـسا و  بش  زامن  انامه  .الیوط  احبس 

( ءاقل  ) ادخ هب  ندیسر  لیللا .  ءاطتماب  الا  كردیال  رفـس  هللا  یلا  لوصولا  دیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  ماما  6 و 7 . لمزم ، 
هولصلارس ص 12. همدقم  .دیآ  یمن  تسدب  بش  راوهار  بوکرم  اب  زج  هک  تسا  يرفس 

میهاربا هک  ینامز  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسربط  - 362
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 : تفگ میهاربا  يراد ؟  یتجاح  ایآ  تفگ :  دـمآ و  وا  دزن  لیئربج  دـننکفیب ، شتآ  رد  ات  دـنداهن  قینجنم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.ءایبنا هروس  هیآ 69  ریسفت  رد  نایبلا  عمجم  .وت  هب  هن  اما  يرآ 

یقرواپ 24. ثیدح 10 ، - 363

،68 ص 66 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  .دوش  كاله  دناد  یمن  هک  یهار  زا  دـتفا و  اهمارح  رد  دـنک  راک  اه  ههبـش  رب  هک  یـسک  و  - 364
 . تسا تامرحملا  بکترا  یف ،  عقو  ياج  هب  یفاک  رد  و  ثیدح 10 ، ثیدحلا ،  فالتخا  باب  ملعلا ،  لضف  باتک 

باوبا ءاضقلا  باتک  ص 122 . ج 18 ، هعیـشلا ،  لئاسو  .دوش  دراو  نآ  رد  هک  تسا  دوز  دنک ، ارچ  هاگقرق  فارطا  هک  یـسک  - 365
 . تسا کشوا  کشوی ،  ياج  هب  لئاسو  رد  ثیدح 39 . باب 12  یضاق ،  تافص 

دوه 112. .درب  تسیاب  یم  نامرف  هک  هنوگ  نآ  نک  يرادیاپ  سپ  - 366

یک تسا .  هدمآ  زین  هبطخ 168  هغالبلا  جهن  رد  هک  روهشم  تسا  یلثم  نآ  و  تسا .  ندنازوس  نداهن و  غاد  نامدر ،  نیرخآ  - 367
لهـس ياه  هراچ  هک  دنرب  راک  هب  هاگ  نآ  ار  بعـص  لئاسو  هکنآ  دارم  .دنهن و  تاحارج  ضعت  رب  هک  تسا  يا  هتفات  نهآ  ینعی  غاد 

 . مکح لاثما و  .دنام  رثا  یب 

هبوت 35. .دننک  غاد  هب  ار  اهنآ  تشپ  ولهپ و  یناشیپ و  دنوش و  هدنازوس  حزود  شتآ  رد  هک  يزور  - 368

قح نادرگاش  مینابیبط  ام  - 369

لفن ق اف  ار  ام  دید  مزق  رحب 

تیب 2742. موس ،  رتفد  ، 

فسوی 53. .دنک  یتشز  هب  رما  سفن  انامه  - 370

-371

یقرواپ ثیدح 1 ، و  هر )   ) يدابآ هاش  موحرم  - 372
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.51

رشح 18. تسا .  هداتسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  درگنب  دیاب  سک  ره  دنک و  هشیپ  اوقت  ناگدنروآ  نامیا  يا  - 373

.3 قالط ،  - 374

ثیدح 5. هیلع ،  لکوتلا  هللا و  یلا  ضیوفتلا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 65 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 375

یفاک ار  وا  ینعی  هبسح  و  تسا ،  تلکت  وا  نآ  لصا  و  مدرک .  هیکت  وا  رب  شیوخ  راک  رد  ینعی  يرما  یف  نالف  یلع  تلکتا  و  - 376
 . تسا

ثیدح 5. ضیوفتلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 23 . ج 8 ، لوقعلا ،  هآرم  - 377

.دومنن یهاتوک  وت  یهاوخ  ریخ  رد  ینالف  و  درک ؛ یهاتوک  ینعی  ولای ، الا ، - 378

باب 27. تالماعم ،  مسق  ص 33 . نیرئاسلا .  لزانم  - 379

ص 468. ج 1 . هیریشق ،  هلاسر  تسا .  هدش  لقن  یبشخن  بارتوبا  زا  مالک  نیا  - 380

.اضر باب  قالخا  رد  مراهچ  مسق  ص 89 ، نیرئاسلا ،  لزانم  حرش  تسا .  هدش  لقن  دیزیاب  زا  مالک  نیا  - 381

 . ضیوفت باب  تایادبلا ،  مسق  نیرئاسلا ص 34 . لزانم  - 382

وکین هچ  وا  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  دنتفگ  دوزفا و  ناشنامیا  رب  نیا  سپ  دیسرتب  اهنآ  زا  دنا  هدمآ  درگ  امش  هیلع  یمدرم  انامه  - 383
نارمع 173. لآ  تسا .  یهاگ  هیکت 

 . مدرک راذگاو  وت  هب  ار  شیوخ  راک  مدرک و  هیکت  وت  هب  مدرک و  وت  میلست  ار  دوخ  سفن  نم  ایادخ  - 384

ریهاشم زا  نیدلا  لامکو  هب  بقلم  مئانغلاوبا و  هب  ینکم  يدنقرمـس ،  یناشاک  قحـسا  نیدـلا  لالج  لامج  نب  قازرلادـبع  الم  - 385
تسا هدرک  تافو  ای 735  لاس 730  رد  يو  .دشاب  یم  صوصف  گرزب  ناحراش  زا  يرجه و  متشه  نرق  نافراع 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 925 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نیرئاسلا لزانم  حرش  مکحلا ،  صوصف  حرش  نآرقلا ،  تالیوات  ای  تایالا  لیوات  هیفوصلا ،  تاحالطصا  تسوا :  راثآ  زا  . 

یقرواپ 2. ثیدح 12 ، - 386

 . ضیوفت باب  تالماعم ،  باب  رد  نیرئاسلا ص 78 . لزانم  حرش  - 387

 . لکوت باب  تالماعم ،  باب  رد  موس .  مسق  ص 34 . نیرئاسلا .  لزانم  - 388

باب تایادبلا ،  مسق  نیرئاسلا ص 35 . لزانم  تسا .  میلـست  لد  نوناـک  ضیوفت و  هریاد  زگرم  لـکوت و  مشچ  کـمدرم  هقث  - 389
 . هقث

ثیدح 1. ءاجر ، فوخ و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 67 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 390

زا تسا ،  هدوب  رحبتم  زین  لوصا  مالک و  رد  و  تسا ،  نابیدا  ناناد و  تغل  ياوشیپ  332 ه 398 )  ) يرهوج دامح  نب  لیعامسا  - 391
 . تسا تغل  رد  حاحاصلا  يو  رثا  نیرتمهم  دشاب ، یم  یفاریس  دیعسوبا  یسراف و  یلعوبا  نادرگاش 

...و  72 ، 71 ، 46 ، 39 ثیداحا 28 ، باب 59 ، رفک ، نامیا و  باتک  ج 67 ، راونالاراحب ، - 392

رجح 56. رمز 53 ، فسوی 87 ، فارعا 99 ،  هروس  - 393

ءاسن 79. تسا  وت  بناج  زا  دسرب  وت  هب  يدب  ره  تسادخ و  بناج  زا  دسر  وت  هب  ریخ  ره  - 394

(78 ءاسن ،  . ) تسادخ بناج  زا  همه  وگب  - 395

 : تسا ظفاح  زا  تیب  - 396

ياهناسحا همه  هک  اریز  .ءادتبا  کمعن  لک  ذا  لضفت و  کناسحا  عیمج  ذا  دیامرف : یم  هیداجـس  هفیحـص  مهدزاود  ياعد  رد  - 397
یلع دمحلا  کلف  دیامرف : یم  هیداجس ،  هفیحـص  ياعد 32  رد  و  تسا .  قاقحتـسا  هقباس  یب  وت  ياـهتمعن  همه  و  تسا ،  لـضفت  وت 

يدومرف زاغآ  ار  گرزب  ياهتمعن  هک  تسا  وت  يارب  ساپس  سپ  ماسحلا .  معنلاب  کئادتبا 
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.دراد دوجو  نومضم  نیا  ریظن  ...و  حاتتفا  ياعد  دننام  رگید  ياهاعد  داجس و  ماما  زا  هزمحوبا  ياعد  رد  و  . 

.رکش باب  رفک ، نامیا و  باتک  ج 8 ص 146 . لوقعلا .  هآرم  - 398

ص 324. ج 3 ، یفاک ،  عورف  هدجس .  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياعد  زا  يا .  هدوتـس  ار  دوخ  هک  یتسه  نانچنآ  وت  - 399
.رکش باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 146 ، لوقعلا ج 8 ، هآرم  باب 5 . هعیرشلا ،  حابصم  ثیدح 12 . دوجسلا  باب  هالصلا ،  باتک 

 . تحتاف زا  هللادبع  دنسرتب و  تمتاخ  زا  همه  هتفگ :  هک  تسا  يراصنا  هللادبع  هجاوخ  تاجانم  زا  مالک  نیا  - 400

.71 ص 76 ، - 401

وت يارب  ار  زیچ  همه  مدآ ،  رـسپ  يا  یلجال .  کتقلخ  کلجال و  ءایـشالا  تقلخ  مدآ  نبا  ای  تسا :  هدمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  - 402
لصف 3. باب 5 ، ص 381 ، ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  مدوخ .  يارب  ار  وت  مدیرفآ و 

حابصم ص 596 . لصف 45 ، یمعفک ،  حابـصم  یلامث .  هزمحوبا  ياـعد  زا  مرازگب .  وت  ساپـس  رـصاق  ناـبز  نیا  اـب  اـیآ  سپ  - 403
ص 534. دجهتملا ،

ثیدح 1. هللااب ،  نظلا  نسح  باب  ص 71  ج 2 ، رفک ، نامیا و  باتک  یفاک ،  لوصا  - 404

یف سیلبا  عمطی  یتح  هتمحر  یلاعت  كراـبت و  هللا  رـشن  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا  مالـسلا :  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا ،  لاـق  - 405
ثیدح 1. باب 14 ، داعم ، لدع و  باتک  ص 287 . ج 7 ، راونالاراحب ، هتمحر . 

اقلخ انغلب  امیف  قلخ  و ال  نزو ؛  ردق و ال  لجوزع  هللادنع  اهل  امف  تسا :  هدمآ  تیاور  رد  هچنانچ  - 406
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هک یتادوجوم  نیب  یلاعت  يادـخ  و  تسین ؛  ییاهب  جرا و  ار  ایند  لجوزع  دـنوادخ  شیپ  .اهقلخذـم  اـهیلا  رظن  ـال  و  اـهنم ، هیلا  ضغبا 
هدیرفآ ار  ایند  هک  یتقو  زا  دنوادخ  و  دشاب ، رتضوغبم  ایند  زا  وا  شیپ  هک  تسا  هدیرفاین  يدوجوم  هدیـسر ،  ام  هب  نآ  ربخ  هدـیرفآ و 

ثیدح 109. باب 122 ، رفک ، نامیا و  باتک  ص 110 ، ج 70 ، بب ،  تسا .  هدرکن  رظن  وا  رد 

.53 رمز ، - 407

ءاشا نم  هب  بیصا  یباذع  لاق  کیلا  انده  انا  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  هاذه  یف  انل  بتکا  و  هفیرـش :  هیآ  نیا  زا  تسا  سابتقا  - 408
 . میا هتفای  تیادـه  وت  يوس  هب  ام  هک  مه  ترخآ  رد  ییوکین و  ایند  نیا  رد  ام  يارب  امرف  ریدـقت  ...ء و  یـش  لـک  تعـسو  یتمحر  و 

.156 فارعا ،  تسا .  هتفرگرب  رد  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  دسر و  مهاوخ  هک  ره  هب  نم  باذع  دومرف 

ثیدح 5. ءاجر ، فوخ و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 68 ، یفاک ج 2 ، لوصا  - 409

ثیدح 11. ءاجر ، فوخ و  باب  و  رفک ، نامیا و  باتک  ص 71 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 410

( . ءاجر تقیقح   ) ثحب ءاجر ، ) فوخ و  باتک  ، ) ص 139 ج 4 ، نیدلا ،  مولع  ءایحا  - 411

.218 هرقب ،  - 412

ثیدح 13. ءاجر ، فوخ و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 71 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 413

ثیدح 12. ءاجر ، فوخ و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 71 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 414

ثیدح 9. ءاجر ، فوخ و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 70  ج 2 ، یفکا ،  لوصا  - 415

نیدلا مولع  ءایحا  - 416
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ص 163 و 164. يزیربت ،  یکلم  زا  هاولصلا  رارسا  .ءاجر  فوخ و  باتک  ص 163 ، ج 4 ، ، 

یضعب زا  ار  مالک  نیا  یـسلجم  همالع  ثیدـح 1 . ءاجر ، فوخ و  باب  رفک و  نامیا و  باـتک  ص 32 ، ج 8 ، لوـقعلا ،  هآرم  - 417
 . تسا هدرک  لقن 

یقرواپ 14. ثیدح 1 ، - 418

ثیدح 1. ءاجر ، فوخ و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 32 ، لوقعلا ج 8 ، هآرم  - 419

.63 سنوی ،  .دنرادن  یهودنا  تسین و  یسرت  دنوادخ  ناتسود  رب  هک  دینادب  - 420

ثیدح 29. نموملا ،  ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 259 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 421

ثیدح 1. نموملا ،  ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 321 ، ج 9 ، لوقعلا ،  هآرم  - 422

502 ات 423

یقرواپ 2. ثیدح 14 ، - 423

لافنا 17. - 424

ناکین ینعی  سانلا  لثاما  و  تسا .  رتکیدزن  یبوخ  هب  رترب و  نآ  زا  ینعی  تسا .  يرگید  نآ  زا  لثما  کـی :  نیا  دوشیم : هتفگ  - 425
 . مدرم ناگدیزگرب  و 

 . مارآ نیمز  دنریگ ، رارق  نآ  رد  هچنآ  هرارقلا ،  رارقلا و  - 426

هغالبلا جـهن  .دـیدرگ  ادـج  هتخیب و  مه  زا  دـیوش و  هتخیمآ  مه  رد  هنیآ  ره  داتـسرف  قحب  ار  ربمغیپ  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  - 427
هبطخ 16. ص 57  مالسا ،  ضیف 

ثیدح 2. ناحتمالا ،  صیحمتلا و  باب  هجحلا ،  باتک  ص 370 ، یفاک ج 1 ، لوصا  - 428

ثیدح 3. ناحتمالا ،  صیحمتلا و  باب  هجحلا ،  باتک  ص 370 ، یفاک ج 1 ، لوصا  - 429

صلاخ دومرف : مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ثیدـح 4 ، ناحتمالا ،  صیحمتلا و  باب  هجحلا ،  باتک  ص 370 ، یفاک ج 1 ، لوصا  - 430
الط هک  روطنامه  دنوشیم 
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.دوشیم صلاخ 

لوصا .دراد  ناحتما  مکح و  تیشم و  نآ  رد  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  یخارف  یگنت و  چیه  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 431
ثیدح 1. رابتخالا ، ءالتبالا و  باب  دیحوت ، باتک  ص 152 ، ج 1 ، یفاک ، 

ثیدح 2. رابتخالا ، ءالتبالا و  باب  دیحوت ، باتک  ص 152 ، یفاک ج 1 ، لوصا  - 432

هرقب 286. - 433

ص 123. - 434

ناف ءادوس ؛ هتکن  هتکنلا  یف  جرخ  ابنذ ، بنذا  اذاف  ءاضیب ؛ هتکن  هبلق  یف  الادبع و  نم  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هرارز  - 435
هبحاص عجری  مل  ضایبلا ،  یطغت  اذاف  ضایبلا ؛  یطغی  یتح  داوسلا  کلذ  داز  بونذـلا ،  یف  يدامت  نا  .داوسلا و  کلذ  بهذ  بات ، 

؛  تسا يدیفس  هطقن  وا  لد  رد  رگم  تسین  يا  هدنب  چیه  هک ف :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  ...ادبا  ریخ  یلا 
همادا هانگ  هب  رگا  و  دور ؛ یم  نیب  زا  یهایـس  نآ  دنک ، هبوت  رگا  سپـس  دوش ؛ ادیپ  نآ  رد  یهایـس  هطقن  دـهد ، ماجنا  یهانگ  نوچ  و 

زاب یبوخ  یکین و  هب  زگره  نآ  بحاص  دوب ، هدیشوپ  يدیفس  نوچ  و  دناشوپب ؛ ار  يدیفس  هکنادنچ  دوش  هدوزفا  یهایس  نآ  رب  دهد 
ثیدح 20. بونذلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 273 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  ...ددرگ  یمن 

.176 فارعا ،  .درک  يوریپ  ار  شیوخ  سفن  ياوه  دیبلط و  یتسپ  دییارگ  نیمز  يوس  هب  - 436

ص 131، یفاک ج 2 ، لوصا  هئیطخ  لک  سار  ایندلا  بح  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یثیدح  هب  تسا  هراشا  - 437
ثیدح 11. نآ ،  رد  دهز  ایند و  مذ  باب  رفک ، نامیا و  باتک 

یفاک لوصا  - 438
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ثیدح 17. نموم ،  ءالتبا  تدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 255 ، ج 2 ،

ثیدح 28. نموملا ،  ءالتبا  تدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 259 ، یفاک ج 2 ، لوصا  - 439

هب نم  دوش ، کیدزن  نم  هب  بجو  کی  ردـق  هب  یـسک  ره  .اـعارذ  هیلا  تبرقتا  ربش  یلا  برقت  نم  تسا :  یـسدق  ثیدـح  رد  - 440
ثیدح ص 225 ، ج 1 ، لامعلازنک ،  باب 14 ، دـیحوتلا ، باتک  ص 313 ، ج 3 ، راونالاراحب ، موش .  کیدزن  وا  هب  عارذ  کـی  ردـق 

.135

 . هعصاق هبطخ  هبطخ 159 و 234  هغالبلا ،  جهن  - 441

نا دـمحم ، ای  لاقف :  ضرالا .  نئازخ  حـیتافم  هعم  طق ، ضرالا  اطی  مل  کـلم  لـیئربج  عم  طـبه  و  ثیدـح ...  هب  تسا  هراـشا  - 442
لیئربج هیلا  راشاف  .اکلم  ایبن  نکف  تئش  نا  و  ادبع ؛ ایبن  نکف  تئـش  ناف  ضرالا ؛  نئازخ  حیتافم  هذه  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  کبر 

نیمز هب  زگره  هک  یهلا  ناگتـشرف  زا  یکی  ...ءامـسلا و  یلا  دعـص  مث  .ادبع  ایبن  نوکا  لب  لاقف :  .دمحم  ای  عضاوت  نا  مالـسلا :  هیلع 
وت رب  تراگدرورپ  دـحم ، يا  تفگ :  ربمایپ  هب  و  دوب ، نیمز  ياهجنگ  ياهدـیلک  وا  اب  و  دـمآ ، نیمز  هب  لـیئربج  اـب  دوب  هدـماین  دورف 

کلم و ياراد  يربمایپ  یهاوخ  رگا  شاـب و  هدـنب  يربماـیپ  یهاوخ  رگا  تسا ،  نیمز  ياـهجنگ  ياهدـیلک  نیا  دومرف  درک و  مـالس 
يوس هب  هتـشرف  دوب ، مهاوخ  هدـنب  يربمایپ  نم  تفگ :  ربمایپ  نک .  ینتورف  دـمحم  اـی  هک  درک  هراـشا  لـیئربج  سپ  شاـب .  تنطلس 

ثیدح 2. سلجم 69 ، قودص ،  یلاما  تفر ...  نامسآ 

دح نادب  تسا  تسپ  راوخ و  ادخ  دزن  رفاک  - 443
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ءالتبا هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دهد  یم  وا  هب  دهاوخب  دـنوادخ  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  اب  ار  ایند  رگا  هک 
ثیدح 28. نموملا ، 

یقرواپ 17. ثیدح 14 ، - 444

باتک ص 255 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  رد  نینچمه  و  ثیدح 11 . باب 44 ، هراهطلا ،  باـتک  ص 174 ، ج 78 ، راونالاراحب ، - 445
ثیدح 14. نموملا ،  ءالتبالا  هدش  باب  رفک ، نامیا و 

ثیدح 23. نموملا ،  ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 257 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 446

یباب لوقی :  و  هینیع ،  نیب  لبقی  لعج  هردص و  یلا  همض  نیسحلا و  هذخاف  همانم  یف  وه  یبنلا و  هءاجف  .دنک  یم  لقن  راحب  رد  - 447
کیبا یلع  مداق  کنا  ینب  ای  قالخ .  نم  هللادنع  مهلام  یتعافـش ،  نوجری  همالا  هذه  نم  هباصع  نیب  کمدب  المرم  كارا  یناک  تنا 
باوخ رد  وا  دمآ و  يو  دزن  ربمایپ  سپ   . هداهشلاب الا  اهلانت  تاجرد ال  هنجلا  یف  کل  نا  و  کیلا ،  نوقاتشم  مه  کیخا و  کما و  و 

یهورگ منیب  یم  هک  تسا  نانچ  داب ، وت  يادف  مردپ  دومرف : داد و  هسوب  وا  مشچ  نایم و  داهن و  دوخ  هنیس  رب  تفرگ و  ار  نیسح  دوب 
ردپ و رب  وت  مدنزرف  .دنرادن  ریخ  زا  يا  هرهب  ادخ  دنز  هک  یهورگ  .دنناطلغب  تنوخ  رد  دنا  هتسب  دیما  نم  تعافش  هب  هک  تما  نیا  زا 
هب رگم  یسرن  نادب  هک  تسا  یتاجرد  تشهب  رد  ارت  قیقحتب  وت ، اردید  هب  دنا  قاتشم  اهنآ  هک  یلاح  رد  يدرگ  دراو  تردارب  ردام و 

جورخ ماگنه  ار  ایور  نیا  ماما  تداهش . 
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ثیدح 1. باب 37 ، ص 313 ، ج 44 ، راونالاراحب ، .دوب  هدومرف  هدهاشم  ربمایپ  ربق  رانک  زا  هنیدم  زا 

ثیدح 3. نموملا ،  ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 252 ، یفاک ج 2 ، لوصا  - 448

یقرواپ 14. ثیدح 1 ، - 449

 . نموملا ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 250 ، ج 64 ، راونالاراحب ، - 450

هفسلف و رد  تسا  مالسا  روهشم  نادنمشناد  ءامکح و  زا  یـسوط  ققحم  ریـصن و  هجاوخ  هب  فورعم  یـسوط  نسح  نب  دمحم  - 451
یم يو  نادرگاش  زا  سوواط  نب  میرکلادبعدیس  يزاریش ،  نیدلا  بطق  یلح ،  همالع  تسا .  هدوب  رحبتم  تئیه  تایضایر و  مالک و 
 . يرصان قالخا  یطسجم ،  ریرحت  سدیلقا ،  ریرحت  دیرجت ، تاراشا ،  حرش  دننام : تسا  هدنام  ياجب  وا  زا  يدنمشزرا  راثآ  دنشاب ،

یقرواپ 24. ثیدح 1 ، - 452

 . همصع بوجو  یف  مراهچ  دصقم  .داقتعالا ص 218 ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک  - 453

لقع و رگم  شندـب  رب  ار  نآ  سپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ینـالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  - 454
رکش هتسویپ  ار  ادخ  دوب و  لاح  نیمه  رب  دیدم  یتدم  .دش  مخز  رسارس  وا  ندب  ات  دیمد  وا  رد  ناطیش  و  تخاس ،  طلـسم  شنامـشچ 

 : تفگ یم  وا  هب  دنادرگ و  یم  رب  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  دش  یم  جراخ  شندـب  زا  یمرک  نوچ  .داتفا و  مرک  وا  نادـب  رد  ات  تفگ  یم 
نوریب رهـش  زا  ار  وا  مدرم  هک  يروط  هب  تفرگ  وب  شمادنا  هاگ  نآ  و  تسا .  هدیرفآ  اجنآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  یهاگیاج  هب  درگرب 

ص 342، ج 12 ، راونالاراحب ، .دندنکفا  رهش  نوریب  هلبزم  رد  دندرب و 
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ثیدح 3. بویا ،  صصق  باب  هوبنلا ،  باتک 

.99 لحن 98 ، - 455

دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  ثیدح 433 و  ص 288 ، ج 8 ، یفاک ،  هضور  - 456
هانپ ادـخ  هب  هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  ینک ،  توالت  نآرق  یتساوخ  هاگره  سپ  دومرف : درک ، لاوس  تایآ  نیا  زا  ماما  زا  ریـصبوبا  هک 

هب دمحم ، ابا  يا  دومرف : ماما  .دنا  هدرک  لکوت  شیوخ  راگدرورپ  رب  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب  تسین  یتسد  ار  ناطیش  انامه  ربب ؛
ار وا  ندب  تقلخ  دیدرگ و  هریچ  ربمایپ  بویا  رب  ددرگ ، یمن  طلسم  وا  نید  رب  یلو  دوشیم  طلسم  نموم  ندب  رب  ناطیـش  دنگوس  ادخ 

..دباین تسد  ناشنید  رب  یلو  دوش  طلسم  نانموم  ندب  رب  اسب  و  تفاین .  یگریچ  وا  نید  رب  یلو  درک  تشز 

دنک تیاور  هیجان  زا  دوخ  دنس  اب  و  ثیدح 12 ، نموم ،  ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 254 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 457
: دومرف .دوش  یمن  التبم  نآ  لاثما  یـسیپ و  ماذج و  ضرم  هب  نموم  دیوگ  یم  هریغم  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  تفگ  هک 

سپس دوب و  شعترم  ای  دوب و  جلف  شتـسد  هک  تسا  لفاغ  تسا  هدمآ  سی  هروس  رد  شا  هصق  هک  راجن  بیبح  نیـسای  بحاص  زا  وا 
تـسس تسد  اب  هک  منیب  یم  ار  وا  ییوگ  هک  تسا  نانچ  هاگنآ ف :  جولفم  ناتـشگنا  تروص  هب  دـینادرگرب  ار  دوخ  ناتـشگنا  ماـما 

دعب .دنتشک  ار  وا  ناشیا  دمآ و  ناشدزن  دعب  زور  رد  رگید  راب  سپس  دهد ؛ یم  ناشمیب  هدمآ و  اهنآ  دزن  هدش 
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.دشک یمن  ار  دوخ  اما  دریم  یم  یگرم  ره  هب  دوشیم و  التبم  ییالب  ره  هب  نموم  دومرف : ماما 

ثیدح 12. نموملا ،  ءالتبا  هدش  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 330 ، ج 9 ، لوقعلا ،  هآرم  - 458

 . يزاریش نیهلاتملا  ردص  زا  داعم  ءادبم و  - 459

45 و 46. ملق ،  - 460

هیآ 172. نارمع ،  لآ  هروس  - 461

 . ملق هروس  ریسفت  نایبلا ،  عمجم  - 462

 . لثم نودب  ص 144 ، ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 463

ثیدح 6. ربص ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 89 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 464

.دش راومه  نیمز  اب  ات  متسکش  مدز و  هبرض  ار  نآ  هکنانچ  - 465

هغالبلا جهن  .دنوشیم  دراو  ناشاهروخشبآ  هب  هک  یماگنه  هنـشت  نارتش  ندمآ  مهارف  نوچ  دیدمآ  مهارف  نم  درگ  نآ  زا  سپ  - 466
ص 128. ج 2 ، ریثا ، نبا  هیاهن  رد  زین  هبطخ 220 و  ، 

 . فاکلا عم  لادلا  باب  هغللا ،  هیاهن  - 467

یقرواپ 14. ثیدح 1 ، - 468

ثیدح 6. ربص ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 130 ، ج 8 ، لوقعلا ،  هآرم  - 469

ص 130. ج 8 ، لوقعلا ،  هآرم  - 470

ثیدح 7. باب 76 ، نفدلا ،  باوبا  هراهطلا ،  باتک  ص 903 ، ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 471

 . تیدوبع تقیقح  رد  مدص  باب  هعیرشلا ص 536 ، حابصم  - 472

رد یفالتخا  اب  نومضم  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یتیاور  نمـض  رد  ثیدح 3 ، باب 165 ، عئارـشلا ج 1 ، للع  رد  - 473
.48 فهک ،  - 474 تسا .  هدمآ  ترابع 

.287 هرقب ،  - 475

 . هبوت باتک  ج 4 ص 19 ، مولعلا ،  ءایحا  زین  و  لصف 8 ، لوا ،  باب  موس ،  دصقم  ، ) ص 347 ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  - 476
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هراشا - 477
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.رفک نامیا و  باتک  ص 250 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  نموملا .  نجس  ایندلا  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  یثیدح  هب  تسا 

یقرواپ 15. ثیدح 2 ، - 478

 . تسا يدعس  زا  تیب  - 479

یقرواپ 32. ثیدح 15 ، - 480

.ربصلا باب  ص 38  نیرئاسلا ،  لزانم  - 482 باب 3 . لصف 5 ، فارشالا ص 108  فاصوا  - 481

بحاص دـهاز و  دـباع و  ملاع و  هعیـش و  ياملع  نیلمک  زا  سوواط ،  نبا  هب  روهـشم  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  - 483
صوصخب مولع ،  هلمج  رد  شزرا  اب  بتک  ار  وا  يرغص .  تبیغ  هرود  رد  جع )   ) تجح ترضح  ناکیدزن  زا  تمامارک و  تاماقم و 

 . لئاسلا حالف  نیقیلا ،  هجحملا ،  فشک  عوبسالا ،  لامج  لابقا ،  تاوعدلا ،  جهم  هلمج :  زا  تسا ؛  تادابع ،  قالخا و 

لصف 48. ص 31 ، هجحملا ،  فشک  - 484

یقرواپ 13. ثیدح 13 ، - 485

ص 41. تسا .  هتخاس  بذعم  ارم  ناطیش  اراگدرورپ  - 486

.45 .دوب ص 44 ، ام  هاگرد  هب  مئاد  شعوجر  دوب ، يا  هدنب  وکین  هچ  میتفای ؛  رادنتشیوخ  میلح و  يا  هدنب  ار  بویا  ام  - 487

فسوی 87. مرب ،  یم  ادخب  شیوخ  هودنا  مغ و  تیاکش  - 488

.ربص باب  نیرئاسلا ص 85 ، لزانم  حرش  - 489

ثیدح 2. ربص ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 87 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 490

لوصا .درادن  نامیا  درادن  ربص  هک  ره  و  نت .  هب  تسا  رس  تبسن  نوچمه  نامیا  هب  ربص  تبسن  : دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  - 491
ثیدح 4. ربص ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 89 ، ج 2 ، یفاک ، 

باب 3. لصف 5 ، فارشالا ص 107 ، فاصوا  - 492

ج یفاک ،  لوصا  - 493
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ثیدح 1. ربصلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 90 ، ، 2

ثیدح 17. ربصلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 92 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 494

ثیدح 8. ربصلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 90 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 495

ثیدح 15. ربصلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 91 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 496

هب دیباتـشب  نیقتملل .  تدـعا  ضرالا  تاومـسلا و  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوعراس  هکراـبم و  هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 497
لآ تسا ،  هدش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  ردـق  هب  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  يوس 

.133 نارمع ، 

نامیا باتک  ص 91، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 499 ثیدح 15 . ربص ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 138 ، ج 8 ، لوقعلا ،  هآرم  - 498
ثیدح 12. ربص ، باب  رفک ، و 

ثیدح 6. باب 62 ، رفک ، نامیا و  باتک  ص 76 ، ج 68 ، راونالاراحب ، - 500

حالـس دـجهتملا و  حابـصم  لـیمک ،  ياـعد  مروآ ،  باـت  ار  وت  زا  ییادـج  هنوگچ  مدرک ،  ربص  وت  باذـع  رب  هک  مریگ  اـهلا ، - 501
 . نابعش همین  بش  لامعا  رد  دبعتملا ص 587 

.ربص باب  ص 88 ، نیرئاسلا ،  لزانم  حرش  - 502

573 ات 503

ثیدح 1. هبوتلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 430 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 503

ثیدح 10. هبوتلا ،  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 435 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 504

(. نارمع 54 لآ   ) .دنک یم  رکم  همه  زا  رتهب  ادخ  - 505

یم وا  اب  زیچ  ود  دوش و  یم  ریپ  مدآ  دنزرف   . ) لمالا صرحلا و  ناتنثا :  هعم  یقبی  مدآ و  نب  مرهی  دومرف : ربمایپ  - 506
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توملا رکذ  باتک  ص 438 . ج 4 ، نیدلا ،  مولع  ءایحا  ثیدح 112 . نینثالا ،  باب  ص 73 ، ج 1 ، لاصخ ،  .وزرآ ) صرح و  دنام :
 . لمالا رصق  هلیضف  هدعبام ،  و 

 . هتبوت هللا  لبق  هنسب ،  هتوم  لبق  بات  نم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 507
هللا لبق  هعمجب ،  هتوم  لبق  بات  نم  ریثکل ، رهـشلا  نا  لاق :  مث  هتبوت .  هللا  لبق  رهـشب  هتوم  لـبق  باـت  نم  هریثکل ،  هنـسلا  نا  لاـق :  مث 
هللا لبق  نیاعی ،  نا  لبق  بات  نم  ریثکل ، اموی  نا  لاق :  مث  هتبوت .  هللا  لبق  مویب ،  هتوم  لبق  باـت  نم  ریثکل ، هعمجلا  نا  لاـق :  مث  هتبوت . 
سک ره  تسا ؛  دایز  لاس  کی  دومرف : سپـس  .دریذپ  یم  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک ، هبوت  شگرم  زا  شیپ  لاسکی  سک  ره   . ) هتبوت
هتفه کی  هعمج  کی  سک  ره  تسا ؛  دایز  هام  کی  دومرف : سپـس  .دریذپ  یم  ار  وا  هبوت  ادخ  دـنک ، هبوت  شگرم  زا  شیپ  هام  کی 

زا شیپ  زور  کی  سک  ره  تسا ؛  دایز  هتفه  هعمج  کی  دومرف : سپـس  .دریذپ  یم  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک ، هبوت  شگرم  زا  شیپ 
، دنک هبوت  گرم  هدهاشم  زا  شیپ  سک  ره  تسا ؛  دایز  زور  کی  دومرف : سپـس  .دریذپ  یم  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک ، هبوت  شگرم 

 .، هبوتلا تقو  مدآ  لجوزع  هللا  یطعا  امیف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 440 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دریذپ ) یم  ار  وا  هبوت  دـنوادخ 
 . باب نیا  ثیداحا  و  ثیدح 2 .

