




مالسلا هیلع  نامز ماما  نوماریپ  هتکن  کی  رازه و 

: هدنسیون

اضرهش یتمحر  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سّدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  38رازه و 

باتک 38تاصخشم 

ردپ تداهش  ات  تدالو  38زا 

38هتکن

مالسلا هیلعيدهم  زا  نخس  همه  نیا  ارچ  38هتکن 1 

عولط راظتنا  39مشچ 

مالسلا هیلعيدهم  تسام  زا  39هتکن 2 

! نم ِرسپ  39هتکن 3 

دنوادخ ياهتمعن  زا  39هتکن 4 

مالسلا هیلعنیسح  ِنادنزرف  زا  39هتکن 5 

دینیبیمن ار  وا  39هتکن 6 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ماما -  نتفای  يارب  یسابع  ِتموکح  شالت  39هتکن 7 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ماما -  ِردام  ِندوب  رظن  ِتحت  40هتکن 8 

باّذک رفعج  ناحتما  40هتکن 9 

یناهنپ ِتدالو  40هتکن 10 

ترضح ِردام  ِمان  41هتکن 11 

مالسلا هیلعترضح  ِردام   13 41هتکن 12 / 

ترضح ِردام  تیّلم  42هتکن 14 

لیقص مالسلا ؛ اهیلعترضح  ِردام  ِباقلا  زا  یکی  ِهجو  42هتکن 15 

تدالو ِندوب  یفخم  42هتکن 16 

تدالو ِندوب  یفخم  42هتکن 17 

تدالو ِربخ  43هتکن 18 
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رون 43ِتدالو 

ماما ِدالیم  43هتکن 19 

نابعش همین  رد  ّدلوت  43هتکن 20 

نابعش همین  ِتلیضف  43هتکن 21 

نابعش همین  ِتلیضف  43هتکن 22 

نابعش همین  ِتلیضف  44هتکن 23 

نابعش همین  ِتلیضف  44هتکن 24 

مالسلا هیلعماما  ِّدلوت  زا  یشرازگ  44هتکن 25 

تدالو ِناتساد  45هتکن 26 

نوتاخ همیکح  ِتیاور  46هتکن 27 

مالسلا هیلعماما  ِيارب  هقیقع  47هتکن 28 

! طلغ يرادنپ  47هتکن 29 

! ام ِکچوک  ِيالوم  47هتکن 30 

؟ تسیک رمالابحاص  47هتکن 31 

ّدلوت ِدهاش  47هتکن 32 

دولوم ِیفّرعم  47هتکن 33 

ّدلوت دِهاش  47هتکن 34 

ّدلوت ِدهاش  48هتکن 35 

!؟ هنوگچ یناهنپ ؛ ِتدالو  48هتکن 36 

مالسلا هیلعماما  ِيرادهگن  ّدلوت و  ِناکم  48هتکن 37 

نایعیش ِتنحم  تریح و  هرود  48هتکن 38 

یلاسدرخ رد  تماما  49هتکن 39 

باقلا 49مان و 

مالسلا هیلعمئاق  ِبقل   41 49هتکن 40 /
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مالسلا هیلعيدهم  ِبقل  49هتکن 42 

؟ رظتنم ارچ  50هتکن 43 

ترضح ِكرابم  ِمان  50هتکن 44 

ترضح نآ  ِباقلا  50هتکن 45 

ترضح نآ  ِباقلا  ِهجو  50هتکن 46 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِباقلا  فاصوا و  یماسا و  50هتکن 47 

مالسلا هیلعماما  ِباقلا  51هتکن 48 

مالسلا هیلعترضح  ِباقلا  ِضعب  ات 117  51هتکن 49 

ابرلد 52لامج 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِلئامش  52هتکن 118 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِلئامش  52هتکن 119 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِهیبش  52هتکن 120 

تروص شوخ  ابیز و  52هتکن 121 

یناشیپ هداشگ  52هتکن 122 

تماق هنایم  53هتکن 123 

صوصخم ِلاخ  ود  ياراد  53هتکن 124 

مالسلا هیلعنامز  ماما  يرهاظ  ِلیامش  زا  53هتکن 125 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِلئامش  53هتکن 126 

نابات ِهام  نوچمه  53هتکن 127 

ترضح ِتایصوصخ  لیامش و  53هتکن 128 

! هام هراپ  54هتکن 129 

تروص ِششخرد  54هتکن 130 

مالسلا هیلعترضح  ِمادنا  54هتکن 131 

وا هناشن  54هتکن 132 
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قشع زا  55نخس 

نّنست لها  نابز  زا  55هتکن 133 

ترضح ِياههناشن  55هتکن 134 

وا ياهیگژیو  زا  55هتکن 135 

مالسلا هیلعماما  هداعلا  قوف  ِتردق  تکوش و  55هتکن 136 

وا ِقاتشم  تشهب  55هتکن 137 

تشهب ِتاداس  56هتکن 138 

تشهب لها  سوواط  56هتکن 139 

... تسا هنوگ  نیا  56هتکن 140 

مالسلا هیلعيدهم  ِتافص  زا  56هتکن 141 

مالسلا هیلعماما  ِتفص  56هتکن 142 

ترضح ِياهیگژیو  56هتکن 143 :

ماما یفّرعم  57هتکن 144 

مالسلا هیلعماما  هب  همان  57هتکن 145 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِتاصّخشم  57هتکن 146 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِتاصّخشم  57هتکن 147 

ترضح ِيامیس  57هتکن 148 

ماما ِتایصوصخ  زا  58هتکن 149 

ماما ِتایصوصخ  زا  58هتکن 150 

... وا 58هتکن 151 

یقالخا ِتازایتما  اهیگژیو و  58هتکن 152 

ماما ِتخانش  ِشزرا  59هتکن 153 

ماما ِتخانش  ِشزرا  59هتکن 154 

ماما ِتخانش  ِشزرا  59هتکن 155 
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ماما ِتخانش  ِشزرا  59هتکن 156 

ماما ِتخانش  59هتکن 157 

مالسلا هیلعماما  ِتماما  59هتکن 158 

تسا هدش  هتشون  تبیغ  ِعوضوم  رد  هک  ییاهباتک  60هتکن 159 

ینامعن تبیغ  باتک  لیاضف  61هتکن 160 

مالسلا هیلعماما  ِنوماریپ  ِبتک  62هتکن 161 

مالسلا هیلعماما  ِنوماریپ  ِبتک  62هتکن 162 

تافّرشت ِبتک  62هتکن 163 

ترضح ِیگدنز  ياههرود  62هتکن 164 

ءافتخا هرود  62هتکن 165 

ءافتخا هرود  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  63هتکن 166 

! دینک يوریپ  وا  زا  63هتکن 167 

مالسلا هیلعترضح  ِيافتخا  63هتکن 168 

مالسلا هیلعماما  ِنکسم  ناکم و  63هتکن 169 

مالسلا هیلعماما  ِدنزرف  نز و  64هتکن 170 

كاخ رد  65كالفا 

مالسلا هیلعنسح  ماما  ِتیصو  65هتکن 171 

ردپ رکیپ  رب  زامن  65هتکن 172 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِيومع  باّذک  رفعج  66هتکن 173 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِيومع  باّذک  رفعج  66هتکن 174 

باّذک ِرفعج  یمق و  ِنارفاسم  67هتکن 175 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِيریگتسد  ِروتسد  67هتکن 176 

باّذک ِرفعج  68هتکن 177 

لقع مالک و  ملع  خیرات ، هاگدید  68زا 
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181  / 180  / 179 68هتکن 178 /

یمالسا عبانم  مالسلا و  هیلعماما  يربهر  تماما و  69هتکن 182

دوعوم يدهم  تیناّقح  69هتکن 183 

تیودهم نایعّدم  شیادیپ  یجنم و  يدهم و  روهظ  هب  هدیقع  70هتکن 184 

ینید تارکفت  رد  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  لماوع  ریثأت  70هتکن 185 

ناهج ِیجنم  71هتکن 186 

هزجعم ّصن و  72هتکن 187 

مالسلا هیلعيدهم  دوجو  ِتابثا  72هتکن 188 

قَرِف همه  رد  72هتکن 189 

تیودهم گرزب  هفسلف  73هتکن 190 

تماما ساّبعلا و  ینب  75هتکن 191 

خیرات ِلماکت  76هتکن 192 

تیرشب هدنیآ  76هتکن 193 

یناهج ِگرزب  هفسلف  کی  تیودهم ، 78هتکن 194 

خّروم کی  ِلوق  79هتکن 195 

خیرات رد  رثا  79هتکن 196 

مولع ِثراو  79هتکن 197 

تیودهم ِداقتعا  ِرثا  79هتکن 198 

تیودهم هب  داقتعا  هقباس  80هتکن 199 

یهلا ِتّنس  80هتکن 200 

مالسلا هیلعماما  ِلابند  هب  80هتکن 201 

خیرات ِنابز  زا  81هتکن 202 

مالسلا هیلعيدهم  دوجو  ِندوب  یعطق  81هتکن 203 

ترضح نآ  رمع  ِلوط  81هتکن 204 
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هللا همحريرّهطم  داتسا  ِنابز  زا  تّجح  ترضح  ِرمع  هلأسم  82هتکن 205 

بلاج ياهتکن  83هتکن 206 

ترضح رمع  ِلوط  83هتکن 207 

يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ  ِنابز  زا  ترضح  ِرمع  84هتکن 208 

نیرّمعم  210 84هتکن 209 /

یعقاو ریغ  ِياهيدهم  84هتکن 211 

! نیغورد ِياهيدهم  85هتکن 212 

! نیغورد ِياهيدهم  86هتکن 213 

! نیغورد ِياهيدهم  86هتکن 214 

ینامسآ بتک  رد  مالسلا  هیلعنامز  86ماما 

فالختسا 86هتکن 215 

ینآرق ياهشیدنا  87هتکن 216 

مالسا ِیلومشناهج  87هتکن 217 

نآرق ِشزومآ  87هتکن 218 

دوعوم ِتراشب  نآرق و  87هتکن 219 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  87هتکن 220 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  87هتکن 221 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  88هتکن 222 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  88هتکن 223 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  88هتکن 224 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  88هتکن 225 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  88هتکن 226 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  88هتکن 227 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  89هتکن 228 
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مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  89هتکن 229 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  89هتکن 230 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  89هتکن 231 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  89هتکن 232 

ادخ ِتّجح  89هتکن 233 

رون هیآ  90هتکن 234 

نشور ياهیآ  91هتکن 236 

تیودهم هشیدنا  هشیر  92هتکن 237 

نآرق رد  مالسلا  هیلعيدهم  92هتکن 238 

نآرق رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  92هتکن 239 

یهلا ناحتما  92هتکن 240 

مالسا نید  يرترب  93هتکن 241 

نآرق رد  روهظ  ياههناشن  93هتکن 242 

تایآ ِّققحت  93هتکن 243 

نیمز ِندومن  هدنز  93هتکن 244 

اهنییآ همه  رب  هبلغ  94هتکن 245 

بلق ِتواسق  94هتکن 246 

255  / 254  / 253  / 252  / 251  / 250  / 249  / 248 94هتکن 247 /

بیغ هب  نامیا  96هتکن 256 

بیغ زا  دارم  97هتکن 257 

نآرق زا  97هتکن 258 

نآرق رد  راظتنا  97هتکن 259 

نآرق ِلوق  97هتکن 260 

نآرق ِلوق   262 98هتکن 261 /
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نآرق تماما و  98هتکن 263 

رصعلا هکرابم و  هروس  98هتکن 264 

نآرق ِلیوأت  98هتکن 265 

نآرق مالسلا و  هیلعماما  99هتکن 266 

دیون تشترز و  99هتکن 267 

روهظ دیون  روبز و  99هتکن 268 

روهظ ِدیون  تاروت و  99هتکن 269 

روهظ ِدیون  لیجنا و  100هتکن 270 

نایدا ِبتک  رد  ترضح  ِیماسا  100هتکن 271 

یسدق ِثیداحا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  100هتکن 272 

یسدق ِثیداحا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  100هتکن 273 

یسدق ِثیدح  رد  101هتکن 274 

تایاور رد  مالسلا  هیلعنامز  101ماما 

تّما ِتماما  101هتکن 275 

قح ِنخس  101هتکن 276 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِنانیشناج  101هتکن 277 

یهلا ِتّجح  دوجو  ِترورض  101هتکن 278 

روهظ زا  ربخ  102هتکن 279 

تّنس لها  ِمالک  رد  مالسلا  هیلعماما  102هتکن 280 

ماما دوجو  ِموزل  102هتکن 281 

... تسا هنوگ  نیا  102هتکن 282 

زراب هناشن  ود  102هتکن 283 

هدرتسگ ِشناد  102هتکن 284 

... وا يادف  مردپ  103هتکن 285 
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دنوادخ لباقم  ینتورف  103هتکن 286 

اهیکین ِيوس  هب  هدنباتش  103هتکن 287 

مالسلا هیلعماما  ِلیاضف  103هتکن 288 

تفر دهاوخ  ورف  ماما  نودب  نیمز  103هتکن 289 

ناگدنب رب  ادخ  ِبضغ  103هتکن 290 

ننس لها  بتک  رد  ماما  103هتکن 291 

راکنا رارقا و  104هتکن 292 

! دّمحم هس  104هتکن 293 

ننست لها  بتک  رد  ماما  104هتکن 294 

ننست لها  بتک  رد  ماما  104هتکن 295 

ننست لها  بتک  رد  ماما  104هتکن 296 

نّنست لها  ِبتک  رد  ماما  104هتکن 297 

نیملسم ِنیب  روهشم  مالسلا  هیلعماما  ِروهظ  104هتکن 298 

الب عفد  104هتکن 299 

تمدخ ِيوزرآ  105هتکن 300 

تّنس باتک و  هب  ملع  105هتکن 301 

نّنست لها  ِتایاور  رد  مالسلا  هیلعماما  105هتکن 302 

یصخش ای  یعون  ِيدهم  106هتکن 303 

هیعون ِتیودهم  106هتکن 304 

یناگمه ِلوبق  107هتکن 305 

نّنست ِناهج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  107هتکن 306 

نیمز رد  ادخ  تّجح  107هتکن 307 

تیودهم ِتایاور  107هتکن 308 

ثیدح ِرتاوت  108هتکن 309 
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مالسلا هیلعماما  ِبیغ  ِملع  108هتکن 310 

ردق ِبش  108هتکن 311 

ماما یمتح  ِدوجو  108هتکن 312 

مالسلا هیلعماما  ِبیغ  ِملع  108هتکن 313 

نامسآ زا  ادن  109هتکن 314 

مایا زا  دوصقم  109هتکن 315 

رون هدراهچ  109هتکن 316 

تیلهاج ِگرم  109هتکن 317 

رمع لوط  109هتکن 318 

تافص صخش و  هب  ماما  ِتخانش  109هتکن 319 

مالسلا هیلعماما  ِتخانش  ِتیمها  109هتکن 320 

راکنا رارقا و  110هتکن 321 

ترضح ِراکنا  110هتکن 322 

ناملسم نمؤم و  110هتکن 323 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِدروم  رد  تایاور  هب  یّلک  یهاگن  110هتکن 324 

اهنامسآ رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  110هتکن 325 

ءایبنا ننس  111هتکن 326 

ءایبنا ننس  111هتکن 327 

لیئارسا ینب  ناناملسم و  111هتکن 328 

رباج ِثیدح  112هتکن 329 

بقاث ِباهش  113هتکن 330 

هّمئا ِنطاب  رهاظ و  113هتکن 331 

بیغ ِملع  114هتکن 332 

لبعِد ِراعشا  114هتکن 333 
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روهظ ِربخ  114هتکن 334 

هلآو هیلع  هللا  یلصیبن  ِلوق  114هتکن 335 

یهلا ِناحتما  114هتکن 336 

مالسلا هیلعریما  ِلوق  114هتکن 337 

مالسلا هیلعریما  ِنابز  زا  115هتکن 338 

مالسلا هیلعماما  ِدوجو  115هتکن 339 

مالسلا هیلعیلع  ترضح  ِلوق  115هتکن 340 

مالسلا هیلعنسح  ماما  ِلوق  115هتکن 341 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ِلوق  115هتکن 342 

دهاجم ِدننام  116هتکن 343 

مالسلا هیلعداّجس  ماما  ِلوق  116هتکن 344 

تالاوم رب  يرادیاپ  116هتکن 345 

مالسلا هیلعرقاب  ماما  ِلوق  116هتکن 346 

مالسلا هیلعماما  ِتمدخ  رد  116هتکن 347 

مالسلا هیلعقداص  ماما  ِلوق  116هتکن 348 

مالسلا هیلعقداص  ماما  هیرگ  117هتکن 349 

رفاک نمؤم و  117هتکن 350 

یهلا هدعو  117هتکن 351 

نید هب  کّسمت  اوقت و  117هتکن 352 

ءایبنا ِياهتّنس  117هتکن 353 

رفج ِباتک  117هتکن 354 

مالسلا هیلعمظاک  ماما  ِلوق  118هتکن 355 

قح هب  مئاق  118هتکن 356 

مالسلا هیلعاضر  ماما  ِلوق  119هتکن 357 
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مان مسج و  119هتکن 358 

كانلوه هنتف  119هتکن 359 

هنتف راهچ  119هتکن 360 

راتشک گنج و  119هتکن 361 

اههنتف زا  دعب  حالصا  120هتکن 362 

مدرم نیب  هنتف  120هتکن 363 

مالسلا هیلعداوج  ماما  ِلوق  120هتکن 364 

ردق ِبش  هب  نامیا  120هتکن 365 

مالسلا هیلعيداه  ماما  ِلوق  120هتکن 366 

مالسلا هیلعيرکسع  ماما  ِلوق  120هتکن 367 

ماما ِتبیغ  121هتکن 368 

قح ِصولخ  121هتکن 369 

تبیغ ِلیالد  زا  یهلا ؛ ِرارسا  121هتکن 370 

! تخس یتبیغ  121هتکن 371 

تبیغ ِلیالد  زا  یهلا ؛ ِرارسا  121هتکن 372 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  121هتکن 373 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  122هتکن 374 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  122هتکن 375 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  122هتکن 376 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  122هتکن 377 

تبیغ ِلیالد  زا  اهناسنا  ِندوب  هشیپ  متس  122هتکن 378 

تبیغ ِلیالد  زا  یناهج  ِیگدامآ  ِمدع  122هتکن 379 

تبیغ ِلیالد  زا  نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ  122هتکن 380 

تبیغ ِلیالد  زا  نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ  123هتکن 381 
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تبیغ ِلیالد  زا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترضح  ِناج  ظفح  123هتکن 382 

تبیغ ِلیالد  زا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترضح  ِناج  ظفح  123هتکن 383 

تبیغ ِلیالد  زا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترضح  ِناج  ظفح  123هتکن 384 

تبیغ ِرصع  124هتکن 385 

تبیغ هفسلف  124هتکن 386 

شیامزآ ِیتخس  124هتکن 387 

مدرم ِشیامزآ  124هتکن 388 

مدرم ِشیامزآ  124هتکن 389 

هقرف 124هتکن 390 72 

یناهج ياهدعو  125هتکن 391 

... ًابیرغ ًادیحو  ًادیرط  126هتکن 392 

ترضح ِندوب  هتخانشان  127هتکن 393 

تبیغ رد  مالسلا  هیلعماما  ِنیشناج  127هتکن 394 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  ترضح  ِفیرش  ِمان  ندرب  ایآ  127هتکن 395 

تبیغ هوحن  127هتکن 396 

تبیغ ِيارب  یگدامآ  127هتکن 397 

! نادان ِنخس  128هتکن 398 

! دینکن راکنا  128هتکن 399 

تبیغ ِتیفورعم  128هتکن 400 

مئاق ِتبیغ  ود  128هتکن 401 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِتبیغ  128هتکن 402 

سیردا ترضح  ِتبیغ  129هتکن 403 

مالسلا هیلعربمایپ  حلاص  ِتبیغ  131هتکن 404 

مالسلا هیلعفسوی  ترضح  ِتبیغ  132هتکن 405 
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مالسلا هیلعیسوم  ترضح  ِتبیغ  132هتکن 406 

ماما ِدوجو  ضرغ  ِضقان  تبیغ  133هتکن 407 

ربا تشپ  ِدیشروخ   410  / 409 133هتکن 408 /

تفرعم ِباجح  133هتکن 411 

... تساماب هشیمه  134هتکن 412 

اهلد زا  هن  ناگدید  زا  ناهن  134هتکن 413 

تبیغ ِناکم  هب  یقیقح  نایلاوم  یهاگآ  134هتکن 414 

نیملاظ نکاسم  زا  يرود  ینیزگهرانک و  134هتکن 415 

یمانمگ 135هتکن 416 

مدرم ِياهشرف  رب  ندراذگ  اپ  اهرازاب و  رد  نتفر  هار  135هتکن 417 

مدرم ِلاح  هب  یهاگآ  135هتکن 418 

تبیغ ِرصع  هب  هعیش  ِدورو  ِيارب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  ِيزاسهنیمز  135هتکن 419 

صاخ ِباّون  يرغص و  135تبیغ 

يرغص تبیغ  135هتکن 420 

 - فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  ِتبیغ  ِزاغآ  136هتکن 421 

لاؤس کی  ِباوج  136هتکن 422 

يرغص تبیغ  هرود  ِياهیگژیو  136هتکن 423 

يرغص ِتبیغ  هناتسآ  رد  هعماج  يرکف  یعامتجا و  یسایس ، تیعضو  137هتکن 424 

صاخ ِباّون  138هتکن 425 

هعبرا ِباّون  138هتکن 426 

باّون ِددع  139هتکن 427 

باّون ِلیاضف  زا  140هتکن 428 

صاخ ِباّون  ِلئاضف  زا  140هتکن 429 

نامثع نب  دّمحم  140هتکن 430 
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مدرم ماما و  نیب  هطساو  140هتکن 431 

مالسلا هیلعماما  ِياعد  140هتکن 432 

مراهچ ِبئان  141هتکن 433 

! تساناوت يراکره  رب  ادخ  141هتکن 434 

یتخبون لهسوبا  141هتکن 435 

؟ لاس ای 75   70 يرغص ؛ تبیغ  ِتّدم  142هتکن 436 

بارس ِناتساد  142هتکن 437 

يربک 142تبیغ 

يربک ِتبیغ  143هتکن 438 

تباین ِعاونا  143هتکن 439 

هّماع ِتباین  143هتکن 440 

همه ِتموکح  143هتکن 441 

همه ندیسر  تموکح  هب  144هتکن 442 

!؟  تبیغ رصع  رد  مایق  تیعونمم  144هتکن 443 

موصعم ماما  ورملق  رد  تلاخد  تبیغ ، رصع  رد  تموکح  لیکشت  150هتکن 444 

تبیغ هرود  رد  یمالسا  ِتموکح  151هتکن 445 

تبیغ ِنامز  رد  یمالسا  ِتموکح  152هتکن 446 

يربک تبیغ  نارود  رد  هعیش  تهاقف  زکارم  هیملع و  ِياههزوح  152هتکن 447 

قح هفیلخ  152هتکن 448 

(673) داژن يدمحا  رتکد  ياقآ  مرتحم ، روهمج  سیئر  مایپ  153هتکن 449 

هعیش ِّصاخ  ِمیهافم  زا  153هتکن 450 

ماما ِتراظن  158هتکن 451 

بیاغ ماما  زا  هدافتسا  159هتکن 452 

تبیغ ناحتما و  160هتکن 453 
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تبیغ ِتمکح  160هتکن 454 

مایق هب  ِتوعد  160هتکن 455 

یمالسا ِتموکح  161هتکن 456 

ءارضخ هریزج  161هتکن 457 

ءارضخ هریزج  مقس  تحص و  161هتکن 458 

ءارضخ هریزج  ِناتساد  162هتکن 459 

هداز نسح  همالع  نابز  زا  ءارضخ  هریزج  162هتکن 460 

تالّسوت 163تافّرشت و 

ضیرم يافش  163هتکن 461 

یلقره ِيافش  164هتکن 462 

ضیرم ِيافش  164هتکن 463 

رصع یلو  ترضح  اب  تاقالم  165هتکن 464 

راضتحا ماگنه  رای  ِرادید  165هتکن 465 

نامز ِرضخ  165هتکن 466 

جولفم ِيافش  166هتکن 467 

مولعلارحب 166هتکن 468 

مولعلارحب 167هتکن 469 

رگید یفّرشت  167هتکن 470 

زود هنیپ  میرک  دیس  167هتکن 471 

هللا همحریبارتوبا  موحرم  زا  ياهرطاخ  168هتکن 472 

فّرشت ود  رکذ   474 169هتکن 473 /

هللا همحرینادمه  یلع  اّلم  دنوخآ  170هتکن 475 

ریبعت باوخ و  171هتکن 476 

فیلأت هزیگنا  171هتکن 477 
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راظتنا 172ِتلیضف 

راظتنا ینعم  172هتکن 478 

رظتنم ِشاداپ  172هتکن 479 

راظتنا ِلاح  172هتکن 480 

راظتنا ِنایرج  172هتکن 481 

دراد ینالوط  رایسب  هنیشیپ  جرف  راظتنا  173هتکن 482 

... راظتنا هنوگ  نیا  173هتکن 483 

! دماین مه  زورما  173هتکن 484 

جرف ِراظتنا  173هتکن 485 

لمع راظتنا و  173هتکن 486 

راظتنا ِعاونا  174هتکن 487 

گرزب راظتنا  تاصّخشم  174هتکن 488 :

راظتنا عون  ود  175هتکن 489 

جرف ِراظتنا  176هتکن 490 

جرف راظتنا  176هتکن 491 

جرف يارب  اعد  177هتکن 492 

... ام ِرما  ِرظتنم  177هتکن 493 

ادخ ِلوق  177هتکن 494 

رِظتنم ِشزرا  177هتکن 495 

راظتنا ِتلیضف  178هتکن 496 

راظتنا تیالو و  178هتکن 497 

قح ِتلود  ِراظتنا  رد  178هتکن 498 

مدرم نیرتزیگناتفگش  178هتکن 499 

! تسا بوخ  ردقچ  178هتکن 500 
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يرای يوزرآ  179هتکن 501 

لامعا ِیلوبق  179هتکن 502 

تموکح ِتقو  179هتکن 503 

تردق ِّدحرس  ات  ششوک  179هتکن 504 

مالسلا هیلعحون  تّوبن  ِندش  راکشآ  180هتکن 505 

! اهوگغورد 181هتکن 506 

.... دناهنوگنیا یعقاو  181نارظتنم 

512  / 511  / 510  / 509  / 508 181هتکن 507 /

نایعیش رب  ترضح  ِقوقح  182هتکن 513 

ناحتما اب  راظتنا  183هتکن 514 

راظتنا لها  ِناحتما  183هتکن 515 

نارظتنم ِفیاظو  183هتکن 516 

ردص حرش  184هتکن 517 

! روای نویلیم  دصراهچ  184هتکن 518 

ناگدننک هلجع  184هتکن 519 

لمع همان  هضرع  185هتکن 520 

تبیغ ِرصع  ِياعد  185هتکن 521 

؟ تسین زیاج  تیم  دیلقت  ارچ  186هتکن 522 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِمایق  ِتیهام  186هتکن 523 

دقتعم ِنامدرم  188هتکن 524 

نارظتنم ِفیاظو  188هتکن 525 

روهظ ِعناوم  189هتکن 526 

تبیغ رصع  رد  نید  ِيرادهگن  189هتکن 527 

راظتنا نامیا و  189هتکن 528 
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وا هیاس  رد  همه  189هتکن 529 

روهظ ات  هیقت  190هتکن 530 

! دیشاب ناتنید  ِبقارم  190هتکن 531 

نید هب  کّسمت  190هتکن 532 

... نابز و ِظفح  190هتکن 533 

مدرم ِمایق  ترضح و  ِمان  191هتکن 534 

نینمؤملاریما 191هتکن 535 

تیب لها  مئاق  ِيوریپ  191هتکن 536 

جح ِمسوم  رد  روضح  191هتکن 537 

نارکمج سّدقم  دجسم  نارظتنم ؛ 191هاگداعیم 

نارکمج دجسم  ِيانب  روتسد  ِیگنوگچ  191هتکن 538 

طاشن ِبش  193هتکن 539 

اهنشج ِمایپ  194هتکن 540 

مسارم ِمسج  حور و  194هتکن 541 

یگشیمه ِروضح  194هتکن 542 

ناوج ِراّوز  194هتکن 543 

؟ دنفلاخم ارچ  195هتکن 544 

... دوشیم هنوگ  نیا  195نامزلارخآ 

مالسلا هیلعماما  ِروهظ  ِياههناشن  ات 674  195هتکن 545 

خرس ِداب  198هتکن 675 

عقوم یب  ِناراب  198هتکن 676 

عقومیب ِناراب  198هتکن 677 

مق رهش  رد  ملع  روهظ  198هتکن 678 

نامزلا رخآ  198هتکن 679 
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مشاه ینب  زا  یناوج  198هتکن 680 

نامزلا رخآ  رد  نارهت  198هتکن 681 

نامزلا رخآ  ِناهیقف  199هتکن 682 

نامزلا رخآ  ِعاضوا  زا  199هتکن 683 

نامزلا رخآ  199هتکن 684 

نامزلا رخآ  199هتکن 685 

نامزلا رخآ  199هتکن 686 

نامزلا رخآ  200هتکن 687 

نامزلا رخآ  200هتکن 688 

نامزلا رخآ  200هتکن 689 

روهظ ِياههناشن  200هتکن 690 

روهظ ِياههناشن  زا  200هتکن 691 

روهظ ِياههناشن  زا  200هتکن 692 

روهظ ِياههناشن  زا  200هتکن 693 

700  / 699  / 698  / 697  / 696  / 695 201هتکن 694 /

روهظ ِياههناشن  زا  201هتکن 701 

روهظ ِياههناشن  زا  201هتکن 702 

روهظ ِياههناشن  زا  201هتکن 703 

نوتاّقو 201هتکن 704 

یناهگان ِرما  201هتکن 705 

روهظ ِياههناشن  زا  روظنم  201هتکن 706 

!؟ تمایق ای  روهظ  ِياههناشن  202هتکن 707 

روهظ ِياههناشن  فیرحت و  لعج و  203هتکن 708 

روهظ ِیمتح  ِياههناشن  203هتکن 709 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


روهظ نامز  ندوبن  صخشم  204هتکن 710 

روهظ ِياههناشن  ِرامش  204هتکن 711 

! مزال هن  دیفم  هن  205هتکن 712 

یمتَح ریغ  یمتَح و  ِياههناشن  205هتکن 713 

؟ دنرادقم هچ  هب  یمتح  ِياههناشن  205هتکن 714 

يّداعِریغ ِياههناشن  206هتکن 715 

ینایفس ِجورخ  206هتکن 716 

ءادیب رد  فسخ  207هتکن 717 

خرس ِخلم  207هتکن 718 

هیکز ِسفن  ِلتق  208هتکن 719 

ینامسآ هحیص  ات 725  208هتکن 720 

هتکن دنچ  ِيروآدای  ات 728  209هتکن 726 

لاّجد جورخ  ات 731  210هتکن 729 

لاّجد جورخ  212هتکن 732 

ناسارخ زا  هایس  ِياهمچرپ  ِندمآ  رد  213هتکن 733 

فوسک فوسخ و  214هتکن 734 

روج ملظ و  زا  ناهج  ِندش  ریگارف  215هتکن 735 

روهظ ِتقو  215هتکن 736 

روهظ ِتقو  215هتکن 737 

روهظ ِنازاس  هنیمز   740  / 739 216هتکن 738 /

یپایپ ِياهناراب  216هتکن 741 

نینوخ ِياهگنج  217هتکن 742 

جوجأم جوجأی و  جورخ  217هتکن 743 

برغم زا  دیشروخ  ِعولط  217هتکن 744 
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ههبش کی  ِّلح  218هتکن 745 

روهظ ِطرش  218هتکن 746 

هقلح نیرخآ  219هتکن 747 

روهظ رد  ِتلادع  219هتکن 748 

روهظ دیحوت و  219هتکن 749 

روهظ گنج و  220هتکن 750 

روهظ زا  لبق  ِعاضوا  220هتکن 751 

روهظ هرود  ِتالاوحا  220هتکن 752 

نامزلا رخآ  هیاسمه و  221هتکن 753 

نامّزلارخآ ِياهیگژیو  زا  221هتکن 754 

نامزلا رخآ  ِعاضوا  زا  221هتکن 755 

هیکز ِسفن  221هتکن 756 

ییاهن ِدیما  221هتکن 757 

ثیبخ ِینایفس  221هتکن 758 

ینایفس تموکح  222هتکن 759 

ینایفس ِجورخ  222هتکن 760 

هلصاف بش  هدزناپ  222هتکن 761 

روهظ هناشن  جنپ  222هتکن 762 

هیکز ِسفن  222هتکن 763 

هیکز ِسفن  222هتکن 764 

روهظ مئالع  زا  222هتکن 765 

روهظ 223ِعیاقو 

! یگنهرف ِبالقنا  کی  223هتکن 766 

؟ تسا هناحّلسم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ِمایق  ایآ  223هتکن 767 
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؟ تسیچ ترضح  نآ  ِتسد  هب  ناطیش  ِندش  هتشک  زا  روظنم  224هتکن 768 

بولق ِفیلأت  224هتکن 769 

نید ِدیدجت  224هتکن 770 

دیدج ِماکحا  225هتکن 771 

يدّمحم ِتّنس  يایحا  ات 775  225هتکن 772 

مالسلا هیلعيدهم  تّما  225هتکن 776 

تلود نیرخآ  225هتکن 777 

! هدژم 225هتکن 778 

روهظ زا  سپ  تینما  226هتکن 779 

ناگدننک تعیب  دادعت  226هتکن 780 

ترضح هبطخ  نیلّوا  226هتکن 781 

نخس نیتسخن  226هتکن 782 

ناگتشرف ِدورف  226هتکن 783 

روهظ ِرصع  رد  تکرب  227هتکن 784 

تعیب 227هتکن 785 

روهظ ِرصع  رد  يزاین  یب  227هتکن 786 

یهدب ِتخادرپ  227هتکن 787 

یناگمه ملع  تمکح و  227هتکن 788 

مالسلا هیلعترضح  ِیشکرکشل  228هتکن 789 

یمومع ِتلادع  228هتکن 790 

يرورض ریغ  ِتانیئزت  228هتکن 791 

قح هب  تواضق  228هتکن 792 

نآرق ِزومر  228هتکن 793 

ینامسآ ِتیاده  228هتکن 794 
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روهظ ِماگنه  رد  ترضح  ّنس  229هتکن 795 

ترضح ِتواضق  229هتکن 796 

! دنکیمن هاوگ  هبلاطم  229هتکن 797 

! تسین هوشر  229هتکن 798 

روهظ ِرصع  رد  هافر  229هتکن 799 

ترضح ِرصع  رد  اهزور  229هتکن 800 

كورتم ِتّنس  يایحا  229هتکن 801 

اهتعدب ِيدوبان  230هتکن 802 

نیمز ِيایحا  230هتکن 803 

تّنس تعدب و  230هتکن 804 

نید ییحم  230هتکن 805 

ربمایپ هریس  اب  راتفر  230هتکن 806 

هویش هریس و  230هتکن 807 

هزات يرما  230هتکن 808 

روهظ ِماگنه  ِعضو  230هتکن 809 

يراوخابر ِنتفر  نیب  زا  231هتکن 810 

دالب ِيدابآ  231هتکن 811 

مکحم ِياهلد  231هتکن 812 

نیمز یمّرخ  231هتکن 813 

نیمز ِيدابآ  231هتکن 814 

تکرب یناوارف و  231هتکن 815 

تکرب ناراب و  231هتکن 816 

شرامش ِنودب  میسقت  231هتکن 817 

بصغ ِتشگرب  231هتکن 818 
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مایق ِماگنه  232هتکن 819 

مایق ِنامز  نمؤم و  232هتکن 820 

داسف زا  دعب  حالصا  232هتکن 821 

روهظ ِعیاقو  زا  232هتکن 822 

مدرم نیب  ِتاواسم  232هتکن 823 

مالسلا هیلعرضخ  ترضح  232هتکن 824 

مالسلا هیلعرضخ  ترضح  233هتکن 825 

هنیکس ِتوبات  233هتکن 826 

لطاب ِتلود  ِنتفر  نیب  زا  233هتکن 827 

یمالسا ِتموکح  طقف  233هتکن 828 

هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  نییآ  ِيریگارف  233هتکن 829 

مالسلا هیلعيدهم  ِتلود  234هتکن 830 

نانمشد ِنتفر  نیب  زا  234هتکن 831 

تّوبن دیحوت و  ِرما  ِيریگارف  234هتکن 832 

روهظ زا  شیپ  ِتایونعم  234هتکن 833 

روهظ زا  سپ  تیونعم  234هتکن 834 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  ِفحصم  235هتکن 835 

متس ینکهشیر  235هتکن 836 

لوقع ِلیمکت  235هتکن 837 

ملع تمکح و  235هتکن 838 

دابع بلق  رد  يزاینیب  235هتکن 839 

هنیکیب ِياهلد  235هتکن 840 

نامیا هضرع  235هتکن 841 

مالسلا هیلعماما  ِتردق  236هتکن 842 
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نید ِتمظع  236هتکن 843 

مالسلا هیلعترضح  ِتموکح  تیونعم و  236هتکن 844 

روهظ ِرصع  رد  236هتکن 845 

مالسلا هیلعمئاق  رب  مالس  237هتکن 846 

مچرپ زازتها  237هتکن 847 

مئاق ِتامالع  237هتکن 848 

هدننکادن ِيادن  237هتکن 849 

روهظ ِعیاقو  زا  238هتکن 850 

تقو ِناگدننک  نییعت  238هتکن 851 

نینرقلاوذ مالسلا و  هیلعماما  ِشور  238هتکن 852 

یگشیمه روضح  238هتکن 853 

روهظ رد  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  238هتکن 854 

... فسوی و ِنهاریپ  239هتکن 855 

روهظ ِتالکشم  239هتکن 856 

ترضح ِتیاده  239هتکن 857 

روهظ ِتقو  ِنییعت  239هتکن 858 

روهظ ِریخأت  ِلیالد  زا  239هتکن 859 

روهظ زا  دعب  مالسلا  هیلعماما  یگدنز  ِتّدم  240هتکن 860 

رفن نیرخآ  240هتکن 861 

جورخ ِتقو  240هتکن 862 

نارای 240باحصا و 

نآرق رد  يدهم  ترضح  ِنارای  ِياهیگژیو  ات 867  240هتکن 863 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِنارای  ِیگژیو  ات 877 10  241هتکن 868 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  داتوا  243هتکن 878 
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مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  بئاصع  243هتکن 879 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  لادبا  243هتکن 880 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  ءابجن  243هتکن 881 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  ءاقفر  243هتکن 882 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  مجاعا  244هتکن 883 

مالسلا هیلعيدهم  ِنارای  244هتکن 884 

هعیش ِناناوج  244هتکن 885 

مالسلا هیلعترضح  ِنارای  244هتکن 886 

نارای ِناحتما  244هتکن 887 

نارای ندمآ  درگ  244هتکن 888 

نارای ِعمج  244هتکن 889 

يدهم ناهارمه  ِياهیگژیو  زا  ییوجادخ  245هتکن 890 

مالسلا هیلعيدهم  ِناهارمه  ِياهیگژیو  زا  یسانشادخ  245هتکن 891 

مالسلا هیلعيدهم  ِناهارمه  ِياهیگژیو  زا  یهاگآ  تریصب و  245هتکن 892 

مالسلا هیلعيدهم  ِناهارمه  ِياهیگژیو  زا  یگدنب  تدابع و  245هتکن 893 

ادخ ِدودح  ناظفاح  245هتکن 894 

مالسلا هیلعيدهم  ِنارای  ِتعاجش  246هتکن 895 

مالسلا هیلعيدهم  ِنارای  ِيربنامرف  246هتکن 896 

قشع ساسارب  يوریپ  246هتکن 897 

نارای زا  يدای  246هتکن 898 

تاساوم راثیا و  247هتکن 899 

یتسیز هداس  دهز و  247هتکن 900 

طابضنا مظن و  247هتکن 901 

نارای هاگتساخ  248هتکن 902 
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ریشمش نارای و  248هتکن 903 

نارای ِفاصوا  رد  248هتکن 904 

«.) دنیادخ هار  رد  ندش  هتشک  دنموزرآ  دننکیم و  اعد  تداهش  يارب  دنراد . ساره  ناشراگدرورپ  يدونشخان  زا  دیالآیمن .... ار  ناشرطاخ  يادخ ، سّدقم  ِتاذ  رد  دیدرت  رابغ  تسا . نهآ  ِياههراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  ینادرم  : » دیامرفیم نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  : » ییوجادخ هتکن 905 :

«.) بش ِنابهار  دنزور و  ِناریش  تسا . نایامن  ناشایناشیپ  رب  هدجس ، ِياج  تسا . هتشگ  سردنم  ناشیاهسابل  هدیسر و  نایاپ  هب  ناشاههشوت  مرگنیم ، فرشا  فجن  رد  ار  شَنارای  مئاق و  ایوگ ، : » دیامرفیم مالسلا  هیلعرقاب  ماما  یگدنب : تدابع و  هتکن 906 :

...«.) دنک یگدنز  ناهارمه  ِناس  هب  دوشیم ، دّهعتم  زین  مالسلا  هیلعماما  دننک . داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  ِهار  رد  دننک و  یگدنز  هداس  دنشوپن ... رخاف  ِياهسابل  دنوشن و  راوس  زاتمم  ِياهبکرم  رب  دنزیرن . قحان  هب  یسک ، ِنوخ  دنیاشگن و  مانشد  هب  نابز  نمادکاپ . دنشاب و  كاپ  تسد  هک  دننکیم  تعیب  ناشِماما  اب  طرش  نیا  اب  نارای  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  ِترضح  یهلا : ِدودح  ِناظفاح  هتکن 907 :

.) رتمکحم اراخ ، ِگنس  زا  ناشیاهناج  دنتسه و  مزر  نادیم  ِناریش  دنراد . درم  لهچ  ِتردق  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِنارای  دنهدیمن . هار  لد  هب  یساره  نمشد  ِهوبنا  زا  و  ( 1204) تسا نهآ  ِياههراپ  ناشیاهلد  دربن . ِياهنادیم  ِنارواگنج  دندرم و  ریلد  مالسلا  هیلعيدهم  ِترضح  ِنارای  هتکن 908 :

«.) دنیوا زا  ِيوریپ  رد  اشوک  رگشالت و  : » هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هدومرف  هب  دنریگیم . یشیپ  رگیدکی  رب  يو ، ِياهروتسد  ِماجنا  رد  وا و  ِهار  ِنازابکاپ  دندوخ و  ِيالوم  ِقشاع  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِنارای  هتکن 909 :

«.) دشاب داد  لدع و  ِتموکح  ِيارب  هتسیاش  يرازگراک  نید و  ِجّورم  دناوتیمن  ددنبیم ، عمط  زآ و  ِورگ  رد  لد  دوشیم و  وسمه  نابلط  ترشع  اب  هک  نآ  هک  ارچ  دنهن ؛ شیوخ  رب  ناهج  ِحلصم  ِمان  دنوش و  لفاغ  نامدرم  ِلاوحا  زا  دنراپس و  یماکداش  شیاسآ و  هب  نت  دنناوتیمن  دوریمن . رتارف  ناشیورد  ِتشیعم  زا  ناشایگدنز  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِنارازگراک  ِتنیز  دهز ، هتکن 910 :

نارای اب  تروشم  249هتکن 911 

اهنیرترب نیرتصلاخ و  249هتکن 912 

نارای هرمز  رد  249هتکن 913 

يرادنید رب  تماقتسا  ربص و  249هتکن 914 

مالسلا هیلعنامز  ماما  مانمگ  ِناروای  249هتکن 915 

مالسلا هیلعيدهم  ناروای  ِيوزرآ  تداهش ، 249هتکن 916 

ترضح ِنارای  249هتکن 917 

نارای هطلس  250هتکن 918 

مالسلا هیلعمئاق  ِباحصا  250هتکن 919 

نارای ِتکرح  250هتکن 920 

نارای هب  روتسد  250هتکن 921 

نارای طّسوت  يرتسگتلادع  250هتکن 922 

مالسلا هیلعماما  ِنارای  251هتکن 923 

ناناوج مالسلا و  هیلعترضح  251هتکن 924 

روهظ رد  نانز  ِشقن  251هتکن 925 

نافلاخم ناقفاوم و  251هتکن 926 
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مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِنافلاخم  251هتکن 927 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِنافلاخم  زا  نابلط  تحار  252هتکن 928 

ناشیدنا دومج  252هتکن 929 

هیرتب هقرف  252هتکن 930 

اروشاع ترایز  253هتکن 931 

ترضح ِینید  ِتریس  253هتکن 932 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  هناشن  253هتکن 933 

ترضح ِياههناشن  253هتکن 934 

ادخ باتک  هب  لمع  253هتکن 935 

هاوخریخ ِتسرپرس  253هتکن 936 

ناکین هیور  253هتکن 937 

مالسلا هیلعترضح  ِششخب  253هتکن 938 

ترضح ِششخب  254هتکن 939 

یهلا نامرف  ِقیقد  ِيارجا  254هتکن 940 

قح ِقاقحا  254هتکن 941 

اذغ سابل و  254هتکن 942 

نارای ِلثم  254هتکن 943 

تریصب اوقت و  254هتکن 944 

فوئر هدنشخب و  254هتکن 945 

... درادن یباسح  یسک  اب  255هتکن 946 

هنالداع ِتریس  255هتکن 947 

ریگ همه  ِتلادع  255هتکن 948 

یناگمه ِتلادع  255هتکن 949 

مالسلا هیلعماما  ِتوعد  255هتکن 950 
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مالسلا هیلعماما  ِتّنس  تریس و  255هتکن 951 

یناگمه ِلدع  طسق و  255هتکن 952 

نایعیش ِلاوحا  تیعضو و  زا  یهاگآ  255هتکن 953 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 954 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 955 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 956 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 957 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 958 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 959 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 960 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 961 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  256هتکن 962 

ترضح ِيراپسکاخ  256هتکن 963 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  257هتکن 964 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  257هتکن 965 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  257هتکن 966 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  257هتکن 967 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  257هتکن 968 

نانمشد ّرش  اهيراتفرگ و  زا  نایعیش  ِتاجن  ظفح و  257هتکن 969 

مدرم ِنایم  رد  روضح  258هتکن 970 

مدرم ِنایم  رد  روضح  258هتکن 971 

مدرم ِنایم  رد  روضح  258هتکن 972 

جح ِمسارم  رد  یگشیمه  روضح  258هتکن 973 

رگید ِروما  زا  258هتکن 974 
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لامعا هدهاشم  258هتکن 975 

ماما ِياعد  259هتکن 976 

ترضح ِتازجعم  زا  یخرب  ات 981  260هتکن 977 

مالسلا هیلعترضح  زا  یعیقوت  260هتکن 982 

مالسلا هیلعماما  زا  یعیقوت  260هتکن 983 

لالح ِلام  طقف  261هتکن 984 

رفج 261هتکن 985 

حاتتفا ياعد  262هتکن 986 

هبدن ياعد  262هتکن 987 

تاربع ِياعد  262هتکن 988 

روهظ يارب  اعد  263هتکن 989 

تبیغ ِياعد  263هتکن 990 

نیسای لآ  ِترایز  263هتکن 991 

حاتتفا ياعد  264هتکن 992 

قیرغ ِياعد  264هتکن 993 

نابعش همین  بش  رد  ترضح  ِيارب  اعد  264هتکن 994 

هعمج ِزور  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِيارب  اعد  264هتکن 995 

هسّدقم هیحان  ِترایز  264هتکن 996 

هبدن ِياعد  ِدنس  265هتکن 997 

روهظ تراشب  ظفاح و  265هتکن 998 

هتشگمگ ِفسوی  266هتکن 999 

ثایغلا 266هتکن 1000 

ذخآم 266عبانم و 

اه تشون  267یپ 
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79 ات 1268

171 ات 80270

343 ات 172274

497 ات 344277

685 ات 498280

886 ات 686282

1059 ات 887285

1284 ات 1060287

1321 ات 1285289
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مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  رازه و 

باتک تاصخشم 

دمحم مالـسلاهیلع / ...  ناـمز  ماـما  نوـماریپ  هتکن  کـی  رازه و  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1358 دمحم ، اضرهـش ، یتمحر  هسانـشرس : 
45000 لایر ؛   45000 کـباش :  576 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1389 . سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخـشم  اضرهـشیتمحر .
.1386 لوا : پاچ  تشاددای :  موس ) پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعـضو  مود ) پاچ   ) لایر  45000 لایر 978-964-973-080-6 ؛ : 
. سیوـنریز تروـص  هب  نینچمه  576 ؛  - 575 ص . هماـنباتک : تشادداـی :  موس . پاـچ  تشادداـی :  راهب 1387 . مود : پاـچ  تشادداـی : 
ر27 �4  / BP51 هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  مهدزاود 255ق -  ماما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم : 

1184482 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/959 ییوید :  يدنب  هدر   1389

ردپ تداهش  ات  تدالو  زا 

هتکن

رد هدنز  ماما  ناونع  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هب  هدیقع  لیلد  هب  ار  عیـشت  فلتخم ، بتاکم  نایدا و  یقیبطت  هعلاطم  زا  سپ  بناج  نیا 
(1 .) منادیم راگزور  نیا  رد  اپ  رب  هدنز و  بهذم  اهنت  نامز ، نیا 

مالسلا هیلعيدهم  زا  نخس  همه  نیا  ارچ  هتکن 1 

مالسلا مهیلعهّمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسا ؟ هدمآ  نایم  هب  نخس  همه  نآ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  زا  ارچ 
هدومن حیرصت  ترضح  نآ  هب  طوبرم  تایصوصخ  لیامش و  تایئزج و  هب  یّتح  دناهتفگ ، نخـس  ترـضح  نآ  زا  فلتخم  ِياهتصرف  رد 

هَّللالّجع يدهم  ترضح  هب  مالـسلا  مهیلعهمئا  ربمایپ و  هّجوت  همه  نیا  دناهدرکن . يراک  نینچ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  کی  چیه  هرابرد  هک 
ار دوخ  نامز ، لوط  رد  مدرم  هکنیا  - 1 تسا : تهج  دنچ  هب  وا ... مایق  ترضح و  نآ  یصخش  ياهیگژیو  رکذ  فیرّـشلا و  هجرف  یلاعت 

تـسد زا  یناهج  تموکح  اـت  دـنریگب  ار  ترـضح  نآ  تموکح  لاـبند  صخـشم ، فدـه  نتـشاد  اـب  هدومن و  ترـضح  نآ  روهظ  هداـمآ 
ِرکذ - 2 تسا . ارجا  ِلباق  ریگیپ  قیمع و  یمالسا  ِياهتضهن  اب  راک  نیا  هک  دریگ  رارق  ناحلاص  ِتسد  رد  دیآ و  نوریب  یناهج  رابکتـسا 

ار دوخ  خیرات  لوط  رد  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  مدرم  یبهذم  ِتادقتعم  زا  هک  وگغورد  دارفا  هک  تسا  نآ  ِيارب  ترـضح  نآ  تایـصوصخ 
فیرّـشلا و هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  زا  نتفگ  نخـس  ِتیمها  - 3 دندرگ . اوسر  دـنوش و  هتخانـش  دـناهدناوخ ، دوعوم  يدـهم  نامه 
هب هّجوت  دیما و  زا  راشرـس  ترـضح  نآ  ِیمان  ِمان  هب  اهحور  اهبلق و  ات  تسا  یلماع  تسا ، خیرات  رد  ناهج  مدرم  همه  ِدـیما  هک  شَبالقنا 
هک دوخ  قح  رب  تّجح  هلیـسو  هب  هکلب  هدرکن ؛ راذـگاو  ناشدوخ  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  دـننادب  نافعـضتسم  ناـنمؤم و  و  ددرگ ، هدـنیآ 

دـنور و شیپ  هب  وا  ِيربهر  ِتحت  دنـسارهن و  سک  چـیه  زیچ و  چـیه  زا  ياینابیتشپ  نینچ  اـب  تساـهنآ و  ِناـبیتشپ  تسا ، موصعم  يربهر 
هب ار  يربهر  روما و  ِمامز  ترـضح ، نآ  ماع  تباین  هب  دـناوتیم  یـسک  هچ  هک  وا ، ِفاصوا  هب  هّجوت  اب  تبیغ ، ِناـمز  ِلوط  رد  هک  دـنبایرد 
لاح دـنک . يربهر  ار  مدرم  هیقف  تیالو  ناونع  هب  هدوب و  فاـصوا  تایـصوصخ و  نیا  هب  درف  نیرتکـیدزن  دـیاب  هک  يربهر  دریگ . تسد 

ار هار  يونعم ، یعامتجا و  یسایس و  روما  زا  يرایسب  رد  مدرم  دشیمن ، هداد  نآ  هب  تیمها  همه  نیا  دشیمن و  رکذ  تایصوصخ  نیا  رگا 
. دندربیم هانپ  برغ  قرش و  ِيوس  هب  میقتسم  طارص  زا  دندرکیم و  مگ 
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عولط راظتنا  مشچ 

مالسلا هیلعيدهم  تسام  زا  هتکن 2 

تـسا ام  زا  و  تسا ، تردـپ  ناربمایپ  نیرتهب  : » دومرف درک و  ور  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  شایمارگ  رتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يزور 
لاب ود  هک  سک  نآ  تسام  زا  تسا و  هزمح  نم  ِيومع  هک  ادهش  نیرتهب  تسا  ام  زا  تسا و  مالسلا  هیلعیلع  ترهوش  هک  ءایصوا  نیرتهب 
نیا طبـس  ود  تسام  زا  تسا و  رفعج  تردـپ ، يومع  رـسپ  وا  و  دـیآیم ، رد  زاورپ  هب  دـهاوخب  هک  تشهب  ياج  ره  لاب ، ود  نآ  اب  دراد و 

زا وا  فیرّشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  تسام  زا  وت و  ِنادنزرف  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  تشهب ، لها  ناناوج  ِياقآ  ود  تّما ،
(2 «.) تسا وت  ِنادنزرف 

! نم ِرسپ  هتکن 3 

(3 «.) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تشاد  مهاوخ  يرسپ  يدوز  هب  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 

دنوادخ ياهتمعن  زا  هتکن 4 

ِيارب دنتـشگرب  هفوک  هب  ناورهن  گنج  زا  هک  یتقو  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما 
ییاهتمعن دنداتسرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناور  هب  دورد  دنتفگ و  ساپـس  ار  ادخ  تسخن  هبطخ  نآ  رد  دندناوخ ... ياهبطخ  مدرم 

رب دنوادخ  ياهتمعن  هلمج  زا  دـندومرف : سپـس  هدرمـش ، یکی  یکی  ار  هدرک  تیانع  ترـضح  نآ  دوخ  رب  شلوسر و  هب  دـنوادخ  هک  ار 
(4 «.) تسا نم  نادنزرف  زا  تّما  نیا  ّيدهم  هک  تسا  نآ  نم ،

مالسلا هیلعنیسح  ِنادنزرف  زا  هتکن 5 

رد اهنآ  هک  درک  لقن  رگید  رفن  دنچ  جارد و  نب  حون  زا  یلع  نب  دمّصلادبع  نب  نیسحلاوبا  خیـش  دیوگیم : بضتقم  باتک  رد  شایع  نبا 
دنزرف ردپ  نابرق  هب  مردپ  دندومرف : ناشیا  هب  ترـضح  دـش  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو  دـندوب ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  روضح 
دنزرف دیربیم ؟ راک  هب  ار  ریباعت  نیا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِيارب  ّتلع  هچ  هب  نینمؤملاریما ! ای  دش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  اهزینک ! نیرتهب 

دوخ نطو  نادنواشیوخ و  ناکیدزن و  زا  هک  تسا  ياهدشمگ  وا  دـندومرف : باوج  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  تسیک ؟ اهزینک  نیرتهب 
نیا رد  تسا ؛ نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  دمحم »  » وا ماـن  تـسا ، رود 

(5 .) نیسح نیمه  دندومرف : هداهن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  كرابم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  ماگنه 

دینیبیمن ار  وا  هتکن 6 

نامناج دش : ضرع  وا ؟ نیشناج  اب  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  یلو  تسا  مالسلا  هیلعنسح  مرسپ  نم ، ِنیشناج  : » دندومرف مالسلا  هیلعيداه  ماما 
(6 .) دینیبیمن ار  وا  نوچ  دومرف : تسیچ ؟ امش  روظنم  داب ! تیادف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ماما -  نتفای  يارب  یسابع  ِتموکح  شالت  هتکن 7 

هب یسابع  يافلخ  تشاد . جاور  نایعیش  ِنیب  رد  ترضح ، نآ  ِترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  مالـسلا  مهیلعماما  هدزاود  ِتماما  ِرابخا 
يدهم ترضح  ِّدلوت  زا  نانآ  دنتخادرپ . دوب ، هدنیآ  هب  طوبرم  هک  اهربخ  نیا  ندش  یلمع  زا  يریگولج  رواب و  نیا  اب  هلباقم  هب  يّدج  روط 
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يدهم ترضح  ِّدلوت  زا  نانآ  دنتخادرپ . دوب ، هدنیآ  هب  طوبرم  هک  اهربخ  نیا  ندش  یلمع  زا  يریگولج  رواب و  نیا  اب  هلباقم  هب  يّدج  روط 
نیمه زا  دنز . مه  رب  ار  نانآ  یشایع  تموکح و  طاسب  دنک و  روهظ  دنکن  هک  دندوب  نارگن  تهج  نیدب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 

دنناسرب و لتق  هب  ار  وا  دمآ ، ایند  هب  وا  زا  يدنزرف  رگا  هک  دندوب  نآ  ِیپ  رد  هداد و  رارق  هرـصاحم  رد  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  يور ،
شناد اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  دروآ . دوجو  هب  نانآ  يارب  یلکشم  دسرب و  تماما  هب  نایعیـش  ماما  نیمهدزاود  يدهم »  » دنراذگن

هب دندومن . لطاب  ار  نایـسابع  هشقن  نیا  دـنداد و  ربخ  ار  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماما  تبیغ  شیپاشیپ  دنتـشاد ، هک  يرترب 
عوضوم نیا  هب  هعیش  صاوخ  زا  یخرب  اهنت  دش و  هتشاد  هگن  یفخم  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِتدالو  ِربخ  تهج  نیمه 

ماما وا  هدش و  ّدلوتم  يرسپ  مالسلا  هیلعماما  نآ  زا  هک  دش  شخپ  ربخ  نیا  مک  مک  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ِتداهـش  زا  دعب  دندوب . هاگآ 
اج هب  يرـسپ  دّمحموبا ،»  » زا دـش  مولعم  هک  ارچ  دـش ؛ نایـسابع  نیب  رد  ساره  بجوم  ربخ  نیا  شخپ  تسا . دوعوم » يدـهم   » مهدزاود و

یسرزاب و ار  ترضح  نآ  هیثاثا  دندش و  مالسلا  هیلعماما  ِلزنم  ِدراو  نارومأم  زا  ياهّدع  یسابع  دمتعم »  » ِروتسد هب  ور ، نیا  زا  تسا . هدنام 
نانز و اههلباق ، زا  ياهّدـع  هک  داد  روتـسد  دـمتعم » . » دـندشن ّقفوم  یلو  دـندمآرب ، شدـنزرف  نتفای  ِددـص  رد  دـندرک و  موم  رهم و  سپس 

یکی هک  تسا  هدش  تیاور  دنهد . شرازگ  هفیلخ  هب  دندرک ، هدـهاشم  نانآ  رد  لمح  زا  يرثا  رگا  دـننک و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک 
ریز یّلحم  رد  ار  زینک  نآ  ات  داد  روتسد  وا  دیسر و  هفیلخ  شوگ  هب  ربخ  نیا  تسا ، هلماح  ترضح  نازینک  زا  یکی  داد ، لامتحا  اههلباق  زا 

دندش يو  لاح  بقارم  نانز  زا  يدادعت  هارمه  هب  ریرحن »  » مان هب  هفیلخ  ِصوصخم  ناراکـشیپ  نایرابرد و  زا  یکی  سپ  دنـشاب . هتـشاد  رظن 
هدوبن و تسرد  شرازگ  نیا  هک  دـش  نشور  ماجنارـس  ات  دـندوب  زینک  نآ  بقارم  یتّدـم  دوش . مولعم  شرازگ  نیا  یتسردان  اـی  یتسرد  اـت 

(7 .) درادن دوجو  لمح  زا  يرثا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ماما -  ِردام  ِندوب  رظن  ِتحت  هتکن 8 

ثداوح هک  نیا  ات  دوب  رظن  تحت  هراومه  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماما  ِیمارگ  ِردام  نوتاخ » سجرن  : » دناهتـشون ناخّروم 
رارق نیا  زا  ثداوح  نآ  دندیـشک . تسد  ترـضح  هب  یبایتسد  تهج  رد  وناب  نآ  زا  درک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یـسابع  ماّکح  ینوگانوگ 

هَّللادیبع ِگرم  ثیل ، بوقعی  هلئاغ  رطاخ  هب  دادغب  هب  رفس  اّرماس و  زا  لّکوتم  دمتعم و  جورخ  يرافص ، ثیل  نب  بوقعی  اب  يریگرد  تسا :
يرمق يرجه  ِلاس 261  رد  باروش  یبا  نب  نیسح  ةاضقلا ، یـضاق  ِگرم  يرمق ، يرجه  ِلاس 263  رد  دـمتعم  ِریزو  ناقاخ ، نب  ییحی  نب 
دوجو هب  نایساّبع  يارب  يدایز  تالکـشم  هک  نایگنز »  » ای جنز » بحاص   » مایق همادا  دوب ، نانز  رگید  نوتاخ و  سجرن  ِلرتنک  ِرومأم  وا  هک 

. دروآ

باّذک رفعج  ناحتما  هتکن 9 

مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ِتافو  ِربخ  اب  دـندوب ، هدـمآ  اّرماس  هب  شیوخ ، تاـهوجو  ِنداد  يارب  مق ، نایعیـش  زا  یخرب  هک  یماـگنه 
يراددوخ رفعج  هب  لاوما  لیوحت  زا  رفعج ، شیامزآ  زا  سپ  زین  نایعیـش  دندرک . ییامنهار  رفعج  ِدزن  هب  ار  نانآ  اهیـضعب  دـندش . وربور 

(8 .) دنداد لیوحت  ار  تاهوجو  دوب ، هداتسرف  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  یکیپ  هب  دندرک و 

یناهنپ ِتدالو  هتکن 10 

هب طوبرم  ینارگن  نیا  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  یقیمع  ِینارگن  ساـّبع » ینب   » ِناـمکاح ِناـیم  رد  مالـسلا  امهیلعنییرکـسع  تماـما  ِنارود  رد 
ِنـسح ماـما  زا  يدـنزرف  ِدـّلوت  هـب  تراـشب  مالــسلا  مـهیلعهّمئا  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  ِطّـسوت  هـک  دوـب  یناوارف  ثیداـحا  راـبخا و 

هیلعيرکـسع نسح  ماـما  هژیو  هب  راوگرزب  ود  نآ  ور ، نیا  زا  ( 9 .) درک دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  هک  دادیم  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
هک دوـب  ّتلع  نیمه  هب  ( 10 .) دنک يریگولج  يدـنزرف  نینچ  ِدـّلوت  زا  ات  درکیم  شالت  تفالخ  هاگتـسد  دوب و  رظن  تحت  تخـس  مالـسلا 
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زا مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هتفگ  هب  دـشیم . هتـشاد  ناهنپ  مدرم  زا  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم -  ماـما  ِدـّلوت  لـمح و  ِنارود 
لّجع يدـهم -  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  اشنملا » ةدالولا و  یفخ  . » تسا یناهنپ  ِتدالو  ترـضح  نآ  ِياهیگژیو 

ماما صاخ  نارای  باحصا و  زج  زین ، تدالو  زا  سپ  دراد . یسوم  ِترضح  میهاربا و  ِترضح  هب  ییاهتهابش  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا 
(11 .) هدنکارپ تروص  هب  مه  نآ  هتبلا  دیدیمن ، ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  شدنزرف  یسک  مالسلا  هیلعيرکسع 

ترضح ِردام  ِمان  هتکن 11 

(12 .) دنادیم سجرن »  » مان هب  يزینک  ار  راوگرزب  ِيوناب  نآ  يدوعـسم » « ؛ تسا هدـش  دراو  ینوگانوگ  ِتایاور  ترـضح ، نآ  ِردام  هرابرد 
اّما هدـناوخ ، هناـحیر »  » ار وا  ِماـن  یتیاور  رد  هللا » همحریـسوط  خیـش  ( » 13 .) دـنکیم رکذ  هیولع » دـیز   » ِرتخد میرم ،»  » ار وا  ِماـن  دیهـش ،» »

ار سجرن »  » ِمسا اهنت  دیفم » خیش  (. » 14) تسا هدشیم  هتفگ  زین  نسوس »  » و لیقص ] « ] لقیص «، » سجرن  » هب وا  هک  دنکیم  هفاضا  هلـصافالب 
یخرب ( 16 .) تسا هدش  رکذ  مان  نیمه  اهنت  زین  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هّمع  همیکح »  » ِتیاور رد  ( 15 .) دنکیم رکذ  راوگرزب  نآ  ِيارب 

ِرتخد همیکح ،»  » وا ِيوناب  ار  لیقـص »  » زج هب  یماسا ، رگید  دشاب و  هدوب  سجرن »  » نامه وا  ِیلـصا  ِمان  دراد  ناکما  دـنیوگیم : ناقّقحم  زا 
«، سجرن  » دندناوخیم و نوگانوگ  یماسا  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  ِيارب  ار  نازینک  نامز  نآ  ِمدرم  دشاب . هداد  يو  هب  مالـسلا  هیلعداوج  ماما 

دوخ ِدنـس  هب  وا  دنکیم ؛ تیوقت  ار  لامتحا  نیا  هک  هدومن  لقن  ار  یتیاور  قودص » ( » 17 .) دنتسه اهلگ  ِیماسا  همه  نسوس ،»  » و هناحیر » »
ترـضح نآ  ِرداـم  دـمآ ؛ اـیند  هب  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  ِنیـشناج  تفگ : هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  ثاـیغ ،»  » زا

، تشاد یّـصاخ  ِتیناروـن  شـشخرد و  یگلماـح  تقو  رد  نوـچ  دـش . یم  هدـیمان  زین  نسوـس »  » و لقیـص » «، » سجرن  » هک دوـب  هناـحیر » »
هئارا بسانم  عماج و  یلیلحت  ترـضح  نآ  ِياهمان  ِدّدـعت  ِدروم  رد  دوخ  ِباتک  رد  زین  ردـص » دّـمحم  دیـس  ( » 18 .) دشیم هدیمان  لقیص » »

(19 .) دهدیم

مالسلا هیلعترضح  ِردام   13 هتکن 12 / 

رگا ریز  هتکن  ود  هب  میرم . همیکح ، طمخ ، نسوس ، هناحیر ، لقیـص ، سجرن ، ِدننام  دناهدومن . یفّرعم  دّدعتم  ِياهمان  هب  ار  بانج  نآ  ردام 
فلتخم ِياهمان  هب  يدّدعتم  ِياهزینک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  فلا ) دومن : دیهاوخ  كرد  ار  روکذم  ِفالتخا  أشنم  دـینک  هّجوت 

ِتمدخ يزور  دیوگیم : نوتاخ  همیکح  اج  کی  رد  تسا . هدومن  نایب  دروم  ود  رد  نوتاخ  همیکح  ار  اهزینک  ِدّدعت  ِعوضوم  تسا . هتشاد 
، موش تیادف  مدرک  ضرع  دناهدومن . عامتجا  شرود  هب  شَنازینک  هتسشن و  هناخ  ِطایح  رد  ترضح  مدید  مدیـسر . مالـسلا  هیلعنسح  ماما 
هب يزور  دیوگیم : نوتاخ  همیکح  نامه  زاب  رگید  ثیدح  رد  ( 20 .) نسوس زا  دومرف : دمآ ؟ دهاوخ  دوجو  هب  نازینک  مادک  زا  تَنیشناج 
نم هب  يدـنزرف  بشما  ادـخ  اریز  شاب ، ام  هناخ  رد  ار  راطفا  دومرف : میامن  تعجارم  متـساوخ  یتقو  مدوب ، هتفر  يرکـسع  نسح  ماما  هناـخ 

زا شیب  ار  نوتاـخ  سجرن  مه  نم  نم ! ياـقآ  مدرک : ضرع  سجرن ، زا  داد  باوج  تنازینک ؟ مادـک  زا  مدرک : ضرع  درک . دـهاوخ  اـطع 
. تسا هدوب  يدّدعتم  ِنازینک  ِياراد  نسح  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  ثیداحا  ثیدـح و  ود  نیا  زا  ( 21 .) مراد تسود  تنازینک  مامت 

یّتح ساّبع و  ینب  ِياـفلخ  اریز  تسا ، هدوب  ازتشحو  كاـنرطخ و  رایـسب  هک  هتفاـی  دـّلوت  یطیحم  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  ِدـنزرف  ب )
، ناراکمتـس ِتموکح  ِزراـبم  نیرتگرزب  ینعی  رتسگداد  ِيدـهم  ترـضح  ِدـّلوت  ِناـمز  هک  دـندوب  هدومن  ساـسحا  مشاـه  ینب  زا  یـضعب 

نییولع ِياههناخ  ِماـمت  هکلب  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هناـخ  زا  دوخ  ِینلع  يّرـس و  ِنیرومأـم  هلیـسو  هب  تهج  نیا  زا  تسا ، هدـش  کـیدزن 
ادیپ اههناخ  نآ  رد  ار  ياهزات  ِدازون  ات  دـندوب  شـشوک  یعـس و  رد  ساّبع  ینب  ِتسدربز  ِناهاگآراک  دـندروآیم . لمع  هب  لماک  ِتبقارم 

ِطیحم نینچ  رد  هک  دوب  هدش  رّدـقم  لاعتم  ِدـنوادخ  ِبناج  زا  مییوگب : دـیاب  همّدـقم  ود  نیا  ِرّکذـت  زا  دـعب  دـنهدب . هفیلخ  ِلیوحت  هدرک و 
نیا زا  دنامب ؛ ظوفحم  تارطخ  زا  شَناج  ددرگ و  ّدلوتم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ِيارب  يدنزرف  یهّجوت  ِدروم  هناخ  روآ و  بعر 
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ماما ًایناث  دـشن ، رهاظ  شردام  رد  ینتـسبآ   ِ راثآ هدـش  دراو  ِتاـیاور  رد  هک  ناـنچ  ًـالّوا  دـمآ ؛ لـمع  هب  مزـال  ِياـهینیب  شیپ  ِماـمت  تهج 
، نوتاخ همیکح  زج  لمح  ِعضو  ِعقوم  رد  ًاثلاث  درکن ، شاف  یـسک  ِيارب  ار  بانج  نآ  ِردام  ِماـن  طاـیتحا ، ِتاـعارم  ِيارب  مالـسلا  هیلعنسح 
هلباق و هب  لمح  عضو  عقوم  رد  اهنز  ًـالومعم  هک  نیا  اـب  تشادـن  روضح  یـسک  نازینک ، زا  یـضعب  دـیاش  مالـسلا و  هیلعنسح  ماـما  هّمع 

نانز زا  کیمادک  هدومن  جاودزا  رگا  هن و  ای  هدرک  جاودزا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  تسنادیمن  یسک  ًالصا  دندنمزاین ، راکددم  نز  نیدنچ 
(22 .) دنشابیم شرسمه 

ترضح ِردام  تیّلم  هتکن 14 

یکی نوعمش »  » لسن زا  شردام  هک  تسا  مور  ِرصیق  ِرسپ  عوشی ،»  » ِرتخد ۀکیلم ،»  - » فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مهدزاود -  ماما  ِردام 
هلیـسو هب  تفرگ و  رارق  شورف  ِضرعم  رد  زینک  ِتروـص  هب  دـمآرد و  تراـسا  هب  یمالـسا  ِياـهورین  طّـسوت  وا  دوـب . حیـسم  نییراوـح  زا 
(23 .) دش هدرب  اّرماس »  » رد مالسلا  هیلعيداه  ماما  ِرضحم  هب  يرادیرخ و  دادغب »  » ناشورفهدرب رازاب  زا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  هداتسرف 

لیقص مالسلا ؛ اهیلعترضح  ِردام  ِباقلا  زا  یکی  ِهجو  هتکن 15 

زینک نیا  رد  لمح  ِراثآ  دـندید  یتقو  مالـسلا  هیلعماـما  هداوناـخ  ردـص ، دّـمحم  دیـس  هتفگ  هب  تسا . یلقیـص  هدودز و  ِياـنعم  هب  لـیقص ،
رد ( 24 .) دوب لیقـص »  » هک دـندرک  باختنا  يو  ِيارب  ياهزاـت  ِماـن  هناـحیر ، نسوس و  سجرن ، ياـهلگ  ِمسا  رب  هوـالع  دوشیمن  هدـهاشم 
([ 25 .) لیقـص لمحلا  ببـسل  لیق  . ] دـنادیم ینارون  يدـنزرف  ِلمح  ِرطاخ  هب  وناب  نآ  ِشـشخرد  تینارون و  ار  مان  نیا  ِّتلع  رگید  یتیاور 

لقص لاقی :  رونملا . لمحلا  ببسب  ءالجلا  رونلا و  نم  هارتعا  امل  الیقص  وا  القیـص  یمـس  امنا  دسیونیم : نآ  ِحیـضوت  رد  یـسلجم  موحرم 
(26 .) لامجلا فیحصت  نوکی  نا  دعبیال  لیقص و  وهف  هالح  يا  هریغ  فیسلا و 

تدالو ِندوب  یفخم  هتکن 16 

نب دمحا  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  ياهمان  دش ، ّدلوتم  حـلاص  دـنزرف  یتقو  هک : هدومن  تیاور  یمق  قحـسا  نب  نسح  نب  دـمحا 
يارب زج  اریز  رادـب ، یفخم  ار  عوضوم  نیا  تسا . هدـش  دـّلوتم  میارب  يدـنزرف  دوـب : هتـشون  شکراـبم  ِتسد  اـب  هک  دیـسر  نم  هب  قاحـسا 

(27 .) درک مهاوخن  راهظا  ار  نآ  ناِمناکیدزن  ناتسود و 

تدالو ِندوب  یفخم  هتکن 17 

نسح ماما  ِیگدنز  نامز ، نآ  ِنامکاح  رطاخ ، نیمه  هب  درک و  يرایـسب  ِشالت  مالـسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  ِنتفای  ِيارب  یـساّبع  ِتموکح 
. تفرگ تروص  یفخم  تروص  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِّدلوت  اذل  دنتشاد و  دوخ  لرتنک  تحت  قیقد  ِروط  هب  ار  مالسلا  هیلعيرکـسع 

يوجتسج نامز و  نآ  تالکشم  لیلد  هب  ترضح  نآ  تدالو  : » دسیونیم مالسلا  هیلعنامز  ماما  لاح  حرـش  ِزاغآ  رد  هللا  همحردیفم  خیش 
هیلعيرکسع نسح  ماما  ترضح  دینـش ، دمتعم »  » هک یتقو  ( 28 «) دنام یفخم  ترـضح ، نآ  نتفای  يارب  نانآ  شـشوک  تموکح و  دیدش 

کشزپ و دـنچ  هوالعب  دوب  نانآ  ِنایم  رد  مه ، هفیلخ  ِصوصخم  ِمداخ  ریرحن »  » هک شیوخ  نارازگتمدـخ  زا  نت  جـنپ  تسا ، رامیب  مالـسلا 
دنک راضحا  ار  دوخ  ِنئمطم  ِباحصا  زا  نت  هد  هک  داد  روتسد  شریزو  هب  داتسرف و  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ِدزن  ار  تاضقلا  یضاق 

هچراپکی اّرماس  ِرهش  دندش . دیهش  ترضح  نآ  ات  دندوب  اجنآ  صاخشا  نیا  همه  دننامب . اجنآ  رد  زور  هنابش  ات  دتسرفب  ترضح  ِلزنم  هب  و 
دومن و موم  رهم و  دوب ، اجنآ  رد  هچ  ره  درک و  یسررب  ار  اهقاتا  رومأم  داتسرف . ماما  هناخ  هب  یسررب  يارب  ار  يرومأم  مکاح ، دش . رادازع 

هگن یقاتا  رد  ار  تشاد  ینتـسبآ  ِلامتحا  هک  اهزینک  زا  یکی  دـندرک ، یـسرزاب  ار  ترـضح  نآ  نازینک ، دـمآرب . وا  ِدـنزرف  ِيوجتـسج  رد 
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شیتفت رایسب  ار  اههناخ  دنتـساخرب . شدنزرف  يوجتـسج  هب  مدرم  ناطلـس و  ترـضح ، نآ  نفد  زا  سپ  دندرامگ . نابهگن  وا  رب  دنتـشاد و 
(29 .) دندرک میسقت  رفعج  شردارب  ردام و  نیب  ار  ماما  لاوما  زینک ، نآ  ندوب  نتسبآ  زا  سأی  زا  دعب  دندومن و 

تدالو ِربخ  هتکن 18 

نآ رد  مدرم  هک  یعوضوم  هب  تبسن  دمحا ! دومرف : مدیسر . مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  يزور  دیوگیم : قاحـسا  نب  دمحا 
درم و نز و  زا  ام  ِمامت  يدوب ، هداد  تراشب  تدنزرف  ِدـّلوت  هب  هک  دیـسر  امـش  همان  یتقو  مدرک : ضرع  یتسه ؟ لاح  هچ  رد  دـنراد ، کش 

یلاـخ تّـجح  زا  نـیمز  هـک  دـینادیمن  اـیآ  دـندومرف : ترــضح  میتـشگ . دـنمهدیقع  نادــب  دــش و  راکــشآ  ناـمیارب  قـح  ناوـج ، ریپ و 
(30 (!؟ ددرگیمن

رون ِتدالو 

ماما ِدالیم  هتکن 19 

(33) يرمق يرجه  ِلاس 255  (، 32) نابعش همین  هعمج ، ( 31) مدهدیپس رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ِدنزرف  نایعیش ، ِماما  نیمهدزاود 
هدــش هــتفگ  زین  يرمق  يرجه  و 258  ( 36)257 (، 35)256 ترـضح 254(34 ،) نآ  دـّلوت  ِلاـس  دوـشگ ؛. ناـهج  هـب  مـشچ  اّرماـس  رد 

هیلعيدـهم ترـضح  تدالو  ِلصا  ( 38 .) دـشاب هدوب  ترـضح  نآ  ِدـّلوت  نتـشاد  هاگن  ناهنپ  لـیلد  هب  دـناوتیم  فـالتخا  نیا  (، 37 .) تسا
ِلها ِناثّدحم  ناخّروم و  زا  يرایـسب  هعیـش و  ِناثّدحم  ناخّروم و  ناملاع ، مالـسلا  مهیلعهّمئا  زج  هب  تسا و  خیرات  ِتامّلـسم  ءزج  مالـسلا 
هدـمآ ناـنآ  ياـهباتک  ناـملاع و  نیا  زا  نت ، زا 65  شیب  ماـن  یـشهوژپ ، ِياـهباتک  یخرب  رد  دـناهدرک ؛ حیرـصت  رما  نیدـب  زین  تـّنس 

(39 .) تسا

نابعش همین  رد  دّلوت  هتکن 20 

زا تبیغ  ِباتک  رد  هدرک ، تافو  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تافو  زا  لـبق  تّجح و  ترـضح  تدـالو  زا  دـعب  هک  ناذاـش  نب  لـضف 
رد نم ، ِنیـشناج  ادخ و  ِتّجح  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  هزمح  نب  یلع  نب  دّمحم 

(40 .) دمآ ایند  هب  هدش  هنتخ  رجف ، عولط  ِماگنه  رد  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  ِلاس  نابعش  همین  ِبش 

نابعش همین  ِتلیضف  هتکن 21 

یلاعت هَّللا  لّجع  مئاق  ترضح  هک  یبش  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دنکیم  تیاور  باحـصا  ناگرزب  زا  هللا  همحریلماع  ّرح  خیش 
ّدلوتم رفک  نیمزرس  رد  رگا  و  دش ، دهاوخ  نمؤم  هکنیا  رگم  دوشیمن  ّدلوتم  بش  نآ  رد  يدازون  چیه  دش ، ّدلوتم  نآ  رد  فیرّشلا  هجرف 

(41 «.) دزاسیم لقتنم  نامیا  ِيوس  هب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِتکرب  هب  ار  وا  دنوادخ  ددرگ ،

نابعش همین  ِتلیضف  هتکن 22 

هیلعقداص ماما  تسا . بحتسم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِترایز  ندناوخ  نینچمه  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  ترضح  ِترایز  نابعش ، همین  رد 
ءاشع زامن  زا  دعب  نابعـش  همین  بش  رد  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  تسا و  ردق  ِبش  زا  دـعب  بش  نیرتهب  نابعـش  همین  ِبش  : » دومرف مالـسلا 

(42 «.) دوش هدناوخ  دیحوت  هروس  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  نورفاک و  هروس  دمح ، زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  تسا ، بحتسم 
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نابعش همین  ِتلیضف  هتکن 23 

اب ِتدالو  هک  دراد  یماقم  نانچنآ  ادخ  دزن  رد  بش  نیا  دراد . رایـسب  لیاضف  صوصخم ، بش  نیا  رد  تدابع  يراد و  هدنز  بش  لسغ و 
. تسا هدوزفا  نآ  قنور  تمظع و  رب  هدش و  عقاو  بش  نیا  ِهاگرحس  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِتداعس 

نابعش همین  ِتلیضف  هتکن 24 

ِبش هک  تسا  تایاور  نیا  زا  یضعب  رد  و  تسا ، اهرمع  قازرا و  ِمیسقت  ردق و  ِبش  نامه  نابعش ، همین  بش  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاور 
تسا نیا  بش ، نیا  ِلئاضف  هلمج  زا  تسا .  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ِبش  ردق ، بش  تسا و  مالـسلا  مهیلعناماما  ِبش  نابعـش  همین 
ترایز بش  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  مالسلا  مهیلعربمایپ  رازه  دص  هک  دشابیم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز  صوصخم  ِياهبش  زا  هک 
دیحوت هروس  راب  دص  دـمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  هک  تسا  زامن  تعکر  ود  هدـش  دراو  بش  نیا  رد  هک  یبحتـسم  ياهزامن  زا  دـننکیم .

(43 .) دوشیم هدناوخ 

مالسلا هیلعماما  ِدّلوت  زا  یشرازگ  هتکن 25 

خیـش . » دشابیم مالـسلا  هیلعماما  ِدـّلوت  زا  یقیقد  ًاتبـسن  ِشرازگ  هک  تسا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هّمع  همیکح ،»  » ِنابز زا  شرازگ  نیا 
هب ارم  یکیپ  اب  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دّـمحموبا  : » دـنکیم تیاور  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  ِرتخد  همیکح ،»  » ِلوق زا  دـیفم »

ار دوخ  ِتّجح »  » لاعتم ِيادخ  بشما  تسا ، نابعـش  مهدزناپ  اریز  نارذگب ؛ ام  ِدزن  رد  ار  راطفا  بشما  هّمع ، يا  تفگ : دـناوخ و  دوخ  ِدزن 
دوجو وا  رد  یگلماح  ِراثآ  یلو  تیادـف ! هب  مَناـج  متفگ : سجرن . دومرف : تسیک ؟ شرداـم  مدیـسرپ : وا  زا  درک . دـهاوخ  رهاـظ  نیمز  رد 

هب دروآ و  رد  اپ  زا  ار  میاهـشفک  ات  دمآ  شیپ  سجرن  مدرک ، مالـس  مدش و  دراو  نیاربانب ، دش . دهاوخ  نامه  متفگ ، هچنآ  دومرف : درادـن .
: داد خساپ  دیزرو و  عانتما  نم  نخـس  زا  وا  یلو  ینم ، ِنادناخ  نم و  ِيوناب  وت  متفگ : ودـب  تسا ؟ روطچ  امـش  ِلاح  نم ! ِيوناب  تفگ : نم 

ناهج نآ  ناهج و  نیا  ِيـالوم  هک  دـیامرفیم  اـطع  وت  هب  يرـسپ  لاـعتم  ِدـنوادخ  بشما  مرتخد ! متفگ :  ودـب  دـییامرفیم ،؟ هچ  هّمع ! يا 
باوخ زا  بش  همین  متفر . باوخ  هب  هدرک و  راطفا  مدروآ ، ياج  هب  اـشع  ِزاـمن  هکنآ  زا  سپ  دـش . خرـس  هدز و  تلاـجخ  وا  دوب ، دـهاوخ 

نآ مدناوخ . زامن  دشیمن ، هدـید  وا  رد  لمحِعضو  زا  يرثا  دوب و  باوخ  رد  سجرن »  » هک یلاح  رد  مروآ . ياج  هب  اشع  زامن  ات  متـساخرب 
، تساخرب وا  هاگنآ  دوب . باوخ  رد  زونه  وا  یلو  مدش ، رادـیب  هرابود  هتفر و  باوختخر  هب  نآ  زا  سپ  مدـناوخ ، هلفان  ِزامن  متـسشن و  هاگ 

هلحرم نیتسخن  منیبب و  ار  رجف  ِعولط  ات  مدـش  جراخ  قاطا  زا  دـهدیم : همادا  همیکح ، دیـشک . زارد  هرابود  دروآ و  ياج  هب  ار  هلفاـن  زاـمن 
نامه رد  تسرد  مدـش . دّدرم  هراب  نیا  رد   ] مالـسلا هیلعيرکـسع  ماما  ِراـظتنا  زا  ور ، نیا  زا  دوب . هدـیباوخ  زونه  وا  یلو  مباـیرد ، ار  عولط 

ار ( 45) سی و  ( 44) هدجـس مح  ياـهِهروس  متـسشن و  نم  تسا ! کـیدزن  رما  نکن ، هلجع  هّمع ! يا  دز ، ادـص  دوخ  ِياـج  زا  ماـما  هظحل ،
يزیچ ایآ  داب ، وت  رب  ادخ  ِمالس  متفگ : متفر و  وا  ِيوس  هب  نم  تساخرب ، باوخ  زا  يرایشوه  اب  سجرن   ] وا هظحل  نامه  رد  مدرک . توالت 
هظحل نآ  رد  رآ ! تسد  هب  ار  یبـلق  ِشمارآ  نک و  عـمج  ار  دوـخ  متفگ : ودـب  هاـگنآ  يرآ ،! هّمع ، يا  داد : خـساپ  وا  ینکیم ؟ ساـسحا 

دنلب سجرن  زا  ار  شـشوپ  نوچ  متـساخرب و  باوخ  زا  میالوم  ِيادـص  اب  نآ ، زا  سپ  دـش ؛ بلاـغ  نم  رب  باوخ  هدرک و  باوخ  ِساـسحا 
زیمت كاپ و  مدش  هّجوتم  متفرگ و  ناماد  رب  ار  وا  مدید . دوب ، هداتفا  نیمز  رب  هدجس  ِلاح  هب  هک  ار  مالـسلا ) هیلعيدهم   ) شترـضح مدرک ،

رب نابز  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نآ  زا  سپ  مدرک ،...  نینچ  و  روایب ! میارب  ار  مرـسپ  هّمع ! يا  تفگ :  دز و  ادـص  ارم  دّـمحموبا ، تسا .
هب بل  كدوک  وگب ! نخس  مرـسپ ! يا  تفگ : سپـس  دیـشک ؛ شیاهجنرآ  اهشوگ و  اهمشچ ، هب  ار  شتـسد  یمارآ  اب  تشاذگ و  شماک 

مهدیم تداهـش  درادـن ، یکیرـش  تسا و  اـتکی  وا  تسین ، اـتکی  ِيادـخ  زج  ییادـخ  هـک  مـهدیم  تداهـش  داد : خـساپ  دوـشگ و  نـخس 
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زا هاگنآ  درک ، مالس  شردپ  مان  ات  بیترت  هب  ناماما  رب  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  رب  سپـس  تسا ؛ ادخ  ِربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
نینچ نادرگزاب ! نم  هب  ار  وا  سپـس  دـیوگ و  مالـس  ار  يو  ات  ربب ، شرداـم  ِدزن  ار  وا  هّمع ! يا  تفگ : دّـمحموبا  داتـسیا . زاـب  نخـس  همادا 

، دییایب وا  رادید  ِيارب  رگید  زور  تفه  هّمع ! يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  متشاذگ . اجنامه  رد  هدنادرگ و  زاب  ار  وا  مدرک و 
هب مَناج  مدیـسرپ : ماما  زا  ور ، نیا  زا  مدیدن . ار  وا  یلو  منیبب ، ار  میالوم  ات  مدز  الاب  ار  هدرپ  میوگ ، مالـس  دّـمحموبا  هب  ات  مدـمآ  دـعب  زور 

، درپس ودب  ار  شدنزرف  یسوم  ردام  هک  سک  نامه  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دومرف : خساپ  شترضح  هداتفا ،؟ یقاّفتا  هچ  نم  ِيالوم  يارب  تیادف !
هچراپ ياهعطق  رد  ار  وا  روایب ! نم  ِدزن  ار  مرسپ  دومرف : دّمحموبا  متسشن . متفگ و  مالس  وا  هب  مدمآ و  متفه  ِزور  دیوگیم : همیکح  مدرپس .

، تفگ دوب ، هتفگ  لـبق  زا  هک  ار  هچنآ  كدوک ، درک و  رارکت  دوـب  هداد  ماـجنا  دـّلوت  ماـگنه  هب  تسخن  زور  رد  هک  ار  هچنآ  ماـما  مدروآ .
َو ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  میحرلا  نـمحرلا  هَّللا  مـسب  : » درک توـالت  ار  نآرق  هـیآ  نـیا  هاـگنآ 
رب مـیدرک  هدارا  اـم  و  ( 46 (؛ َنوُرَذْـحی اُوناـک  اـم  ْمُْهنِم  اـمُهَدُونُج  َو  َناـماه  َو  َنْوَـعِْرف  يُِرن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُـهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراوـْلا  ُمُـهَلَعَْجن 

مـشچ هب  میـشخبب و  نیکمت  تردـق و  اـهنآ  هب  نیمز  رد  و  میهد ، رارق  نیثراو  قـلخ و  ناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  هداـهن و  ّتنم  نیمز  ِنافعـضتسم 
(47 «.) مینایامنب دندوب  ناسرت  كانشیدنا و  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ناِشنایرکشل  و  ناماه »  » و نوعرف » »

تدالو ِناتساد  هتکن 26 

حرطم یتروص  هب  مه  هادـف -  انحاورا  رـصع -  ماما  ِتدـالو  رد  ناتـساد  نیا  هک  تسا  فورعم  یناتـساد  نارمع ، نبیـسوم  نوعرف و  هصق 
دنوادـخ بشما  دـنتفگ : نارحاس  مامت  نامز ، نآ  رد  تسا : نیا  بلطم  دـیاهدناوخ . اـهباتک  رد  دیاهدینـش و  یلیخ  ار  ناتـساد  نیا  تسا ،

درک رما  تشاد ، تردـق  دوب و  نوـعرف  مه ، نوـعرف  تخیر . دـهاوخ  مه  هب  ار  هنعارف  ِهاگتـسد  هک  داد  دـهاوخ  رارق  یمحر  رد  ار  ياهفطن 
ادیپ ار  نمشد  مهاوخیم  هدش ، ادیپ  نم  يارب  نمشد  کی  هک  درک  مالعا  یگرزب  زکرم  کی  رد  دنیایب و  رابرد  هب  بشما  دیاب  اهدرم  مامت 
نیا تسین ، نیا  دنتفگیم : دندرکیم  هاگن  کی  کی  تسه  خـیرات  رد  منک . ادـیپ  ار  وا  مهاوخیم  تفگ  دـندمآ ، هتـسد  هتـسد  همه  منک .
نیا رد  ياهفطن  بشما  هک  دوـب  اـنب  تفگ  دـش . تحار  نوـعرف  دـش و  حبـص  اـت  دـندروآ  ار  اـهدرم  همه  هناـهب  نیا  هب  تسین . نیا  تـسین ،

؟ دوب نیا  بلطم  اـیآ  یلو  دـشن . دـقعنم  ياهفطن  هک  میدـش  تحار  میدرک و  عمج  ار  نیمزرـس  نیا  ياـهدرم  اـم  دوـشب و  دـقعنم  نیمزرس 
ردـپ نارمع »  » تقو نآ  تخانـشیمن . هک  ار  بابـسا  للع و  دـیدیمن ، ار  یهلا  نیناوق  نطاـب و  دـیدیم و  ار  رهاـظ  شمـشچ  طـقف  نوعرف 

لالجّالم دندوب . مهاب  نوعرف  خاک  رد  ار  یتعاس  بش  نامه  دندوب ، میهاربا  ترـضح  ياههداون  زا  ود  ره  هک  اعری »  » شرـسمه اب  یـسوم ،
تـساجنیا هتکن  یلو  دروآیم . یفلتخم  تاملک  هب  یعّونتم ، ِراعـشا  اب  دنکیم و  تیاور  بات  بآ و  اب  ار  هصق  نیا  يونثم  رد  یمور  نیدلا 

نینچ وا  هب  دوش  ادـج  اعری  شرـسمه  زا  تساوخ  نارمع  هک  اجنآ  دـیوگیم : يونثم  هک  یتیب  کی  يارب  مدرک  ضرع  ار  هصق  نیا  نم  هک 
هک دوب  یجنرطـش  اجنیا  تسادـخ و  جنرطـش ، هاش  تفگ  تام  میتام  ام ، جنرطـش و  هش  قح ، تاـبن  یـسوم  نیمز ، وت  مربا ، وچ  نم  تفگ :
رد ار  بیقر  دـنک  اجهباج  درادرب و  ار  اههرهم  نیا  رگا  درکیم  رکف  دوب ، مه  هرهم  ات  دـنچ  دـنک ، يزاـب  دـشاب و  نآ  ِهاـش  تساوخ  نوعرف 

تسا نوناق  اهنویلیم  تسه ، هرهم  اهنویلیم  تخانشیم ، ار  اههرهم  نیا  زا  ات  شش  جنپ  طقف  نوعرف  هکنیا  زا  لفاغ  هدرک ، هرصاحم  يزاب 
هچ یهلا  نیناوق  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ًاعقاو  تام .» میتام  ام  جنرطـش و  هش  قح ،  » اذـل دوب و  ربخیب  رگید  ياههرهم  زا  نوعرف  و 
رد تسا . یبلطم  کی  نیا  دیدیمن و  نوعرف  یلو  دیدیم ، اعری  دیدیم ، نارمع  دننیبیم . ار  نیناوق  نیا  ییاهناسنا  هچ  تسا و  دایز  ردـق 

رتخد نوتاخ ، همیکح  منزب : یلاثم  مه  زاب  الاح  دنوریمن . ولج  یلیخ  دـننیبیم و  ار  یـصاخ  ياج  ات  مه  نابوخ  میراد ، ام  هک  يروما  مامت 
زینک دمآ ، هک  ادتبا  سجرن  نیمه  هک  سجرن  مان  هب  دراد  يزینک  ماقم ، یلاع  رایسب  نیدتم و  رایـسب  تسا  یمناخ  مالـسلا  هیلعهمئالا  داوج 
دعب تشادیمرب و  ار  نوتاخ  همیکح  ياهشفک  دـشیم و  مخ  سجرن  دـشیم ، یـسلجم  دراو  یتقو  نوتاخ  همیکح  دـش ؛ نوتاخ  همیکح 

زا تسا  رارق  دـنوادخ  هک  دومرف  وا  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  بش  کی  درکیم . مارتحا  روج  نیا  تشاذـگیم ، شیولج  دـمآیم  هک 
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رد هرهچ و  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعماـما  متـسنادیمن . نم  اـبجع  تفگ : نوتاـخ  همیکح  دـنک . تمحرم  اـم  هب  ار  دّـمحملآ  مئاـق  نز ، نیا 
ات دش  مخ  سجرن  دش . مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ِلزنم  ِدراو  همیکح  نایرج  نیا  زا  دعب  منیبیمن . نم  تفگ : وا  تسادیپ . سجرن  یناشیپ 

میوـلج يرادرب و  ار  نم  شفک  مراذـگیمن  تـفگ : دیـسوب و  ار  سجرن  تـسد  دـش و  مـخ  وا  يروـف  یلو  درواـیبرد ، ار  هـمیکح  شفک 
تبحـص نم  اـب  روـج  نیا  روـطچ  تفگ : سجرن  نم ! مناـخ  نم ! هدیـس  تفگ : سجرن  هـب  مـه  هـمیکح  نـم ! هدیـس  تـفگ : وا  يراذـگب .

هرهچ نیبـج و  رد  تسوت و  زا  تسادـخ ، هریخذ  هک  دوعوم  يدـهم  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  دوـمرف : همیکح  ینکیم ؟
ناسنا دـید  یلو  تسا  يردـق  ات  مه  هزیکاپ  ِياهناسنا  ِدـید  دـیدیمن . ار  اهنیا  دوب ، یهلا  ِمناخ  کی  هکنآ  اب  نوتاخ  همیکح  یلو  تسوت .

، دوب هدشن  دـنلب  زونه  نوتاخ  سجرن  متـساخرب . بش  زامن  ِيارب  نابعـش  همین  ِبش  دـیوگیم : نوتاخ  همیکح  تسا . قیالخ  همه  هب  لماک 
، حبـص عولط  کیدزن  بشما  هک  تسا  هتفگ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  تفگ : شدوخ  اـب  دوبن . شلمح  زا  يربخ  یلو  دوب  هدیـشک  زارد 

نوتاخ همیکح  دندروآ ، فیرـشت  ترـضح  دعب  نکن . هلجع  هّمع ! دینـش : قاتا  زا  تسین ؟ يربخ  روطچ  سپ  تسا ، نم  دنزرف  لمح  عضو 
هیلعيدهم دومرف : درک و  یمّـسبت  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  منیبیمن . یلمح  رثا  نم  تسین ، سجرن  بانج  زا  يربخ  تفگ : دـمآ و  ولج 

، نطب رد  هن  هُما » بنج  یف  ناک   » ردام ِمکـش  رد  تسرد  هن  تسا ، هدـیبسچ  ردام  ِياهولهپ  هب  هک  هدـیباوخ  يروج  ردام  ِمکـش  رد  مالـسلا 
هدیشک زارد  يروج  ار  ترضح  دنوادخ ، ینعی  تسا ؛ نیا  ثیدح  يانعم  ایوگ  یلو  دمآیم . ولج  ردام  مکـش  دوب  مکـش  رد  كدوک  رگا 

(48 .) دهدیم رارق  نینچ  ادـخ  دـهاوخیم ، نینچ  ادـخ  تسین . ادـیپ  هک  هتفرگ  ار  ردام  كرابم  يولهپ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هداد و  رارق 
(49 .) دندرگ اقآ  نافعضتسم  دنوش و  كاله  اهنوعرف  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  دنوادخ  هدارا  نیا 

نوتاخ همیکح  ِتیاور  هتکن 27 

ماما ِرتخد  نوتاخ  همیکح  هداد ، حرش  ًالّصفم  ار  نایرج  هتشاد و  روضح  مالـسلا  هیلعرمالابحاص  ترـضح  ِّدلوت  ِماگنه  رد  هک  یناسک  زا 
ماما هناخ  هب  يزور  دـیوگیم : نوتاـخ  همیکح  تسا : نیا  ناتـساد  ِلاـمجا  تسا . مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هّمع  یقت و  دّـمحم 

، منک تعجارم  َملزنم  هب  متساوخ  یتقو  دوب ، جنپ  هاجنپ و  تسیود و  ِلاس  نابعـش  همین  بش  هک  هاگنابـش  مدش ، فّرـشم  مالـسلا  هیلعنسح 
مدیـسرپ دش . دهاوخ  ّدلوتم  بش  نیا  رد  نم  ِنیـشناج  ادخ و  ِّیلو  اریز  نامب ، ام  هناخ  رد  بشما  ناج ! هّمع  دومرف : مالـسلا  هیلعنسح  ماما 

نـسوس اب  زامن  ِيادا  راطفا و  زا  دعب  مدیدن . لمح  زا  يراثآ  مدومن  وجتـسج  نسوس  رد  هچ  ره  سپ  نسوس . زا  دومرف : تنازینک ؟ مادک  زا 
ِلوغـشم ًادعب  مدومنیم . رّکفت  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ِتاشیامرف  رد  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  دیـشکن  یلوط  میدـیباوخ . قاطا  کی  رد 

. دوبن يربخ  لمح ، ِعضو  زا  اّما  دـش ، مد  هدـیپس  ِکـیدزن  دروآ . ياـج  هب  ار  بش  ِزاـمن  هتـساخرب ، باوخ  زا  مه  نسوس  مدـش ، بش  زاـمن 
مدـنزرف ِدـّلوت  ِتقو  هک  نکن  کش  ناج ! هّمع  دومرف : شقاـطا  زا  هک  مدومنیم  دـیدرت  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هدـعو  ِتّحـص  رد  متـشاد 

هب نم  منکیم . دوخ  رد  يدیدش  ِیتحاران  ِساسحا  دومرف : مدیـسرپ  نایرج  زا  مدـید . ریغتم  ار  نسوس  ِلاوحا  ناهگان  تسا . هدـش  کیدزن 
هب هزیکاپ  كاپ و  ادخ  ِّیلو  هک  دیـشکن  یلوط  متفرگ . هدـهع  رب  ار  وا  یگِلباق  مدوخ  مدـش و  لوغـشم  لمح  عضو  لیاسو  تامّدـقم و  هیهت 

هتفرگ لغب  رد  ار  وا  مدرب  شدزن  هب  ار  كدوک  یتقو  روایب . ار  مدنزرف  ناج ! همع  دومرف : مالـسلا  هیلعنسح  ماما  لاح ، نامه  رد  دـمآ ، ایند 
شرـس رب  تسد  داهن و  دازون  نآ  ِشوگ  ناهد و  رب  ار  شَناهد  سپـس  دش . زاب  هلـصافالب  داهن ، كدوک  نآ  ِنامـشچ  رب  ار  شکرابم  ِناهد 

ار كدوک  ربب ! شردام  ِدزن  هب  دومرف : داد و  نم  هب  ار  كدوک  ًادعب  دش . لوغشم  نآرق  ِتوالت  هب  هدمآ ، نخـس  هب  كدوک  نآ  سپ  دیلام .
هب دازون  ِرادید  ِدصق  هب  ًائادتبا  مدش و  فّرشم  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هناخ  هب  زین  مّوس  ِزور  رد  متـشگرب . دوخ  ِلزنم  هب  مدرب و  شردام  ِدزن 

لاؤس دازون  ِلاوحا  زا  مدیشک  تلاجخ  یلو  مدش ، فّرشم  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِتمدخ  سپ  مدیدن ، ار  كدوک  اّما  متفر ، نسوس  هرجح 
فالتخا مَنایعیش  يدید  متفر و  ایند  زا  نم  هک  یماگنه  تسا ، هدش  بیاغ  ادخ  ِهانپ  رد  مدنزرف  ناج ! هّمع  دومرف : ًائادتبا  نسح  ماما  میامن .

(50 .) دش دهاوخ  بیاغ  مدنزرف  اریز  دنامب ؛ یفخم  هیضق  نآ  دیاب  اّما  هدب ! ربخ  قوثو  دروم  ِنایعیش  هب  ار  مدنزرف  ِتدالو  ِنایرج  دنراد ،
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مالسلا هیلعماما  ِيارب  هقیقع  هتکن 28 

دش رضاح  یتقو  دینک . رـضاح  ار  ورمعوبا  دومرف : مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دش ، ّدلوتم  رمالابحاص  یتقو  هک  هدرک  تیاور  يرمع  رفعجوبا 
مدـنزرف ِيارب  مه  دنفـسوگ  ددـع  نالف  نک و  میـسقت  مشاه  ینب  ِنیب  رد  يرادـیرخ و  تشوگ  لطر  رازه  هد  ناـن و  لـطر  رازه  هد  دومرف :

(51 !) نک هقیقع 

! طلغ يرادنپ  هتکن 29 

نیا ات  دنشکب  ارم  دنناوتیم  هک  دنتـشادنپ  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دش  رداص  یعیقوت  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دیوگ : يدادغب  یـسوم 
(52 .) هَّللدمحلاو درک ، لطاب  ار  اهنآ  راتفگ  یلاعتيادخ  دوش و  عطقنم  لسن 

! ام ِکچوک  ِيالوم  هتکن 30 

ترضح هناخ  ِلها  دش  ّدلوتم  رمالابحاص  ترضح  هک  یتقو  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  مالسلا  هیلعنسحلایبا  مالغ  ریصن  نب  ةزمح 
اب ملق  ناوختـسا  زور  ره  هک  دش  رداص  روتـسد  نم  ِيارب  دـش  گرزب  يردـق  نوچ  دـندادیم . تراشب  رگیدـمه  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

(53 .) تسام کچوک  يالوم  ِيارب  نیا  دنتفگ : مرخب و  تشوگ 

؟ تسیک رمالابحاص  هتکن 31 

ِرد رب  هک  دوب  یقاتا  شتسار  ِتمس  دوب و  هتسشن  یگنس  تکمین  رب  وا  مدش و  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  رب  دراو  دیوگ : شوقنم  نب  بوقعی 
هد ای  تشه  شّنس  هک  ياهّچب  رسپ  مدرب و  الاب  ار  نآ  رادرب ! ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ رمالابحاص  مرورس ! متفگ : دوب . نازیوآ  ياهدرپ  نآ 

شتـسار هنوگ  رب  هک  دمآ  نوریب  هتـشگرب ، ییوناز  ربطـس و  یتسد  فک  ناشخرد و  ینامـشچ  دیپس و  ییور  ینارون و  یناشیپ  اب  دوب  لاس 
! تسامش ِبحاص  نیا  دومرف : نم  هب  هاگ  نآ  تسشن ، مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  شردپ  ِيوناز  رب  دمآ و  یناوسیگ ؛ شرـس  رب  دوب و  یلاخ 
ار وا  نم  تفر و  هناخ  لخاد  هب  وا  دسرب . مولعم  ِتقو  ات  ورب  هناخ  ِنورد  هب  مدـنزرف ! دومرف : وا  هب  ماما  تساخرب و  اج  زا  دـنزرف  نآ  سپس 

(54 .) مدیدن ار  یسک  اّما  مدش  هناخ  ِلخاد  نم  تسیک ؟ هناخ  نآ  رد  هک  رگنب  بوقعی ! يا  دومرف : سپس  متسیرگن ،

دّلوت ِدهاش  هتکن 32 

تسـشن و شیوخ  ِيوناز  ود  رب  تشگ  ّدلوتم  رمالابحاص  یتقو  هک : دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ِناراکتمدـخ  هیرام  میـسن و 
(55 «.) نیَملاْعلا ِّبَر  هَّللدمحلا  : » دومرف هدومن  ياهسطع  سپس  دومن ، دنلب  نامسآ  ِيوس  هب  ار  شَناتشگنا 

دولوم ِیفّرعم  هتکن 33 

هب ار  كدوک  نآ  مّوس ، ِزور  تشاذـگ . دّـمحم  ار  شمان  هک  دـش  دـّلوتم  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ِيارب  يدـنزرف  دـیوگیم : مداخ  مناـغوبا 
یتقو دنـشابیم ، شراظتنا  رد  همه  هک  تسا  یمئاق  نامه  تسامـش و  ماما  بحاص و  نم  زا  دعب  مدنزرف  نیا  دومرف : هداد  ناشن  شَباحـصا 

(56 .) درادیم اپ  رب  ار  داد  لدع و  دنکیم و  مایق  تفرگ  ارف  متس  روج و  ار  نیمز  هک 

دّلوت دِهاش  هتکن 34 
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رمـالابحاص دـلوت  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  لـقن  دوب ، هدیـشخب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هب  ار  وا  هک  يزینک  زا  ینارزیخ  یلعوبا 
(57 .) تسا لقیص  شردام  مان  مدوب و  رضاح 

دّلوت ِدهاش  هتکن 35 

، هدرک اطع  يدنزرف  نسح  ماما  هب  ادخ  بشید  هک  داب  تراشب  تفگ : دمآ و  نم  دزن  حتفلایبا  نب  ةزمح  يزور  دیوگیم : رذـنم  نب  نسح 
(58 .) تسا دّمحم  شمان  تفگ : مدیسرپ ، ار  شمان  میرادب . یفخم  ار  شرما  هک  هداد  روتسد  نکیل 

!؟ هنوگچ یناهنپ ؛ ِتدالو  هتکن 36 

ِتیعقوم ِياراد  یـصخش  رگا  هژیو  هب  دـنوشیم ، هاگآ  نآ  زا  ناگیاسمه  ناتـسود و  ناشیوخ ، دوشیم ، دـنزرف  ياراد  هک  یـسک  ًـالومعم 
دیایب و ایند  هب  يدازون  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِيارب  هک  درک  رّوصت  ناوتیم  هنوگچ  دنامیمن . هدیشوپ  یسک  زا  هلأسم  نیا  دشاب ، یعامتجا 

هاگآ دازون  ِدـّلوت  زا  ترـضح ، نآ  ِناگتـسباو  ماما و  ِلزنم  رد  ناوارف  ياـهسوساج  ِندراـمگ  تیـساّسح و  ّتقدهمه و  نآ  اـب  ناـفلاخم ،
تیمها دوب و  هاگآ  اهییوگ  شیپ  زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  خساپ : تداع ؟ قرخ  زاجعا و  ای  دوب ، یعیبط  يداع و  هلئـسم  نیا  ایآ  دندرگن .
ِطیارـش یـسایس و  ِعاضوا  دوبن و  لفاغ  دازون ، نیا  ِّدلوت  هرابرد  نانمـشد  ِتیـساسح  زا  تسنادیم و  یتسرد  هب  زین  ار  دولوم  نآ  ِتمظع  و 

اهنت هن  هک  تخاـس  مهارف  ار  شدـنزرف  ِتدـالو  ِياـههنیمز  شیپ  تامّدـقم و  ياهنوـگ  هب  يور ، نـیا  زا  تخانـشیم ؛ ًـالماک  ار  یعاـمتجا 
ماما یـشیدنارود  مزح و  تسایک و  ریبدـت و  تفگ : ناوتیم  نیارباـنب ، دـندشن ؛ هاـگآ  رما  نیا  زا  مه  ناتـسود  زا  يرایـسب  هکلب  نانمـشد ،

، دوخ موش  ِياهفدـه  رد  نانمـشد  هک  دـناسر  ماجنا  هب  ار  تیرومأم  نیا  ياهنوگ  هب  ترـضح  نآ  اـت  درکیم  باـجیا  مالـسلا  هیلعنسح 
هتـسناد و یلومعم  يّداع و  يرما  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ِیناهنپ  ِتدالو  یـسوط ، خیـش  تهج ، نیمه  هب  دـش . مه  نینچ  دـننامب و  ماکان 
: هب دراد ، هراـشا  ( 59 «.) تسا هتـشاد  ناوارف  ِياـههنومن  يرـشب ، خـیرات  ِلوط  رد  تسا و  هدوبن  هثداـح  نیرخآ  نیتسخن و  نیا  : » دـسیونیم

ِمـشچ زا  رود  هـب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  ِیناـهنپ  ِتدـالو  و  ( 60) ناـیدورمن مشچ  زا  رود  هـب  مالـسلا  هـیلعمیهاربا  یناـهنپ  ِتدـالو 
(61 .) ناینوعرف

مالسلا هیلعماما  ِيرادهگن  دّلوت و  ِناکم  هتکن 37 

اّرماس رد  ب . ( 62 .) تسیز اجنآ  رد  شراوگرزب ، ردـپ  رمع  رخآ  ات  دـمآ و  ایند  هب  اّرماس  رد  فلا . دراد : دوجو  لامتحا  دـنچ  هراـبنیا ، رد 
رد ج. ( 63 .) دندرکیم یگدنز  همّرکم  هّکم  رد  ناشراوگرزب  ردپ  ِتلحر  ات  دش و  هداتـسرف  هّکم  هب  ردپ ، تشذگرد  زا  شیپ  دش و  دـّلوتم 

(64 .) داد تایح  همادا  اج  نامه  رد  دش و  هداز  هنیدم  رد  دندرب د . هنیدم  هب  ار  وا  دشر ، تظافح و  يارب  داهن و  دوجو  هصرع  هب  مدق  اّرماس 

نایعیش ِتنحم  تریح و  هرود  هتکن 38 

تماما ِبصنم  ِرادهدهع  دوخ  داد و  تسد  زا  ار  ردپ  هیاس  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  يرغص  تبیغ  نایاپ  ات  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِتافو  زا 
، نانآ تشذگ و  تخـس  رایـسب  مالـسلا  هیلعتیب  لها  ِنارادتـسود  رب  هک  ( 65) دـیمان نایعیـش  تنحم  تریح و  ِنارود  ناوتیم  ار  دـیدرگ 
راکفا و تماما ، اب  هطبار  رد  هک  دندش  ادـیپ  ینوگانوگ  ِياههلحن  اههقرف و  وس ، کی  زا  دنتـشاذگ . رـس  تشپ  ار  يزاس  تشونرـس  نومزآ 
رد دنناوتب  ات  ( 66 ،) دنتشگیم یعجرم  أجلم و  ِلابند  هب  نایعیـش ، دنتخادنایم و  دیدرت  ههبـش و  هب  ار  مدرم  دنتـشاد و  يّداضتم  ِياههشیدنا 

يدوعـسم هک  دوب  هتفای  تّدش  ياهزادنا  هب  هلأسم ، نیا  دنزیخرب و  عافد  هب  دوخ  هشیدنا  راکفا  زا  دننامب و  وا  ِهانپ  رد  كانرطخ ، هصرع  نیا 
نمشد رگید ، ِيوس  زا  ( 67 «.) دندوب ياهدیقع  رواب و  رب  کی ، ره  دندش و  هفیاط  تسیب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  سپ  مدرم ، : » دسیونیم
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نیا هعومجم  دوب . هدمآرب  يو  ِيدوبان  يریگتـسد و  ِددص  رد  يور  نیا  زا  دراد ، يدنزرف  مالـسلا  هیلعمهدزای  ماما  هک  دوب  هدرک  ساسحا 
ملیص ءامص  ۀنتف  نم  دبال  و  مالـسلا ...« : هیلعاضر  ماما  هدومرف  هب  دوب و  هدرک  نادنچود  ار  نایعیـش  ینادرگرـس  تریح و  ِياضف  ثداوح ،

هیلعنسح ماما   ] مدـنزرف نیمّوس  ِتشذـگرد  زا  دـعب  ( 68 (؛ يدـلو نم  ثلاثلا  ۀعیـشلا  نادـقف  دـعب  کلذ  هناطب و  ۀـجیلو و  لک  اهیف  طقـسی 
«. دنتفایم ورف  نآ  رد  ناگبخن  نابوخ و  زا  يرایسب  هک  دسریم  ارف  ییاسرف  تقاط  ریگارف و  هنتف  مالسلا 

یلاسدرخ رد  تماما  هتکن 39 

ییانثتـسا هبنج  هلئـسم  نیا  ایآ  دیدرگ . گرزب  ریطخ و  ِتیلوئـسم  نیا  ِرادهدهع  دیـسر و  تماما  هب  یگلاس  جـنپ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
. تسا هتـشاد  زین  يرگید  ِياههنومن  درادن و  يروذحم  مک ، ِنینـس  رد  تماما  نایعیـش ، ام  ِرواب  رد  دوب ؟ يّداع  یلومعم و  يرما  ای  تشاد ،

ِرگناشن نیا  دندش . تّوبن  تمکح و  ِياراد  یلاسدرخ  رد  هک  دربیم  مان  يدارفا  زا  ینید ، فراعم  ِدنس  نیرتمکحم  ِناونع  هب  دیجم ، نآرق 
َو ٍةَّوُِقب  َباتِْکلا  ذُـخ  ییحی  اـی  : » تسین هدوبن و  يروهظون  هدـیدپ  یکدوک ، رد  ییاوشیپ  هلئـسم  یهلا ، ناروآ  ماـیپ  ثاریم  رد  هک  تسا  نآ 

ترـضح ِتّوـبن  هراـبرد  مـیدرک .» اـطع  ییاـناد  وا  هـب  یکدوـک  رد  ریگب و  يدـنمورین  هـب  ار  باـتک  ییحی ! يا  ( 69 (؛» ًاِیبَص َمْکُْحلا  ُهاـنیَتآ 
؛» ًاِیبَن ینَلَعَج  َو  باتِْکلا  َِیناتآ  هَّللاُدـْبَع  ّینِا  َلاق  ًاِیبَص * ِدـْهَْملا  یف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َفیَک  اولاق  ِهَیِلا  ْتَراشَأَف  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعیـسیع 
نم هب  میادخ . هدنب  نم  تفگ : كدوک  مییوگب . نخس  تسا  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ : سپ  دندرک ، هراشا  دنزرف  هب  ( 70)

هدـش عقاو  ضارتعا  ِدروم  هک  تسا  هدوبن  راب  نیتسخن  یکدوک ، ِّنس  رد  تماما  هلأسم  نیاربانب ، تسا .» هدـینادرگ  ربمایپ  ارم  هداد و  باـتک 
ماما داوج و  ماـما  ترـضح : زا  لـبق  ناـماما  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشاد  ناوارف  ياـههنومن  ءاـیبنا  نیب  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا  شیپ  هکلب 