-508
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یقرواپ 15. ثیدح 15 ،

ص 239. - 509

هرقب 222. .دراد  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  رایسب  ادخ  انامه  - 510

یقرواپ 10. ثیدح 14 ، - 511

هزمه 7. - 512

 . 409 تمکح ،  ص 1271 ، هغالبلا ،  جهن  - 513

يو هعیش  نادنمـشناد  ریهاشم  ناگرزب و  زا  ( 359 ، 406  ، ) یضر فیرش  هب  روهشم  یـسوم ،  نب  نیـسح  نب  دمحم  نسحلاوبا  - 514
رگید رد  دوب و  نارگید  دمآ  رـس  تقالب  بدا و  نونف  رد  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  نارگید  یـسوط و  خیـش  دوب و  دـیفم  خیـش  درگاش 

راثآ زا  .دـیدرگ  ضوفم  ودـب  تاداس  تباقن  شردـپ  زا  سپ  .دوب  دزنابز  يو  تاـعانم  دـهز و  تشاد .  یفاو  یظح  زین  مالـسا  مولع 
نیرتروهـشم نیرتمهم و  هیوبنلا  راثالا  تازاجم  نآرقلا ،  تازاجم  نع  ناـیبلا  صیخلت  همئـالا ،  صئاـصخ  ردـصلا ، حارـشنا  تسوا : 

 . تسا هغالبلا  جهن  وا  راگدای 

تسین طرش  تیلباق  ار  وا  داد  تسیلدبم  ياطع  لد  نآ  هراچ  - 515

تیب 1537. مجنپ ،  رتفد  يونثم ، 

ربمغیپ رب  لبج  نبذاعم  يزور  هک  تسا  نیا  نآ  هصالخ  هدـش  لقن  ثیدـح  ریـسفت و  بتک  رد  وا  هبوت  شابن و  ناوج  تیاکح  - 516
ربمایپ .دراد  تاقالم  يانمت  دیرگ و  یم  تدـشب  هک  تسا  یناوج  برد  هناتـسآ  رد  هک  درک  ضرع  دـش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربمغیپ مسرت .  یم  تخـس  دـنوادخ  مشخ  اهنآ و  زا  ما و  هدرک  گرزب  ناهانگ  تفگ :  .دیـسرپ  شا  هیرگ  ببـس  زا  تفریذـپ و  ار  وا 

ؤس وا  هانگ  زا  سپس  .درذگ  یم  رد  گرزب  ناهانگ  زا  دنوادخ  دومرف  تخاس و  راودیما  دنوادخ  يرگـشیاشخب  تمحر و  هب  ار  يو 
نفک مدرک و  یم  ربق  شبن  هک  دوب  لاس  تفه  تفگ :  ناوج  درک ، لا 
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ارم هک  مدینـش  ییادن  متـشگ  یم  زاب  اجنآ  زا  نوچ  متفخب :  وا  هزانج  اب  متفاکـش و  ار  راصنا  زا  یناوج  رتخد  ربق  یبش  ات  مدیدزد  یم 
زور هنابش  لهچ  تفر و  یهوک  يالاب  ناوج  .دنار  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دینـش  ار  ناوج  تیاکح  نوچ  ربمایپ  .داد  یم  میب  ادخ  باذع  زا 

هک داد  تراـشب  ار  يو  تفر و  وا  دزن  ربماـیپ  سپ  دـیدرگ  لزاـن  هشحاـف ...  اولعف  اذا  نیذـلاو  هیآ  اـت  تسیرگ  دـیلان و  دوخ  لاـح  رب 
ثیدح اهطئارش ، ) اهعاونا و  هبوتلا و  باب  ( ، ) داعملا لدعلا و  باتک  ، ) ص 23 ج 6 ، راونالاراحب ، تسا .  هتفریذپ  ار  وا  هبوت  دنوادخ 

 ( . نارمع لآ   ) هروس هیآ 135  لیذ  یفاص  ریسفت  و  . 26

ثیدح 1. هبوت ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 295 ، ج 11 ، لوقعلا ،  هآرم  ثیدح 38 . ص 332 ، یئاهب ،  خیش  نیعبرا ،  - 517

 . هبوت بوجو  یف  مشش .  دصقم  .داقتعالا ص 264 ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک  - 518

حیبست رد  تیاور  هیآ 8  نیا  لیذ  ناهرب  ریسفت  رد  ءارسا 44 )  . ) مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبـسی  الا  یـش  نم  نا  و  - 519
 . تسا هدمآ  تادوجوم 

وا بیغ  ملاع  رب  تسا و  بیغ  ياناد  وا   . ) لوسر نم  یـضترا  .الا  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  هکرابم  هیآ  هب  هراـشا  - 520
نج 27. تسا ).  هدیزگرب  نالوسر  زا  هک  یسک  نآ  رگم  تسین  هاگآ  یسک 

دوه 60. تسا .  قح  تسد  هب  وا  مامز  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدنبنج  - 521

لک یف  هللا  رکذ  نم  بجی  ام  باب  ءاعدلا ، باتک  ص 496 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 522

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح 4. سلجم ، 

ص 122. ج 12 ، لوقعلا ،  هآرم  - 523

هرقب 186. مکیدزن .  ناشیدب  نم  سپ  دنسرپ ، وت  زا  نم  هرابرد  مناگدنب  نوچ  - 524

.16 میرتکیدزن ق /  وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  - 525

فارعا 205. نک .  دای  دوخ  لد  رد  یناهنپ  راز و  لاح  هب  ار  شیوخ  راگدرورپ  - 526

کبر رکذا  و  لجوزع :  هللا  لاق  عمـس و  ام  الا  کلملا  بتکی  ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  امهدحا  نع  هیبا ...،  نع  میهاربا ،  نب  یلع  - 527
زا شردپ ...  زا  میهاربا  نب  یلع   . ) هتمظعل لجوزع  هللا  ریغ  لجرلا  سفن  یف  رکذلا  کلذ  باوث  ملعی  الف  هفیخ  اعرـضت و  کسفن  یف 

دوخ راگدرورپ  هدومرف :  یلاعت  يادخ  .دسیون و  یمن  دونش  یم  هچنآ  زج  هتشرف  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  ود  زا  یکی 
( .دـناد یمن  تسا  دـنوادخ  دزن  هک  ار  یناهنپ  رکذ  نیا  شاداپ  یگرزب  یـسک  سپ  نک ،.  داـی  دوخ  لد  رد  یناـهنپ  راز و  لاـح  هب  ار 

ثیدح 4. رسلا ، یف  لجوزع  هللا  رکذ  باب  ءاعدلا ، باتک  ص 502 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا 

یف لتاقملاک  نیلفاغلا  یف  لجوزع  رکاذلا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  میهاربا ...  نب  یلع  - 528
دهف نب  دمحم  نب  دمحا  ثیدح 1 . نیلفاغلا ،  یف  لجوزع  هللا  رکذ  باب  ءاعدـلا  باتک  ص 502 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  نیبراـحملا . 

روهمج یبا  نبا  یکرک ،  ققحم  دننام  یناگرزب  يرجه ،  مهن  نرق  لماک  فراع  دـباع و  ثدـحم ،  هیقف ،  ( 756 ، 841  ) یلح يدسا 
راثآ زا  .دنا  هدرک  هدافتسا  وا  رضحم  زا  یبلاط  نب  یلع  خیش  یئاسحا ، 
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یف عرابلا  بذهملا  دیهش ، هیفلا  حرش  داشرالا ، حرش  یف  رـصتقملا  ریرحتلا ، هولـصلا ،  رارـسا  یعادلا ،  بادآ  یعادلا ،  هدع  تسوا : 
 . عفانلا رصتخملا  حرش 

ص 189. یعادلا ،  هدع  - 529

 . تسا هدش  دراو  نومضم  نیا  هب  ثیدح   4 باب 7 ) هالصلا ،  باتک  ص 1185 ، ج 4 ،  ) هعیشلا لئاسو  رد  - 530

هط .دـش  یهاوخ  شومارف  وت  زین  زورما  ناـنچمه  سپ  يدرک ،  شومارف  ار  اـهنآ  وت  دـمآ و  وت  يوس  هب  اـم  تاـیآ  هکناـنچمه  - 531
.126

.رکذت باب  تایادب ،  مسق  ص 15 ، نیرئاسلا ،  لزانم  - 532

.13 ، 12 یقرواپ 11 ، ثیدح 12 ، - 533

دوه 41. شفقوت .  ماگنه  شندنار و  تقو  رد  ادخ  مانب  یتشک )  نآ  رد  دیوش  راوس  تفگ  و  - ) 534

، درگنن ناتلامعا  اهتروص و  هب  دـنوادخ  انامه   ) مکبولق یلا  رظنی  امنا  و  مکلامعا ،  مکروص و  یلا  رظنی  هللا ال  نا  دومرف : ربمایپ  - 535
ثیدح 21. باب 54 ، رفک ، نامیا و  باتک  ص 248 ، راونالاراحب ج 67 ، .دنک  رظن  ناتیاهلد  هب  هکلب 

لجوزع هللا  رکذ  باب  سلجم ،  لک  لجوزع  هللا  رکذ  نم  بجی  نم  باب  ءاعدلا ، باتک  ، 506 ص 496 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 536
باتک ، 277 ص 265 ، ج 2 ، ءاضیبلا ، هجحملا  رکذـلا ، باوبا  هالـصلا  باـتک  ، 1240 ص 1177 ، ج 4 ، هعیـشلا ،  لـئاسو  اریثک ...،

 . لیللا ءایحا  لیصفت  داروالا و  بیترت  باتک  ، 387 ص 343 ، تاوعدلا ،  راکذالا و 

...و بازحا 41  ، 220 هرقب /  ، 16 دیدح /  ، 45 توبکنع /  28 و  دعر /  - 537

ثیدح 1. سلجم ،  لک  یف  هللا  رکذ  نم  بجی  ام  باب  اعدلا ، باتک  ص 496 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 538

ص ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 539
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اربم تزع و  ياراد  راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هزنم  ثیدح 3 . سلجم ،  لک  یف  هللا  رکذ  نم  بجی  ام  باب  ءاعدلا ، باتک  ، 496
.182 تافاص 180 ، تسا .  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسار  وا  شیاتس  داب  وا  ناگداتسرف  رب  مالس  دننک و  ار  وا  هک  اهفصو  نآ  زا 

نوفصی و امع  هرغلا  بر  کبر  ناحبس  هلوق  رخآ  نکیلف  یفوالا ،  لایکملاب  لاتکی  نا  دارا  نم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاق  - 540
باب 46، ص 213 ، ج 1 ، هیقفلا .  هرـضحی  نم ال  هنـسح .  ملـسم  لک  نم  هل  ناف  نیملاـعلا .  بر  هللادـمحلا  نیلـسرملا و  یلع  مـالس 

ثیدح 7.

ثیدح 1. باب 37 ، تارافکلا ،  باوبا  تارافکلا ،  ءالبالا و  باتک  ص 585 ، ج 15 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 541

ثیدح 3. رسلا ، یف  هللا  رکذ  باب  ءاعدلا ، باتک  ص 502 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 542

ثیدح 1. هللا ،،  رکذب  لاغشالا  باب  ءاعدلا ، باتک  ص 5-1 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 543

ص 187. یعادلا .  هدع  - 544

ثیدح 1. ناتهبلا ،  هبیغلا و  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 356 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 545

رد هک  تسا  نآ  تبیغ  و  تسا .  تبیغ  نآ  مان  هک  دـیوگ  يو  يدـب  یـسک  بایغ  رد  دـتفا و  تبیغ  رد  نوچ  .اـبایتغا  هباـتغا ،  - 546
نوچ و  دـنیوگ ؛ تبیغ  ار  نآ  دـشاب ، تسار  نخـس  نآ  نوچ  .ددرگ  هدـیجنر  دونـشب  سک  نآ  رگا  هک  دـیوگ  ینخـس  یـسک  بایغ 

.دنمان ناتهب  ار  نآ  دشاب  غورد 

ثیدح 1. ناتهبلا ،  هبیغلا و  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 406 ، ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  - 547

یتقو ار  وا  درک  تبیغ  دنیوگ  دیوگ : رینملا  حابصم  بحاص  - 548
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ص 458. ج 2 ، رینملا ، حابصم  .دشاب  تسار  هدنیوگ  نخس  دنک و  دای  دراد  شوخان  ار  اهنآ  وا  هک  دنسپان  تافص  هب  ار  وا  هک 

ثیدح 1. تهبلا ،  هبیغلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 406 ، ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  - 549

.اهنم بیهرتلا  هبیغلا و  فیرعت  یف  ص 2 ، هبیرلا ،  فشک  - 550

ثیدح 9. باب 152 ، هرشعلا  ماکحا  باوبا  ص 598  ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 551

هک يزیچ  هب  ار  دوخ  ردارب  تسا  وت  ندرک  دای  تفگ :  .دنناد  یم  رتهب  شلوسر  ادخ و  دنتفگ : تسیچ ؟  تبیغ  دـیناد  یم  ایآ  - 552
 . ناسللا تافآ  باتک  ص 256 ، ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا   ) .درادن شوخ 

هاگرد هب  سپـس  دنک و  یم  انز  یـسک  اریز  دومرف : تسا ؟  نینچنیا  ارچ  ادـخ ، ربمایپ  يا  مدیـسرپ :  تسا .  رتدـب  انز  زا  تبیغ  - 553
زا دنا  هدرک  ار  وا  تبیغ  هک  یـسک  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هدیزرمآ  تبیغ  اما  دریذپ ، یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  دنک و  یم  هبوت  دـنوادخ 

ج 8، هعیـشلا ،  لئاسو  تسا .  یهلا  تامرحم  زا  هدنوش )  تبیغ   ) وا تشوگ  ندروخ  و  دومرف ...: سپـس  .درذـگب  هدـننک  تبیغ  هانگ 
ثیدح 9. باب 152 ، هرشعلا ،  ماکحا  باوبا  ص 598 ،

 . هبیغلا یف  عبارلا ،  ماقملا  ص 294 . ج 2 ، تاداعسلا ،  عماج  - 554

تارجح 12. - 555

 . ناسللا تافآ  باتک  ص 253 ، ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 556

ثیدح 16. باب 152 ، هرشعلا ،  ماکحا  باوبا  ص 600 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 557

 .... هیخا بیع  یف  یشم  نم  تسا :  هدمآ  عوبطم  لامعالا  باقع  رد  ص 340 . لامعالا ،  باقع  - 558

ثیدح ص 599 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 559
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ثیدح 13. باب 152 ، هرشعلا ،  ماکحا  باوبا 

 . ناسللا تافآ  باتک  ص 251 ، ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 560

ثیدح 2. نینم ،  ؤملا  تارثع  بلط  نم  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 354 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 561

ثیدح 8. نیملسملا ،  يذا  نم  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 352 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 562

ثیدح 12. هبیغلا ،  باب  هرشعلا ،  باتک  ص 248 ، ج 72 ، راونالاراحب ، - 563

ثیدح 9. باب 152 ، هرشعلا ،  باوبا  ص 598 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 564

 ، نینئالا باب  ص 63 ، لاصخ ،  .انزلا  .دشا  هبیغلا  تراص  اهلجا  نم  یتلا  هلعلا  باب 345 ، ص 557 ، مود ،  ءزج  عئارشلا ،  للع  - 565
ثیدح 1. ناوخالا ،  یف  هعیقولا  باب  ص 48 ، ناوخالا ،  هقداصم  ص 206 . ج 9 ، نایبلا ،  عمجم  ثیدح 90 ،

ص 253. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 566

 . ناسللا تافآ  باتک  ص 264 ، ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 567

 . تسا هدش  دراو  ترابع  رد  فالتخا  یکدنا  اب  ثیدح  نیا  راحب  رد  ثیدح 53  هبیغلا ،  باب  ص 259 ، ج 72 ، راونالاراحب ، - 568

ثیدح 112. باب 23 ، هضورلا ،  باتک  ص 276 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 569

تارجح 10. - 570

یناردارب نوچمه  رگیدـکی  اب  دـیزروب و  اوقت  دومرف : یم  شنارای  هب  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یفوقرقع  - 571
رد دیورب و  رگیدکی  رادید  هب  .دییامن  یتسود  مه  اب  دیدنویپب و  رگیدکی  هب  دیـشاب و  رگیدکی  روای  ادـخ  هار  رد  دیـشاب ؛ راتفرـشوخ 
 ، فطاعتلا محارتلا و  باب  رفکلا ، ناـمیالا و  باـتک  ص 175 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دـیراد  هگن  هدـنز  ار  نآ  دـینک و  ثحب  اـم  رما 

ثیدح 1.

زا و  - 572
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تبحم و ندرک و  يرای  رگیدکی و  هب  نتسویپ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هتـسیاش  دومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک شیوخ  لوق  هب  هداد  ربخ  نانآ  زا  لجوزع  دنوادخ  هک  دنشاب  نانچمه  ات  دنشوکب  مه  هب  تبـسن  ینابرهم  نادنمزاین و  اب  تاساوم 

ثیدح 14. فطاعتلا ،  محارتلا و  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 175 . ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دنا  نابرهم  رگیدکی  اب  نانم  ؤم 

راکوکین یناردارب  دـییامن و  ینابرهم  يراتفرـشوخ و  دیـشاب و  هتـشاد  دـنویپ  رگیدـکی  اب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 573
محارتلا و باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 175 . ج 2 ، یفاک ،  لوصا  تسا .  هداد  ناتنامرف  لجوزع  يادخ  هک  هنوگ  نامه  دیـشاب ،

ثیدح 2. فطاعتلا ، 

673 ات 574

ص 305. - 574

.دنشاب وا  نانمشد  وا  ناگدننک  تعافش  هک  یسک  لاح  هب  ياو  - 575

ام مالسلا :  هیلع  یسیع  لاقف  بلکلا :  اذه  حبر  نتنا  ام  نویراوحلا :  لاقف  هفیج ،  یلع  نییراوحلا  عمرم  مالسلا  هیلع  هنا  يور  و  - 576
ثیدح 47. باب 21 ، هوبنلا ،  باتک  ص 327 ، ج 14 ، راونالاراحب ، هنانسا .  ضایب  دشا 

.دراد زاب  نارگید  ياهبیع  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  - 577

 . ناسللا تافآ  باتک  ص 260 ، ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 578

ثیدح 1. باب 66 ، هرشعلا ،  باتک  ص 226 ، راونالاراحب ج 72 ، نیباتغملا .  دحا  هبیغلل  عماسلا  تسا :  هدمآ  راحب  رد  - 579

ثیدح 13. باب 152 ، هرشعلا  ماکحا  باوبا  ص 600 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 580

ثیدح 1. باب 156 ، هرشعلا ،  ماکحا  باوبا  ص 606 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 581

ماکحا باوبا  ص 607 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 582
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ثیدح 5. باب 156 ، هرشعلا ، 

هرامش 14. همرحم ،  بساکم   47 ص 46 ، بساکملا ،  باتک  - 583

 . تبیغ ماسقا  رد  ، 9 ص 8 ، هبیغلا ،  ماکحا  یف  هبیرلا  فشک  - 584

ثیدح 1. نیناسللا ،  يذ  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 343 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 585

هیآ 3. کلم  هروس  - 586

.87 ءارسا ، - 587

ثیدح 4. صالخالا ،  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 16 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 588

ار وا  هالتبا  انسح و  ءالبا  هالب  ءالب  هللا  هالب  و  مدروآ ،  ناحتما  شیامزآ و  ضرعم  هب  ار  نآ  مدرک و  هبرجت  ار  نآ  يولب  هتولب ،  - 589
.درک شیامزآ 

ثیدح 4. صالخا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 78 ، ج 7 ، لوقعلا ،  هآرم  - 590

یپاچ نتم  رد  یلو  دنک ، یم  لقن  دیهش  هولصلا  رارسا  هخسن  زا  ار  بلطم  نیا  ص 231  راونالاراحب ج 67 ، رد  یسلجم  همالع  - 591
 . تسا هدمآ  هقداصلا  هینلا  اهنت  ص 8 

کلم 2 و 3. - 592

ثیدح 4. صالخا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 77 ، ج 7 ، لوقعلا ،  هآرم  - 593

ص 236. - 594

ص 14 و 123. - 595

ص 120. - 596

یقرواپ 27. ثیدح 6 ، - 597

هدئام 31. - 598

 ، لئاسولا كردتسم  ثیدح 3 و 11 و  باب 12 ، تادابعلا ،  همدقم  باوبا  هراهطلا  باتک  ص 52 و 53  ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 599
ثیدح 8. باب 12 ، تادابعلا ،  همدقم  باوبا  هراهطلا ،  باتک  ص 112 ، ج 1 ،
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تسامش سفن  تب  اهتب  ردام  - 600

.تساهدژا تب  نیا  رام و  تب  نآ  هکنآز 

 . يولوم

لاوس .دیآ  ادخ  دزن  میلس  بلق  اب  هک  یسک  زج  لجوزع  دنوادخ  مالک  نیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  نایفس  - 601
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ره .دـشابن و  ادـخ  زج  هجوتم  وا  بلق  هک  یلاح  رد  دـنک  تاقالم  ار  شراگدرورپ  هک  تسا  یـسک  میلـس  بلق  بحاص  ف :  مدرک . 
ترخآ يارب  ناشلد  ات  دـندرک  رایتخا  ار  ایند  زا  دـهز  ادـخ  يایلوا  ناربمایپ و  و  تسا .  طـقاس  دـشاب  یبیر  كرـش و  نآ  رد  هک  یلد 

ودارا دـهزلاب ، دارءا  ياـج  هب  نآ  رد  و  ثیدـح 5 ، صالخا ،  باب  رفک ، نامیا و  باـتک  ص 16 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .دـشاب  غراف 
 . تسا هدمآ  دهزلاا 

89 و 90. ارعش ، - 602

ماما اذه ، هبش  و  هجاحلا ،  رکذیل  متاخلا  لیوحت  هنم  لاق :  و  لمنلا .  بیبد  نم  یفخا  كرشلا  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق  - 603
يارب تسا  يرتشگنا  ندنادرگ  كرـش  هلمج  زا  : دومرف و  تسا .  رتناهنپ  هچروم  نتفر  هار  زا  كرـش  انامه  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص 

ص ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 1 . ص 379 ، یناعملا ،  رداون  باب  رابخالا ، یناعم  نآ .  دننام  و  دربن ، دای  زا  ار  دوخ  تجاح  هکنآ 
باب 61. سبالملا ،  ماکحا  باب  ، 409

 . صالخالا باب  تالماعلا ،  مسق  ص 31 ، نیرئاسلا ،  لزانم  - 604

ثیدح 37. ص 159 ، نیعبرا ،  - 605

(. رمز 3  . ) تسادخ يارب  اهنت  صلاخ  نید  هک  نادب  - 606

 . تسا یمالسا  نورق  گرزب  نافراع  زا  متفه و  نرق  فراع  نیرتگرزب  ای 8 ) ای 7   634 ، 560  ) یبرع دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  - 607
ثحب و هعجارم و  دروم  نونک  ات  يو  رـصع  زا  نافرع  رد  يو  مهم  راـثآ  .دراد  ترهـش  ربکا  خیـش  نیدـلا ،  یحم  یبرع ،  نبا  هب  يو 

یم نافرع  هب  نادنمقالع  نافراع و  یمامت  ریسفت  حرش و  سیردت و 
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رصا دودح 200  .دنا  هدمآ  رب  نآ  هدهع  زا  یناسک  دودعم  نامز  ره  رد  تسا و  لکـشم  صوصف  صوصخب  يو  ياهباتک  مهف  .دشاب 
.دشاب یم  نآرق  ریـسفت  رثاودـلا ، ءاشنا  هیهلالا ،  تایلجتلا  مکحلا ،  صوصف  هیکم ،  تاحوتف  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  بوسنم  يو  هب 
هیشاح حرش و  يو  زا  سپ  نافراع  نیرتگرزب  نآ  رب  هک  دوش  یم  بوسحم  نافرع  یـسرد  مهم  یلـصا و  ياهباتک  زا  صوصف  باتک 

.دنراد یسیفن  یشاوح  صوصف  رب  س )   ) ینیمخ ماما  .دنراد 

تاذ و وت  يارب  قح  تاذ  رد  وت  یلک  يانفاب  هچ  دوب ؛ دـهاوخ  ادـخ  يارب  تشگ ،  كاپ  تیریغ  شیالآ  زا  وچ  نید  هک  نادـب  - 608
.دوب دهاوخن  زین  ادخ  يارب  تسا و  هدیدرگن  كاپ  صلاخ و  تقیقحب  نید  لاح  نیا  ریغ  رد  .دنام و  یمن  نید  لعف و  تفص و 

ثیدح 16. ءایرلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 297 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 609

.53 فسوی ،  .دیامن  محر  مراگدرورپ  هکنآ  رگم  دهد  نامرف  يدب  هب  هتسویپ  ار  وا  یمدآ  سفن  - 610

ثیدح 35. هریس ،  هقالخا و  مراکم  باب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  انیبن  خیرات  ص 229 ، ج 16 ، راونالاراحب ، - 612 . 22 5 رهد ، - 611

ثیدح 2. هینلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 84 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  تسوا .  لمع  زا  رتهب  نموم  تین  ربمایپ ف :  - 613

.100 اسن ، - 614

 . تسا هتفگ  نخس  هنوگ  نیمه  هیآ  نیا  هرابرد  ص 663  رارسالا ج 2 ، فشک  ریسفت  رد  يدبیم  - 615

ثیدح 6. رکشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 95 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 616

.2 1 هط ،  - 617

.12 حتف ،  - 618

-619

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 951 

http://www.ghaemiyeh.com


، انیبن خیرات  ص 76 ، ج 17 ، راونالاراحب ، .دنک  یم  لقن  ار  هجو  نیا  حتف ،  هروس  هیآ 1 ، ریسقت  لیذ  نایبلا ،  عمجم  زا  یسلجم  همالع 
باب 15.

اما تسجن ،  تردابم  یهانگ  هب  ربمایپ  وا  مسق  ادخ  هب  : دومرف دیسرپ : هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يدرم  دیوگ : لضفم  - 620
.دزرمایب ار  یلع  نایعیش  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  هک  درک  تنامض  وا  يارب  ناحبس  دنوادخ 

.82 ءاسن ، تسا .  وت  دوخ  زا  دسر  یم  وت  هب  يدب  ره  - 621

.81 ءاسن ، تسادخ .  يوس  زا  اهیدب  اهیکین و  همه  وگب  - 622

هیلع قداص  ماـما  زا  ثیدح 11  باب 23 ، هماـمالا ،  باـتک  ص 4 ، ج 24 ، راونـالاراحب ، رد  تـقلخ .  رخآ  لوا و  میتـسه  اـم  - 623
 . نورخالا نحن  نوقباسلا و  نحن  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا 

ثیدح 1. باب 12 ، انیبن ، خیرات  ص 402 ، ج 16 ، راونالاراحب ، .دوب  دنهاوخ  نم  ياول  تحت  وا  ریغ  مدآ و  رشح  زور  - 624

ثیدـح 140. هیناـثلا ،  هلمجلا  ص 99 ، ج 4 ، یلاـئللا ،  یلاوـع  .دوـب  نم  روـن  اـی  نم  حور  دـیرفآ  ادـخ  هـک  يزیچ  نیتـسخن  - 625
ثیدح 44. باب 1 ، انیبن ، خیرات  ص 24 ، ج 15 ، راونالاراحب ،

.دندرک یم  سیدقت  هکئالم  سپس  میدرک ،  سیدقت  ار  ادخ  ام  دندرک ؛ یم  حیبست  هکئالم  سپـس  میدرک ،  حیبست  ار  ادخ  ام  - 626
ص 263. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

باب همامالا ،  باتک  ص 247 ، ج 26 ، راونالاراحب ، .دش  یمن  هتخانش  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 627
ثیدح 14. ، 4

 . مامالا تافص  یف  ص 381 ، ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  مدیرفآ .  یمن  ار  كالفا  يدوبن ،  وت  رگا  - 628

هجو - 629
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ثیدح 4. ههجو ،  الا  کلاه  یش ء  لک  لجوزع :  هللا  لوق  ریسفت  باب  ص 150 ، دیحوتلا ، مییام .  ادخ 

 . ثیدـحلا...اهقرو انتعیـش  اهرمث و  انملع  اهناصغا و  همئـالا  اـهعرف و  یلع  اهلـصا و  اـنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  - 630
ام نایعیـش  نآ و  هویم  ام  ملع  نآ و  ياـه  هخاـش  همئا  نآ و  عرف  یلع  متـسه و  تخرد  لـصا  نم  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

ثیدح 3. باب 44 ، همامالا ،  باتک  ص 138 ، ج 24 ، راونالاراحب ، تسا .  نآ  ياهگرب 

.دولخلا یف  عبارلا ،  دصقملا  ص 1086 ، ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  تسا .  نانابرهم  نیرتنابرهم  دنک  تعافش  هک  یسک  نیرخآ  - 631

.6 یحض ،  يوش .  دونشخ  هک  دنک  یئاطع  وت  هب  تراگدرورپ  يدوزب  - 632

 . یحض هروس  هیآ 5  لیذ  نایبلا ،  عمجم  تسا ،  نآرق  رد  هیآ  نیرتشخب  دیما  هیآ  نیا  - 633

یم عیـشت  مالـسا و  ياملع  ناـگرزب  زا  355 436 ه ق )   ) يدهلا ملع  یـضترم و  دیـس  هب  فورعم  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  - 634
ثیدح ریـسفت و  لوصا و  هقف و  مالک و  رد  يو  تسا .  رایـسب  لیاضف  تالامک و  بحاص  هدوب و  یلقن  یلقع و  مولع  عماج  وا  .دشاب 

زا يرایـسب  دـنک و  یم  تیاور  نارگید  هیوباـب و  نب  یلع  نب  نیـسح  دـیفم و  خیـش  زا  تسا .  هدوـب  رحبتم  برع  تاـیبدا  لاـجر و  و 
 ، هعیرـشلا لوـصا  یلا  هعیرذـلا  یلاـما ،  هلمج  زا  .دراد  يرایـسب  راـثآ  .دـنا  هتفرگ  هرهب  وا  سرد  زا  یـسوط  خیـش  هـلمج  زا  ناـگرزب 

 . یفاشلا راصتنالا ، تایرصانلا ، 

ص 115 و 118. ءایبنالا ، هیزنت  - 635

ار روبزم  هوجو  - 636
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.دنا هدروآ  ص 73 و 74  ج 17 ، راونالاراحب ، رد  یسلجم  همالع  و  نایبلا ،  عمجم  رد  یسربط  خیش  ءایبنالا ، هیزنت  رد  یضترم  دیس 

.75 ص ،  - 637

ثیدح 1. باب 15 ، ص 202 ، اضرلا ج 1 ، رابخا  نویع  ثیدح 20  باب 15 ، انیبن  خیرات  ص 89 و 90  ج 17 ، راونالاراحب ، - 638

فص 14. تسا .  کیدزن  شیاشگ  حتف و  تسادخ و  زا  يرای  - 639

 . تسین سایق  لباق  یهانگ  چیه  اب  هک  تسا  یهانگ  دوخ  وت  دوجو  - 640

.1 رصن ، .دیسر  ارف  شیاشگ  يزوریپ و  ادخ و  يرای  هک  ینامز  - 641

یقرواپ 17. ثیدح 6 ، - 642

اسمخ و هللا  رفغتسی  یتح  فخ  نا  سلجم و  نم  موقی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  - 643
یف ثلاثلا ،  لصفلا  رـشاعلا ، بابلا  ص 313 ، قالخالا ،  مراکم  هللارفغتـسا .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنامیا  نم  ناک  و  هرم ،  نیرـشع 

.ءاکبلا رافغتسالا و 

.رصن هروس  ریسفت  لیذ  نایبلا ،  عمجم  - 644

ینآرق موـلع  مـالک و  رعـش و  تغل و  رد  ای 502 ه ق  یفوتم 565  یناهفـصا ،  بغار  هب  فورعم  لصفم ،  دـمحم  نب  نیـسح  - 645
ریـسفتلا همدـقم  هعیرـشلا ،  مراـکم  یلا  هعیرذـلا  نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  تسا :  نآ  هـلمج  زا  دراد  یناوارف  راـثآ  .دوـب  رحبتم 

.رکش لیذ  ص 265 ، نآرقلل ، 

.رکش لیذ  ص 265 ، نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 646

یقرواپ 22. ثیدح 2 ، - 647

رکشلا باب  قالخالا ،  مسق  ص 41 ، نیرئاسلا ،  لزانم  - 648

.رکشلا باب  قالخالا ،  مسق  ص 91 ، نیرئاسلا ،  لزانم  حرش  - 649

 . هتقیقح رکشلادح و  نایب  ص 144 ، ج 7 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 650

ثیدح 2، - 651

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 954 

http://www.ghaemiyeh.com


یقرواپ 22.

هدئام 64. .دنتفگ  هچنآ  هب  داب  ناشیارب  ادخ  نیرفن  داب و  هتسب  ناشاهتسد  - 652

 . يولوم نب .  خیب و  زا  دنک  رب  ار  بجح  ات  تسا :  نیا  مود  عرصم  - 653

ابس 13. .دنا  كدنا  رازگ  رکش  ناگدنب  و  - 654

.رکشلا باب  قالخالا ،  مسق  ص 41 ، نیرئاسلا ،  لزانم  - 655

ثیدح 1. رکشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 94 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 656

بنذلادنع بونذـلا ،  یلع  ياج  هب  عبنم  نیا  رد  ثیدح 7 ، رکـشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 95 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 657
 . تسا هدش  دراو 

ثیدح 16. رکشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 96 و 97 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 658

ثیدح 11. رکشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 95 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 659

ثیدح 10. رکشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 95 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 660

ثیدح 18. رکشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ، 97 ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 661

.8 میهاربا ،  مهد .  شیازفا  امش  يارب  هنیآ  ره  دیشاب ، رازگ  رکش  رگا  - 662

ص 417، یمق ،  میهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  ثیدـح 8 664 - رکـشلا ، باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 95 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 663
 . هط هروس 

 . هعطقملا فورحلا  ینعم  باب  ص 22 ، رابخالا ، یناعم  - 665

مالسلا هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نارای  زا  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بحاصم  مزالم و  یکدوک  رد  سابع  نب  هللادبع  - 666
.دـنا هدوتـس  نیرـسفملا  خیـش  نیرـسفملا ،  سیئر  همالا ،  ربص  نآرقلا ،  سراف  نآرقلا ،  نامجرت  نوچمه  یباـقلا  هب  ار  وا  دـشاب  یم 

زا نآرق  روهشم  نارسفم 
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.دنشاب یم  وا  نادرگاش  زا  نیعبات 

 . تسا هدرک  لقن  ...دهاجم  نسح و  ریبج و  نب  دیعس  سابع و  نبا  زا  ار  لوق  نیا  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  خیش  - 667

ص 27. ج 68 ، راونالاراحب ، تسا .  هدروآ  یفسن  لقن  هب  يریشق  زا  ار  لوق  نیا  یسلجم  همالع  - 668

ص 166. ج 11 ، یبطرق ،  نآرقلا ،  ماکحالا  عماجلا  - 669

 . هط هروس  هیآ  نیلوا  ریسفت  نایبلا ،  عمجم  .راذگب  دوخ  ياپ  ریز  ار  نیمز  - 670

اما : دومرف درمش ، زومر  تاراشا و  ار  اهنآ  هعطقم ،  فورح  یناعم  زا  يروث  نایفس  لاوس  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 671
نیا هرقب  هروس  زاغآ  رد  ملا  يانعم  اما  ...دـیجملا  هللا  انا  هانعمف  نارمع  لآ  لوا  یف  ملا  اما  و  کلملا .  هللا  انا  هانعمف  هرقبلا  لوا  یف  ملا 

یناعم ما .  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  نم  هک  تسا  نیا  نارمع  لآ  هروس  زاغآ  رد  ملا  يانعم  اـما  و  متـسه .  هاـشداپ  دـنوادخ  نم  هک  تسا 
 . هعطقملا فورحلا  ینعم  باب  ص 22 ، رابخالا ،

.دوهیلا یلع  نینم  ؤملا  ریما  جاجتحا  ، 219 ص 220 ، ج 1 ، جاجتحالا ،  - 672

دودح رد  يو  متفه .  نرق  لیاوا  مشش و  نرق  رد  هعیـش  خروم  ثدحم و  هیقف و  ملاع و  یـسربس  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  - 673
 . جاجتحا هیبلاطلا ،  هرخافم  هالصلا ،  باتک  همئالا ،  خیرات  هقفلا ،  یف  یفاکلا  تسوا :  راثآ  زا  تشذگ .  رد  لاس 620 ه ق 

754 ات 674

ریسفت نایبلا ،  عمجم  یقشتل .  نآرقلا  کلیع  انلزنا  ام  هط  هللا :  لزناف  هبعت ،  دیزیل  هاولصلا  یف  هیلجر  يدحا  عفری  ناک  یبنلا  نا  - 674
 . هط هروس  هیآ 1 

 ، نایبلا عمجم  - 675
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.دنک یم  تیاور  يرصب  نسح  زا  هط  هروس  هیآ  نیتسخن  ریسفت  رد 

.57 صصق ،  .دروآ  یناوت  تسار  هار  هب  يرادب  تسود  ار  هک  ره  وت  هک  تسین  نانچ  دمحم  يا  یتسردب  - 676

14 و 15. راطفنا ، - 677

ثیدح 20. لمعلا ،  هبساحم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 458 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 678

ص 122. - 679

 . هرطفلا ناسنالا و  باتک  ص 263 ، راحبلا ، تاحشر  هر ،  يدابآ  هاش  یلع  دمحم  هللا  هیآ  - 680

ثیدح 2. لمعلا ،  هبساحم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 453 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 682 ص 37 . - 681

، طارصلا ینعم  باب  ص 32 ، ج 2 ، رابخالا ، یناعم  مالسلا .  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  میقتسملا  طارـصلا  لاق :  هللادبع  یبا  نع  - 683
ص 606. میهاربا ،  نب  یلع  ریسفت  باب .  نیمه  موس  ثیدح  نینچمه  ثیدح 2 و 

باوبا نحن  رتس ، هتجح  نود  الف هللا  باجح ؛  هتجح  نیب  هللا و  نیب  سیل  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیس  نع  - 684
ماـما هرـس .  عضوم  نحن  و  هدـیحوت ؛  ناـکرا  نحن  و  هیحو ؛  همجارت  نحن  دد و  هملع  هبیع  نحن  و  میقتـسملا ؛  طارـصلا  نحن  و  هللا ، 

میقتسم طارص  ادخ و  باوبا  ام  تسین ،  تجح  زا  ریغ  يا  هدرپ  ار  ادخ  تسین  باجح  وا  تجح  ادخ و  نیب  ففف  مالسلا  هیلع  داجس 
ینعم باب  ص 35 ، راـبخالا ، یناـعم  میتـسه .  وا  رـس  هاـگیاج  وا و  دـیحوت  ساـسا  وا و  یحو  ناـمجرت  میتـسه ؛  وا  ملع  هـنیجنگ  و 

ثیدح 5. طارصلا ،

ص 372، ج 2 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  هریبک  هعماج  ترایز  .راوتسا  طارص  گرزب و  هار  دییامش  - 685
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 . تارایز باب  رد  نانجلا ،  حیتافم 

مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  هب  بوسنم  ینیب .  یمن  ار  نآ  تسوت و  زا  زین  درد  و  يرادن ،  ملع  نادب  تسوت و  رد  وت  درد  ياود  - 686
ص 43. مالسلا ،  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هب  بوسنم  ناوید  . 

ثیدح 6. لمعلا ،  هبساحم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 454 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 687

ثیدح 3. رصن ، هروس  هیآ 1  لیذ  ص 517 ، ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  باسح !  زور  تشحو  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  - 688

هبطخ 5. ص 48 ، هغالبلا ،  جهن  - 689

هبطخ 5. هغالبلا ،  جهن  - 690

ص 48. يولوم ،  هیف ،  ام  هیف  - 691

تسا و راومه  تشهب  نیمز  .دهمحب  هللا و  ناحبس  اهـسارغ  نا  و  ناعیق ،  هنجلا  : دومرف هک  تسا  هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  - 692
ص 1060. ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  تسا .  هدمحب  هللا و  ناحبس  نآ  ياهلاهن 

باب 61. لوا ،  لصف  ج 1 ، هیکم ،  تاحوتف  - 693

هنجلا تلخد  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  لیمج ،  نع  - 694
یتح اولاقف : متکـسما ؟  امبر  متینب و  امبر  مکلام  مهل :  تلقف  اوکـسما  امبر  هضف و  من  هنبل  بهذ و  نم  هنبل  نونبی  هکئالم  اهیف  تیارف 
لاق اذاف  ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  ایندـلا : یف  نموملا  لوق  اولاقف : مکتقفن ؟  ام  و  مهل :  تلقف  هقفنلا ،  انئیجت 

نامسآ هب  ارم  یتقو  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : دومرف مالسلا  هیلع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  انکسما ، کسما  اذا  انینب و 
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راک زا  تسد  یهاگ  دـنتخاس و  یم  نامتخاس  هرقن  یتشخ  الط و  یتشخ  زا  هک  مدـید  یناگتـشرف  اجنآ  رد  مدـش  تشهب  دراو  دـندرب 
هب ام  حلاصم  هکنیا  ات  دنداد  باوج  دیـشک ؟ یم  راک  زا  تسد  ینامز  دینک و  یم  راک  یهاگارچ  امـش  متفگ :  اهنآ  هب  دندیـشک ، یم 
یم ایند  رد  نموم  هک  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  دنداد : خساپ  تسیچ ؟  امـش  حلاصم  متفگ :  اهنآ  هب  دسرب ، ام 

ص 169، ج 90 ، راونالاراحب ، میـشک .  یم  راک  زا  تسد  ام  دوش  یم  تکاـس  یتقو  میزاـس و  یم  اـم  دـیوگ  یم  رکذ  یتقو  دـیوگ ،
ثیدح 7. باب 2 ، ءاعدلا ، رکذلا و  باتک  ، 170

فهک 49. دنبای  رضاح  دنا  هدرک  هچ  ره  و  - 695

 . خزربلا لاوحا  یف  عبارلا  دصقملا  ص 844 . ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  .دوشیم  هدنادرگرب  امش  يوس  هب  هک  تسامش  لامعا  نیا  - 696

ص 85. ج 2 ، همئالا ،  هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 697

ثیدح 5. رداونلا ، باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 49 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 698

ملـسم مولعم و  وت  رب  زیچ  ناـمه  تمرح  هک  هاـگنآ  اـت  رامـش  لـالح  دوخرب  ارنآ  تسا ،  مارح  لـالح و  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  - 699
ثیدح 1. هب ،  بستکی  ام  باوبا  زا  باب 4  هراجتلا ،  باتک  ص 59 ، ج 12 ، هعیشلا ،  لئاسو  .ددرگ 

اهنآ ینعی  مهنایعاب  هدش  هتفگ  نانآ و  هدهاشم  لباق  رضاح و  نوئش  اب  ای  اهنادب ؛ صوصخم  راثآ  فاصوا و  اب  ینعی  مهنایعاب ،  - 700
هک تسا  ییاهزیچ  نآ  مهنایعا  زا  دارم  هدش  هتفگ  و  تسا .  هدش  هتسناد  ناشاهفنص  زا  هچنآ  و 
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هآرم .دـننک  رهاظت  نادـب  .دنـشاب  هدرک  نت  هب  ینهاریپ  نوچ  هک  ینتورف  دـننام  .دوش  یم  هدـهاشم  اهنآ  يرهاظ  عاـضوا  لکـش و  رد 
ثیدح 5. رداون ، باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 159 ، ج 1 ، لوقعلا ، 

لضف باتک  ص 160 . ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  لقع .  لباقم  تسا  يزیچ  نآ  دنا  هتفگ  و  تسا .  يرابدرب  كرت  يدرخیب و  لهج  - 701
ثیدح 5. رداون ، باب  ملعلا ، 

 . ینک زاغآ  هلداجم  هب  وا  اب  نوچ  - 702

ص 378. - 703

 . يدرک راکشآ  وا  رب  ار  زیچ  نآ  نوچ  یشلا  هل  تضرع  دوشیم : هتفگ  - 704

ص 377. - 705

 . تسین شلد  رد  هک  دیوگ  ار  يزیچ  نابز  هب  هک  یسک  ینعی  قلم  لجر  - 706

ثیدح 5. رداون ، باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 161 ، ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  - 707

ثیدح 5. رداون ، باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 161 ، ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  - 708

ثیدح 5. رداون ، باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 161 ، ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  - 709

هللادیری نم  بلق  یف  عقی  رون  وه  امنا  ملعتلاب ،  ملعلا  سیل  تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـصب  ناونع  ثیدـح  رد  - 710
ثیدح 17. باب 7 ، ملعلا ،  باتک  ص 225 ، ج 1 ، راونالاراحب ، هیدهی .  نا  یلاعت  كرابت و 

هرقب 282. .دزومآ  یم  امش  هب  ادخ  دینک و  اورپ  ادخ  زا  - 711

 . مالسلا هیلع  نینم  ؤملا  ریما  زا  ثیدح 48 ، ص 73 ، ج 4 . یلاثللا ،  یلاوع  و  ص 54 ، مود ،  هملک  هملک ،  هاملا  یلع  حرش  - 712

ثیدح 2. هملعب ،  لکاتسملا  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 44 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 713

ص 25. - 714

یفاک لوصا  - 715

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح 2. هموصخلا ،  ءارملا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 300 ، ج 2 ، ، 

ثیدح 8. هموصخلا ،  ءارملا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 301 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 716

ثیدح 6. هموصخلا ،  ءارملا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 301 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 717

ص 14 و 123. - 718

تابقعملا یف  یناثلا ،  دصقملا  ص 283 ، ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  ار  ثیدح  نیا  تسا .  مدآ  نادنزرف  نت  رد  نوخ  نوچمه  ناطیش  - 719
.دنا هدرک  طبض  التخا  یکدنا  اب  لبنح ص 156  دنسم  نیطایشلا و  و 

ثیدح 2. هتسلاجم ،  هرکت  نم  باب  هرشعلا ،  باتک  ص 640 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 720

.دنک یتسود  وگغورد  قمحا و  راکدب و  اب  هک  تسین  راوازس  ناملـسم  درف  يارب  هدش ف :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  - 721
ثیدح 3. هتسلاجم ،  هرکت  نم  باب  هرشعلا ،  باتک  ص 640 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا 

ص 157. - 722

نامیا و باتک  ص 352 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  تسا .  هتساخرب  نم  گنج  هب  اراکشآ  دهد ، رازآ  ارم  ناتسود  زا  یکی  هکیسک  - 723
راونالاراحب ج رد  و  تسا .  هدمآ  دنک  تناها  ناها  دـهد ، رازآ  يذآ  ياج  هب  عبنم  نیار  ثیدح 8 ؛، نیملسملا ،  يذا  نم  باب  رفک ،

 . هبراحملاب یندصرا  دقف  ایلو  يذآ  نم  تسا :  هدمآ  تروص  نیا  هب  باب 56  هرشعلا ،  باتک  ص 146 ، ، 72

نولوقیف رانلا  لها  نم  موق  یلا  هنجلا  لها  نم  موق  علطی  رذابا ، ای  تسا :  هدمآ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیـصو  رد  - 724
انلخد امنا  رانلا و  مکلخدا  ام 
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رمالا باتک  ص 420 ، ج 11 ، هعیـشلا ،  لئاسو  هلعفن .  ریخلاـب و ال  مکرماـن  اـنک  اـنا  نولوقیف :  مکبیداـت ؟  مکمیلعت و  لـضفب  هنجلا 
ثیدح 12. یهنلا ،  رمالا و  باوبا  زا  باب 10  فورعملاب ، 

هک دنتـسه  نانآ  زا  دیرب  ریـصبوبا و  ملـسم و  نب  دمحم  هرارز و  : دومرف یم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  ترـضح  زا  تفگ  - 725
ج 18، هعیشلا ،  لئاسو  یهلا .  هاگرد  نابرقم  دنا  نانآ  هدنریگ ،  یشیپ  ناگدنریگ  یشیپ  تسا :  هدومرف  ناشیا  هرابرد  یلاعت  دنوادخ 

ثیدح 22. یضاق ،  تافص  باوبا  زا  باب 22  ءاضقلا ، باتک  ص 105 ،

 . فالتخا یکدنا  اب  ص 100  ج 1 ، یمراد ،  ننس  - 726

.28 رطاف ، .دنسرت ) یم  وا  زا  ادخ  ناگدنب  زا  نایاناد  اهنت  - 727

ثیدح 1. هلضف ،  ملعلا و  هفص  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 32 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 728

ثیدح 1. ملعلا ،  هفص  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 128 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 729

ص 5 و 12. - 730

لوتقم و خیش  هب  هک  تسا  يرجه  مشش  نرق  يامکح  زا  قارـشا  خیـش  هب  روهـشم  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  شبح  نب  ییحی  - 731
 : تسوا زا  .دیـسر  لتق  هب  یگلاس  نس 36  رد  لاـس 581  رد  و  درک ، ءاـیحا  ار  قارـشا  بتکم  يو  تسا .  فورعم  زین  لوتقم  میکح 

 . لیئربج رپ  زاوآ  تاراشا ،  حرش  جوربلا ،  هیهلالا ،  تاقرابلا  بولقلا ،  ناتسب  قارشالا ،  همکح 

ص 22 و 25. قارشالا ،  همکح  حرش  - 732

ص 43. ج 1 ، تاداعسلا ،  عماج  - 733

ص ملکلاررد .  مکحلاررغ و  .دهنن  رتارفاپ  دوخ  دح  زا  دنادب و  شیوخ  هزادنا  هک  يدرم  رب  دیاشخبب  دنوادخ  - 734
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ثیدح 1. لصف 33 ، ، 408

.24 ، 21 مور ،  98 و  ماعنا ،  164 و  هرقب ،  - 735

.124 هط ،  مینازیگنرب .  روک  ار  وا  نیسپزاب  زور  رد  دوب و  دهاوخ  تخس  یتشیعم  ار  وا  دنادرگب ، يور  نم  دای  زا  هک  ره  و  - 736

.26 رطاف ، - 737

مالسلا هیلع  نینم  ؤملا  ریما  دومرف  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يا :  هخـسن  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  ریـصبوبا  - 738
نآ شوـگ  و  دـسح ، زا  يرازیب  نآ  مـشچ  و  ینتورف ،  نآ  رـس  سپ  تـسا .  یناوارف  لـیاضف  ياراد  شناد  وجــشناد ، يا  : دوـمرف یم 
نآ تسد  و  اهراک ، اهزیچ و  نتفایرد  نآ  درخ  و  یهاوخکین ،  نآ  لد  و  شواـک ،  نآ  هظفاـح  و  ییوگتـسار ،  نآ  ناـبز  و  كاردا ، 

رادولج و  يراگتـسر ،  نآ  هاگیاج  و  يراگزیهرپ ،  نآ  تمکح  و  یتسرد ،  نآ  تمه  و  نادنمـشناد ،  رادـید  نآ  ياپ  و  ندوشخب ، 
نآ رکـشل  و  یناـبرهم ،  نآ  ناـمک  و  يدونــشخ ،  نآ  ریــشمش  و  یناـبز ،  مرن  شرازفا  گـنج  و  اـفو ، نآ  ربـهار  و  یتسردـنت ،  نآ 

يراـگزاس و نآ  بآ  و  یکین ،  نآ  هشوـت  و  ناـهانگ ،  زا  يرود  نآ  زادـنا  سپ  و  بدا ،  نآ  ییاراد  و  نادنمــشناد ،  اـب  يوـگتفگ 
، رداونلا باب  ملعلا ،  لـضف  باـتک  ص 48 ، ج 1 ، فاـک ،  لوصا  تسا .  ناـکین  یتـسود  نآ  هارمه  و  یهلا ،  تیادـه  نآ  ياـمنهار 

ثیدح 2.

راونالاراحب .ددرگ  يراج  شنابز  رب  لد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  دنادرگ ، صلاخ  ادـخ  يارب  زور  لهچ  ار  دوخ  هک  سک  ره  - 739
 ، صالخا باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 242 ، ج 67 ،
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ثیدح 10.

رب تاداـقتعا  رد  یعفاـش و  ناـهیقف  نیرتگرزب  زا  مالـسالا .  هجح  هبب  بقلم  یلازغ 450 505 ه ق  دمحم  نب  دمحم  دـماحوبا  - 740
کلملا ماـظن  ریزو  دـید ، رایـسب  مارکا  ماـما  زا  تسویپ و  ینیوج  نیمرحلا  ماـما  نادرگاـش  هقلح  هب  روباـشین  رد  .دوب  يرعـشا  هقیرط 

رثا رب  يدـنچ  زا  سپ  یلازغ  .درک  ضیوـفت  ودـب  تشاد  رایـسب  تیمها  هک  ار ، دادـغب  هیماـظن  هسدرم  وا  تشادـگرزب  هب  رظن  یـسوط 
مولع ءایحا  هقف ،  رد  طیـسبلا  طیـسولا و  تسوا :  راثآ  زا  دـیزگرب ، ار  فوصت  قیرط  تفرگ و  هرانک  یمـسر  مولع  زا  یحور  یلوحت 

 . هفسالفلا تفاهت  ملعلا ،  رایعم  هقف ،  لوصا  رد  یفصتسملا  نیدلا ، 

ثیدح 5. ملعلا ،  ضرف  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 123 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 741

ثیدح 1. ملعلا ،  هفص  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 128 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 742

ثیدح 10. لهجلا ،  لقعلا و  باتک  ص 12 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 743

هقث و تسا .  يرجه  موس  نرق  متشه  هقبط  نایوار  زا  یشایع ،  هب  فورعم  يدنق ،  رمسلا  یملسلا  شایع  نب  دوعـسم  نب  دمحم  - 744
یشایع ریسفت  هب  هک  تسا  نآرق  ریسفت  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دنا  هدرمـش  رب  وا  يارب  فینـصت  زا 200  شیب  تسا .  راـبخا  رد  رحبتم 

.دراد ترهش 

ثیدح 4. هلداجم ،  هروس  هیآ 22  ریسفت  لیذ  ص 311 ، ج 4 ، ناهرب ،  ریسفت  - 745

ایند و هب  هک  دنک  یم  هسوسو  ار  ناسنا  تسا  كوخ  موطرخ  نوچ  یموطرخ  ار  وا  .دهن  یم  ناسنا  لد  رب  ار  دوخ  ینیب  ناطیش  - 746
، دنک دای  ار  ادخ  ناسنا  رگا  سپ  .دروآ  يور  تسا  هتشادن  اور  دنوادخ  هچنآ 
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 . سنخ هدام  ص 707 ، ج 2 ، نیرحبلا ،  عمجم  .دزیرگب  ناطیش 

رب هک  دوبن  نآ  زج  ربمایپ  يوضو  دنگوس ، ادـخ  هب  هرم .  هرم  الا  هللا  لوسر  ءوضو  ناک  هللا ،  :و  دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 747
نینچمه ثیدح 10  وضو  باوبا  زا  باب 31  هراهطلا ،  باتک  ص 308 ، ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  تخیر .  یم  بآ  راب  کی  يوضع  ره 

ثیدح 11 و 12.

مکح رگید  یخرب  زا  زاوج و  هب  مکح  یخرب  زا  و  دنا ، هدرک  نآ  بابحتسا  هب  مکح  اهقف  رثکا  تسه ؛  لوق  هس  مود  هلسغ  رد  - 748
 . تسا هدش  لقن  زاوج  مدع  هب 

ص ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  هثلاثلا .  هیناثلا و  مکح  ءوضولا و  یف  هدحاولا  هفرغلا  ءزجا  باب  دـیامرف : یم  باب  ناونع  رد  هچنانچ  - 749
باب 31. هراهطلا ،  باتک  ، 306

ص 282. ج 1 ، هعیشلا ،  فلتخم  تسا .  هدش  زاوج  مدع  هب  لئاق  یلح  سیردا  نبا  - 750

ص 266. ج 2 ، رهاوج ، - 751

ص 310، ج 1 ، باتک ،  ناـمه  زین  و  ثیدح 3 . ءوضو ، باوبا  زا  باب 15  هراهطلا ،  باتک  ص 273 ، ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 752
ثیدح 28 و 29. ءوضو ، باوبا  زا  باب 31  هراهطلا ،  باتک 

راب ود  و  بجاو ،  نتـسش  راب  کیی  هعدب .  ثلاثلا  و  رجوی ، ناتنثا ال  و  ضرف ،  هدحاو  ءوضولا  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 753
باوبا باب 31  هراهطلا ،  باـتک  ص 307 ، ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  تسا .  تعدـب  نتـسش  راب  هس  و  شاداپ ،  یب  تسا  يراک  نتـسش 

و هلالض ،  هعدب  لک  : دومرف لقن  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح 3 . ءوضو ،
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ملع لضف  باتک  ص 73 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  .دراد  ياج  شتآ  رد  ییهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره  رانلا ، یف  هلالض  لک 
ثیدح 12. اهسایق ، يار و  اهتعدب و  باب  ، 

مکح هدعاق  نیا  ساسا  رب  .دور  یم  راک  هب  اهزیچ  تمرح  تیلح و  رد  کش  دروم  رد  هک  تسا  یهقف  يا  هدعاق  هیلحلا  هلاصا  - 754
نب هللادـبع  هحیحـص  هدـعاق  نیا  كرادـم  هلمج  زا  .دوش  تباث  نآ ،  تمرح  ینعی  نآ ،  فالخ  هکنآ  اـت  يزیچ  تیلج  هب  دوش  هدرک 

هنیعب هنم  مارحلا  فرعت  یتح  ادـبا  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  یـش ء  لک  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ناـنس 
ملـسم مولعم و  وت  رب  زیچ  نامه  تمرح  هک  هاگنآ  ات  تسا  لالح  وت  يارب  هراومه  تسا  مارح  لالح و  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  هعدـتف . 