. دندوب هدش  تماما  ِرادهدهع  یلاسدرخ  رد  هک  مالسلا  امهیلعيداه 

باقلا مان و 

مالسلا هیلعمئاق  ِبقل   41 هتکن 40 /

دنزیخیمرب و مئاق »   » ِبقل ندینـش  اب  یـضعب  ارچ  و  دوشیم ، هدـناوخ  يدـهم »  » و مئاق »   » هملک اب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ  دنـسرپ : یم 
ِنامز رد  هک  دشیم  رایسب  مئاق ، ِدروم  رد  هدش و  دای  يدهم ، و  ( 71) مئاق ِباقلا  اب  ترضح  نآ  تایاور ، زا  يرایسب  رد  خساپ : دنتسیایم ؟

ار ام  ِماقتنا  ام  مئاق  : » دندومرفیم دنداتفایم و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ِدای  هب  ناماما  بصاغ ، ِنامکاح  داسف  ملظ و  ِرثا  رب  مالـسلا  مهیلعهّمئا 
نینچ رشب  خیرات  ِمامت  رد  تسا و  یناهج  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تضهن  مایق و  هکنیا  هب  رظن  هدننک ، مایق  ینعی  مئاق  تفرگ .» دهاوخ 

نیا نتفگ  اب  ای  ظفل و  نیا  ِندینـش  اب  ترـضح  نآ  ِناوریپ  هکنیا  اّما  دوشیم . هدـناوخ  ناونع  نیا  اب  ترـضح  نآ  هدوبن ، یتموکح  ماـیق و 
ِدای هب  ار  مدرم  ًانمـض  تسا و  ترـضح  نآ  هب  راظتنا  دـنویپ و  ِراهظا  مارتحا و  یّبحتـسم و  لمع  عون  کی  دنتـسیایم ، دـنزیخیمرب و  هملک 

تضهن تساخرب ، دیاب  هک  دوشیم  یلمع  ِنیقلت  نیا  اهنآ  ِيارب  دزادنایم و  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترضح  ِمایق  تضهن و 
ناهج نافعـضتسم  همه  ناماما و  ناربمایپ و  دیما  هک  عطاق  موصعم و  يربهر  یناهج  مایق  روهظ و  ِيارب  يزاسهنیمز  هب  دوب و  راودیما  درک ،

رد هدـش  لقن  یّتح  هدوب ، لومعم  نایعیـش  ِنایم  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  ِناـمز  رد  یّتح  راـک  نیا  تخادرپ . تسا  یتسه  هدـنپت  بلق  و 
رس رب  ار  شتسد  تساخرب و  مالسلا  هیلعاضر  ماما  دش ، رکذ  مالـسلا » هیلع  مئاق   » هملک مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  روضح  رد  ناسارخ 

!« نادرگ ناسآ  ار  شتضهن  روهظ و  ِهار  و  نک ، باتش  شجرف  رب  ادنوادخ  ( 72 (؛ هجرخم لهس  هجرف و  لجع  مهّللا  : » دومرف داهن و 
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نیا رد  یثیدح  ِنمـض  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دوشیم . باطخ  يدهم  ناشیا  هب  اذلف  تسا ، هدننک  تیاده  هدـش و  تیادـه  نامز  ماما 
مایق قح  هب  نوچ  دنیوگ  مئاق  و  دنکیم ، تیاده  دناهدرک  مگ  هک  يرما  هب  ار  مدرم  وا  اریز  دنیوگ ، يدـهم  ار  ترـضح  نآ  : » دومرف دروم 

(73 «.) دنک

؟ رظتنم ارچ  هتکن 43 

ِدارفا تسا ؛ رایـسب  شیاهزور  هک  تسا  ینالوط  یتبیغ  وا  ِيارب  اریز  : » دومرف دـنیوگ ؟ رظتنم  ار  وا  ارچ  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا 
. دـنریگیم هرخـسم  هب  ار  شمان  نارکنم ، دـننکیم و  راکنا  ار  وا  دّدرم  كاّکـش و  ِدارفا  یلو  دـنربیم  رـس  هب  وا  ِراظتنا  رد  كاپ  صلخم و 

«. دنباییم تاجن  وا  هلیسو  هب  ناناملسم  دنسریم و  تکاله  هب  وا  روهظ )  ) رد ناگدننک  هلجع  دنرایسب و  روهظ )  ) تقو ناگدننک  نییعت 

ترضح ِكرابم  ِمان  هتکن 44 

یلـصربمایپ هک  دندقتعم  ناثّدحم  ناخّروم و  ِیمامت  ( 74 .) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  شّدج  ِمان  نامه  دّمحم ، ترـضح  نآ  ِمان 
هک روط  نامه  هک  تسا  تقیقح  نیا  ِيایوگ  هکلب  تسین ، لیلدیب  یمانمه  نیا  ( 75 .) دندوب هداهن  وا  رب  ار  مان  نیا  ناشدوخ  هلآو  هیلع  هللا 
زا ار  تیرـشب  دوخ  روهظ  اب  زین  شدنزرف  نیمهدزاود  داد ، تاجن  لهج  یهارمگ و  زا  ار  نایناهج  دوخ ، ِعولط  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(76 .) دشخب تاجن  تلالض ، یکیرات و 

ترضح نآ  ِباقلا  هتکن 45 

یلو «، » رمالابحاص «، » روصنم «، » هَّللا ۀیقب  «، » حلاص فلخ  «، » تجح «، » رظتنم «، » مئاق «، » يدهم : » زا دـنترابع  ترـضح  نآ  روهـشم  ِباقلا 
(77 .) تسا يدهم »  » اهنآ ِنیرت  فورعم  هک  نامّزلا ،» بحاص   » و رصع »

ترضح نآ  ِباقلا  ِهجو  هتکن 46 

و دنکیم ، قح  هب  تیاده  هک  تهج  نآ  زا  دنیوگیم  يدهم »  » ار ترـضح  نآ  ًالثم  تسا ؛ یهوجو  ای  هجو  ار  ترـضح  ِباقلا  زا  کی  ره 
هک ور  نآ  زا  دـنامان  تّجح »  » و دـنیوا ، ِمودـق  ِراظتنا  رد  نانمؤم  نوچ  دـنیوگ  شرظتنم »  » دـنکیم و قح  هب  مایق  نوچ  دـنیوگیم  مئاـق »  »

يرتشگنا ِترابع  یمعفک »  » لقن هب  تسا ؛ هدش  هتـشون  بقل  نیمه  زین  ترـضح  ِرتشگنا  ِنیگن  رد  ( 78 .) تسا قلخ  رب  ادـخ  ِهاوگ  تّجح و 
(79 «.) ِهتَّصاخ َو  هَّللا  ۀَّجُح  اَنَا  : » تسا هنوگ  نیا  ترضح 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِباقلا  فاصوا و  یماسا و  هتکن 47 

تاریبعت نیشیپ و  ینامسآ  بتک  تایاور و  تایآ و  هب  دانتسا  اب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هفیرـش  ءامـسا  ِنایب  رد  يرون  مالـسالا  ۀِقث  موحرم 
رد هک  تسا  یعّدم  دنکیم و  رکذ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِيارب  بقل  مسا و  ود  داتـشه و  دصکی و  دادعت  ناراگن ، خـیرات  نایوار و 

ءامـسا و نیا  ربارب  نیدـنچ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . هدومن  يراددوـخ  یعطق  ریغ  ِياهناسحتـسا  یـصخش و  ِياهطابنتـسا  زا  ماـقم ، نیا 
فلخ دماح ، تّجح ، ناهرب ، يدهم ، دومحم ، هَّللادبع ، دمحا ، دّمحم ، اهنآ : هلمج  نآ  زا  هک  هدوب  جارختـسا  لباق  هفلتخم  بتک  زا  باقلا ،

یلـصربمایپ هینک  مه   ] مساقلاوبا زا : دنترابع  ترـضح  نآ  ِياههینک  ( 80 .) دشابیم ... رظتنم و مئاق ،  بئاغ ، بحاص ، دیرـش  یعاد ، حـلاص ،
. تسا هدرمش  ناشیا  ِياههینک  زا  زین  ار  بارتوبا  نسحلاوبا و  میهارباوبا ، يرون  موحرم  هک  حلاصابا  هَّللادبعوبا ، هلآو ،  هیلع  هللا 
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مالسلا هیلعماما  ِباقلا  هتکن 48 

(81 .) دشابیم يدهم  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسا  هَّللا  ۀیقب  نامزلا ، بحاص  حلاص ، فلخ  مئاق ،  تّجح ، ترضح ، نآ  ِباقلا  هلمج  زا 

مالسلا هیلعترضح  ِباقلا  ِضعب  ات 117  هتکن 49 

حیرصت دروم  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هب  طوبرم  هیعدا  هفلتخم و  ياهترایز  ِنمـض  رد  هک  تافـص  نیوانع و  ياهراپ  رکذ  هب  اجنیا  رد 
لامج و رهظم  هَّللا : هجو  قیالخ . نایم  رد  ادخ  نیـشناج  هَّللا : ۀـفیلخ  نیمز . رد  ادـخ  هدـنامیقاب  هَّللا : ۀـیقب  مینکیم : هراشا  تسا  هتفرگ  رارق 
هب دورو  يارب  نایوج  ادخ  هک  يرد  یهلا ، فراعم  همه  هزاورد  هَّللا : باب  دنراد . وا  هب  ور  قح  ِيایلوا  هک  یهلا  يوس  تمس و  ادخ ، لالج 

یلا تیاده  نیتسار  يدانم  ادخ ، يوس  هب  مدرم  هدنناوخ  ارف  یهلا ، هدـننک  توعد  هَّللا : یعاد  دـننکیم . ار  نآ  دـصق  یهلا ، سدـق  تحاس 
رـس هَّللا : یلو  تشاد . دهاوخن  تکاله  زج  یماجنارـس  دـهد  رارق  نآ  ياتـسار  رد  زج  ار  شکولـس  سکره  هک  ادـخ ، هار  هَّللا : لیبس  هَّللا .

، ایند رد  ِتیاده  يارب  هک  سک  نآ  راگدرورپ ، ناهرب  ادخ ، تّجح  هَّللا : ۀجح  ادـخ . تسود  یهلا ، تیالو  لماح  ادـخ و  تیالو  هب  هدرپس 
هیام يدـیحوت ، قیاقح  فراعم و  همه  هدـننک  رهاظ  ادـخ ، ریذـپان  یـشوماخ  رون  هَّللا : رون  دـننکیم . لالدتـسا  وا  هب  ترخآ  رد  ِباـسح  و 

دنزرف ةّوبّنلا : ۀلالـس  ناگدنب . رادرک  تبقارم  رد  ادخ  مشچ  یتسه ، نابدید  قلخ ، نایم  رد  ادخ  رادـیب  هدـید  هَّللا : نیع  نایوجهر . ِتیادـه 
مچرپ يدهلا : ملع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیشناج  نیرخآ  تماما ، هلـسلس  شخب  نایاپ  ءایـصوالا : متاخ  ناربمایپ . لسن  هدنامیقاب  تّوبن ،

هنیفس تلالـض ، بادرگ  زا  ییاهر  هلیـسو  تاجن ، یتشک  ةاّجنلا : ۀنیفـس  تقیقح . ریـسم  ناشن  ادخ ، هار  رد  هتـشارفا  هشیمه  تیار  تیاده ،
یناهج مایق  راظتنا  مشچ  ناحلاص  همه  هک  ياهدـننک  مایق  رظتنملا : مئاـقلا  یقیقح . تاـیح  عبنم  یگدـنز ، همـشچ  ةویحلا : نیع  يراگتـسر .

هدمآ نوریب  فالغ  زا  ریشمش  قح ، هدیشک  ریشمش  رهاشلا : فیسلا  دوعوم . تلادع  شخب  قّقحت  روهـشم ، تلادع  رهتـشملا : لدعلا  دنیوا .
، یتسه نامـسآ  دیـشروخ  مّالظلا : سمـش  روج . هنتف و  هایـس  ياهبش  زورفلد  باتهام  ناشخرد ، هام  رهاّزلا : رمقلا  داد . لدـع و  هماقا  رد 
: مایألا ةرـضن  قیالخ . لادتعا  لصف  ناسنا ، ییافوکـش  لصف  رـس  نامدرم ، راهب  مانألا : عیبر  نیمز . تاملظ  رد  هدنبات  رهم  ناگتفرگ ، تملظ 
، ناربمایپ راثآ  زا  هدنام  ياج  رب  نییآ  دیـسجت  نید ، مّسجت  روثأملا : نیدلا  خـیرات . هرابود  يزبسرـس  ّرـس  نامز ، یباداش  راگزور ، توارط 
. يرـشب تئیه  رد  ربمایپ  هزجعم  نیوکت ، ملق  اب  هدش  هتـشون  باتک  مّسجم ، نآرق  روطـسملا : باتکلا  بهذـم . حور  نییآ ، نایک  نید ، ِدوخ 

نذا هب  یتسه  لک  هدنامرف  هنامز ، ِراد  رایتخا  نامزلا : بحاص  تعیرـش . رادرایتخا  نامرف و  بحاص  یهلا ، رما  تیالو  هدنراد  رمالابحاص :
رب تلادع ، هدنراد  اپرب  لدعلا : رـشان  نیمز . زا  یکاپان  يدیلپ و  هدنرب  نیب  زا  تسادخ ، دجـسم  هک  نیمز  هدننک  ریهطت  ضرألا : رّهطم  قح .

: ِملَکلا عماج  تیرشب . ِفیاوط  همه  ِيامنهار  هتفای  هار  اهتّما ، همه  رگتیاده  ممالا : يدهم  یتیگ . رـسارس  رد  داد  لدع و  مچرپ  هدنزارفا 
لیلد تقیقح . ِروای  ادـخ ، ِقح  رگيرای  هَّللا : قح  رـصان  اهفص . همه  شخبتدـحو  دـیحوت ، هملک  ِساـسا  رب  اـههملک  همه  هدـنروآدرگ 

روتـسد هب  هدننک  مایق  هَّللا : رمأب  رئاثلا  دنوادخ . هدارا  ياتـسار  رد  اهناسنا  ربهار  دلب و  هار  یهلا ، دصاقم  يوس  هب  مدرم  يامنهار  هَّللا : ةدارا 
لها ياـهلد  شخبتاـیح  ناـنمؤم ، رگاـیحا  نینمؤملا : ییحم  ادـخ . رما  هب  ادـخ  ریغ  رب  هدـنروش  راـگدرورپ ، ناـمرف  هب  هتخیگنا  رب  یهلا ،

شزرا نانمؤم ، شخب  تّزع  نینمؤملا : ّزعم  راّفک . هدـننک  كاله  رفک ، خاک  هدننکـش  مهرد  نارفاک ، هدـننک  دوبان  نیرفاـکلا : ریبم  ناـمیا .
هدـنهد تاـجن  نیفعـضتسملا : یجنم  ناگـشیپرفک . ِتوربج  هدننکـش  مهرد  نارفاـک ، هدـننک  راوخ  نیرفاـکلا : ّلذـم  ناـمیا . لـها  هدـنهد 

: هذخأ يّذلا  هَّللا  قاثیم  دوشیمن . دنک  هک  ادـخ  رهق  ریـشمش  وبنیال : يذـّلا  هَّللا  فیـس  ناگدیـشک . فاعـضتسا  شخب  ییاهر  نافعـضتسم ،
: رـصعلا سومان  نامز . شیادیپ  زکرم  دوجو ، هنودرگ  روحم  راگزور ، رادم  رهدلا : رادم  هدش . هتفرگ  ناگدـنب  زا  هک  ادـخ  یگدـنب  نامیپ 

باتک هدـننک  توالت  هَّللا : باتک  یلات  یهلا . هغلاب  تّجح  دـنوادخ ، هّمات  هملک  هماتلا : هَّللا  ۀـملک  نارود . یتسه  ناـیک  ناـمز ، هدـنرادهگن 
تمحر ۀعـساولا : هَّللا  ۀمحر  یهلا . ریذپان  فّلخت  نامیپ  ادخ ، هدش  تنامـض  هدعو  هنمـض : يّذلا  هَّللادعو  نآرق . همیرک  تایآ  يراق  ادخ ،
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ظفاح راگدرورپ ، رارـسا  نابهگن  نیملاعلا : ّبر  رارـسا  ظـفاح  قح . هدرتسگ  تمحر  راـگدرورپ  نارکیب  تمحر  فطل و  ادـخ ، ناـیاپیب 
: نیقتملا بوسعی  نید . شخب  ماظن  نیدـلا : ماظن  يوبن . فراعم  هنازخ  يربمایپ و  ِياهشناد  هنیجنگ  هیوبنلا : مولعلا  ندـعم  یبوبر . ِياهزار 
: يرولا راصبا  رون  ناربمایپ . رب  ثاریم  ءایبنالا : ثراو  نانمشد . هدننک  راوخ  ءادعألا : ّلذم  نارای . شخب  تّزع  ءایلوالا : ّزعم  نیقتم . ياوشیپ 

هشیر يارب  هدامآ  هملظلا : رباد  عطقل  دعملا  اهالب . هدننک  فرط  رب  يولبلا : فشاک  نادیهـش . هاوخنوخ  روتوملا : رتولا  قیالخ . ناگدید  رون 
روـجلا و ۀـلازال  یجرتـملا  اـهیتسردان . اـهيژک و  ندرب  نیب  زا  يارب  راـظتنا  دروـم  جوـعلا : تمـألا و  ۀـماقال  رظتنملا  ناـملاظ . ندرک  نک 
تابجاو و ددجم  يایحا  يارب  هدش  هریخذ  ننـسلا : ضئارفلا و  دیدجتل  رّخّدملا  زواجت . متـس و  ندرک  فرط  رب  يارب  وزرآ  دروم  ناودعلا :

درگ يوقتلا : یلع  ۀملکلا  عماج  نآ . دودح  نآرق و  هرابود  نتخاس  هدـنز  يارب  دـیما  دروم  هدودـح : باتکلا و  ءایحِال  لّمؤملا  یهلا . ننس 
بحاص نیمز . رب  یهلا  تمحر  ببسم  نیمز ، نامسآ و  نیب  هطساو  ءامـسلا : ضرألا و  نیب  لصتملا  ببـسلا  يوقت . ساسا  رب  مدرم  هدنروآ 

رب اهلد  هدنهد  تفلا  اضرلا : حالـصلا و  لمـش  فلؤم  تیاده . مچرپ  هدنزارفا  رب  يزوریپ و  زور  بحاص  يدهلا : ۀـیار  رـشان  حـتفلا و  موی 
هدـش يرای  يرتفاو : هیلع  يدـتعا  نم  یلع  روصنملا  البرک . دیهـش  هاوخنوخ  البرکب : لوتقملا  مدـب  بلاطلا  يراکتـسرد . تیاضر و  ساسا 

. دوش باجتسم  شیاعد  دنک  اعد  نوچ  هک  يّرطظم  یعد : اذا  باجی  يّذلا  ّرطضملا  ناگدننز . ارتفا  نانمشد و  هیلع 

ابرلد لامج 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِلئامش  هتکن 118 

ترـضح ِدروم  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  زا  باطخ  نب  رمع  يزور  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : یفعج  رباج 
شمان هک  هدرک  دهع  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مبیبح  شمان ؛ اّما  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دومن . لاؤس  مالـسلا  هیلعيدهم 

ابیز شیوم  تسا ، تروص  شوخ  تسا ، دق  هاتوک  هن  دق و  دنلب  هن  هک  تسا  یناوج  وا  شیامیـس : اّما  دنک . ثوعبم  ار  وا  دنوادخ  ات  مربن  ار 
(82 «.) تسا هداد  رارق  عاعّشلا  تحت  ار  شتروص  رس و  يوم  یهایس  شتروص ، رون  هتخیر و  شیاههناش  هب  شرس  زا  تسا و 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِلئامش  هتکن 119 

(83 .() دراد هدیشک  ياینیب  دنلب و  یناشیپ  هک  تسا ، نادناخ  ام  زا  يدهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِهیبش  هتکن 120 

. تسوا ِدننامه  هیبش و  زین  تریس  راتفگ و  راتفر و  رد  دراد و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِيامیس  نوچ  ییامیس  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
ار يدرم  وا  ِلسن  زا  دنوادخ  هدنیآ  رد  : » دندومرف دوخ  ِباحصا  هب  هدنکفا  رظن  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  يزور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

(84 «.) دراد تهابش  وا  هب  یقالخا  يایاجس  يرهاظ و  ياهیگژیو  رد  تسامش و  ربمایپ  ِمانمه  هک  دروآیم  دیدپ 

تروص شوخ  ابیز و  هتکن 121 

نینزان دوجو  رد  یگمه  دـشاب ، نآ  تیباّذـج  تروص و  تینارون  هاگن و  ییاریگ  هب  اـی  هرهچ ، ياـضعا  بساـنت  لادـتعا و  هب  رگا  ییاـبیز 
(85 .) تسا هدش  هداهن  تعیدو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راگدای 

یناشیپ هداشگ  هتکن 122 
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رـس و ِياهوم  ِیهایـس  هک  تسادیپ  وا  ِنیبج  هرهچ و  رب  يرون  نانچ  و  دیازفایم ، شیابیز  هرهچ  راقو  تبیه و  رب  شاهداشگ  دنلب و  یناشیپ 
(86 .) دهدیم رارق  عاعّشلا  تحت  ار  شفیرش  نساحم 

تماق هنایم  هتکن 123 

(87 .) تسا هنایم  لدتعم و  شمادنا  هکلب  دراد ، هدیبسچ  نیمز  رب  هاتوک  هن  هزادنایب و  زارد و  هن  یتماق 

صوصخم ِلاخ  ود  ياراد  هتکن 124 

هب لیامتم  شفتک  ود  نیب  زین  یلاخ  دشخردیم و  شتروص  يدیفس  نایم  یکـشُم  هناد  نوچمه  شتـسار  هنوگ  رب  هک  دراد  هرهچ  رب  یلاخ 
(88 .) دراد ندب  پچ  بناج 

مالسلا هیلعنامز  ماما  يرهاظ  ِلیامش  زا  هتکن 125 

هایس و شَنامـشچ  دیارگیم . يدرز  هب  شاهرهچ  اهبش ، يرادیب  زا  دراد . خرـس  گنر  يرـصتخم  اب  هتخیمآ  دیپس ، یتروص  ترـضح  نآ 
. تسا مک  شتروص  تشوگ  هداشگ و  شیاهنادـند  ناـیم  تسادـیپ . یمک  یگدـمآرب  وا  ینیب  طـسو  رد  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  شَناوربا 

سوواط ّيدـهملا  : » هدـش دراو  وا  ِفصو  رد  دراد . تهابـش  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  وا  قاس  مکـش و  تسا و  ضیرع  شفتک  ود  ِنایم 
هام دـننام  شاهرهچ  تسا ، تشهب  لـها  سوواـط  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  « ؛ رونلا بیبـالج  هیلع  يرّدـلا  رمقلاـک  ههجو  ۀـّنجلا . لـها 

؛ هیلا یّنم  ةرظنب  يرظان  لحکاو  ةدیمحلا  ةّرغلاو  ةدیـشّرلا  ۀعلّطلا  ینرا  مهّللا  ( » 89 «.) دراد نت  رب  رون  زا  ییاههماج  ایوگ  تسا و  هدنـشخرد 
!« نک همرس  وا ، هب  یهاگن  هب  ار  ممشچ  و  نایامنب ، نم  هب  ار ، هدش  شیاتس  ینارون  یناشیپ  تداشر و  اب  لامج  نآ  ایادخ ! راب 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِلئامش  هتکن 126 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  تسا  اقآ  مرـسپ  نیا  دومرف : درک و  هاگن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  يزور 
تروص و رد  و  تسامـش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِمانمه  هک  دزاس  رهاظ  يدرم  وا  بلُـص  زا  دنوادخ  يدوز  هب  و  دناوخ ، اقآ  ار  وا  هلآو 

روج ملظ و  هدش و  هدرم  هتفرگ و  رارق  اپ  ریز  قح  دنربیم و  رس  هب  تلفغ  رد  مدرم  هک  یتقو  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِهیبش  تریس 
داش شجورخ  زا  نآ  نانکاس  نامـسآ و  لها  دـننزیم ، ار  شندرگ  دـنکن ، مایق  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـیامنیم . جورخ  هتـشگ ، راکـشآ 
هدش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نوچمه  ار  نیمز  هک  دشابیم  نادند  هداشگ  نار و  رغال  مکش ، ربتـس  ینیب ، هدمآرب  یناشیپ و  دنلب  وا  دنوشیم .

(90 «.) دنک داد  لدع و  زا  رپ 

نابات ِهام  نوچمه  هتکن 127 

مـسج دننامه  شندب  تسا و  یبرع  شاهرهچ  گنر  تسا ، نابات  ِهام  نوچمه  مَنادنزرف  زا  يدـهم  هرهچ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
اهنامـسآ و لها  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  هدـش ، روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  تسا ، تماق ) تشرد   ) لیئارـساینب نادرم 

(91 «.) دنکیم تموکح  لاس  تسیب  دنتسه و  یضار  شتموکح  زا  اوه  رد  ناگدنرپ  نیمز و 

ترضح ِتایصوصخ  لیامش و  هتکن 128 
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لیامـش و تسا ، هدیـسر  مالـسلا  مهیلعناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ِربمایپ  زا  هک  يرایـسب  ِتاـیاور  ِساـسا  رب  ناـخّروم ، ناثّدـحم و 
: دوش هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـناهدروآ  شیوخ  ِياـهباتک  رد  ار  فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  يدـهم -  ترـضح  فاـصوا 
، نـهپ شاهناـش  تـشرد ، هایـس و  شنامـشچ  هدیـشک ، یلـاله و  شَناوربا  نوگمدـنگ ، ناوـج و  شاهرهچ  مالــسلا  هیلعيدـهم  ترــضح 
، تشرد شَناتـشگنا  ناتـسد و  راوتـسا ، شیدنبناوختـسا  هدنبات ، دنلب و  شایناشیپ  ابیز ، هدیـشک و  شاینیب  هداشگ ، قاّرب و  شیاهنادـند 

شتالضع نیکشم ، یلاخ  شَتـسار  هنوگ  رب  هدش -  ضراع  يراد  هدنز  بش  زا  هک  يدرز -  هب  لیامتم  یکدنا  تشوگ و  مک  شیاههنوگ 
ِنایم رد  و  هدـنیابر ، رظنم و  شوخ  شتئیه  اـبیز ، بساـنتم و  شَمادـنا  ( 92 .) تسا هتخیر  شـشوگ  هلال  رب  شرـس  ِيوم  مکحم ، هدـیچیپ و 

(93 .) تّوبن ِرثا  نوچ  تسا  يرثا  شاهناش 

! هام هراپ  هتکن 129 

زا بویا ، نب  نسح  میکح و  نب  ۀیواعم  نب  دّمحم  لاله و  نب  دمحا  لالب و  نب  یلع  هک  نایعیش  زا  یتعامج  زا  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج 
نآرد مینک و  لاؤس  شَنیـشناج  زا  ات  میدوب  هدومن  عامتجا  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هناخ  رد  ام  دنتفگ : هک  هدرک  لقن  دنـشابیم  نانآ  هلمج 

یعوضوم زا  میاهدـمآ  ام  هَّللا ! لوسر  نباـی  درک : ضرع  هتـساخرب  دیعـس  نب  ناـمثع  سپ  دنتـشاد . روضح  سلجم  نآ  رد  رفن  لـهچ  لاـح 
زا دعب  دوشن . جراخ  سلجم  زا  سک  چیه  دومرف : دومن  تکرح  اج  زا  هاگنآ  نیشنب ! دومرف : ترـضح  دینادیم . رتهب  امـش  هک  مینک  لاؤس 
وا رگید  نکیل  دـینک  تعاطا  وا  زا  تسامـش  ماما  نیا  دومرف : هدروآ  شدوخ  اب  دوب  هام  زا  ياهراپ  دـننام  هک  ار  یکدوک  تشگرب و  یتعاس 

(94 .) دید دیهاوخن  ار 

تروص ِششخرد  هتکن 130 

(95 .) دیشخردیم هدراهچ  بش  هام  دننام  شتروص  هک  یلاح  رد  مدید  ار  نامّزلا  بحاص  دیوگیم : نوراهوبا 

مالسلا هیلعترضح  ِمادنا  هتکن 131 

زاب و ییاهفتک  هداشگ و  ياهنیـس  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  ماهدینـش  امـش  ردپ  زا  متفگ : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگیم  ریـصبوبا 
نیمز رب  هک  يروط  هب  دوب ، دنلب  شیارب  یلو  دیـشوپ ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هرز  مردپ  دّـمحمابا ! يا  دومرف : ترـضح  دراد . ضیرع 
ندب رب  هک  تسا  هزادنا  بسانم و  نانچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  تماق  رب  هرز  نآ  یلو  دوب ، دنلب  متماق  رب  یلو  مدیـشوپ ، ار  نآ  زین  نم  دیـسریم 

هرگ ار  نآ  فارطا  دنکیم  نامگ  هدننیب  ره  هک  يروط  هب  تسا ، هاتوک  هرز  نآ  نییاپ  تمسق  دوب و  هزادنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
رما بحاص  ماما و  نم  دومرف : دیتسه ؟ رما  بحاص  امش  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دیوگیم : تلص  نب  نایر  ( 96 .) دناهدز

، تسا ناریپ  ِّنس  رد  دنکیم ، روهظ  یتقو  هک  تسا  یسک  مئاق ) دنکیم ... رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  يرما  بحاص  نآ  هن  یلو  متسه ،
زا ار  نآ  دـنک ، زارد  تخرد  نیرتگرزب  يوس  هب  ار  تسد  رگا  هک  يروـط  هب  دراد ؛ دـنمونت  يوـق و  یمادـنا  دـیآیم  ناوـج  رظن  هب  یلو 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( 97 .) دوشیم هدـنک  اج  زا  دنکـشیم و  ار  اههرخـص  دروآرب ، داـیرف  اـههوک  ناـیم  رگا  دروآیم و  نوریب  هشیر 
(98 .) تسا ربتس  تخس و  لییارسا  ینب  نادرم  نانوچ  شمادنا  تسا ، نم  ِنادنزرف  زا  وا  دومرف :

وا هناشن  هتکن 132 

ِّنـس رد  وا  : » دومرف تسیچ ؟ جورخ  ِتقو  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  هناشن  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  هب  دـیوگ : يوره  تلـصابا 
نایاپ ات  دوشیمن  ریپ  زور  بش و  رورم  اب  وا  دراد ، رتمک  ای  لاس  لهچ  وا  هک  دنربیم  نامگ  نارظان  دراد ، ناوج  ییامیـس  یلو  تسا  ناریپ 
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(99 «.) دسر ارف  شرمع 

قشع زا  نخس 

نّنست لها  نابز  زا  هتکن 133 

لها ِفورعم  ِرّـسفم  دروم  نیا  رد  دریگیم ، ار  ناهج  ِرـسارس  شتموکح  هکنیا : فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِصئاصخ  زا 
رصّنلا تخب  دورمن و  ینعی  دندوب  رفاک  ناشرفن  ود  هک  دنرفن  راهچ  دندش  ریگناهج  هک  یناسک  عیمج  هک  دنک  یم  تیاور  یبطرق »  » نّنـست

نیمز رسارس  مکاح  رفن ، نیمجنپ  مالسا  ِتّما  زا  يدوز  هب  مالـسلا و  امهیلعدواد  نب  نامیلـس  نینرقلاوذ و  ینعی : دندوب  نمؤم  ناشرفن  ود  و 
(100 .) تسا فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  وا  دوشیم و 

ترضح ِياههناشن  هتکن 134 

هیلعمیهاربا زا  ياهناشن  مالسلا 2 - هیلعحون  زا  ياهناشن  - 1 تسا : ربمایپ  شش  زا  ییاههناشن  ِياراد  ام  مئاق  : » دومرف مالسلا  هیلعداّجـس  ماما 
یلصدّمحم زا  ياهناشن  مالسلا 6 - هیلعبویا  زا  ياهناشن  مالسلا 5 - هیلعیـسوم  زا  ياهناشن  مالسلا 4 - هیلعیـسیع  زا  ياهناشن  مالسلا 3 -
هیلعیـسوم زا  ، تسا شتدالو  ِّلحم  ِندوب  یفخم  مالـسلا  هیلعمیهاربا  زا  تسا ، رمع  ِلوط  مالـسلا  هیلعحون  زا  شاهناـشن  اـّما  هلآو . هیلع  هللا 

هیلعیسیع زا  دوب . یفخم  یتّدم  تفر و  نیدم  هب  رصم  زا  ناینوعرف  سرت  زا  مالسلا  هیلعیـسوم  هک  تسا  تبیغ  نمـشد و  زا  سرت  مالـسلا 
يراـتفرگ تاـیلب و  زاسپ  يزوریپ  شیاـشگ و  مالـسلا  هیلعبویا  زا  تسا ، مدرم  زا  وا  ِلازتعا  و  شاهراـبرد ، مدرم  ِيأر  فـالتخا  مالـسلا 

رکذ زین  مالسلا  هیلعفسوی  ترضح  زا  ياهناشن  تایاور ، یضعب  رد  و  ( 101 «.) تسا ریشمش  هب  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  زا  و  تسا ،
.( تسا وا  ِندوب  ینادنز  هلزنم  هب  هک  شناتسود  زا  وا  يرود  روظنم  دیاش  ( ) 102) تسا نادنز  نآ  هدش و 

وا ياهیگژیو  زا  هتکن 135 

هب ار  وا  یسک  ات  تسا  ناهنپ  اهرظن  زا  وا  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هکنیا : فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  ِياهیگژیو  زا 
(103 «.) دورن یتسیاشان  ربهر  چیه  مچرپ  ریز  وا  و  دناوخن ، دوخ  تعیب 

مالسلا هیلعماما  هداعلا  قوف  ِتردق  تکوش و  هتکن 136 

ییامیس اّما  تسا  يریپ  ِّنس  رد  دنک ، جورخ  هاگره  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلعمئاق  : » دومرف یتیاور  نمض  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح 
هـشیر زا  ار  نآ  دـناوتیم  دزادـنایب ، نیمز  يور  تخرد  نیرتگرزب  هب  ار  شتـسد  رگا  هک  دراد  یمـسج  ِتردـق  ناـنچنآ  و  دراد ، ناوـج 

هیلعنامیلس رتشگنا  مالسلا و  هیلعیسوم  ياصع  دنوش ، هعطق  هعطق  اههوک  ياهگنـس  دنک  دنلب  ار  شیادص  اههوک  نایم  رد  رگا  دنکرب و 
(104 «.) تسوا هارمه  مالسلا 

وا ِقاتشم  تشهب  هتکن 137 

زا رفن  راهچ  ِقاتشم  تشهب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک : تسا  نیا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ترـضح  ِياهیگژیو  زا 
هیلعنسح مالسلا 2 - هیلعبلاطیبا  نب  یلع  - 1 تسا : هداد  نامرف  اهنآ  اب  یتسود  هب  ارم  دراد و  تسود  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  نم  ِنادـناخ 

(105 «.) دناوخ زامن  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  شرس ، ِتشپ  هک  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  مالسلا 4 - هیلعنیسح  مالسلا 3 -
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تشهب ِتاداس  هتکن 138 

میومع مالـسلا و  هیلعیلع  مردارب  نم و  میتسه ؛ تشهب  ِناگرزب  تاداس و  بلطملادـبع ، ِنادـناخ  ام  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(106 «) مالسلا مهیلعيدهم  نیسح و  نسح و  رفعج و  هزمح و 

تشهب لها  سوواط  هتکن 139 

(107 «.) تسا تشهب  لها  ِسوواط  مالسلا  هیلعيدهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هکنیا : راوگرزب  نآ  ِياهیگژیو  زا 

... تسا هنوگ  نیا  هتکن 140 

ناشردام ردپ و  زا  رتراوازـس ، ناشدوخ  زا  مدرم  ِيارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ِترـضح  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
هچنآ و  دنکیم ، لمع  نآ  هب  نارگید  زا  شیب  دوخ  دهدیم ، نامرف  مدرم  هب  هچنآ  تسا . رتعضاوتم  همه  زا  دنوادخ  ِربارب  رد  و  رت ، نابرهم 

(108 «.) دنکیم زیهرپ  نآ  زا  ناگمه  زا  شیب  دوخ  دنک ، یهن  نآ  زا  ار  مدرم 

مالسلا هیلعيدهم  ِتافص  زا  هتکن 141 

وا و هب  ناگمه  ِزاین  مارح ، لالح و  ِتخانش  راقو ، شمارآ و  اب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  يدهم  : » دندومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
(109 «.) تخانش دیهاوخ  همه  زا  وا  ِيزاین  یب 

مالسلا هیلعماما  ِتفص  هتکن 142 

هّمئا ءادهشلادیس و  نیسح  ماما  یبتجملا ، نسحلا  ماما  یضترملا ، یلع  نینمؤملاریما  ًالثم  دراد ، یبقل  کی  مالسلا  مهیلعام  هّمئا  زا  کی  ره 
هب صوصخم  ِبقل  کی  مالـسلا  مهیلعيدهم  ترـضح  يرکـسعلا . یکزلا  یقنلا ، یقتلا ، اضرلا ، مظاکلا ، قداصلا ، رقابلا ، داجـسلا ، رگید :
هب ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ام  ًالـصا  مئاقلا .» : » دنکیم مایق  ناهج  رد  هکنآ  تسا ، هدـش  هتفرگ  مایق  ِموهفم  زا  هک  یبقل  دراد ، دوخ 

(110 .) دوشیم هتخانش  تلادع  مایق و  هب  ماما  نیا  دوشیم ، هتخانش  تفص  کی  هب  یماما  ره  میسانشیم . تلادع  مایق و 

ترضح ِياهیگژیو  هتکن 143 :

هیلع هللا  یلصربمایپ  هیرذ  نادناخ و  زا  زا : دنترابع  تایاور  ثیداحا و  قباطم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِياهیگژیو  صیاصخ و  یخرب 
هیلعنیسح ماما  ِنادنزرف  زا  دنزرف  نیمهن  تسا . ترـضح  نآ  هب  مدرم  نیرتهیبش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هینک  مه  مان ، مه  تسا . هلآو 

. تسا هّمئالا  متاخ  ماما و  نیمهدزاود  تسا . ناشیا  نیرتهب  نازینک و  هدیـس  شرداـم  تسا . مالـسلا  هیلعنسح  شردـپ  ِمسا  تسا . مالـسلا 
متـس ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دراد . ینالوط  رایـسب  ِرمع  يربک . يرغـص و  تسا ؛ تبیغ  ود  ِياراد 
كاپ ملظ  كرـش و  زا  ار  نیمز  دـشُکیم و  ار  ادـخ  ِنانمـشد  تسا . یناهنپ  شَتدـالو  دـنکیمن . ریپ  ار  وا  راـگزور  ِتشذـگ  دـشاب . هدـش 

. دـنکیم مایق  ریـشمش  اـب  دوشیم . نیمز  ِيور  ِياورناـمرف  دـهدیم و  شرتسگ  نیمز  ِيور  رد  ار  مالـسا  راکـشآ و  ار  ادـخ  ِنید  دـنکیم .
رد مدرم  هک  نیا  زا  سپ  تسا . هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  وا  ِشور  تـسا . تـبیغ  هـلمج  نآ  زا  هـک  تساـیبنا  زا  ییاهتبـسن  ِياراد 

ِتـشپ دوشیم و  لزان  مالـسلا  هیلعیـسیع  ِترـضح  دنک  روهظ  يدـهم  ترـضح  یتقو  دوشیم . رهاظ  دـنوش ، عقاو  تخـس  ِياهشیامزآ 
نامـسآ ِيدانم  شروهظ  ِماگنه  دوشیم . جیار  روجف  قسف و  هب  رهاجت  هانگ و  ملظ و  اهتعدب و  شروهظ  زا  شیپ  دـناوخیم . زامن  شرس 
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، دوریم الاب  اهخرن  شروهظ  زا  شیپ  دننکیم . مالعا  ار  ترـضح  نآ  روهظ  دنونـشیم و  ار  نآ  همه ، هک  دنکیم  ادـن  شردـپ  وا و  مان  هب 
هتـشک ینامی »  » و هیکز » سفن   » شروهظ زا  شیپ  دـنوشیم . هتـشک  يرایـسب  دوشیم و  اپرب  گرزب  ياـهگنج  دوشیم ، داـیز  اـهيرامیب 

. دشکیم ار  اهنآ  ترضح  دننکیم و  جورخ  ینایفـس »  » و لاّجد »  » دوشیم و عقاو  یفوسخ  هنیدم ) هّکم و  نیب  یناکم   ) ادیب رد  دنوشیم و 
دصیـس و دـنکیمن . شتـسرپ  ار  ادـخ  ریغ  سک  چـیه  ددرگیم و  دابآ  نیمز  دوشیم و  رهاـظ  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  شروهظ ، زا  سپ 

رادید هب  فّرـشم  يرایـسب  دراد و  يرایـسب  تازجعم  دـنوشیم . رـضاح  شرـضحم  هب  تعاس  کی  رد  هک  دنتـسه  وا  باحـصا  رفن ، هدزیس 
(111 .) دناهدش شترضح 

ماما یفّرعم  هتکن 144 

شرد رب  ياهدرپ  هک  مدـید  ار  یقاطا  ترـضح  نآ  تسار  فرط  رد  مدـش و  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هناخ  لخاد  يزور  دـیوگیم : بوقعی 
هدـش رهاظ  یکدوک  مدز ، الاب  ار  هدرپ  هک  یماگنه  نزب . الاب  ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ رمـالابحاص  نم ! ياـقآ  مدرک : ضرع  دوب . هتخیوآ 

(112 .) تسامش ِماما  نیا  دومرف : نم  هب  سپ  تسشن  ترضح  نآ  يوناز  يور  رب  دمآ 

مالسلا هیلعماما  هب  همان  هتکن 145 

مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  تفگیم : درکیم و  هرجاـشم  نایعیـش  اـب  ینیوزق  مناـغیبا  نـبا  دـسیونیم : هللا  همحریلماـع  ِّرح  خـیش 
دیفس ِذغاک  رب  بّکرم  نودب  ملق  اب  ار  اههمان  هک  دوب  نینچ  ناشموسرم  دنتـشون و  هسّدقم  هیحان  هب  ياهمان  نایعیـش  تسا . هتـشادن  يدنزرف 

(113 .) تشگ رداص  هسّدقم  هیحان  زا  ناِشباوج  سپ  دشاب . ياهزجعم  تمالع و  ات  دنتشونیم 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِتاصّخشم  هتکن 146 

رـس هب  هاگیفخم  رد  یلو  دوب ، ردـپ  دزن  ردـپ ] تداهـش  ِلاس  ات 260 ، ِلاس 255  زا   ] دوب هلاـس  هک 5  ردـپ  ِنامز  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
ِياملع غباون و  زا  يرایـسب  یّتح  دـناهدرک ، ترایز  ار  يو  مالـسا ، مالعا  ِياهقف  املع و  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  ِباحـصا  زا  يرایـسب  دربیم ،

هیلعنامز ماما  اب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  طّسوت  هدرک و  رفـس  اّرماس  هب  اپورا  سلدنا و  ناتـسودنه و  دنقرمـس و  اراخب و  نیچ و  گرزب 
اهنآ کی  کی  هب  وا  هتـساوخ و  وا  زا  ار  شنابحاص  يایادـه  تاغوس و  ناشن  هدیـسرپ و  يو  زا  ار  دوخ  لئاسم  دـندرک و  تاـقالم  مالـسلا 

. تسا هدمآ  لّصفم  ِروط  هب  راونالاراحب  دلج 52 و 53  رد  بلطم  نیا  هک  نانچ  تسا . هداد  حیحص  خساپ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِتاصّخشم  هتکن 147 

هلاس لهچ  درم  نوچمه  جورخ ، ِماـگنه  ینعی   ) تسا لاـس  لـهچ  ِياراد  نم  ِنادـنزرف  زا  يدـهم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
ِدننامه شاهفایق  دراد ، شود  رب  یناوطق  يابع  ود  تسا و  یهایس  لاخ  شتسار  هنوگ  رد  تسا ، ناشخرد  هراتـس  نوچمه  شتروص  تسا )
يربهر تحت  هدرک و  حتف  ار  كرش  ياهروشک  دنک ، جارختسا  ار  اهجنگ  تسا  مالسلا ) هیلعیـسوم  ترـضح  نامز   ) لیئارـسا ینب  ِنادرم 

(114 «.) دروآیم رد  دوخ 

ترضح ِيامیس  هتکن 148 

ِفرط ود  ِيوم  تسا و  تروص  شوخ  رایسب  دراد ، يدنلب  هدیـشک و  ِینیب  هک  تسا  يدرم  مالـسلا  هیلعيدهم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(115 «.) تسا هتخیر  وا  ِیناشیپ 
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ماما ِتایصوصخ  زا  هتکن 149 

هیحان زا  تسا ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِلسن  زا  ردپ  هیحان  زا  ترضح  نآ  هکنیا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  ِتایـصوصخ  زا 
(116 .) تسا مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِنادنزرف  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ردام  هک  ور  نیا  زا  تسا ، مالسلا  هیلعنسح  ماما  لسن  زا  ردام 

ماما ِتایصوصخ  زا  هتکن 150 

(117 .) دروآیم اجب  زامن  وا  رس  ِتشپ  هدمآ و  نامسآ  زا  مالسلا  هیلعیسیع  ِترضح  روهظ ، زا  سپ  هکنیا  وا  ِياهیگژیو  زا 

... وا هتکن 151 

ربـص و ( 121 ،) یتسیز هداـس  دـهز و  ( 120 ،) عوضخ عوـشخ و  ( 119 ،) دّـجهت تدابع و  ( 118 ،) داهج مایق و  ِلها  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما 
یکاـپ تـکرب و  لدـع و  اپارــس  ( 124 ،) شناد مــلع و  رد  ناــگمه  ِدمآرــس  وا  تــسا . و ... ( 123 ،) ناـسحا تلادــع و  ( 122 ،) يرابدرب

(125 .) تسا

یقالخا ِتازایتما  اهیگژیو و  هتکن 152 

لامک و تافص  زا  لماک  ياهعومجم  تسا ، یهلا  ردقنارگ  ِيایلوا  نأّشلا و  میظع  ناربمایپ  همه  ثراو  هک  ور  نآ  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما 
مراکم و مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  تفگـش  تایـصوصخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میظع  قالخا  شخب  یّلجت  وا  تسا . اراد  ار  لامج 

يارب شخبهاگآ  ياهمّدقم  دنناوتیم  اهیگژیو  نیا  زا  یخرب  هب  هراشا  تسا . وا  موصعم  نادنزرف  مالسلا و  اهیلعارهز  همطاف  يالاو  لیاضف 
نیرتدنمشناد وا  ًاملع ؛ مکرثکا  وه  : » دندومرف وا  هرابرد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هدرتسگ : شناد  ( 1 دـشاب . وا  اب  ییوسمه  وا و  زا  تیعبت 

هک نانچمه  دیوریم  ام  يدهم  بلق  رد  وا  ربمایپ  ّتنـس  لجوّزع و  يادخ  باتک  هب  ییاناد  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 126 «.) تسامش
هنیجنگ يا  تّوبن و  تمحر و  تیب  لها  يا  امـش  رب  مالـس  دیوگب : دـید  ار  وا  سک  ره  سپ  دـنیوریم . نیمز  زا  لکـش  نیرتهب  هب  ناهایگ 

زج تسین ؛ يزیچ  ام  مئاق  ِسابل  : » دومرف ناشیا  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ایند : هب  ییانتعا  یب  دهز و  ( 2 ( 127 «.) تلاسر ِهاگیاج  ملع و 
هرابرد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مدرم : نیب  رد  يرتسگ  تلادع  ( 3 ( 128 «.) کشخ یماعط  زج  تسین  يزیچ  وا  ياذـغ  نشخ و  ربز و  یکاشوپ 

ّتنس هب  لمع  ( 4 ( 129 «.) راکدب هچ  دنـشاب و  راکوکین  هچ  دنکیم  راتفر  تلادع  هب  مدرم  نیب  رد  وا  : » دومرف مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
هب ارم  نییآ  ارم و  دـنوادخ  تسا . نم  مسا  ِدـننامه  شمـسا  تسا ، نم  زا  وا  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هلآو : هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هب يدرم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شـشخب : دوج و  ( 5 ( 130 «) دنکیم لمع  نم  ِشور  ّتنـس و  هب  وا  و  دنکیم . ظفح  وا  هلیـسو 

لمح دناوتب  وا  هک  ار  لام  زا  رادقم  نآ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  سپ  امرف ، اطع  نم  هب  يزیچ  يدهم ! يا  دـیوگیم : دـیآیم و  وا  ِدزن 
هدیسر مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هسّدقم  هیحان  زا  هک  یناوارف  ِياهاعد  صاخ و  ِياهزامن  تدابع : اعد و  ( 6 ( 131 «.) دزیریم شنماد  رد  دنک 
بّرقت رد  لماع  نیرتيوق  یگدنب و  هناشن  نیرتالاب  نیقی  هب  هک  دنراد  یتادابع  اهاعد و  رب  راوگرزب  نآ  تموادـم  رب  تلالد  یگمه  تسا ،
رومأم تلاسر ، گرزب  تیلوئسم  تفایرد  تهج  نتفای  یگدامآ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  رگا  دنیآیم . رامـش  هب  ادخ  يوس  هب 
همزـال تداـبع ، اـعد و  زاـمن و  هب  ماـمتها  تّدـش  یگدـنب و  ترثک  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دوشیم ، بجاو  تروص  هب  بش  زاـمن  هماـقا  هب 

ماما طّسوت  ایند  ِرـسارس  رد  تلادـع  دـیحوت و  هب  ندیـشخب  تیمکاح  تیلوئـسم و  ِلوبق  نیارباـنب ، تسا و  گرزب  ِياهتیلوئـسم  شریذـپ 
اب ییورایور  تبالص : تعاجـش و  ( 7 تسین . رّسیم  راوگرزب  نآ  هتـسویپ  ياهاعد  یگـشیمه و  ياهتدابع  هیاس  رد  زج  مالـسلا  هیلعنامز 
هک یسک  دبلطیم . لیدبیب  يراوتـسا  ریظن و  یب  يروالد  ایند ، یتوغاط  ياهتردق  همه  ندروآرد  وناز  هب  ناربکتـسم و  ناکرـشم و  همه 
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لوسر نوچمه  دـشاب و  هتـشادن  تشپ  شهرز  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  دـننامه  دـشاب و  مزر  نادـیم  درم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نوچمه 
(8 دـشاب . نازیتس  رفک  هناوتـشپ  شاهناعطاق  روضح  ناروآ و  مزر  یمرگ  لد  هیام  شمزر  اهراکیپ ، مرگ  اـمرگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 
نیرتروبـص و درک . دروآرب  وا ، رب  هدراو  تالکـشم  رادقم  اهالب و  نازیم  یـسررب  اب  دیاب  ار  ناسنا  ره  ربص  تماقتـسا و  ییابیکـش : ربص و 

اهیتخـس نیقی  هب  دناهدرک ؟ لّمحت  ار  اهمغ  اهالب و  هزادنا  هچ  هدروآ و  ماود  اهیتخـس  ربارب  رد  لاس  دنچ  خیرات ، ياهناسنا  نیرترابدرب 
ِترثک اهنت  هن  اریز  تسین ؛ يرگید  ناسنا  چیه  اب  هسیاقم  لباق  زگره  نرق ، همه  نیا  لوط  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياهتبیـصم  اهالب و  و 

، ییابیکش تماقتسا و  نازیم  ِنییعت  رد  مه  ناسنا  تیلوئسم  عون  هکلب  دبلطیم ؛ الاو  یتماقتسا  ربص و  هک  تسا  تائالتبا  نامز  لوط  اهالب و 
. تسا راذگریثأت 

ماما ِتخانش  ِشزرا  هتکن 153 

امش زا  دهاوخب ، ار  ادخ  سکره  . » تسا ادخ  تخانش  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتنئمطم  هلیـسو و  نیرتهب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اب  ییانـشآ 
(132 «.) دروآ امش  هب  ور  دشاب ، هتشاد  وا  گنهآ  سک  ره  و  دریذپب ؛ ار  امش  نانخس  اهنت  درامش ، هناگی  ار  وا  سک  ره  و  دنک ؛ زاغآ 

ماما ِتخانش  ِشزرا  هتکن 154 

امش سکره  . » تسا ادخ  نتشاد  تسود  يارب  يا  همدقم  وا ، نتشاد  تسود  وا و  نتـشاد  تسود  همّدقم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اب  ییانـشآ 
(133 «.) تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار 

ماما ِتخانش  ِشزرا  هتکن 155 

همه نآرق و  نید ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تخانـش  اب  تسا . تیلهاج  دـنب  دـیق و  زا  ییاهر  يارب  یهار  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  اـب  ییانـشآ 
زا تاجن  دنامیم و  میقع  فراعم ، كرد  نآرق و  مهف  نید و  تخانش  وا  ییاسانش  نودب  هک  یلاح  رد  تخانـش ؛ ناوتیم  ار  یهلا  فراعم 

تیلهاج نامز  ندرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تسین . رّـسیم  تیلهاـج 
(134 «.) تسا هدرم 

ماما ِتخانش  ِشزرا  هتکن 156 

اعد رد  تسا . یهارمگ  تلالـض و  زا  تاـجن  تیادـه و  هب  یباـی  تـسد  يارب  راوتـسا  يزیوآ  تـسد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  اـب  ییانـشآ 
مهاوـخ هارمگ  منید  زا  یناسانـشن ، نـم  هـب  ار  دوـخ  تّـجح  وـت  رگا  هـک  ناسانـشب ، نـم  هـب  ار  شیوـخ  تّـجح  ایادـخ ! : » هـک میناوـخیم 

(135 «.) دش

ماما ِتخانش  هتکن 157 

ِگرم هب  دسانـشن ، ار  وا  دریمب و  هک  سک  ره  تسا . نم  زا  سپ  ادخ  ِتّجح  ماما و  دّمحم »  » مدنزرف دـندومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
(136 .) تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج 

مالسلا هیلعماما  ِتماما  هتکن 158 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


رضحم هب  يدعب ، ماما  هرابرد  شسرپ  يارب  ام  دیوگیم : دوب ، مالسلا  هیلعيداه  ماما  ترضح  ِيالکو  زا  یکی  هک  حون  نب  بویا  نب  نسح 
ماما يدعب  يالکو  زا  یکی   ) يرمع دیعس  نب  نامثع  دنتشاد . روضح  رفن  لهچ  ترـضح  نآ  سلجم  رد  میتفر ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 

. نیـشنب دومرف : مالـسلا  هیلعماما  يرتاـناد . نم  زا  نآ  هراـبرد  هک  منک  لاؤس  یعوضوم  زا  مهاوخیم  درک : ضرع  تساـخ و  اـپ  هب  ناـمز )
نیا رد  تشذگ . یتّدم  تفرن و  نوریب  یـسک  دورن . نوریب  سلجم  زا  سک  چـیه  دومرف : ترـضح  دوش . جراخ  سلجم  زا  تساوخ  نامثع 
همه دـیاهدمآ ؟ اج  نیا  هب  هچ  يارب  هک  میوگب  امـش  هب  دـیهاوخیم  دومرف : ترـضح  تساخ . اپ  هب  وا  درک . ادـص  ار  نامثع  ماـما ، ماـگنه ،

ینارون يرـسپ  ماگنه  نیا  رد  یلب . دنتفگ : دیـسرپب . نم  زا  سپ  ماما  تّجح و  زا  هک  دیاهدمآ  اج  نیا  هب  نیا  يارب  دومرف : دییامرفب . دنتفگ 
دعب امش  ِماما  نیا  : » دومرف وا  هب  هراشا  اب  ترضح  دش . سلجم  دراو  دوب ، مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  هام  هراپ  نوچمه 

كاله تروص  نیا  رد  هک  دـینکن  فالتخا  وا ) هرابرد   ) نم زا  سپ  دـینک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  تسامـش . نایم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا 
(137 ...«.) ددرگیم هابت  ناِتنید  دیوشیم و 

تسا هدش  هتشون  تبیغ  ِعوضوم  رد  هک  ییاهباتک  هتکن 159 

هورگ هس  هب  اـهنآ ، ِشراـگن  ِخـیرات  ِظاـحل  هب  هدـش  هتـشاگن  تبیغ  ِعوضوم  ِصوصخ  رد  هک  ار  ییاـهباتک  ناوتیم  یّلک  ِهاـگن  کـی  رد 
هتشون ق ] 260 ه .  ] مالـسلا هیلعيرکـسع  ماما  تداهـش  ماگنه  ات  مالـسلا  مهیلعماما  هدزای  ِیگدنز  ِلوط  رد  هک  هچنآ  فلا ) درک . میـسقت 

ق ه . زا 329  دـعب   ] يربـک تـبیغ  زاـغآ  زا  ق و  329-260 ه .  ] يربـک تبیغ  يرغـص و  تبیغ  هلـصاف  رد  هک  هچنآ  ب و ج ) تـسا . هدـش 
باتک دـصراهچ  ِدودـح  رد  ماما ، هدزای  یگدـنز  ِلوط  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ِنادرگاـش  باحـصا و  فلا ) تسا . هتفاـی  شراـگن  نونکاـت 

 ، مجنپ مراـهچ و   ] يدـعب ِنورق  رد  اههتـشون  لوـصا و  نیا  دنروهـشم ، ([ 138) ةامعبرالا لوصـالا   ] هناگدـصراهچ لوصا  هب  هک  دناهتـشون 
هلآو و هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  یثیداحا  ِلقن  اب  اههتـشون ، راثآ و  نیا  زا  یخرب  رد  دـندادیم . لیکـشت  ار  هعیـش  ییاور  عماوج  ِساسا 
زا هنومن  ناونع  هب  تسا . هدـش  وگ  تفگ و  ثحب و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدـهم -  ماما  تبیغ  نوماریپ  مالـسلا  مهیلعناماما 
نب نسح  زا  هخیشملا  مهد و  مهن و  ماما  لیکو  ( ] 139) رایزهم نب  یلع  زا  جع )  ) مئاقلا محالملا و  ِباتک  ود  هب  ناوتیم  هیماما ، ِياهباتک 

زا لبق  ِراثآ  ِيانبم  رب  ًابلاغ  هرود  نیا  ِياههتـشون  راـثآ و  ب ) دومن . هراـشا  ( 141) ناذاش نب  لـضف  ِرثا  ۀـبیغلا  ق و  224 ه . ( ] 140) بوبحم
صخـش ِطّسوت  هک  یفخم  ِياهتیلاعف  رد  هک  دـندوب  ینیغّلبم  ای  اهقف  راثآ ، نیا  ِناگدنـسیون  تسا . هتفای  شراگن  يرمق  يرجه  ِلاس 260 

ِبتک رد  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  دـناهدرک  تبث  ار  یّمهم  ِتاعالطا  ور ، نیا  زا  دنتـشاد . تکرـش  دـشیم  يربهر  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ِماـما 
و ( 142) يدـنواهن قاحـسا  نب  میهاربا  هتـشون  ۀـبیغلا  ِياهباتک  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  تفای . هدـش ، يروآدرگ  مایا  نآ  رد  هک  یخیرات 
329 ه.  ] هیوباب نبا  ِرثا  ةریحلا  نم  ةرـصبتلا  ۀمامالا و  يرمق و  يرجه  زا 293  دعب  ِياّفوتم  ( 143) يریمح رفعج  نب  هَّللادبع  زا  ةریحلا  ۀبیغلا 

تبیغ هلأـسم  هب  ۀّـجحلا  ِناونع  ِتحت  ار  یفاـکلا  ِباـتک  زا  یهّجوـت  لـباق  ِشخب  زین ، ق  239 ه .  ] هللا هـمحرینیلک  موـحرم  درب . ماـن  ار  ق ]
اب يرمق ، يرجه  ِياهلاس 260-339  ِنیب  تماما ، ِیّلک  ِتیعـضو  رد  یّمهم  ِتاعالطا  رب  هیکت  اب  ار  هعلاـطم  نیا  وا  تسا . هداد  صاـصتخا 

ماما تبیغ  هرابرد  ار  ناماما  هب  بوسنم  یثیداحا  هللا  همحرینیلک  موحرم  دهدیم . ماجنا  نارود  نیا  رد  ماما  يارفس  ِشقن  رب  صاخ  ِدیکأت 
 ، ق 224 ه .  ] بوبحم نب  نسح  نوچمه  هیماما ؛ هیفقاو و  یمیدـق  ِناگدنـسیون  زا  ار  تاعالّطا  نیا  وا  دـنکیم . تبث  مالـسلا  هیلعمهدزاود 

هیلعمهدزاود ماما  ِيالکو  اـهنیا  زا  هتـشذگ  دـنکیم . تیاور  ق ] 263 ه .  ] ۀعامـس نب  نـسح  و  ق ] 250 ه .  ] يرفـصع بوقعی  نب  هَّللادبع 
رس يرمق  يرجه  ِلاس 329  رد  يربک  تبیغ  ِدادیور  ج ) دـناهدوب . هیماما  ِیفخم  ِياهتیلاعف  هنیمز  رد  وا  ِتاعالّطا  ِیلـصا  ِذـخأم  مالـسلا 

رگید ِيوس  زا  ندش و  ینالوط  ِلیلد  هب  وس  کی  زا  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماما  ِتبیغ  درک . يراذگهیاپ  هیماما  ِخیرات  رد  ار  يدـیدج  ِلصف 
دنتخادرپ و مهم  نیا  هب  هعیـش  ياملع  اهقف و  ور ، نیا  زا  دیبلط . یم  ار  يرگید  ياههتـشون  راثآ و  دیدج ، تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  ِلیلد  هب 

مامت نیّدـلا و  لاـمک  360 ه.ق ،  ( ] 144) ینامعن ِرثا  ۀـبیغلا  زا : دـنترابع  هرود  نیا  ِراثآ  دنتـشاذگ ؛ راگدای  هب  دوخ  زا  گنـسنارگ  يراـثآ 
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و ق ] 413 ه . ( ] 146) هللا همحردیفم  خیش  ِرثا  داشرالا  ۀبیغلا و  یف  ةرـشعلا  لوصفلا  ق ،  381 ه . ( ] 145) هللا همحرقودص  موحرم  زا  ۀمعّنلا 
ِياـهباتک تبیغ ، ِعوضوم  رد  یـسررب  ِلـباق  ِياـهباتک  زا  رگید  ياهتـسد  460ه.ق(148 ]) ( ] 147) هللا همحریـسوط  خیـش  فیلأت  ۀبیغلا 

يداقتعا و ِياهشیارگ  ثیداحا و  ِناگدـنروآدرگ  نایوار و  ِیملع  همانیگدـنز  زا  اهباتک  هنوگ  نیا  هکنیا  ظاحل  هب  دنـشابیم . یلاجر 
ماما یـسایس  خـیرات  رد  قیقحت  يارب  یلـصا  ِعباـنم  زا  یکی  دـنکیم . وگ  تفگ و  تقاـثو  نازیم  نییعت  يارب  ار  ناـنآ  زا  کـی  ره  یـسایس 

هب اهنآ  يالکو  ناوریپ و  ناماما و  نیب  طباور  ات  دزاسیم  رداق  ار  هدـنناوخ  اریز  دـشابیم ؛ فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لـجع  مهدزاود - 
هب طوبرم  لاجر  باتک  راهچ  هیماما  ياملع  دـنک . فشک  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  ار ، هیماما  ياملع  اب  ـالکو  و  ـالکو ، ماـما و  هطبار  هژیو 

فیلأت نیقداّصلا  ۀّمئالا  نع  نیلقانلا  ۀـفرعم  زا : دـنترابع  هک  دـناهدرک  يروآدرگ  ار  يرمق  يرجه  نورق 4 و 5  رد  رـضاح  ثحب  هدودحم 
ِياهباتک یشاّجن . رثا  ( 151) ۀعیشلا یفنصم  ءامسا  تسرهف  هللا و  همحریسوط  خیش  موحرم  ِرثا  ( 150) لاجرلا تسرهفلا و  ( 149 ،) یشَک

ناگدنـسیون و زا  یخرب  هب  هک  تسا  یمومع  خیرات  عبانم  یخیرات ، ِياهباتک  زا  دوصقم  تسا . یـسررب  لباق  تبیغ ، نوماریپ  زین  یخیرات 
لسّرلا خیرات  وا  ِرثا  تسیزیم . يرغـص  تبیغ  ِنارود  رد  يرمق  يرجه  ِياّفوتم 310  يربط   - 1 ددرگیم . هراشا  هنیمز  نیا  رد  نانآ  راـثآ 

یلاعت هَّللا  لّجع  مهدزاود -  ماما  يالکو  ياهتیلاعف  هراـبرد  یتاـعالطا  هنوگره  زا  يراـع  دراد ، ترهـش  يربط  خـیرات  هب  هک  كولملاو 
رگید یتازرابم  ِياهتیلاعف  لاح  نیع  رد  دـشاب ؛ نانآ  ياهتیلاعف  ندوب  یناـهنپ  هب  هراـشا  دـناوتیم  لـیلد  نیمه  تسا . فیرـشلا -  هجرف 

ثیدـح دربراک  نینچمه  يو  دـنکیم ؛ لابند  يرمق  يرجه  لاس 296  رد  نانآ  تموکح  لیکشت  ات  ار  هیلیعامـسا  ِدننام  هعیـش ؛ ِياههورگ 
يریگیپ يرغـص  تبیغ  ناـمز  لوـط  رد  تردـق  هب  یباـیتسد  يارب  ناـنآ  شـالت  رد  اـههورگ ، نیا  هلیـسو  هب  مئاـق  يدـهم  هراـبرد  ار  يوـبن 
تنوشخ راـتفر  اـب  هطبار  رد  ار  یّمهم  تاـعالطا  تسیزیم و  يربـک  تبیغ  هرود  رد  يرمق  يرجه  ياّفوتم 346  يدوعـسم   - 2 دیامنیم .