ثیدح 1. هب ،  بستکی  ام  باوبا  زا  باب 4  هراجتلا ،  باتک  ص 59 ، ج 12 ، هعیشلا ،  لئاسو  يراذگاو .  ار  نآ  ددرگ و 

827 ات 755

.دنرب راکب  نآ  تساجن  تراهط و  ظاحل  هب  يزیچ  ندوب  كوکـشم  دروم  رد  ار  نآ  هک  تسا  یهقف  دعاوق  زا  هراهطلا ،  هلاصا  - 755
كرادم هلمج  زا  تسا .  كاپ  دوشن  تباث  نآ  تساجن  هک  مادام  تسه ،  کش  نآ  ندوب  سجن  رد  هک  زیچ  ره  هدعاق  نیا  ساسا  رب 

ات تسا  كاپ  يزیچ  ره  رذـق  هنا  ملعت  یتح  فیظن  یـش ء  لک  : دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  هقثوم  هدـعاق ،  نیا 
باوبا زا  باب 37  هراهطلا ،  باتک  ص 1054 ، ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  ینادب .  ار  نآ  یکاپان  هکنآ 
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ثیدح 4. تساجن ، 

هملع دری  لکـشم  رما  و  بنتجیف .  هیغ ،  نیب  رما  عبتیف .  هدـشر ،  نیب  رما  هثالث :  رومالا  امنا  :و  دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 756
تاهبـشلا كرت  نمف  کـلذ .  نیب  تاهبـش  و  نیب ؛  مارح  نیب و  لـالح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  هلوـسر .  یلا  هلا و  یلا 

یتسرد هک  يراک  دـنا : مسق  هس  اهراک  ملعی .  ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  بکترا  تاهبـشلاب ،  ذـخا  نم  و  تامرحملا ؛  نماجت 
هدیـشوپ هک  يراک  .دوش و  يرود  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  نشور  نآ  یهارمگ  هک  يراک  .دوش و  ماجنا  دیاب  که  تسا  نشور  نآ  هک 

نشور و مارح  نشور و  لالح  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  راذگاو  شربمایپ  ادخ و  هب  ارنآ  ملع  دـیاب  هک  تسا  هبتـشم  و 
دتفا اهمارح  رد  دور ، تاهبش  رب  هک  ره  و  دبای ؛ ییاهر  اهمارح  زا  دنک ، اهر  ار  تاهبـش  هک  ره  هبتـشم .  تسا  يروما  ود  نآ  نایم  رد 

ثیدح 9. ثیدحلا ،  فالتخا  باب  ملعلا ،  باتک  ص 68 و 67 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  .دوش  كاله  دنادن  هک  ییاج  زا  و 

هسوسو ناطیش  رـش  زا  سانلا  رودص  یف  سوسوی  يذذلا  سانخلا ،  ساوسولا  رـش  نم  سان ؛  هروس  هیآ 4 و 5  هب  تسا  هراشا  - 757
.دنک یم  هسوسو  مدرم  ياه  هنیس  رد  هک  هدننک 

باتک ص 46 . ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  ناطیشلا ،  لمع  نم  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع  تیاور  رد  - 758
ثیدح 1. باب 10 ، تادابعلا ،  همدقم  باوبا  هراهطلا ، 

 ، یفاک عورف  - 759
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ثیدح 2. هتالص ...  یف  کش  نم  باب  هالصلا ،  باتک  ص 358 ، ج 3 ،

هب نکم و  انتعا  يدرک ،  کش  دایز  زامن  رد  هاگره  : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  - 760
ص 359، ج 3 ، یفاک ،  عورف  تسا .  ناطیـش  زا  نیقیب ؟  دزاس ، اهر  ار  وت  ناطیـش  رگم  ناسر ،  ناـیاپ  هب  ار  نآ  هدـب و  همادا  تزاـمن 

ثیدح 8. هتالص ،...  یف  کش  نم  باب  هالصلا ،  باتک 

ثیدح 4. هتالص ،...  یف  کش  نم  باب  هالصلا ،  باتک  ص 358 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 761

ثیدح 1. ملعتملا ،  ملاعلا و  باوث  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 34 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 762

ثیدح 22. یقرواپ 16 ، - 763

.71 فرخز ،  تسا .  نآ  رد  تساهمشچ  تذل  هیام  اهسفن و  شهاوخ  دروم  هچنآ  - 764

ثیدح 23 و 24. - 765

.49 فهک ،  .دنتفای  رضاح  دندوب  هدرک  هچ  ره  - 766

.دید دهاوخ  ارنآ  دشاب ، هدرک  يدب  يا  هرذ  ردق  هب  هک  ره  و  دـنیب ؛ یم  ار  نآ  دـشاب ، هدرک  یکین  يا  هرذ  ردـق  هب  هک  ره  سپ  - 767
.8 لازلز 7 ،

.78 ءاسن ، تسادخ ،  بناج  زا  همه  وگب  - 768

ثیدح 1. ملعتملا ،  ملاعلا و  باوث  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ، 136 ص 7 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 769

لصف 10. متشه ،  باب  عبارلا ،  رفسلا  ص 172 ، ج 9 ، هعبرا ،  رافسا  - 770

ص 268. یلازغ ،  هفسالفلا ،  تفاهت  - 771

.31 رثدم ، دناد ، یمن  وا  زج  یسک  ار  راگدرورپ و  نایرگشل  هرامش  و  - 772

لوا لصف  لوا ،  باب  مود ،  دصقم  ص 256 . ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  - 773
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.

.1 ملق ،  .دنسیون  هچنآ  ملق و  هب  مسق  ن ،  - 774

 . لوا لصف  مود ،  باب  مود ،  دصقم  ص 268 و 259 ، ج 1 ، یناشاک ،  ضیف  نیقیلا ،  ملع  - 775

.1 تافاص ،  هکئالم  زا  ناگدنشک  فص  هب  دنگوس  - 776

.1 رطاف ، .ات  راهچ  ات  راهچ  ات و  هس  ات  هس  ات و  ود  ات  ود  درک : رادلاب  ینالوسر  ار  ناگتشرف  - 777

ثیدح 29. باب 2  یبنلا ،  خیرات  ص 267 ، ج 18 ، راونالاراحب ، - 778

ثیدح 44. لصف 6 ، ص 106 ، ج 1 ، یلائللا ،  یلاوع  - 779

جارعملا تابثا  باب  یبنلا ،  خیرات  ص 382 ، ج 18 ، راونالاراحب ، تخوس .  مهاوخ  موش ،  کیدزن  یتشگنا  دنب  هزادـنا  هب  رگا  - 780
ثیدح 85. ، 

ثیدح 1. ملعتملا ،  ملاعلا و  باوث  باب  ملعلا ،  باتک  ص 137 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 781

ص 253 و هلک .  هاـیح  هلک ،  هردـق  هلک ،  دوجو  دـیوگ : یم  صوـصف  رد  یباراـف  تسا .  تردـق  وا  همه  تسا ،  ملع  وا  همه  - 782
.416

.1 هعمج ،  .دننک  یم  هیزنت  ار  يادخ  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  - 783

ءارسا 44. .دیمهف  یمن  ار  نانآ  حیبست  امش  یلو  تسا  وگ  حیبست  وا  شیاتسب  رگم  تسین  يدوجوم  - 784

ص 169 و 176. ج 13 ، یبطرق ،  نآرقلا ،  ماکحال  عماجلا  ریسفت  - 785

.75 ماعنا ،  میداد ..  ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  ناس  نیا  و  - 786

.35 رون ، تسا .  نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  - 787

رون 40. تسین ،  يرون  ار  يو  سپ  هدادن ،  رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  ره  و  - 788

تسا هدش  لقن  رون  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  - 789
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دارم تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هرون  لثم  زا  دارم  و  تسا .  هنوگ  نیمه  لجوزع  دـنوادخ  سپ  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا 
 . تسا توبن ،  ینعی  شناد ،  رن  وا  هنیس  رد  هک  تسا  نآ  حابصم  اهیف  زا  دارم  و  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هنیس  هوکشمک  زا 

ص 157، دیحوتلا ، .دراد  همادا  ثیدح  تفرگ .  ياج  مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  هک  تسا  ربمایپ  ملع  هجاجز  یف  حابصملا  زا  دارم  و 
ثیدح 3. رونلا ، هیآ  ریییسفت  باب 

يرون نآ  و  هدش ،  اطع  نم  هب  هک  یشناد  منیمز  اهنامسآ و  يامنهار  نم  : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  - 790
دورد تسا ،  دـمحم  هوکـشم  زا  دارم  سپ  تسا .  يا  هلیتـف  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچمه  تسا ،  تیادـه  نآ  هرمث  هک  تسا 

 ، نآرقلا نم  تایآ  ریسفت  باب  ص 380 ، ج 8 ، یفاک ،  هضور  تسا .  نآ  رد  شناد  هک  تسوا  رون  حابصم  زا  دارم  و  داب ؛ وا  رب  ادخ 
ثیدح 574.

رون شـشناد  و  تسا ؛  رون  وا  دش  نوریب  و  تسا ؛  رون  وا  هاگندمآ  رد  ددرگ : یم  رون  جنپ  رد  نموم  سپ  دومرف : یتیاور  رد  و  - 791
ص 135. ج 3 ، ناهرب ،  تسا ،  رون  زین  تشهب  يوس  هب  شهاگرذگ  نیسپ  زاب  زور  رد  و  تسا ؛  رون  شراتفگ  و  تسا ؛ 

یقرواپ 14. ثیدح 23 ، - 792

یقرواپ 16. ثیدح 23 ، - 793

ثیدح 1. ملعتملا ،  ملاعلا و  باوث  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  ص 138 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 794

 ، فهک متسه .  امش  دننام  يرشب  نم  وگب  - 795
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ص 463. ج 2 ، لبنح ،  دنسم  میهن ).  یمن  ثاریم  ناربمایپ  هورگ  ام  - ) 796

ثیدح 1. هدابعلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 83 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 797

ثیدح 7. اهعیضوا ، هتالص و  یلع  ظفاح  باب .  هالصلا ،  باتک  ص 269 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 798

ثیدح 15. اهعیضوا ، هتالص  یلع  ظفاح  نم  باب  هالصلا ،  باتک  ص 270 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 799

یقرواپ 23. ثیدح 16 ، - 800

لصف 48. ص 31 ، هجحملا ،  فشک  - 801

فلا هلیللا  مویلا و  یف  یلـصی  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  دـیامرف : یم  دوخ  راوگزب  ردـپ  زامن  یگنوگچ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 802
یف ماق  اذا  ناک  و  نیتعکر ،  هلخن  لک  دـنع  یلـصی  ناـکف  هلخن ؛  هامـسمخ  هل  تناـک  و  هلبنـسلا .  هلزنمب  هلیمت  حـیرلا  تناـک  هعکر و 
هللا هیشخ  نم  دعترت  هواضعا  ناک  لیلجلا .  کلملا  يدی  نیب  لیلذلا  دبعلا  مایق  هتالص  یف  همایق  ناک  .رخآ و  نول  هنول  یشغ  هتالص ، 
یم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  .ادبا  اهدـعب  یلـصی  هنا ال  يری  عدوم  هالـص  یلـصی  ناک  و  . 

دصناپ ياراد  راوگرزب  نآ  .داد و  یم  تکرح  دیآرد  تکرح  هب  داب  شزو  اب  هک  هشوخ  نوچ  ار  ترـضح  نآ  داب  هکیلاح  رد  درازگ 
.دش یم  نوگرگد  شگنر  داتسیا ، یم  زامن  رد  نوچ  .درازگیم و  زامن  تعکر  ود  امرخ  تخرد  ره  دزن  سپ  دوب ؛ امرخ  تخرد  ددع 

هک یـسک  ناـنوچ  .دـیزرل و  یم  ادـخ  سرت  زا  شندـب  ياـضعا  داتـسیا و  یم  راوـگرزب  یهاـشداپ  ربارب  رد  راوـخ  يا  هدـنب  نوـچ  و 
نیا ایوگ  دناوخ  یم  زامن  دنک  یم  یظفاحادخ 
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باب نیدجاسلا ،  دیس  خیرات  ص 80 ، ج 46 ، راونالاراحب ، .دوش  یمن  زامن  ندناوخ  هب  قفوم  رگید  نیا  زا  دعب  تسوا و  زامن  نیرخآ 
ثیدح 75. ، 5

ص 328 ج 1 ، تاداعسلا ،  عماج  - 803

ثیدح 4. یهاسلا ،  هالص  نم  لبقی  ام  باب  هالصلا ،  باتک  ص 363 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 804

یقرواپ 30. ثیدح 1 ، - 805

ثیدح 6. هالصلا ،  لاعفا  باوبا  زا  باب 3 ، هالصلا ،  باتک  ص 688 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 806

باوبا زا  باب 3 ، هالصلا  باتک  ص 687 ، ج 4 ، هعیـشلا ،  لئاسو  و  ثیدح 10 ، هاملا ،  یلا  دـحاولا  باب  ص 613 ، لاصخ ،  - 807
ثیدح 4. هالصلا ،  لاعفا 

باب 2 هالصلا ،  باتک  ص 685 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 2 ، هالصلا ،  باوث  ص 57 ، لامعالا ،  باقع  لامعالا و  باوث  - 808
ثیدح 6. هالصلا ،  لاعفا  باوبا  زا 

تدوخ رادـید  وترپ  اب  ار  ام  لد  ناگدـید  و  امرف ؛ مینازرا  ار  تدوخ  يوس  هب  هجوت  ناـهج و  زا  لـماک  یگتـسسگ  ادـنوادخ ، - 809
رد وت  سدـق  زع  هاگرد  هب  نامیاهناج  و  دـسر ، لالج  یگرزب و  ندـعم  هب  دردـب و  ار  رون  ياهباجح  اـهلد  هدـید  اـت  نادرگ ،  نشور 
 ، لامعالا لابقا  ثیدح 12 ، باب 32 ، ءاعدلا ، رکذلا و  باتک  ، 97 ص 99 ، ج 91 ، راونالاراحب ، هینابعش ،  تاجانم  زا  یتمسق  دزیوآ ،

دبعتملا ص 374. حالس  دجهتملا و  حابصم  نابعش .  هام  لامعا 

هعیشلا ج 4، لئاسو  ثیدح 1 ، ص 67 و 68 ، رکفت ، یف  نیتفیفخ  نیتعکر  یلص  نم  باوث  لامعالا ،  باقع  لامعالا و  باوث  - 810
ثیدح هالصلا ،  لاعفا  باوبا  زا  باب 3  هالصلا ،  باتک  ص 688 ،
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.5

ص 185. - 811

 . تسا يدابآ  هاش  موحرم  دارم  - 812

ص 432. - 813

( .دیرفآ تیشم  هب  ار  اهزیچ  سپس  دیرفآ ، تیشم  دوخ  هب  ار  تیـشم  دنوادخ   : ) تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 814
ثیدح 4. لعفلا ، )  تافص  نماهنآ  هدارالا  باب  ( ، ) دیحوتلا باتک  ، ) ص 110 ج 1 ، یفاک ،  لوصا 

یقرواپ 17. ثیدح 9 ، - 815

ءاسن 100. - 816

.2 ، 1 رثدم ، هد .  میب  زیخرب و  هدیچیپ ،  دوخ  هب  هماج  يا  - 817

عـضوم اهیف  كرت  اهلمجا و  اهلمکا و  اهنـسحاف و  اراد  ینب  لجر  لثمک  نییبنلا  یف  یلثم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 818
 . هنبللا کلت  عضوم  نییبنلا  یف  اناف  هنبللا .  هذـه  عضوم  مت  ول  نولوقی :  هنم و  نوبجعی  ناینبلاب و  نوفوطی  سانلا  لعجف  اهعـضی  مل  هنبل 

لماک و وکین و  ار  نآ  سپ  دزاسب  يا  هناخ  هک  تسا  يدرم  لاثم  ناربمایپ  هلمج  رد  نم  لاـثم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
نآ زا  دنیآ و  رد  شدرگ  هب  نامتخاس  نآ  رود  مدرم.دـهدن  رارق  ار  نآ  دراذـگ و  یلاخ  ار  تشخ  کی  ياج  نآ  رد  دـنادرگ و  ابیز 

ج لامعلا ،  زنک  متـسه ،  تشخ  نآ  ياج  ناربمایپ  هلمج  رد  نم  سپ  .دوب  رپ  تشخ  نیا  ياج  شاـک  دـنیوگب : دـنوش و  هدز  تفگش 
ثیدح 31981. ص 422 ، ، 11

داتفیب شغ  تلاح  هب  سپ  درک ، یم  توالت  نآرق  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  نامرورـس ؛  هک  هدـش  تیاور  - 819
مدرک رارکت  ار  نآرق  تایآ  هتسویپ  تسا :  نیا  نآ  يانعم  هک  دومرف  ینایب  سپ  .دندیسرپ  ارنآ  ببس  ترضح  زا  دمآ  شوه  هب  نوچ 

مدیسر یتلاح  هب  ات 
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حالف ..درواین  بات  ار  یهلا  لالج  هفشاکم  يرشب  ناوت  سپ  مدینش ؛  نایع  هفشاکم و  هب  اهنآ  هدننک  لزان  يوس  زا  ار  تایآ  ایوگ  هک 
 . هالصلا یف  نآرقلا  هئارق  یف  دبعلا  بدا  رکذ  ص 107 و 108 ، لئاسلا ، 

یسلجم ص نیعبرا ،  رد  .درادن  نآ  تیفرظ  يا  هدش  هداتسرف  ربمایپ  چیه  یبرقم و  هتشرف  چیه  هک  تسا  یتلاح  دنوادخ  اب  ارم  - 820
 . تسا هدمآ  تقو  تلاح ،  هملک  ياج  هب  ثیدح  رد  ثیدح 15 ، حرش  ، 177

 . متسه داب ، نانآ  همه  رب  وت  دورد  هک  نانآ ،  رما  میلست  نم  ادنوادخ ، - 821

ص 1060. ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  - 822

یقرواپ 18. ثیدح 22 ، - 823

.79 لازلز ،  - 824

.49 فهک ،  - 825

امک هللا  کعدوتـسا  میرک ،  کلم  ینعدوتـسا  ياج  هب  عبنم  نیا  رد  ثیدـح 10 ، نوعبرالا ،  عبارلا و  سلجم  یلاما ص 256 ، - 826
ثیدح 17، تیقاوملا ،  باوبا  زا  باب 3  هالصلا ،  باتک  ص 90 ، ج 3 ، هعیـشلا ،  لئاسو  تسا .  هدش  دراو  امیرک  اکلم  ینتعدوتـسا 

 . یلاما ثیدح  اب  تسا  قباطم  ریخا  عبم  رد  ثیدح  تروص 

.64 توبکنع ،  تسا .  یگدنز  نامه  دوخ  ترخآ  يارس  هک  یتسردب  و  - 827

921 ات 828

ثیدح 8. نینموملا ،  یلع  رورسلا  لاخدا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 190 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 828

یقرواپ 16. ثیدح 1 ، - 829

يا هلـصاف  شدب  ياهراک  وا و  نیب  دراد  تسود  و  دبای ؛ رـضاح  هداد  ماجنا  هک  ار  يدـب  کین و  ياهراک  سک  ره  هک  يزور  - 830
نارمع 30. لآ  .دشاب  رود 

.6 لازلز ،  .دوش  هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشیاهراک  ات  دنیآ  نوریب  هدنکارپ  مدرم  زور  نآ  رد  - 831

ص 292، نیعبرا ،  - 832
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ثیدح 33. حرش 

ثیدح 8. نینموملا ،  یلع  رورسلا  لاخدا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 95 ، ج 9 ، لوقعلا ،  هآرم  - 833

.17 میرم ،  .دش  لثمتم  تماق  شوخ  یناسنا  تروص  هب  وا  يارب  سپ  - 834

ص 329، ج 2 ، عیارـشلا ،  للع  .ددرگ  ناربج  تسا  هدـش  هابت  بجاو  زا  هچنآ  نآ  هب  اـت  تسا  هدـش  هداد  رارق  نیا  يارب  هلفاـن  - 835
ثیدح 10. ضئارفلا ،  دادعا  باوبا  زا  باب 17  هالصلا .  باتک  ج 3،ص 54 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 4 ، باب 24 ،

ثیدح 12. نیشیپ ،  عبنم  - 836

یقرواپ 31. ثیدح 1 ، - 837

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رابخا  نم  فرط  رکذ  باب  ، 256 ص 255 ، داشرا ، - 838

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رابخا  نم  فرط  رکذ  باب  ص 256 ، داشرا ، - 839

شـشخب تساجک  هدنـشخب  يا  وت ؟ یناگمه  ياطع  تساجک  وت ؟ ریگارف  ياهتمعن  تساـجک  وت ؟ هدرتسگ  تمحر  تساـجک  - 840
.؟ وت

.15 رطاف ، تسا .  هدوتس  زاین  یب  هک  تسوا  دییادخ و  هب  دنمزاین  امش  مدرم ،  يا  - 841

یقرواپ 22. ثیدح 15 ، - 842

؟  لعنلا اذه  همیق  ام  یل :  لاقف  هلعن ،  فصخی  وه  و  راق ، يذب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  یلع  تلخد  سابع :  نب  هللادبع  لاق  - 843
يذ رد  تفگ  سابع  نبا  .الطاب  عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  مکترما  نم  یللا  بحا  یهل  هللا ،  و  مالـسلا :  هیلع  لاـقف  اـهل ! همیق  ـال  تلقف : 

؟  تسا ردـقچ  شفک  نیا  ياهب  تفگ :  ارم  سپ  .دوب  دوخ  شفک  نتخود  لوغـشم  وا  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  رب  راـق 
تسا رتبوبحم  امش  رب  تراما  زا  نم  دزن  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : درادن ! ییاهب  متفگ : 
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ص 102. هبطخ 33 ، هغالبلا ،  جهن  مراد ..  زاب  یلطاب  زا  ای  مراد  ياپ  هب  ار  یقح  هکنآ  رگم 

ثیدح 3. باب 165 ، ص 230 ، ج 1 ، عئارشلا ،  للع  یلثم !  اقولخم  اهلاسا  فیکف  اهقلاخ ، ایندلا  ناسا  نا  فنا  ینا  - 844

گرزب خیاشم  روهـشم و  يافرع  زا  نیدـلا ،  مجن  هب  روهـشم  یمزراوخ ،  یفوص  540 618 ق ).   ) دمحم نب  ورمع  نب  دـمحا  - 845
 . نیکلاسلا جاهنم  نیرئاسلا ،  لزانم  لامجلا ،  حتاوف  مئاللا ،  همول  نع  مئاهلا  فئاخلا  هلاسر  تسوا :  راثآ  زا  هفوصتم ، 

 . سداسلا جهنملا  ص 157 ، نیکلاسلا ،  جهانم  - 846

هدنب هک  یتسردب  و  تسا :  هدرک  تیاور  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  یفاک  - 848 . 8 نوقفانم ،  - 847
نآ اب  هک  موش  وا  شوگ  مرادـب ،  تسود  ار  وا  نوچ  سپ  مرادـب ،  تسود  ار  وا  هکنآ  ات  دـیوج  برقت  نم  هب  هلفاـن  ياـهزامن  اـب  نم 

همادا ثیدـح  .دریگب  نآ  اب  هک  موش  وا  تسد  و  دـیوگ ، نخـس  نآ  اب  هک  مدرگ  وا  نابز  و  دـنیبب ، نآ  اب  هک  موش  وا  مشچ  و  دونـشب ،
ثیدح 8. نیملسملا ،  يذا  نم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 352 ، ج 2 ، یفاک ،،  لوصا  دراد 

-849

-850

ثیدح 12. رفاکلا ، نموملا و  نیاعیام  باب  زئانج ، باتک  ص 134 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  - 851

.2 حتف ،  .درذگ  رد  تا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  زا  دنوادخ  ات  - 852

نامیا و باتک  ص 25 ، ج 68 ، راونالاراحب ، تسا .  هتسناد  فیعـض  ار  لوق  نیا  زین  یـسربط  ص 169 ، ج 9 ، ناـیبلا ،  عمجم  - 853
ثیدح 3. لیذ  رکش ، باب  رفک ،

ص - 854
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 . یشاب هدید  شیوخ  مشچ  اب  ار  زیچ  نآ  هک  ییوگ  یتقو  رد  ار  نیا  و  انایع : یشلا ء  تنیاع  و  - 855

هب ینادمه  یلقنیـسح  الم  تبحاصم  رد  فرـشا  فجن  رد  اهلاس  رـصاعم  گرزب  دنمـشناد  ( 1344  ) يزیربت داوج  ازریم  جاـح  - 856
هظعوم رکذـت و  سلجم  اهلاس  يو  هناخ  .دـمآ  مق  هب  سپـس  درک و  تعجارم  زیربت  هب  لاس 1320 ه ق  دودح  رد  تخادرپ ،  بیذـهت 

 . هنسلا لامعا  یف  تابقارملا  هاولصلا ،  رارسا  هللا ،  ءاقل  هلاسر  هلمج :  زا  دراد ؛ قالخا  بیذهت و  رد  ردقنارگ  يراثآ  دوب 

، رفک نامیا و  باتک  ص 166 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصاا  باتفآ .  هب  باتفآ  عاعـش  ات  تسا  هتـسویپ  رتشیب  ادخ  حور  هب  نموم  ناج  - 857
ثیدح 4. نینموملا ،  هوخا  باب 

اهلد هدـید  ات  شخبرون  تدوخ  هب  رظن  وترپ  اب  ار  ام  لد  ناگدـید  و  شخبب ،  نم  هب  ار  تدوخ  هب  یگتـسبلد  لاـمک  ادـنوادخ  - 858
یناسک زا  ارم  ایادـخ  .ددرگ  هتخیروآ  وت  سدـق  زع  هاگرد  هب  ام  ياهحور  و  دـسرب ، یگرزب  ندـعم  هب  سپ  .دردـب  ار  رون  ياهباجح 

اب رـس  رد  سپ  دـندش ، شوهدـم  وت  لالج  ربارب  رد  سپ  يدرک  رظن  ناشیا  هب  و  دـندرک ، تباجا  سپ  يدز  ناشیادـص  هک  هدـب  رارق 
.دندرک لمع  وت  يارب  اراکشآ  نانآ  یتفگ و  نخس  نانآ 

باتک ص 97 99 ، ج 91 ، راونالاراحب ، ص 374 ، دجهتملا ، حابصم  نابعش ،  هام  لامعا  لامعالا ،  لابقا  هینابعش ،  تاجانم  زا  یتمسق 
ثیدح 12. باب 32 ، ءاعدلا ، رکذلا و 

8 و 9. مجن ،  .دوب  رتکیدزن  ای  ناممک  ود  هلصاف  هب  سپ  دش ، رتکیدزن  کیدزن و  سپس  - 859

یقرواپ 39. ثیدح 16 ، - 860

یقرواپ ثیدح 2 ، - 861
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ص نیقیلا ج 1 ، ملع  ص 117 . ج 1 ، رافـسا ، مدید .  نآ  رد  نآ و  زا  شیپ  نآ و  هارمه  ار  ادـخ  هکنآ  رگم  ار  يزیچ  مدـیدن  - 862
ص 3. هنونکم ،  تاملک  فالتخا )  یکدنا  اب  .) 49

دیحوتلا رد  قودص  خیش  هناحبس .  ههیزنت  یف  لوالا ،  دصقملا  ص 49 ، ج 1 ، نیقیلا ،  ملع  مدیتسرپن .  مدیدن  هک  يراگدرورپ  - 863
 . هرا ملابر  دبعا  يذلاب  نکا  مل  .دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  نمض  رد  ثیدح 1 ) باب 43 ، (ص 305 ،

یقرواپ 26. ثیدح 27 ، - 864

ینا مهللا  تسا :  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدجـس  ياعد  رد  ترابع  نیا  هیبش  نادرگ .  میزور  ار  تمیرک  هجو  رادید  - 865
ص 319. ج 1 ، مولعلا ،  ءایحا  میرکلا .  کهجو  یلا  رظنلا  هذل  توملا و  دعب  شیعلا  درب  ءاضقلا و  دعب  اضرلا  کلئسا 

يره نرق 11  میکح  فراع و  هیقف و  ثدحم و  یناشاک  ضیف  هب  روهـشم  یفوتم 1091 ه ق  یـضترم  هاشلا  نب  نسحم  دمحم  - 866
رد اردص  راکفا  ریثات  .دشاب  یم  يزاریش  نیهلاتملاردص  ینارحب و  مشاهدیس  حلاص ،  دمحم  یلوم  ییاهب ،  خیـش  درگاش  يو  تسا . 

دودح 90 .دنا  هدرک  هدافتسا  وا  زا  شدنزرف  یمق و  دیعس  یضاق  يریازج ،  هللا  همعن  دیس  یسلجم ،  همالع  تسا .  راکشآ  ضیف  راثآ 
، ءایحالا بیذـهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  ثیدـح ،  رد  یفاو  یفاص ،  ریـسفت  زا : تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  رثا 

 . هیلصالا لوصالا  هنونکم ،  تاملک  قیاقحلا ،  نیقیلا ،  ملع  یفاش ، 

ماقم باب  رد  لوا  هلاقم  تسا :  هلاقم  راهچ  لماش  روکذم  باتک  - 867
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رد موس  هلاقم  یناسفن ؛  تاضایر  یندـب و  تادابع  تیاغ  رد  مود  هلاقم  نافوصتم ؛  لاـمعا  نـالطب  یقیقح و  فراـع  یناـبر و  ملاـع 
 . حیاصن یمکح و  ظعاوم  رد  مراهچ  هلاقم  راربا ؛ تافص  رکذ 

.درب دیاب  ادخ  دزن  هب  هوکش  - 868

هسلج ص 121 ، دـمح ، هروس  ریـسفت  دـنک ، یم  نایب  ار  بلطم  نیا  وا  هرابرد  ظـعاو  میکح ،  ربکا  یلع  ازریم  موحرم  متخ  رد  - 869
 . مجنپ

ص 853، ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  ناـیخزود .  زا  اـی  تسا  ناـیتشهب  زا  هـک  دـنادب  هـک  هاـگنآ  رگم  دور  یمن  اـیند  زا  یـسک  چـیه  - 870
 . توملا رکذ  یف  عبارلا ،  دصقملا 

باتک ص 131، ج 3 ، یفاک ،  عورف  توملا .  رکذ  یف  عبارلا ،  دـصقملا  ، 856 ص 852 ، ج 2 ، یناـشاک ،  ضیف  نیقیلا ،  ملع  - 871
ثیدح 4. رفاکلا ، نموملا و  نیاعیام  باب  زئانجلا ،

لدـعلا و باتک  ص 205 ، ج 6 ، راونـالاراحب ، خزود  ياـهلاوگ  زا  یلادوگ  اـی  تسا  تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  اـی  ناـسنا  روگ  872-
 . خزرب لاوحا  باب 8 ، داعملا ،

8 و 9. لازلز ،  - 873

ثیدح نیا  لازلز  هیآ 7  ریسفت  رد  یفاص ،  ریسفت  رد  دناوخ  یم  هعماج  ار  نآ  ربمغیپ  و  تسا ،  نآرق  هیآ  نیرتمکحم  هیآ  نیا  - 874
 . تسا هدرک  لقن  دوعسم  نب  هللادبع  زا  هیآ  نیمه  ریسفت  رد  عمجم  رد  و  هداد ؛  تبسن  لیق  هب  ار 

نحلا و نیب  هدـحاو  همحر  اهنم  لزنا  همحر ،  هام  یلاعت  هللا  نا  : دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  هب  تسا  هراـشا  - 875
موی هدابع  اهب  هللا  محری  همحر  نیعست  اعست و  رخا  و  نومحارتی .  اهب  نوفطاعتی و  اهبف  ماوهلا ؛  مئاهبلا و  ریصلاو و  سنالا 

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ .دروآ  دورف  ناگدنزخ  نایاپ و  راهچ  نایمدآ و  ناینج و  نایم  رد  ار  یکی  اهنآ  زا  هک  دراد  تمحر  دص  یلاعت  دـنوادخ  همایقلا . 
.دیاشخبب شناگدنب  رب  اهنآ  اب  ات  نیسپاو  زور  هب  داهناو  ار  رگید  تمحر  هن  دون و  و  دنیاشخب ، یم  رگیدکی  هب  هک  تسا  نآ  ببس  هب 

 . هللا همحر  هعس  باب  هدعبام ،  توملا و  رکذ  باتک  ص 384 ، ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحملا 

ثیدح 33. ص 79 ، یفاک ،  هضور  - 876

ص 244. ج 2 ، نایبلا ،  عمجم  - 877

میوگ یم  وت  هب  رد  تسا :  نیا  یسراف  رد  نآ  فدارم  هک  هراج  ای  یعمسا  ینعا و  كایا  روهشم  لثملا  برـض  هب  تسا  هراشا  - 878
ص 50. ج 1 ، لاثملا ،  عمجم  ونشب ، وت 

همان 47. هغالبلا  جهن  یباتک ...  هغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیصوا و  - 879

 ، جح باتک  ص 572 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 3 ، بذـک ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 339 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 880
ثیدح 3. هرشعلا ،  ماکحا  باوبا  زا  باب 138 

ثیدح 4. بذکلا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 339 ، ج 2 ، یفاک ،،  لوصا  - 881

؟ انابج نموملا  نوککی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لئـس  لاق :  لاق  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع  دـالخ  نبرمعم  - 882
 ، بونذلا باب  ص 276 ، اضرلا ج 1 ، مامالا  دنـسم  .ال  لاق :  اباذـک ؟ نوکی  و  لیق :  معن .  لاـق :  ـالیخب ؟ نوکی  و  لـیق :  معن .  لاـق : 

ثیدح 77.

یقرواپ 32. ثیدح 1 ، - 883

باب 138، جحلا ،  باتک  ص 574 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 884
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 . هرشعلا ماکحا  باوبا  زا  باب 140 ، جحلا ،  باتک  ص 576 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 885 ج 12 . هرشعلا ،  ماکحا  باوبا  زا 

، ریبکلا هنم و  ریغصلا  بذکلا ،  اوقتا  هدلول :  لوقی  امهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 886
 : لاق هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  نا  متملع  اما  ریبکلا ، یلعع  يرتجا  ریغـصلا ، یف  بذک  اذا  لجرلا  ناف  لزه ؛  دـج و  لک  یف 

باتک ص 338 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .اباذک  هللا  هبتکی  یتح  بذکی  دـبعلا  لازی  ام  و  اقیدـص ؛ هللا  هبتکی  یتح  قدـصی  دـبعلا  لازی  ام 
ثیدح 2. بذکلا ،  باب  رفک ، نامیا و 

ثیدح 11. بذک ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 340 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 887

ثیدح 4. زا  یشخب  هرشعلا ،  ماکحا  باوبا  زا  باب 140 ، جحلا ،  باتک  ص 577 ، ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 888

يدح 10. هنامالا ،  ءادا  قدصلا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 105 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 889

یلع مکبجوا  ادغ و  ینم غ  مکبرقا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هئابآ ،  نع  دیز ، نع  - 890
، رفک نامیا و  باتک  ص 381 ، ج 66 ، راونالاراحب ، سانلا .  نم  مکبرقا  اقلخ و  مکنـسحا  هنامالل و  مکادآ  انناسل و  مکقدصا  هعافش 

ثیدح 41. باب 38 ،

 . عرو باب   ، ) باوبا مسق  ، ) ص 24 نیرئاسلا ،  لزانم  - 891

یقرواپ 14. ثیدح 25 ، - 892

ثیدح 11. عرولا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 78 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 893

ثیدح نیشیپ ،  عبنم  - 894
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.34 ، 1

ثیدح 3. عرولا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 76 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 895

ثیدح 17. سفنلا ،  داهج  باوبا  زا  باب 20 ، داهجلا ، باتک  ص 196 ، ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 896

ناک نودیزی و  وا  فلا  ها  هیف  رصم  یف  ناک  نم  همارک  انم و ال  سیل  هللادبع ،  نب  یـسیع  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - 897
ثیدح 14. سفنلا ،  داهج  باوبا  زا  باب 30  داهجلا ، باتک  ص 195  ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  هنم .  عروا  دحا  رصملا  کلذ  یف 

ثیدح 10. عرولا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 78 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 898

ارنآ ناـسنا  دـندرک و  میب  دنداتـسیا و  زاـب  نآ  نتـشادرب  زا  میتـشاد و  هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناـما  نیا  اـم  - 899
.72 بازحا ،  .دوب  نادان  رگمتس و  رایسب  وا  هک  تشادرب 

.دنک یم  لقن  دهاجم  سابع و  نبا  زا  ار  لوق  نیا  بازحا  هروس  هیآ 72  ریسفت  رد  نایبلا  عمجم  بحاص  - 900

ثیدح 12. همامالا ،  هادا  قدصلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 105 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 901

ثیدح 5. همامالا ،  ءادا  قدصلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 104 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 902

 . ثیدح 11 محرلا ،  هلص  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 152 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 903

ثیدح 3. هنامالا ،  ءادا  باب  هشیعملا ،  باتک  ص 133 ، ج 5 ، یفاک ،  عورف  - 904

ثیدح 5. هنامالا ،  ءادا  باب  هشیعملا ،  باتک  ص 133 ، ج 5 ، یفاک ،  عورف  - 905

ص 225، ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 906
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 ، یلاما ثیدح 13 . باب 2 ، هعیدونا ،  باتک 

ثیدح 6. سلجم 43 ، ص 246 ، قودص ،  خیش 

ثیدح 2. باب 3 ، هعیدولا ،  باتک  ص 225 ، ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 907

اب هک  تسین  ام  زا   ) انم ؤم  ناخ  نم  انم  سیل  املـسم و  شغ  نم  انم  سیل  تسا :  هدـمآ  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ماـما  ثیدـح  رد  - 908
ثیدح 3. نیشیپ ،  عبنم  .دزرو )  تنایخ  ینم  ؤم  اب  هک  تسین  ام  زا  و  دنک ؛ شغ  ناملسم 

 ( ربمایپ ص زا   ) ثیدح 5 نیشیپ ،  عبنم  - 909

باب 4. ملاعلا ،  ءامسلا و  باتک  ص 39 ، ج 55 ، راونالاراحب ، تسا .  نامحر  دنوادخ  یهاشداپ  تخت  نامیا  اب  ناسنا  لد  - 910

یقرواپ 15. ثیدح 2 ، - 911

تاوامسلا و یلع  هنامالا  انـضرع  انا  همیرک  هرابرد  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ینیلک  تیاور  ثیداحا ،  نیا  هلمج  زا  - 912
هیلع  ، ) نینموملا ریما  هیال  یه و  لاق :  .الوهج  امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفـشا  اـهنلمحی و  نا  نیباـف  لاـبجلا  ضرـالا و 

.( ثیدح 2 هیالولا ،  یف  لیزنتلا  نم  فتن  تکن و  هیف  باب  هجحلا ،  باتک  ص 413 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا   (. ) مالسلا

نم هنا  لقت  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  هلآ ..  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لجر  لاق  مالـسلا :)  هیلع   ) مامالا لاق  و  - 913
 ( مالـسلا هیلع   ) ماما .انلامعا  نم  لجرلا  اذه  یف  هترکذ  يذلا  وه  سیل  انلامعا و  یف  انعبت  انعیـش و  نم  انتعیـش  نا  بذـک ،  هناف  انتعیش 

هک وگن  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  تفگ ...:  ادخ  ربمایپ  هب  يدرم  دومرف :
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دشاب و ام  ور  هلابند  نامیاهراک  رد  دنک و  سهارمه  ار  ام  هک  تسا  یسک  ام  هعیـش  انامه  تسا .  غورد  نیا  هک  تسام  نایعیـش  زا  وا 
، رفک نامیا و  باتک  ص 155 ، ج 65 ، راونالاراحب ، تسین .  ام  ياهراک  زا  هیاسمه )  میرح  هب  هاـگن   ) یتفگ درم  نیا  دروم  رد  هچنآ 

ثیدح 11. باب 19 ،

یقرواپ 10. ثیدح 8 ، - 914

یقرواپ 33. ثیدح 4 ، - 915

ثیدح 2. ءاجرلا  فوخلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 68 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 916

یقرواپ 12. ثیدح 28 ، - 917

ثیدح نیملـسملا ،  يذا  نم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 352 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  موش .  وا  تسد  مشچ و  شوـگ و  نم  - 918
.8

ص 482. - 919

فوخ باب  یناث ،  مسق  نیرئاسلا ،  لزانم  - 920

للکم هنجلا  یف  رـصق  هعومد  نم  ترطق  هرطق  لکب  هل  ناـک  هللا ،  هیـشخ  نم  هاـنیع  تفرذ  نم  و  لاـق :  یهاـنملا ،  ثیدـح  یف  - 921
، داهجلا باتک  ص 175 ، ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  .رـشب  بلق  یلع  رطخ  و ال  تعمـس ،  نذا  و ال  تار ،  نیع  الام  هیف  رهوجلا ؛ ردلاب و 

ثیدح 1. سفن ،  داهج  باوبا  زا  باب 15 

974 ات 922

ثیدح 6. هللا ،  الا  هلا  لاق ال  نم  باوث  ص 17 ، لامعالا ،  باوث  ثیدیح 6 . ، 176 ص 7 ، نیشیپ ،  عبنم  - 922

نا الا  وه  امف  هبونذ ؛  هرثکل  شرعلا  یلا  يرثلا  نیب  امم  رثکا  هنجلا  نیب  هنیب و  نوکیل  لـجرلا  نا  مالـسلا :)  هیلع   ) قداـصلا لاـق  - 923
هعیشلا لئاسو  هتلقم .  یلا  هنفج  نم  برقا  اهنیب  هنیب و  ریصی  یتح  اهیلع  امدن  لجوزع ،  هللا ،  هیشخ  نم  یکبی 
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ثیدح 10. سفن ،  داهج  باوبا  زا  باب 15  داهجلا ، باتک  ص 178 ، ج 11 ، ، 

ایکاب نا  ول  و  ران ، نم  اراحب  یفطت  هرطقلا  ناف  عومدـلا ؛  الا  نزو  لیک و  هلو  الا  یـش  نم  ام  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  - 924
ثیدح 1. ءاکبلا ، باب  ءاعدلا ، باتک  ص 481 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .اومحرل  هما  یف  یکب 

تلیـضف رد  سفن  داـهج  باوبا  زا  باب 15  رد  ثیدـح  یلماع 15  رح  خیـش  و  ءاـکب ، باـب  رد  ثیدـح  یفاـک 13  رد  ینیلک  - 925
.دننک یم  لقن  نتسیرگ 

فرحز 71. تسا .  نآ  رد  دیآ  شوخ  ار  اهمشچ  دنهاوخب و  اهلد  هک  ار  هچ  ره  و  - 926

ردق 3. تسا .  رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  - 927

يا هشوخ  ره  رد  هدـینایور ،  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  لثم  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  هک  ناـنآ  لـثم  - 928
هرابرد مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع وبا  زا  - 929 هرقب 261 . .دـهد  یم  شاداپ  ربارب  دـنچ  دـهاوخب  هک  ره  يارب  ادـخ  و  تسا ؛  هناد  دـص 

باتک ص 443 ، ج 3 ، یفاک ،  عورف  .درازگب  تعکر  هاجنپ  ره  هکنآ  دومرف : مدیسرپ .  ربمایپ  تنـس  رد  نارازگ  زامن  نییآ  نیرتوکین 
ثیدح 4. لفاونلا ،  هالص  باب  هالصلا 

لیضف و تیاور  و  ثیدح ؛)   ( ) مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  تیاور  ( 32 ص 31 ، ج 3 ،  ، ) هعیشلا لئاسو  رد  - 930
تسا ءاشع  زامن  هلفان  همتع  زا  دارم  - 931 ثیدح 4 ). اهلفاون ، ) ضئارفلا و  دادعا  باوبا   ) زا باب 13 ،  ) قداص ماما  زا  ریکب  لضف و 

ماما زا  نامثع  نب  دامح  تیاور  و  . 
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ثیدح 15. اهلفاون ، ضئارفلا و  دادعا  باوبا  زا  باب 13 ، ص 35 ، ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  .دراد  تلالد  نآ  رب  مالسلا )  هیلع   ) قداص

ثیدح 2. ص 31 ، نیشیپ ،  عبنم  - 932

، اهلفاون ضئارفلا و  دادـعا  باوبا  هالـصلا ،  باتک  ص 70 ، ج 3 ، هعیـشبا ،  لئاسو  مالـسلا .)  هیلع   ) رقاب ماـما  زا  هرارز  تیاور  - 933
.7 ، 5 ، 4 ، 2 ثیداحا ،  نینچنه  و  ثیدح 1 ، باب 29 

دادعا باوبا   ) زا باب 29  هالـصلا )  باتک  ، ) ص 71 ج 3 ، هعیـشلا ،  لئاسو  مالـسلا .)  هیلع   ) قداص ماما  زا  ریـصب  وبا  تیاور  - 934
ثیدح 8. اهلفاون ، ) ضئارفلا و 

باوبا هالصلا ،  باتک  ص 70 ، ج 3 ، هعیـشلا ،  لئاسو  تسا .  هدـش  لقن  بلطم  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  یثیدـح  رد  - 935
ثیدح 3. باب 29 ، اهلفاون ، ضئارفلا و  دادعا 

ثیدح 23. باب 1 ، هولصلا  باتک  ص 11 ، ج 2 ، ماکحالا ،  بیذهت  - 936

ضئارفلا دادعا  باوبا  زا  باب 13  هالصلا ،  باتک  ص 33 ، ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  مالسلا .)  هیلع   ) قداص ماما  زا  نانح  تیاور  - 937
ثیدح 6. ، 

ثیدح 4 و 5. باب 12 ، هولصلا ،  باتک  ص 50  ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 938

ج هعیشلا ،  لئاسو  مالسلا .)  هیلع   ) قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  تیاور  دننام  - 939
.2 ثیدح 4 ، ضئارفلا .  دادعا  باوبا  زا  باب 17 ، هالصلا ،  باتک  ص 52 ، ، 3

 ، هدابعلا دهزلا و  لها  و  هنامالا ،  ءافولا و  لها  و  داهتجالا ، عرولا و  لها  انتعیش  مالسلا :)  هیلع   ) قداصلا لاق  لاق  ریصب  یبا  نع  - 940
باحصا و 
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لک نوبنتجی  تیبلا و  نوجحی  مهلاوما و  نوکزی  راهنلاب ، نومئاصلا  لیللات ،  نومئاـقلا  هلیللا ،  مویلا و  یف  هعکر  نیـسمخ  يدـحالا و 
افو و تداـبع و  رد  شـشوک  يراـگزیهرپ و  لـها  اـم  نایعیـش  دـندومرف : ریـصب  وبا  زا  لـقن  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما   . ) مرحم
، دننارذگ یم  هزور  هب  ار  زور  دنرادیب و  بش  دنرازگ ، یم  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  زور  هنابش  رد  دنا ؛ تدابع  دهز و  يرادتناما و 
 . لوا ثیدح  هعیشلا ،  تافـص  .دننک ) یم  يرود  یمارح  ره  زا  دنور و  یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  دنزادرپ و  یم  ار  ناشیاهلام  تاکز 

هیلع  ) يرکسع ماما  ثیدح  - 941 ثیدح 26 . ضئارفلا ،  دادـعا  باوبا  زا  باب 13  هالصلا ،  باتک  ص 41 ، ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو 
ثیدح 29. ص 42 ، قباس ،  كرادم  مالسلا ) 

 . بودنم موص  باوبا  زا   12 باب 7 ،  303 ص 321 ، ج 7 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 942

.8 ، 6 ، 5 ثیدح 2 ، بودنم ،  موص  باوبا  زا  باب 7   306 ص 304 ، ج 7 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 943

ثیدح 1. بودنم  موص  باوبا  زا  باب 7  ص 303 ، ج 7 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 944

يراک سک  ره  "< 946 . ) 5*1 "< 946 . ) ثیدح 1*5 بودـنم ،  موص  باوبا  زا  باب 7  ص 309 ، ج 7 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 945
ماعنا 160)  ) .دوب دهاوخ  شاداپ  نآ  ربارب  هد  ار  وا  دروایب  وکین 

ثیدح 4. بودنم ،  موص  باوبا  زا  باب 7  ص 305 ، ج 7 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 947

یقرواپ 16. ثیدح 28 ، - 948

 . تسا روفصع  لآ  نادناخ  زا  ینابر  ملاع  گرزب و  هیقف  ( 1107 ، 1186  ) ینارحب میهاربا  نب  دمحا  نب  فسوی  خیش  دارم  - 949
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يدهم دیـس  یمق ،  يازریم  دـننام  یناگرزب  .دوب  يو  هدـهع  رب  لاس  تسیب  تدـم  هب  اجنآ  هزوح  تسایر  درب و  یم  رـس  هب  البرک  رد 
تسا رایسب  هقف  رد  وا  راثآ  .دندیدرگ  دنم  هرهب  يو  رـضحم  زا  یقارن  يدهم  دمحم  الم  یناتـسرهش و  يدهم  ازریم  دیـس  مولعلارحب ، 

 . تسا یلادتسا  هقف  راثآ  نیرتمهم  دادع  رد  هک  تسا  هرهاطلا  هرتعلا  ماکحا  یف  هرضانلا  قئادحلا  نآ  يرتروهشم 

باتک ص 188 ، ج 6 ، هرهاطلا ،  هرتعلا  ماکحا  یف  هرـضانلا  قئادـح  هنـسلا ،  مایـص  باب 4 :، مایـصلا ،  باـتک  ص 9 ، یفاو ،  - 950
 . بودنملا موصلا  یف  موصلا ، 

ثیدح 5. هقدصلا ،  لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 3 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  - 951

ثیدح 3. لیللا ،  هقدص  باب  هاکزلا ،  باتک  ، 10 ص 9 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  - 952

.6 ثیدح 1 ، هقدصلا ،  باوبا  زا  باب 4  هاکزلا  باتک  ، 166 ص 164 ، ج 7 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 953

.دننک دامتعا  وت  رب  دنرب و  وت  يوس  هب  هوکش  ایادخ ، راب  - 954

ثیدح 6. هقدصلا ،  لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 3 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  - 955

امک هل  اهیبراف  هرمت  قشب  قدـصتی  نم  يدابع  نم  نا  یلاعت :  هللا  لاق  لاق :  مث  � س مالسلا )  هیلع   ) هللادبع وبا  تکسف  لاق :  - 956
ثیدح 30. باب 14 ، هاکزلا ،  باتک  ، 123 ج 93ت ص 122 ، راونالاراحب ،  .دحا  لبج  لثم  اهلعجا  یتح  هولف  مکدحا  یبری 

 ، هقدصلا لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 2 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  .ءوسلا  هتیم  عفدت  هقدصلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  - 957
و ص 5، ثیدح 1 .
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ثیدح 3. ءالبلا  عفدت  هقدصلا  نا  باب 

جرخا لاق :  .اراـنید  نوعبرا  لاـق :  ؟  هقفنلا کـلت  نم  کـعم  لـضف  مک  ینب  اـی  هنبا :  دـمحمل  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع وبا  لاـق  - 958
قزرلا حاتفم  احاتفم و  یش  لکل  نا  تملع  اما  اهـصلخی ، لجوزع  هللا  ناف  اهب ، قدصت  لاق :  .اهریغ  یعم  قبی  مل  هنا  لاق :  اهب  قدصتف 

ینب ای  لاقف :  .رانید  فالا  هعبرا  عضوم  نم  ءاج  یتح  مایا  رـشع  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع وبا  ثبل  امف  لعقف .  .اـهب  قدـصتف  ؟  هقدـصلا
نآ زا  مدنزرف ؛  تفگ :  دمحم  دوخ ، رسپ  هب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح   ) .رانید فالآ  هعبرا  هللا  اناطعاف  .ارانید  نیعبرا  انیطعا هللا 

هدـنام میارب  رادـقم  نیمه  تفگ :  شخبب .  ارنآ  ورب و  نوریب  دومرف : .رانید  لهچ  تفگ :  ؟  تسا هدـنام  یقاـب  وت  يارب  ردـق  هچ  لوپ 
دیلک تسا و  يدـیلک  ار  يزیچ  ره  هک  یتسنادـن  اـیآ  .دـنک  یم  رپ  ار  نآ  ياـج  لـجوزع  دـنوادخ  هک  شخبب  ار  نآ  دوـمرف : تسا . 
ییاج زا  هک  تشذگب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  رب  زور  هد  .دیـشخب  ار  نآ  دمحم  شخبب .  ار  نآ  سپ  ؟  تسا شـشخب  يزور 
رازه راهچ  دـنوادخ  میدرک  قافنا  رانید  لهچ  ادـخ  يارب  مدـنزرف ،  تفگ :  دوخ  دـنزرف  هب  سپ  .دیـسر  يو  يارب  رانید  رازه  راـهچ 

زا ار  يزور  شـشخب  اب   . ) هقدـصلاب قزرلا  اول  زنتـسا  دومرف : هک  تسا  لقن  نایعیـش  ياوشیپ  نیمتفه  زا  و  .دـنادرگ ) زاب  اـم  هب  راـنید 
.4 ثیدح 3 ، لاملا ،  یف  دیزت  هقدصلا  نا  یف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 9 و 10 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  دینک .) بلط  نامسآ 

قداص ماما  - 959

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 989 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تکرب  اب  ار  اهلام  دنکفا و  یم  ندرگ  زا  ار  نوید  شـشخب  هکربلاب .  فلخت  نیدـلا و  یـضقت  هقدـصلا  نا  دومرف : مالـسلا )  هیلع  )
ثیدح 1. ص 9 ، نیشیپ ،  عبنم  .دنادرگ 

هتیم نیعبـس )  خ :   ) نیعـست ناعف  دـی  رمعلا و  یف  نادـیزی  رقفلا و  ناـیقنی  هقدـصلا  ربلا و  لاـق :  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  نع  - 960
ثیدح 2. هقدصلا ،  لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 2 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  .ءوسلا 

یطعی هللا  نا  و  لاق :  ( 5 لیل /   ) ینسحلاب قدص  یقتا و  یطعا و  نم  اماف  لجوزع :  هللا  لوق  یف  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  نع  - 961
ثیدح 5. باب 1 ، هقدصلا ،  باوبا  تاکزلا ،  باتک  ص 256 ، ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدحلا .  دازامف  فلا  هام  یلا  هرشع  هدحاولاب 

( .دهد ینوزف  ار  لام  هقدـص  دـیهد  هقدـص   ...) هرثک لاملا  یف  دـیزت  هقدـصلا  ناف  اوقدـصت ، دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 962
ثیدح 2. لاملا ،  یف  دیزت  هقدصلا  نا  یف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 9 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف 

سحن هنع  اهب  هللا  بهذـی  هقدـصب ،  هموی  حـتتفیلف  هموی ،  سحن  هنع  هللا  عفدـی  نا  هرـس  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 963
هک يراد  یم  تسود  سک  ره   ... ) هتلیل سحن  هنع  هللا  عفدی  هقدصب ،  هتلیل  حتفیلف  هتلیل ،  سحن  هنع  هللا  بهذی  نا  بحا  نم  و  هموی . 
هک ره  .دربب و  ار  زور  نآ  یموش  دنوادخ  نآ  ببـس  هب  هک  دنک ، زاغآ  هقدـص  اب  ار  دوخ  زور  دراد ، رود  وا  ار  يو  زور  یموش  ادـخ 

ادخ هک  دراد  تسود 
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ج یفاک ،  عورف  .دنک ) رود  وا  زا  ار  بش  نآ  یموش  نآ  ببس  هب  دنوادخ  هک  دنک  زاغآ  هقدص  اب  ار  شبـش  دربب ، ار  يو  بش  یموش 
ثیدح 9. ءالبلا ، عفدت  هقدصلا  نا  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 70 ، ، 4

ج 4، یفاک ،  عورف  .دـینک ) نامرد  هقدـص  اب  ار  دوخ  نارامیب   ... ) هقدـصلاب مکاضرم  اوواد  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص اـما  - 964
ثیدح 5. هقدصلا ،  لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 3 ،

اهلثم اهلثم و  و  هرـشع ؛  یلا  یهتنا  یتح   . ) هبقر هبقر و  قتعا  نا  نم  یلا  بحا  هجح  جـحا  نال  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  - 965
یلا بحا  سانلا  نع  مههوجو  فکا  مهتروع و  وسکا  مهتعوج و  عبشا  نیملسملا  نم  تیب  لها  لوعا  نال  و  نیعبس )  یلا  یهتنا  یتح 
ياج هب  جح  کی  رگا   ( نیعبـس یلا  یهتنا  یتح  اهلثم  و  رـشع ؛ رـشع و  رـشع و  یلا  یهتنا  یتح   ، ) هجح هجح و  هجح و  جـحا  نا  نم 

و .دیـسر ) داتفه  هب  ات  داد  همادا  درک و  رارکت  ار  نآ  راب  هد  ات  ماما  ، ) رگید يا  هدنب  منک و  دازآ  يا  هدنب  هکنآ  زا  مراد  رتشوخ  مروآ 
رتشوخ مراد ،  هاگن  مدرم  دزن  ار  ناشیوربآ  مناشوپب و  ار  ناشنت  منادرگ و  ریس  ار  نانآ  منک و  دهعت  ار  ناملسم  يا  هداوناخ  هقفن  رگا 

( .دیـسر داـتفه  هب  اـت  داد  همادا  درک و  رارکت  ار  نآ  راـب  هد  اـت  و   ) .رگید یجح  رگید و  یجح  مروآ و  ياـج  هب  یجح  هکنآ  زا  مراد 
ثیدح 3. هقدصلا  لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 2  ج 4 ، یفاک ،  عورف 

دمحم نب  رفعج  نع  - 966
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باتک ص 2 ، ج 16 ، هعیـشلا ،  لئاسو  .رانلا  نم  هنموضع  لکب  لجوزع  هللا  قتعی  كولمملا  قتعی  لـجرلا  یف  لاـق  هنا  مالـسلا )  هیلع  )
ثیدح 1. باب 1 ، قتعلا ، 

هللا هجول  كولمم  فلا  مالـسلا ،)  هیلع   ، ) یلع قـتعا  دـقل  و  تسا :  يورم   + دـنلب یثیدـح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  - 967
عبنم .درک ) دازآ  دوخ  جنرتسد  زا  ار  هدنب  رازه  لجوزع  دنوادخ  يدونـشخ  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع  . ) هاذی مهیف  ترب  و  لجوزع ، 

ثیدح 3. ص 3 ، نیشیپ ، 

(92 نارمع /  لآ  - ) 968

اناف هنم  یلا  بحا  یـش  سیل  لاقف :  رکـسلاب ! قدـصتت  هل :  لیقف  رکـسلاب  قدـصتی  ناک  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 969
ثیدح 104. تارایزلا ،  باب  مایصلا ،  باتک  ص 331 ، ج 4 ، ماکحالا ،  بیذهت  یلا .  ایشالا  بحاب  قدصتا  نا  بحا 

نم لوقی :  هللا  لوسر  تعمـس  لاق :  و  هب ،  قدـصتف  هبجعاف ،  ابوث ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع يرتشا  لاق  لـیفطلا  یبا  نع  يور  دـق  - 970
امیف نوفاکی  دابعلا  ناک  دـق  همایقلا :  موی  یلاعت  هللا  لاـق  هلمجف هللا ،  ائیـش  بحا  نم  و  هنجلاـب .  هماـیقلا  موی  هللا  هرثآ  هسفن ،  یلع  رثآ 

 . نارمع لآ  هروس  هیآ 92 ، ریسفت  رد  نایبلا ،  عمجم  هنجلاب .  مویلا  کیفاکا  انا  و  فورعملاب ،  مهنیب 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاقف  هیلا .  هلاوما  بحا  ناک  و  هیالا ،  هذه  لوزن  دنع  هب  راق  یف  هل  اطئاح  مسق  هحلط  ابا  نا  يور  - 971
هروس هیآ 92 ، ریسفت  رد  نایبلا ،  عمجم  کل .  حبار  لام  کلذ  خب !  خب  هلآ : 
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 . نارمع لآ 