رد ناوـتیم  ار  تاـکن  نیا  دـهدیم . تسد  هـب  تـبیغ  عوـقو  رب  ار  تسایـس  نـیا  ریثأـت  اـهنآ و  ناوریپ  ناـماما و  هـب  تبـسن  نایـساّبع  زیمآ 
يرمق يرجه  ِياّفوتم 630  ریثا  نبا  - 3 تفایرد . وا  هب  بوسنم  ۀیصولا  تابثا  فارشالا و  هیبنّتلا و  بهّذلا ، جورم  هب  موسوم  وا ، ياهباتک 
ِشقن و  رکذ ، مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماما  يالکو  دادـعت  مان و  ِنایم  تافالتخا  هب  طوبرم  يدـیفم  شرازگ  خـیراّتلا  یف  لماکلا  دوخ  ِرثا  رد 

ِياهههد رصاعم و  ِنارود  رد  میرذگب ، هک  لّوا  ِتسد  ذخآم  عبانم و  نیا  زا  درامشیمرب . یناغملـش  هژیو  هب  تافالتخا ، ِداجیا  رد  ار  تالُغ 
هجرف یلاعت  هَّللا  لجع  مهدزاود -  ماما  یـسایس  یگدـنز  نآ و  خـیرات  تبیغ و  نوماریپ  یـشیاتس  ِروخ  رد  یقیقحت و  ِياـهباتک  زین  ریخا 

نتشادرب هدرپ  الکو و  یفخم  نامزاس  ترضح و  نآ  یسایس  خیرات  ندومن  نشور  رد  ییازس  هب  شقن  دناوتیم  هک  هدش  هتشون  فیرشلا - 
هَّللا ۀیآ  مالسلا  هیلعرشع  یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  دشاب . هتشاد  رصع ، نآ  یخیرات  قیاقح  زا 

هیلعمـهدزاود ماـما  تـبیغ  یــسایس  خـیرات  ردـص ؛ دّـمحم  دیــس  يربـکلا ، ۀـبیغلا  خـیرات  يرغــصلا و  ۀـبیغلا  خـیرات  یناـگیاپلگ ؛ یفاـص 
. یشیرقلا فیرش  رقاب  مالسلا  هیلعيدهملا  دّمحم  مامالا  ةایح  نیسح ؛ مساج  رتکد  (، 152) مالسلا

ینامعن تبیغ  باتک  لیاضف  هتکن 160 

ردـقلا میظع  خـیاشم  زا  ینامعن  تسا . بنیزیبا  هب  فورعم  ینامعن  بتاـک  هَّللادـبعوبا  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  ِفیلأـت  یناـمعن  تبیغ 
تبیغ نامز  هک  تسا  بهّذلا  جورم  بحاص  يدوعـسم  یناوفـص و  دمحا  نب  دّمحم  هدـقع و  نبا  یفاک و  بحاص  ینیلک  رـصاعم  هیماما و 

ام وه  و  دیوگ : هدقع  نبا  قیثوت  رد  دنکیم و  تیاور  هدـقع  نبا  زا  ینیلک و  زا  شتبیغ ، باتک  رد  ینامعن  تسا . هدومن  كاردا  ار  يرغص 
نیلقانلا لاجرلا  ثیدحلاب و  ملعلا  یف  هقثلا و ال  یف  هیلع  نعطی  نمم ال  لجرلا  اذه  یفوکلا و  هدقع  نب  دیعـس  نب  دّمحم  هب  دمحا  هب  انربخا 

بنیز نباب  فورعملا  ینامعنلا  بتاکلا  هَّللادبعوبا  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  دـیامرفیم : ( 153) لاجر باتک  رد  یشاجن  لیلج  خیـش  هل .
بتک هل  اهب . تام  ماشلا و  یلا  جرخ  دادغب و  مدق  ثیدحلا ، ریثک  هدیقعلا ، حیحص  هلزنملا ، ردقلا  میظع  انباحصا  نم  خیش  بنیزیبا ) نباب  )

نب میهاربا  نب  دّـمحم  فینـصت  هبیغلا  باتک  هیلع  ارقی  بتاکلا  یعاجـشلا  یلع  نب  دّـمحم  نسحلاابا  تیار  لاق : نا  یلا  هبیغلا ، باـتک  اـهنم 
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. يدنع هورقملا  هخـسنلا  باتکلا و  اذهب  یعاجـشلا  دّمحم  نب  نیـسحلا  هَّللادـبعوبا  هنیا  یل  یـصو  هیلع و  هارق  هنال  هقیتعلا  دهـشمب  نیامعنلا 
یفاک دـیفم ، خیـش  مالک  وا ، تلالج  رد  تسا و  بتک  نیرتهب  زا  هعیـش و  ياملع  همه  دزن  هدـمتعم  همیدـق  بتک  زا  یناـمعن  تبیغ  باـتک 

دهاوخیم ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تبیغ  رابخا  سک  ره  دومرف : داشرا  باتک  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  ماما  رکذ  موس  باب  رخآ  رد  هک  تسا 
نم رـشع  یناثلا  یلع  صوصنلا  یف  ءاج  امم  ریـسی  فرط  اذـه  و  تسا . یعماج  باتک  باب  نیا  رد  هک  دـنک  عوجر  ینامعن  تبیغ  باتک  هب 
دق اهتبثا  نمف  هفنصملا ، مهبتک  یف  اهوتبثا  هباصعلا و  هذه  نم  ثیدحلا  باحصا  اهنود  دق  ریثک  کلذ  یف  تایاورلا  مالـسلا و  مهیلع  همئالا 

ینکملا میهاربا ، نب  دّـمحم  لیـصفتلا  حرـشلا  یلع  اهتبثا  نمع  هفنـصملا ، مهبتک  یف  اهوتبثا  هباصعلا و  هذـه  نم  ثیدـحلا  باحـصا  اهنود 
نیا رب  هدنراگن  ناکملا . اذه  یف  لیصفتلا  یلع  اهتابثا  یلا  هانرکذ  ام  عم  انب  هجاح  الف  هبیغلا  یف  هفنـص  يذلا  باتک  یف  ینامعنلا  هَّللادبعوبا 

نیقیرف و عماوج  هک  نیا  رب  هوالع  تسا . یفاک  دّمحم  لآ  مئاق  تبیغ  تماما و  تابثا  رد  ینامعن  تبیغ  باتک  نیمه  طقف  هک  تسا  هدیقع 
گرزب یباتک  ِفیلأت  مزلتـسم  دنک ، تسرهف  ءاصحا و  ار  اهنآ  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  يردـق  هب  ترثک  زا  باب  نیا  رد  نانآ  لئاسر 

ازـس هب  هجوت  ءانتعا و  لباق  یناونع  هب  نونعم  نآ  باب  ره  تسا و  باب  شـش  تسیب و  ینامعن  تبیغ  باتک  دوب . دـهاوخ  ییاـهباتک  هکلب 
لها وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  ینآرق  تایآ  ياوس  دانـسا ، اب  یتایاور  باوبا  زا  کی  ره  رد  تسا و  باتک  عوضوم  تیمها  رد 

(154 .) تسا هدش  لقن  زین  نانآ  ییاور  عماوج  رد  هماع  قرط  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  هدرک  لقن  یحو  تمصع و  تیب 

مالسلا هیلعماما  ِنوماریپ  ِبتک  هتکن 161 

دلج ود  رد  لاس 1375  رد  تسا و  هدرک  تسرهف  ار  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  ِياهباتک  هک  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  همان  باتک  باتک  رد 
. تسا هدش  یفّرعم  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِنوماریپ  لقتسم  ِباتک  رازه  ود  زا  شیب  تسا ، هدش  رشتنم 

مالسلا هیلعماما  ِنوماریپ  ِبتک  هتکن 162 

هدـش هتـشاگن  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  ترـضح  نوـماریپ  ًالقتـسم  هک  تـسا  تـسد  رد  تنـس  لـها  ِياـملع  زا  باـتک  داـتفه  ِدودـح 
(155 .) تسا

تافّرشت ِبتک  هتکن 163 

ریرحت هتشر  هب  دناهدش ، رختفم  ترـضح  نآ  رادید  هب  هک  یناسک  ناتـساد  ِنوماریپ  ياهناگادج  ِياهباتک  رـصاعم ، نیـشیپ و  ِنادنمـشناد 
يدهملا مامالا  يأر  نمیف  بلاطلا  ةرکذت  ینارحب -  مشاه  دیـس  يدهملا ، مئاقلا  يأر  نمیف  یلولا  ةرـصبت  تساهنآ : هلمج  زا  دناهدروآرد .

دّمحم نیّدلا  لامج  دیـس  مامالاب ، عمتجا  نمیف  مالکلا  عئادب  يرون -  موحرم  مامالا ، مالـسب  زاف  نمیف  مالّـسلاراد  یقارع -  یمثیم  بئاغلا ،
. يدنواهن ربکا  یلع  ناسحلا ، يرقبعلا  یناهفصا ، یساملا  یقن  دّمحم  ازریم  ۀّجحلا ، ءاقلب  زاف  نمیف  ۀجهبلا  ییابطابط - 

ترضح ِیگدنز  ياههرود  هتکن 164 

زین روهظ  زا  دعب  روهظ و  ِرصع  درک . میسقت  يربک » تبیغ   » و يرغص » تبیغ  «، » افتخا  » هرود هس  هب  ناوتیم  ار  ترـضح  یگدنز  ِياههرود 
. دوشیم هتخادرپ  نآ  هب  یمالک  ياهثحب  رد  هک  دوش  بوسحم  مالسلا  هیلعماما  یگدنز  ِياههرود  زا  دناوتیم 

ءافتخا هرود  هتکن 165 

ترـضح لاس ، جنپ  نیا  ِتّدم  رد  تسا .  ق ] 260 ه .  ] مالسلا هیلعيرکـسع  ماما  ِتلحر  ات  ق ] 255 ه .  ] ترـضح ِّدلوت  ِماگنه  زا  هرود  نیا 
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. درکیم یگدنز  دوخ  ِراوگرزب  ِردپ  ِنارود  رد 

ءافتخا هرود  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  هتکن 166 

و یـساّبع ، ِيافلخ  ِدنزگ  زا  شدنزرف  ِظفح  یکی  دوب ؛ رادهدـهع  ار  ساّسح  یـساسا و  هفیظو  ود  هرود ، نیا  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
ار شدنزرف  مه  دمآرب ؛ لکـش  نیرتهب  هب  ود  ره  هدـهع  زا  ترـضح  نآ  و  مهدزاود ، ماما  ناونع  هب  شتماما  ِمالعا  وا و  ِدوجو  ِتابثا  رگید 

طّـسوت دـیدش  ِقاـنتخا  ِدوجو  ِرطاـخ  هب  اـّما  دوـمنیم ، یفّرعم  ار  وا  دوـخ  ناتـسود  ناراـی و  هب  بساـنم  ِياـهتصرف  رد  مه  درک و  ظـفح 
و قاحـسا ،» نب  دمحا  «، » يرفعج مشاهوبا   » ِدننام مالـسلا ؛ هیلعيرکـسع  ماما  قیدص  ناکیدزن  نارای و  زا  یکدـنا  ِدادـعت  اهنت  نایـساّبع ،» »

(156 .) دندوب هاگآ  ترضح  نآ  ِتیالو  زا  مالسلا  هیلعمهدزای  ماما  ِياههّمع  هجیدخ ،»  » و همیکح » »

! دینک يوریپ  وا  زا  هتکن 167 

هیلعيرکـسع ماما  ِدزن  نایعیـش  زا  نت  لهچ  دننکیم : لقن  يرمع » نامثع  نب  دّـمحم   » و حون » نب  بویا  نب  دّـمحم   » و میکح » نب  ۀـیواعم  »
دینک يوریپ  وا  زا  تسا ، نم  ِنیشناج  نم و  زا  سپ  امش  ماما  نیا  : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  شدنزرف  ترـضح  نآ  میدمآ . درگ  مالـسلا 

دیهاوـخن ار  وا  زورما  زا  سپ  هـک  دــینادب  مـه  ار  نـیا  ددرگیم ، هاـبت  ناـِتنید  دــیوشیم و  كــاله  هـک  دــیدرگن  هدــنکارپ  وا  درگ  زا  و 
(157 «.) دید

مالسلا هیلعترضح  ِيافتخا  هتکن 168 

نآ زا  تیاکح  یخیرات  ِكرادم  دتسرفب . يرتنئمطم  ياج  هب  ار  وا  شدنزرف  ناج  ظفح  ِيارب  ات  تفرگ  میمصت  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 
یلاعت هَّللا  لّجع  مهدزاود -  ماما  دومن . ناهنپ  هنیدم »  » رد سپـس  و  اّرماس »  » رد ار  دوخ  ِدنزرف  تسخن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هک  دراد 

ماما هللا ، همحرقودص  موحرم  ِلقن  هب  انب  ( 158 .) درکیم یگدنز  دوخ  ِيردپ  ِگرزب  ردام  ِیتسرپرس  ِتحت  هنیدم »  » رد فیرّـشلا -  هجرف 
(159 .) دش هدنادرگ  زاب  شردام  هب  يو  هاگنآ  داتسرف و  یمولعمان  ِناکم  هب  ار  وا  شدنزرف ، ِّدلوت  زا  سپ  زور  لهچ  مالسلا  هیلعيرکـسع 

فرـشم جح  هب  ات  درک  تساوخرد  دوخ  ِردام  هثیدُح »  » زا يرمق  يرجه  ِلاس 259  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  يدوعـسم ،»  » ِتیاور هب  انب 
هّکم هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  ِکـیدزن  یمیمـص و  ِراـی  رّهطم » نب  دـمحا   » ِتظاـفح ِتـحت  شاهداوـن  و  هثیدـح ،»  » سپ نآ  زا  دوـش ،
لّجع مهدزاود -  ماما  ِيافتخا  ِّلحم  ار  اجنآ  هدومن و  تمیزع  هنیدم  هب  جح  کسانم  ِيرازگرب  زا  سپ  نانآ  دسریم  رظن  هب  ( 160 .) دنتفر

مـشاهوبا  » ینامز هک  نانچ  دـشاب ؛ هتکن  نیمه  دـیؤم  دـناوتیم  زین  تایاور  زا  یخرب  ( 161 .) دنـشاب هداد  رارق  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا 
(162 .) هنیدم رد  داد : خساپ  ماما  تفای ؟ دیاب  اجک  رد  ار  نانیشناج  ِغارس  امش ، ِتافو  زا  سپ  دیسرپ : مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  زا  يرفعج »

یکدوک ِنارود  هدـمع  ِشخب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مهدزاود -  ماما  هک  تسا  نیا  لامتحا  نیرتشیب  ناـقّقحم ، یخرب  هتفگ  هب 
ار دشیم  هجاوم  نآ  اب  قارع  رد  شدنزرف  تماقا  تروص  رد  هک  يرطخ  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  اریز  دشاب ؛ هدنارذگ  هنیدم  رد  ار  دوخ 

(163 .) دوب هداد  صیخشت 

مالسلا هیلعماما  ِنکسم  ناکم و  هتکن 169 

ایآ تسا . ناشیا  ِتنوکـس  ِّلحم  ناکم و  دریگیم ، رارق  وگ  تفگ و  ثحب و  ِدروم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ِیگدـنز  هرابرد  هک  یلئاـسم  زا 
سپ درادن ، یصاخ  نکسم  رگا  تساجک ؟ ناکم  نآ  تسا  ياهژیو  ناکم  رد  رگا  هن ؟ ای  دراد ، تنوکـس  یّـصاخ  ِناکم  رد  ترـضح ، نآ 

زا شیپ  دـنرگیدکی . فلاخم  هاگ ، نوگانوگ و  تسا  هنیمز  نیا  رد  هک  يرابخا  تایاور و  دوشیمن ؟ هتخانـش  دـنکیم و  یگدـنز  هنوگچ 
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تبیغ ای  تسا ، یصخش  ِتبیغ  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  ِتبیغ  زا  روظنم  ایآ  تسا : يرورض  هتکن  کی  يروآدای  ثیداحا ، نیا  یـسررب 
یـسک درادـن  ناکما  تسین و  سامت  رد  مدرم  اب  هاگ  چـیه  هک  دـنکیم  یگدـنز  ياهنوگ  هب  ترـضح ، نآ  ایآ  رگید ، تراـبع  هب  یناونع ؟

هنوگ هب  نکل  دراد ، ترشاعم  دنکیم و  یگدنز  نانآ  اب  تسا ، رـشن  رـشح و  رد  مدرم  اب  ترـضح  نآ  هک  نیا  ای  دنک  ادیپ  ار  ناشیا  ِناکم 
زا ثحب  تسا . هدـیزگرب  تنوکـس  ِيارب  ار  یناـکم  لاـح ، نیع  رد  دنـسانشیمن . ار  ناـشیا  مدرم  یلو  دسانـشیم ، ار  مدرم  وا ، سانـشان !؟

اهنآ زا  یخرب  . 1 دناهتسد : دنچ  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  تسا . یسررب  ِلباق  ضرف  ود  ره  رد  ترـضح ، نآ  ِنکـسم  ناکم و 
هب مالـسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  هلمج  نآ  زا  دنکیم . یفرعم  اههوک  اهنابایب و  رد  ار  ترـضح  ِهاگیاج  دنکیمن و  نییعت  ار  یّـصاخ  ِّلحم 

ياههوک تنوکـس  يارب  هک  داد  نامرف  و  تفرگ ... نامیپ  نم  زا  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  مردـپ  راـیزهم ! ِدـنزرف  : » دـیامرفیم راـیزهم  رـسپ 
یسرتسد هزوح  زا  ترـضح  هک  تسا  نآ  ِيایوگ  تایاور ، زا  شخب  نیا  ( 164 «.) مَنیزگرب ار  تسد  رود  کشخ و  ياهنیمزرـس  تخس و 

مادک هقطنم و  مادک  رد  هک  نیا  تسین . هاگآ  يو  تنوکس  لحم  زا  یـسک  دنکیم و  یگدنز  يراوشد  یتخـس و  هب  تسا و  رود  هب  مدرم 
دنربیم و مان  ترـضح ، نآ  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  یـصاخ  هقطنم  هک  تسا  یتایاور  مود  هتـسد  . 2 تسین . صخـشم  تسا ، نیمزرس 

مان يوط 166 ]) يذ   ] نآ ِنوـماریپ  هّکم و  ([، 165) يوضر ِهوک   ] نآ نوماریپ  هنیدـم و  زا  تایاور  رد  دـننکیم . نییعت  زین  ار  نآ  هدودـحم 
مدرم اب  هک  يدرف  ناونع  هب  يو  زا  یلو  دربیمن ، مان  ار  یّصاخ  ِهاگیاج  لّوا ، هتسد  ِدننام  هک  تسا  يرابخا  مّوس  هتـسد  . 3 تسا . هدش  هدرب 

مالـسلا هیلعرمالا  بحاص  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . هدرب  مان  دـنکیم ، یگدـنز  سانـشان  هنوگ  هب  دراد و  رـشن  رـشح و 
. داد ماجنا  فسوی  اب  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  نامه  دوخ ، ِتّجح  اب  دـنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  دراد ... ربمایپ  فسوی  هب  زین  یتهاـبش 

شرف رب  یهاگ  دـهنیم و  مدـق  رازاب  رد  دـنکیم  دـمآ  تفر و  مدرم  ِنایم  رد  هداد ، تسد  زا  قح  ِمولظم  نآ  مالـسلا  هیلعناـمّزلا  بحاـص 
هک هنوـگ  نآ  دـنک ، یفرعم  ار  دوـخ  اـت  دـهد  نذا  يو  هب  دـنوادخ  هک  یناـمز  اـت  دنـسانشیمن  ار  وا  نـکل  دنیـشنیم ، ناتـسود  ِياـهلزنم 

نیا رد  ِتحارص  تیاور ، نیا  ( 167 «.) مفسوی نم  يرآ ، تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : شناردارب  هکیماگنه  داد  هزاجا  مالـسلا  هیلعفسوی 
یگدنز دراد ، رشن  رـشح و  مدرم  اب  تسا ، هعماج  عمج و  نایم  رد  یناونع . تسا  یتبیغ  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  ِتبیغ  هک  دراد  ینعم 

هقباس هک  تسا  يرما  نیا  تسا و  هتخانـشان  یلو  دیوجیم ، تکرـش  جح  کسانم  یبهذم و  مسارم  رد  دـنارذگیم ، ار  یلومعم  یعیبط و 
ياهنوـگ هـب  ار  وا  نـکل  دراد ، دـمآ  تـفر و  تساـخرب و  تسـشن و  مدرم  اـب  دـنکیم و  یگدـنز  یّلحم  رد  اـهلاس  يدرف  دراد . هتـشاد و 

هار ایآ  تفریذپ و  ناوتیم  هنوگچ  ار  تایاور  زا  هتـسد  هس  نیا  دیآیمن . دوجو  هب  مه  یلکـشم  چیه  تسین و  نآ  عقاو  رد  هک  دنـسانشیم 
؛ تسا یلومعم  يداع و  هویـش  هب  یگدـنز  تسا ، راگزاس  فرع  لقع و  اب  هک  یلّوا  ِلصا  دـسریم ، رظن  هب  هن ؟ اـی  تسه  اـهنآ  نیب  یعمج 

ترضح نآ  هک  درادن  تافانم  نیا  هّتبلا  تسا . رتیعیبط  رتناسآ و  زین ، ترضح  ِيارب  تسین و  زیگنارب  تیـساسح  یگدنز ، هنوگ  نیا  اریز 
یگدنز هک  دـیآ  شیپ  یطیارـش  یهاگ  هک  تسا  یعیبط  دـشاب . هتـشاد  روضح  هنیدـم  هّکم و  رد  هژیو ، ِراگزور  رد  ای  و  اهتقو ، ِرتشیب  رد 
يرورـض هعماـج  زا  ندـیزگ  يرود  تلزع و  تروـص ، نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  تاـفانم  تبیغ  هفـسلف  اـب  نیا  دوـش و  نـیرفآ  رطخ  یلوـمعم 

دشاب يدراوم  نآ  رد  تیاور ) لیذ  هنیرق  هب   ) نیزگرب ار  اهنایب  اههوک و  هک  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  روتـسد  دیاش  دیامنیم و 
اب صاخ ، یناکم  ندرب  مان  تسین و  یفانت  داضت و  تایاور ، زا  هتسد  هس  نیا  نیب  نیاربانب ، دیآ . شیپ  ندرک  یگدنز  لکـش  نیا  هب  زاین  هک 
اب قفاوم  یعیبط و  يرما  زاین ، ترورـض و  لاح  رد  ینتفاین  تسد  ياهناکم  اههوک و  باختنا  تسا . عمج  لباق  سانـشان  لکـش  هب  یگدنز 

. تسا هیقت  لصا 

مالسلا هیلعماما  ِدنزرف  نز و  هتکن 170 

ِنتشاد جاودزا و  تسین ، هاگآ  يو  ِناکم  زا  یسک  دنکیم و  یگدنز  سانشان  هویش  هب  ترضح  نآ  هک  نیا  تبیغ و  هفـسلف  هب  هّجوت  اب  ایآ 
هئارا ار  یعطاق  رظن  هتـشاد و  یلیلد  ماهبا  ای  دـنراد و  يدنـس  لاکـشا  ای  تسا ، رایتخا  رد  هک  یعبانم  تسا ؟ راگزاس  هلئـسم  نیا  اـب  دـنزرف ،

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو هتفرگ ، ماجنا  جاودزا  . 2 تسا . هدرکن  جاودزا  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ًاساسا  . 1 دراد : دوجو  لامتحا  هس  اج ، نیا  رد  دـنهدیمن .
مالسلا هیلعموصعم  ماما  هک  تسا  نیا  شاهمزال  میریذپب ، ار  لّوا  ِلامتحا  رگا  تسه . زین  ینادنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  . 3 درادن . دالوا 

تسا مها  تبیغ ، هلأسم  نوچ  رگید  یفرط  زا  اّما  تسین . راگزاس  ماما  ِنأش  اب  نیا  دشاب و  هدرک  كرت  ار  یمالـسا  ِّمهم  ِياهّتنـس  زا  یکی 
زین بجاو  مزال و  رتالاب ، تحلـصم  ِيارب  یهاگ  دـنکیمن و  داـجیا  ار  یلاکـشا  رتمهم ، رما  نآ  هب  هجوت  اـب  جاودزا ، ِكرت  مهم ، جاودزا  و 

ناکم و راشتنا  ِمدع  یمالـسا و  ِّتنـس  ِماجنا  نیب  دنکیم  عمج  دالوا ، نتـشاد  نودـب  میریذـپب  ار  جاودزا  لصا  هک  مّود  ِلامتحا  اّما  تسه .
هک مییوگب  دیاب  ای  دنیزگرب ، رسمه  ناونع  هب  ار  یصخش  ترضح  نآ  دشاب ، رارق  رگا  هک  تسا  یقاب  لاکشا  نیا  زاب  اما  ترضح . تیعقوم 
ایند زا  هدرک و  یگدنز  ترـضح  اب  یتّدـم  مییوگب  هک  نیا  ای  میرادـن ، یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا  ینالوط  ترـضح  رمع  دـننام  زین  وا  رمع 

همادا ار  یگدـنز  دـنزرف  نز و  نودـب  اهنت و  نآ ، زا  سپ  هدرک و  لـمع  جاودزا  هنـسح  ِّتنـس  هب  ترـضح  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هتفر 
نیا دنراد و ... ینادنزرف  زین  ترضح  نآ  ِدالوا  تسه و  زین  دالوا  ِياراد  هدرک و  جاودزا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  مّوس  ِلامتحا  دهدیم .

تسج و رد  يزور  هرخالاب  باقعا ، دـالوا و  همه  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  یـساسا  لاکـشا  درادـن ، یمکحم  لـیلد  هک  نآ  رب  نوزفا  هلئـسم ،
، ترـضح ِتبیغ  هفـسلف  اب  هک  دـناشکیم  کـیراب  ییاـج  هب  ار  هلئـسم  وج ، تسج و  يواـکجنک و  نیمه  دـنتفایم و  شیوخ  لـصا  يوج 

اهنآ ناوتیمن  هدوبن و  مامت  نآ  ِلیالد  هک  دننک  لیلد  هماقا  لامتحا  نیا  رب  هیعدا ، زا  یضعب  تایاور و  زا  دناهتساوخ  یخرب  هّتبلا  دزاسیمن .
(168 .) تفریذپ ار 

كاخ رد  كالفا 

مالسلا هیلعنسح  ماما  ِتیصو  هتکن 171 

دوب ناشیا  هجوتم  تقو  مکاح  هیحان  زا  هک  یتارطخ  زا  ار  وا  ات  تشاد  موتکم  تیصو  رد  ًادمع  ار  شدنزرف  ِعوضوم  مالسلا  هیلعنسح  ماما 
عوضوم هدومن ، هیقت  زین  شباحصا  ِّصاوخ  زا  دشیم  راچان  یهاگ  هک  دیزرویم  مامتها  عوضوم  نیا  رد  يردق  هب  بانج  نآ  دهد . تاجن 

ار دنفسوگ  نیا  داد : ماغیپ  داتـسرف و  نم  ِشیپ  يدنفـسوگ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دیوگیم : سیردا  نب  میهاربا  دزاس . هبتـشم  ناشیارب  ار 
زا ام  ِكدوک  دومرف : مدیـسر  شتمدـخ  یتقو  نکیل  مدرک ، لمع  شروتـسد  هب  نم  دـینک . لوانت  تاهداوناخ  اب  نک و  هقیقع  مدـنزرف  يارب 

تیالوم يارب  ار  دنفسوگ  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » نومـضم نیدب  داتـسرف  ياهمان  اب  يدنفـسوگ  رگید  هبترم  کی  نکیل  تفر . ایند 
هیلعقداص ترضح  ( 169 .) دومرفن يزیچ  مدیـسر  شتمدخ  یتقو  اّما  مدومن  راتفر  شروتـسد  هب  نم  دـیروخب .» َتناشیوخ  اب  نک و  هقیقع 

یسابع روصنم  داد : رارق  شیوخ  ِّیصو  ار  رفن  جنپ  ترضح  نآ  دروآ . لمع  هب  شیوخ  ِتیـصو  رد  ار  يراک  هظفاحم  نیا  ِریظن  زین  مالـسلا 
(170 .) یسوم ردام  هدیمح  یسوم و  هَّللادبع و  شدنزرف  ود  و  هنیدم ، رادنامرف  نامیلس  نب  دّمحم  تقو و  هفیلخ 

ردپ رکیپ  رب  زامن  هتکن 172 

، يو ِروتسد  هب  دش و  هاگآ  رما  نیا  زا  هفیلخ  درک . ادیپ  دیدش  ِتلاسک  يزور  دنچ  تفرگ . رارق  لاحترا  هناتسآ  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما 
ههجو ِبسک  ترـضح و  ِياوادـم  ِنمـض  اـت  دـنتفر ، مالـسلا  هیلعمهدزاـی  ماـما  ِلزنم  هب  ناکـشزپ ، زا  یهورگ  تلود و  ِنارـس  زا  یهورگ 

ینیـشناج و اب  هطبار  رد  یکوکـشم  هنحـص  رگا  دـنروایب  رد  لرتنک  هب  ار  اهدـمآ  تفر و  دـنریگب و  رظن  ریز  ار  طیارـش  عاضوا و  یمومع ،
ماما ق  لاس 260 ه . یناثلا ، عیبر  متـشه  خـیرات  رد  هک  نیا  ات  ( 171 .) دننک شرازگ  ار  نآ  دـندید ، مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  سپ  تماما 
ِتافو ِربخ  هک  ینامز  : » دسیونیم هللا  همحردیفم  خیش  تفاتش . قح  ِراوج  هب  تسب و  ورف  یتیگ  زا  مشچ  اّرماس ، ِرهش  رد  مالـسلا  هیلعنسح 
ِيوس هب  مدرم  ِریاس  تلود و  نارومأم  مشاه و  ینب  دیدرگ ، لیطعت  اهرازاب  دش ، ازع  رد  ِقرغ  اّرماس  دیدرگ ، شخپ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما 
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ِدنزرف هب  یـساّبع  مکاح  دش ، مامت  عییـشت  لسغ و  ِتامّدقم  هک  یماگنه  دش ... اپرب  یتمایق  ییوگ  زور ، نآ  رد  دـندرک . تکرح  ماما  هناخ 
هیلعنسح ماـما  ِتشذـگرد  زا  سپ  هک  تـسا  نآ  رگید  ِلـقن  ( 172 «.) درازگب زامن  مهدزای  ماما  هزاـنج  رب  داد  روتـسد  یـسیعوبا   ] لّـکوتم

هب تیعمج  ِيالهبال  زا  یکدوک  ناهگان  دراذگب ، زامن  يو  رب  ات  دش ، رضاح  هزانج  ِرانک  رد  ماما  ِردارب   ] رفعج يو ، نفک  لسغ و  مالسلا و 
هک درک  عمج  هنوـگ  نیا  ناوـتیم  لـقن  ود  نیا  ِنیب  ( 173 .) درازگ زاـمن  يو  رب  دوخ  دز و  راـنک  ردـپ  ِرکیپ  ِراـنک  زا  ار  رفعج  دـمآ و  ولج 
زین ار  هتکن  نیا  یناـهن . تولخ و  رد  اراکـشآ و  عـمج و  رد  هدـش ، هدرازگ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هزاـنج  رب  زاـمن  ود  مییوـگب 

یلاح رد  ار  يو  میدیسر  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هناخ  هب  هکیماگنه  : » دیوگیم نایدألاوبا  ًالثم  دومن . هدافتـسا  هدراو  ِتایاور  زا  ناوتیم 
دـمآ و نوریب  یکدوک  هک  دوب  هتفگن  ار  ریبکت  زونه  دـناوخب . زامن  ماما  هزانج  رب  ات  داـتفا  ولج  رفعج  شردارب  دوب . هدـش  نفک  هک  میدـید 
رد زین  رفعج  مرتهتسیاش . مردپ  رب  ندرازگ  زامن  يارب  وت  زا  نم  هک  تسیاب  رانک  ومع ! يا  دومرف : هدز و  رانک  ار  وا  هتفرگ و  ار  رفعج  ِسابل 

ماما ِندب  رب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  يزامن  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ( 174 «.) تفر رانک  دوب ، هدیرپ  شاهرهچ  زا  گنر  هک  یلاح 
هدوب یمسر  زامن  عمج و  ِنایم  رد  هک  یسیعوبا  زامن  اب  نیا  هدش و  رازگرب  صاخ  دارفا  ِنایم  رد  ماما و  هناخ  رد  هدناوخ  مالـسلا  هیلعنسح 

رد اّما  و  مینک . یـسررب  یلومعم  يداع و  هبنج  زا  ار  هلئـسم  میهاوخب  هک  تسا  یتروص  رد  يدنب  عمج  نیا  هّتبلا  درادن . يراگزاسان  تسا ،
. تسین ثحابم  نیا  هب  يزاین  ندوب ، يداع  ِریغ  زاجعا و  ِضرف 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِيومع  باّذک  رفعج  هتکن 173 

، نادنزرف نیا  نایم  رد  دوب . یلع  و  رفعج ، دّمحم ، نیـسح ، مالـسلا ،  هیلعنسح  ِياهمان  هب  دنزرف  ياراد 5  مالسلا  هیلعيداه  ماما  ترضح 
، دینک يرود  رفعج  مدنزرف  زا  دومرف : وا  هرابرد  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  تفرگ ، ار  وگغورد )  ) باّذـک ِبقل  هک  دوب  فلخان  رایـسب  رفعج ،
ود لیباق  لیباه و  دننام  رفعج  نم و  لَثَم  دومرف : مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تسا . مالسلا  هیلعحون  هب  ناعنک  تبسن  نوچمه  نم  هب  وا  ِتبسن 

دوب يدارفا  زا  رفعج  تفرگ . ار  وا  ولج  دنوادخ  یلو  تشکیم ، ارم  دوب ، نکمم  رفعج  يارب  نم  نتشک  رگا  تسا ، مالـسلا  هیلعمدآ  دنزرف 
تلحر زا  سپ  یّتح  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  مردارب ، هن  متـسه  نم  مدرم  ِماما  تفگیم  ردـپ  تلحر  زا  سپ  تشاد و  تماما  ياعّدا  هک 
تماما ِدنـسم  رب  ات  یهد  ناـمرف  هک  مراد  شهاوخ  امـش  زا  متـسرفیم و  وت  ِيارب  یفرـشا  رازه  تسیب  تفگ : تفر و  تقو  هفیلخ  دزن  ردـپ 

ِيارب ار  نآ  دوبیم  ام  ِتسد  رد  تماما  رگا  یتسه ! قمحا  مدآ  بجع  تفگ : باوج  رد  هفیلخ  ددرگ . بلـس  مردارب  زا  ماقم  نیا  منیـشنب و 
، دنناد یم  دوخ  ماما  ار  وت  دننیبب  وت  زا  دندید  تازجعم و ... زا  تردپ  تردارب و  زا  هچنآ  نایعیش  ناسانـش و  ماما  رگا  میدادیم . رارق  دوخ 

(175 .) دروآ دنهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  هنرگ  يرادن و  ام  کمک  هب  يزاین  رگید 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِيومع  باّذک  رفعج  هتکن 174 

هب عورش  هرابود  شردارب  تداهش  زا  سپ  یلو  دیسرن  ییاج  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  شردارب ؛ تماما  رصع  رد  رفعج  ياهینکـشراک 
ماما تماما  دوشن و  هابتشا  مدرم  رب  رما  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  متـسه . نم  مردارب  زا  دعب  ماما  هک  تشاد  مالعا  درک و  اّعدا 

شمانهب باحـصا  زا  یکی  رمع ، تاـظحل  نیرخآ  رد  دـنک ، ظـفح  رفعج ، ياهینکـشراک  زا  ار  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم 
باوج یناسریم و  سک  نالف  نالف و  هب  يربیم و  نئادم  هب  ار  اهنیا  تسه ، همان  ات  دنچ  : » دومرف وا  هب  دـیبلط و  روضح  هب  ار  نایدالاوبا ) )

ایند زا  نم  هک  يوشیم  عـلطم  تقو  نآ  دینـش  یهاوـخ  نم  هناـخ  زا  هیرگ  يادـص  ییآیم ، اّرماـس  هب  مهدزناـپ  زور  يریگیم ، ار  اـههمان 
ییاـمرفیم هک  روـط  نیمه  و  تسا ، تسرد  تسار و  امـش  نخـس  هک  تسا  موـلعم  موـش ، تیادـف  تفگ : باوـج  رد  ناـیدالاوبا  ماهـتفر .»

اههمان باوج  هک  تسا  یسک  ماما  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تسیک ؟ ماما  امش  زا  سپ  هکنیا  نآ  مراد و  یلاؤس  یلو  دش  دهاوخ 
رب هک  تسا  یسک  ماما  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تسیچ ؟ امش  زا  سپ  ماما  رگید  تمالع  تفگ : نایدالاوبا  دنک .» هبلاطم  وت  زا  ار 
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نایم زا  هک  تسا  یـسک  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تسیچ ؟ رگید  تمالع  دـیوگیم : ناـیدالاوبا  دـناوخب .» زاـمن  نم  هزاـنج 
ياهنایمه هچ  روظنم  هک  مدیـسرپن  رگید  تفرگ و  ارم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ِتّهبا  دـیوگیم : نایدالاوبا  دـهد .» ربخ  الط  ياـهنایمه 

ار اههمان  ِباوج  مداد ، ناـِشنابحاص  هب  ار  اـههمان  مدـش ، راپـسهر  نئادـم  ِيوس  هب  متفرگ و  ار  هماـن  مدرک ، یظفاحادـخ  متـساخرب ، تسا ؛
مالسلا هیلعيرکسع  ماما  هک  مدیمهف  مدینش و  هیرگ  يادص  مدش  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هناخ  دراو  هک  نیمه  متشگرب . هرماس  هب  تفرگ و 
تیلست وا  هب  یـضعب  هتفگ و  تینهت  ماما  ِناونع  هب  وا  هب  دناهتفرگ و  ار  باّذک  رفعج  رود  یهورگ  مدید  یلو  تسا . هتفگ  عادو  ار  ایند  راد 

رفعج مدـید  دـیناوخب  زامن  هزانج  رب  دـییامرفب  دـناهداد ، لسغ  ار  تردارب  هزاـنج  تفگ : رفعج  هب  دـمآ و  یـسک  ناـیم  نیا  رد  دـنیوگیم .
هراومه هک  دوشیم  مولعم  دوشب ، نید  یب  مدرم ، ماما  رگا  ابجع ! متفگ : دوخ  اب  دش ، راپـسهر  زامن  ماجنا  يارب  یهورگ  هارمه  تساخرب و 

مه نم  تشاد ، راک  رـس و  يراوخبارـش  زاوآ و  زاس  اب  هراومه  هک  متخانـشیم  ار  باذـک  رفعج  نم  نوچ  تسا ، هدوب  تسـس  لوا  زا  نید 
هداتـسیا و شیپ  رفعج  میدیـسر  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هزانج  رانک  دوشیم . یهتنم  اجک  هب  نایرج  منیبب  اـت  مداـتفا  هار  هب  رفعج  لاـبند 

یکدوک مدـید  دـش ، دـنلب  دوب  نازیوآ  هرجح  رد  هک  يدیفـس  هدرپ  ناهگان  تشذـگ ، راـک  زا  راـک  رگید  متفگ  شرـس . تشپ  ناـهارمه ،
رب شقن  دننام  رفعج  مناوخب . زامن  مردپ  هزانج  رب  هک  مرتراوازس  نم  ورب ، رانک  ومع ! يا  دومرف : تفرگ و  ار  رفعج  يادر  دش ، ادیپ  ینارون 

: دومرف دیـسر و  نم  هب  دورب  تساوخ  هک  نیمه  زامن  زا  سپ  دـش و  زامن  لوغـشم  كدوک  نآ  تفر . رانک  دـیوگب و  تسناوتن  چـیه  راوید 
هک یتامالع  زا  تمالع  ود  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دـمح و  متفگ  دوخ  اب  هرجح ، هب  تفر  مداد ، وا  هب  ار  اـههمان  هدـب ، نم  هب  ار  اـههمان  باوج 

ار یکدوک  نینچ  ًالـصا  نم  تفگ : دوب ؟ هک  لفط  نیا  متفگ  مدـمآ و  رفعج  دزن  دـش ، رهاظ  دوب  هدومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
(176 .) مسانشیمن ماهدیدن و 

باّذک ِرفعج  یمق و  ِنارفاسم  هتکن 175 

دندوب هدمآ  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ِترایز  هب  مق  ِلها  زا  یهورگ  مدید  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تافو  زا  دعب  زور  دیوگیم : نایدالاوبا 
مق ِلها  دنداد . ناشن  ار  باّذک  رفعج  یهورگ  تسیک ؟ ادـخ  ِتّجح  ماما و  زورما  دندیـسرپ : تسا ، هتفر  ایند  زا  ترـضح  دـندش  علّطم  هک 

ار اهلوپ  داد  روتـسد  میاهدروآ ، امـش  يارب  تسا  مالـسلا  هیلعماما  صوصخم  هک  يدایز  لوپ  دنتفگ : دـندرک و  مالـس  هدـمآ و  رفعج  دزن 
دندربیم ترضح  ار  لوپ  نابحاص  مان  میدروآیم ، دقن  یلوپ  میدیسریم و  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تمدخ  تقو  ره  ام  دنتفگ : دنریگب .

مـسا ددـع و  غلبم و  دیـشابیم  دوخ  ردارب  نیـشناج  دـیتسه و  ماـما  رگا  مه  امـش  دومرفیم ، ار  ناـشنابحاص  مسا  راـنید و  مهرد و  غـلبم  و 
تروص نیا  رد  دنتفگ : مق  لها  تشاد ؟ بیغ  ملع  مردارب  رگم  دنهاوخیم ، بیغ  ملع  نم  زا  مدرم  تفگ : رفعج  دییوگب . ار  لوپ  نابحاص 

(177 .) داد میهاوخن  ار  لوپ  ام 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِيریگتسد  ِروتسد  هتکن 176 

شردپ هزانج  رب  وا  دراد و  يرسپ  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  مردارب  هک  داد  شرازگ  تفر و  تقو ، هفیلخ  یسابع ، دمتعم  ِدزن  باّذک  رفعج 
هک داد  دیکا  ِروتسد  وا  هب  داتسرف و  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  هناخ  هب  قیشر »  » مان هب  یصخش  ِیهدنامرف  هب  رومأم  دص  هفیلخ ، دناوخ . زامن 

هناخ هب  نیرومأم  اب  قیشر  وش ! هناخ  ِدراو  يریگب  هزاجا  هکنآ  یب  دنک ، وجتسج  ار  اههرجح  همه  هتفر و  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  هناخ  هب 
دندرک دنلب  ار  هدرپ  دندیسر ، دوب  نازیوآ  دیفس  هدرپ  نآ  رد  هک  هرجح  نآ  هب  ات  دنتشگ  ار  اههرجح  همه  هدمآ و  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 

نآ و  ورب ، هک : داد  روتسد  شَنارومأم  زا  یکی  هب  قیشر  دناوخیم ، زامن  هتخادنا و  هداجس  یکدوک  نآ ، ِطسو  رد  هک  دندید  اجنآ  ییایرد 
هب تساوخ  یتقو  يرگید  داد ، روتـسد  يرگید  هب  قیـشر  دـش . قرغ  بآ  ِنایم  رد  دـمآ  كدوک  ِغارـس  هب  اـت  رومأـم  نآ  ریگب . ار  كدوک 

درک و مامت  ار  زامن  راقو  لامک  اب  ترـضح  دنداد ، تاجن  ار  وا  درک ، کمک  ياضاقت  دنلب  دایرف  اب  هدش  قرغ  بآ  رد  دور  كدوک  فرط 
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هب یبیـسآ  نیرتکچوک  دنتـسناوتن  ًالـصا  دندوب . هدش  یکـشخ  بوچ  ایوگ  نارومأم  دمآ . نوریب  هرجح  زا  نارومأم  يور  شیپ  رد  سپس 
عوقو هب  يرغص  تبیغ  دش و  بیاغ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هک  دوب  عقوم  نیمه  دنناسرب . دوب  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک  كدوک 

(178 .) تسویپ

باّذک ِرفعج  هتکن 177 

شرـسپ هرابرد  مالـسلا  هیلعيداهماما  زا  درکیم . راتفر  شایمارگ  ِردارب  ردـپ و  هریـس  ِفالخ  رب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  ِردارب  رفعج 
يرود رفعج »  » مدنزرف زا  حون ؛...  نبا  ۀلزنمب  ینم  هناف  رفعج  يدلو  اوبنجت  : » دومرف شباحـصا  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  رفعج » »

هیلعيرکـسع ماما  ِتلحر  زا  سپ  رفعج » ( » 179  ... «.) تسا حون  دـنزرف  هلزنم  هب  نم ، هب  تبـسن  تسین و ) ام  هریـس  رد   ) وا هک  ارچ  دـینک ،
يدهم ماما  ناهگان  هک  دناوخب  زامن  ردارب ، ِرکیپ  رب  هک  تساوخ  هلمج  زا  دوبن . وا  نأش  رد  هک  دروآ  يور  تامادقا  يرـس  کی  هب  مالـسلا 

هک مرتهتسیاش  نم  ورب ، رانک  ومع ! يا  ( 180 (؛ یبا یلع  ةالصلاب  قحا  اناف  مع  ای  رّخأت  : » دومرف دش و  رهاظ  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 
ياعّدا نیمه  هب  هّجوت  اب  هک  درک  مالـسلا  هیلعماما  ینیـشناج  تماما و  ياعّدا  تحارـص  هب  هکنیا  ای  و  ( 181 .) مناوخب زامن  مردپ  هزانج  رب 

ات دیـشوک  رگید  یمادقا  رد  رفعج  تسا . هدش  فورعم  باّذک » ِرفعج   » هب خیرات  رد  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  ِرـسپ  رفعج  هک  تسا  نیغورد 
تموکح تسا . وا  ردارب ، ِثراو  اهنت  درادن و  يدنزرف  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  شردارب  تفگ ، وا  دیامن . بحاصت  ار  مالـسلا  هیلعماما  ِلاوما 
فیرّـشلا هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  ماـما  يریگتـسد  يارب  زین  ار  تموـکح  وا  ( 182 .) دوش ّطلـسم  ردارب  لاوـما  رب  اـت  داد  هزاـجا  مه 

هب رفعج ، شیومع  هرابرد  نایعیـش  زا  یکی  ِشـسرپ  هب  خـساپ  رد  یعیقوت  رد  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماما  درک . کـیرحت 
راک ِماجنارـس  مالـسلا  هیلعفسوی  ترـضح  ِناردارب  ِدننام  شَنادنزرف ؛ رفعج و  شیومع  هک  دسیونیم  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم 

دیفس ( 183 .) دناهدرک هبوت 

لقع مالک و  ملع  خیرات ، هاگدید  زا 

181  / 180  / 179 هتکن 178 /

عوضوم نیا  یقطنم  ِلیلد  تسا . شیپ  رد  یناشخرد  هدنیآ  لاح  نیع  رد  دوریم و  شیپ  هعجاف  يوس  هب  ایند  تسا 1 ) نشور  ناهج  هدنیآ 
تفرشیپ لاح  رد  زور  ره  شایهافر ، ِتاناکما  ات  هتفرگ  شناد  ملع و  زا  نآ  بناوج  مامت  هک  ياهعماج  تساههعماج . یلماکت  ریـس  نوناق 

(2 دوریم . شیپ  زین  يونعم  لماکت  ِيوس  هب  يّدام  لماکت  ِرانک  رد  ناـسنا  تسا و  رو  هلعـش  یمدآ  نورد  رد  لـماکت  هب  قشع  سپ  تسا .
دهاوخ راب  هب  ار  يرایـسب  ياههعجاف  ملاع ، ءازجا  رد  یگدروخ  مه  هب  نیرتکچوک  هک  تسامرفمکح  ملاـع  نیا  رد  یبیجع  قیقد و  مظن 

یلیخ اههرک  تکرح  دیـشروخ و  نیمز و  هلـصاف  رت ، گرزب  ییاضف  رد  ای  دـتفیب  راک  زا  يزغم  کچوک  لّولـس  کـی  دـینک  رّوصت  دروآ .
رـس یتسه  ملاع  ماظن  نیا  ربارب  رد  دـیاب  هاوخان  هاوخ  تسا  لک  نیا  زا  ییزج  هک  ناـسنا  لاـح  دـتفایم ؟ یقاـّفتا  هچ  دزیرب . مه  هب  كدـنا 

کی يوس  هب  ار  ام  شنیرفآ  ماظن  باسح  نیا  اب  درازگب . رانک  ار  يراـجنهان  یناـماسبان و  متـس ، ملظ و  جرم ، جره و  دروآ و  دورف  میظعت 
یعامتجا عیاقو  رد  دـیروایب . رطاخ  هب  ار  لمعلا  سکع  لمع و  شنکاو ، شنک و  نوناـق  ( 3 دُرب . دهاوخ  هدنیآ  رد  یعامتجا  حیحـص  ماظن 

نوناق لصا و  نیا  تسا . هدوب  یلبق  ياهراشف  هجیتن  رد  اهبالقنا  یعامتجا و  تالّوحت  مامت  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  هدش  هتفریذپ  یلـصا 
ماظن تخاس و  دـهاوخ  راکـشآ  ار  دوخ  دـیدش  شنکاو  ماجنارـس  ینونک  ناهج  رد  اهیتلادـع  یب  اـهملظ و  اـهگنج و  راـشف  دـیوگیم 

مازلا و ( 4 دنـشچب . ار  تلادـع  نیریـش  معط  همه  نآ  رد  هک  دـننکیم  داجیا  يدـیدج  حرط  دـنزیریم و  مه  هب  ار  یناـسنا  عماوج  ینونک 
کی ناونع  هب  هدومن و  ادیپ  بلطم  نآ  هب  زاین  ساسحا  هک  دسرب  ياهلحرم  نانچ  هب  ناسنا  یگدـنز  عضو  هک  تسا  نآ  یعامتجا  ترورض 
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نیناوق زا  تیعبت  عضو و  ترورـض  هب  ناسنا  هک  هدیـسر  ياهلحرم  هب  هیلقن  لیاسو  زا  هدافتـسا  يزورما  ِتیعـضو  رد  ًالثم  دـسرب . ترورض 
هب نداد  نایاپ  يارب  یناهج  ِدحاو  ِتموکح  ِدوجو  هک  دسریم  ارف  ینامز  مک  مک  تسا . هتفریذـپ  ار  نآ  هدرب و  یپ  یگدـننار  ییامنهار و 

ساسحا ریذپانبانتجا  تیعقاو  کی  ترورض و  کی  ناونع  هب  یناماسبان ، متس و  ملظ و  اهیبلطتردق و  یتاحیلست و  نکـش  رمک  هقباسم 
(184 .) دش دهاوخ  یمتح  ینوگرگد  بالقنا و  هک  تسا  نامز  نآ  ددرگیم ،

یمالسا عبانم  مالسلا و  هیلعماما  يربهر  تماما و  هتکن 182

ِلصا هب  داقتعا  تسا ؟ هدش  هدافتسا  یمالـسا  ِعبانم  هچ  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  هب  نامیا  يربهر و  تماما و  هاگیاج  رابتعا و 
تسا یبصنم  تماما  میرک ، نآرق  زا  ياهیآ  ِقبط  رب  دراد . رارق  نآ  میلاعت  ِنتم  رد  تسا و  مالسا  یـساسا  لئاسم  زا  هعماج  ِيربهر  تماما و 
رتاوتم هک  یتاـیاور  ِقبط  ( 185 .) تسا هدـش  اطعا  تاملک  هب  ءالتبا  گرزب  شیامزآ  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلعلـیلخ  میهاربا  ترـضح  هب  هک 