(92 نارمع /  لآ  - ) 972

 . نارمع لآ  هروس  هیآ 92ت  ریسفت  رد  نایبلا ،  عمجم  - 973

رد نینچمه  و  . 17 ثیداحا 1 ، اهیلع ، صرحلا  ایندـلا و  بح  باب  رفک ، نامیا و  باـتک  ، 320 ص 315 ، یفاـک ج 2 ، لوصا  - 974
 . باوبا رگید 

1016 ات 975

ثیدح 2. رسلا ، هقدص  لضف  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 8 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  - 976 ص 122 . - 975

لضف باب  هاکزلا ،  باتک  ص 7 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  برلا .  بضغ  یفطت  رـسبلا  هقدـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  - 977
ات 7.  4 ، 2 ثیداحا 1 ، هقدص ،  باوبا  زا  باب 12  هاکزلا ،  باتک  ، 278 ص 275 ، ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو   3 ثیدح 1 ، رسلا ، هقدص 

ملعت مل  یتح  اهافخاف  هقدـصب ،  قدـصت  لجر  و  لاق :  نا  یلا  هلظ  ـالا  لـظ  موی  هلظ  یف  هللا  مهلظی  هعبـس  مالـسلا )  هیلع   ) لاـق - 978
ثیدح 11. هقدص ،  باوبا  زا  باب 12  هاکزلا ،  باتک  ص 277 ، ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو  هلامش .  قفنت  ام  هنیمی 

 . حشاکلا محرلا  يذ  یلع  لاق :  ؟  لضفا هقدصلا  يا   ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لئس  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  - 979
( .دراد ناهن  لد  رد  ار  تا  هنیک  هک  يدنواشیوخ  رب  هقدص  دومرف : تسا  رترب  هقدص  مادـک  دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  )

ناوخالا هلـص  و  رـشع ؛ هینامثب  ضرقلا  و  هرـشعب ؛  هقدصلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع 
هیلع  ) قداص ماما  زا   . ) نیرشع هعبراب و  محرلا  هلص  و  نیرشعب ؛ 
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هب شـشخب  و  ربارب ؛ هدـجه  ضرق  و  دراد ؛ شاداپ  رارب  هد  هقدـص  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) 
یلع هقدـصلا  باب  هاکزلا ،  باتک  ص 10 ، ج 4 ، یفاک ،  عورف  .ربارب ) راـهچ  تسیب و  نادـنواشیوخ  هب  هلـص  و  ربارب ؛ تسیب  ناردارب 

.3 ياهثیدح 2 ، هبارقلا ، 

 ، هقدص باوبا  زا  باب 20  هاکزلا ،  باتک  ص 286  ج 6 ، هعیـشلا ،  لئاسو  جاتحم .  محروذ  هقدص و  ال  مالـسلا :)  هیلع   ) لاق - 980
.7 ثیدح 4 ،

ابوث و ابوث و  العن و  العن و  یتح  تارم  ثـالث  هبر  مساـق  مالـسلا ،)  هیلع   ، ) یلع نب  نسحلا  نا  مالـسلا :)  هیلع   ) قداـصلا لاـق  - 981
ثیدح 1. هقدص ،  باوبا  زا  باب 52  هاکزلا ،  باتک  ص 336 ، ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو  .ارانید  ارانید و 

بابلا نم  كوج  رخا  تبکر  اذا  یلاوملا  نا  ینعلب  رفعج ، ابا  اـی  مالـسلا :)  هیلع   ) رفعج یبا  یلا  اـضرلا  نسحلا  یبا  باـتک  یف  - 982
بابلا نم  الا  کجرخم  کلخدـم و  نکی  کیلع ال  یقحب  کلاساف  .اریخ  دـحا  کنم  لانی  الثل  مهب  لخب  نم  کلذ  اـمنا  .ریغـصلا و 

هطعت الف  هربت ،  نا  کتمومع  نم  کلاس  نم  و  هتیطعا .  الا  دـحا  کـلاسی  ـال  مث  هضف ،  بهذ و  کـعم  نکیلف  تبکر ،  اذا  و  ریبکلا ؛
ینا کیلا .  ریثکلا  و  ارانید ، نیرشع  هسمخ و  نم  لقا  اهطعت  الف  کتامع ،  نم  کلاس  نم  و  کیلا .  ریثکلاو  ارانید ، نیسمخ  نم  لقا 

ثیدح باب 5 ، داوجلا  مامالا  خیرات  ص 102 ، ج 50 ، راونالاراحب ، .اراتقلا  شرعلا  يذ  نم  شخت  قفناـف و ال  هللا .  کـعری  نا  دـیرا 
.16

-983
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ناک لاقف :  نفررـسملا  بحی  هنا ال  اوفرـست  هداصح و ال  موی  هقح  اوتآ  لجوزع و  هللا  لوق  نع  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع ابا  لجر  لاس 
.افرس کلذ  لجوزع  هللا  لعجف  یش  ریغب  هلایع  وه و  یقبیف  هب  قدصتی  لح  اذا  اکف  ثرح  هل  ناک  هامـس و  يراصنالا ،  نالف  نب  نالف 

ار ناگدننک  فارسا  ادخ  انامه  دینکن  فارسا  دیهدب و  نآ  ورد  زور  ار  نآ  قح  هیآ  هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  زا  يدرم 
دیـسر یم  ارف  نآ  ورد  نامز  هک  هاگنآ  تشاد  يا  هعرزم  .درب  ار  وا  مان  ترـضح  يراصنا ،  ناف  رـسپ  نالف  دندومرف : .درادـن  تسود 
مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  نع  .داد  رارق  فارسا  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دندنام  یم  زیچ  یب  شا  هداوناخ  دوخ و  دیشخب و  یم  ار  نآ  همه 

نا ال اش  مث  مه  رد  فلا  نیعبرا  وا  نیثالث  غلبی  لاـم  هل  ناـک  ـالجتر  ناول  لاـق :  عبارلا و  در  مث  لاوسلا  نم  هثـالث  یلع  قدـصت  هنا  ( 
ناک لجر  مهدحا  لاق :  ؟  مه نم  تلق :  مهواعد .  دری  نیذلا  هثالثلا  نم  نوکیف  هل  لام  یقبیف ال  لعفل  قح  یف  اهعـضو  الا  اهنم  یقبی 

مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  زا  ؟  قزرلا بلط  یلا  الیبس  کل  لعجا  ملا  هل :  لاقیف  ینقزرا !  بر  ای  لاق :  مث  ههجو  یف  هقفناف  لام  هل 
لهچ ای  یـس  هزادـنا  هب  یلام  يدرم  رگا  دومرف : دومن و  در  ار  مراهچ  درف  درک و  شـشخب  دنمتـسم  هس  رب  ناـشیا  هک  هدـش  تیاور  ( 

دهد ماجنا  ار  نیا  دنک  فرصم  تسا  راوازس  هک  يدروم  رد  ار  نآ  همه  دهاوخب  سپ  دشاب  هتشاد  مهرد  رازه 
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هک تسا  يدرم  اهنآ  زا  یکی  دومرف : ؟ دنتـسه یناـسک  هچ  ناـنآ  متفگ :  .دوش  یم  در  ناـیاعد  هک  تسا  يرفن  هس  زا  دـنام  زیچ  یب  و 
يارب یهار  رگم  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  هد :  يزور  ارم  اراگدرورپ  دیوگ : یم  سپـس  هدیـشخب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  یلام 

ثیدح 3. باب 42 ، هقدـصلا ،  باوبا  هاـکزلا ،  باـتک  ، 323 ص 322 ، ج 6 ، هعیـشلا ،  لـئاسو  مدادـن .  رارق  تیارب  يزور  بـسک 
ثیدح 1.

 . فکلا لـضف  نع  نوکت  هقدـص  هقدـصلا  لـضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 984
ثیدح 4. باب 42 ، هقدصلا  باوبا  ص 323 ، ج 6 ، هعیشلا ،  لئاسو 

ص 202. - 985

ضارعا نع  هفک  نموملا  زع  و  لیللاب ؛  هتالـص  نموملا  فرـش  لاـق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  نانـس ،  نب  هللادـبع  نع  - 986
ثیدح 2. باب 39 ، هالصلا ،  باتک  ص 268 ، ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  سانلا . 

ینظع لیئربجل :  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  نانـس ،  نبا  هللادـبع  نع  - 987
نموملا فرـش  هیقالم ؛  کناف  تئـش ،  ام  لمعا  و  هقرافم ؛  کناف  تئـشام ،  ببحا  و  تیم ؛  کناف  تئـش ،  ام  شع  دمحم  ای  لاقف : 

ثیدح 19. دحاولا ، باب  ص 7 ، ج 1 ، لاصخلا ،  سانلا .  ضارعا  نع  هفک  هزع  و  لیللاب ؛  هتالص 

رتولاو لیللا  رخآ  نم  تاعکر  نامث  و  ایندلا ؛ هایحلا  هنیز  نونیلا  لاملا و  لاق :  مالسلا )  هیلع   ) دمحم نب  رفعج  نع  - 988
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 ، هیودنملا تاولصلا  هیقب  باوبا  زا  باب 39 ، هالصلا ،  باتک  ص 276 ، ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  ماوقال .  هللا  اهعمجی  دق  و  هرخالا .  هنیز 
ثیدح 34.

هب هللا  یهاب  هلیل ،  هالـصب  هبر  یـضریل  هنیع  یف  ساعنلا  هعجـضم و  ذـیذل  دـبعلا  ماق  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و  - 989
 ، هعیشلا لئاسو  هل .  ترفغ  دق  ینا  اودهشا  هیلعاهـضرفا ؛  مل  هالـصل  هعجـضم  دیذا  نم  ماقدق  اذه ، يدبع  نورت  اما  لاق :  هکئالملا و 

ثیدح 36. هبودنملا ،  تاولصلا  هیقب  باوبا  زا  باب 39 ، هالصلا ،  باتک  ص 277 ، ج 5 ،

ضئارفلا دادعا  باوبا  زا  باب 14  هالصلا ،  باتک  ات 44 ، ص 42  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  زا   6 ات 3 ، ثداحا 1  - 990

.238 هرقب /  .دیزیخ  اپ  هب  ادخ  يارب  ینتورف  اب  دیراد و  هاگن  ار  هنایم  زامن  اهزامن و  - 991

ملف یلصی  ماقف  لجر ،  لخد  ذا  دجـسملا ، یف  سلاج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  انیب  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  - 992
 . ینید ریغ  یلع  نتومیل  هتالـص  اذـکه  اذـه و  تام  نئل  بارغلا  رقنک  رقن  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف ،  هدوجـس .  ـال  هعوکر و  متی 

روط هب  ار  زامن  هدجـس  عوکر و  داتـسیا ، زامن  هب  دش و  دراو  يو  رب  يدرف  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
نید رب  هک  قیقحتب  دشاب ، نیا  شزامن  دریمب و  صخش  نیا  رگا  دیبوک ! راقنم  نیمز  رب  غالک  نوچ  دومرف : ربمایپ  .درواین  اج  هب  لماک 

ص ج 3 ، یفاک ،  عورف  تسا ).  هدرمن  نم 
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.اهعیضوا هتالص  یلع  ظفاح  نم  باب  هالصلا ،  باتک  ، 268

.داب وت  روای  رگید  ناهج  رد  ناهج و  نیا  رد  ادخ  و  زیهرپب ! زیهرپب ، - 993

ثیدح 1. هتءارق ،  یف  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 609 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 994

تروص هب  ثیدح  رخآ  هلمج  عبنم  نیا  رد  ثیدح 2 . هتءارق ،  یف  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 609 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 995
 . تسا هدش  طبض  اهیف  ام  رظنت 

.24 دمحم / تساهلفق .  ناشاهلد  رب  هکنیا  رگم  ؟ دننک یمن  ربدت  نآرق  رد  ارچ  سپ  - 996

هک یتئارق  يارب  و  دـشابن ، مهف  نآ  رد  هک  یتدابع  يارب  تسین  يریخ   ) اهیف ربدـت  هئارق ال  یف  اهیف و ال  هقف  هدابع ال  یف  ریخ  ال  - 997
باب 3. نآرقلا ،  هوالت  بادآ  باتک  ص 237 ، ج 2 ، اضیبلا ، هجحملا  .دشابن ) ربدت  نآ  رد 

ثیدح 5. نآرقلا ،  هءارق  باوث  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 612 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 998

.14 ، 12 ، 11 ثیدح 1 ، نآرقلا ،  لضف  باتک  ، 602 ص 596 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 999

عم لجوزع  هللا  هلعج  و  همد ؛  همحلب و  نآرقلا  طلتخا  نموم  باش  وه  نآرقلاءارق و  نم  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  نع  - 1000
غلبف یلماع ،  ریغ  هلمع  رجا  باصا  دـق  لماع  لک  نا  بر ،  ای  لوقی :  همایقلا .  موی  هنع  ازیجح  نآرقلا  ناک  و  هر ،  ربلا  مارکلا  هرفـسلا 

له هل :  لاـقی  مث  همارکلا ،  جاـت  هسار  یلع  عـضوی  و  هنجلا ،  لـلح  نـم  نیتـلح  راـبجلا  زیزعلا  هللا  هوـسکیف  لاـق  كاـیاطع .  مرکا  هـب 
دق بر ؛  ای  نآرقلا :  لوقیف  ؟  هیف كانیضرا 
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مث هجرد .  دعـصاو  ارقا  هل :  لاقیف  هنجلا ،  لخدـی  مث  هراسیب ،  دـلخلا  هنیمیب و  نمالا  یطعیف  .اذـه  نم  لضفا  وه  اـمیف  هل  بغرا  تنک 
رجا لجوزع  هللا  هاطعا  هظقح ،  هدش  نم  هقـشمب  هدـهاعت  اریثک و  هارق  نم  و  لاق :  معن .  لوقیف :  كانیـضرا ؟  هب و  انغلب  له  هل :  لاقی 

 ، لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  ثیدح 4 . نآرقلا ،  لماح  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 603 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  نیترم .  اذه 
 . نموم باش  وه  نآرقلا و  ارق  نم  باوث  ص 126 ،

هل ظفح  هلق  و  هنم ،  هقـشمب  هظفحیل  نآرقلا  جـلاعی  يذـلا  نا  لوقی :  مالـسلا )  هیلع   ) هللا دـبع  ابا  تعمـس  لاق :  لضفملا  نع  - 1001
 . تسا هدمآ  تیاور  نیا  هباشم  ثیدح 7 . باب 20 ، نآرقلا ،  باتک  ص 187 ، ج 90 ، راونالاراحب ، رد  نارجا 

جحلا متنا  هاکزلا و  متنا  لجوزع و  هللا  باـتک  یف  هالـصلا  متنا  مالـسلا :)  هیلع   ) هللادـبع یب  ـال  تلق  لاـق :  ریثک  نب  دواد  نع  - 1002
نبدواد جـحلا ...  نحن  هاکزلا و  نحن  لجوزع و  هللا  باتک  یف  هالـصلا  نحن  لجوزع و  هللا  باتک  یف  هالـصلا  نحن  دواد  اـی  لاـقف :  ؟

یم جـح  امـش  تاـکز و  امـش  دـیتسه و  ادـخ  باـتک  رد  زاـمن  امـش  مدرک :  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  هب  دـیوگ  یم  ریثک 
ص ج 24 ، راونالاراحب ، میتسه .  جـح  ام  هزور و  تاکز و  ام  میتسه و  ادـخ  باتک  رد  زاـمن  اـم  دواد  يا  : دـنداد خـساپ  سپ  ؟ دیـشاب

ثیدح 14. هاکزلا ،.  هالصلا و  مهنا  باب  همامالا ،  باتک  ، 303

ج یفاک ،  لوصا  - 1003
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.10 ، 7 ، 6 ات 3 ، ثیدح 1  هتقفارم ،  هتسلاجم و  هرکت  نم  باب  هرشعلا ،  باتک  ات 462 ، ص 639  ، 2

ثیدح 5. نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 600 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1004

باب 3، هالصلا ،  باتک  ص 829 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 2 ، سلجم 84 ، ص 458 ، قودص ،  خیش  سلاجم )   ) یلاما - 1005
ثیدح 6.

ثیدح 1. رداونلا ، باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 627 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1006

لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  ثیدح 7 . نآرقلا ،  هءارق  باوبا  زا  باب 8  هالصلا ،  باتک  ص 837 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 1007
ثیدح 1. نآرقلاب ،  لکاتسملا  باقع  ص 329 ، ، 

هیآ 125. هط  هروس  - 1008

باوبا زا  باب 8  هالصلا ،  باتک  ص 837 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  . 337 ، 346 ص 332 ، لامعالا ،  باقع  لاـمعالا و  باوث  - 1009
ثیدح 8. نآرقلا ،  هءارق 

ثیدح 1. نسحلا ،  توصلاب  نآرقلا  لیترت  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 614 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1010

 ، تسا هدـش  لزان  هودـنا  يارب  نآرق  انامه   . ) نزحلاب هوورقاف  نزحلاب ،  لزن  نآرقلا  نا  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  - 1011
ثیدح 2. نسحلا ،  توصلاب  نآرقلا  لیترت  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 614 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  دیناوخب .) نزح  اب  ار  نآ  سپ 
اب یمارآ و  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نآ  لیترت   . ) کتوص هب  نسحت  هیف و  ثکمتت  نا  وه  دومرف : الیترت  نآرقلا  لـترو  هیآ  هراـبرد  زین  و 

 ، لمزملا هروس  ص 378 ، ج 10 ، نایبلا ،  عمجم  یناوخب ).  شوخ  ياوآ 

مالسلا هیلع   ) نسحلا یبا  نع  - 1012
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 ، یفاک لوصا  هتوص ...  نسح  نم  قعصف  راملا  هبرم  امبرف  ارقی  ناک  عع ،  نیسحلا ،  نب  یلع  نا  لاقف  هدنع ،  توصلا  ترکذ  لاق :  ( 
ثیدح 4. نسحلا ،  توصلاب  نآرقلا  لیترت  باب  نآرقلا ،  لضف  باتک  ص 615 ، ج 2 ،

ات 19.  17 ثیدح :  رثوک  هروس  ریسفت  ، 684 ص 683 ، ج 5 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  - 1013

هرامش 142. - 1014

یلع سیل  هالصلا ؛  یف  هدب  عفری  نا  مامالا  یلع  لاق :  لاق  مالـسلا ،)  هیلع  ، ) رفعج نب  یـسوم  هیخا ،  نع  رفعج ، نب  یلع  نع  - 1015
مزال ماما  رب  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالـسلا ،)  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  شردارب ،  زا  رفعج  نب  یلع   . ) هالـصلا یف  هدـی  عفری  نا  هریغ 

باب 9. هالصلا ،  باتک  ص 726 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  .دنک  نینچ  تسین  مزال  ماما  ریغ  و  دروآ ؛ الاب  زامن  رد  ار  شتسد  هک  تسا 

1089 ات 1017

لاق رثوکلا  هروسلا  هذه  تلزت  امل  لاق :  مالسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  نع  هتابن ،  نب  غبـصا  نع  نایح ،  نب  لتاقم  نع  يور  و  - 1016
تمرحت اذا  كرمای  هنکلو  هریحنب ،  تسیل  لاـق :  ؟  یبر اـهب  ینرما  یتلا  هریحنلا  هذـه  اـم  عع :  لـیربحل  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ، 

یف هکئالملا  هالـص  انتالـص و  هناف  تدجـس .  اذا  عوکرلا و  نم  کسار  تعفر  اذا  تعکر و  اذا  تربک و  اذا  کیدی  عفرت  نا  هالـصلل 
غبصا زا  نایح ،  رسپ  لتاقم  زا  هدش  تیاور   . ) هریبکت لک  دنع  يدیالا  عفر  هالصلا  هنیز  نا  و  هنیز ،  یش  لکل  ناف  عبسلا .  تاوامـسلا 

مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  زا  هتابن ،  رسپ 
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تسا ینابرق  مادک  نیا  تفگ :  لیئربج  هب  ربمایپ  دیدرگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  رثوک ، هروس  هروس ،  نیا  نوچ  دومرف : ( 
 ، يدـش هدامآ  زامن  يارب  هاـگره  هک  هداد  ناـمرف  ار  وت  وا  اـما  تسین ،  یناـبرق  تفگ :  تسا ؟  هداد  ناـمرف  ناـب  ارم  مراـگدرورپ  هک 

هدجـس هب  هک  هاگ  نآ  يرادرب و  عوکر  زا  رـس  هک  هاـگ  نآ  يور و  عوکر  هب  هک  هاـگ  نآ  ییوگ و  ریبکت  هک  هاـگ  نآ  ار  تیاهتـسد 
رویز تسا و  يرویز  ار  يزیچ  ره  هک  یتسردب  تسا .  هناگتفه  ياهنامسآ  رد  ناگتـشرف  زامن  ام و  زامن  نیا  اریز  ینک ؛  دنلب  يور ، 

.رثوک هروس  ریسفت  نایبلا ،  عمجم  تسا ).  ریبکت  رد  اهتسد  ندرک  دنلب  زامن 

هللا بحاف  عرـضتلا ؛  لتبتلاو و  لاهتبالا  نم  برـض  نیدیلا  عفر  نال  ربکتلاب  نادـیلا  عفرت  امنا  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) اضرلا نع  - 1017
 ، هعیشلا لئاسو  بلقلا .  لابقا  هینلا و  راضحا  نیدیلا  عفر  یف  نال  .الهتبم و  اعرـضتم  التبتم  هل  هرکذ  تقو  یف  دبعلا  نوکی  نا  لجوزع 

ثیدح 11. مارحالا ،  هریبکت  باوبا  زا  باب 9ت  هالصلا ،  باتک  ص 727 ، ج 4 ،

(79 ماعنا /   ) .دیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدرک  یسک  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  نم  - 1018

ثیدح 5. مارحالا ،  هریبکت  باوبا  زا  باب 7  هالصلا ،،  باتک  ص 722 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 1019

ثیدح 7. مارحالا ،  هریبکت  باوبا  زا  باب 7  هالصلا ،  باتک  ، 723 ص 722 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 1020

كاوسلا باب  لمجتلا ،  يزلا و  باتک  ، 496 ص 495 ، ج 6 ، یفاک ،  عورف  - 1021
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ثیدح 6. ، 

ثیدح 51. باب 10 ، ص 449 ، ج 2 ، لاصخ ،  - 1022

یتح كاوسلاب  مالسلا ،)  هیلع   ، ) لیئربج یناصوا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  نع  - 1023
ثیدح 8. كاوسلا ،  باب  لمجتلا ،  يزلا و  باتک  ص 496 ، ج 6 ، یفاک ،  عورف  ینانسا .  یلع  تفخ 

ص ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  هالص .  لک  عم  كاوسلاب  مهترمال  یتما ،  یلع  قشا  نا  ول ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  - 1024
ثیدح 3. كاوسلا ،  باوبا  زا  باب 5  هراهطلا ،  باتک  ، 355

هئوضوب و رما  هرخالا ،  ءاـشعلا  یلـص  اذا  ناـک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  نا  لاـق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 1025
موقی مث  دـقری ، مث  تاـعکر ،  عبرا  یلـصی  اـضوتی و  كاتـسیف و  موقی  مث  هللا ؛  ءاـش  اـم  دـق  ریف  ارمخم ؛ هسءار  دـنع  عضویف  هکاوـس ، 

 ، هراهطلا باتک  ص 356 ، ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  هنـسح .  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  لاق :  مث  یلـصی .  اضوتی و  كاتـسیف و 
ثیدح 1. كاوسلا ،  باوبا  زا  باب 6 

هعکر نیعبـس  نم  لضفا  كاوسب  ناتعکر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا )  هیلع   ) هئابآ نع  هللادـبع ،  یبا  نع  - 1026
نا لبق  كاـیتسالا  لاـقف  .ءوضولا  دـعب  كاوسلا  نع  مالـسلا ،)  هیلع   ، ) هللادـبع ـالا  تلاـس  لاـق :  سینخ  نب  یلعم  نع  كاوس .  ریغب 

 . تارم ثالث  ضمضمتی  مث  كاتسی ،  لاق :  اضوتب  یتح  یسن  نا  تیارا  تلق :  .اضوتی 
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.34 ثیدح 32 ، هیلع ،  ثحلا  كاوسلا و  باب  ننسلا ،  بادالا و  باتک  ، 133 ص 132 ، ج 73 ، راونالاراحب ،

.6 ، 5 باب 3 ، هراهطلا ،  باتک  ، 356 ، 355 ص 353 ، ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 1027

 . ملق هروس  هیآ 4 ، ریسفت  نایبلا ،  عمجم  منادرگ .  لماک  ار  کین  ياهشنم  ات  ما  هدش  هتخیگنارب  - 1028

دراد ظفاح  هک  تسا  نیا  زا  یناملسم  رگ  - 1029

 . ییادرف دوب  زورما  یپ  زا  رگا  هآ 

ظفاح

 . يرجه مجنپ  نرق  دنمشناد  هیوکسم  نبا  فینصت  قارعالا ،  هراهط  - 1030

عماـج و  یـسلجم ،  همـالع  زا  نـیقیلا  قـح  یناـشاک .  ضیف  زا  دـیواج ، هوـیح  هنوـنکم ،  تاـملک  ءاـضیبلا ، هـجحم  هـلمج  زا  - 1031
 . تسا تاداعسلا  عماج  باتک  زا  سابتقا  هک  یقارن  دمحا  الم  زا  هداعسلا  جارعم  و  یقارن .  يدهم  الم  زا  تاداعسلا 

ثیدح 12. باب 10 ، ص 431 ، ج 2 ، لاصخ ،  - 1032

ثیدح 3. قالخالا ،  مراکم  یف  باب  ص 191 ، رابخالا ، یناعم  - 1033

ثیدح 2. مراکملا ،  عماوج  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 264 ، ج 4 ، یفاولا ،  - 1034

داهج باوبا  زا  باب 6  داهجلا ، باـتک  ص 156 ، ج 11 ، هعیـشلا ،  لئاسو  ثیدح 10 ، یـسلجم 57 ، قدص ،  خیـش  یلاما ،  - 1035
تسا هدش  دراو  لاعفالا  ماذم  یپاچ  خسن  رد  ثیدح 8 . سفنلا ، 

ثیدح 1. قلخلا ،  نسح  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 99 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1036

ثیدح 2. قلخلا ،  نسح  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 99 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1037

هللا و يوقت  هنجلا  یتما  هب  جلت  ام  رثکا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  نع  - 1038
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ثیدح 6. قلخلا ،  نسح  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 100 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  قلخلا .  نسح 

ص 100، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .رامعالا  یف  نادیزی  رایدلا و  نارمعی  قلخلا  نسح  ربلا و  لاق :  مالسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  نع  - 1039
ثیدح 8. قلخلا ،  نسح  باب  رفک ، نامیا و  باتک 

دهاجملا یطعی  امک  قلخلا  نسح  یلع  باوثلا  نم  دبعلا  یطعیل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 1040
ثیدح 12. قلخلا ،  نسح  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 101 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  حوری .  هیلع و  ودغی  هللا ،  لیبس  یف 

ثیدح 3. قلخلا ،  ءوس  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 321 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1041

ص 321، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  لسعلا .  لخلا  دسفی  امک  لمعلا  دـسفیل  قلخلا  ءوس  نا  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 1042
ثیدح 1. قلخلا ،  ءوس  باب  رفک ، نامیا و  باتک 

و لیق :  هبوتلاب .  یسلا  قلخلا  بحاصل  لجوزع  هللا  یبا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ،  لاق  لاق  مالـسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  نع  - 1043
، رفک نامیا و  باتک  ص 321 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  هنم .  مظعا  بنذ  یف  عقو  بنذ  نمبات  اذا  هنال  لاـق :  هللا ؟  لوسر  اـی  كاذ  فیک 

ثیدح 2. قلخلا ،  ءوس  باب 

باب رفک ، نامیا و  باتک  ص 321 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  هسفن .  بذع  هقلخ  ءاس  نم  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 1044
ثیدح 4. قلخلا ،  ءوس 

لوصا - 1046 ( 22 کلم /  - ) 1045
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ثیدح 2. قفانملا ،...  بلق  هملظ  یف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 422 ، ج 2 ، یفاک ، 

 .. خوش نیکرچ ،  ینعی  عبط ،  و  ندرک .  رهم  ینعی  عبطلا ،  هدش ؛  رهم  ینعی  عوبطملا ،  - 1047

رهز هدام  لیذ  ص 321 ، ج 2 ، هیاهنلا ،  - 1048

.دشابن هایگ  چیه  نآ  رد  هک  تسا  يا  هرتسگ  درجلا  تسا :  حاحص  رد  .دشابن و  وم  شندب  رد  هک  دنیوگ  ار  یسک  درجالا ، - 1049

ص 413. - 1050

ثیدح 17. - 1051

 .( ترابع رد  فالتخا  یکدنا  اب  ، ) ثیدح 1 هواقشلا ،  هداعسلا و  باب  داعملا ، لدعلا و  باتک  ص 153 ، ج 5 ، راونالاراحب ، - 1052

یقرواپ 32. ثیدح 15 ، - 1053

ثیدح 3. قفانم ،  بلق  تملظ  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 423 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1054

هبلقل اعقـصمابیطخ ، واو ، مالب و ال  یطخی  لجرلا ال  دـجت  موی :  تاذ  انل  لاق  لاـق  مالـسلا )  هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ورمع  نع  - 1055
ج یفاک ،  لوصا  حابصملا .  رهزی  امک  رهزی  هبلق  و  هناسلب ،  هبلق  یف  امع  ربعی  عیطتـسی  لجرلا ال  دجت  و  ملظملا .  لیللا  نم  هملظ  دشا 

ثیدح 1. قفانم ، )  بلق  تملظ  باب  رفک ، ) نامیا و  باتک  ص 422 ، ، 2

ص 967. ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  یسرکلا ،  هیآ  ریسفت  ص 52 ؛ ج 4 ، نیهلءاتملاردص ،  میرکلا ،  نآرقلا  ریسفت  - 1056

(56 دوه /  . ) تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  انامه  - 1057

(22 کلم /  - ) 1058

ثیدح 91. هیالولا ،  یف  لیزنتلا  نم  تکن  هیف  باب  هجحلا ،  باتک  ص 432 ، ج 1 ، یفاک ،  - 1059

و یلاعت :  هللا  لوق  لوقی  مالسلا )  هیلع   ) رفعج ابا  تعمس  لاق  نارمح  نع  - 1060
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 ، مهابا نمف  هللا ؛  طارـص  مه  همطاف  دـلو  نم  همئالا  بلاطیبا و  نب  یلع  لاق :  لبـسلا .  اوعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتـسم  یطارـص  اذـه  نا 
سپ تسا ؛  نم  تسار  هار  نیا  انامه  دنوادخ : مالک  هرابرد  هک  مدینـش  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  دیوگ  نارمح   ... ) لبـسلا کلس 
يور نانآ  زا  هک  ره  سپ  دـنیادخ ؛ هار  همطاف  هیرذ  زا  ناماما  بلاطیبا و  نب  یلع  دومرف : .دـیورم  رگید  ياههار  هب  دـیوش و  نآ  وریپ 

ثیدح 17. باب 24 ، همامالا ،  باتک  ص 15 ، ج 24 ، راونالاراحب ، تسا ).  هتفر  رگید  ياههار  هب  دنادرگ ،

یلع نحن  و  ساـنلا ،  یلا  رظنف  یلع  یکتم  وه  مارحلا و  دجـسملا  مالـسلا ،)  هیلع  ، ) رفعج یبا  عم  تلخد  لاـق :  لیـضفلا  نع  - 1061
نیبکم مهیلا ،  رظنا  لیضف ،  ای  انید ! نونیدی  اقح و ال  نوفرعی  ال  هیلهاجلا !  یف  نوفوطی  ناک  اذکه  لیضف ،  ای  لاقف :  هبیش ،  ینب  باب 

نما يذها  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  هیالا  هذه  الت  مث  مههوجو .  یلع  نیبکم  مهب  روخـسم  قلخ  نم  هللا  مهنعل  مههوجو ؛  یلع 
 ( ، مالسلا هیلع  ، ) ایلع هللاو ،  ینعی ،  میقتسم ؟  طارص  یلع  ایوس  یشمی 

ثیدح 434. ص 288 . یفاک ،  یهضور  مالسلا ...،)  هیلع  ، ) ءایصوالاو

ص 530. - 1062

ص 529. - 1063

 . قلطم حتف  نیبم ،  حتف  بیرق ،  حتف  زا : تسا  ترابع  هناگ  هس  تاحوتف  - 1064

.345 ، 260 ص 239 ، - 1065

.26 ، 20 ثیدح 9 ، - 1066

(68 رمز / ، 74 جح /  ، 91 ماعنا /  - ) 1067

(7 رشح / - ) 1068

ثیدح 16. هحفاصم ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 182 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1069

ج لوقعلا ،  هآرم  - 1070
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ثیدح 16. هحفاصم ،  باب  ، ) رفک نامیا و  باتک  ، ) ص 71 ، 9

ص 613. ج 5 ، یفاو ،  - 1071

ثیدح 1. یلاعت ،  هسفن  هب  فصو  ام  ریغب  هفصلا  نع  یهنلا  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 100 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1072

ثیدح 1. فیصوت ،...  زا  یهن  باب  دیحوت ، باتک  ص 346 ، ج 1 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1073

، دیحوتلا باتک  دعب ، هب  ص 257  ج 3 ، راونالاراحب ، ثیدح 37 ) هژیوب  . ) باب 2 دعب ، هب  ص 31  قودص ،  خیـش  دیحوتلا ، - 1074
ثیدح 13. باب 9 ،

(180 فارعا /   ) .دیراذگاو دوخب  دنزرو  یم  فارحنا  رفک و  وا  ياهمان  رد  هک  نانآ  و  - 1075

 . تسین يا  هدننک  کمک  وت  زج  دنرب و  یم  وت  هب  تیاکش  ایادخ ، راب  - 1076

ص 587. دجهتلا ، حابصم  لیمک ،  ياعد  - 1077

 . یلعا هروس  هیآ 17  ریسفت  نیهلءاتملاردص ،  ریسفت  ص 123 ، ج 9 ، هعبرا ،  رافسا  - 1078

حور جـنپ  ءایـصوا  ناربمغیپ و  رد  انامه  رباج ، يا  دومرف : مدیـسرپ ،  ملاع  ملع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : رباج  - 1079
ریز بلاطم  روما و  سدقلا  حور  هب  ناشیا  رباج ، يا  توهـش .  حور  هوق ،  حور  یگدـنز ،  حور  نامیا ،  حور  سدـقلا ،  حور  تسا : 

يرگ هوای  يزاب و  هک  ار  سدقلا  حور  رگم  دـسر  تفآ  ار  حور  راهچ  نیا  رباج ، يا  دومرف  سپـس  .دـنناد  یم  ار  كاخ  ریز  ات  شرع 
ثیدح 2. همئالا .  یف  یتلا  حاور  الاو  رکذ  هیف  باب  هجحلا ،  باتک  ص 272 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  .درادن 

(52 يروش /  - ) 1080

مالک نیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  هک  دنک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  اب  و  - 1081
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 . تسیچ ناـمیا  باـتک و  یتسناد  یمن  وت  میداتـسرف ؛  تیوس  هب  شیوخ  ناـمرف  هب  ار  حور  نینچمه  و  یلاـعع :  كراـبت و  دـنوادخ 
هارمه حور  نیا  لیئاکیم .  لـیئربج و  زا  رتگرزب  یلاـعت ،  كراـبت و  يادـخ  ناگدـیرفآ  زا  تسا  يا  هدـیرفآ  حور  دومرف : مدیـسرپ ، 

 . تسا ناـماما  هارمه  حور  نیا  ربماـیپ  زا  سپ  و  تشاد .  یم  شراوتـسا  تخاـس و  یم  هاـگآ  ار  وا  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ثیدح 1. همئالا  اهب  هللاددسی  یتلا  حورلا  باب  هجحلا ،  باتک  ص 273 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا 

ثیدح 5. باب 88 ، نینم ،  ؤملا  ریما  خیرات  ص 313 ، ج 39 ، راونالاراحب ، - 1082

ق ه .  لاس 1349  رد  هک  س )   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  زا  ردـقنارگ  تسا  یباـتک  هیـالولا ،  هفـالخلا و  یلا  هیادـهلا  حابـصم  - 1083
 . تسا هدـش  میظنت  همتاـخ  کـی  و  تاکـشم ،  ود  همدـقم و  کـی  رد  باـتک  نـیا  .دـنا  هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هـب  ش )  (1308 ه . 

و تسا ،  هیملع  ترضح  رد  مالسلا  هیلع  يولع  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تفالخ  رارسا  زا  یخرب  رد  تسخن  تاکـشم 
رد س )   ) ماـما ترـضح  .دـشاب  یم  قلخ  رما و  ملاـع  نیع و  هئـشن  رد  توبن  تیـالو و  تفـالخ و  رارـسا  زا  یخرب  رد  مود  تاکـشم 

يدـمحم و تفالخ  تقیقح  زا  يزاغآرـس  هلاسر  نیا  رد  متـشاد  تسود  دـنا : هتـشاگن  نینچ  نآ  عوضوم  نوماریپ  رد  باتک  همدـقم 
تداهش بیغ و  ملاوع  رد  تقیقح  ود  نیا  هنوگچ  هکنیا  منک و  راکشآ  تیارب  ار  مالـسلا  هیلع  يولع  تیالو  تقیقح  يایرد  زا  یمن 

دنتسه و يراج  تداهش  بیغ و 
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.دنراد ذوفن  دوعص  لوزن و  بتارم  رد 

ثیدح 16. هحفاصم ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 614 ، ج 5 ، یفاو ،  - 1084

ثیدح 16. هحفاصم ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 71 ، ج 9 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1085

ثیدح 16. هحفاصم ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 71 ، ج 9 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1086

.دروآ دیدپ  يزیچ  نیا  زا  سپ  دنوادخ  دیاش  و  تسادخ ؛  دزن  ملع  - 1087

لک ذیبنلا و  مرح  سفنلا و  هید  نیعلا و  هید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عضو  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هارز ،  نع  - 1088
نمم لوسرلا  عطی  نم  ملعیل  معن ،  لاق :  یش ؟  هیف  ءاج  نوکی  نا  ریغ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عضو  لجر :  هل  هلاقف  رکسم 

نیدـلا رما  یف  مالـسلا  هیلع  همئالا  یلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  هجحلا ،  باـتک  یفاـک ،  لوصا   . هیـصعی
ثیدح 7.

.14 ثیدح 12 ، ضئارفلا ،  دادعا  باوبا  زا  باب 13  هالصلا ،  باتک  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 1089

1145 ات 1090

یف مایا  هثالث  نابعش و  موص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نس  و  دنک : یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  - 1090
ار هام  ره  زا  زور  هس  نابعـش و  هام  هزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  کلذ .  هل  لـجوزع  هللا  زاـجاف  هضیرفلا ؛  یلثم  رهـش  لـک 
ج هعیـشلا ،  لئاسو  تسناد ).  اور  دوخ  ربمغیپ  يارب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  .دـش  بجاو  ربارب  ود  یبحتـسم  ياه  هزور  ات  داد  رارق  تنس 

باب ص 361 ، ، 7
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ثیدح 5. بودنم  موص  باوبا  زا  ، 28

انامه دندومرف : هک  مدینش  مالسلاامهیلع ،  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  تفگ  هک  دنک  یم  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دنـس  اب  ینیلک  - 1091
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  .دنرب  یم  نامرف  هنوگچ  دنیبب  ات  دومرف  راذگاو  شربمغیپ  هب  ار  شیاه  هدـیرفآ  رما  لجوزع  يادـخ 

باب هجحلا ،  باتک  ص 266 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  ..دیتسیا  زاب  هتـشاد  ناتزاب  هچنآ  زا  و  دـیریگب ، هدروآ  امـش  يارب  ربمایپ  ار  هچنآ 
ثیدح 3. نیدلا ،  رما  یف  مالسلا  هیلع  همئالا  یلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا 

ثیدح 1. هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  هجحلا ،  باتک  ص 144 ، ج 3 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1092

ثیدح 1. هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  هجحلا ،  باتک  ص 141 ، ج 3 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1093

یبا تسا :  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیلا ،  درلا  مامالا و  هفرعم  باب  هجحلا ،  باتک  ص 183 ، ج 1 ، یفاک ،  - 1094
ثیدح 2. باب 4 ، لوا ،  ءزج  ص 26 ، تاجردلا ،  رئاصب  رد  نینچمه  و  بابسالاب ...  الا  ءایشالا  يرجی  نا  هللا 

فالتخا زا  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  رـضحم  رد  نم  تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دمحم  زا  شدنـس  اب  یفاک  رد  - 1095
دـمحم و زاغآ  رد  تساتمهیب .  دوخی  گناگی  رد  هراومه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـمحم  يا  دومرف : ترـضح  متفگ ،  نخـس  هعیش 

رب ار  ناشیا  دیرفآ و  ار  رگید  ياهزیچ  همه  سپس  دندنامب : نارود  رازه  اهنآ  دیرفآ ؛ ار  همطاف  یلع و 
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ره اهنآ  سپ  تشاذـگاو ؛  اهنآ  هب  ار  ناگدـیرفآ  ياهراک  تخاس و  ررقم  اهنآ  رب  ار  ناشیا  تعاـطا  تفرگ و  هاوگ  دوخ  راگدـیرفآ 
يا دومرف : سپـس  .دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  زج  دـنهاوخن  زگره  و  دـننک ؛ لالح  دـنهاوخ  ار  هچ  ره  دـنزاس و  مارح  دـنهاوخ  ار  هچ 

ره و  ددرگ ؛ دوبان  دنامب ، بقع  نآ  زا  هک  ره  و  تسا ؛  هتفر  نوریب  نید  زا  دـتفا  شیپ  نآ  زا  هک  ره  هک  ینییآ  نآ  تسا  نیا  دـمحم ،
 ، هجحلا باتک  ج 1 ص 441 ، یفاک ،  لوصا  .رامـش  منتغم  متفگ  ار  هچنآ  دمحم ، يا  تسا .  هدیـسر  قح  هب  دشاب ، هارمه  نآ  اب  هک 

ثیدح 5. هتافو ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دلوم  باب 

هیاس  ) هلظا رد  هک  هاگ  نآ  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ  هک  دنک  تیاور  لضفم  زا  دوخ  دنـس  اب  یفاک  رد  و  - 1096
وا ماف  زبس  هیاس  رد  هک  ام  زج  یـسک  وا  دزن  میدوب و  دوخ  راـگدرورپ  دزن  اـم  لـضفم ،  يا  دومرف : .دـیدوب  هنوگچ  دـیتشاد  رارق  اـه )
 ، یحو ریذ  هن  دوب و  هتشرف  هن  ام  زج  يدوتـس .  یم  یگناگی  هب  ار  وا  میدرک و  یم  سیدقت  میتفگ و  یم  حیبست  اری  ادخ  دوبن ؛ میدوب 
ام هب  ار  نآ  ملع  سپـس  دیرفآ و  تساوخ  هک  هنوگنآ  ار  ناگدیرفآ  رگید  ناگتـشرف و  درک و  ار  اهزیچ  شنیرفآ  هدارا  ادـخ  هکنآ  ات 

ثیدح 7. هتافو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادلوم  باب  هجحلا  باتک  ص 441 ، یفاک ج 1 ، لوصا  .دیناسر 

یف هللا  یصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب  هعبسلا  میلاق  الا  تیطعا  ول  هللاو  - 1097
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هبطخ 215. هغالبلا ،  جهن  هتلعف  ام  هریعش  بلج  اهبلسا  هلمن 

ریگزاب ماد  دوشن  سک  راکش  اقنغ  - 1098

.ار ماد  تسا  تسد  هب  داب  هشیمه  اجناک 

ظفاح

ثیدح 4. هحفاصم ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 180 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1099

ثیدح 2. هحفاصملا ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 179 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1100

 . هبحاصل ابح  امه  دشال  نیعست  هعـست و  تناکف  امهیلع  همحرلا  لجوزع  هللا  لزنا  احفاصتف  ایقتلا  اذا  نینموملا  نا  تملع  ام  وا  - 1101
ثیدح 14. هحفاصم ،  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 181 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  ثیدحلا  همحرلا ...  امهترمغ  اقفاوت  اذف 

ثیدح 2، نیقیلا ،  لضف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 57 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1102

ثیدح 2. نیقیلا ،  لضف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 359 ، ج 7 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1103

 . نیشیپ عبنم  - 1104

ص 269. ج 4 ، یفاو ،  - 1105

ثیدح 2. نیقیلا ،  لضف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 356 ، ج 7 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1106

ص 270. ج 4 ، یفاو ،  - 1107

ثیدح 2. نیقیلا ،  لضف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 357 ، ج 7 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1108

.3 قالط /  .دناسرب  دربن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  يزور  دهد و  رارق  یهاگزیرگ  ار  وا  دسرتب ، ادخ  زا  هک  ره  - 1109

ثیدح 7. تراجت ،  تامدقم  باوبا  زا  باب 5  هراجتلا ،  باتک  ص 15 ، ج 12 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 1110

هک ره  زا  یناتــس  یم  تردـق  و  یهاوـخب ،  ار  هـک  ره  یهد  یم  تردـق  تردـق ،  هدـنراد  يا  اراـگدرورپ ، وـگب : ربماـیپ  يا  - 1111
.26 نارمع /  لآ  یهاوخب . 

ریسفت - 1112
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ص 30. ج 2 ، ریبک ،

ثیدح 2. نیقیلا ،  لضف  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 358 ، ج 7 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1113

اونز نا  یپاچ و  خسن  رد  ثیدح 5 . هئیس ،  هعمرضی  نامیالا ال  نا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 464 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1114
 . تسا هدمآ  اوبرش  وا  اوقرس  وا 

ثیدح 7. هتامالع ،  نموملا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 233 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1115

ثیدح 9. هتامالع ،  نموملا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 233 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1116

ءزج 13. ص 380 ، یلاما ،  - 1117

ثیدح 1. يوقتلا ،  هعاطلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 73 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1118

ثیدح 3 يوقتلا ،  هعاطلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 74 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1119

قحلی و  یلاغلا ،  مکیلا  عجری  یطسولا ،  هقرمنلا  اونوک  دمحم ، لآ  هعیش  هعیـشلا ،  رـشعم  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 1120
تانـسفنا یف  هلوقن  الام  انیف  نولوقی  موق  لاق :  یلاغلا ؟  ام  كادـف  تلعج  دعـس ، هل  لاـقی  راـصنالا ، نم  لـجر  هل  لاـقف  یلاـتلا .  مکب 

انعم ام  هللاو  لاقف :  انیلع ، لبقا  مث  هیلع  رجوی  ریخلا  هغلبی  ریخلا ، دیری  داترملا  لاق :  یلاتلا ؟  امف  لاق :  مهنم .  انـسل  انم و  کئلوا  سیلف 
هعفنت و ال اعیطم هللا  مکنم  ناک  نمف  هعاطلاب ،  الا  هللا  یلا  برقن  ـال  و  هجح .  هللا  یلع  اـنل  ـال  هبارق و  هللا  نیب  اـننیب و  ـال  هءارب و  هللا  نم 

انتی هعفنت و ال  مل  هللاایصاع  مکنم  ناک  نم  .انتی و 
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نتم رد  ثیدح 6 . يوقتلا ،  هعاطلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 75 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  اورتغت ! مکحی ال  و  اورتغت ! ـال  مکحیو 
 . تسا هدش  ینعم  موهفم  هب  هلمج  نیا  نیعبرا 

هللا لوسر  ینا  بلطملادـبع ،  ینب  ای  لاقف :  ءافـصلا ، یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ماق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 1121
ام هللا ؛  الف و  هلخدـم .  لخدنـس  انم و  ادـمحم  نا  اولوقت  ال  هلمع .  مکنم  لجر  لکل  یلمع و  یل  نا  و  مکیلع ؛  قیفـش  ینا  و  مکیلا ، 

مکروهظ و یلع  ایندـلا  نولمحت  نوتات  همایقلا  موی  مکف  رعا  ـالف  ـالا  نوقتملا .  ـالا  بلطملا  ینب  اـی  مک  ریغ  نم  ـال  مکننم و  یئاـیلوا 
ثیدح 205. ص 182 ، ج 8 ، یفاک ،  هضور  ثیدحلا .  هرخالا ...  نولمحی  سانلا  نوتای 

لاق ولف  الاعف ؟ کلذ  عم  نوکی  مث ال  هالوتا .  ایلع و  بحا  لوقی :  نا  لجرلا  بسح  بهاذملا .  کب  نبهذت  رباج ال  ای  لاقف :  - 1122
هبح هعفن  ام  هتنـسب ،  لمعی  هتریـس و ال  عبتی  مث ال  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسرف  هللا  لوسر  بحا  ینا  : 

ثیدح 3. يوقتلا ،  هعاطلا و  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 74 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  .ائیش  هایا 

ثیدح 75. باب 5 ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  خیرات  ، 82 ص 81 ، ج 46 ، راونالاراحب ، - 1123

.38 رثدم / تسا .  هتخودنا  هک  تسا  يزیچ  ورگ  رد  هک  ره  - 1124

ره و  دنیب ؛ یم  ار  نآ  دشاب ، هدرک  یکین  يا  هرذ  ردق  هب  هک  ره  سپ  - 1125
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.8 ، 7 لازلز /  .دید  دهاوخ  ار  نآ  دشاب  هدرک  يدب  يا  هرذ  ردق  هب  هک 

.286 هرقب /  تسوا .  نایز  هب  هدرک ،  يدب  زا  هچ  ره  و  تسوا ؛  نآ  زا  هدرک ،  یکین  زا  هچ  ره  - 1126

ثیدح 4. هئیس ،  هعم  رضی  نامیالا ال  نا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 464 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1127

.6 ، 5 ثیدح 3 ، نیشیپ  عبنم  - 1128

ثیدح 2. هئیسلا ،  هعم  رضی  نامیالا ال  نا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 396 ، ج 11 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1129

نامیالا الام  مزلا  لاق :  ینصواف ،  کتبحصب  تمرحت  دق  مالسلاامهیلع ،  رضخلل ، یسوم  لاق  لاق  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - 1130
ثیدح 2. هئیس ،  هعم  رضی  ال 

ثیدح 6. هئیس ،  هعم  رضی  نامیالا ال  نا  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 464 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1131

.53 رمز / .دزرمآ  یم  ار  ناهانگ  مامت  دنوادخ  هک  یتسردب  - 1132

ص 197. ج 3 ، بقانم ،  - 1133

یقرواپ 33. ثیدح 4 ، - 1134

.70 ، 68 ناقرف /  - 1135

 . موس ءزج  ص 70 ، یلاما ،  - 1136

 . مجنپ ثیدح  زا  یتمسق  مالسالا ،  مئاعد  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 19 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1137

يا هئیس  هن  ددرگ و  هتفریذپ  وا  زا  يا  هنسح  هن  دوش ، رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  امـش  هب  داقتعا  نودب  تمایق  زور  هک  یـسک  - 1138
ثیدح 3. تادابعلا ،  همدقم  باوبا  زا  باب 29 ، هراهطلا ،  باتک  ص 91 ، ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  .دوش  هدیشخب  وا  زا 

 ، سیلبا دنگوس ، ادخ  هب  هدومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا :  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنس  اب  و  - 1139
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یم هدجـس  ار  ادـخ  ایند  رمع  تدـم  هب  مدآ )  رب  ندرکن  هدجـس   ) درک هک  يربکت  ینامرفان و  نآ  زا  سپ  رگا  داـب ، وا  رب  ادـخ  نیرفن 
یمن يوزا  ادـخ  درک و  یمن  دوـس  شتداـبع  نآ  دوـب ، هداد  ناـمرف  نادـب  شیادـخ  هکناـنچ  درکن  مدآ  رب  هدجـس  هـک  ماداـم  دروآ ،

؛  هدومرف بصن  ناشربمایپ  هک  دنا  هدرک  یماما  تعاطا  كرت  هک  هدش  هتفیرف  روآ  نایصع  تما  نیا  لاح  تسا  نینچمه  و  تفریذپ . 
و هداد ،  ناشنامرف  هک  هار ،  نامه  زا  دـنیآ  زاب  ادـخ  يوس  هب  هکنآ  رگم  دـشکنرب ، ناشیا  یکین  دریذـپن و  ناشیا  لمع  دـنوادخ  سپ 

ناشیا رب  شلوسر  ادـخ و  هک  دـنوش  دراو  يرد  نامه  زا  و  هدومرف ،  شرافـس  وا  تیالو  هب  دـنوادخ  هک  دـنهن  رـس  ار  یماما  تیـالو 
ثیدح 5. ص 92 ، نیشیپ ،  عبنم  .دراد  همادا  ثیدح  .دنا  هدوشگ 

باوبا زا  باب 31  هراـهطلا ،  باـغتک  ص 97 ، ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هیواـعم  نب  دـیرب  تیاور  - 1140
ثیدح 1. تادابعلا ،  همدقم 

قحلی کلذ و  امکعبتی  هللا  ناف  هقدصلا ،  وصلا و  هالـصلا و  اما  دنک ...: تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میکح  نب  دـمحم  - 1141
باب 31 هراهطلا ،  باتک  ص 97 ، ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  .ریغ  هامتیطعا  و  ملـسم ،  ءرما  قح  امت  ددعبا  امکنال  الف  هاکزلا  اما  و  امکب ؛

 . تادابعلا همدقم  باوبا  زا 

هیلع هللا  یلص  هللا ،  لوسر  یلع  سیمخ  لک  ضرعت  دابعلا  لامعا  نا  هدومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  دارم  - 1142
كرابت و برلا  طبه  هفرع ،  موی  ناک  ناذف  هلآ ؛  هلآ و  و 
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نم لامعا  كاذـف ،  تلعج  تلقف :  .اروثنم  ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  اـم  یلا  انمدـق  و  یلاـعت :  كراـبت و  هللا  لووق  وه  و  یلاـعت ؛ 
ثیدح 37. باب 20 ، همامالا ،  باتک  ص 345 ، ج 23 ، راونالاراحب ، .انتعیش  یضغیم  انیضغبم و  لامعا  لاق :  هذه ؟ 

ثیدح 8. مهرقتحاو ،  نیملسملا  يذا  نم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 352 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 1143

.1 ءارسا ، .داد  ریس  هنابش  ار  شا  هدنب  هک  یسک  نآ  - 1144

ص 296. ثیدح 35 ، نیعبرا ،  - 1145

1231 ات 1146

تسا يدرم  دنیوگ : تفرگ .  تسپ  ار  وا  ینعی ،  .درک  نواهت  تناهتس و  وا  هب  .درمش و  راوخ  ار  وا  ینعی ،  .درک  تناها  وا  هب  - 1146
 . تسا ناوتان  راوخ و  ینعی ،  تسا .  تناهم  وا  رد  هک 

هرقب 8. .دنا  هدرواین  نامیا  هک  یلاح  رد  میدروآ ،  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دنیوگ  یناسک  مدرم  زا  و  - 1147

ص 296. ثیدح 35 ، نیعبرا ،  - 1148

 . هرقب هروس  هیآ 8  ریسفت  ص 167 ، ج 1 ، فاشک ،  ریسفت  - 1149

ثیدح 35. نیعبرا  - 1150

 . نتفرگ تنوشخ  اب  ندرب و  هلمح  هشطبلا ،  - 1151

ج 6، دنسم ، رد  لبنح  نبا  ص 22 و  ج 23 ، قاقرلا ،  باتک  حیحـص  رد  يراخب  هماع ،  زا  و  ص 295 ، ثیدح 35 ، نیعبرا ،  - 1152
.دنا هدرک  لقن  ص 256 

ص 311. - 1153

ص 300. ثیدح 35 ، نیعبرا ،  - 1154

لافنا 17. .دنکفا  ادخ  هکلب  يدنکفین  وت  يدنکفا  ریت  هک  هاگنآ  - 1155

79 و 82. فهک ،  - 1156

.42 رمز ، .دریگ  یم  گرم  مد  رد  ار  اهناج  هک  تسادخ  - 1157

هک ره  تسا :  هدننک  هارمگ  هدنیامنهار و  یلاعت  دنوادخ  - 1158
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.93 لحن ،  .دنک  تیاده  ار  هک  ره  دنک و  هارمگ  دهاوخ  ار 

.7 دعر ، تسه .  ییامنهار  یهورگ  ره  يارب  و  يا ؛  هدنهد  میب  طقف  وت  - 1159

فرخز 84. تسادخ  نیمز  رد  تسادخ و  نامسآ  رد  هک  تسوا  و  - 1160

.اردصالم نیهلاتملاردص ،  - 1161

.دننک یم  ضارعا  ادخ  ياهمان  زا  هک  دنا  نانیا  مه  و  - 1162

 . يو درگاش  اردصالم  دامادریم و  یهلا  میکح  - 1163

لصف 13. مراهچ ،  فقوم  موس .  رفس  .دعب  هب  ص 395  هعبرا ،  رافسا  . 470 ص 469 ، تاسبق ،  - 1164

ص 240. - 1165

ثیدح باب 5 ، ملاعلا ،  ءامسلا و  باتک  ص 45 ، ج 55 ، راونالاراحب ، تسه .  یناملظ  ینارون و  باجح  رازه  داتفه  ار  ادـخ  - 1166
.13

يرسا امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  یه ؛  و  يرخا .  هلع  کلذل  يور  هنا  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  مکحلا ،  نب  ماشه  - 1167
مکح نب  ماشه  همارکلا .  یهتنم  یلا  کلذب  لجوزع  هللا  هلص  واف  هریبکت ؛  باجح  لک  دنع  ربکف  بجح ؛  عبـس  عطق  ءامـسلا ، یلا  هب 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتقو  : دومرف ترـضح  تفگ :  يرگید  لـیلد  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  متفه  ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن 
تمارک ياهتنم  هب  ار  وا  دـنوادخ  ببـس  نیا  هب  سپ  تفگ ؛  ریبکت  یباـجح  ره  دزن  درک و  قرخ  ار  باـجح  تفه  دـش ، هدرب  جارعم 

ثیدح 5. مارحالا ،  هریبکت  باوبا  زا  باب 7  هالصلا ،  باتک  ص 772 ، ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  .دیناسر 

ءارفـص جابید  هطیرخ  مالـسلا .  هیلع  هللادبع  یبال  ناک  لاق :  رامع  نب  هیواعم  نع  هدانـساب  حابـصملا ،  یف  نسحلا  نب  دمحم  - 1168
لهلادبع یبا  هبرت  اهیف 
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هیلع هللادبع  یبا  هبرت  یلع  دوجسلا  نا  مالسلا :  هیلع  لاق  مث  هیلع .  دجس  هتداجب و  یلع  هبص  هالصلا ،  هترـضح  اذا  ناکف  مالـسلا  هیلع 
يابید هسیک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  دوخ  دنساب  یـسوط  خیـش  عبـسلا .  بجحلا  قرخی  مالـسلا 

رب داهن و  یم  دوخ  هداجـس  رب  ار  نآ  دیـسر ، یم  زامن  تقو  نوچ  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  نآ  رد  هک  تشاد  یگنر  درز 
ج هعیشلا ،  لئاسو  دنک ، یم  قرخ  ار  هناگتفه  ياهباجح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رب  هدجـس  دومرف : یم  .درک  یم  هدجـس  نآ 

ثیدح 3. هیلع ،  دجسی  ام  باوبا  زا  باب 16  هالصلا ،  باتک  ص 608 ، ، 3

.دنناد یم  یماج  نمحرلادبع  ارنآ  یخرب  یلو  تسا  يولوم  هب  بوسنم  رعش  نیا  - 1169

 ، یفخا یفخ ،  رس ، حور ،  بلق ،  لقع ،  سفن ،  دنا : هدرک  هرامش  نینچ  ار  یمدآ  دوجو  هفیطل  تفه  هر  يدابآ  هاش  موحرم  - 1170
ص 177. هرطفلا ،  ناسنالا و  باتک  راحبلا ، تاحشر 

 . نتم هب  عاجرا  تسا .  تافص  ءامسا و  تایآ  باجح  دارم  - 1171

دوجوم ماسقنا  هس ،  هب  ار  ملاوع  راصحنا  لیلد  اردـصالم  لقع ؛  ملاع  لاثم ؛  ملاع  تعیبط ؛  ملاع  زا  دـنا  ترابع  هثالث  ملاوع  - 1172
ص 320. هیبوبرلا ،  دهاوش  .دناد  یم  لوقعم  لیختم و  و  سوسحم ، 

یلاـثم و درجت  هبترم  هک  سفن  خزرب  هبترم  دـشاب و  یم  ندـب  رد  سفن  روـهظ  یهبترم  هک  سفن  رهاـظ  هبترم  هب  تسا  هراـشا  - 1173
.دشاب لماک  درجت  هک  لقع  هبترم  تسا و  نطاب  ياوق 