هب نانآ  تسا و  هدش  هداد  رارق  مه  مالـسلا  مهیلعربمغیپ  تیب  لها  رد  بصنم  نیا  دناهدرک ، لقن  ار  اهنآ  ود  ره  یّنـس  هعیـش و  دنتـسه ، مه 
دجاو هـک  نادـناخ  نـیا  زا  يدرف  يرــصع ، ره  رد  هـک  تـسا  هدـش  رّرقم  ساـسا  نـیا  رب  دـناهتفای . صاـصتخا  یهلا  گرزب  تبهوـم  نـیا 

نآرق و لدِع  ادخ و  تّجح  یـصخش  نینچ  دشاب . يربهر  تماما و  بصنم  راد  هدـهع  تسا  تمـصع  ملع و  هلمج  زا  مزال  ياهتیحالص 
هدوب رارقرب  ام  نامز  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هرود  زا  هک  تسا  یلـصا  تماما ، تسا ، تعیرـش  نید و  ناـبهگن  مدرم و  ياـمنهار 

شخب تّرـسم  روهظ  هرود  رد  نآ  لماک  ییافوکـش  يرهاظ و  لامک  هطقن  تشاد و  دـهاوخ  همادا  مه  ناهج  نایاپ  ات  اـم  ناـمز  زا  تسا و 
لماکت يرشب و  ياهدادعتسا  همه  ییافوکش  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  یناهج  دحاو  لدع  تموکح  ییاپرب  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح 

نیون تّما  لیکـشت  همانرب  دش . دـهاوخ  تکرب  ریخ و  لدـع و  طسق و  زا  رپ  ناهج  ینامـسآ  ینیمز و  تاکرب  نتـشگ  راکـشآ  اههشیدـنا و 
هروس دنچ  رد  میرک  نآرق  دوشیم . هدافتـسا  مالـسا  میلاعت  نتم  زا  ددرگ ، دیحوت  تیمکاح  تلادع و  شرتسگ  هب  یهتنم  دـیاب  هک  یناهج 

زا سپ  نیمز ، يور  رد  لماک  تینما  رارقتـسا  لدع و  تموکح  مالـسا و  ندـش  یناهج  زا  يوبن  تیاور  اهدـص  تسا و  هدرک  مالعا  ار  نآ 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  مالـسلا و  اهیلعهمطاف  یلع و  نادـنزرف  تلاسر و  نامدود  زا  هک  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  روهظ 

یمالـسا هیلوا  صوصن  رد  هک  تسا  یبلطم  هدش  رکذ  فاصوا  اب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  هب  داقتعا  تسا . هداد  ربخ  تسا  هلآو 
تـساوخرد دوخ  تّما  زا  دـناهداد و  ربخ  كرابم  هعقاو  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتاوتم ، ثیداحا  بسح  رب  هک  تسا  هدـش  حرطم 

رب قح  هبلغ  مالـسا و  ندـش  ریگ  ملاع  هب  طوبرم  یّلک  تاراـشب  زا  روهظ ، هلأـسم  هچ  رگا  دنـشاب . گرزب  زور  نیا  راـظتنا  رد  هک  دـناهدرک 
نتم و نوچ  تسا . ثیداحا  نومضم  زا  یطابنتـسا  موهفم  کی  اهنت  روهظ  هلأسم  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  دوشیم ؛ طابنتـسا  لطاب ،
هب تحارـص ، اب  هک  تسا  صوصن  نیمه  هب  نامیا  لها  هدـمع  دانتـسا  دـنراد و  تلالد  نآ  رب  لقتـسم  روط  هب  ییاور  صوصن  تارابع  نیع 

صوصن یّلک و  ياهتراشب  هدیقع ، نیا  شیادیپ  يانبم  دش  مولعم  هک  یتقو  دنراد . تلالد  نآ  مئالع  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  روهظ 
یـشقن نآ  شیادـیپ  رد  داد  خر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  هک  یخیرات  ياهدادـیور  عاضوا و  تفگ  ناوتیم  تسا  ییاور  نوتم  و 

، ثیدح ياهباتک  رد  هک  تسا  تیاور  رازه  زا  زواجتم  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  تسا و  تلاسر  رصع  هشیدنا  نیا  أدبم  اریز  تسا . هتشادن 
، دـناهدرک فیلأت  یلقتـسم  ياهباتک  نآ ، هرابرد  مه  ّتنـس  لها  گرزب  ياملع  تسا و  هدـش  لقن  رگید  ياهباتک  زا  يرایـسب  ریـسفت و 
اب دناهدش و  هتشاگن  یمالسا  مولع  ناققحم  ناگربخ و  نیرتگرزب  طسوت  درذگیم و  اهنآ  فیلأت  زا  نرق  هدزاود  زا  شیب  هک  ییاهباتک 

اهتراشب نیا  هداد و  تراشب  ار  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  روهظ  هلأسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  صخش  هک  دنراد  تلالد  تحارص 
. دناهدرک لقن  مدرم  زا  رگید  تاقبط  اهنآ  زا  دعب  هباحص و  نیعبات  ترضح و  نآ  هباحص  ار 
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بهاو ترـضح  : » دیوگیم بانج  نآ  رکذ  رد  هحفص 539  هحایسلا  ناتسب  فیرـش  باتک  رد  یناوریـش  نیدباعلا  نیز  ازریم  جاح  موحرم 
ماـنا ماـما  نس ، رغـص  رد  دومرف و  اـطع  تمکح  تیلوفط ، ِتلاـح  رد  مالـسلا  هیلعییحی  دـننام  ار  ترـضح  نآ  لاـعتم ) دـنوادخ   ) اـیاطعلا

هک یـصاخشا  زا  تسا  بجع  دـیناسر . دـنمجرا  هبترم  هب  یکدوک )  ) توابـص ِتقو  رد  مالـسلا  امهیلعمیرم  نب  یـسیع  ناـسب  و  دـینادرگ .
بحاص دوجو  يذ  دوجو  دنراد  راکنا  و  دنتایح ؛ دـیق  رد  ءادـها  زا  لاّجد  ناطیـش و  ءایبنا و  زا  سایلا  رـضخ و  هجاوخ  هک  نیا  رب  دـنالئاق 

هک نآ  رتبجع  هیلک . تیالو  هقلطم و  تّوبن  بحاص  دـلو  تسوا  و  فلـس ، ءاـیبنا  زا  تسا  لـضفا  ترـضح  نآ  هکنآ  لاـح  ار و  ناـمّزلا 
نانمهرب و نایم  رد  ناتسودنه  کلم  رد  هک  نیا  رب  دنلئاق  دنرادنپ  شنیب  بابرا  زا  دنرامش و  شناد  لها  زا  ار  دوخ  هک  هفّوصتم  زا  یـضعب 

رمع لاس  رازه  كاشوپ ) كاروخ و  یمک   ) دنُج لکا و  تلق  سفن و  سبح  ببـس  هب  هک  دنـشابیم  یناشک  تضایر  ناضاترم و  نایکوج 
، تسا یلاعت  يراب  راکنا  تقیقح  رد  ترـضح  نآ  دوجو  راـکنا  دـیوگ : ریقف  دنترـضح . نآ  دوجو  رکنم  نیا  دوجو  اـب  دـننکیم ، هدرک و 
ار هرقن  نآ  دـنکیم و  حرط  هرقن  رب  هتخاـس  يریـسکا  هقرفتم  يازجا  زا  رگاـیمیک  هک  نشور  باـتفآ  ناـنچمه  ار  ریقف  هک  ار  يادـخ  تـّنم 
تسا و لاونم  نیا  رب  لاس  رازه  دـنچ  نآ  سکع  رب  الط  دوشیم و  دوبان  هدیـشوپ و  نامز  كدـنا  رد  هکنآ  لاح  دزاسیم و  رمحا  يـالط 
، دزاس مئاد  یقاب و  دنادرگ و  حور  گنرمه  ار  دوخ  ندب  شیوخ ،  تافتلا  ریـسکا  زا  ایمیک  نآ  دـننام  ادـخ  یلو  رگا  سپ  دوشیمن ، دوبان 
هب ّالا  و  تسا ، ناشیا  یلدروک  زا  دننکیم ، لیوأت  ار  نامزلا  بحاص  يدهم و  ظفل  دنترضح و  نآ  دوجو  رکنم  هک  نانآ  دوب . دهاوخن  دیعب 

ناتـسب رد  یناوریـش  موحرم  هناقّقحم  مالک  دوب  نیا  میقتـسم .» طارـص  یلا  ءاـشی  نم  يدـهی  هَّللاو  تسا  راـکنا  ِياـج  هچ  يروعـش  كدـنا 
رگید مد و  سبح  زا  سفن  ینیوکت  تاریثأت  بیجاـعا  هکنیا  هوـالع  میا . هتـسناد  منتغم  ار  نآ  لـقن  تریـصب  دـیزم  ِناونع  هب  هک  هحایـسلا 

(187 .) تسا جراخ  ءاصحا  و  ( 186) دع ّدح  زا  نانآ  رفک  دوجو  اب  یفیاوط  زا  یتح  تادهاجم  تاضایر و 

تیودهم نایعّدم  شیادیپ  یجنم و  يدهم و  روهظ  هب  هدیقع  هتکن 184 

راـنک يارب  یهیجوت  ار  دـماشیپ  نیا  یـضعب  و  تسا ، هدـش  خـیرات  لوط  رد  نایدـهمتم  شیادـیپ  بجوم  یجنم  يدـهم و  روهظ  هب  هدـیقع 
هنرگو تسین  لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  هاگدید  نیا  دـشاب ؟ لوبق  لباق  دـناوتیم  دـح  هچ  ات  هاگدـید  نیا  دـنهدیم ، رارق  رّکفت  نیا  ندرازگ 

هک صاخشا  همه  نیا  دناهتفرگ . رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  شیب  مک و  اهنآ  همه  هک  ارچ  دراذگب . رانک  ار  تبثم  ِياههاگدید  همه  رـشب  دیاب 
هدافتـسا ءوس  ادخ  هب  داقتعا  لصا  زا  هتـسناد و  دوخ  رد  ِّلاح  ار  ادخ  ادخ و  اب  دـّحتم  و  ادـخ ، رهظم  ار  دوخ  ای  دـناهدرک و  ییادـخ  يوعد 
يربمایپ ِياعّدا  هک  نیغورد  ناربمغیپ  همه  نیا  نینچمه  دـنزیمن . يررـض  ادـخ  هب  داقتعا  هلئـسم  هب  هجو  چـیه  هب  ناـشراک  نیا  دـناهدرک 

شیپ یتعنـص  نف و  ره  رد  شیب  مک و  هلأـسم  نیا  دـناسریمن . یبیـسآ  تّوبن  لـصا  ندوب  حیحـص  هب  دـناهدرک ، هارمگ  ار  یمدرم  هدرک و 
شّدض رد  رگا  دراد ، بذاج  بوخ و  ِيانعم  هک  ياهملک  مسا و  ره  هصالخ ، دناسریمن . ررض  ّنف  نآ  لصا  هب  دمآشیپ  نآ  یلو  دیآیم 

اهتنایخ همه  هک  نیا  ای  تسا و  هدـش  هتفگ  یقّتم  قساف ، هب  ملاع و  لهاج ، هب  لداع و  ملاظ ، هب  نیما و  نئاخ ، هب  ًالثم  هدـش  هتفرگ  راک  هب 
ریخ ِروما  اهشزرا و  نیا  لصا  هب  مادـک  چـیه  دـناهداد ، ماجنا  خـیرات  ِلوط  رد  یبلط  حالـصا  یهاوخریخ و  ِياهناونع  ِتحت  ار  ملاـظم  و 

. دنزیمن همدص 

ینید تارکفت  رد  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  لماوع  ریثأت  هتکن 185 

نیب زا  ینید و  ِینیب  ناهج  ِهاگدید  زا  اّما  داد . تبسن  يّدام  یخیرات و  للع  هب  دیاب  ار  ثداوح  روما و  همه  يداحلا ، ینیب  ناهج  هاگدید  زا 
زا هک  دشابیم  رشب  دوخ  يرطف  كرد  ایبنا و  توعد  یحو و  شعبنم  تسا  قح  لیصا و  هک  هچ  نآ  فلتخم ، دیاقع  نوگانوگ و  تارّکفت 

يّدام و للع  لولعم  ّرضم  راکفا  یفارحنا و  ياههار  همه  هاگدید ، نیا  ِرظن  زا  دوشیم . تّوبن  یحو و  ترطف و  لقع و  تیاده  هب  ریبعت  نآ 
دنتسه یعقاو  لیـصا و  همه  تّوبن  یحو و  زا  ذوخأم  ینید  دئاقع  تسا و  یتیبرت  یعامتجا و  گنهرف  صقن  یـصخش و  ضارغا  یخیرات و 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


يروما هب  داقتعا  أشنم  هکلب  دروآیمن ، دوجو  هب  ار  اهنآ  يّدام  للع  رشب و  ملع  نامز و  تشذگ  خیرات و  دنراد . رـشب  ترطف  رد  ياهنیمز  و 
یّتح ساسا ، نیا  رب  تسا . هَّللا  نع  یحو  یناسنا و  ترطف  لقع و  هّقح  دـیاقع  همه  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  تماما  ایبنا و  تلاـسر  أدـبم  نوچ 

نآ ِذخأم  أشنم و  تسین و  هدوبن و  ّرثؤم  یسایس  ای  يداصتقا  ای  یعامتجا  لماع  چیه  مالـسلا  هیلعیجنم  يدهم  روهظ  هب  داقتعا  ِشیادیپ  رد 
. تسا مالسلا  مهیلعهّمئا  ِرئاس  نینمؤملاریما و  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصایبنالا  متاخ  ترضح  نانخس  ینامسآ و  فحـص  ایبنا و  رابخا ،

هـشیر نتخانـش  لیلحت و  زا  کلذ  عم  تسا ، هدوب  یـسایس  ِياهضرغ  یتسرپ و  ماقم  ساسا  رب  تیودهم  دروم  رد  نیغورد  يواعد  هچرگ 
يواعد و نیا  هک  هدوب  راـک  رد  یمّلـسم  تقیقح  کـی  هک  میـسریم  تیعقاو  نیا  هب  نیغورد ، نایعدـم  روهظ  يواـعد و  نیا  زورب  یلـصا 

مینیبیم تّوبن  یحو و  ادخ و  هب  داقتعا  لصا  رد  هکنانچ  تسا . هتفرگ  رارق  یـصاخشا  زیوآ  تسد  هدـش و  ادـیپ  نآ  فارطا  رد  تافیرحت 
هدافتـسا ءوس  رما  نیا  زا  بلط  تصرف  يدارفا  هک  تسا  دوجوم  مدرم  لد  رد  مه  اـهنآ  لوـبق  هنیمز  دراد و  دوـجو  ییاـهتیعقاو  کـی  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  فرط  زا  نوچ  زین  مالـسلا  هیلعيدهم  هلأسم  دـناهدرک و  يربمایپ  ای  ییادـخ  ياعّدا  خـیرات  لوط  رد  هدرک 
دروم رطاخ  نیمه  هب  تسا . هدوب  همه  لوبق  دروم  هک  تسا  یتیعقاو  کی  دناهدرک  وگزاب  هدینـش و  ترـضح  نآ  زا  هباحـص  هدش و  حرطم 

تیودهم هلأسم  رگا  دناهداد . رارق  زیواتسد  تسا ، هدوب  یـسایس  بلغا  هک  فلتخم  ضارغا  يارب  ار  نآ  يدارفا  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  ءوس 
نیا هک  دننکیم  تباث  ار  بلطم  نیا  دوخ  اههدافتسا  ءوس  نیا  سپ  دندزیمن ، تسد  فیرحت  هب  نآ  ِفارطا  رد  همه  نیا  تشادن ، تیعقاو 

هک روط  ناـمه  دـنک ، ییاـمنهار  قیاـقح  هب  ار  رـشب  تسا  نکمم  ثداوح  تسا . هدوب  همه  شریذـپ  دروـم  تیعقاو  کـی  ناوـنع  هب  هلأـسم 
دـش بش  نوچ  ترـضح  نآ  تخومآ . مدرم  هب  ار  یـسانشادخ  ثداوح ، زا  هدافتـسا  اـب  گرزب ، ِدّـحوم  نآ  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح 

ار ناگدننک  بورغ  ( 188 (؛ َنیِلفآلا ُّبُِحا  ال  : » تفگ درک  بورغ  هراتـس  نوچ  یلو  نم . راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ : لّوا  دید ، ار  ياهراتس 
هراتـس هک  نیا  هب  دـندادیم  میلعت  ار  مدرم  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  هراتـس ، بورغ  عولط و  هثداح  نیا  زا  هدافتـسا  اب  مرادـن »! تسود 
سپـس دشاب . ادخ  دناوتیمن  مه  هام  هک  دریگیم  هجیتن  زین  هثداح  نیا  زا  دنکیم و  بورغ  عولط و  هام  نآ  زا  سپ  دشاب . ادـخ  دـناوتیمن 

دیوجیم و يرازیب  دولآ  كرـش  دیاقع  همه  زا  هلیـسو  نیدب  دریگیم . هجیتن  بیترت  نامه  هب  مه  نآ  زا  دـنکیم و  بورغ  عولط و  باتفآ 
لولعم ناوتیمن  ار  يداقتعا  قیاقح  اّما  دنناسرب ، قیاقح  هب  ار  ناسنا  دـنناوتیم  ثداوح  سپ  دـنکیم . ییامنهار  نایناهج  قلاخ  هب  ار  مدرم 
یعیـش ِرّکفت  خوسر  مالـسلا و  هیلعیلع  لآ  هب  مدرم  داقتعا  تیوقت  بجوم  نامز  تشذگ  هک : تفگ  ناوتیم  ار  نیا  یلب  تسناد . ثداوح 
حیحـص فرح  نیا  تسا  هدش  لیمکت  حرطم و  نامز  رورم  هب  مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  عیـشت و  دیوگب  یـسک  رگا  اّما  دش . اهنآ  ِياهلد  رد 

رابخا دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  دـیامنیم . بیذـکت  ار  رظن  نیا  دـش  هراشا  یلبق  ياهثحب  رد  اهنآ  هب  هک  يداـیز  ياـهلیلد  نوچ  تسین 
رب هوالع  اهنآ  یمامت  هک  ارچ  دنـشابیم  یگتخاس  همه  دـناهدومرف ، لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِناـبز  زا  ار  همه  هک  مالـسلا  مهیلعهّمئا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنشابیم  راّمع  تداهـش  زا  ربخ  لثم  تقیقح  رد  دنراد ، یجراخ  ياههنیرق  دوخ  هارمه  هب  رتاوت 
شرکشل هیواعم و  تسد  هب  راّمع  هک  نیا  زا  دعب  دیوگب  دناوتیمن  یسک  تشک . دهاوخ  راکمتس  ِهورگ  ار  وت  ( 189 (؛ ۀیغابلا ۀئفلا  کلتقت  »

لقن هباحـص  ار  تیاور  نیا  هعقاو  نیا  زا  لـبق  هـک  ارچ  تـسا . هثداـح  نآ  لوـلعم  ثیدـح ، ینعی  دـیدرگ . لـعج  ثیدـح  نـیا  دـش  دـیهش 
مهیلعنیـسح ماما  نسح و  ماـما  یلع و  ینعی  اـهنآ  زا  رفن  هس  ناـبز  زا  هک  مالـسلا  مهیلعهّمئا  تماـما  هلأـسم  تسا  روط  نیمه  دـندرکیم .

نم ِمان  مه  اـهنآ  ِنیرخآ  هک  ( 190 .) دنارفن هدزاود  ناماما  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  روط  نیمه  زین  هدـش  لقن  مالـسلا 
زا دعب  دنـشابیم و  یگتخاس  ثیداحا  نیا  هک  دنک  اعّدا  دناوتیمن  یـسک  لاح  نیا  اب  تسا . هدـش  عقاو  نینچمه  جراخ  رد  و  ( 191 .) تسا

. دناهدش هتخاس  روما  نیا  عوقو 

ناهج ِیجنم  هتکن 186 

هب نورقم  یعامتجا  یگدـنز  کی  ِيوزرآ  رد  هتـسویپ  هدـیزگ ، ینکـس  نیمز  ِيور  هک  يزور  رـشب  دـسیونیم : هللا  همحرییابطابط  هماـّلع 
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وزرآ و نینچ  زگره  تشادـن ، یجراـخ  قّـقحت  هتـساوخ  نیا  رگا  درادیمرب و  مدـق  يزور  نینچ  هب  ندیـسر  ِدـیما  هب  دـشابیم و  تداـعس 
نیا زا  تفاییمن و ... ققحت  یگنـشت  دوبن ، یبآ  رگا  دوبن ، یگنـسرگ  دوبن و  ییاذـغ  رگا  هچ  نانچ  تسبیمن ؛ شقن  يو  ِداـهن  رد  يدـیما 

افص حلص و  اب  هدش و  داد  لدع و  زا  رپ  يرـشب  هعماج  زور  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  رب  رد  ار  يزور  ناهج  هدنیآ  ترورـض ، ِمکح  هب  يور ،
دوب و دهاوخ  ناسنا  ِدوخ  تسد  هب  یعـضو  نینچ  ِرارقتـسا  هّتبلا  دـنوشیم و  لامک  تلیـضف و  قرغ  یناسنا  دارفا  درک و  دـنهاوخ  یگدـنز 

(192 .) دوب دهاوخ  يدهم »  » تایاور ِناسل  هب  تیرشب و  ِناهج  ِیجنم  ياهعماج ، نینچ  ربهر 

هزجعم ّصن و  هتکن 187 

يدنـس هب  نیّدلا  لامک  ِباتک  رد  قودص  خیـش  ّصن : اّما  تسا و  هدش  تباث  هزجعم  ّصن و  هار  ود  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِتماما 
هـضرع مدـش و  فرـشم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  نامحّرلادـبع  نب  سنوی  زا  لقن  هب  حـیحص 

يادخ نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  نکلو  متـسه ، قحلاب  مئاق  مه  نم  دندومرف : یتسه ؟ ّقحلاب  مئاق  وت  ایآ  هَّللا ! لوسر  نبای  متـشاد :
یتبیغ هک  تسا  نم  دنزرف  نیمجنپ  دـشاب ، هدـش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  نانچمه  دـیامنیم ، تلادـع  زا  رپ  ار  نآ  دـنکیم و  كاپ  لجوزع 

: دومرف سپـس  دننامیم . مدق  تباث  رگید  ياهّدع  هتـشگرب و  قح  زا  ياهّدع  تّدم ، نیا  رد  دـسرتیم . دوخ  ناج  رب  هک  اریز  دراد ، ینالوط 
زا نانآ  دنشاب . رازیب  ام  نانمشد  زا  هدنام و  تباث  ام  یتسود  هب  هدیبسچ و  ام  تیالو  هتشر  هب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هکام  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ 

هظحالم تاحفـص 376 و 381 و 409  نیّدلا ، لامک  باتک  مود  دلج  رد  ناوتیم  ار  صن  زا  يرگید  ياههنومن  (. 193) مییاهنآ زا  ام  ام و 
زا ثیدح   170 یمق ، زارخلا  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  خیـش  فیلأت  رـشع  ینثالا  ۀّمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀیافک  باتک  رد  نینچمه  درک .

تامارک تازجعم و  هزجعم : اّما  و  دراد . حیرـصت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِترـضح  تماما  هب  اـهنآ  همه  هک  هدـش  تیاور  یّنـس  هعیـش و  قیرط 
تشون همان  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  سدقم  رضحم  هب  هک  هدش  لقن  يرمس  دّمحم  نب  یلع  زا  تسوا . تماما  تابثا  رب  یلیلد  ترضح ،

نآ هک  یتـقو  ناـمه  رد  سپ  دـش . یهاوخ  دـنمزاین  نآ  هب  مکی  داتـشه و  اـی  داتـشه  لاـس  رد  هک  دـمآ  باوـج  درک . نفک  تساوـخرد  و 
راکـشآ تازجعم  هلمج  زا  و  ( 194 .) دـش هداتـسرف  شیارب  نفک  شتوف  زا  شیپ  هام  کی  تفای و  تاـفو  دوب  هدرک  نییعت  شیارب  ترـضح 

. دنکیم رتراودیما  رتقاتشم و  ار  ناقاتشم  دخرچیم و  نابز  هب  نابز  یهاگ  زا  ره  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  مدرم  نتفرگ  تجاح  ترضح ،
هماّلع راونالاراحب  قودص ، خیـش  نیّدـلا  لامک  ياهباتک  رد  تسا . هلمج  نآ  زا  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  رد  جالعال  نارامیب  نتفای  افش 

. تسا هدمآ  رایسب  ترضح  تازجعم  زا  يرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن  یسلجم و 

مالسلا هیلعيدهم  دوجو  ِتابثا  هتکن 188 

رد صاـخ  تروص  هب  يوبن و  ثیداـحا  رد  ماـع  تروص  هب  تسا  تیرـشب  ملاـع  یجنم  دوعوم و  ِربـهر  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  لـصا  نیا 
یّکـش هنوگ  چـیه  ياج  هک  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  ياهنوگ  هب  هلأسم  تایاور  نیا  رد  تسا . هدـمآ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هّمئا  تایاور 
تیاور رازه  شش  زا  شیب  هب  هعیـش  ِتایاور  همیمـض  هب  هک  هدش  شرامـش  ّتنـس  لها  ِقیرط  زا  طقف  ثیدح  دصراهچ  دراذگیمن و  یقاب 

دراو تیاور  همه  نیا  دـندقتعم ، نآ  هب  ناناملـسم  هک  مالـسا  یهیدـب  ِلئاسم  زا  یلیخ  ِدروم  رد  تسالاب . رایـسب  يرامآ  نینچ  و  دـسریم ؛
(195 .) تسا هدشن 

قَرِف همه  رد  هتکن 189 

همه لماک و  ِرارقتسا  یمالسا ، ِنامیا  ِیناهج  ِشرتسگ  ملظ ، زیتس و  لطاب و  ِيورین  رب  تلادع  حلـص و  قح و  ِيورین  ِیئاهن  ِيزوریپ  هشیدنا 
سّدقم یتیصخش  هلیسو  هب  یناسنا  یمومع و  هدیا  نیا  يارجا  هرخالاب  و  لآهدیا ، هعماج  هلضاف و  هنیدم  ِلیکشت  یناسنا ، ِياهشزرا  هبناج 
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یمالسا بهاذم  قرف و  همه  شیب  مک و  هک  تسا  ياهشیدنا  تسا ، هدش  ریبعت  يدهم »  » هب وا  زا  یمالسا ، ِرتاوتم  ِتایاور  رد  هک  ردقیلاع  و 
(196 .) دندقتعم نمؤم و  نادب  ییاهفالتخا -  اهتوافت و  اب  - 

تیودهم گرزب  هفسلف  هتکن 190 

کی ِیگدنز  ِعاعش  رد  هن  مه  نآ  یجنم ، کی  ِروهظ  هب  داقتعا  تسا ، گرزب  هفسلف  کی  عیشت ، رد  صخالاب  مالـسا و  رد  تیودهم  هلأسم 
کی هک  تسین  نیا  هب  طوبرم  تیودـهم  هلأسم  تسا . تیرـشب  ِیگدـنز  ِعاعـش  رد  هکلب  داژن ، کی  ای  هقطنم و  کی  اـی  ّتلم و  کـی  موق و 

حلـصم یجنم و  کی  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  هکلب  دهد ، تاجن  ار  ناهج  ناناملـسم  ای  ار  ایـسآ  ای  ار  ناریا  ای  ار  هعیـش  ًالثم  دـیایب و  یجنم 
يدارفا تسا  نکمم  دهدب . رییغت  رـشب  ِتداعـس  حالـص و  ِتهج  رد  دنک و  نوگرگد  َملاع  رد  ار  رـشب  ِیگدنز  ِعاضوا  ِمامت  دـنک و  روهظ 

ياهیتخبدب مامت  أشنم  تلاهج  دنکیم و  دیدهت  ار  تیرـشب  يرطخ  هک  مینک  رّوصت  درادـن  یلیلد  شناد  ملع و  رـصع  رد  هک  دـننک  لایخ 
ياهرصع تارطخ  زا  تسا  تیرشب  يارب  شناد  ملع و  رـصع  رد  حالطـصا  هب  هک  یتارطخ  تسا . یلطاب  لایخ  لایخ ، نیا  تسا . هدوب  رـشب 

اّما تسا  رشب  ِتافارحنا  ِللع  لماوع و  زا  یکی  تلاهج  هن ! تسا ؟ ینادان  رـشب  ِتافارحنا  ِأشنم  اهنت  ایآ  هزات  تسا . رتمیظع  رتشیب و  نیـشیپ ،
يرترب یبلطهاج ، یبلط ، نوزفا  هیحان  زا  تسا ، بضغ  توهش و  هیحان  زا  تسا ، هدشن  راهم  ِتالیامت  زئارغ و  هیحان  زا  تافارحنا  نیا  ِرتشیب 

رتشیب هکلب  چیه ، هدشن  هک  رتمک  ملع  اب  زئارغ  تالیامت و  نیا  ام  ِرصع  رد  تسا و  یتسرپ  عفن  یتسرپ و  سفن  هرخالاب  یبلط و  تّذل  یبلط ،
میاهدش و رگناوت  نیشام  ِرظن  زا  ام  دیوگیم : نیشام  رـصع  ناسنا و  هرابرد  هفـسلف  ِتاّذل  باتک  همدقم  رد  تنارود » لیو  . » تسا هدش  مه 

قرف چیه  تسا  شیوخ  ِتوهش  مشخ و  هدنب  ریسا و  هکنیا  رد  رـصع ، نیا  ِلبقام  ِناسنا  اب  شناد  ملع و  ِرـصع  ِناسنا  ریقف . دصاقم ، ِرظن  زا 
، اـهردان اـهزیگنچ ، اـهجاّجح ، ِتیهاـم  تـسا  هتـسناوتن  مـلع  دـهدب . وا  هـب  ار  سفن  ِياوـه  زا  يدازآ  تـسا  هتــسناوتن  مـلِع  تـسا . هدرکن 
اب دننکیم  تموکح  ناهج  رب  رهاظت  ییورود و  قافن و  يدایز  ِرادقم  هوالع  هب  تیهام ، نامه  اب  اهنآ  دنک . ضوع  ار  اهرازِس  اهملـسموبا ،
هب ام  تسا . هدـش  امیپ  هراق  نکفا  بمب  ِکـشوم  هب  لیدـبت  ناـشیعرذ  کـی  غیت  تسا . هدرک  رتزارد  ار  اـهنآ  ِتسد  ملِع ، هک  تواـفت  نیا 
ایند رد  هچ  ره  و  ماـن » ادـخ  دـشاب  یبحاـص  ار  ناـهج  : » هک دراد  دوـجو  نامریمـض  ِقـمع  رد  لـصا  نیا  میناملـسم ، نمؤـم و  هکنیا  ِلـیلد 

رتسکاخ هدوت  هب  لیدبت  ار  نیمز  هرک  دنک و  دوبان  تسین و  ار  تیرـشب  ًانایحا  هک  يرطخ  میظع ، ِرطخ  ِساسحا  زگره  دوشیم  ییاهدماشیپ 
دیاش اهنرق ، لاس ، ِياهلاس  هک  میراد  رواب  نامدوخ  ِلد  ِهت  رد  هکلب  هدرکن  دیامن  نکی  مل  نأک  ار  تیرشب  هلاس  رازه  دنچ  ِتامحز  دنک و 

یگدنز دنیایب و  اهناملـسم  ردـقنآ  ام  زا  دـعب  مینکیم  رکف  دز . دـهاوخ  جوم  تایح  یگدـنز و  نیمز  نیا  ِيور  رد  رگید ، ِلاس  اهنویلیم 
هار دوخ  هب  ار  هشیدـنا  نیا  زگره  و  مینکیم ، رکف  روطنیا  دوخ  ِلد  ِهت  رد  ام  يرآ ! دـنادیم . ار  اهنآ  ِددـع  ادـخ  طـقف  هک  دـنورب  دـننک و 

رطاخ ِنانیمطا  تینما و  یعون  ءایبنا  ِتامیلعت  دشاب . هدیسر  نایاپ  هب  ام  ِنیمز  ِرمع  رـشب و  ِرمع  ینعی  ناهج  ِرمع  تسا  نکمم  هک  میهدیمن 
رد اـضف  رد  میظع  هراتـس  کـی  دـنیوگب  رگا  اـم  هب  میراد . اـّکتا  ناـمیا و  یبـیغ  ِياهددـم  هب  دوخ  بلق  ِهت  رد  عـقاو  رد  تسا و  هداد  اـم  هب 

رتسِکاخ هدوت  کی  هب  ام  ِنیمز  هظحل  کی  رد  دنکیم و  دروخرب  ام  ِنیمز  اب  دـسریم و  نیمز  ِرادـم  هب  رگید  ِهام  شـش  ات  تسا و  تکرح 
کی ناِملد  ِهت  رد  میهدیمن ، هار  سرت  دوخ  هب  میراد ، نادنمـشناد  ِياهینیبشیپ  هب  هک  يداقتعا  نامیا و  همه  اب  مه  زاـب  دوشیم ، لیدـبت 

هک يروطنامه  يرآ ! ددرگ . ناریو  ثداوح  داب  ِرثا  رد  تسا  هتفکش  هزات  هک  تیرشب  ِناتـسوب  تسین  انب  هک  تسه  ینانیمطا  نامیا و  عون 
هب رشب و  ِدوخ  ِتسد  هب  تیرشب  هک  مینکیمن  مه  رواب  دوش ، دوبان  تسین و  يّوج ، هثداح  کی  هراتس ، کی  هلیسوب  ام  ِنیمز  مینکیمن  رواب 

نیا میاهتفرگ  ءایبنا  ِبتکم  زا  هک  يونعم  ِماهلا  کی  ِمکح  هب  ام  يرآ ! ددرگ . مدهنم  هدش  هتخاس  رشب  ِتسد  هب  هک  یبّرخم  ياهورین  هلیسو 
نیمز و ناسنا و  هدنیآ  هب  تبـسن  ینیبشوخ  نانیمطا و  نیمه  ایآ  دـننکیمن ؟ رواب  مه  اهنآ  ایآ  روطچ ؟ نارگید  مینکیمن . رواب  ار  هلئـسم 

ِياهینارنخـس اـهقطن و  رد  اـههمانزور ، رد  ًادـبا . دراد ؟ دوجو  اـهنآ  رد  يدازآ  تلادـع و  يزورهب و  یتخبـشوخ و  نّدـمت و  یگدـنز و 
ام هب  نید  هک  یـسرد  نآ  زا  رگا  مینکیم . هدهاشم  نّدـمت  تیرـشب و  هدـنیآ  هب  تبـسن  یموش  ِینیبدـب  راثآ  ناهج  ِتسایـس  ناگدـننادرگ 
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میهدب قح  اهنآ  هب  دیاب  مینک  مکح  يرهاظ  ِللع  ِساسا  رب  اهنت  میهدب و  تسد  زا  ار  یبیغ  ِياهددـم  هب  نامیا  مینک و  رظن  ِفرـص  هتخومآ 
ِتردق هک  بّرخم  لیاسو  شرس  ِتشپ  دهد و  راشف  یناسنا  هک  هدرک  ادیپ  ياهمگد  هب  یگتسب  شتشونرس  هک  ییایند  رد  دنشاب . نیبدب  هک 
تـسا یفاک  ياهّقرج  هتفرگ و  رارق  توراب  زا  يرابنا  ِيور  رب  یتسارب  هک  ییایند  رد  میـشابن . نیبدب  ارچ  دتفیب ، راکب  دـنادیم  ادـخ  ار  اهنآ 
ینامز رضاح  ِنامز  : » دیوگ یم  ون  ياهدیما  باتک  رد  لسار  تسا ؟ هدنیآ  هب  ینیبشوخ  ِياج  هچ  دروایب ، دوجو  هب  یناهج  ِقیرح  کی  هک 
ًابیرقت هک  میوریم  شیپ  یگنج  ِفرط  هب  مـینیبیم  تـسا . هـتفرگ  ارف  ار  هـمه  یناوتاـن  فعـض و  اـب  مأوـت  تریح  ِّسح  نآ  رد  هـک  تـسا 

رد هک  یشوگرخ  ِدننام  نیا  ِدوجو  اب  اّما  داتسرف . دهاوخ  یتسین  ِراید  هب  ار  رشب  عون  ِمظعا  ِتمسق  هک  یگنج  تسین . نآ  ِناهاوخ  سکچیه 
رب رگا  ًافاصنا  درک ؟ دـیاب  هچ  نآ  زا  يریگولج  يارب  مینادـب  هکنآ  نودـب  مینکیم  هاگن  رطخ  هب  هریخ  هریخ  دـشاب  هدـش  نوسفا  رام ، ِربارب 

هکنیا یبیغ و  ِياهدادـما  هب  نامیا  يونعم ، ِنامیا  کی  طقف  تسا . اج  هب  رایـسب  اهینیبدـب  نیا  مینک  تواضق  يرهاظ  يّدام و  ِللع  ِساسا 
هافر و تیرـشب ، ِتداعـس  دیوگب ؛ ات  دنک  ینیبشوخ  هب  لیدـبت  لیاز و  ار  اهینیبدـب  نیا  هک  تسا  مزال  مان ، ادـخ  دـشاب  یبحاص  ار  ناهج 

رگا دشکیم . ار  رشب  ِراظتنا  تسا و  هدنیآ  رد  رشب ، یشوخ  تینما و  يدازآ و  لدع و  هب  نورقم  ِیگدنز  یناسنا و  ِیگدنز  تیرشب ، ِلامک 
هک ياهظحل  نیلّوا  رد  هک  دوشیم  یلفط  ِلَثَم  رـشب ، لَثَم  دریگیم ؛ دوخ  هب  یکحـضم  بیجع و  ِتروص  هلأـسم ، میریذـپب ، ار  ینیبدـب  نیا 
رفن کی  يرآ ! دََربیمن . دوخ  ِدوجو  زا  یّظح  نیرتکچوک  هجیتن  رد  و  دنزیم ، دوخ  ِمکـش  هب  ار  نآ  دریگب  تسد  هب  وقاچ  دوشیم  رداق 

تسین نکمم  دیوگیم : وا  دنکیمن ، رکف  روطنیا  یهلا  ِبتکم  رد  هدش  تیبرت  رفن  کی  یلو  دنک  رکف  نینچ  نیا  دناوتیم  کلسَم ، يّدام 
دنوادـخ یلو  تسا  هتفرگ  رارق  رطخ  چـیپ  رـس  رب  ناـهج  هک  تسا  تسرد  دـیوگیم  وا  دوش ، ناریو  هناوید  رفن  دـنچ  تسد  هب  ناـهج  هک 

ِنیتسآ زا  هدرک و  يرای  ار  رـشب  رطخ ، ياهچـیپ  ِرـس  رب  هداد ، ناشن  ار  هزجعم  نیا  يرت  کچوک  ِعاعـش  رد  هّتبلا  هتـشذگ  رد  هک  روطنامه 
دوش نانچ  رگا  دیوگیم  وا  تسین ، ثبع  ناهج  ِراک  دـیوگیم : وا  دور . ورف  تریح  رد  اهلقع  هک  تسا ، هدـناسر  یجنم  ِحلـصُم و  بیغ ،

ِقادصم ای  عدر .» ما  ملـسأ  يردأ  ام   » دوشیم یبرع  فورعم  لثم  ِقادصم  نیمز  ِيور  رد  ناسنا  ِروهظ  سپ  دنیوگیم ، نابهذـم  يّدام  هک 
تیاـنع تمکح و  اـب  نیا  دوـب و  لجعتـسم  تلود  یلو  دیـشخرد  شوـخ  یقاحـسا  وـب  هزوریف  متاـخ  یتـسار  هـک : دوـشیم  ظـفاح  نـخس 
تمکح لقع و  لدع و  هب  نورقم  یتلود  تسا ، راک  ِلّوا  زونه  تسا ، هدیـسرن  نایاپ  هب  ناهج  ِرمع  ریخ ! اّما  دوب . دـهاوخ  یفانم  راگدرورپ 

ِتلود نآ  رد  هک  یتلود  تسا ؛ تیرـشب  ِراظتنا  رد  یناهج  یمومع و  تدـحو  شیاـسآ و  هاـفر و  تینما و  تمالـس و  تداعـس و  ریخ و  و 
هب زور  نآ  رد  دیـسر . دـهاوخ  يزورهب  ِزور  تفرگ . دـهاوخ  تروص  نآ  رد  یعقاو  ِینعم  هب  حلـصا  ِباختنا  تسا و  نیحلاص  اب  تموکح 

رثکادح دـنادرگ و  رهاظ  ار  دوخ  ِياهدادعتـسا  تاکرب و  نیمز  ددرگ ، نما  اههار  ددـنبرب ، تخر  هشیمه  يارب  متـس  دوش و  مکح  تلادـع 
ینعم تسانیا  دـنهدب و  وا  هب  ار  دوخ  تاوکز  تاقدـص و  مدرم  هک  دوـشن  ادـیپ  يریقف  دریگ ، تروـص  نیمز  ِتاریخ  عباـنم و  زا  هدافتـسا 

ِروگ دوخ  ِتسد  هب  رشب  هدش و  مامت  رشب  ِراک  مییوگب  مینیشنب و  هناسویأم  هکنیا  ياج  هب  ( 197 «.) تسا نایقّتم  ِنآ  زا  تبقاع  : » ادخ نخس 
دمدب شتلود  حبص  ات  شاب  مییوگب : دسریم ، نایاپ  هب  دراد  رـشب  شوخ  ِياهزور  درادن و  هلـصاف  نآ  اب  رتشیب  یماگ  دنچ  هدنَک و  ار  دوخ 

اهیتخـس و زا  سپ  زین  روهظ  نیا  ًاـعطق  هدوب ، ییاهیتخـس  زا  سپ  هتـشذگ  ِياـهروهظ  هک  روطناـمه  تسا  رحـس  جـیاتن  زا  زوـنه  نیاـک 
كانمـشخ و سوبع و  هدـنیآ  کی  زا  زین  ۀـغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلعیلع  دـهجیم . اهتملظ  رد  اهقرب  هشیمه  دوب . دـهاوخ  اهتّدـش 

میرک نآرق  دهدیم . دـیون  ار  ینمیشوخ  ییانـشور  کی  هیـس ، ِبش  نیا  ِنایاپ  رد  مالـسلا  هیلعیلع  یلو  دـنکیم  دای  ازتشحو  ِياهگنج 
: میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دعب  روبز »  » رد ( 198 (؛ َنوُِحلصلا يِداَبِع  اَُهثِری  ضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  یف  اَْنبَتک  ْدََقل  َو  : » دیامرفیم مه 
ماقم و هاج و  ِناگدنب  بضغ و  توهـش و  ِبابرا  ِرایتخا  رد  نیمز  هشیمه  يارب  دش »! دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدنب  »
دـیدش و ِياهناکت  هلـسلس  کـی  ِینیب  شیپ  هکنیا  ِنیع  رد  تیودـهم ، ِگرزب  هفـسلف  تسا  نیا  يرآ ! دوب . دـهاوخن  سفن  ياوه  ِناریـسا 

نامیا كرش ، رب  دیحوت  لهج ، رب  لقع  ِلماک  ِيزوریپ  شخب و  تداعـس  هدنیآ  کی  نآ  یپ  رد  اهیتلادع و  یب  اهراتـشک و  اهیناماسبان و 
(199 .) تسا هدش  تواقش  رب  تداعس  ملظ ، رب  تلادع  کش ، رب 
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تماما ساّبعلا و  ینب  هتکن 191 

ِلآ زا  یکی  هدـش  هک  مه  ادـتبا  رد  دـنچ  ره  هک  دـندرک  رکف  دـندیدیمن ، مهارف  ناشدوخ  ِنداد  نـالوج  ِيارب  ار  هنیمز  ادـتبا  ساـّبعلا  ینب 
ار دّـمحم »  » راک نیا  ِيارب  دـنربب . نایم  زا  ًـالثم  ار  وا  اهدـعب  دـننک و  حرطم  دراد  يرتشیب  ِتهاـجِو  مدرم  ِناـیم  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلعیلع 

ِفرط زا  مه  تسا و  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  ِدنزرف  ردام  ِفرط  زا  مه  هک  تسا  ضحم  هَّللادبع  نامه  رـسپ  دّمحم  دندرک . باختنا 
ِردام نوچ  تسا . هدرب  ثرا  هب  اهردام -  هکلب  و  ردام -  فرط  زا  مه  ار ، ییاـبیز  هک  اـبیز  ناـمیا و  اـب  اوقت ، اـب  تسا  يدرم  هَّللادـبع  ردـپ .
اضق زا  تسا ، هَّللادبع  مه  شردپ  ِمسا  ربمغیپ ، مسا  مه  تسا ، دّمحم  شمـسا  اهنیا  هوالع  هب  هدوب و  یفورعم  ِيابیز  رایـسب  نز  مه  شردام 
ِدالوا زا  ربمغیپ ، ِدالوا  زا  یکی  دـش ، دایز  ملظ  یتقو  هک  دوب  هدـمآ  یمالـسا  ِتایاور  رد  نوچ  و  تسه ، وا  هناـش  ِيور  رب  مه  یلاـخ  کـی 

دنک و روهظ  دیاب  هک  تّما  نیا  ِيدهم  هک  دـندش  دـقتعم  اهنیا  دراد ، تشپ  رد  مه  یلاخ  تسا و  ربمغیپ  مان  وا  ِمان  هک  دوشیم  رهاظ  ارهز ،
ادیپ لایخ  نیا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِدالوا  ِدوخ  ِيارب  لقاال  تسا . هرود  نیمه  زین  هرود  نآ  تسا و  نیمه  دهد ، تاجن  ِملاظم  زا  ار  مدرم 

يزابهّقُح اب  لّوا  زا  ای  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  ياهدـیقع  نینچ  ًاعقاو  ای  لاح  مه  ساّبعلا  ینب  تسا . صخـش  نیمه  تّما  ِيدـهم  هک  دوب  هدـش 
ار مدرم  ندـناوخ ، هباـطخ  هب  درک  عورـش  تساـخرب و  ضحم  هَّللادـبع  نیمه  هدرک  لـقن  جرفلاوبا  هک  روـطنیا  لاـح  ره  هب  دـندمآ . شیپ 

زوریپ هیماینب  رب  ار  ام  هکلب  میهاوخب  ادـخ  زا  میدـنبب و  نامیپ  مینک ، تعیب  اـجنیا  رد  ناـمدوخ  ِدارفا  زا  یکی  اـب  اـم  دـییایب  هک  درک  توعد 
وا اب  دییایب  ناتهمه  تسا ، نم  ِرـسپ  نیمه  تّما  ِيدهم  يدـهملا ؛ وه  اذـه  ینبا  نا  هک  دـینادیم  ناتهمه  ساّنلا ! اهیا  تفگ : دـعب  دـنادرگ .

تعیب وا  اب  دـییایب  دـیوگیم  تسار  مدرم ! يا  رتهب ؛!؟ دّـمحم ] ینعی   ] وت ِرـسپ  زا  یـسک  هچ  هلب ! تفگ : روصنم  هک  دوب  اجنیا  دـینک . تعیب 
دنداتـسرف دندرک ، تعیب  وا  اب  همه  هک  دعب  دندرک . تعیب  دننک و  تعیب  دّمحم  اب  هک  دـندرک  لوبق  دـیوگیم و  تسار  دـنتفگ  همه  دـینک .

هرادا ار  سلجم  هک  ضحم  هَّللادـبع  نامه  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  هک  یتقو  (. 200) مالـسلا هیلعقداص  رفعج  ماما  ِلابند 
تسا نینچ  عاضوا  هک  درک  رارکت  دوب  هتفگ  ًالبق  هک  ار  ینخـس  نامه  دعب  دناشن و  شدوخ  ِيولهپ  ار  ترـضح  دش و  دنلب  اج  زا  درکیم ،

رفعج ماـما  نک ! تعیب  تّما  ِيدـهم  اـب  اـیب  مه  امـش  دـندرک ، تعیب  نارگید  تـسا ، تـّما  ِيدـهم  نـم  ِرـسپ  نـیا  هـک  دـینادیم  ناـتهمه  و 
اذه هب و ال  سیلف  يدهملا  وه  اذـه  کنبا  نا  يرت  تنک  نا  دـعب ، تای  مل  رمالااذـه  ناف  دـینکن . ار  راک  نیا  هن ! تفگ : مالـسلا  هیلعقداص 

ِيدـهم وت  ِرـسپ  نیا  ینکیم  لایخ  رگا  مه  وت  هَّللادـبع ! تسین . شتقو  ـالاح  هداد ، ار  ربخ  ربمغیپ  هک  تّما  ِيدـهم  جورخ  هلأـسم  نآ  هناوا .
ابضغ هللا هجرخت  نا  دیرت  امنا  تنک  نا  و  تسین . هلئسم  نآ  ِتقو  زین  نونکا  و  تسین ، تّما  ِيدهم  وت  ِرسپ  نیا  ینکیم . هابتـشا  تسا ، تّما 
، درک نشور  رایسب  ار  شدوخ  ِعضو  ترضح  رمالایف . کنبا  عیابن  انخیش و  تناف  کعدن  هَّللا ال  اناف و  رکنملا  نع  هنی  فورعملاب و  رمأیل  و 

ِتقو تسین ، نیا  تّما  ِيدهم  تسا ، غورد  منکیمن ، تعیب  نم  دینک  تعیب  صخش  نیا  اب  تّما  ِيدهم  ِمان  هب  دیهاوخیم  امـش  رگا  دومرف :
. منکیم تعیب  نم  دراد ، ملظ  اـب  هزراـبم  هبنج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هبنج  امـش  ِماـیق  رگا  یلو  تسین ، نونکا  مه  يدـهم  ِروهظ 

تکرـش هزرابم  رد  اهنیا  اب  دش  رـضاح  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . نشور  دص  رد  دص  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ِعضو  اجنیا  رد  نیاربانب 
تسا تّما  يدهم  صخش ، نیا  هکنیا  ناونع  ِتحت  دشن  رـضاح  و  ملظ ، اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  ِتحت  یلو  دنک ؛

هک یتقو  دش . تحاران  هَّللادبع  منکیمن . تعیب  نم  دومرف : تسا . یحـضاو  ِرما  نیا  تسا و  تّما  ِيدهم  نیا  ریخ ، دـنتفگ  دـنک . يراکمه 
. تسا يرارسا  تیب ، لها  ام  ِدزن  هکلب  تسین ، تّما  يدهم  وت  ِرسپ  اهنت  هن  میوگب : وت  هب  نم  هَّللادبع ! دومرف : ترـضح  دش . تحاران  هَّللادبع 
: تسا هتشون  جرفلاوبا  دش . دهاوخ  هتشُک  دوشیمن و  هفیلخ  وت  ِرسپ  دوشیمن . هفیلخ  یسک  هچ  دوشیم و  هفیلخ  یسک  هچ  هک  مینادیم  ام 

وت تسا ؛ تّما  ِيدهم  نم  ِرـسپ  نیا  هک  ینادیم  مه  تدوخ  ییوگیم ، نخـس  تاهدیقع  ِفالخ  رب  وت  ریخ ، تفگ : دش و  تحاران  هَّللادبع 
رهظ هدی  برض  و  مکنود ، مهئانبا  هتوخا و  اذه و  نکل  ینلمحی و  كاذ  ام  هَّللا  و  لاقف : ینزیم . ار  اهفرح  نیا  نم  رسپ  اب  دسح  ِرطاخ  هب 

امـش و دنـسریم و  تفـالخ  هب  شَناردارب  نیا و  تفگ : حافـس و  ساـّبعلاوبا  ِتشپ  هـب  دز  تـسد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ساـبعلایبا ... 
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و دنیوگیم ) شب  شوخ و  ِلاح  رد  ار  هملک  نیا  !) هیا دومرف : دز و  نسح  نب  هَّللادبع  هناش  هب  ار  شتسد  مه  دعب  دیسر . دیهاوخن  ناِتنارـسپ 
وت هب  تفـالخ  نـیا  کـینبا ؛  یلا  ـال  کـیلا و  یه  اـم  : دوـمرف سپ  يرگید . زیچ  هـن  هتـشادرب  تفـالخ  ِصرح  ار  وا  هـک  تـسنادیم  نوـچ 

هتـشک مه  ترـسپ  ود  نیا  و  دسرب ، اهامـش  هب  تفالخ  هک  دنراذگیمننیا  هدن ! نتـشک  هب  ار  اهنآ  دـسریمن ، مه  تیاههّچب  هب  دـسریمن ،
وا هب  هتـسهآ  دوب  هدرک  هیکت  ( 201) يرهز نارمع  نب  زیزعلادبع  ِتسد  هب  هک  یلاح  رد  درک و  تکرح  اج  زا  ترـضح  دعب  دـش . دـنهاوخ 

ادـخ هب  دومرف : هلب ! تفگ : دوب ). روصنم  دوصقم  ( ؟ يدـید ار  دوب  هدیـشوپ  درز  ِيابق  هک  نآ  ایآ  رفـصالا ؟ ءادرلا  بحاـص  تیأر  ا  تفگ :
هک اهنیا  تفگ : دوخ  اب  درک و  بّجعت  زیزعلادبع  تشک . دهاوخ  ار  نیا  ِياههّچب  هدـنیآ  رد  درم ، نیمه  مینیبیم . هک  ار  بلطم  نیا  ام  مسق 

ار اـهفرح  نیا  تداـسح  ِيور  زا  دـنکن  متفگ ، لد  رد  دـیوگیم : زیزعلادـبع  هلب ! دوـمرف : تـشک ؟ دـنهاوخ  ار  وا  دـننکیم  تـعیب  زورما 
هَّللادبع رگید  رـسپ  نآ  دّمحم و  نیمه  لتاق  روصنم  نیمه  هک  مدید  هکنیا  زج  متفرن  ایند  زا  نم  مسق  ادـخ  هب  دـیوگیم  دـعب  و  دـنزیم !؟

: دسیونیم جرفلاوبا  نیمه  اِذل  و  تشاد ، تسود  ار  وا  دیزرویم و  هقالع  دّمحم  نیمه  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  لاح  ِنیع  رد  دـش .
کـشا رپ  شنامـشچ  دیدیم  ار  هَّللادبع  نب  دّمحم  هک  یتقو  هانیع  ترغرغت  نسحلا  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  يأر  اذا  دّـمحم  نب  رفعج  ناک 

(202 .) درادن تیعقاو  هک  دننزیم  صخش  نیا  هرابرد  ییاهفرح  کی  مدرم  تفگیم : دشیم و 
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تعیبط وا و  ِنایم  یتشآ  عون  کی  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  تکرح  تسا ، تقلخ  ِماظن  اب  یگنهامه  ِریسم  نامه  هک  اوقت  ِریسم  رب  ناسنا  رگا 
ِریاس هدش و  جراخ  دوخ  ِریـسم  زا  هک  دوشیم  ندب  زا  يوضع  ِلثم  دنکیم ، ادیپ  دّرمت  ِتلاح  کی  ناسنا  هک  یتقو  یلو  تسا ؛ هدش  رارقرب 

تلاخد خیرات  رد  دیاب  ار  هعیبّطلا  ءاروام  ِلماع  هک  دوشب  لئاق  یـسک  رگا  دننکیم ؛ درط  ناشدوخ  زا  ار  وا  ًاجیردت  اهمادنا  ندـب و  ِياضعا 
حیحص و ِریسم  رد  هک  یعماوج  ایآ  هک  مینک  هعلاطم  دُعب  نیا  زا  ار  خیرات  ام  ینعی  تسا ؛ هعلاطم  ِلباق  یملِع  هبنج  زا  هلأسم  نیا  دادن  ای  داد 

ایآ هدوب و  اـهنآ  اـب  تعیبط  تقلخ و  ِیگنهاـمه  یعون  اـب  نورقم  هشیمه  ناشاهیگدـنز  دناهتـشادرب ، مدـق  یناـسنا  یقـالخا و  یلماـکت و 
هلأسم یـسانش  تسیز  رد  زورما  هک  مینادیم  هن ؟ ای  دـناهدش  فلاخم  ِلمعلا  سکع  کی  اـب  هجاوم  دـناهدوب  سکع  ِتهج  رد  هک  یناـسک 

رتکد ناسنا  تقلخ  ِباتک  ینابیـش و  رتکد  همجرت  ریوور ، يرادـفده  تایح و  ِباتک  هک  تسا  یـساسا  هلأسم  کی  يرادـفده » لماکت و  »
هک هدروآ  ناسنا  تشونرـس  ِباتک  رد  یئونود  تنکل  هک  تسا  یلماکت  ِثحب  رتهب  اـهنیا  همه  زا  دـیاش  دراد . هنیمز  نیا  رد  یثحب  یباـحس 

، دوریم شیپ  یلماکت  کی  يوس  هب  هک  یناسنا  هعماـج  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ  مه  خـیرات  هب  عجار  ثحب  نیا  ِنیع  تسا . رادـفده  لـماکت 
شلداعت ِتلاح  هب  دریگب ، رارق  یفارحنا  ِریـسم  رد  رگا  دوریم ، لماکت  هب  ور  هک  تعیبط  هک  نانچ  تسا ، لماکت  نآ  لاـبند  دراد و  فدـه 

اب یلو  ددرگیمرب . لداعت  هب  هرخـالاب  دـتفایم و  فرط  نآ  زا  یهاـگ  ددرگیمرب ، لداـعت  هب  دـتفایم و  فرط  نیا  زا  یهاـگ  ددرگیمرب ،
؟ تسا روج  نیمه  مه  هعماج  ایآ  دوریم ، شیپ  دوخ  ِیلماکت  ِفدـه  نآ  ِيوس  هب  رما  ِتیاهن  رد  دـنکیم ، یط  یچیپراـم  ِياـههار  هکنیا 

تـسا هدوب  یبلطم  نینچ  هب  لئاق  دوب  قلطم  ِحور  هب  دـقتعم  هک  لگه  زین  نویهلا  ِریغ  زا  دنتـسه و  يزیچ  نینچ  هب  لئاق  نویهلا ، دـنیوگیم :
هب عجار  ناـیدا  همه  نونکا  هک  ياینیبشیپ  درک . در  ار  نآ  ناوتیمن  اـهیگداس  نیمه  هب  تسا و  یـساسا  یلیخ  ِبلطم  کـی  مه  نآ  هک 

نامه دش ، دهاوخ  رارقرب  لماکو  لماک  ِتمالـس  لماک ، ِهافر  لماک ، ِحلـص  لماک ، ِلدع  شندـمآ  اب  هک ؛ دـننکیم  ( 203) تّجح ترضح 
هک دوشیم  اهیگدنز  نیرتلماک  نیرتیلاع و  هب  یهتنم  هدنیآ ، رد  رـشب  ِیگدنز  ینعی  تسا ، تیرـشب  لماکت  خـیرات و  لماکت  ِینیب  شیپ 