یناتک رکبوبا  دسیون : یم  نیرئاسلا ،  لزانم  همدقم  رد  يراصنا  هللادبع  هجاوخ  - 1174
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زاب دوش ، مسقنم  مسق  هد  هب  هک  ماـقم ،  دـص  هب  ار  تاـماقم  نآ  نم  و  هداد ،  رارق  یناـملظ  ینارون و  زا  ماـقم  رازه  قح  هدـنب و  ناـیم 
 . مهد حرش  کیب  کی  مروآ و 

املف نیلفالا  بحا  لاق ال  لفا  املف  یبر  اذه  لاق  ابکوک  يار  لیللا  هیلع  نج  املف  ماعنا :  هروس  ات 79  تایآ 77  هب  تسا  هراشا  - 1175
اذه یبر  اذه  لاق  هغزاب  سمـشلا  يار  املف  نیلاضلا ،  موقلا  نموک  یبر ال  یندهی  مل  نئل  لاق  لفا  املف  یبر  اذه  لاق  اغزاب  رمقلا  يار 

 . تسا نم  راگدرورپ  نیا  تفگ  دیدب ؛ يا  هراتس  دنکفا ، تملظ  وا  رب  بش  نوچ  نوکرـشت .  امم  يرب  ینا  موق  ای  لاق  تلفا  املف  ربکا 
راگدرورپ نیا  تفگ :  دید ، ار  هام  ندیمد  هک  هاگنآ  سپ  مرادـن .  تسود  ار  ناگدـننک  بورغ  نم  تفگ :  درک ، بورغ  نوچ  سپ 

ندزرـس نوچ  سپ  .دوـب  مهاوـخ  ناـهارمگ  هورگ  زا  دـنکن ، تیادـه  ارم  مراـگدرورپ  رگا  تفگ :  دـش ، ورف  نوـچ  سپ  تسا .  نم 
هچنآ زا  نم  موـق ،  يا  تفگ :  درک ، بورغ  نوـچ  سپ  تسا .  رتـگرزب  نیا  تسا ؛  نم  راـگدرورپ  نـیا  تـفگ :  دـید ، ار  دیـشروخ 

 . مرازیب دیهد  یم  رارق  ادخ  کیرش 

.80 ماعنا ،  .دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدرک  يور  یسک  يوس  هب  - 1176

ص 537. ج 1 ، ادخهد ، مکح ،  لاثما و  - 1177

192 و 195. هیادهلا ،  حابصم  - 1178

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسادخ .  يولهپ  ادخ و  شوگ  ادخ و  مشچ  یلع  - 1179
ناسل یعاولا و  هللا  بلق  انا  هللا و  ملع  انا 
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ثیدح 1. هللا ،  بنج  ینعم  رد  باب 22  ص 164 ، قودص ،  دیحوت  هللادی .  انا  هللا و  بنج  هللا و  نیع  قطانلا و  هللا 

یقرواپ 12. ثیدح 28 ، - 1180

.رایسب يرترب  تسا ،  رترب  نیا  زا  دنوادخ  - 1181

 . نم بلق  مادنا و  اهمشچ  شوگ و  ییوت  سپ  .ددرگن  شوماخ  مراد  ناجب  وت  زا  هک  یشتآ  تسین و  ناهنپ  نآ  ماوت و  هناوید  - 1182

ص 299. ثیدح 35 ، نیعبرا ،  - 1183

لصف 19. طمن 9 ، ص 389 ، ج 3 ، تاراشا ،  حرش  - 1184

ثیدح 8. نیملسملا ،.  يذ  نم  باب  ، رفک نامیا و  باتک  ص 392 . ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1185

ص 302. ثیدح 35 ، نیعبرا ،  - 1186

ثیدح 7. نیملسملا ،  يذ  نم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  ص 383 . ج 10 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1187

ثیدح 6. هدارالا ،  هیشملا و  باب  ، دیحوت باتک  ص 152 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1188

.4 دیدح ، تسامش .  اب  وا  - 1189

اوناک ام  نیا  مهعم  وه  الا  رثکا  کلذ و ال  نم  یندا  مهـسداس و ال  وه  الا  هسمخ  مهعبار و ال  وه  الا  هثلث  يوجن  نم  نوکی  ام  - 1190
جنپ هن  و  تساهنآ ؛  نیمراهپ  ادـخ  هکنآ  زج  دـنیوگن  زار  مه  اب  سک  هس  میلع .  یـش ء  لـکب  هلا  نا  همیقلا  موی  اولمع  اـمب  مهئبنی  مث 
زور هاـگنآ  تساـهنآ .  اـب  ادـخ  دنـشاب  اـجک  ره  هکنآ  رگم  نآ ،  زا  رتـشیب  هن  رتـمک و  هـن  و  تساـهنآ ؛  نیمـشش  وا  هـکنآ  زج  سک 

.7 هلداجم ،  تساناد .  زیچ  همه  هب  دنوادخ  هک  یتسردب  .دنک  هاگآ  دنا  هدرک  هچنآ  زا  ار  نانآ  زیخاتسر 

هرقب تسادخ .  يور  اجنآ  دینک ، يور  اجک  ره  هب  - 1191
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.115

رون 35. تسا .  نیمز  اه و  نامسآ  رون  ادخ  - 1192

.30 رهد ، .دهااوخب  ادخ  ار  هچنآ  زج  دنهاوخ  یمن  و  - ) 1193

اهنءا هدارا  باب  دیحوت ، باتک  ص 110 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  نآ .  دوخ  هب  ار  تیشم  دیرفآ و  تیـشم  هب  ار  اهزیچ  دنوادخ  - 1194
ثیدح 4. لعفلا ،  تافص  نم 

هیآ 3. دیدح ، هروس  - 1195

.17 لافنا ،  - 1196

 . مود مسق  زا  مود  هلاقم  ص 367 و 358 ، قارشالا ،  همکح  حرش  - 1197

ص 141. عراصملا ،  عراصم  و  لصف 17 . متفه ،  طمن  تاراشا ،  حرش  - 1198

لصف 12. موس ،  فقوم  موس ،  رفس  ص 263 و 277 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  - 1199

تسا هدش  تخبدب  شردام  مکش  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب  و  هدش ،  تخبشوخ  شردام  مکش  رد  تسا  یسک  تخبشوخ  - 1200
 . ترابع رد  رییغت  اب  ثیدح 1 . باب 6 ، ، داعملا لدعلا و  باتک  ص 153 ، ج 5 ، راونالاراحب ، . 

ءاسن 78. تسادخ .  بناج  زا  همه  وگب  - 1201

ءاسن 79. - 1202

ءایبنا 23. - 1203

.ءایبنا هروس  موس  تسیب و  هیآ  زا  سابتقا  .دنسرپ  یم  ناشیا  زا  و  دنسرپ ، یمن  دنک  یم  هچنآ  هرابرد  ار  ادخ  - 1204

یناهفصا هکرت  ردص  نیدلا  لضفا  همجرت  یناتسرهش ،  لحنلا ،  للمملا و  هب  دینک  عوجر  سیلبا  ههبـش  تفه  زا  عالطا  يارب  - 1205
ص 28. ، 

ثیدح 1. تاذلا ،  تافص  باب  دیحوت ، باتک  ص 107 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1206

 . ماقم نیا  رد  يراوزبس  میکح  هیشاح  زین  و  تافص .  ثحب  رد  مود  فقوم  موس ،  رفس  ص 118 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  - 1207

ص 38 و 39. لصف 2 ، صوصنلا ،  دقن  . 130 ص 131 ، سنالا ،  حابصم  - 1208
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دمحم - 1209

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 1024 

http://www.ghaemiyeh.com


هیبدا نونف  تمکح و  ثیدح و  هب  ناملاع  زا  هعیـش و  رادمان  ياملع  ناگرزب  زا  دیع  یـضاق  هب  فورعم  یمق ،  دیفم  دمحم  نب  دیعس 
يزیربت یلعبجر  الم  یجیهال و  قازرلادبع  الم  ضیف و  نسحمالم  نادرگاش  زا  يو  تشاد .  رایسب  لیامت  نافرع  هب  دور و  یم  رامشب 

مق رد  لاس 1103 ه ق  رد  .دـش  فورعم  یـضاق  هب  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  لاغتـشا  تواضق  هب  مق  رد  یتدـم  دیعـس  یـضاق  تسا . 
دیحوت حرش  هاولصلا ،  هقیقح  تاراشا ،  رب  هیشاح  ایجولوثا ، هیشاح  هاولصلا ،  رارـسا  اثیدح ، نوعبرالا  تسوا :  راثآ  زا  تفای ،  تافو 

 . تشهب دیلک  هیتوکلملا ،  قراوبلا  هر ،  قودص 

هدرک یم  سیردت  ار  یلعوب  بتک  هتشاد و  یئاشم  برشم  هفسلف  رد  تسا .  یکسردنفریم  نادرگاش  زا  يزیربت  یلعبجر  الم  - 1210
تابثا رد  یـسراف  هب  يا  هلاسر  و  تشهب .  دیلک  تسوا :  زا  .دـنا  هدوب  يو  نادرگاش  زا  ینباکنت  دـمحم  یمق و  دیعـس  یـضاق  تسا . 

 . بجاو

 . یفجن یشعرم  هللا  تیآ  موحرم  هناخباتک  یطخ  هخسن  ص 54 ، ج 3 ، دیحوت ، حرش  - 1211

لصف 15، تفه ،  طمن  تاراشا ،  حرش  یلاعت .  قح  ملع  ثحب  موس  فقوم  موس  رفس  ص 176 و 284 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  - 1212
.20

 . یلاعت قح  ملع  ثحب  لصف 12  موس ،  فقوم  موس ،  رفس  ص 277 و 263 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  - 1213

لصف 12. موس ،  فقوم  موس ،  رفس  ص 280 و 290 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  - 1214

ماعنا 59. تسین ..  هاگآ  اهنآ  رب  یسک  وا  زج  تسوا .  دزن  بیغ  ياهدیلک  و  - 1215

مییادخ زا  ام  یتسارب  - 1216
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هرقب 156. میدرگ .  یم  زاب  ادخ  يوس  هب  و 

 . مشش فقوم  موس ،  رفس  ص 423 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  یلاعت .  قح  ملع  رد  358 و 366 ، قارشالا ،  همکح  حرش  - 1217

.اهییوکین ایربک و  دنلب و  ياهلاثم  وکین و  ياهمان  تسوا  يارب  سپ  - 1218

هنیآ رد  ضیف  ینعی ،  تفرگ .  قـلعت  موـلعم  هب  ملع  تشگ ،  رادـیدپ  ضرعلاـب  دوـجو  درک و  یلجت  سدـقم  ضیف  هـب  نوـچ  - 1219
 . تشگ رهاظ  ضرعلاب  ضیفتسم  دوجو 

هب ضیف  هیدـییقت ،  تیثـیح  نودـب  ینعی  تشگ ،.  رادـیدپ  تاذـلاب  تادوجوم  دوجو  درک و  یلجت  سدـقم  ضیف  هب  نوچ  و  - 1220
 . تفرگ قلعت  اتاذ  ضیفتسم 

 . یلاعت قح  تافص  ثحب  مود  فقوم ،  موس ،  رفس  ص 118 ، ج 6 ، هعبرا ،  رافسا  - 1221

ققحم دوجوم و  هدرک  تعاطا  ار  یهلا  نامرف  زیچ  نآ  شاب ،  دیوگب : تسا  هدرک  ارنآ  ققحت  هدارا  هک  يزیچ  هب  هاگره  سپ  - 1222
.ددرگ

ثیدح 1. هبالا ،  فرعی  هنا ال  باب  دیحوت ، باتک  ص 4 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1223

ثیدح 1. لیذ  هب ،  فرفیال  هنا  باب  دیحوت ، باتک  ص 85 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1224

ص 233 و 234. یفاک ،  لوصا  حرش  - 1225

باب 41. ص 290 . دیحوت ، - 1226

ص 233 و 234. یفاک ،  لوصا  حرش  - 1227

.4 دیدح ، تسامش .  اب  وا  دیشاب  هک  اج  ره  - 1228

.88 صصق ،  تسا .  هدنوش  دوبان  زیچ  همه  وا  تاذ  زج  - 1229

.ظفاح .ار  ماد  تستسدب  داب  هشیمه  اجناک  نآ :  مود  عرصم  - 1230

دوـب اـجک  دـنیرفایب  ار  ناگدـیرفآ  هکنآ  زا  شیپ  وـت  راـگدرورپ  دندیـسرپ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  هدـش  تیاور  - 1231
يربا رد  : دومرف

هیلع هللااهمحر  ینیمخ  ماما  ثیدح  نیعبرا  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1038زکرم  هحفص 1026 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ترابع رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 12 ، ج 4 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنسم ، ص 54 . ج 1 ، یلائللا ،  یلاوع  . 

1299 ات 1232

 : لاق قلخلا ؟  قلخی  نا  لبق  هسفنب  افراع  لجوزع  هللا  ناک  له  مالـسلا :  هیلع  اضرلا ، نسحلا  اـبا  تلاـس  لاـق :  نانـس  نبا  نع  - 1232
هتردـق وه ؛ هسفن  هسفن و  وه  اهنم ؛ بلطی  اهلاسی و ال  نکی  مل  هنال  کلذ ،  یلا  اجاتحم  ناک  ام  لاـق :  اهعمـسی ؟ اـهاری و  تلق :  معن . 

راتخا ام  لواف  فرعی .  مل  همـساب  عدی  مل  اذا  هنال  اهب ، هوعدی  هریغل  ءامـسا  هسفنل  راتخا  هنکلو  هسفن ،  یمـسی  نا  جاتحی  سیلف  هذـفان 
نب دمحم  زا  .ء  یش  لک  یلع  الع  هئامسا ،  لوا  وه  میظعلا ؛  یلعلا  همسا  هللا و  هانعمف  .اهلک  ءایشالا  یلعا  هنال  میظعلا ،  یلعلا  هسفنل : 
دوخ تاذ  زا  دنیرفایب  ار  ناگدیرفآ  هکنآ  زا  شیپ  لجوزع  يادخ  ایآ  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  هدش  تیاور  نانس 
دوخ يارب  اما  دـهن ؛ مان  ار  دوخ  تاذ  هک  تشادـن  نآ  هب  يزاین  : دومرف دینـش ؟ یم  دـید و  یم  ارنآ  متفگ :  يرآ .  : دومرف دوب ؟ هاـگآ 

نیتسخن و  تشگ .  یمن  هتخانـش  دش  یمن  هدـناوخ  دوخ  مسا  هب  وا  رگا  اریز  دـنناوخب ، اهمان  نآ  هب  ار  وا  نارگید  ات  دـیزگرب  ییاهمان 
گرزب میظع  یلع  وا  مسا  تسا و  هللا  وا  ياـنعم  تسا .  زیچ  همه  زا  رترب  وا  هچ  دوب ، دوب  میظع  یلع  دـیزگرب  دوـخ  يارب  هک  یمـسا 

ص ج 1 ، یفاک ،  لوصا  تسا .  هتفای  يرترب  يزیچ  همه  رب  وا  تسوا .  مان  نیتسخن  نآ  و  تسا ؛  ردقگرزب  هبترم 
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ثیدح 2. ءامسالا ، ثودح  باب  دیحوت ، باتک  ، 113

.38 ص 33 ، هیالولا ،  هقالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  - 1233

.36 رون ، - 1234

.9 مجن ،  .دوب ) رتکیدزن  ای  نامک  ود  هلصاف  هب  سپ  دش ، رتکیدزن  کیددزن و  سپس  - 1235

هنیآ ره  دریگارف  ار  وا  گرم  هاگنآ  تسوا و  لوسر  ادـخ و  يوس  هب  رجاهم  هکیلاـح  رد  شا  هناـخ  زا  دور  نوریب  سک  ره  و  - 1236
.100 ءاسن ، تسادخ .  اب  وا  شاداپ 

 . جارعم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یلاعت  قح  باطخ  ایب ، شیپ  - 1237

يزیچ یـصخش  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دافم  و  هیدوت .  یتح  تذـخا  ام  دـیلا  یلع  یهقف :  روهـشم  هدـعاق  نیا  هب  تسا  هراشا  - 1238
دئاوع هب  دینک  عوجر  عالطا  يارب  .دنا  هدرک  یقیقد  لصفم و  ياهثحب  هدعاق  نیا  ناهیقف  .دزادرپب  ار  نآ  هک  تسوا  هدـهع  رب  تفرگ 

ص 47 و 49. ج 4 ، يدرونجب ،  هللا  هیآ  هیهقفلا ،  دعاوقلا  هدئاع 33 . یقارن ،  دمحا  الم  مایالا ، 

، رخآ لوا و  رد  تسا  دنوادخ  صاخ  شیاتس  و  مهاوخ ؛  یم  شزوپ  یلهاک  یتسس و  شزغل و  ببس  هب  دنوادخ  هاگرد  زا  - 1239

ثیدح 4. حورلا ،  باب  دیحوت ، باتک  ص 134 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1240

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  نووری  سانلا  نا  هللا ،  لوسر  نبای  مالـسلا :  هیلع  اضرلل  تلق  لاق  دـلاخ ، نب  نیـسحلا  نع  - 1241
رب رم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  ثیدحلا .  لوا  اوف  ذح  دقل  هللا !  مهلتاق  لاقف :  هتروص .  یلع  مدآ  قلخ  لجوزع  هللا  نا  لاق : 

کهجو هللا  حبق  هبحاصل :  لوقی  امهدحا  عمسف  ناباستی ،  نیلج 
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 . هتروص یلع  مدآ  قلخ  لجوزع  هللا  ناف  کیخال ،  اذـه  لـقت  ـال  هللادـبع ،  اـی  هل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  کهبـشی !  نم  هجو  و 
ثیدح 12. باب 11 ، ص 119 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

ثیدح 4. حورلا ،  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 84 ، ج 2 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1242

ص 78. ییحی ج 1 ، نامثع  قیقحت  هیکم  تاحوتف  ص 235 ، نیهلاتملاردص ج 2 ، میرکلا  نآرقلا  ریسفت  - 1243

ص 26. ج 1 ، عیارشلا ،  للع  ضرالا .  میدا  نم  قلخ  هنال  مدآ  مدآ  یمس  امنا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - 1244

 . هبعک بعک ،  هملک  لیذ  هغللا ،  سوماق  هدئام ،  هروس  هیآ 97  ریسفت  رد  نایبلا ،  عمجم  - 1245

یمن ار  نآ  وا  زج  یـسک  هک  تسا  بیغ  ياهدیلک  وا  دزن  وه و  الا  اهملعیال  بیغلا  حتافم  هدنع  هکرابم و  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 1246
ماعنا 59. .دناد 

.56 ، 54 ، 42 ص 28 ، هیالولا ،  هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  - 1247

هرقب 31. تخومایب  مدآ  هب  ار  اهمسا  همه  و  - 1248

ار نآ  ناسنا  و  دـندرک ، میب  دنداتـسیا و  زاب  نآ  نتـشادرب  زا  میتشاد و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  نیا  اـم  - 1249
بازحا 72. دوب ، نادان  رگمتس و  رایسب  وا  هک  تشادرب 

.88 صصق ،  - 1250

ثیدح 7. رداونلا ، باب  دیحوت ، باتک  ص 145 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  مییام  ادخ  هجو  - 1251

داز نامـسآ ؟  نیمز و  لـها  ناـیم  هتـسویپ  هتـشر  نآ  تساـجک  دـننک ؟ يور  نآ  هب  شناتـسود  هک  ادـخ  هجو  نآ  تساـجک  - 1252
ص 537. نانجلا ،  حیتافم  ص 399 ، باب 11 ، داعملا ،

 ، هیقفلا هرضحیال  نم  دنا  لاثم  نیرترب  - 1253
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ثیدح 1. باب 68 ، قودص ،  خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  هعماج .  هرایز  باب  ص 370 ، ج 2 ،

ثیدح 7. نیملسملا  يذا  نم  باب  رفک ، نامیا و  باتک  یفاک ،  لوصا  - 1254

.36 رون ، - 1255

.2 1 ابن ، گرزب .  ربخ  نآ  زا  دنسرپ ، یم  هچ  زا  - 1256

: دندومرف یم  داب ، وا  رب  ادـخ  دورد  یلع ،  نینم  ؤملا  ریما  تسا ،  هدـیدرگ  لزان  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  قح  رد  هیآ  نیا  - 1257
باب هجحلا ،  باتک  ص 207 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  تسین .  نم  زا  رتمیظع  يربخ  ار  ادخ  و  تسین ؛  نم  زا  رتگرزب  يا  هناشن  ار  ادـخ 

ثیدح 3. هباتک ،...  یف  هللا  اهرکذ  یتلا  تایالا  نا 

.27 مور ،  نیمز .  اهنامسآ و  رد  رترب  لاثم  تسار  وا  ضرالا .  تاومسلا و  یف  یلعالا  لثملا  هلو  هیآ  هب  تسا  هراشا  - 1258

رارق شیوخ  تافـص  ءامـسا و  هنیآ  ار  وا  و  دیرفآ ، شیوخ  عماج  تروص  رب  ار  نیتسخن  مدآ  لماک و  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ  - 1259
دوجو نیا  هب  ناسنا  و  تشگ ،  رهاظ  یناسنا  هئشن  هب  دوب  یهلا  روص  نمکم  رد  قح  ءامسا  زا  هچنآ  همه  تسا :  هتفگ  ریبک  خیش  داد ،

 . تشگ تباث  ناگتشرف  رب  قح  تجح  دیسر و  عمج  تطاحا و  هبتر  هب 

ص 72. ، 29 رجح ، - 1260

ثیدح 1. رشلا ، ریخلا و  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 154 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1261

.دوشیم يوریپ  وا  زا  هک  یسک  - 1262

اهتافـص و اهقئاقح و  یلاـعت و  هئامـسا  باوبا  زا  باب 3 ، ص 187 ، ج 4 ، راونـالاراحب ، دـینک  عوجر  تسخن  لوق  دروـم  رد  - 1263
 ، نایبلا عمجم  هب  دینک  عوجر  مود  لوق  دروم  رد  اهیناعم و 
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.دمح هروس  زا  نمحرلا  هللا  مسب  هیآ  لیذ 

.30 مور ،  - 1264

ثیدح 1. رشلا ، ریخلا و  باب  ، ) دیحوتلا باتک  ، ) ص 171 و 172 ج 2 ، لوقعلا ،  هآرم  - 1265

لئس لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا ،  نع  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع  هدانـساب  یناکـسحلا  مساقلاوبا  مکاحلا  يور  و  - 1266
 ، يرخا هرم  اهنع  لئـس  مث  هنجلا .  لها  یلع  اـهعرف  يراد و  یف  اهلـصا  هرجـش  لاـق :  یبوط .  نع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر 
 ، یبوط زا  ار  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  شناردپ  زا  وا  و  شردپ ،  زا  وا  و  رفعج ، نب  یسوم  زا  یناکسح  مکاح  یلع .  راد  یف  لاقف : 
نآ زا  رگید  راب  سپ  تسا .  نکفا  هیاس  سودرف  لها  رب  نآ  هخاش  تسا و  نم  هناخ  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  : دومرف .دندیـسرپ 

.دعر هروس  هیآ 29  ریسفت  رد  نایبلا ،  عمجم  تسا .  یلع  هناخ  رد  نآ  دومرف : دندیسرپ 

 . تخاس راچد  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  - 1267

 . لیو هملک  لیذ  برعلا  ناسل  نیرحبلا و  عمجم  - 1268

رفاکلا هیف  يوهی  منهج  یفداو  هنا  تسا :  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  لیو و  هملک  لیذ  طیحملا  سوماق  - 1269
رعق هب  هکنآ  زا  شیپ  دور  یم  نییاپ  نآ  رد  لاس  زییاپ  لهچ  رفاک  هک  منهج  رد  تسا  يا  هرد  لـیو  هرعق .  غلبی  نا  لـبق  اـفیرخ  نیعبرا 

ص 140. ج 3 ، ریبک ، ریسفت  ص 93 ، ج 1 ، نیلقثلا ،  رون  ریسفت  دسرب ، نآ 

.دوجولا هلصا  ثحب  هعبرا ج 1 ، رافسا  .دعب  هب  ص 292  ج 2 ، هعبرا ،  رافسا  - 1270

هعبرا رافسا  - 1271
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لوصف 25 و 29. ص 292 ، ج 2 ،

 . مود لصف  متشه ،  فقوم ،  موس ،  رفس  ص 58 و 62 ، ج 7 ، هعبرا ،  رافسا  - 1272

یقرواپ 23. ثیدح 3 ، ءاسن 72 و  - 1273

یقرواپ 6. ثیدح 14 ، 78 و  ءاسن ، - 1274

ص 62 و 78 و 79. ج 2 ، مالکلا ،  ملع  یف  ص 239 و 240 . دارملا ، فشک  - 1275

یقرواپ 37. ثیدح 21 ، 70 و  هدئام ،  - 1276

،14 ، 13 ، 2 لوصف :  صوصخ  هب  لوـلعم ،  تلع و  ثحب  مشـش ،  هلحرم  مود ،  رفـس  .دـعب  هب  ص 127  ج 2 ، هعبرا ،  رافـسا  - 1277
لصف 3. مراهچ ،  فقوم  موس ،  رفس  دعب  هب  و ج 6 ص 320  . 29 ، 28 ، 26 ، 25

ص هینـسلا ،  رهاوجلا  ینم .  کتائیـسب  یلوا  تناو  کنم  کتانـسحب  یلوا  انا  مدآ  نب  ای  هللا :  لاق  مالـسلا ...  هیلع  اضرلا  نع  - 1278
.279

ثیدح 3. هینلا ،  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 93 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 1279

ثیدح 3. هینلا ،  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 246 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 1280

نیدلاو و نامیالا  مالـسالا و  دیحوتلا و  ترـشنل  هلمح ،  لجوزع  هللا  یناتا  يذـلا  یملعل  تدـجو  ول  مالـسلا :  هیلع  لاق  مث  ... 1281-
ص 526. ج 4 ، آرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ...دمصلا  نم  عئارشلا 

.داب وا  نادناخ  نآ و  هب  هدننک  راکشآ  راثن  دورد  مالس و  نیرتهب  - 1282

ص 248. یفاک ،  لوصا  حرش  - 1283

.دـحا اوفک  هل  نکی  مل  دـلوی و  مل  دـلی و  مل  لاقف :  هرـسف  مث  دمـصلا  هللا  دـحا ، هللا  لاقف  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 1284
ج ناهرب ،  ریسفت  ثیدح 3 . باب 4 ، ص 91 ، قودص ،  دیحوت 
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ص 525. ، 4

یش ء هلثمک  سیل  لجوزع :  هللا  لوقل  قفاوم  حیحص  ینعم  وه  هیلا  دومـصملا  دیـسلا  وه  دمـصلا  نا  مالـسلا :  هیلع  رقابلا  لاق  - 1285
ثیدح 2. دمصلا ، لیوات  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 124 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا 

تسا و وگ  حـیبست  ار  دـنوادخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  میکحلا .  زیزعلا  وه  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  ام  هللا  حبـس  - 1286
.اناد ياناوت  تسوا 

ناروناج و ناتخرد و  اههوک و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  تسا و  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  ینیب  یمن  اـیآ  1287-
.18 جح ،  .دننک  یم  هدجس  ار  ادخ  نامدرم  زا  رایسب 

ثیدح 3. هبسنلا  باب  دیحوتلا ، باتک  ص 248 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 1288

 ، لمن .دنزاسسن  ناتلامیاپ  هتسنادن  وا  نایهاپس  نامیلـس و  ات  دییآ  رد  شیوخ  ياه  هناخ  هب  ناگچروم  يا  تفگ :  يا  هچروم  - 1289
.18

یم هدـنز  نیمز ،  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  .ریدـق  یـش ء  لک  یلع  وه  تیمی و  ییحی و  ضرالا  تاومـسلا و  کلم  هل  - 1290
 . تساناوت يراک  ره  رب  وا  و  دناریم ، یم  دنک و 

.3 دیدح ، تساناد .  زیچ  همه  هب  وا  و  ناهنپ ؛  راکشآ و  نایاپ و  زاغآ و  تسوا  - 1291

تـسد هچ  شردـق ؛  تسا  گرزب  هچ  شتردـق ؛  تسا  لـیلج  هچ  شا ،  هبترم  تسا  دـنلب  هـچ  تـسا  دـنوادخ  هزنم  كاـپ و  - 1292
 . شهاگرد تسا  دنلب  هچ  و  شتکوش ؛  تسا  ینتفایان 

لزنی ام  اهنم و  جرخی  ام  ضرالا و  یف  جلی  ام  ملعی  شرعلا  یلع  يوتـسا  مث  مایا  هتـس  یف  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  وه  - 1293
اهیف جرعی  ام  ءامسلا و  نم 
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رارق رـشع  رب  سپـس  دـیرفآ ؛ زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هکیـسک  تسوا  .ریـصب  نولمعت  اـمب  هللا  متنک و  اـم  نیا  مکعم  وه  و 
اب وا  دیشاب  اج  ره  .دنادب و  دور ؛ الاب  نآ  رد  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  هچ  ره  دوش و  نوریب  نآ  زا  دور و  ورف  نیمز  هب  هچ  ره  تفرگ . 

دیدح 4. تسانیب .  دینکیم  هچنآ  هب  وا  تسامش 

.دیدح هروس  ریسفت  ، 164 ص 160 ، ج 6 ، نیهلاتملاردص ،  ریسفت  ص 250 و 249 ، یفاک ،  لوصا  حرش  - 1294

.5 نمحرلا ،  تسا .  يراک  هب  زور  ره  وا  - 1295

وا يوـس  هب  اـهراک  تسار و  دـنوادخ  نیمز  اهنامـسآ و  یهاـشداپ  .رومـالا  عـجرت  هللا  یلا  ضرـالا و  تاومـسلا و  کـلم  هل  - 1296
.5 دیدح ، .دنوش  هدنادرگزاب 

 . بش رد  ار  زور  دنک و  یم  لخاد  زور  رد  ار  بش  .رودصلا  تاذب  میلع  وه  لیللا و  یف  راهنلا  جلوی  راهنلا و  یف  لیللا  جـلوی  - 1297
دیدح 6. تسا .  هاگآ  تساه  هنیس  رد  هچنآ  هب  وا  و 

.ءاسن هروس  هیآ 79  زا  سابتقا  - 1298

یقرواپ 13. ثیدح 17 ، - 1299
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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
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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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