ناسنا ِرایتخا  رد  ار  دوخ  ِتاکرب  ِمامت  نامـسآ  و  نداعم ، ِمامت  نیمز ، هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  تعیبط  ناـسنا و  ِیتشآ  نآ ؛ راـثآ  هلمج  زا 
(204 .) تسا خیرات  لماکت  دوخ  اهنیا  همه  دهدیم و  رارق 
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ءامسلا نکاس  هنع  یضری  لزالز  سانلا و  نم  فالتخا  یلع  یتما  یف  ثعبی  : » دومرف دوعوم  يدهم  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ 
یب ار  ایند  زگره  ادخ  ( 205 «) ۀیوسلاب ۀیوسلاب  مهنیب  مسقی  لاق  هَّللا ؟ لوسر  ای  احاحص  ام  و  اولاق : احاحص ، لاملا  مسقی  ضرالا و  نکاس  و 
رارق رطخ  ضرعم  رد  تیرـشب  هک  دـسریم  اجنآ  هب  ایند  راک  هک  یتقونآ  تشاذـگ . دـهاوخن  مه  بحاـص  یب  تسا و  هتـشاذگن  بحاـص 

هب تبسن  ناهج  نارکفنشور  رد  ياینیبدب  هنوگچ  نالا  دینادیم  چیه  دهدیم . تاجن  رـشب  کی  هلیـسو  هب  ار  تیرـشب  دنوادخ ، دریگیم ،
ار تمعن  نیا  ِردق  اهناملـسم  ام  تساجب ؟ يرهاظ  ِلماوع  للع و  ِسایقم  اب  ینیبدب  نیا  دـینادیم  چـیه  تسا و  هدـش  ادـیپ  تیرـشب  هدـنیآ 
دنکیم و ادیپ  همادا  مه  رگید  لاس  رازه  رگید ، لاس  دـصناپ  ًالثم  رـشب ، یگدـنز  مییوگیم  شیپ  لاس  دـص  مدرم  ِلثم  نالا  هک  مینادیمن 
؛ دوشب ضرقنم  تیرـشب  هک  درادن  یلیلد  دشابن ، یگدنز  هک  درادن  یلیلد  مییوگیم  نامدوخ  شیپ  دشاب . مه  رگید  ِلاس  رازه  دـص  دـیاش 

مامت ار  شدوخ  ِنارود  تیرـشب ، هک  دندقتعم  ون ] ياهدـیما  باتک  رد  لسار  هلمج  زا   ] ایند نارکفنـشور  حالطـصا  هب  زا  ياهّدـع  زورما  اّما 
هب دیوگیم  وا  تسا . نتـشینا  دراد  رـشب  هدنیآ  هب  تبـسن  ياینیبدـب  نینچ  هک  یناسک  زا  یکی  تسا . هدیـسر  ارف  شـضارقنا  ِتقو  هدرک و 

تردق هک  هدیسر  ییاج  هب  بّرخم  ِياهورین  ِدیلوت  ِرظن  زا  نوچ  دنکیم ، دوبان  یّلکب  ار  شدوخ  یفرگش  ِتراهم  کی  اب  رشب  يوق  ِلامتحا 
رگا دارفا ، نیرتبوـبحم  مدرم و  نیرتكاـنرطخ  هتـشذگ  رد  دوـبن . يزیچ  نینچ  هتـشذگ  رد  تسا ، هدرک  ادـیپ  ار  تیرـشب  ِندرب  ناـیم  زا 

: تفگیم تشکیم . ار  مدآ  رفن  رازه  هاـجنپ  اـی  رازه  دـص  ًـالثم  دـنکب ؟ تسناوـتیم  راـکچ  تشاد  مه  ار  تقو  ِياهتردـق  نیرتگرزب 
هزاجا نیا  زا  شیب  رصع  نآ  ِنّدمت  دشکب . تسناوتیمن  نیا  زا  شیب  بوخ  تشک . ار  مدآ  رازه  یس  فسوی  نب  جاجح  دینیبب  هَّللا ! ناحبس 

هس يزور  دنکب  تموکح  هک  مه  لاس  تسیب  مدآ ، تشک ؟ ناوتیم  ار  مدآ  ردقچ  تشاد ، هک  يدّالج  ِيورین  ریـشمش و  اب  رگم  دادیمن ،
دنکب تیانج  تسناوتیم  هک  يرثکادح  مور  ِراوخنوخ  ِروطارپما  رازِس ، نآ  ای  دوشیمن . رتشیب  هک  رفن  رازه  یس  زا  دشکب  مه  ار  رفن  راهچ 

رهـش دننزیم . شتآ  ار  رهـش  دینزب . شتآ  ار  رهـش  نیا  دیوگیم : دتـسیایم  يدـنلب  يور  دوریم  دـشاب ، مه  هرطفلاب  یناج  رگا  دوب ؟ هچ 
هب دشیم  رگم  ًالصا  دندزیم  شتآ  تقونآ  هک  يرهـش  هزات  ًادبا ! دنزب ؟ شتآ  ار  ایند  دناوتیم  ایآ  یلو  دربیم . تّذل  وا  دریگیم و  شتآ 

دیدج ِنّدمت  ِدولوم  گرزب  ياهرهش  نارهت و  ِلثم  تمظع  تعسو و  نیا  هب  يرهش  دادیمن . هزاجا  زورنآ  لیاسو  ًادبا . دشاب ؟ نارهت  هزادنا 
ِنونج کی  هک  دوشب  ادیپ  ایند  ِلّوا  هجرد  ِتردق  کی  دوشب ، ادیپ  رازِس  کی  رگا  هک  هدیـسر  ییاج  هب  تیرـشب  ِنّدمت  زورما  یلو  دنتـسه .
رگید دـهدب ، خر  یناهج  ِمّوس  گنج  رگا  تفگ  ناـملآ  مظعا  ِردـص  تسا . هتفر  نیب  زا  تیرـشب  زا  يداـیز  دادـعت  دـنزب ، شاهّلک  هب  ینآ 
ِناـیم يرگید  ِیناـهج  گـنج  رگا  یلو  بولغم  يرگید  دوب و  بلاـغ  یکی  گـنج  رد  ـالاح  اـت  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یبوـلغم  بلاـغ و 

ًاعقاو دنوریم . نایم  زا  ود  ره  بولغم  بلاغ و  ینعی  تشاد . دهاوخن  دوجو  یبولغم  بلاغ و  دریگب  تروص  ناهج  ِلّوا  هجرد  ِياهتردـق 
مه توراب  ِرابنا  زا  تسا ، توراب  رابنا  ِيور  یتسار  هب  اـیند  هک  مینکب  باـسح  رگا  تسا ؟ هورگ  مادـک  اـب  قح  يرهاـظ  ِطیارـش  ِساـسا  رب 

ِيور مه  یتسار  دـننیبدب ، ایند  هدـنیآ  هب  هک  تسا  ییاهنآ  اب  قح  تسا ، رّـسیم  همکد  ات  دـنچ  نداد  راشف  اب  شنتفر  نایم  زا  رتكاـنرطخ و 
يداع یعیبط و  ِرمع  کی  ام  ِياههّچب  هک  میـشاب  راودیما  دیابن  میـشاب . نیبدب  مه  دیاب  میـشابن ، نیب  دب  هک  درادـن  یلیلد  چـیه  يرهاظ  ِللع 

َنُونِمْؤی َنیِذَّلا  : » میریگیم نید  زا  ام  هک  تسا  یماهلا  نآ  دراد و  دوجو  اجنیا  زیچ  کی  اهنت  ... اـّما دـننیبب . ار  ناـشدوخ  ِياـههّچب  دـننکب و 
زا یمیلقا ، رت ، گرزب  یمک  ياهسایقم  يروشک ، ياهلیبق ، ِياهسایقم  کچوک ، ِياهسایقم  هب  تیرـشب  ِيارب  هتـشذگ  رد  هّتبلا  ِبیَْغلِاب .»
هب رطخ  هک  مه  یتقو  تسا . هدرک  ظفح  ار  نآ  ياهلیسو  کی  هب  دنوادخ  مان .» ادخ  دشاب  یبحاص  ار  ناهج   » یلو هدمآ  شیپ  تارطخ  نیا 

نونج زا  هدنکآ  اپورا  دیوگیم : يدناگ ، دنزیم  یبوخ  ِفرح  هچ  دوشیمن ، هتفرگ  َملاع  زا  یهلا  ِفطل  زاب  دـیآ ، دوجو  هب  ناهج  ِسایقم 
قطنم ِرظن  زا  ِبیَْغلِاب » َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا   » ِرظن زا  نید ، ِقطنم  ِرظن  زا  دنراد . نونج  اب  مأوت  ِياهغوبن  دننونجم . مه  ناشِغباون  تسا ، مه  اب  غوبن  و 

، دوشب دوبان  تسین و  یّلک  هب  تیرـشب  هک  تهج  نیا  زا  ام  ِلایخ  مییوگیم  رهاظ ، ِلوصا  ِيور  زا  هن  میاهتفرگ ، نید  ِقیرط  زا  هک  ییاهربخ 
هب هک  میراد  ور  ِشیپ  ياهدـنیآ  اـم  دـیآیم . شیپ  هدـنیآ  رد  هک  هچنآ  ِيارب  هدوب  ياهمّدـقم  تسا  هدوـب  هتـشذگ  رد  هچ  ره  تسا . تحار 
رب ار  شدوخ  ِفطل  ِتسد  هرود  نآ  رد  نامز -  ماما  دـیوگیمن  دـنوادخ -  هک  دراد  ثیدـح  دوشیم . لماک  اهلقع  نآ  رد  مالـسا ، ِریبعت 
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ماجنا دوخ  هب  دوخ  ار  اهیلقعیب  نیا  رگید  دـباییم و  زاـب  ار  شدوخ  ِلـقع  رـشب  ( 206  «) مهلوقع تلمک  یتح  : » دراذـگیم ناگدـنب  ِرس 
حلطـصت  » ددرگیم رارق  رب  لماک  ِروط  هب  تینما  دوشیم ، رتلماک  مدرم  ِتشادـهب  رتینالوط و  اهرمع  هرود  نآ  رد  دـیامرفیم  دـهدیمن .

هب امـش  هزات  دراد . يدایز  عبانم  نیمز  ( 208 «) اهدبک ذالفا  ضرالا  جرخی  . » دننکیم حلـص  رگیدکی  اب  ناگدنرد  ( 207 «) عابسلا هکلم  یف 
. دـهد اج  دوخ  رد  دـناوتیم  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  تقلخ ، هن ! تسا ؟ دایز  تیعمج  درایلیم  جـنپ  راهچ  دـییوگیم  دـیاهدرب ؟ یپ  نآ  ِياـجک 
رب ام  هک  یتقو  درابیم . ار  شتاکرب  نامسآ  دراذگیم . رـشب  رایتخا  رد  دراد ، هک  ار  ینوفدم  ِياهجنگ  دراد ، هک  ار  ییورین  رثکادح  نیمز 
ایند نیا  رد  ام  ِلَثَم  مینیبیم  میرگنیم ، ار  زورما  ِنشور  حالطـصا  هب  يایند  مینکیم و  هعلاطم  اـهزیچ  نیا  ِيور  رب  یبهذـم ، ِماـهلا  ِساـسا 

کی زا  دنراد  هک  تسا  یمدرم  ِلَثَم  میـسرن -  ای  میـسرب  هرود  نآ  هب  ًاصخـش  ام  هک  هاوخ  دهدیم -  دیون  ام  هب  نید ، هک  ییایند  هب  تبـسن 
دنیایب لـنوت  نیا  زا  دـیاب  هزاـت  دـناهدرک . بصن  نآ  رد  یعونـصم  غارچ  یلو  تسا  کـیرات  شدوخ  تاذ  رد  لـنوت  دـننکیم . روبع  لـنوت 

رب یعقاو  ینعم  هب  تلادع  دنسریم . تسا  یعیبط  نآ  ینشور  هک  نشور  رایـسب  زاب و  رایـسب  ياضف  کی  هب  نوریب  دندمآ  هک  یتقو  نوریب ،
رهاـظ دـنکیم و  عولط  شدوـخ  تقیقح  هب  دـیحوت  تسا ، رارق  رب  یعقاو  ینعم  هب  يدازآ  تسا ، رارق  رب  یعقاو  ینعم  هب  تینما  تسا ، رارق 

رد ار  هدرم  ِنیمز  نیمه  ادخ  هک  دینادب  دـیوگیم  نآرق  ( 209 «) اَِهتْوَم َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا   » دـنکیم نشور  ار  ایند  دوشیم و 
ِنیمز درادـن ، یکاخ  ِنیمز  هب  صاصتخا  بلطم ، نیا  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  روط  نیا  ام  ِثیداحا  رد  هیآ  نیا  دـنکیم . هدـنز  راـهب  ِماـگنه 

يِدـیَأ ْتَبَـسَک  اَِـمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَبـْلا  ِیف  ُداَـسَْفلا  َرَهَظ   » دـش و ریگناـهج  داـسف  يزور  هـک  دـیدید  امـش  رگا  تـسا ، نـینچ  مـه  رـشب  ِیعاـمتجا 
! ریخ دش . یضقنم  راهب  هرود  رگید  تفرگ ، ناتسمز  ار  ایند  دییوگن  دیوشن ، سویأم  دُرم ، ناتسمز ، لصف  ِلثم  ملاع  ِمامت  رگا  ( 210 «) ِساَّنلا

یـصخش ِياهددم  یهتنم  تسا ؛ یناهن  یبیغ و  ِياهددم  هب  نامیا  ناهن و  هب  نامیا  ِبیَْغلِاب » َنونِمْؤی  َنیذَّلا   » ِینعم نیا  دمآ . دـهاوخ  يراهب 
، یناهج ِدـحاو  ِتموکح  تسا . یناهج  ِسایقم  هب  تیرـشب ، ِناهج  ِيارب  یعامتجا و  ِسایقم  هب  کچوک  ِعامتجا  ِيارب  یـصخش ، ِسایقم  هب 

(211 .) دوب دهاوخ  یّقرت  رسارس  یبوخ و  رسارس  شیاسآ ، رسارس  هافر ، رسارس  تکرب ، رسارس  تینما ، رسارس  تلادع ، رسارس 

یناهج ِگرزب  هفسلف  کی  تیودهم ، هتکن 194 

هب ار  نیا  ام  ِبلاغ  دیهدب . قیبطت  هدمآ  مالـسا  ِنتم  رد  هک  هچنآ  اب  مالـسلا  هیلعتّجح  ِترـضح  هلأسم  رد  ار  ناتدوخ  ِرکف  دـینک  شـشوک 
هک دـنراد  راظتنا  طقف  تجح  ترـضح  ییوگ  میاهدروآ . رد  تسا  ماقتنا  هدـقع و  ِراچد  هک  یمدآ  کـی  هناـکدوک  ِيوزرآ  کـی  ِتروص 

تداعـس رد  قرغ  ار  هعیـش  ای  دننکب  تداعـس  رد  ِقرغ  ار  ِمدرم  ام  دـنیایب و  ًالثم  هک  دـنهدب  هزاجا  ناشیا  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یِک 
ِینعم هب  عیشت  نوچ  تسا ، یناهج  ِنید  کی  مالسا  نوچ  تسا ، یناهج  ِگرزب  هفسلف  کی  نیا  هن ! میتسه . ام  هک  ياهعیـش  مه  نآ  دننکب ،

یف اَْنبَتک  ْدََقلَو  : » دیوگیم نآرق  یتقو  مینکب . یّقلت  یناهج  ِگرزب  هفسلف  کی  ِتروص  هب  دیاب  ام  ار  نیا  تسا . یناهج  ِرما  کی  شایعقاو 
موق نیا  هقطنم و  نآ  هقطنم و  نیا  زا  تبحص  هن  تسا ، نیمز  زا  تبحـص  ( 212 «) َنوُِحلَّصلا يِداَبِع  اَُهثِری  ضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدـَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا 

ِنّدمت رد  رـشب  هک  هدش  ادیپ  اپورا  ِيایند  رد  رکف  نیا  زورما  دوشیمن . دوبان  هدنیآ  رد  ایند  هک  تسا  هدنیآ  هب  يراودـیما  ًالّوا ؛  داژن . نآ  و 
زین يرهاظ  ِلوصا  ِقبط  درادن . هلصاف  رتشیب  ِماگ  کی  تسا  هدنک  شدوخ  ِتسد  هب  شدوخ  هک  يروگ  اب  هک  هدیـسر  ياهلحرم  هب  شدوخ 

تسه نونکا  هک  نیا  تسا ، هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  رشب  هنادنمتداعس  ِیگدنز  دیوگیم : ام  هب  بهذم  نید و  ِلوصا  یلو  تسا  روط  نیمه 
يزاب و هرود  هک  یکدوک  هرود  دراد : یّلک  هرود  هس  ناسنا  کی  دینیبیم  امـش  تسا . تلادع  لقع و  هرود  هرود ، نآ  ًامّود ؛ تسا . ّتقوم 

تایبرجت زا  هدافتسا  یگتخپ و  هرود  هک  يریپ  يدرم و  هلقاع  هرود  و  تسا ، توهش  مشخ و  هرود  هک  یناوج  هرود  تسا ، هناکدوک  ِراکفا 
یط دـیاب  ار  هرود  هس  يرـشب  ِعامتجا  تسا . روط  نیمه  مه  يرـشب  ِعامتجا  تسا . لقع  ِتموکح  هرود  تاـساسحا و  زا  ندوب  رود  هرود  و 

ینعی یناوج ، ملِع و  یلو  تسا ، ملِع  هرود  مّود ، هرود  تسا . تیلهاـج  هرود  نآرق  ِریبعت  هب  اـههناسفا و  ریطاـسا و  هرود  هرود ، کـی  دـنک .
ِنامز ِشدرگ  روحم  دنیبیم  دنک  باسح  قیقد  ناسنا ، رگا  ددرگیم ؟ يروحم  هچ  رب  ام  ِرـصع  یتسار  هب  توهـش . مشخ و  ِتموکح  هرود 
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ایآ لقع ؛ هرود  اـّما  و  تسا . توهـش  مشخرـصع و  ینعی  تسا ؛ بمب  ِرـصع  يزیچ  ره  زا  شیب  اـم  ِرـصع  توهـش . اـی  تسا و  مشخ  اـی  اـم 
رد ًاعقاو  هک  ياهرود  بمب ؟ توهـش و  مشخ و  ِتموکح  هن  دـشاب و  ریطاـسا  ِتموکح  هن  تموکح ، هرود ، نآ  هک  دـمآ  دـهاوخن  ياهرود 
هک دوشیم  رگم  دـیاین !؟ ياهرود  نینچ  هک  دوشیم  هنوگچ  دـنک ؟ تموکح  تیونعم  تیناـسنا و  حلـص و  تلادـع و  تفرعم و  هرود  نآ 

هبترمکی هدیسرن  شدوخ  ِغولب  هرود  هب  رشب  دعب  دشاب ، هدیرفآ  تاقولخم  ِفرشا  ِناونع  هب  ار  رشب  دشاب و  هدرک  قلخ  ار  َملاع  نیا  دنوادخ 
! تسا یلاع  ردقچ  میراد  مالـسا  رد  ام  هک  ینیماضم  دینیبب  تسا . گرزب  رایـسب  هفـسلف  کی  تیودـهم  سپ  دـنک !؟ وروریز  ار  رـشب  مامت 

(213 .) دراد تجح  ترضح  ِسّدقم  ِدوجو  هب  صاصتخا  اعد  نیا  ِرخآ  زا  يدایز  ِتمسق  دینیبب ، ار  حاتتفا  ياعد 

خّروم کی  ِلوق  هتکن 195 

دیز ِتداهش  ِربخ  یتقو  دسیونیم ؛ نیبلاّطلا  لتاقم  رد  تسین ، مه  هعیش  تسا و  خّروم  کی  لصألا و  يوما  شدوخ  هک  یناهفصا  جرفلاوبا 
زا يدهم  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  دننکیم !؟ هلجع  تیب  لها  نیا  ردقنیا  ارچ  تفگ : دیـسر  ( 215) يرهز هب  ( 214) نیسحلا نب  یلع  نب 
ِربخ یتقو  هک  تسا  هدوب  مّلـسم  یعطق و  نانچنآ  ربمغیپ ، ِدالوا  زا  دوعوم  يدـهم  هلأسم  هک  دوشیم  مولعم  فرح  نیا  زا  دـنک . روهظ  اهنآ 

ربمغیپ ِدالوا  نیا  دیوگیم : تقو  نآ  تسا . هدرک  مایق  دیز  هک  دوریم  وس  نیا  هب  شنهذ  ًاروف  يرهز  دـنهدیم  يرهز  هب  ار  دـیز  ِتداهش 
هک مرادـن  راک  نم  تسا . ناشدوعوم  ِيدـهم  ِلام  اهنیا  ِمایق  دـننکب ، مایق  الاح  دـیابن  اهنیا  دـننکیم !؟ ماـیق  دوز  ارچ  دـننکیم !؟ هلجع  ارچ 
هک دمآ  دـهاوخ  يزور  تفگ : يرهز  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مضرغ  تسین ، مه  دراو  ریخ ، تسین ، دراو  ای  تسا  دراو  ایآ  يرهز  ِضارتعا 

(216 .) دشاب ّقفوم  حجان و  ِمایق  وا  ِمایق  دنک و  مایق  ربمغیپ  تیب  لها  زا  یکی 

خیرات رد  رثا  هتکن 196 

يرگید هبنج  کی  زا  میرذگب ، دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  زا  رگا  تیودـهم ، هلأسم  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  ِدروم  رد 
ِخیرات ام  هک  یتقو  تسا ؟ هتـشاذگ  يرثا  هچ  مالـسا  خیرات  ِيور  هلئـسم  نیا  هکنیا : نآ  دومن و  ثحبار  مالـسا  دوعوم  هلأسم  نیا  ناوتیم 
مالسلا امهیلعنینمؤملاریما  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  هتـشذگ  مینیبیم  مینکیم ، هعلاطم  ار  مالـسا 

نوچ تسا . هدـش  مالـسا  ِخـیرات  رد  یثداوح  أشنم  دوعوم  يدـهم  هب  طوبرم  رابخا  لّوا ، ِنرق  ِمّود  همین  ناـمه  زا  ًاـساسا  تسا ، هدـش  دراو 
نیا رب  لیلد  دوخ  نیا  و  تسا ، هدش  ییاههدافتسا  ءوس  نآ ، زا  هک  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ِتاملک  رد  ياهتفگ  دیون و  نینچ 
(217 .) دشیمن اههدافتسا  ءوس  نآ  دوبن ، رگا  و  تسا ، هدوب  رشتنم  شخپ و  ناشربمغیپ  ِنابز  زا  نیملسم  ِنایم  رد  يربخ  نینچ  هک  تسا 

مولع ِثراو  هتکن 197 

ِياضعا ِریاس  ِثراو  مه  تسایلوا ، ِثراو  مه  تسایبنا ، ِثراو  مه  تسا ؛ ایلوا  ایبنا و  همه  ِثراو  مالسلا  هیلعيدهم  ِترضح  كرابم  ِدوجو 
ّدج لومـش  ناـهج  نید  هک  دراد  ار  نآ  ناوـت  یـسّدقم  تاذ  نـینچ  تـسا و  مالـسلا -  ةالـصلا و  مـهیلع  تراـهط -  تمـصع و  تیبلـها 

(218 .) دنک هدایپ  ار  شراوگرزب 

تیودهم ِداقتعا  ِرثا  هتکن 198 

ِياج تسا . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ِنیلتاق  زا  راتخم  ِماقتنا  ِنایرج  رد  مینیبیم  مالـسا  خـیرات  رد  ار  تیودـهم  ِداـقتعا  ِرثا  هک  يراـب  نیلّوا 
ِدرم کی  ِشور  دشاب ، یبهذم  ینید و  ِدرم  کی  ِشور  هکنآ  زا  شیب  مه  ششور  هدوب و  يرادمتسایس  رایسب  ِدرم  راتخم  هک  تسین  دیدرت 

هکنیا ولو  هک  تسنادیم  راتخم  مرادن . تهج  نآ  هب  راک  تسا ، هدوب  یبوخ  ای  دب  ِمدآ  راتخم  میوگب  مهاوخیمن  هّتبلا  تسا . هدوب  یسایس 
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راک نیا  هب  رـضاح  وا  ِيربهر  ِتحت  مدرم  اّما  تسا ؛ يایلاع  رایـسب  هنیمز  هنیمز ، ءادهـشلادیس و  نیلتاق  زا  نتفرگ  ماـقتنا  عوضوم  عوضوم ،
يدهم هلئـسم  راتخم ، دندرکن . لوبق  ناشیا  تفرگ و  سامت  مه  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  اب  یتیاور ) ربانب   ) دـیاش دـندوبن .

دیـس ردارب  مالـسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  رـسپ  هیفنح  نبا  دّـمحم  ماـن  هب  دوـب  هداد  ربـخ  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  هـک  ار  يدوـعوم 
: تفگ اذل  تسا . نم  ِمان  وا  ِمان  یمسا » همـسا   » تسا هدمآ  يوبن  ِتایاور  رد  و  دوب ، دّمحم  وا  ِمسا  نوچ  درک . حرطم  مالـسلا  هیلعءادهـشلا 

ِيزاب نامز ، ِيدـهم  زا  تباین  ِمان  هب  یتّدـم  راـتخم  ( 219 .) تسا هداد  ربخ  ربمغیپ  هک  يايدـهم  نآ  منامز ، يدـهم  ِبیان  نم  ساـّنلا ! اـهیا 
یـضعب هن . اـی  متـسه  دوعوم  يدـهم  نم  هک  درکیم  لوبق  مه  شدوخ  ًاـعقاو  هیفنح  نبا  دّـمحم  اـیآ  لاـح  داد . ماـجنا  ار  شدوخ  ِیـسایس 

يدهم ِناونع  هب  ار  هیفنح  نبدّـمحم  راتخم ، هکنیا  رد  اّما  هدـشن . تباث  نیا  هک  دریگب  ماقتنا  دـنناوتب  هکنیا  ِيارب  درکیم  لوبق  دـنیوگیم 
دنتفگ تفر  ایند  زا  هک  مه  هیفنح  نبا  دّـمحم  دـمآ . دـیدپ  هیناـسیک  ِبهذـم  اـج  نیمه  زا  اهدـعب  و  تسین ، یّکـش  درکیم  یفرعم  دوعوم 

هدش بیاغ  يوْضَر  ِهوک  رد  تسا و  هدرمن  هیفنح  نبا  دّمحم  سپ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هکنیا  رگم  دریمیمن  هک  دوعوم  ِيدهم 
(220 .) تسا

تیودهم هب  داقتعا  هقباس  هتکن 199 

طقف دنرادن و  عیـشت  ِیبهذم  ِینابم  لوصا و  هب  يداقتعا  هک  یـصاخشا  ًاصوصخم  دنرادن  تیودـهم  هنیمز  رد  یعالّطا  هک  دارفا  زا  یـضعب 
مّوس ِنرق  همین  زا  ًالثم  طقف  تیودـهم ، هب  داقتعا  هقباس  هک  دـننکیم  لایخ  دـناهدناوخ ، هدـمآ  اهباتک  زا  یـضعب  رد  ار  نانخـس  زا  یخرب 
هدش نایب  صّخشم  ِتروص  هب  ًالماک  هکنیا  زا  معا  عوضوم ، نیا  ًاساسا  تسا . هدش  ادیپ  تسا  تجح  ترـضح  ِتدالو  ِنارود  هک  يرجه 

هب بلطم  نیا  میرک  نآرق  رد  ًـالّوا ؛ میوگب : دـیاب  تسا  هنوگچ  هدـش و  عورـش  اـجک  زا  هکنیا  هراـشا و  یلاـمجا و  یّلک و  ِتروـص  هب  اـی 
رب هک  ار  هجیتن  نآ  میرک  نآرق  دنیبیم  دنک  هعلاطم  ار  میرک  نآرق  هک  یسک  ره  ینعی  تسه ، تحارص  ِلامک  رد  یّلک  ِدیون  کی  ِتروص 

تروص هدـنیآ  رد  عطق  ِروط  هب  هک  يرما  کـی  ِناونع  هب  يداـیز  ِتاـیآ  رد  دوشیم ، ّبترتـم  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  ِسّدـقم  ِدوجو 
رد ( 221 (؛ َنوُِحلـصلا يِداَبِع  اَُهثِری  ضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  یف  اَْنبَتک  ْدََقل  َو  : » هیآ نیا  هلمج  نآ  زا  دـنکیم . رکذ  تفرگ  دـهاوخ 
رد اـم  هک  دـیامرفیم  نآرق  رد  ادـخ  دـش »! دـنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  : » میتـشون تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز » »

یندش سپ  میدرک ، مالعا  ام  میدرک و  مالعا  ار  بلطم  نیا  مه  روبز  رد  میتشون -  تاروت  رد  هکنآ  زا  دعب  ینعی  رکذ - »  » زا دعب  هتشذگ ،
زا نخس  هک  تسا  عیسو  گرزب و  ردقنآ  رکف  ًالصا  تسین ، رهش  لحم و  هقطنم و  ِتبحـص  َنوُِحلَّصلا » يِداَبِع  اَُهثِری  ضْرَألا  َّنَأ  : » هک تسا 

ناحلاص تلود  تسا . ّتقوم  ِرما  کی  نیا  دـنامیمن و  ناراّبج  ناراکمتـس و  نادـنمروز و  رایتخا  رد  هشیمه  ِيارب  نیمز  تسا : نیمز  مامت 
(222 .) تسین يدیدرت  نیرتکچوک  هیآ  نیا  ِموهفم  رد  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  هدنیآ  رد  دنک  تموکح  نیمز  ِمامت  رب  هک 

یهلا ِتّنس  هتکن 200 

یناهگان ِلّوحت  کی  دـیآیم ، نوریب  بیغ  زا  یتسد  دـسریم ، یلحارم  کی  هب  ایند  ِعضو  یتقو  هک  تسا  هداد  ناشن  لاعتم  يادـخ  هشیمه 
ناسنا ِمشچ  هک  تسا  نیمه  ِيارب  نید ، يایند  تسین . ینیب  شیپ  ِلباق  ًالصا  تعیبط  ِنوناق  اب  هک  دیآیم  شیپ  یعـضو  کی  دهدیم و  خر 

(223 .) دنک جراخ  يداع  ياهنایرج  تیدودحم  زا  ار  ناسنا  ِرکف  دنک و  زاب  ار 

مالسلا هیلعماما  ِلابند  هب  هتکن 201 

يزیچ مدوب و  ماما  ِيوجتسج  رد  لاس  ود  ات  مالسلا  هیلع  ( يرکـسع نسح  ماما  ) دّمحموبا ِتشذگرد  زا  سپ  نم  هک  دیوگ  يرـصم  اجروبا 
نم زا  مناـغوبا  مدـمآرب . مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  ِدـنزرف  ِيوجتـسج  رد  ءایرـص  هـّلحم  رد  هنیدـم و  رد  مّوـس  ِلاـس  رد  مدرواـین و  تـسد  هـب 
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رهاـظ لاـس  هس  زا  سپ  دوب  یماـما  رگا  متفگیم : دوخ  اـب  مدرکیم و  رکف  مدوب و  هتـسشن  نم  مشاـب و  وا  ِدزن  ار  ماـش  اـت  درک  تساوخرد 
یلصادخ ِلوسر  ایآ  وگب : رـصم  ِلها  هب  ّهبر ! دبع  نب  رـصن  يا  تفگ : مدیدن  ار  وا  یلو  مدینـش  ار  شیادص  هک  یِفتاه  ناهگان  دیدرگیم .

ایند هب  ِنئادـم  رد  یتقو  اریز  متـسنادیمن  ار  مردـپ  ِمان  مه  مدوخ  نم  دـیوگ : رـصن  دـیاهدروآ ؟ ناـمیا  وا  هب  هک  دـیاهدید  ار  هلآو  هیلع  هللا 
هب رگید  متساخرب و  ناباتش  مدینش  ار  توص  نآ  نوچ  مدش و  گرزب  اجنآ  رد  درب و  رصم  هب  دوخ  اب  ارم  یِلفون  تشذگرد و  مردپ  مدمآ ،

(224 .) متفرگ شیپ  رد  ار  رصم  ِهار  متفرن و  مناغوبا  ِدزن 

خیرات ِنابز  زا  هتکن 202 

نآ رب  ینارومأم  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  نامز  شکرـس  قحان و  هفیلخ  هک  تسا  مّلـسم  فورعم و  مالـسا ، ِّتلم  ِّماع  صاخ و  ِدزن 
ِناکیدزن نادـناخ و  رب  ینارومأم  درک ، تافو  ترـضح  نوچ  تشاد و  رظن  ِریز  ار  ناشیا  ماما ، نآ  ِتاـفو  ِماـگنه  اـت  تشاـمگ و  ترـضح 

ِّیلوتم دارفا  زا  یکی  درک . يدایز  ِشالت  وا  ِدنزرف  ِندروآ  تسد  هب  ِيارب  دومن و  ینادـنز  ار  مالـسلا  هیلعماما  ِنازینک  تشامگ و  ترـضح 
دوب راودیما  درک و  تماما  ِياعّدا  تشاد ، رس  رد  تماما  ِياوه  نوچ  هک  دوب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ِردارب  رفعج ، نامه  راک ، نیا 

ّتنـس نیا  هک  نانچمه  دش ، يراج  ترـضح  نآ  هرابرد  تبیغ  ِّتنـس  لاح  ره  رد  دیآ . لیان  ماقم  نیدب  شردارب  ِدنزرف  نتفر  نیب  زا  اب  هک 
(225 .) دوب هتشذگ  يایبنا  ِتبیغ  ِتمکح  نامه  ماما ، نآ  تبیغ  ِتمکح  دوب و  هتشگ  يراج  زین  نیشیپ  یهلا  ِياهتّجح  رد 

مالسلا هیلعيدهم  دوجو  ِندوب  یعطق  هتکن 203 

ایند زا  ترضح  ِتایح  ِنامز  رد  لیعامسا  دنتسه . وا  هب  بستنم  هیلیعامـسا  هک  دنراد  لیعامـسا  ِمان  هب  يرـسپ  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 
هیلعقداص ترضح  دندرک ، نفک  دنداد و  لسغ  ار  وا  تفر ، ایند  زا  لیعامسا  یتقو  دنتشادیم . تسود  ار  لیعامسا  یلیخ  ترـضح  تفر .

: دندومرف دنداد و  ناشن  ار  لیعامسا  ِتروص  دندرک ، زاب  ار  نفک  دندز ، ادص  ار  ناِشباحصا  دندمآ ، لیعامـسا  ِنیلاب  هب  ًاصوصخم  مالـسلا 
شَتروص دینیبب ، ار  شاهزانج  هدش ، بیاغ  تسا و  تّما  ِيدهم  وا  هک  دینکن  اعّدا  ادرف  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  تسا  نم  رـسپ  لیعامـسا  نیا 

هدوب یعطق  يردق  هب  نیملسم  ِنایم  رد  تّما  ِيدهم  هب  داقتعا  هنیمز  هک  دهدیم  ناشن  همه  اهنیا  دیهدب . تداهـش  دعب  دیـسانشب و  دینیبب ، ار 
(226 .) تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  ياج  هک  تسا 

ترضح نآ  رمع  ِلوط  هتکن 204 

ینالوط هزادنا  نیا  هب  يرمع  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  ترضح  نآ  رمع  هلأسم  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ِنوماریپ  تاهبش  زا  یکی 
ِریغ دح ، نآ  زا  زواجت  هک  درادن  ینیعم  ِزرم  ّدح و  ناسنا  ِرمع  - 1 دییامرف : ّتقد  ریز  لئاسم  هب  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  دشاب ؟ هتشاد 

لئان نادـِب  دـنناوتیم  اهناسنا  هک  تسا  ياهجرد  تیاهن  لاس ، رادـقم  نالف  هک  دـناهتفگن  لاح  ات  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه  دـشاب . نکمم 
حیرصت برغ ، قرش و  میدق  دیدج و  ِنادنمـشناد  زا  یهورگ  هکلب  تسا . یمتح  ناشیارب  گرم  دندیـسر  هیاپ  نادب  هک  یماگنه  دندرگ و 

زا دزادنایب و  ریخأت  هب  ار  نآ  يازارد  ِتّدم  ای  دنک ، هبلغ  گرم  رب  دناوتیم  هدنیآ  رد  رـشب  درادن و  يزرم  ّدـح و  ناسنا  ِرمع  هک  دـناهدرک 
يزور و هنابش  ششوک  شالت و  هب  ار  نادنمشناد  هک  تسا  تیقّفوم  ِدیما  یملع و  ِناکما  نیمه  ددرگ . رادروخرب  ینالوط  رایـسب  ِياهرمع 
هب اهشیامزآ  نیا  تسا . هدوب  زیمآتیقّفوم  زین  هتفرگ  ماجنا  هراب  نیا  رد  هک  یتاشیامزآ  رثکا  هتـشاداو و  هنیمز  نیا  رد  شیاـمزآ  قیقحت و 

يریگولج اهنآ  ریثأت  زا  دنوش و  هتخانـش  رگا  هک  تسا  یعیبط  لماوع  للع و  ِلولعم  اهيرامیب  ِریاس  ِدـننام  زین  گرم  هک  دـنناسریم  تابثا 
هدنز ِتادوجوم  ِنیب  رد  - 2 داد . تاجن  كانفوخ  ِيالویه  نیا  زا  يزارد  رایسب  ِتّدم  ات  ار  رشب  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  گرم  ناوتیم  دوش 
ِدوجو دناهدرک . ادیپ  يرتینالوط  ِياهرمع  هتـشاد و  زایتما  اههنومن  ِریاس  زا  هک  هدش  هدید  ییاههنومن  اهناسنا  تاناویح و  تاتابن و  ِدـننام 
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هک تسا  تسرد  درادن . دوجو  دشاب  ریذپانفّلخت  هک  يزرم  دح و  عون ، نآ  دارفا  ِرمع  ِيارب  هک  دنکیم  تلالد  ییانثتـسا  ِدارفا  هنوگ  نیا 
. درادن ناکما  لاس  دص  زا  شیب  رمع  هک  دوشیمن  لیلد  رادقم  نیا  هب  ام  ِندوب  سونأم  نکیل  دـنریمیم ، یگلاس  دـص  زا  لبق  اهناسنا  ِرثکا 
تسیود و هلاس و  داتـشه  دص و  هلاس و  هاجنپ  دص و  ِياهناسنا  ِدوجو  دناهدرک . یگدـنز  رتشیب  لاس  دـص  زا  هک  هدـش  هدـید  يدایز  ِدارفا 
ود ای  دـنک  یگدـنز  لاس  تسیود  ناسنا  هک  دـنکیم  قرف  هچ  درادـن . يزرم  ّدـح و  ناسنا  ِرمع  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  ِلیلد  هلاس  هاجنپ 

ِيرامیب عون  کی  هکلب  تسین ، يریگولج  لباق  ِریغ  هضراع  کی  يریپ  - 3 دنتـسه . فراعتم  ِریغ  سونأم و  ریغ  ام  يارب  ود ، ره  لاس ؟ رازه 
هب ار  اهنآ  هجلاعم  يریگولج و  ِهار  دـنک و  فشک  ار  يرامیب  اهدـص  ِلماوع  للع و  هتـسناوت  لاح  ات  بط  ِملع  هک  نانچ  تسا . جالع  ِلـباق 

. دهد رارق  رشب  ِرایتخا  رد  ار  نآ  ِياوادم  يریگـشیپ و  ِهار  دنک و  فشک  ار  يریپ  ِلماوع  هک  دش  دهاوخ  ّقفوم  زین  هدنیآ  رد  دهد ، دای  رـشب 
دنراد لاغتشا  شیامزآ  قیقحت و  هب  ریذپانیگتسخ  ياهششوک  شالت و  اب  دنتسه و  یناوج  ریسکا  ِنتفای  ِددص  رد  نادنمشناد  زا  یهورگ 

ياهدـنیآ رد  رـشب  هک  دومن  ینیب  شیپ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  زیمآتیقفوم  يدودـح  اـت  زین  ناـنآ  ياـهشیامزآ  تاـمحز و  و 
رشب تروص  نآ  رد  دیامن . دهاوخ  فشک  ار  یمومع  يرامیب  نیا  يریگشیپ  ِهار  هدرک و  هبلغ  یگدوسرف  يریپ و  ِلماوع  للع و  رب  کیدزن 

هب ناوتیم  نادنمـشناد ، ِفارتعا  روکذم و  ِبلاطم  هب  هّجوت  اب  دنک . يرادهگن  ار  دوخ  ِیباداش  یناوج و  ینالوط ، رایـسب  ِتّدم  ات  دناوتیم 
، هیلک باصعا ، بلق ، ِدننام  شَندب  هسیئر  ِءاضعا  دشاب و  لادـتعا  لامک  رد  ینامـسج  ِتابیکرت  ِثیح  زا  یـسک  رگا  هک  درب  یپ  هلئـسم  نیا 
تـالوکأم و ِراـثآ  صاوـخ و  دـنک و  تاـعارم  دـنادب و  ار  تشادـهب  ِتاروتـسد  ِماـمت  دنـشاب و  ملاـس  دـنمورین و  همه  هدـعم ، دـبک ، زغم ،
ار اهنآ  ِدـیلوت  ِلماوع  اهبورکیم و  ِمامت  دـنک و  يراددوخ  اهنآ  ِشخبنایز  زا  دـنک و  هدافتـسا  اـهنآ  ِدـیفم  زا  دـنادب و  زین  ار  اهیندیـشون 

بانتجا اهنآ  زا  هتـشاد و  لماک  ِعالّطا  تاکلهم  مومـس و  زا  دـشاب ، هاـگآ  گرم  يریپ و  صخـألاب  ضارما ، ِيریگـشیپ  ِقیرط  زا  دسانـشب ،
ثرا هب  ار  یـضَرَم  دادجا ، ردام و  ردپ و  زا  دـنک ، نیمأت  یلآ  داوم  اهنیماتیو و  ِماسقا  اذـغ و  ِثیح  زا  ار  ندـب  ِيرورـض  ِتاجایتحا  دـنک ،
ِمامت دشاب ، رود  هب  دنتسه  ضارما  زا  يرایسب  ِّدلوم  زغم و  باصعا و  ِیگدوسرف  ِببـس  هک  حور  ِبارطـضا  تشز و  ِقالخا  زا  دشاب ، هدربن 

ِّدح رد  یحور  وا  ِینامـسج  ِبیکرت  ِّربدـم و  اهنیا  ِمامت  رب  هوالع  هب  دـشاب و  عمج  وا  رد  دـنامسج  حور و  ِشخب  شیاسآ  هک  کین  ِقالخا 
ملع و دـنک . یگدـنز  لاس  نارازه  هکلب  دوخ  ِعون  ِفراعتم  ِدارفا  ِربارب  نیدـنچ  هک  دراد  دادعتـسا  يزاتمم  ِدرف  نینچ  دـشاب . لامک  ِيـالعا 

ماما ِفراعتم  ِریغ  ینالوط و  رمع  نیاربانب ؛ تسا . هدـناسر  تابثا  هب  ار  نآ  ِناکما  هکلب  دـنادیمن  لاحم  ار  يزارد  ِرمع  نینچ  اهنت  هن  شناد 
یناوج و ِيورین  ِظفح  اب  ار  زارد  رایـسب  ِرمع  شناد ، ملع و  هکلب  درمـش ، يداع  لاحم  لحنیال و  ِلکـشم  کی  دـیابن  ار  مالـسلا  هیلعناـمز 

رایـسب ِرمع  هک  دـش  مزال  دوب و  يرورـض  َملاع  ِيارب  یـصخش  ِدوجو  رگا  هکنآ  رتمهم  همه  زا  دـنادیم . نکمم  ًالماک  ِرما  کی  یباداـش ،
ِدرف نینچ  ات  دنک  میظنت  يروط  ار  ناهج  ِتالولعم  للع و  هلـسلس  شنیرفآ و  ِهاگتـسد  دـناوتیم  قلطم  ِرداق  ِيادـخ  دـشاب ، هتـشاد  ینالوط 

(227 .) دهد لیوحت  دشاب  رادروخرب  مزال  ِتاعالّطا  مولع و  زا  هک  ار  یلماک 

هللا همحريرّهطم  داتسا  ِنابز  زا  تّجح  ترضح  ِرمع  هلأسم  هتکن 205 

لاس تسیود  رازه و  ِدودح  رشب  کی  دوشیم  ایآ  دنیوگیم : دیآیم ، شیپ  مالسلا  هیلعتّجح  ِترـضح  ِعوضوم  یتقو  دارفا ، زا  يرایـسب 
يّداع ِنیناوق  اب  تسا ، هدـش  عقاو  ایند  نیمه  رد  هک  يروما  ِریاس  هک  دـناهدرک  لایخ  اهنیا  تسا . تعیبط  ِنوناق  ِفالخ  رب  نیا  دـنکب !؟ رمع 
تایح ِخیرات  رد  هک  یگرزب  ِتالّوحت  ِمامت  ًالصا  تسا . راگزاس  دص  رد  دص  دسانشیم -  رشب  ِزورما  ِملِع  هک  ینیناوق  نآ  ینعی  تعیبط - 

ِيور هک  تایح  هفطن  نیلّوا  اـیآ  تسا . يداـع  ریغ  ِتـالّوحت  همه ، هدـمآ ، شیپ  ناویح -  هاـیگ و  زا  هدـنز -  ِتادوجوم  ِمومع  ِیگدـنز  و 
؟ دیآیم رد  روج  یعیبط  ِنوناق  مادک  اب  دـش  ادـیپ  نیمز  ِيور  رد  تایح  هک  رابنیلّوا  تسا ؟ یتسیز  ِمولع  ِلوصا  قباطم  هدـش ، هتـسب  نیمز 
ام نیمز  نیا  شیپ ، لاس  اهدرایلیم  رد  درذگیم . نیمز  رمع  زا  لاس  درایلیم  لهچ  دودح  هک  تسا  مّلـسم  زورما ، یملع  ِياههیـضرف  قباطم 

لاس اهدرایلیم  یملع ، ِياهنیمخت  قبط  دنک . یگدنز  نآ  يور  دناوتب  يرادناج  هک  تسا  هدوب  عنتمم  لاحم و  هک  هدوب  هتخادگ  هرک  کی 
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و دوـشیم ، ادـیپ  رادـناج  زا  هشیمه  رادـناج  دـیوگیم  مه  زورما  ملع  تسا . هدـش  ادـیپ  نیمز  ِيور  رد  رادـناج  نـیلّوا  اـت  تـسا  هتـشذگ 
نیمز ِيور  رد  هک  رادناج  نیلّوا  نآ  هک  دهدب  باوج  هتـسناوتن  زونه  ملع  دوشب . ادیپ  رادناج  ِریغ  زا  يرادناج  هک  دـهدب  ناشن  دـناوتیمن 
هفطن نیلّوا  دنیوگیم : دـعب  دـش ؟ هتـسب  هنوگچ  دـش ، هتـسب  نیمز  يور  هک  تایح  لّوا  هفطن  نآ  گرزب  ِلّوحت  نیلّوا  نآ  ینعی  دـش ، ادـیپ 
هخاش یهایگ و  هخاش  دوشیم ؛ هخاش  ود  دـسریم  هک  ياهلحرم  کی  هب  دـنکیم ، ادـیپ  لماکت  دوشیم ، ادـیپ  هک  لّولـس  نیلّوا  تاـیح و 

لّمکم رگیدـکی و  ِّدـض  اهتمـسق  یـضعب  رد  هک  يرگید ، تاصّخـشم  اب  یناویح  هخاش  و  یتاصّخـشم ، کی  اـب  یهاـیگ  هخاـش  یناویح .
ِنداد سپ  نتفرگ و  هبنج  زا  ًاصوصخم  تسین ، هایگ  دـشابن  ناویح  رگا  تسین و  ناویح  دـشابن  هایگ  رگا  تسا : بیجع  نیا  و  دـنرگیدکی ،

یگدـنز تایح و  رد  یگرزب  ِلّوحت  کی  زاب  هک  هلحرم  نیا  هک  دـنک  نایب  ار  نیا  هتـسناوتن  زونه  ملع  دراد . دوجو  اـضف  رد  هک  ییاـهزاگ 
رد رگید  لِحارم  نینچمه  و  دـش ؟ ادـیپ  ناویح  هخاش  دـش  روطچ  دـش ، ادـیپ  تابن  هخاش  دـش  روطچ  دـهدیم ؟ خر  هنوگچ  دوشیم  ادـیپ 
!؟ دنکب هیجوت  ار  نیا  هتـسناوت  ملع  زونه  رگم  رایتخا ، هدارا و  رکف و  لقع و  نیا  اب  تردق ، نیا  اب  يدوجوم  شیادیپ  ناسنا ، دوخ  شیادیپ 

تسا رتمک  دریگب ، تعیبط  ءاروام  زا  روتـسد  هک  يّدح  هب  دسرب  يرـشب  کی  هک  یحو  دوخ  رگم  تسا !؟ يداع  ِرما  کی  یحو  ِدوخ  رگم 
نونکا رشب ، هک  تسا  يزیچ  کی  تسا ، یعیبط  يّداع و  ِرما  کی  عوضوم ، نیا  ًالصا  هلاس ؟ دصیـس  رازه و  رفن  کی  ندوب  هدنز  هلئـسم  زا 

کی اب  دننک -  تسرد  یلئاسو  کی  هک  دنوریم  نیا  لابند  زورما  ياهرـشب  دشاب . هتـشاد  مه  یعیبط  نوناق  دیاش  و  دوریم ، شلابند  دراد 
ای لاس  دص  رـشب ، هک  تسا  نیا  تعیبط  ِنوناق  هک  دیوگب  دناوتیمن  یـسک  دنهد . شیازفا  ار  رـشب  ِرمع  هک  ییاهلومرف -  کی  اب  ییاهاود ،

نیا یلو  دراد ، یتایح  هرود  کی  ناسنا  ِندب  ِياهلّولـس  هک  تسا  تسرد  دنک . رمع  لاس  دـصناپ  ای  لاس و  تسیود  ای  لاس  هاجنپ  دـص و 
. دننک لیوطت  رتشیب  ای  لاس  دصناپ  ات  ار  رشب  رمع  کچوک  رایـسب  هلیـسو  کی  اب  هک  دوشب  یفـشک  يزور  دیاش  تسا . دودحم  طیارـش  رد 
، نیاربانب تسا . هداد  خر  تایح  ِيایند  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرتيّداع  زا  نیا  دنک . کش  نآ  رد  دهاوخب  ناسنا  هک  تسین  يرما  کی  نیا 

(228 .) دوش دیدرت  کش و  ِراچد  هَّللاب  ذایعلا  ای  دنک  رکف  نآ  هرابرد  دیایب  ناسنا  هک  درادن  ثحب  عوضوم ، نیا 

بلاج ياهتکن  هتکن 206 

کش رد  دندروآ و  تسد  هب  رصم  مارها  زا  لبنس  رد  ییاهمدنگ  رصم ، نوعرف  هربقم  رد  هدمآ ، لمع  هب  ناتساب  رـصم  رد  هک  ییاهيرافح 
ار هتکن  نیا  دندیـسر . رمث  هب  هدش و  روراب  زبس و  ًالماک  دنتـشاک  ناحتما  يارب  ار  اهمدنگ  هن ، ای  تسا  یقاب  اهنآ  رد  ومن  هّوق  ایآ  هک  دندوب 
وا فیرـش  رمع  زا  مدنگ  هناد  هزادنا  هب  زونه  هک  نیا  اب  نک ، لامعا  ءادفلا  هل  یحور  رظتنم  يدـهم  رـصع ، تجح  فیرـش  دوجو  ياقب  رد 

(229 .) میراد یلقن  دهاوش  یلقع و  نیهارب  یعانقا  ییاطخ و  بلطم  نیا  يارو  دنچ  ره  هتشذگن ،

ترضح رمع  ِلوط  هتکن 207 

یهلا تردق  ترـضح ، رمع  لوط  رد  لیخد  هلأسم  نیرتمهم  دناهتفگ . يرایـسب  ياهنخـس  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رمع  لوط  هرابرد 
عقاو ملاع  رد  يرایـسب  هداعلا  قراخ  ياهراک  هک  دنادیم  دـشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  میرک  نآرق  هژیو  هب  ینامـسآ  بتک  اب  یـسک  رگا  تسا .
شتآ ندش  درس  ( 230 ،) حون رمع  ِلوط  ِلیبق : زا  تسا ؛ یهلا  لازیال  تردق  زا  یکاح  یگمه  هک  هدیدرگ  رداص  يرایسب  تازجعم  هدش و 

هیلعیـسیع ترـضح  ِندش  ّدلوتم  ردپ  نودـب  ( 232 ،) اهدژا هب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ِياصع  ندـش  لیدـبت  (، 231) مالـسلا هیلعمیهاربا  ِيارب 
رداق دـهد ، ماجنا  ار  هداعلاقراخ  ِياهراک  نیا  تسا  رداق  دـنوادخ  رگا  اهنیا . ِلاـثما  و  ( 234) هراوهگ رد  وا  نتفگ  نخـس  و  ( 233) مالسلا

ینـالوط رمع  زا  اهیـضعب  هک  دوشیم  مولعم  زین  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اـب  دراد . هگن  يداـمتم  ياـهلاس  زین  ار  دوـخ  ِّیلو  تّجح و  تسا 
دوخ موق  نایم  رد  لاـس   950 نافوط ، زا  لـبق  هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلعحون  ترـضح  هراـبرد  هنومن  ناونع  هب  دنتـسه ، هدوب و  رادروخرب 

ترضح هرابرد  نینچمه  دناهتشون . لاس  ات 2500  ار  ترـضح  نآ  رمع  ِلوط  تدم  خیرات ، رد  دوب . هدـنز  زین  نافوط  زا  سپ  و  ( 235) هدوب
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وا دنوادخ  دومرف : هتسناد و  دودرم  ار  نانآ  رظن  میرک  نآرق  میاهتشک ، هتخیوآ و  راد  هب  ار  وا  ام  دنتفگ : نایدوهی  یتقو  مالـسلا  هیلعیـسیع 
ترـضح روهظ  زا  سپ  تسا و  نامـسآ  رد  هدنز  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  میراد  تایاور  رد  اِذل  ( 236 .) تسا هدرب  نامـسآ  هب  ار 

یگدنز و هرابرد  نادنمشناد  هک  یبتک  رتشیب  رد  نینچمه  دناوخیم و  زامن  ترضح  رس  تشپ  هدش و  لزان  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلعيدهم 
دناهدرک و طبض  دناهتشاد ، ینالوط  رمع  هک  ار  يدارفا  یماسا  هداد و  صاصتخا  نیرّمعم  هب  ار  یباب  دناهتشون  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو 

رمع کی  يارب  هناگادج  ناسنا ، ندب  ياضعا  مامت  هکلب  تسین ، لاس  داتـشه  داتفه و  هب  دودحم  ناسنا  رمع  یکـشزپ ، ملع  رظن  زا  هرخالاب 
تباث هرخالاب  هدومن و  یناوارف  تاعلاطم  تادوجوم ، ریاس  اب  ناسنا  رمع  هسیاقم  ماقم  رد  نادنمـشناد  زا  یکی  تسا . هدـش  هتخاس  ینـالوط 

، ناسنا یناگدنز  تّدم  ِيارب  دـیوگیم : ناکـشزپ  زا  یکی  ( 237 .) دـنک رمع  لاس  نارازه  هک  هدـش  هتخاس  نآ  يارب  یمدآ  ندـب  هک  درک 
. تسا هدش  عقاو  مه  دراد و  ناکما  مه  رمع  لوط  همه ، نیا  اب  سپ  ( 238 .) تسا هدشن  نیعم  دشاب ، لاحم  نآ  زا  زواجت  هک  يّدح 

يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ  ِنابز  زا  ترضح  ِرمع  هتکن 208 

یتروص رد  دشاب  هدرک  رمع  نرق  هدزاود  هب  کیدزن  نونک  ات  دیاب  بیاغ  ماما  هفیاط ، نیا  داقتعا  قبط  هک  دننکیم  ضارتعا  هعیش  نیفلاخم 
لباـق نیا  زا  رتـشیب  يزارد و  نیا  هب  رمع  هّتبلا  تسا و  داعبتـسا  هب  ضارتـعا  ياـنب  خـساپ : دـنکیمن ؟ يزارد  نیا  هب  رمع  ناـسنا  زگره  هـک 

مهیلعتیب لها  هّمئا  ِرئاس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  بیاغ  ماما  صوصخ  رد  هک  يراـبخا  هب  هک  یـسک  یلو  دـشابیم  داعبتـسا 
زا ریغ  تداع  قرخ  هتبلا  دننکیم . یفرعم  تداع  قرخ  قیرط  هب  ار  بیاغ  ماما  یگدنز  عون  دید  دهاوخ  دیامن ، هعجارم  هدـش  دراو  مالـسلا 

ناهج رد  هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تابثا  ناوتیمن  زگره  اریز  درک ؛ یفن  ار  تداع  قرخ  ناوتیمن  زگره  ملع  هار  زا  تسا و  لاـحم 
اهنآ لامعا  راثآ و  ای  میرادن ، ربخ  اهنآ  زا  ام  هک  یبابسا  رگید  میسانشیم و  میاهدید و  ار  اهنآ  ام  هک  دنتسه  ییاهنامه  اهنت  دننکیم  راک 

هک دـیآ  دوجو  هب  یلماوع  بابـسا و  رـشب ، زا  يدارفا  ای  يدرف  رد  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  درادـن . دوجو  میاهدـیمهفن ، اـی  میا ، هدـیدن  ار 
یهار ندرک  ادیپ  زا  نونکات  یکـشزپ  ناهج  هک  تساجنیا  زا  دیامن و  نیمأت  ناشیا  ِيارب  هلاس  رازه  نیدـنچ  ای  رازه  ینالوط  رایـسب  يرمع 

بجوم هب  هک  مالـسا  تیحیـسم و  تیمیلک و  دـننام  نییّلم  زا  ضارتعا  نیا  تسا . هدـشن  سویأـم  دـیمون و  ینـالوط ، رایـسب  ياـهرمع  يارب 
(239 .) تسا روآتفگش  رایسب  دنراد ، لوبق  ار  ادخ  ناربمغیپ  تازجعم  تداع و  قرخ  ناشدوخ ، ینامسآ  ياهباتک 

نیرّمعم  210 هتکن 209 /

مدآ 930 هلمج : زا  تسا  هتشاگن  ار  نانآ  رمع  تّدم  هدرب و  مان  دوخ  ِباتک  رد  ار  دناهتشاد  ینالوط  رمع  هک  يدارفا  زا  ياهّدع  يدوعـسم ،
، لاس حلاشوتم 960  لاس ، سیردا 300  لاس ، طول 732  لاس ، لئالهم 700  لاس ، نانیق 920  لاس ، شونا 960  لاـس ، ثیش 912  لاس ،

داع لاس ، رماع 800  نب  رمع  لاـس ، ای 900  دیـشمج 600  لاس ، ثرمویک 1000  لاـس ، میهاربا 195  لاـس ، حون 950  لاـس ، کمل 790 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک  هدومرف  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  میناوخیم  زین  یتـیاور  رد  ( 240 .) لاس  1200

هیلعمیهاربا نب  لیعامسا  لاس و  مالسلا 175  هیلعمیهاربا  لاس و  مالـسلا 2500  هیلعحون  درک و  یناگدنز  لاس  رشبلاوبا 930  ِمدآ  دومرف :
هیلعیسوم لاس و  مالسلا 120  هیلعبوقعی  نب  فسوی  لاس و  قاحسا 120  نب  بوقعی  لاس و   180 میهاربا نب  قاحسا  لاس و  مالسلا 120 

هیلعدواد نب  نامیلـس  دوب و  لاس  لهچ  وا  یهاـشداپ  هک  لاـس  مالـسلا 100  هیلعدواد  لاس و  مالـسلا 133  هیلعنوراه  لاس و  مالسلا 126 
(241 .) درک یناگدنز  لاس  مالسلا 712 

یعقاو ریغ  ِياهيدهم  هتکن 211 

ریغ ياهيدهم  ِناتـساد  هب  ناوتیم  هیـضق  نیا  ِدهاوش  زا  تسا . هدوب  یمّلـسم  ِرما  مالـسا  ِردص  رد  هدوب و  راد  هشیر  يرما  تیودـهم  ِلصا 
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بلج دراوم  نیا  زا  یخرب  هب  ار  امـش  هّجوت  ریز  رد  دومن . هراشا  تسا ، تبث  خـیراوت  رد  ناـنآ  یماـسا  هدـش و  ادـیپ  هتـشذگ  رد  هک  یعقاو 
. دشابیم بئاغ  يوْضَر   » هوک رد  تسا و  هدرمن  دنیوگیم  دناهتـشادنپ . يدهم  ماما و  ار  هیفنح  نب  دّمحم  نیملـسم ، زا  یهورگ  : » مینکیم

بئاغ يدهم  ار  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دّـمحم  هیدوراج ، زا  یهورگ  ( » 242 «.) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  نیا  زا  دـعب 
(244 «.) دننادیم بئاغ  هدنز و  يدهم و  ار  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  هیسووان  ( » 243 «.) دنربیم رس  هب  شروهظ  ِراظتنا  رد  دنرادنپیم و 

لدع زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  ًادعب  بانج  نآ  هک  دنراد  هدیقع  دنرادنپیم و  بئاغ  هدنز  ماما  ار  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  هیفقاو ، »
هدـش هداد  يو  هب  گرم  ِتبـسن  هیقت  ِباب  زا  هکلب  هدـشن  توف  لیعامـسا  هک  دـنراد  هدـیقع  هیلیعامـسا  زا  یهورگ  ( » 245 «.) دنکیم داد  و 
یلع ماما  زا  دعب  هک  دنراد  هدیقع  هیدّمحم  هقرف  «. » دننادیم دوعوم  ِيدهم  هدنز و  ار  مالـسلا  هیلعرقاب  ِترـضح  هیرقاب ، هقرف  ( » 246 «.) تسا
هدرک تافو  شردـپ  ِتایح  رد  هک  نیااـب  دـننادیم ، دوعوم  ِيدـهم  هدـنز و  ار  وا  تسا . ماـما  یلع ، نب  دّـمحم  شدـنزرف  مالـسلا  هیلعیقن 

هَّللادبع هیمشاه ، زا  ياهقرف  ( » 247 «.) دوعوم يدهم  تسوا  هک  هتـشاد  يدنزرف  مالـسلا  هیلعنسحلا  نب  تجح  دنیوگیم : هیزاوج  «. » تسا
لیعامسا نب  دّمحم  هیکرابم ، زا  یهورگ  ( » 248 «.) دنربیم رـس  هب  شروهظ  ِراظتنا  رد  دنرادنپیم و  بئاغ  هدنز و  ِماما  ار  يدنک  برح  نب 

زا رپ  ار  ایند  ددرگیمرب و  ًادعب  تسا . هدومن  دوعـص  نامـسآ  هب  دیزی  هک : دـنراد  هدـیقع  هیدـیزی  ( » 249 «.) دنرادنپیم بئاغ  هدـنز  ِماما  ار 
هک تسا  يدهم  هب  بّقلم  هَّللادبع  نب  دّمحم  نامه  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  يدهم  نیا  دنیوگیم : هیلیعامـسا  ( » 250 «.) دنکیم داد  لدع و 

تسوا تسا و  هدنز  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دنیوگیم : هیماما  زا  یهورگ  ( » 251 «.) دیسر تنطلس  هب  برغم  رـصم و  ِتکلمم  رد 
هدرم دنیوگیم : يرگید  هورگ  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  ًادـعب  هک  دربیم  رـس  هب  تبیغ  ِتلاح  رد  نونکا  مئاق و 

يدهم ار  لیعامـسا  نب  دّـمحم  هطمارق  ( » 252 «.) تسا گرم  زا  دـعب  ِمایق  مئاق ، ِینعم  اریز  دـنکیم ، ماـیق  دوشیم و  هدـنز  ًادـعب  یلو  تسا 
هدنز ماما  ار  یناسارخ  ملسموبا  همیلسمیبا ، هقرف  ( » 253 «.) دنکیم یگدنز  مور  ِدالب  رد  تسا و  هدنز  هک  دنراد  هدیقع  دـننادیم و  دوعوم 

رد نونکا  هدش و  هدنز  ندرم ، زا  دعب  دنیوگیم : دننادیم و  يدهم  ار  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  یهورگ  ( » 254 «.) دنرادنپیم بئاغ 
(255 «.) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  ًادعب  دنکیم . یگدنز  تبیغ  ِتلاح 
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نسح مّود ، نسح  ینعی  ینثم ؛ نسح  دنتفگیم  وا  هب  اذِهل  و  تسا ، ناشدوخ  ِمسا  مه  هک  نسح  مان  هب  دنراد  يرسپ  مالسلا  هیلعنسح  ماما 
همطاف ینثم و  نسح  زا  تسا . یّنثم  نسح  ِنز  نیسحلا  تنب  همطاف  تسا . مالسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادبعابا  ِداماد  مّود ، ِنسح  نیا  نسحلا . نب 

دشیم و لصّتم  ارهز  ِترضح  ریما و  ِترـضح  هب  ردام  ِفرط  زا  مه  رـسپ ، نیا  نوچ  هَّللادبع و  ِمان  هب  دوشیم  ّدلوتم  يرـسپ  نیـسحلا  تنب 
ِیمطاف کی  ضحم و  ِيولع  یکی  هک  یـسک  هَّللادبع ، ینعی  دنتفگیم . ضحم » هَّللادبع   » وا هب  دوب  ِصلاخ  یلیخ  مه  و  ردـپ ، فرط  زا  مه 

هب یکی  دراد ؛ ینارسپ  ضحم » هَّللادبع  . » ردام زا  مه  دَربیم و  مالسلا ] اهیلعهمطاف  مالـسلا و  هیلعیلع  هب   ] تبـسن ردپ  زا  مه  تسا ، ضحم 
نب دّـمحم  . » يرمق يرجه  هنـس 130  ِدودـح  رد  ینعی  تسا . يوما  هرود  ِرخاوا  اب  نراـقم  اـهنیا  ِناـمز  میهاربا . ِماـن  هب  یکی  دّـمحم و  ِماـن 
نیا دـندرک . مایق  ینـسح  ِتاداس  يوما ، ِدـهع  ِرخآ  رد  تسا . فورعم  هیکز » ِسفن   » ماـن هب  هک  تسا  یفیرـش  ِدرم  رایـسب  ضحم » هَّللادـبع 

ياهسلج رد  زین  ار  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  دندرک . تعیب  ضحم  هَّللادبع  نب  دّمحم  اب  مه  اهیساّبع  یّتح  دراد . یلّـصفم  ِنایرج  هیـضق 
هک مه  امـش  مینک ؛ تعیب  ضحم  نب  هَّللادبع  نب  دّـمحم  اب  میهاوخیم  همه  مینکب و  مایق  میهاوخیم  ام  دـنتفگ  ناشیا  هب  دـندرک و  توعد 

ِناونع هب  دنک  مایق  دهاوخیم  دّمحم  رگا  تسیچ ؟ راک  نیا  زا  امش  ِفده  دومرف : مالسلا  هیلعماما  دینک . تعیب  وا  اب  دیتسه ، نیینیسح  دیس 
ِيدـهم وا  هک  ناونع  نیا  هب  دـنک  مایق  دـهاوخیم  رگا  اّما  میامنیم ، شدـییأت  منکیم و  یهارمه  وا  اب  نم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ِيارب بلطم  يدودح  ات  دیاش  منکیمن . دـییأت  زگره  نم  و  تسا ، رگید  ِسک  تسین ، وا  تّما  نیا  ِيدـهم  دـنکیم ، هابتـشا  تسا  تّما  نیا 
دنتفگیم مدرم  ( 256 ،) تشاد شاهناش  رد  مه  لاخ  کی  دوب ، ربمغیپ  مسا  مه  اریز  دوب ، هدش  هابتـشا  مه  ضحم  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  ِدوخ 
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تعیب تّما » ِيدهم   » ِناونع هب  دندرک ، تعیب  وا  اب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  تسا . تّما  ِيدـهم  وا  هک  دـشاب  نیا  ِتمالع  مه  لاخ  نیا  دـنکن 
دوب حلاص  یکدنا  درکیم و  مایق  یسک  یتقو  هک  تسا  هدوب  یعطق  نیملسم  ِنایم  رد  ردقنآ  تّما  ِيدهم  هلأسم  هک  دوشیم  مولعم  دندرک .
روـج نیا  تفگیمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا  تسا و  هتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تـسا  ییيدـهم  ناـمه  نـیا  دـنتفگیم :

(257 .) دشیمن
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هلمج زا  نیخّروم و  دراد . ماـن  یـساّبع  ِيدـهم  هک  یـساّبع  هفیلخ  نیمّوـس  روـصنم ، رـسپ  تسا ، يدـهم  شَمـسا  یـساّبع  ِياـفلخ  زا  یکی 
دناوتب هکلب  دنکب ، یسایس  هدافتسا  تساوخیم  هکنیا  ِيارب  تشاذگ  يدهم »  » ار شرـسپ  ِمسا  ًاصوصخم  روصنم  هک  دناهتـشون  رتسمراد » »

نیبلاّطلا و لتاقم  باتک  رد  اذـل  و  تسا ، نم  رـسپ  دـیتسه  وا  ِراظتنا  رد  امـش  هک  يايدـهم  نآ  دـیوگب  دـهدب و  بیرف  ار  مدرم  هّدـع  کی 
يدرم اب  زور  کی  درکیم ]. فارتعا  بلطم  نیا  ندوب  غورد  هب   ] دـشیم وربور  شدوخ  صاخ  ناکیدزن  اب  هک  یهاـگ  دناهتـشون ؛ نارگید 
ِيدهم نم  دیوگیم  تفگ : دیوگیم ؟ هچ  ضحم  هَّللادبع  نب  دّـمحم  نیا  تفگ : دـش ، وربور  دوب  شَناکیدزن  زا  هک  هبیتق  نب  ملـسم  مان  هب 
ِيدهم : » تفگیم دشیم ، وربور  هک  يرگید  ِدارفا  کی  اب  یهاگ  یلو  نم ! رـسپ  هن  تسا  تّما  ِيدـهم  وا  هن  دـنکیم ، هابتـشا  تفگ : متّما .
هدیسر دایز  مرکا  ربمغیپ  زا  يدهم  ِتایاور  سب  زا  هک  تسا  بلطم  نیا  زا  یکاح  ایاضق  نیا  تسا .» نم  رـسپ  تّما  ِيدهم  تسین ، وا  تّما ،

دنروآ و تسد  هب  يرتشیب  ِتاصّخـشم  ات  دندرکیمن  قیقحت  ًالماک  هک  دشیم  یمدرم  ِهابتـشا  ِبابـسا  بلطم  نیمه  دوب ، مدرم  ِتسد  رد  و 
(258 .) تسا تّما  ِيدهم  نیا ، هک  دندرکیم  ادیپ  نامیا  دوز 
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هلأسم ات  دندوب ، اهنیا  ِیماح  ادتبا  هک  ساّبعلا  ینب  درک . تعیب  ضحم  هَّللادبع  نب  دّمحم  اب  نالجع  نب  دّـمحم  ِمان  هب  هنیدـم  ياهقف  زا  یکی 
وا هک  دش  تباث  درک ، قیقحت  تساوخ ، ار  هیقف  ِدرم  نیا  روصنم  دنتشک . ار  ینسح  ِتاداس  مه  دعب  دنتفرگ ، ار  تفالخ  دمآ ، شیپ  تفالخ 

ِءاهقف دناهتـشون  دوش . هدیرب  دـیاب  تسا  هدرک  تعیب  نم  ِنمـشد  اب  هک  یتسد  نیا  تفگ  دـنربب . ار  وا  ِتسد  داد  روتـسد  تسا . هدرک  تعیب 
، تایاور هب  ِملاع  هیقف و  تسا  يدرم  وا  درادن ، ریصقت  وا  هفیلخ ! هک  دنتفگ  روجنیا  ناِشتعافـش  رد  دندرک و  تعافـش  دندش و  عمج  هنیدم 
رد مینیبیم  ام  دوبن . وت  اب  ینمشد  وا  ِدصق  ّالا  درک و  تعیب  وا  اب  اِذل  تسا و  تّما  ِيدهم  ضحم ، هَّللادبع  نب  دّمحم  هک  درک  لایخ  درم  نیا 

یثداوح مینیبیم  میوریم  شیپ  هرود  هب  هرود  هک  روجنیمه  ام  تسا . یعطق  مهم و  رایسب  لئاسم  زا  دوعوم ، يدهم  ِعوضوم  مالسا ، ِخیرات 
دنتفریم ایند  زا  هک  یتقو  ام  هّمئا  زا  يرایـسب  تسا . هدوب  دوعوم  يدـهم  روهظ  هب  داـقتعا  نیمه  شأـشنم  هک  هدـش  ادـیپ  مالـسا  خـیرات  رد 
هیلعمظاک یـسوم  ماما  ِترـضح  هب  عجار  رما  نیا  تسا . تّما  يدهم  دیاش  تسا ، هدش  بیاغ  دیاش  تسا ، هدرمن  دیاش  دـنتفگیم  ياهّدـع 

زا یضعب  هب  عجار  و  تسه ، مه  مالسلا  هیلعقداص  ِترضح  هب  عجار  ًارهاظ  تسه ، مالسلا  هیلعرقاب  ِترضح  هب  عجار  یّتح  تسه ، مالـسلا 
(259 .) تسه زین  رگید  هّمئا 

ینامسآ بتک  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

فالختسا هتکن 215 

َّنَنِّکَمَیلَو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْسَیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   » هک تسا  هدمآ  نآرق  رد 
؛ َنوُقِساَْفلا ْمُه  َِکَئلْوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًائیَـش  ِیب  َنوُکِرْـشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل 
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نانچ دزاس ، ناراکدب ) رافک و   ) نیزگیاج نیمز  رد  هک  هداد  هدعو  دنرادرک  تسرد  رواب و  ادخ  هک  ار  امـش  زا  هورگ  نآ  دـنوادخ  ( 260)
مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  هب  طوبرم  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب  تخاس .» ناراّبج )  ) نیزگیاج ار  لیئارـسا ) ینب   ) یناسک زین  نیا  زا  شیپ  هک 

دـشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنکیم ، داد  لدعزا و  رپ  ار  نیمز  هک  هدومرف  هداد و  ربخ  شروهظ  زا  رتاوتم ، رابخا  هک  تسا 
(261 .) تسا مالسلا  مهیلعهّمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  هب  دارم  و 

ینآرق ياهشیدنا  هتکن 216 

، مامت تیعطاق  اب  هک  تسا  دیجم  نآرق  نیا  دراد . ینآرق  هشیر  ملظ ، لطاب و  يورین  رب  تلادع  حلص و  قح و  يورین  ییاهن  يزوریپ  هشیدنا 
و ( 264) هشیمه يارب  نارابج  ناراکمتـس و  تسد  ندـش  هاتوک  ( 263) نیقّتم ناـحلاص و  یعطق  هبلغ  ( 262) یمالـسا نامیا  ییاهن  يزوریپ 

(266 .) تسا هداد  دیون  ار  ( 265) تیرشب هنادنمتداعس  ناشخرد و  هدنیآ 

مالسا ِیلومشناهج  هتکن 217 

نآرق دننک ، یناهج  ار  اهالاک  ِریاس  هک  تسا  نیا  نانآ  شـشوک  یعـس و  ای  دـنایناهج ، تعنـص  ای  یناهج  تراجت  ِددـص  رد  نارگید  رگا 
ای ِساّنِلل » ًۀَّفاک   » ای َنیَِملاْعِلل » ًاریِذـَن  » اـی ِرْـشَْبِلل » يرکذ  اـّلإ  َوُه  اـم   » ِناونع هب  درک و  یفرعم  لومـش  ناـهج  ار  مالـسا  روهظ ، هعیلط  رد  میرک 

مایپ نیا  مناسریم . امـش  عالطا  هضرع و  هب  ار  یناهج  مایپ  نم  دومرف : شلوزن  هعیلط  رد  نآرق  دومن . حرطم  نآ  دـننام  و  َنیَِملاْعِلل » ًۀَـمْحَر  »
(267 .) دسریم رمث  هب  ءانثلا -  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  رظتنم -  ِدوعوم  ِدوجوم  يدهم  كرابم  تسد  هب  یناهج 

نآرق ِشزومآ  هتکن 218 

هب ار  مدرم  ییاهرداچ ، ییاپرب  اب  دناهدمآ و  درگ  هفوک  دجـسم  رد  هک  منیبیم  ار  منایعیـش  ایوگ  دنیامرفیم : مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤم  ریما 
هیلعیلع نایعیش  هک  منیبیم  ایوگ  : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 268 .) دنهدیم شزومآ  دوب ، هدـش  لزان  نآرق  هک  یبیترت  نامه 

(269 «.) دنهدیم شزومآ  ار  مدرم  دنراد و  تسد  رد  ار  اهنآرق  مالسلا 

دوعوم ِتراشب  نآرق و  هتکن 219 

كرابم روهظ  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح  سدقم  دوجو  هب  ار  تایآ  نآ  ینید  نایاوشیپ  هک  هدش  دراو  میرک  نآرق  رد  يدّدـعتم  ِتایآ 
ماما رب  نیقیرف ، ثیداحا  دانتسا  هب  ار  میرک  نآرق  زا  هیآ  لهچ  دص و  کی  هب  کیدزن  بتک ، یخرب  دناهدرک . لیوأت  ریسفت و  ترـضح  نآ 

(270 .) دناهدرک قیبطت  مالسلا  هیلعيدهم 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 220 

دنتسه و بلاطیبا  نب  یلع  ِنایعیش  نیقّتم ، دندومرف : ( 271 «) بیَْغلِاب َنونِمؤی  َنیذَّلا  نیقَّتُْمِلل * ًيدُه   » هیآ ِریسفت  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما 
(272 .) تسا بیاغ  ِتّجح  بیغ ،

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 221 

سرت لیبق  زا  ییاهزیچ  هب  ار  امـش  ام  ( 273 (؛ َنیِِرباَّصلا ْرَِّشبَو  ِتاَرَمَّثلاَو  ِسُفنَْألاَو  ِلاَْومَْألا  ْنِم  ٍصْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفْوَْخلا  ْنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  »
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هیلعقداص ماما  دنتسه .» مدق  تباث  ابیکـش و  هک  اهنآ  هب  هدب  هدژم  و  مییامزآیم ، تالوصحم  اهناج و  لاوما و  رد  یتساک  یگنـسرگ و  و 
نآ مدرک  ضرع  دوب » دـهاوخ  نینمؤـم  ناـحتما  يارب  ییاـهتمالع  مالـسلا  هیلعمئاـق  ندـمآ  زا  شیپ  : » دوـمرف هیآ  نیا  ِریـسفت  رد  مالـسلا 

شهاک تسا و  یگنسرگ  ببـس  هک  اهخرن  نتفر  الاب  تسا و  هرهلد  سرت و  ببـس  هک  نوگانوگ  ِياهيرامیب  : » دومرف تسیچ ؟ اهتمالع 
هک اهنآ  هب  عقوم  نآ  رد  سپ  تسا . ناراب  ندـماین  هک  تـالوصحم  رد  صقن  تسا و  ناوارف  ریم  گرم و  یطحق و  هک  اـهناج  لاوما و  رد 
نآ لیوأت  دنا ، ملع  رد  خسار  هک  اهنآ  زج  سک  چیه  تسا و  هیآ  لیوأت  نیا  : » دومرف هاگ  نآ  هدـب .» هدژم  دـننامیم ، تباث  ام  هب  هدـیقع  رد 

(274 «.) ملع رد  ناخسار  مییام  دننادیمن و  ار 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 222 

اهنامـسآ و رد  هچ  نآ  هک  نآ  اب  دـنیوجیم ؟ ار  ادـخ  نید  زج  اـیآ  ینعی : ( 275 (؛. ... ِتاَوَمَّسلا ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  َنوـُْغبی  ِهَّللا  ِنیِد  َریَغَفَأ  »
ترضح هرابرد  هیآ  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلعمظاک  ماما  دنوشیم .» هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  دنتسه و  وا  میلست  هاوخان  هاوخ و  تسا ، نیمز 

نابئاص و اراصن و  دوهی و  هب  ناهج ، برغ  قرش و  رد  ار  مالسا  سدقم  نییآ  دوش ، رهاظ  وا  هک  یماگنه  تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلعمئاق 
(276 ... «.) درادیم هضرع  نارفاک  نادترم و  نادحلم و 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 223 

زونه هیآ  نیا  لیوأت  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  دنامن .» یقاب  ياهنتف  ات  دـیگنجب  نارفاک  اب  ( 277 (؛ ٌۀَنِتف َنوکت  یّتَح ال  مُهوِلتاق  َو  »
(278 «.) دوب دهاوخ  ام  مئاق  مایق  نامز  رد  نیا  و  تسا ... هدماین 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 224 

نایدا مامت  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  قح  ینید  تیادـه و  اـب  ار  شربماـیپ  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  279 ؛)  ..«.) يدهلِاب ُهلوسَر  َلسرأ  يذـّلا  َوه  »
یلصدّمحم لآ  يدهم  جورخ  ماگنه  هب  هکرابم  هیآ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دنـشاب .» دونـشخان  ناکرـشم  هچ  رگا  دنادرگ ، زوریپ 

(280 .) دباییم قّقحت  هلآو  هیلع  هللا 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 225 

لیوأت رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیتسه .» نمؤم  رگا  تسا ، رتهب  امـش  يارب  ادخ  هدنامیقاب  اهنت  ( 281 «) نینِمُؤم ُمْتنُک  ْنإ  مَُکل  ٌریخ  هَّللا  ُتیقب  »
هفیرـش هیآ  نیا  دوـشیم  يراـج  شکراـبم  ناـبز  رب  هک  ینخـس  نیلّوا  دوـش ... رهاـظ  يدـهم  هک  یماـگنه  : » دـنیامرفیم هفیرـش  هیآ  نـیا 

(282 .) تسا

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 226 

دوخ تایآ  اـب  ار  یـسوم  اـنامه  ( 283 (؛... هَّللا ِماـیَِأب  مهرَّکَذ  َو  روـّنلا  یلِإ  ِتاـملُّظلا  َنـِم  کـموَق  جرخَأ  نَأ  اـِنتایِآب  یـسوم  اْنلَـسْرَا  دََـقل  َو  »
هیلعرقاب ماما  زا  نک .» يروآ  دای  اهنآ  هب  ار  هَّللا » مایا   » ادـخ ياهزور  و  روایب ، نوریب  رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میداتـسرف ،

(284 «.) تمایق زور  تعجر و  زور  مالسلا  هیلعمئاق  مایق  زور  تسا : زور  هس  دنوادخ  ِياهزور  : » دندومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 227 
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ِتقو : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  ( 285 «) ِمولعملا ِتقولا  ِموی  یلإ  َنیرظنُملا *  َنم  َکَّنءاَـف  َلاـق  َنوـثَعبی * ِموـی  یلإ  ینرظنأَـف  ِّبر  َلاـق  »
(286 «.) تسام مئاق  ِمایق  ِزور  مولعم ،

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 228 

ِثراو ءایلوا ، ام  دش و  هتشک  مولظم  مالسلا  هیلعنیسح  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 287  ... «.) ًاناَْطلُس ِهِیلَِول  اَْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو  »
مئاق روصنم ، : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 288 .) درک دهاوخ  مایق  مالـسلا  هیلعنیـسح  ِیهاوخنوخ  هب  ام ، مئاق  و  میتسه ، وا  ِنوخ 

(289 «.) دنکیم مالسلا  هیلعنیسح  ِیهاوخنوخ  هب  مادقا  دیامن ، روهظ  نوچ  تسا و  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 229 

ار تماـیق  اـی  باذـع  زا  دوشیم  هداد  هدـعو  ناـنآ  هب  هچ  نآ  هک  یتقو  اـت  ( 290 (؛... َۀَـعاَّسلا اَّمِإَو  َباَذَْـعلا  اَّمِإ  َنوُدَـعوی  اَم  اَْوأَر  اَذِإ  یَّتَح  »
(291 «.) تسا مئاق  ِمایق  ۀعاس ، زا  روظنم  : » دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  دننیبب .»

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 230 

يور رد  هک  یناـنآ  رب  میاهدرک  هدارا  اـم  و  ( 292 «.) َنِیثِراَْولا ْمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  »
مالـسلا اـمهیلعقداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  میهد .» رارق  نیمز  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  اـهنآ  هداـهن و  ّتنم  دـناهدش ، هدیـشک  فعـض  هب  نیمز 

(293 ...«.) دوشیم رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  يرمالابحاص  ِصوصخم  هکرابم  هیآ  نیا  : » دندومرف

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 231 

ماما درادن .» يدوس  نارفاک  ِيارب  ندروآ  نامیا  رگید  يزوریپ ، ِزور  ربمایپ ! يا  وگب  ( 294 (؛... ْمُُهناَمیِإ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَفنی  َال  ِْحتَْفلا  َمْوی  ُْلق  »
(295 ...«.) دوشیم حتف  مالسلا  هیلعمئاق  ِتسد  هب  ایند  هک  تسا  يزور  حتفلا ، موی  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  رفعج 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نآرق و  هتکن 232 

لآ مئاق  ِّقح  رد  هیآ  نیا  : » دندومرف هفیرش  هیآ  نیا  ِریسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 296 «) ًادیهش هَّللاب  یفک  هِّلک و  نیّدلا  یلع  ُهرهظِیل  »
(297 ...«.) تسا هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

ادخ ِتّجح  هتکن 233 

لمع : » وگب ( 298 «) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اِمب  ِبَنیَف  مُُکئّ ِةَداـهَّشلاَو  ِبیَْغلا  ِِملاـع  َیلِإ  َنوُّدَُرتَسَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَـسَف  اُولَمْعا  ِلـُقَو  »
امش و  دیوشیم ؛ هدنادرگزاب  راکشآ ، ناهن و  ياناد  يوس  هب  يدوز ، هب  و  دننیبیم ! ار  امش  لامعا  نانمؤم ، وا و  هداتـسرف  دنوادخ و  دینک !

، دمهفیم یفاص  رکف  قوذ و  ره  هک  تساجنیا  دننایک ؟ نونمؤم »  » زا روظنم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دهدیم »! ربخ  دیدرکیم ، لمع  هچنآ  هب  ار 
. دناعلطم ملاع  نیا  نطاب  زا  هک  دنتسه  یناسک  ینعی  دنراد ، رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  فیدر  رد  ادخ و  رانک  رد  نونمؤم  یتقو 
: دنیامرفیم دننایک ؟ نونمؤم  هک  دنـسرپیم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتقو  ام ، هفیرـش  ثیداحا  رد  هک  تساذل  دننیبیم و  ار  لامعا  اهنآ 
ره رد  ادـخ  تّجح  فیرـش ، ثیداحا  ِبجوم  هب  نآرق و  ِبجوم  هب  سپ  مینیبیم . ار  لامعا  هک  مییام  هدرک ، دـصق  ار  اـم  ادـخ  ینَع  اـنایإ  »
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مه ام  تایاور  رد  هتکن  نیا  اهناسنا و  همه  اب  هکلب  نانمؤم  هعیـش و  اـب  طـقف  هن  دراد ، تیرـشب  هعماـج  اـب  گـنتاگنت  هطبار  ناـمز  رـصع و 
 - رـصع ماما  هرابرد  ُُهلوُسَرَو » ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَـسَف   » هکراـبم هیآ  نیا  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هک  تسا  یفیرـش  ثیدـح  تسه .

َّکِبَر ُتَِملَک  ْتَّمَتَو  : » دوب هدش  هتـشون  وا  تسار  يوزاب  رب  تشاد  هام  راهچ  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یتقو  دنیامرفیم : ءادفلا -  هل  انحاورا 
نایب و رد  دش . مامت  مالـسلا  مهیلعهّمئا  مرکا و  ربمغیپ  ندمآ  اب  ادخ  توعد  ینعی  تسادخ ؛ توعد  اجنیا  رد  هملک » « ؛) 299 «) ًالْدَعَو ًاقْدِص 

ماما زا  تسا . هدیـسر  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  یفلتخم  ِثیداحا  هنیمز  نیا  رد  هّتبلا  دننیبیم . ار  لامعا  نانآ  هنوگچ  هک  تسا  يرگید  ِثیدح 
نیا دوریم .» الاب  شیولج  رد  رون  زا  يدومع  کی  ادخ  ّیلو  رون ؛» نم  دومع  هل  عفُر  : » دنیامرفیم هک  تسا  ثیدـح  نیا  مالـسلا  هیلعاضر 
هدنب زا  لَثَم  نیا  دـنیبیم . ار  قیالخ  مامت  مهلامعا » قئالخلارظنی و   » دـنکیم هاگن  دومع  نیا  هب  یتقو  نامـسآ ، ات  تسا  نیمز  زا  رون  دومع 

دمهفیم دز  هک  کنیع  یلو  دنیبیم  مجح  کی  تروص  هب  طقف  ار  رود  تسا  نیبکیدزن  شمـشچ  هک  یـسک  تسین . ثیدح  رد  تسا و 
هدز ام  لـباقم  رون  زا  يدومع  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  تسا . ياهداـس  لَـثَم  کـی  نیا  تسا ، ربخ  هچ  تسیچ و  تسیک و  هک 
ّیلو هک  یتقو  ّیلوت  نیح  هینیع  بصن  هَّللارما  لزنی   » دـنیامرفیم دـعب  هتکن ، کی  نیا  مینیبیم . ار  اهنآ  لامعا  قیالخ و  ماـمت  اـم  دوشیم و 

ار ملاع  ادخ و  ردق  اضق و  مامت  ینعی  دوشیم ؛ لزان  رون  دومع  نیمه  رد  ادخ  رما  دش ، ادخ  تجح  دیـسر و  تماما  تیالو و  ماقم  هب  ادخ 
فرط کی  زا  دنیبیم ، ار  دوعص  سوق  وس  کی  زا  ار و  لوزن  سوق  فرط  کی  زا  دنکیم . اشامت  هدرک ، لزان  هتـساوخ و  دنوادخ  هچنآ  و 

هیآ نیا  ـالاح  بوخ  دـنیبیم . ادـخ  ّیلو  ار  نیا  دوریم و  ـالاب  هچ  نیمز  زا  فرط  کـی  زا  دوشیم و  لزاـن  هچ  ـالاب  ملاـع  زا  هک  دـنیبیم 
شقن ءادـفلا -  هل  انحاورا  نامز -  ماما  ِتسار  ِيوزاـب  رب  یگهاـم  راـهچ  ِّنس  رد  تسا  حرطم  نآ  ِشوح  لوح و  رد  یثیداـحا  هک  هکراـبم 
يارفُس طسوت  ادخ  توعد  وا  سدقا  دوجو  هلیسو  هب  دنکیم ، هدهاشم  تسه  هک  ار  هچنآ  مامت  ترضح  هک  تسانعم  نیدب  نیا  ددنبیم و 

(300 .) تسا ادخ  تّجح  دنیبیم ، ار  زیچ  همه  هک  یناسنا  نینچنیا  دریذپیم . نایاپ  ادخ  نالوسر  ملاع ،

رون هیآ  هتکن 234 

هیلعنینمؤملاریما نع  تسا : هیآ  ود  نیا  دناهتـسناد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  طوبرم  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ار  اهنآ  هک  یتایآ  هلمج  زا 
ِهرون ُلَثَم  ِضرـالا  ِتاوامـسلا و  رون  هَّللا  رونلا : ةروس  یف  یلاـعت  هَّللا  لاـق  یلاـعت ... هَّللا  ءامـسا  نم  ٌمسا  رونلا  و  نآرقلا ، ُرُونلا  لاـق : مالـسلا 

ُحابـصملا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ُةاکـشملاف  ( 301 ...) ٌيّرد بکوک  اهناک  ۀجاجزلا  ۀجاجز  یف  حابـصملا  حابـصم  اهیف  ٍةاکـشمک 
( جع  ) مئاقلا يرُّدلا  بکوکلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ۀکرابملا  ةرجـشلا  و  ُۀمطاف ، ُۀجاجزلا  مالـسلا و  مهیلعُءایـصوالا  و  ُّیـصولا ،

دنوادخ ياهمسا  زا  یمـسا  زین  رون  و  تسا . نآرق  نامه  رون  دندومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ( 302 (؛ ًالدع َضرالا  ألمی  يذـلا  رظتنملا 
تسا یتاکشم  دننامه  وا  رون  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  دنیامرفیم : رون  هکرابم  هروس  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  تسا . یلاعت  كرابت و 

كراـبم تخرد  زا  نشور  ناـشخرد و  تـسا  ياهراتـس  نوـچمه  نآ  ؤلـألت  هـک  ياهشیـش  ناـیم  رد  غارچ  نآ  دـشاب و  یغارچ  نآرد  هـک 
ترضح هجاجز  زا  روظنم  دنتسه ، ءایصوا  یـصو و  حابـصم  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاکـشم  دندومرف : هاگنآ  نوتیز ....

داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  تسا . مالـسلا  هیلعرظتنملا  مئاـق  ترـضح  ّيرُد  بکوـک  زا  دارم  و  تسا ، مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف 
رپ ایند  یتقو  دییوگیمن  امش  رگم  دنیوگیم : دنزادنایم و  ههبش  ناناوج  ِنایم  دنیآیم  یخرب  ههبـش  کی  ِّلح  هتکن 235  ( 303 «.) دنکیم

نانمـشد دض  رب  داهج  ارچ  دینکیم ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  ارچ  سپ  دـنکیم ، روهظ  يدـهم  ترـضح  دـش  داسف  ملظ و  زا 
هک تسا  ياههبـش  نیا  دـنک . روهظ  ترـضح  اـت  ددرگ  رتنوزف  يرگدادـیب  ملظ و  رتشیب و  داـسف  زور  هب  زور  دـیراذگب  دـینکیم ؟ مالـسا 

نانمؤم هب  یهلا  هدعو  دیوگیم  دـیجم  نآرق  ( 304 .) تسا رون  هروس  هیآ 55  رد  لاؤس  نیا  باوج  دـنزادنایم . اجنیا  رد  ساّنخ  ناساوسو 
تیلقا کی  ملاظ  تیرثکا  ربارب  رد  تسیابیم  دوش ، اپرب  یناهج  تموکح  بالقنا و  کی  ایند  رد  دهاوخیم  رگا  ینعی  تسا ؛ لمعلا  حلاص 

حلاص ِناـنمؤم  تسا  مزـال  تسا . ( 305 «) ِتاـِحلاّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » ناـمه میراد ، مک  يزیچ  رگا  اـّما  دنـشاب ، بـالقنا  هدـنربشیپ 
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رد داسف  ملظ و  دوشب . لیکشت  ملاظ  تیرثکا  ِلباقم  رد  یهلا  هدعو  يدهم و  ترـضح  ِبالقنا  ِیلـصا  هتـسه  دنوشب و  دایز  ایند  رد  لمعلا ،
هب هاگن  کی  دنربیم ؛ رـس  هب  یطیارـش  هچ  رد  مولظم  نایعیـش  دینیبب  دینک ، قارع  هب  هاگن  کی  تسه ؛ ضیعبت  تسه ، یفاک  هزادنا  هب  ایند 
اج همه  دـینک ، ایند  رگید  طاقن  هب  یهاـگن  ناتـسناغفا ، هب  یهاـگن  دنتـسه ؛ یطیارـش  هچ  رد  هناـخ  یلـصا  ناـبحاص  دـینیبب  دـینک  نیطـسلف 

رادقم نیا  تسه . اج  همه  مالـسا  نانمـشد  نیا  يوس  زا  ییوگروز  ضیعبت و  يرگدادیب و  ملظ و  دنراتفرگ ، ناملاظ  لاگنچ  رد  نامولظم 
تیعمج و نیا  دـیاب  هک  تسا  ِتاِحلاّصلا » اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » دنـشاب شلابند  دـیاب  نارکمج  دجـسم  راّوز  هک  يزیچ  نآ  هدـش ، لـصاح 

(306 .) مینک داجیا  هَّللا  ءاش  نا  ار  لمعلا  حلاص  نانمؤم  هورگ 

نشور ياهیآ  هتکن 236 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَعَو  ْمُْـکنِم  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  »
هلیسو هب  ناوتیم  ینشور  هب  هک  تسا  یتایآ  زا  هیآ  نیا  ( 307 «) ًایَش ِیب  َنوُکِرْشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ِم  ْنّ مُهََّنلِّدَبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا 

رد مه  هک  زین  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور  هیآ ، ياوتحم  رب  هوالع  درک . لالدتـسا  هادف -  انحاورا  يدـهم -  ترـضح  روهظ  يارب  نآ 
، تسا یّمهم  ياوتحم  هیآ  ياوتحم  تسا . هدرک  ریسفت  يدهم  ترضح  مایق  هب  ار  نآ  هدمآ ، ّتنس  لها  بتک  یـضعب  رد  مه  هعیـش و  بتک 

ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  لوا : تسا : هداد  هدـعو  راهچ  دنـشاب  حـلاص  لمع  ناـمیا و  ینعی  یگژیو ؛ ود  نیا  ياراد  هک  یناـسک  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
کی تراـظن  تحت  رد  لـمعلا ، حـلاص  ناـنمؤم  هلیـسو  هب  یهلا  تموکح  ینعی  دـش ؛ دـهاوخ  اـهنآ  بیـصن  نیمز  يور  تموـکح  ِضْرَأـْلا 
یهلا ياوـشیپ  نآ  حـلاص و  لـمع  ناـمیا و  نآ  هیاـس  رد  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُـهل  َّنَـنِّکَمَیلَو  مود : دوـشیم . لیکـشت  یهلا  ياوـشیپ 
دهدب صاخشا  هنوگ  نیا  هب  هداد  هدعو  ادخ  هک  یتمعن  نیمّوس  موس : دنکیم . ناهج  لک  رب  مکاح  نید  ار  مالسا  نید  دنوادخ  ینامـسآ ،

ناهج زا  ار  ینماان  تموکح ، نیا  هیاـس  رد  ادـخ  هتفرگ ، ارف  ینمااـن  ار  ناـهج  هک  یلاـح  رد  ینعی  ْمِِهفْوَخ ؛ ِدـَْعب  ِم  ْنّ مُهََّنلِّدَـبَیلَو  تسا : نیا 
نآ ًایَـش  ِیبَنوُکِرْـشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  تسا : نینچ  هیآ  نیا  رد  یهلا  هدعو  نیرخآ  اّما  و  مراهچ : دنکیم . نآ  نیزگیاج  ار  تینما  دنیچیمرب و 

دیجم نآرق  دوـشیم . لـصاح  یهلا  تموـکح  نیا  هیاـس  رد  تـسا ، صلاـخ  دـیحوت  ینعی  ادـخ ؛ هـب  بُرق  تداـبع و  هـک  شنیرفآ  فدـه 
نیا نیـشیپ  ِنانمؤم  هب  هک  هنوگنامه  دوشیم  هدافتـسا  مه  نآرق  رگید  ِتایآ  زا  تسا ، هداد  دـنوادخ  ار  ياهدـعو  نینچ  کـی  دـیوگیم :
هتبلا میاهداد ؛ ار  هدعو  نیا  مه  امـش  هب  دوب ، ناشرایتخا  رد  نیمز  هرک  زا  یّمهم  ياهشخب  تموکح  نامز ، زا  یتّدـم  رد  میداد ، ار  هدـعو 

: تسا هدـمآ  نومـضم  نیا  هب  بیرق  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  تایاور ، رد  دـش . لصاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ناـمز  رد  ینعم  نیا 
دندرک و لابقتـسا  ناناملـسم  زا  مه  هنیدم  مدرم  دنتفرگ ، رارق  يدازآ  طیحم  رد  دندرک  ترجاهم  هنیدم  هب  هّکم  زا  ناناملـسم  هک  یماگنه 

اّما دندوب  ام  لاگنچ  هدودحم و  رد  دندوب  هّکم  رد  ات  اهنیا  دنتفگ : دندش و  جیسب  ناناملسم  دض  رب  نانمشد  مامت  دش . مالـسا  نوناک  هنیدم 
اذل دنراد  ام  يارب  رسدرد  رازه  ادرف  دنهدیم و  لیکشت  یلقتسم  تموکح  دندرک ، لابقتسا  اهنآ  زا  هنیدم  مدرم  دندمآ و  هنیدم  هب  هک  نآلا 

اب دندوب ، یگنج  لماک  شاب  هدامآ  رد  ناناملـسم  هکینامز  هک ، تسا  هدمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  نینچمه  دندش . جیـسب  نانمـشد ، مامت 
هچ ات  هَّللالوسر ! ای  دندرک : ضرع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ِتمدخ  دندمآ  زور  کی  دندشیم ، دنلب  هحلـسا  اب  دندیباوخیم و  هحلـسا 

شاب هدامآ  یگنج و  تلاح  هب  هشیمه  میرادن و  تینما  میوشیم  رادیب  زور  میرادن ، تینما  میباوخیم  بش  هک ، تروص  نیدب  دیاب  ینامز 
: دهدیم امـش  هب  تبهوم  راهچ  هک  هداد  هدعو  دنوادخ  نآ  رد  دـش و  لزان  رون  هروس  هفیرـش 55  هیآ  هک  دوب  اجنیا  مینک ؟ یگدنز  میتسه 

یگدـنب مراـهچ ؛ لـماک . تینما  موس ؛ یهلا . تموـکح  مود ؛ دـینکیم . ادـیپ  ناـهج  زا  یعیـسو  هقطنم  رد  نیمز  يور  تفـالخ  هکنآ  لوا 
. تسا بیجع  مناوخب ، امش  يارب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا  یثیدح  اجنیا  رد  دوشیم . امش  بیصن  تسا ، شنیرفآ  فده  هک  ادخ  هناصلاخ 

نیا تسا ، ّتنـس  لها  نارـسفم  زا  یکی  یبطرق  دـندرک . لقن  هیآ  نیا  تبـسانم  هب  ناشریـسفت  ياهباتک  رد  هعیـش  ياـملع  ار  ثیدـح  نیا 
هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  دنکیم . لقن  ار  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  ثیدح  نیمه  دسریم ، هیآ  نیا  هب  یتقو  مه  یّنـس  دنمـشناد 
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کلذ هَّللا  لعفی  :» دومرف همادا  رد  دناتیب و  لها  نایعیـش  هفیرـش ، هیآ  نیا  مهم  قادصم  کی  تیبلا ؛» لهأ  انتعیـش  هَّللاو  مه  : » دومرف هفیرش 
تـسا تّما  نیا  يدهم »  » هک ام  نادناخ  زا  يدرم  هلیـسو  هب  یناهج  یهلا  تموکح  نیا  ۀّمُالا ؛» هذـه  يدـهم  وهو  اّنم  لجر  يدـی  یلع  مهب 

همه يارب  تینما  تیاهن  رد  هناصلاخ  تداـبع  دوشیم و  اـج  همه  لـماش  مالـسا  تیمکاـح  دریگیم و  ار  ناـهج  تینما ، دوشیم . لیکـشت 
يرگدادـیب و روج و  ملظ و  زا  هک  نیمز  هحفـص  ًاروج ؛» ًاملظ و  تئلم  امک  ًاطـسق  ًالدـع و  ضرـالا  ـألمی  : » دومرف دـعب  ددرگیم . لـصاح 
، دنکیم لالدتسا  ربمغیپ  ِفورعم  ِثیدح  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  همادا  رد  دوشیم . رپ  داد  لدع و  زا  وا  هلیسو  هب  تسا ، هدش  رپ  ضیعبت 

نآ هب  اجنیا  مه  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ترـضح  هک  هدـش  لقن  ّتنـس  لها  هعیـش و  فلتخم  ياهباتک  رد  فلتخم  قرط  هب  ثیدـح  نیا 
اهألمی یتیب  لها  نم  ًالجر  ثعبی  یتح  مویلا  کلذ  هَّللا  لّوطل  موی  ّالا  رهدـلا  نم  قبی  مل  ول  هَّللا  لوسر  لاق  يذـلا  وه  و   » دـنکیم لالدتـسا 

ادخ تجح  نامزلارخآ و  يدهم  نیمه  هلیسو  هب  ربمغیپ  هدعو  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ًاروج .» ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطـسق و 
(308 .) دوشیم لصاح 

تیودهم هشیدنا  هشیر  هتکن 237 

(309 ،) یمالـسا ِنامیا  ِیئاهن  ِيزوریپ  مامت ، ِتیعطاق  اب  هک  تسا  دیجم  نآرق  نیا  تسا . ینآرق  هشیر ، لصا و  ِبسح  هب  تیودهم ، هشیدنا 
َلـسْرَأ يِذَّلا  َوُه   . » ناشخرد و هدـنیآ  و  ( 311) ناراّبج ناراکمتـس و  تسد  یگـشیمه  ِندش  هاتوک  ( 310 ،) نایقّتم ناـحلاص و  یعطق  هبلغ 

نیا تـسا . هداد  دـیون  ار  ( 313) تیرشب هنادنمتداعس  ( 312 (؛ َنوُکِرـشُْملا َهِرک  َْول  َو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوـسَر 
درط و  هدنیآ ، هب  نانیمطا  خیرات و  ِیلماکت  ِریس  تعیبط و  ِماظن  یّلک  ِنایرج  هب  تبسن  ینیبشوخ  ِرصنع  رب  لمتـشم  زیچ  ره  زا  شیب  هشیدنا 

(314 .) تسا رتبا  کیرات و  هداعلا  قوف  اههیضرف  اههیرظن و  زا  يرایسب  ِقبط  هک  تسا ، رشب  راک  نایاپ  هب  تبسن  ینیبدب  رصنع 

نآرق رد  مالسلا  هیلعيدهم  هتکن 238 

تّجح مئاـق و  يدـهم  هک  تسا  دّـمحم  شدـنزرف  مالـسلا ] هیلعيرکـسع  نسح  ماـما   ] وا زا  سپ  دـندومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
دهاوخ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک  روهظ  هک  یماگنه  ددرگیم و  رهاظ  سپـس  دوشیم و  ناهنپ  نامیاههدـید  زا  وا  دوشیم . هدـناوخ 

هب اشوخ  دـننکیم و  ربص  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اـشوخ  دومرف : سپـس  تسا . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دومن ،
هدومن و ناشفیـصوت  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  ییاوقت  لها  نامه  اهنآ  دـننامیم . مدـق  تباث  اهنآ  ّتبحم  رد  هکیناسک  لاـح 

(315 «) بیَْغلِاب َنونِمْؤی  َنیذَّلا  نیقَّتُْمِلل * ًيدُه  : » تسا هدومرف 

نآرق رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هتکن 239 

روهظ ام  مئاق  هک  هاگ  نآ  اّهبر :... رونب  ضرالا  تقرشأ  انمئاق  ماق  اذا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 316 (؛» اّهبر رونب  ضرألا  تقرشأ  «و 
(317 .) تشگ دهاوخ  رّونم  نشور و  شبحاص  غورف  رپ  رون  هب  نیمز  دیامن 

یهلا ناحتما  هتکن 240 

ُلاَنی َال  َلاَق  ِیتیِّرُذ  ْنِمَو  َلاَق  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  یِّنِإ  َلاَق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاَِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ْذِإَو   » هفیرـش هیآ  ِریـسفت  رد  رمع  نب  لـضفم 
تسا یتاملک  نامه  نیا  : » دندومرف ترضح  مدومن ، شسرپ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هیآ  نیا  هرابرد  دیوگیم : ( 318 «) َنیِِملاَّظلا يِدْهَع 

دنوادـخ دومن و  هبوت  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هب  تاـملک  نآ  طّـسوت  سپ  دومن . تفاـیرد  دوـخ  راـگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلعمدآ  ِترـضح  هک 
ۀـمطاف و یلع و  دّـمحم و  قحب  کلأسا  براـی  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  هک  دوب  نینچ  هبوت  ناـیرج  تفریذـپ و  ار  شاهبوت 
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ارم هبوـت  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  دّـمحم و  هطـساو  هب  هک  مهاوـخیم  وـت  زا  نم ! ِيادـخ  يا  نیـسحلا ؛... نسحلا و 
ِدنزرف يا  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار  تسا .» نابرهم  ریذپهبوت و  رایسب  وا  هک  تفریذپ  ار  وا  هبوت  دنوادخ  نآرق  هیآ  قبط  سپ  يریذپب !
مامتا هب  مالسلا  هیلعمئاق  ات  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  : » دومرف ترضح  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  َّنُهَّمَتَأَف »  » زا دوصقم  ادخ ! لوسر 

(319 «.) دومرف نایب  وا  يارب  دنشابیم ، مالسلا  هیلعنیسح  نادنزرف  زا  اهنآ  نت  هک 9  ار  مالسلا  مهیلعماما  هدزاود  دیناسر و 

مالسا نید  يرترب  هتکن 241 

تحت تفر و  دـنهاوخ  نیب  زا  نید  نیا  لباقم  رد  رگید  ِنایدا  ِمامت  دـش و  دـهاوخ  رـشب  ِیمومع  ِنید  مالـسا  ِسّدـقم  ِنید  هکنیا  هب  عجار 
َلـسْرَأ يِذَّلا  َوُه  : » تسا دوعوم  يدـهم  سدـقم  دوجو  جـیاتن  راثآ و  زا  رگید  یکی  نیا  هک  تسا ، یبلاـطم  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  عاعّـشلا 

قح نییآ  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ( 320 (؛ َنوُکِرـشُْملا َهِرک  َْول  َو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوسَر 
داتسرف ربمایپ  هلیسو  هب  ار  نید  نیا  دنوادخ ، دنـشاب »! هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ  اهنییآ ، همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ،

تاـیآ و  دــنوشب ، نـید  نـیا  ِعباـت  اــیند  ِمدرم  هـمه  ینعی  دــنادرگ ، زوریپ  َملاــع  ِياــهنید  ِماــمت  رب  ار  نآ  رما  تیاــهن  رد  هـکنیا  يارب 
(321 .) يرگید

نآرق رد  روهظ  ياههناشن  هتکن 242 

نانمؤم ِيارب  یلاعتيادخ  ِبناج  زا  ییاههناشن  مئاق  ِروهظ  زا  شیپ  دومرفیم : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : ملـسم  نب  دّمحم 
َنِّم ٍصْقَن  َو  عوُْجلا  َو  ِفْوخلا  َنِّم  ٍءْیِشب  مُکَّنَُوْلبََنل  َو  : » هک یلاعتيادخ  ِلوق  دومرف : تسا ؟ مادک  اهنآ  موش ، امـش  ِيادف  متفگ : دوب . دهاوخ 

اهناج و اهلام و  رد  شهاـک  و  یگنـسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اـب  ار  امـش  همه  ًاـعطق  ( 322 (؛ َنیِربصلا ِرَِّـشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُفنَألا  َو  ِلاَْومَـألا 
اب  » مالـسلا هیلعمئاق  ِجورخ  زا  شیپ  ار  نانمؤم  امـش  مییامزآیم  ینعی ؛ ناگدننکتماقتـسا »! هب  هد  تراـشب  و  مینکیم ؛ شیاـمزآ  اـههویم ،

نالف ینب  ِناهاشداپ  زا  فوخ ) زا  يزیچ  هب  مییامزآیم  ار  ناشیا   ) و اههویم ؛» اهناج و  اهلام و  رد  شهاک  و  یگنسرگ ، فوخ ، زا  يزیچ 
رد یتساک  و   ) دوس یمک  دتـس و  داد و   ِ يداسک لاوما ) رد  یتساـک  و   ) اـهتمیق ِینارگ  هطـساو  هب  یگنـسرگ ) و   ) اـهنآ تنطلـس  ِرخآ  رد 

ِلیجعت هب  ماگنه  نآ  رد  هدب ) هدژم  ار  نارباص  و   ) تعارز هرمث  یمک  دومرف : تارمث ) رد  یتساک  و   ) ناوارف ریم  گرم و  هطساو  هب  سوفن )
ادخ و زج  ار  نآ  ِلیوأت  و  تسا : هدومرف  یلاعتيادخ  هک  تسا  هیآ  ِلیوأت  نیا  ملسم ! نب  دّمحم  يا  دومرف : سپس  مالـسلا . هیلعمئاق  ِجورخ 

(323 .) دننادیمن ملع  رد  ناخسار 

تایآ ِّققحت  هتکن 243 

اَهنامیِإ ًاسْفَن  ُعَفنی  کِّبَر ال  ِتایآ  ضَْعب  یتْأی  َمْوی  یلاعتيادخ : لوق  نیا  ِریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
ندروآنامیا دریذـپ ، قّقحت  تراگدرورپ  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  زور  نآ  اـّما  ( 324 (؛ ًاریَخ اـِهنامیِإ  یف  تَبـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  نِم  تَنَمآ  ْنُکَت  َْمل 

ِنامز  » ینعی زور » نآ  !« » تشاد دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دـناهدادن ، ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دـناهدرواین ، نامیا  ًالبق  هک  يدارفا 
رد دنتسه و  وا  ِروهظ  ِرظتنم  شتبیغ  رد  هک  یناسک  ام ، مئاق  ِنایعیش  ِلاح  هب  اشوخ  ریـصبابا ! يا  دومرف : سپـس  تسا . ام » ِرظتنم  مئاق  ِجورخ 

(325 .) دنوشیم نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یفوخ  هن  هک  دنتسه  ادخ  ِيایلوا  نانآ  دنیوا . رادربنامرف  زین  شروهظ  ِلاح 

نیمز ِندومن  هدنز  هتکن 244 

هدـنز نآ  گرم  زا  دـعب  ار  نـیمز  دـنوادخ  دـینادب  ( 326 (؛ َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاـیآلا  ُمَُکل  اَّنَیب  ْدَـق  اَـهتْوَم  َدـَْعب  ضْرَـألا  ِیْحی  هَّللا  َّنَأ  اوُـمَلْعا  »
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رد هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رینتـسم  نب  مالـس  دینک »! هشیدنا  دیاش  میدرک ، نایب  امـش  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنکیم !
دوصقم دشاب و  هدرم  هک  سپ  نآ  زا  دنکیم  هدنز  مالـسلا  هیلعمئاق  هطـساو  هب  ار  نیمز  یلاعتيادخ  دومرف : یلاعتيادخ  مالک  نیا  ِریـسفت 

(327 .) تسا هدرم  نامه  رفاک  تسا و  نیمز  ِلها  ِرفک  نآ ، ِندرم  زا 

اهنییآ همه  رب  هبلغ  هتکن 245 

اب ار  شلوـسر  هک  تـسا  یـسک  وا  ( 328 (؛ َنوُکِرـشُْملا َهِرک  َْول  َو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوـسَر  َلـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  »
ماما دـیوگ : ریـصبوبا  دنـشاب »! هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ، بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف ، قح  نییآ  تیادـه و 
مئاق هک  نآ  ات  دش  دهاوخن  هدشن و  لزان  زونه  هیآ  نیا  ِلیوأت  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : یلاعتيادخ  لوق  نیا  ِریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص 

ِلد رد  یکرـشم  ای  رفاک  رگا  دیاین و  شوخ  ار  ماما  هب  ناکرـشم  میظع و  ِيادخ  هب  نارفاک  دـنک  جورخ  نوچ  و  دـنک . جورخ  مالـسلا  هیلع 
(329 .) شکب ار  وا  نکشب و  ار  نآ  تسا  يرفاک  نم  ِلد  رد  نمؤم ! يا  دیوگب : هرخص  نآ  دشاب  ياهرخص 

بلق ِتواسق  هتکن 246 

رد هک  دنشابن  یناسک  دننام  و  ( 330 (؛ َنوُقِـساف ْمُهنِّم  ٌرِیثَک  َو  ْمُهبُوُلق  تسَقَف  ُدَـمَألا  ُمِهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  نِم  بَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاک  اُونوُکی  َو ال  »
اهنآ زا  يرایـسب  و  درک ؛ ادـیپ  تواسق  ناشیاهبلق  تشذـگ و  اهنآ  رب  ینـالوط  یناـمز  سپـس  دـش ، هداد  ینامـسآ  باـتک  اـهنآ  هب  هتـشذگ 

(331 .) تسا مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : هک  دننک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نارگید  هعامس و  دنراکهنگ »!

255  / 254  / 253  / 252  / 251  / 250  / 249  / 248 هتکن 247 /

َءاَمِّدلا ُکِفْـسیَو  اَهِیف  ُدِسْفی  ْنَم  اَهِیف  ُلَعَْجتَأ  اُولاَق  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  ِۀَِـکئاَلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإَو   » میرک نآرق  هیآ  کی  زا  هدافتـسا 
نم : » تفگ ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  ( ؛ َنوُمَْلعَت َال  اَم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاَق  ََکل  ُسِّدَُقنَو  َكِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحنَو 

داسف و هک  یهدیم  رارق  نآ  رد  ار  یـسک  ایآ  !« اراگدرورپ : » دـنتفگ ناگتـشرف  داد .» مهاوخ  رارق  ياهدـنیامن  ینیـشناج =[  نیمز ، يور  رد 
زا فده  رگا  دـندش . هدولآ  يزیرنوخ  داسف و  هب  زین ، دنتـشاد  دوجو  مدآ  نیا  زا  لبق  هک  رگید ، ینیمز  تادوجوم  اریز  ( !؟ دـنک يزیرنوخ 

ار یقیاقح  نم  : » دومرف راگدرورپ  مینکیم .» سیدقت  ار  وت  و  میروآیم ، اجب  ار  وت  دمح  حـیبست و  ام  تسا )، تدابع  ناسنا ، نیا  شنیرفآ 
هدافتسا یتاکن  صاخ  روط  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِتماما  یّلک و  روط  هب  تماما  نوماریپ  هیآ  نیا  زا  دینادیمن .» امـش  هک  منادیم 
شِنیرفآ رد  تمکح  رب  هفیلخ ، رد  تمکح  هک  دراد  تلالد  نیا  دـیوگیم و  نخـس  هفیلخ  زا  شِنیرفآ ، زا  شیپ  لجوّزع  يادـخ  دوشیم :

یمومع ِرما  رب  ار  رتمهم  ِعوضوم  هک  تسا  یسک  میکح  تسا و  میکح  وا  اریز  تسا ، هدرک  زاغآ  ناِدب  هک  تسا  لیلد  نیدب  تسا و  مّدقم 
قلَخ زا  سپ  قلَخ و  هارمه  قلَخ و  زا  شیپ  ادخ  ِتّجح  دنیامرفیم : هک  تسا  مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  لوق  ِقیدصت  نیا  دراد و  مّدقم 

هب دسر  هچ  ات  دینادرگ  بجاو  ار  وا  ِتعاطا  اهنامـسآ  ِلها  رب  دیزگرب ، دوخ  ِتفالخ  هب  نیمز  رد  ار  مدآ  یلاعتيادـخ  نوچ  ( 332 .) تسا
اهنت تخاس ، بجاو  ار  هَّللا  ۀفیلخ  هب  دوجس  زین  هکئالم  رب  دینادرگ و  بجاو  قلخ  رب  ار  ناگتشرف  هب  نامیا  یلاعتيادخ  نوچ  و  نیمز . ِلها 
اوسر ار  وا  دروآ و  دورف  وا  رب  ار  تکاله  یتسپ و  يراوخ و  زین  ادخ  دیزرو و  عانتما  وا  هب  هدجـس  زا  ناطیـش )  ) نایّنج زا  مه  نآ  نت ، کی 

هک تسا  دنوادخ  ِتفـص  تسا ، هدـش  رکذ  نیونت  اب  هک  هفیرـش  هیآ  رد  ٌلِعاج »  » هملک ( 333 .) تخاس شتنعل  ِراچد  تمایق  زور  اـت  درک و 
: هدومرف رگید  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ِلیلد  و  ریغ ! دهدیم و ال  ماجنا  وا  ار  هفیلخ  ِبصن  ینعی  تسا . هدومرف  فصو  نادب  ار  دوخ  ِسفن 

فـصو نادـب  ار  دوخ  هداد و  نیونت  ار  قلاخ  زین  اـجنآ  هک  ( 334 «) ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاَْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاَخ  یِّنِإ  ِۀَِکئاَلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإَو  »
تسا يرورض  دنیزگیمرب ، ار  ماما  وا  هک  دنکیم  اعّدا  هک  یـسک  و  ریغال ! متـسه و  كاخ  زا  رـشب  ِِقلاخ  هک  مَنم  نیا  ینعی  تسا ، هدومرف 
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ریغ سپ  تسا . دحاو  ناکما ، رد  اهنآ  ِيود  ره  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  زین  نآ  تسا ، لطاب  ینعم  نیا  نوچ  دنیرفایب و  كاخ  زا  ار  رشب  هک 
، دـنراد هک  یتمـصع  تلیـضف و  همه  اـب  ناگتـشرف  هک  تسا  نآ  رگید  ِهجو  و  دـنیزگرب . هـفیلخ  هـک  تـسین  هتـسیاش  یـسک  يارب  ادـخ  زا 

افص همه  نآ  اب  ادخ  ِناگتشرف  هک  دنامهف  شقیالخ  هّماع  هب  و  دیدرگ ، نآ  ِيّدصتم  دوخ  دنوادخ ، و  دنتـشادن ، ار  ماما  ِباختنا  ِتیحالص 
ناشیا دـیامرفیم : هلمج  زا  تسا و  هدوتـس  شَتاـیآ  زا  يرایـسب  رد  ار  هکئـالم  دـنوادخ  دـنرادن . يراـیتخا  نینچ  ناشینمادـکاپ ، اـفو و  و 

رد یلاعتيادخ  ِینامرفان  هکئالم  دیامرفیم : زین  و  دنیوا . ِنامرف  هب  رادرک  رد  دنیوجن و  یشیپ  دنوادخ  هب  راتفگ ، رد  دنایمارگ و  یناگدنب 
شاِیناداـن يدرخ و  یب  همه  اـب  ناـسنا  تروـص ، نیا  رد  دـنهدیم . ماـجنا  ار  ناـمه  دـهد  ناـمرف  وا  هک  ار  هچ  نآ  دـننکیمن و  وا  ِنیمارف 

ایآ دـیرگنب ! ار  هریغ  جـح و  تاـکز و  زاـمن و  ِلـثم  تماـما ، ریغ  ِماـکحا  دـنک . باـختنا  ار  ماـما  دـناوتیم  یتیحالــص  هـچ  اـب  هنوـگچ و 
تماما هلأسم  هنوگچ  سپ  دنرادن ، باختنا  رایتخا و  ِّقح  مدرم  ماکحا ، نیا  رد  ًامّلسم  تسا ؟ هتشاذگاو  مدرم  هب  ار  ماکحا  نآ  یلاعتيادخ 

نیا هب  هراشا  یلاعتيادخ  ِنخـس  رد  ۀفیلخ »  » هملک ( 335 (!؟ تسا هتـشاذگاو  مدرم  هب  تسا ، قیاقح  ماکحا و  همه  ِعماج  هک  ار  تفـالخ  و 
هتشاد دوجو  يدّدعتم  هّمئا  تسا  نکمم  يرصع  ره  رد  دناهتشادنپ  هک  یناسک  هتفگ  تسین و  یکی  زا  شیب  يرصع  ره  رد  هفیلخ  هک  دراد 
کی هب  يافتکا  وا  تشاد ، ار  دّدعتم  ِيافلخ  ِياضتقا  دنوادخ  ِتمکح  رگا  تسا و  هدرک  افتکا  یکی  رب  یلاعتيادخ  و  تسا ، لطاب  دنشاب ،

نیا تسا و  هتخاـس  ربماـیپ  ِهّجوـتم  ار  باـطخ  ِۀَِـکئالَْمِلل » َکُّبَر  َلاـق  ْذِا  َو  : » هدوـمرف هک  یلاعتيادـخ  نخـس  رد  و  ( 336 .) درکیمن هفیلخ 
هاگچیه نیمز  اریز  داد ، دهاوخ  همادا  تمایق  ِزور  ات  شربمایپ ، ِتّما  رد  ار  تفالخ  ِرما  یلاعتيادخ  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  َکُّبَر »  » ِباطخ

. دوب ماقم  ِبسانم  مّهبر »  » ِریبعت تشادـن و  یتمکِح  َکُّبَر »  » ِباطخ دوبن ، تفالخ  همادا  دوصقم  رگا  و  دوب . دـهاوخن  یلاخ  یهلا  ِتّجح  زا 
دش و دهاوخن  نوگرگد  اهلاس ، ِتشذگ  مایا و  رورم  اب  تسا و  هدنیآ  رد  وا  ِتمکح  ِدـننام  هتـشذگ ، رد  یلاعتيادـخ  ِتمکح  هوالع  هب 

نیا رد  ( 337 .) تسا نآ  زا  رترب  وا  و  درادـن ، یـشیوخ  شَناگدـیرفآ  زا  کی  چـیه  اب  تسا و  میکح  لداع و  وا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا 
رگا نوچ  دنـشاب ، رانک  رب  تنایخ  زا  ات  دزاسیمن ، هفیلخ  ار  نطاب  ْكاپ  ِدارفا  زج  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  دوجو  ییانعم  یلاعت  ِيادخ  لوق 

َّنَأ َو  : » دیامرفیم تسا  قح  شنخـس  هک  یلاح  رد  تسا و  هدرک  تنایخ  دوخ  ِتاقولخم  هب  دـنیزگرب ، هفیلخ  ِناونع  هب  ار  ياهدولآ  ِصخش 
، دوخ ِنخـس  نیا  اـب  و  دـناسریمن .» دـصقم  هب  دـنکیمن و  يربـهر  ار  ناراـکتنایخ  ِگـنرین  دـنوادخ  ( 338 (؛ َنِیِنئاَْخلا َدـیَک  يِدـْهی  َال  َهَّللا 
هک دـشاب  اور  اجک  زا  هنوگچ و  سپ  شابم »! ناراکتنایخ  ِعفادـم  ( 339 (؛ ًامیِـصَخ َنِیِنئاَْخِلل  ْنُکَت  َالَو  : » هک تسا  هدومرف  بیدأت  ار  شربمایپ 

: تسا هدومرف  هدرک و  شهوکن  ناِشقافن  هطـساو  هب  ار  نایدوهی  هک  یلاح  رد  دوش ، بکترم  دوخ  دـنکیم ، یهن  نآ  زا  ار  نارگید  هچ  نآ 
ار ناـتدوخ  دـیهدیم و  ناـمرف  یکین  هـب  ار  مدرم  اـیآ  ( 340 (؛ َنُولِقْعَت اَـلَفَأ  َباَـتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأَو  ْمُکَـسُفنَأ  َنْوَسنَتَو  ِِّرْبلاـِب  َساَّنلا  َنوُُرمْأـَتَأ  »

ِتبیغ ِيارب  راوتسا  یلیلد  یلاعتيادخ  نخـس  نیا  رد  ( 341 (»؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  دـیناوخیم ، ار  باتک  هک  یلاح  رد  دـینکیم ، شومارف 
بجاو ار  ییاـنعم  ظـفل ، نیا  اـب  ۀـفیلخ » ضرـالا  یف  لـعاج  ّینا  : » دومرف دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  لـیلد  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلعماـما 

ار نآ  درک و  ذاّختا  یقاِفن  هدیقع  نخس ، نیا  ِلابند  هب  سیلبا  اّما  دنـشاب ؛ هفیلخ  نآ  ِتعاط  هب  دنمهدیقع  همه  یتسیاب  هک  نیا  نآ  تخاس و 
نیرتتشز نیا  دنک و  تفلاخم  قح  هفیلخ  ِتعاط  اب  هک  داهن  انب  لد  رد  وا  دیدرگ . قفانم  نامه  هطـساو  هب  هک  نآ  ات  تخاس ، ناهن  لد  رد 

هفیلخ یلاعتيادـخ  یتقو  اّما  تسا . نیقفانم  ِنیرتاوسر  ناطیـش ، هک  تسور  نیا  زا  تسا و  یبلق  یناهن و  ِقافن  نآ ، اریز  تسا ؛ قاـفن  ِعاونا 
، دوب هتخاس  ناهن  لد  رد  ناطیش  هک  ار  هچ  نآ  سکع  هکئالم  دندش . يو  ِقاتشم  هتفریذپ و  ًابلق  ار  يو  ِتعاط  دومرف ، یفّرعم  هکئالم  هب  ار 

طوقس طاطحنا و  ِتهج  رد  باذع ، ییاوسر و  ِراوازـس  ناطیـش  دندش و  ِربارب  َهد  ياهجرد  ِّقحتـسم  یّقرت ، لامک و  ِتهج  رد  دندیزگرب و 
ربماـیپ زا  ور  نیا  زا  تسین و  گـنرین  يراـک و  هابتـشا  ِضرعم  رد  اریز  دراد ، يرتشیب  ِرجا  باوث و  یبـلق ، ِیتـسود  تعاـط و  سپ  دـیدرگ .

زا ياهتـشرف  دنک ، اعد  لد  ِمیمَـص  زا  ناهن و  رد  دوخ  ِینید  ِردارب  ِيارب  سک  ره  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
ِیف ٌلِـعاج  ّینِا  ِۀَِـکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ْذِا  َو   » هک یلاعتيادـخ  لوق  نیا  رد  ( 342 .) تسا نآ  ِربارب  ود  وـت  ِيارب  هک  دـهد  ادـن  ار  يو  نامـسآ 

ِعاونا همه  زا  هفیلخ  ِدوجو  زا  لبق  ِتبیغ  هک  نآ  لّوا  دوشیم : لالدتـسا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ِتبیغ  رب  فلتخم  ِتاهج  زا  ۀَفیلَخ » ِضْرألا 
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ِرابخا میرک و  نآرق  هک  میاهدوب  يرایـسب  ِيافلخ  ِدهاش  ام  یلو  دندوب ، هدـیدن  نآ  زا  شیپ  ياهفیلخ  ناگتـشرف  اریز  تسا ؛ رتغیلب  اهتبیغ 
نآ سپ  دناهتـشادن . یعالّطا  ناشِمادک  چیه  زا  ناگتـشرف  اّما  تسا . هدمآرد  هدهاشم  هلزنم  هب  هک  ياهنوگ  هب  دناهداد . ربخ  اهنآ  زا  هرتاوتم 

هیلعماـما ِيارب  هک  یتـبیغ  نیا  یلو  دوـب ، یلاعتيادـخ  ِبناـج  زا  ناگتـشرف  زا  هفیلخ  ِتبیغ  هک  تسا  نآ  رگید  ِهجو  تـسا . رتغـیلب  تـبیغ 
، تسا یلاعتيادـخ  ِبناج  زا  هک  یتبیغ  رد  رگا  سپ  دـنراد ، ار  ماما  ناـج  ِدـصق  هک  تسا  یلاعتيادـخ  نانمـشد  ِبناـج  زا  تسا  مالـسلا 

هیلعماما ِتبیغ  رد  ًامّلـسم  هک  یلاح  رد  تفگ ؟ ناوتیم  هچ  تسادخ  ِنانمـشد  ِفرط  زا  هک  یتبیغ  هرابرد  دـشاب ، ناگتـشرف  يارب  یتدابع 
: مییوگیم دوب ؟ هچ  مدآ  هب  ِدوجـس  رد  هکئالم  ِنامرف  ِّرـس  یـسرپب  رگا  ( 343 .) تسین تبیغ  نآ  رد  هک  تسا  ياهناصلخم  ِتداـبع  مالـسلا 

نیا تقیقح  نآ  دومن و  یفخم  ار  یتقیقح  ناشیا ، ِنامشچ  زا  و  دناوخارف ، مدآ  رب  هدجس  هب  ار  ناگتشرف  مدآ ، میظعت  ِلیلد  هب  یلاعتيادخ 
مدآ ِيارب  و  تیدوـبع ؛ یلاعتيادـخ ، ِيارب  دوجـس  نآ  سپ  دوـب . هداد  رارق  مدآ  ِبلــص  رد  ار  یهلا  جـجح  ِحاورا  یلاعتيادـخ  هـک  دوـب 

يراددوـخ وا  هب  هدجـس  زا  مدآ ، هب  دـسح  ِتهج  هب  سیلبا  اـّما  دوـب . میرکت  میظعت و  تشاد ، رارق  مدآ  ِبلـص  رد  هچ  نآ  ِيارب  و  تعاـط ؛
ناـمرف زا  يراددوخ  دـسح و  نیا  ِرطاـخ  هب  و  وا ، ِبلـص  رد  هن  دوـب ، هداد  رارق  مدآ  ِبلـص  رد  ار  یهلا  ِجـجح  ِحاورا  دـنوادخ ، اریز  درک ؛
دیدرگ تبیغ »  » ِرکنم هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  همه  نیا  و  دش ، هدیمان  میجر  هدش و  نوعلم  دورطم و  شتمحر  ِراوِج  زا  دـیدرگ و  قساف  یهلا ،

زا ار  هچ  نآ  و  ( 344 «) كاخ زا  ار  يو  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب ، وا  زا  نم  : » تفگ هک  دوب  نیا  مدآ  رب  هدجس  رد  عانتما  رد  شلیلد  و 
دوب و مدآ  ِدسج  نآ ، هک  درک ، لالدتـسا  درکیم ، هدـهاشم  هک  يرهاظ  نامه  هب  تشادـن و  رواب  ار  نآ  درک و  راکنا  دوب ، ناهن  شاهدـید 

ناگتشرف هلبق  تسوا ، ِبلص  رد  هک  ياهمّرکم  ِحاورا  هطساو  هب  مدآ  هک ، نیا  هب  و  هدش ، هدرپس  هچ  وا  ِبلـص  رد  دنادیم  هک  دش  نآ  رکنم 
ِلاح رد  مالـسلا  هیلعبیاغ  ِماما  هب  هک  یناسک  سپ  درواین . نامیا  تسوا ، ِبالـصا  هب  میظعت  ِرطاـخ  هب  مدآ  هب  هدجـس  ِناـمرف  هدـش و  عقاو 
ِماما ِرکنم  هک  یناسک  و  دندرک ، تعاطا  مدآ  رب  هدجس  رد  ار  یلاعتيادخ  هک  دنتسه  یناگتشرف  نامه  ِدننام  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  شتبیغ 

زین مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  نانچ  درک ، یچیپرس  مدآ  رب  هدجس  زا  هک  دنتسه  سیلبا  ِدننام  دنشاب ، شتبیغ  ِلاح  رد  مالسلا  هیلعبیاغ 
(345 .) تسا هدش  تیاور  بلطم  نیمه 
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تسا گرزب   ) ملا ( 346 (؛ َنوُقِفنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  َةاَلَّصلا  َنوُمیِقیَو  ِبیَْغلِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل * ًيدُـه  ِهِیف  َبیَر  َال  ُباَتِْکلا  َکـِلَذ  ملا *  »
و درادـن ؛ هار  نآ  رد  کش  هک  تسا  یتمظع  اب  باتک  نآ  هدروآ *.) دوجو  هب  اـبفلا  هداـس  فورح  زا  ار ، میظع  باـتک  نیا  هک  يدـنوادخ 

زامن و  دنروآیم ؛ نامیا  تسا  ناهنپ  هدیشوپ و  سح  زا  هچنآ   ]= بیغ هب  هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ ] . ] تسا ناراکزیهرپ  ِتیاده  هیام 
هب نامیا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ِنید  یلاعتيادخ  دننکیم .» قافنا  میاهداد ، يزور  نانآ  هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت  زا  و  دـنرادیم ؛ اپرب  ار 

، دراد لابند  هب  نمؤم  ِيارب  يرتشیب  باوث  بیغ ، هب  نامیا  هّتبلا  ِبیَْغلِاب » َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل * ًيدُه  : » تسا هتفگ  هدومرف و  دـیکأت  بیغ 
ِيارب وا  هک  دیآ  شیپ  مّهوت  نیا  تسا  نکمم  دنک ، تعیب  دراد  روضح  هک  ياهفیلخ  اب  یسک  رگا  اریز  تساّربم ، یبیر  بیع و  ره  زا  نوچ 

ناهاشداپ زا  تعاطا  رد  ناتـسرپایند  هویـش  هویـش ، نیا  هک  نانچ  تسا ، هدرک  تعاـطا  نآ  ِریغ  لـتق و  زا  سرت  اـی  تورث و  تعفنم و  ِبلج 
نوچ : » هک تسا  یلاعتيادـخ  هتفگ  بلطم  نیا  رب  لـیلد  تسا . نوصم  بویع  نیا  زا  تساّربم و  بئاوش  همه  زا  بیغ  هب  ناـمیا  اـّما  تسا ،

باذع یتقو  ناشیا  ِنامیا  اّما  میدش ، رفاک  میدیزرویم  كرش  هچ  نادب  میدروآ و  نامیا  اتکی  ِيادخ  هب  دنتفگ  دندید  ار  ام  ِباذع  ِیتخس 
یلاعتيادـخ تسا ، رّرقم  يرفاو  باوث  بیغ  هب  نامیا  رد  قح  ِناگدنتـسرپ  ِيارب  نوچ  و  درادـن .» ناشیارب  ياهدـیاف  چـیه  دـننیبیم ، ار  اـم 

هب ار  مالعا  نیا  مدآ ، ِشنیرفآ  زا  شیپ  لاس  دصتفه  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  و  تخاسن . مورحم  باوث  نیا  زا  ار  ناگتـشرف 
ار تّدم  نیا  ربخ و  نیا  یـسک  رگا  دوب و  لصاح  بیغ -  هب  نامیا  ینعی  تعاط -  نیا  ناگتـشرف ، ِيارب  تّدم  نیا  رد  و  دومرف ، ناگتـشرف 

نیا دنادب و  مّدقم  مدآ  ِشنیرفآ  رب  ار  ناگتشرف  هب  مالعا  دشاب و  هتشاد  لوبق  ار  تعاس  کی  هزادنا  هب  لقادح  یتسیاب  راچان  هب  دنک ، راکنا 
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(347 .) تسا ناگتشرف  رب  مدآ  ندوب  ناهن  بیغ و  نامه 

بیغ زا  دارم  هتکن 257 

َنیِذَّلا َنیِقَّتُْمِلل * ًيدُـه  ِهِیف  َبیَر  َال  ُباَتِْکلا  َِکلَذ  ملا *   » هفیرـش هیآ  ِياـنعم  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دـیوگ : مساـقلا  یبأ  نب  ییحی 
نآ ِدهاش  تسا و  بئاغ  ِتّجح  بیغ ، زا  دارم  تسا و  مالـسلا  هیلعیلع  هعیـش  نیقّتم ، زا  دوصقم  دندومرف : مدرک  شـسرپ  ِبیَْغلِاب » َنُونِمْؤی 
رد تسادـخ و  نآ  زا  بیغ  هک  وگب  دوشیمن ؟ لزان  شراگدرورپ  بناج  زا  ياهیآ  وا  رب  ارچ  دـنیوگیم  : » تسا یلاعتيادـخ  ِلوق  نیا  زین 

(348 «.) مَنارظتنم زا  امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  راظتنا 

نآرق زا  هتکن 258 

ٍْملِع ِریَِغب  هَّللا  یف  ُلِدَجی  نَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ًۀَنِطَاب  َو  ًةَرِهظ  ُهَمَِعن  ْمُکیَلَع  َغَبسَأ  َو  ِضْرَألا  یف  اَم  َو  ِتاواَمسلا  یف  اَّم  مَُکل  َرَّخس  هَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ  »
راکـشآ و ياهتمعن  و  هدرک ، امـش  رّخـسم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  دـیدیدن  ایآ  ( 349 (؛ ٍرِینُّم ٍبَتِک  َو ال  يًدُـه  ـال  َو 

هرابرد يرگنـشور  باتک  تیاده و  شناد و  چیه  نودب  مدرم  زا  یـضعب  یلو  تسا !؟ هتـشاد  ینازرا  امـش  رب  ناوارف  روط  هب  ار  دوخ  ناهنپ 
مکیلع غبسأ  و   » یهلا مالک  نیا  ِریسفت  زا  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  دوخ  ِرورـس  زا  دیوگ : يدزأ  دایز  نب  دّمحم  دننکیم »! هلداجم  ادخ 

هّمئا ِنایم  رد  ایآ  متفگ : تسا . بئاغ  ِماما  هنطاب  ِتمعن  تسا و  رهاظ  ِماما  هرهاظ  ِتمعن  دندومرف : ترضح  مدیـسرپ و  ًۀنطاب » ًةرهاظ و  همعن 
وا دوشیمن و  بیاغ  نینمؤم  ِبولق  زا  وا  ِدای  اّما  دوشیم  بیاغ  مدرم  ِناگدـید  زا  وا  ِصخـش  يرآ ! دومرف : دوش ؟ بئاـغ  هک  تسه  یـسک 

شیارب ار  نیمز  ِياهجـنگ  دزاس و  راومه  ار  يراوشد  ِرما  ره  ناسآ و  ار  یتخـس  ِرما  ره  وا  ِيارب  دـنوادخ  تسا ، ناماما  اـم  زا  ِنیمهدزاود 
يو ِتسد  هب  ار  يدّرمتم  ِناطیـش  ره  دنک و  دوبان  ار  دونَع  ناراّبج  ِیمامت  يو  ِطّسوت  دزاس و  بیرق  يو  يارب  ار  يدیعب  ره  دنک و  راکـشآ 

هک هاگنآ  اـت  تسین  اور  اـهنآ  رب  شَماـن  ِرکذ  هدیـشوپ و  ناـمدرم  رب  شَتدـالو  هک  یـسک  تسا ، نازینک  ِرورـس  ِدـنزرف  وا  دزاـس ، كـاله 
(350 .) دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  ُرپ  هک  هنوگ  نامه  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هتخاس و  رهاظ  ار  وا  یلاعتيادخ 

نآرق رد  راظتنا  هتکن 259 

ْنُکَت َْمل  اَهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَفنی  کِّبَر ال  ِتایآ  ضَْعب  یتْأی  َمْوی  کِّبَر  ِتایآ  ضَْعب  َیتْأی  َْوأ  کٌّبَر  َیتْأی  َْوأ  ُۀَـکئالَْملا  ُمُهِیتَْأت  نَأ  الِإ  َنوُرظنی  ْلَـه 
ناشغارـس هب  گرم )  ) ناگتـشرف هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ  ( 351 (؛ َنوُرِظَتنُم اَّنِإ  اوُرِظَتنا  ُِلق  ًاریَخ  اَـهنامیِإ  ِیف  تَبـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  نِم  تَنَمآ 

زا یـضعب  هک  زور  نآ  اّما  زیخاتـسر !؟) ياههناشن  و   ) تراگدرورپ تایآ  زا  یـضعب  ای  دـیایب ، اـهنآ  يوس  هب  شدوخ )  ) دـنوادخ اـی  دـنیآ ،
هب يدوس  دـناهدادن ، ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دـناهدرواین ، نامیا  ًالبق  هک  يدارفا  ندروآنامیا  دریذـپ ، قّقحت  تراگدرورپ  تایآ 
!« میشکیم ار ) امش  رفیک   ) راظتنا مه  ام  دیشکب . راظتنا  دیراد )، یتسردان  تاراظتنا  نینچ  امـش  هک  نونکا  : )» وگب تشاد ! دهاوخن  ناشلاح 

ناـمیا ًـالبق  هک  ناـنآ   » دـیامرفیم هک  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هراـبرد  ناـشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  باـئر  نـب  یلع 
تسا و هّمئا » « » ِتایاَء  » زا روظنم  دـندومرف : تشاد »! دـهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دـناهدادن ، ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  اـی  دـناهدرواین ،

هدرواین نامیا  رتشیپ  هک  یسک  ِنامیا  دینادب  سپ  دزیخ . اپ  هب  ریشمش  اب  شروهظ  زور  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  هرظتنم » تیآ  »
(352 .) دشاب هدروآ  نامیا  يو  هتشذگ  ِناردپ  هب  هچ  رگ  دناسرن ، دوس  يو  هب  دشاب ،

نآرق ِلوق  هتکن 260 

«. دنوشیم ناهنپ  اههدید  زا  دننکیم و  تکرح  دندرگیمزاب * ، هک  یناگراتـس  هب  دنگوس  ( 353 (؛* ِسَّنُْکلا ِراَوجلا  ِسَّنُْخلِاب *  ُمِْسقُأ  الَف  »
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سپ دوخ ، ِنامز  رد  هک  تسا  یماما  دندومرف : مدومن و  شـسرپ  هیآ  نیا  ِلیوأت  زا  مدرک و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : یناهّما 
یناملظ یبش  رد  ینراون ، یباهـش  دـننام  سپـس  دوشیم ، بیاغ  تصـش  تسیود و  ِلاس  رد  دنـسانشیم  ار  وا  هک  ینانآ  دـید  زا  یتّدـم  زا 

(354 !) داب نشور  َتنامشچ  يدید  ار  وا  رگا  و  ددرگیم ، رادیدپ 

نآرق ِلوق   262 هتکن 261 /

ورف نیمز  رد  امـش  نیمزرـس )  ) ياهبآ رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب ( 355 (؛ ِنیِعَّم ٍءاَِمب  مکِیتْأی  نَمَف  ًارْوَغ  ْمکُؤاَم  َحَبـصَأ  ْنِإ  ُْمتیَءَر  َأ  ْلـُق  »
ِریسفت رد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ریصبوبا  دهد »!؟ رارق  امش  سرتسد  رد  اراوگ  يراج و  بآ  دناوتیم  یـسک  هچ  دور ،
دینادن دوش و  بئاغ  امـش  زا  ناتِماما  رگا  دیامرفیم : تسا . هدش  لزان  مالـسلا  هیلعمئاق  ِماما  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : یلاعتيادخ  ِمالک  نیا 

امـش ِيارب  ار  یلاعتيادـخ  ِمارح  لالح و  نیمز و  نامـسآ و  ِرابخا  ات  دروآ ، دـهاوخ  امـش  ِيارب  رهاظ  یماـما  یـسک  هچ  تساـجک ، وا  هک 
ماما مردارب  هب  دیوگ : رفعج  نب  یلع  ( 356 .) دیایب دیاب  ریزگان  تسا و  هدماین  زونه  هیآ  نیا  ِلیوأت  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : سپـس  دروایب ؟

؟ درک دـیهاوخ  هچ  دـینیبن  ار  وا  ددرگ و  دوقفم  ناتِماما  نوچ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ یهلا  ِمـالک  نیا  ِلـیوأت  متفگ : مالـسلا  هیلعمظاـک 
(357)

نآرق تماما و  هتکن 263 

رطاخ هب  ( ) 358 (؛ َنیِِملاظلا يِدـْهَع  ُلاَنی  َلاَق ال  یتیِّرُذ  نِمَو  َلاَق  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  کـُلِعاَج  ِینِإ  َلاَـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملِکب  ُهُّبَر  َمیِهَْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  »
وا هب  دـنوادخ  دـمآرب . اهشیامزآ  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  وا  و  دومزآ . ینوگانوگ  لـیاسو  اـب  ار  میهاربا  دـنوادخ ، هک  یماـگنه  دـیروآ )

نامیپ : » دومرف دـنوادخ  هدـب »)! رارق  یناماما  زین   ) نم ناـمدود  زا  : » درک ضرع  میهاربا  مداد »! رارق  مدرم  ياوشیپ  ماـما و  ار  وت  نم  : » دومرف
زا دیوگ : رمع  نب  لضفم  دناماقم .») نیا  هتسیاش  دنشاب ، موصعم  كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  هتسد  نآ  اهنت  و  ! ) دسریمن ناراکمتس  هب  نم ،
زا ار  نآ  مدآ  هک  تسا  یتاملک  نامه  دومرف : تسا ؟ یتاملک  هچ  نیا  هک  مدرک  شسرپ  ناحبس  يادخ  ِلوق  نیا  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

ِّقَِحب َکـُلَأْسَأ  : » تفگ هک  تسا  تاـملک  نیا  نآ  تفریذـپ و  ار  شاهبوت  دـنوادخ  دومن و  يراـج  ناـبز  رب  درک و  تفاـیرد  شراـگدرورپ 
ِدنزرف يا  متفگ : تسا . میحر  باّوت و  وا  هک  تفریذـپ  ار  وا  هبوـت  دـنوادخ  و  َّیَلَع » ْتُبت  ّـالِإ  نیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  ۀَـمِطاف  َو  ٍّیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم 

ِماما ُهن  هک  دـنکیم  مامت  مئاق ، هب  ار  هناـگ  هدزاود  همئا  ینعی  دومرف : تسا ؟ هدوب  هچ  َّنهَّمتأـف »  » هلمج زا  یلاعتيادـخ  روظنم  ادـخ ! لوسر 
(359 .) دوب دنهاوخ  مالسلا  هیلعنیسح  ِنادنزرف  زا  اهنآ 

رصعلا هکرابم و  هروس  هتکن 264 

َنیِذَّلا الِإ  ٍرسُخ *  یَِفل  َنسنالا  َّنِإ  ِرصَْعلاَو *  ِمیِحَّرلا * ِنَمْحَّرلا  هَّللا  ِمِسب  : » دیامرفیم هک  یلاعتيادخ  ِلوق  ِيانعم  زا  دیوگ : رمع  نب  لضفم 
رد همه  اهناسنا  هک  دنگوس * ، رـصع  هب  نابرهم *  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  ِربَّصلِاب ؛ اْوصاََوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوصاََوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ 
زا دناهدومن » هیصوت  تماقتسا  ییابیکـش و  قح و  هب  ار  رگیدکی  و  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننایز * ؛

. ام ِنانمشد  ینعی  ٍرسُخ » یَِفل  َنسنالا  َّنِإ  . » تسا مالسلا  هیلعمئاق  ِجورخ  ِرصع  ِرصَْعلا » : » دندومرف ترضح  مدیسرپ . مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
اْوصاََوت َو   » تماما هب  ینعی  ِّقَْحلاـِب » اْوصاََوت  َو   » ناردارب اـب  یهارمه  ینعی  ِتاـِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو  ، » هّمئا اـم  ِتاـیآ  هب  ینعی  اُونَمآ » َنیِذَّلا  ـالِإ  »

(360 .) ماما ِتبیغ  ترتف و  ِنارود  رد  ینعی  ِربَّصلِاب »

نآرق ِلیوأت  هتکن 265 
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تـسا یتامحز  زا  شیب  دوشیم ، لّمحتم  دوخ  ِراگزور  ِنانادان  ِيور  زا  ام  ِيدهم  هک  ییاهیگدرزآ  : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
یناـمز رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوـمرف : هنوـگچ ؟ متفگ : تسا . هدـش  دراو  دوـخ  ِناـمز  ِنـالهاج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هک 
لیوأـت ار  نآرق  وا  هـیلع  مدرم  دــنک ، ماــیق  هـک  هاــگ  نآ  مئاــق ، دــندیتسرپیم . بوـچ  تـخرد و  گنــس و  مدرم ، هـک  دــش  هـتخیگنارب 

(361 «.) دننکیم

نآرق مالسلا و  هیلعماما  هتکن 266 

هتشک مولظم  هک  سک  نآ  و  ( 362 (؛ ًاروْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِلتَْقلا  ِیف  فِرْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِیلَِول  اْنلَعَج  دَقَف  ًامولظَم  َِلُتق  نَم  َو   » هیآ ِریـسفت  زا  يدرم 
ماـما زا  تسا ؛» تیاـمح  دروم  اـم  بناـج  زا  وا  اـنامه  دـنکن ، يور  هداـیز  فارـسا و  نتـشک ، رد  هک  میداد  تموکح  وا  ّیلو  هب  اـم  هدـش ،

مالسلا هیلعنیسح  نوخ  ّیلو  هک  تسا  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  روصنم ، : » دومرف مالسلا  هیلعترـضح  درک . لاؤس  مالـسلا  هیلعقداص 
، دناسرب لتق  هب  ار  نیمز  لها  همه  رگا  دشکب و  ار  نانمـشد  هدرک و  مالـسلا  هیلعنیـسح  یهاوخنوخ  هب  مادـقا  دـیامن ، روهظ  نوچ  تسا و 

سپس دیالآیمن . تسد  دوش  بوسحم  فارسا  هک  يراک  هب  زگره  وا  هک  تسا  نیا  لتَْقلا » ِیف  فِرْـسی  الَف   » ِيانعم تسا و  هدرکن  فارـسا 
ناردپ و رادرک  هطـساو  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ترـضح  ِنالتاق  هیّرذ  ناگدنامزاب و  مالـسلا  هیلعمئاق  ِترـضح  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف :

ماـما هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يوره  حـلاص  نب  مالّـسلادبع  زا  اـضرلا  راـبخا  نویع  باـتک  رد  ( 363 «.) تشک دهاوخ  ناشدادـجا 
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ تسا ، هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  ثیدح  نیا  هرابرد  ناترظن  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعاضر 

شود هب  ار  يرگید  ِهانگ  ِراـب  سک  چـیه  ( 364  ) يرُْخا َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو  : » دـیامرفیم هک  هیآ  نیا  ِياـنعم  سپ  متفگ : تـسا . تـسرد 
هیلعنیـسح نالتاق  نادـنزرف  نکل  تسا ، هدومرف  تسرد  تسار و  شیاهراتفگ  ِماـمت  رد  دـنوادخ  دومرف : دوشیم ؟ هچ  دیـشک ؛» دـهاوخن 

نآ لثم  دشاب ، یـضار  يراک  زا  هک  سک  ره  دـننکیم و  راختفا  نآ  هب  دنتـسه و  یـضار  ناِشناردـپ  ِرادرک  زا  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا 
دونـشخ یـضار و  لتق  نیا  هب  ملاع ، برغ  رد  يرگید  دوش و  هتـشُک  ملاع  ِقرـش  رد  یـسک  رگا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک 

(365 .) دناسریم لتق  هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  ور ، نیا  زا  دوب . دهاوخ  کیرش  لتاق  اب  یلاعتيادخ  ِدزن  دشاب ،

دیون تشترز و  هتکن 267 

ار ناهج  مدرم  دنک . ... دوبان  ار  یتسدگنت  رقف و  دـهد و  قنور  ناهج  رد  ار  نید  گرزب ، هدـنهد  تاجن  : » تسا هدـمآ  نایتشترز  ِبتک  رد 
(366 «.) دَنادرگ گنهامه  رکفمه و 

روهظ دیون  روبز و  هتکن 268 

ِلوـط رد  هـشیمه و  يارب  دوـب  دـهاوخ  ناـنآ  ثرا  و  دـش ... دــنهاوخ  نـیمز  ِناـثراو  دــنوادخ ، ِنارظتنم  اـّما ، تـسا ...« : هدــمآ  روـبز  رد 
(367 .) راگزور

روهظ ِدیون  تاروت و  هتکن 269 

اب گرگ  دومن .... دهاوخ  مکح  یتسار  هب  نیمز  نامولظم  يارب  درک و  دهاوخ  يرواد  تلادع  هب  ار  نانیکـسم  تسا ...« : هدـمآ  تاروت  رد 
اهنآ کچوک  لفط  دوب و  دنهاوخ  مه  رانک  رد  هدش  راورپ  ریـش  هلاسوگ و  دیمرآ و  دهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  دش و  دهاوخ  نکـسم  مه  هّرب 

(368 .) دنار دهاوخ  ار 
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روهظ ِدیون  لیجنا و  هتکن 270 

ار دوخ  يـالوم  راـظتنا  هک  دیـشاب  یناـسک  دـننام  هدرک و  هتخارفارب  ار  دوخ  ياـهغارچ  هتـسب ، ار  دوخ  ِياـهرمک  : » تسا هدـمآ  لـیجنا  رد 
(369 «.) دیرادن ار  نآ  نامگ  امش  هک  دیآیم  یتعاس  رد  اریز  دینک ... زاب  ار  رد  ًاروف  دیبوک  ار  رد  دمآ و  هک  تقو  ره  ات  دنشکیم ....

نایدا ِبتک  رد  ترضح  ِیماسا  هتکن 271 

یخرب هک  هدمآ  ناهج  فلتخم  للم  نایدا و  ِلها  یبهذم  بتک  زا  يرایسب  رد  یفلتخم  ِظافلا  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  كرابم  ِیماسا 
« - عیـشام ، » موکرت تغل  هب  تاروت  رد  ومدـیق » ، » مهدزیـس روبز  رد  مئاق »  » مالـسلا هیلعمیهاربا  فحـص  رد  بحاص » : » تسا نینچ  اـهنآ  زا 
هدنب ، » دنزاپ دـنز و  قاتـسبا  رد  مارهب » ، » تشترز مزمز  رد  دزیا » شورـس  ، » لیجنا رد  رخآ » دـیمهم  ، » یناربع تاروت  رد  گرزب -  يدـهم 

لاردـنک رد  هتـسجخ » ، » نادـیواج رد  دـناروخ » ، » سطامرا رد  لـیخ » امـش  ، » نایدـنه هماـنرازه  رد  اواطبدـنل » ، » دـنزاپ دـنز و  رد  نادزی »
رد ربکا » سودرف  ، » نایـسراف رذآ  نیزرب  باتک  رد  زیورپ » ، » ربمغیپ يرثا  باـتک  رد  قحلا » نازیم  ، » سوجم باـتک  رد  ورـسخ » ، » ناـیگنرف

، لاردنک باتک  رد  ربکالا » ماصمـص  ، » ینامـسآ هفیحـص  رد  قدِّصلا » ناسل  ، » ینامـسآ هفیحـص  رد  قحلا » ۀملک  ، » نایمور سودبق  باتک 
باتک رد  ونـشیو » ، » ینومکاش باتک  رد  هداتـسیا » ، » همهارب دید  باتک  رد  روصنم » ، » هرطنق باتک  رد  عطاق » ، » رهود باتک  رد  هَّللا » ۀـیقب  »

(، نآ تاـقحلم  لـیجانا و   ) دـیدج دـهع  رد  ناـسنا » رـسپ  ، » لـکیتاپ باـتک  رد  اـمنهار » ، » كوـج نشو  باـتک  رد  هدـنخرف » ، » ادو گـیر 
باـتک ناـگرهوباش  باـتک  رد  و  ربماـیپ ، يایعـشا  باـتک  رد  زوریف » ، » ناـیتشدرز بتک  زا  نسی  نموم  وه  دـنز و  باـتک  رد  سنایـشوس » »
(370 .) دزاس راکشآ  ناهج  رد  ار  تلادع  و  دنک ، روهظ  نامزلارخآ  رد  دیاب  هک  هدمآ  دزیا » رهش  درخ   » مان رلوم  همجرت  هیونام  سدقم 

یسدق ِثیداحا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هتکن 272 

نیمز امـش ، نیب  زا  مئاق  هلیـسو  هب  و  مروآیم ، تمحر  شیوخ  ِناگدنب  رب  وت  لسن  زا  نایاوشیپ  وت و  هلیـسو  هب  ربمایپ ! يا  : » دومرف دـنوادخ 
كاـپ مَنانمـشد  زا  ار  نیمز  وا  ِدوجو  هب  و  مزاـسیم . داـبآ  تیهولا ، ماـقم  تشادـگرزب  ریبکت و  لـیلهت و  سیدـقت و  حـیبست و  اـب  ار  دوخ 

، مناشکیم طوقس  هب  ار  نارفاک  هملک  هدیشخب ، یلاعت  ار  دیحوت  هملک  وا  هلیسو  هب  و  مهدیم ، رارق  شیوخ  ِيایلوا  ثاریم  ار  نآ  منکیم و 
شیارب دوخ  تیـشم  هب  ار  ناهنپ  ِياههریخذ  اهجـنگ و  مشخبیم و  هزات  یتایح  ار  مناگدـنب  ِلد  اهنیمزرـس و  دوخ  ملع  اب  وا و  ِتسد  هب  و 

ات مناسریم  يرای  ار  وا  دوخ  ِناگتشرف  اب  منادرگیم و  هاگآ  نارگید  ِیبلق  ِتانونکم  اهیناهن و  رب  ار  وا  دوخ  هدارا  اب  و  مزاسیم . راکـشآ 
(371 «.) دشابیم نم  ناگدنب  رگتیاده  یتسار  هب  تسا و  نم  ّیلو  تقیقح  هب  وا  دنشاب . وا  راکددم  نم  نید  غیلبت  نم و  نامرف  ِيارجا  رد 

یسدق ِثیداحا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هتکن 273 

: دومرف تیاور  یسدق  یثیدح  هلآو » هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  مئاق   » هب مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يراذگمان  ِهجو  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
دـندیلان و ّلجوزع  دـنوادخ  هاگرد  هب  يراز  هیرگ و  اب  ناگتـشرف  دیـسر ، تداهـش  هب  داب  وا  رب  ادـخ  تاولـص  هک  نیـسح  مّدـج  هکینامز 
هب دنوادخ  يرذگیم !؟ دنتـشک ، ار  قلخ  نیب  زا  هدش  باختنا  ماما  وت و  هدـیزگرب  دـنزرف  هدـیزگرب و  هک  نانآ  زا  ایآ  اراگدرورپ ! دـنتفگ :

ینامز تشذگ  زا  دـعب  هچرگا  مریگیم  ماقتنا  نانآ  زا  هک  ملالج  تّزع و  هب  دـنگوس  دـیریگ . مارآ  نم  ِناگتـشرف  : » هک دومرف  یحو  نانآ 
رد دندش . داش  نانآ  داد و  ناشن  هکئالم  هب  دنسریم  تماما  هب  وا  زا  سپ  هک  ار  مالسلا  هیلعنیسح  لسن  زا  نادنزرف  سپس  دشاب .» ینالوط 

مالسلا هیلعنیسح  نالتاق  نانمـشد و  زا  مئاق »  » وا هلیـسو  هب  دومرف : ّلجوّزع  دنوادخ  دوب ، هداتـسیا  زامن  هب  ناشرفن  کی  نایاوشیپ ، نیا  نیب 
(372 «.) مریگیم ماقتنا 
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یسدق ِثیدح  رد  هتکن 274 

ِمار ار ، تخـس  ِنیگآردنت  ِياهربا  درک . مهاوخ  وا  ِرّخـسم  ار  اهداب  دومرف ...« : یلاعتیراب  سدقم  ِتاذ  هک  تسا  هدمآ  هیجارعم  ِثیدح  رد 
(373 «.) تخاس مهاوخ  ّقفوم  اهنامسآ  هب  ندرک  رفس  هب  تسا -  اهنامسآ  هب  رفس  ِيارب  هک  یبابسا -  ِقیرط  زا  ار  وا  و  دومن ، مهاوخ  وا 

تایاور رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

تّما ِتماما  هتکن 275 

ماما هب  مدرم  نیرتراوازس  - 1 دشاب : تلصخ  هس  ياراد  رگم  تسین  حالص  یسک  يارب  ( 374) تّما ِتماما  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 
(375 «.) دشاب هدرک  دوخ  ِّیصو  راکشآ ، روط  هب  ار  وا  قباس ، ِماما  - 3 دشاب . وا  دزن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هحلسا  - 2 دشاب . لبق 

قح ِنخس  هتکن 276 

، تشاد روضح  ترضح  نآ  ِسلجم  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  يافو  اب  روای  رای و  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هک  اهزور  زا  یکی  رد 
دریمب هک  سک  ره  دنامیمن و  یهت  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  زا  تمایق  زور  ات  نیمز   » ثیدح نیا  هرابرد  امـش  دیـسرپ : ناشیا  نارای  زا  یکی 
خساپ رد  ترضح  نآ  دییوگیم ؟ هچ  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ناردپ  زا  هک  تسا » هتفر  ایند  زا  یلهاج  ِگرم  هب  دسانـشن ، ار  شنامز  ماما  و 

؟ دوب دهاوخ  تجح  ماما و  امش  زا  سپ  یسک  هچ  سپ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دیـسرپ : زاب  تسا . قح  زور  دننامه  نخـس  نیا  يرآ ، دومرف :
. تسا هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  وا  دریمب و  سک  ره  دوب . دهاوخ  تجح  ماما و  دّمحم ، مرـسپ  نم ، زا  سپ  دومرف : ترـضح 

نارود نیا  رد  هک  سک  ره  دـندرگیم . كاله  لطاب  لـها  دـنتفایم و  یهارمگ  هب  ناـنادان  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ 
هک ار  يدیفـس  ياهمچرپ  ایوگ  دنکیم . روهظ  وا  تبیغ ) نارود  ندش  يرپس  اب   ) سپـس دیوگیم . غورد  دـنک ، تقو  نییعت  روهظ ) يارب  )

(376 .) مینیبیم تسا  زازتها  رد  شرس  يالاب  رب  هفوک  فجن  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِنانیشناج  هتکن 277 

مدرک ضرع  دندرب ... جارعم  هب  ارم  یتقو  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  شَناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
ناگدـیزگرب و ناتـسود و  نانیا  يرآ ، دّـمحم ! يا  دـمآ : ادـن  دوب ؟ دـنهاوخ  نم  نانیـشناج  نم و  زا  سپ  ناماما )  ) نانیا اـیآ  اراـگدرورپ !
نید و دنگوس ، َملالج  تّزع و  هب  دوب . دنهاوخ  وت  زا  سپ  مناگدنب  نیرتهب  نانیـشناج و  دنـشابیم و  مناگدنب  رب  وت  زا  سپ  نم  ياهبحم 

ییاورنامرف منکیم و  كاپ  ناراکهنگ  ناشکرـس و  دوجو  زا  ار  نیمز  نانآ ، نیرخآ  هلیـسو  هب  مشخبیم و  يرترب  نانآ  هلیـسو  هب  ار  منییآ 
(377 .) مهدیم وا  هب  ار  برغ  قرش و 

یهلا ِتّجح  دوجو  ِترورض  هتکن 278 

زا نیمز  ( 378 ...«.) ۀّجحب هَّللا  مئاق  نم  ضرالا  ولخت  ال  : » دـیامرفیم یهلا  ِياهتّجح  ِدوجو  ِترورـض  ِنایب  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ِترـضح 
؛ ۀّجحلا کلذ  هَّللا  انا و  ۀجح و  نم  اولخت  ضرالا ال  نا  : » دنیامرفیم زین  مالسلا  هیلعيداه  ماما  دنامیمن . یلاخ  تسادخ  تجح  هک  یسک 
هب زین  هدش  دراو  مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  هک  ییاهاعد  رد  متسه .» تّجح  نآ  نم  مسق  ادخ  هب  دنامیمن و  یلاخ  تجح  زا  زگره  نیمز  ( 379)

(380 «) ینید نع  تللض  کتّجح ، ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کتّجح ، ینفّرع  ّمهللا  : » میروخیمرب تجح  هژاو  هب  تاعفد 
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روهظ زا  ربخ  هتکن 279 

ریـشمش نهاریپ و  قریب و  دـنکیم و  روهظ  ءاشع  عقوم  هّکم  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج 
ار ءاـشع  زاـمن  هک  نآ  زا  سپ  دـشابیم . ترـضح  نآ  اـب  یناـیب  رون و  اـهتمالع و  دوـب و  دـهاوخ  وا  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

امـش هب  دیریگیم  رارق  وا  لباقم  رد  هک  ار  یعقوم  نآ  مروآیم و  ادخ  دای  هب  ار  امـش  نم  سانلا ! اهیا  دیوگیم : دنلب  ِيادـص  اب  دـناوخیم 
ار يزیچ  وا  يارب  هک  دـنک  رما  ار  امـش  ات  هداتـسرف  باـتک  اـیبنا و  هدرک و  تّجح  ماـمتا  یلاعتيادـخ  هک  اریز  منکیم ؛ امـش  ناـشن  رطاـخ 
زا نآرق  هک  ار  هچ  نآ  دینک و  ایحا  هدرک ، ایحا  نآرق  ار  هچ  نآ  دینک و  تظفاحم  ار  شربمغیپ  وا و  نامرف  تعاطا و  دیهدن و  رارق  کیرش 

. تسا کیدزن  ایند  يانف  هک  اریز  دیشاب . نیعم  رـصان و  يراگزیهرپ  اوقت و  يارب  دینک و  يرای  ار  تیاده  قیرط )  ) دیربب و نیب  زا  هدرب ، نیب 

. دییامن ایحا  ار  تعیرش  تنـس و  هدرک ، دوبان  ار  لطاب  دینک و  لمع  ادخ  باتک  هب  ات  منکیم  توعد  وا  لوسر  ادخ و  يوس  هب  ار  امـش  نم 
، بش رد  دنکیم . روهظ  يزییاپ  ربا  هطقن  کی  ریظن  دنریگب ، هدـعو  رگیدـکی  زا  هک  نیا  نودـب  دوب ، ردـب  لها  دادـعت  هک  رفن  اب 313  سپ 

دهدیم تاجن  دننادنز  رد  مشاه  ینب  زا  هک  ار  يدارفا  دنکیم و  حتف  ار  زاجح  نیمز  وا ) هلیسوب   ) ادخ سپ  دنریش . نوچ  زور  رد  فئاخ و 
زا ار  نآ  لها  روج و  دتسرفیم ، ملاع  فارطا  هب  مالسلا  هیلعيدهم  اب  تعیب  يارب  ییاهرکـشل  دنوشیم و  دراو  هفوک  رد  هایـس  ياهقریب  و 

(381 .) دنکیم حاتتفا  وا  ِتسد  هب  ار  هینطنطسق  ادخ  دوب و  دنهاوخ  لدتعم  وا  يارب  اهرهش  دربیم و  نیب 

تّنس لها  ِمالک  رد  مالسلا  هیلعماما  هتکن 280 

دهاوخ رهاظ  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  يدرم  نامّزلارخآ  رد  هک : تسا  راصعا  نیا  مامت  رد  نیملـسم  مومع  نیب  روهـشم  : » دیدحلایبا نبا 
هیلعيدهم وا  مان  دوش و  یلوتـسم  یمالـسا  کلامم  رب  دنیامن و  يوریپ  وا  زا  ناناملـسم  دیامرف و  راکـشآ  ار  لدع  دییأت و  ار  نید  هک  دـش 

(382 «.) تسا مالسلا 

ماما دوجو  ِموزل  هتکن 281 

هک وت  دریگیم . ییامنهار  دوخ  يارب  دیامیپب ، ار  یخـسرف  دنچ  دهاوخب  هک  امـش  زا  کی  ره  هزمحابا ! يا  : » دندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(383 !«) نک بلط  ییامنهار  تدوخ  يارب  سپ  یتسه ، نیمز  ياههار  زا  رتانشآان  نامسآ  ِياههار  هب 

... تسا هنوگ  نیا  هتکن 282 

نیرتهدنشخب نیرترابدرب ، نیرتراکزیهرپ ، نیرتمیکح ، نیرتاناد ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  : » دندومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
شیاعد دـنیوگ ... نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  تسا و  رادـیب  هشیمه  شلد  یلو  دوریم  ورف  باوخ  رد  شَناگدـید  تسا ، نامدرم  نیرتدـباع  و 

(384 «.) دوشیم مین  ود  هب  طسو  زا  دنک  نیرفن  یگنس  ِدروم  رد  رگا  دسریم . تباجا  هب  هراومه 

زراب هناشن  ود  هتکن 283 

ِشناد یکی  دوشیم  هتخانـش  اهنآ  اب  هک  دراد  زراب  هناـشن  ود  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  يدـهم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
(385 «.) اعد ِتباجتسا  يرگید  نارکیب و 

هدرتسگ ِشناد  هتکن 284 
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(386 «.) تسا رتهدرتسگ  همه  زا  شتمحرم  رتنوزفا و  همه  زا  وا  ِشناد  : » دندومرف مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِدروم  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

... وا يادف  مردپ  هتکن 285 

. تسا لیامتم  يدرز  هب  شگنر  يراد  هدنز  بش  دّجهت و  ِرثا  رب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  : » دندومرف مالـسلا  هیلعمظاک  ماما 
هار رد  هک  یـسک  يادف  مردپ  دنکیم . تاعارم  ار  ناگراتـس  بورغ  عولط و  عوکر ، هدجـس و  لاح  رد  اهبش  هک  داب  یـسک  يادف  مردپ 
مایق ادـخ  ِرما  هب  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  تسا . قلطم  ياهیکیرات  رد  تیادـه  غارچ  وا  دراذـگیمن . ریثأت  وا  رد  نارگتمالم  ِتمالم  ادـخ 

(387 «.) دنکیم

دنوادخ لباقم  ینتورف  هتکن 286 

ربارب رد  باـقع ، نوـچمه  تسا ، نـتورف  دـنوادخ  ِربارب  رد  فیرّـشلا ، هـجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
همه زا  شراگدرورپ  ِربارب  رد  فیرّـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رگید  یثیدـح  رد  ( 388 «.) شلاب

(389 «.) تسا رتعضاوتم 

اهیکین ِيوس  هب  هدنباتش  هتکن 287 

شوک تخس  زرابم و  اهيراوگرزب ، اهیکین و  ِيوس  هب  هدنباتش  فیرّـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  : » دندومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
(390 «.) تسا

مالسلا هیلعماما  ِلیاضف  هتکن 288 

(391 «.) تسا مالسلا  مهیلعبویا  ِییابیکش  یسیع و  ِهوکش  یسوم ، لامک  ِياراد  وا  : » دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

تفر دهاوخ  ورف  ماما  نودب  نیمز  هتکن 289 

ماما یب  نیمز  رگا  دومرف : دنامیم ؟ یقاب  ماما  دوجو  نودب  نیمز  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  تمدخ  دیوگیم  هزمحوبا 
(392 .) تفر دهاوخ  ورف  ددرگ ،

ناگدنب رب  ادخ  ِبضغ  هتکن 290 

نیمز هک  هدش  تیاور  ام  يارب  متفگ : هن ! دومرف : دنامیم ؟ ماما  یب  نیمز  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هک  دـیوگ  ءاشو 
دهاوخ ورف  ّالا  و  دنامیمن ، ماما  یب  نیمز  دومرف : بانج  نآ  سپ  دیامن . بضغ  شناگدنب  رب  ادخ  هک  یتروص  رد  رگم  ددرگیمن  ماما  یب 

(393 .) تفر

ننس لها  بتک  رد  ماما  هتکن 291 

نم مان  شمان  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دـش  دـهاوخن  يرپس  اـیند  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا 
(394 .) دنک تموکح  برع  رب  تسا 
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راکنا رارقا و  هتکن 292 

ِدننام دنک ، راکنا  ار  يدهم  اّما  دنک  رارقا  ناماما  همه  هب  هک  یسک  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نارهم  نب  ناوفص 
ِنادنزرف زا  يدهم  هَّللا ! لوسر  نبای  دنتفگ : دیامن . راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ِتّوبن  اّما  دنک  رارقا  ناربمایپ  همه  هب  هک  تسا  یسک 

(395 .) تسین اور  امش  رب  يو  ِمان  ِندرب  دوشیم و  ناهن  امش  زا  وا  ِصخش  نیمتفه ! ِنادنزرف  زا  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ امش 

! دّمحم هس  هتکن 293 

رد یپ  نسح  یلع و  دّمحم و  ياهمان  هب  ماما  هس  هّمئا  ِنیب  رد  نوچ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصقداص  ماما  زا  مثیهوبا 
(396 .) دوب دهاوخ  جع )  ) مئاق اهنآ  ِنیمراهچ  دیآ  مه  یپ 

ننست لها  بتک  رد  ماما  هتکن 294 

ادـخ دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ملاع  زا  رگا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع 
(397 .) تسا هدش  رپ  متس  زا  هک  نانچ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  ات  تخیگنارب  دهاوخ  ارم  تیب  لها  زا  يدرم 

ننست لها  بتک  رد  ماما  هتکن 295 

نانچ دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا . ینیب  کیراب  یناشیپ و  دنلب  ام  يدهم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دیوگیم : دیعـسوبا 
(398 .) دنکیم تموکح  لاس  تفه  تّدم  تسا ، هدش  رپ  يرگدادیب  ملظ و  زا  هک 

ننست لها  بتک  رد  ماما  هتکن 296 

ار شمایق  بابسا  ادخ  دشابیم . نم  تیب  لها  زا  دوعوم  يدهم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلعیلع 
(399 .) دزاسیم مهارف  بش  کی  رد 

نّنست لها  ِبتک  رد  ماما  هتکن 297 

نم تیب  لها  زا  يدرم  سپـس  دوشیم  رپ  يرگدادیب  ملظ و  زا  نیمز  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دیعـسوبا 
(400 .) دنکیم رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دیامنیم و  تموکح  لاس  ُهن  ای  لاس  تفه  هدش ، رهاظ 

نیملسم ِنیب  روهشم  مالسلا  هیلعماما  ِروهظ  هتکن 298 

لدع و دنکیم و  دییأت  ار  نید  دنکیم و  روهظ  ربمغیپ  تیب  لها  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسه  هدوب و  روهشم  نیملـسم  مامت  ِنیب  رد 
(401 .) دنکیم ادیپ  ّطلست  یمالسا  کلامم  مامت  رب  دزاسیم و  رهاظ  ار  داد 

الب عفد  هتکن 299 

(402 .) دنادرگیم رود  ار  الب  مَنایعیش  نادناخ و  زا  نم  ِببس  هب  ادخ  دنیامرفیم : مالسلا  هیلعنامز  ماما 
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تمدخ ِيوزرآ  هتکن 300 

(403 .) منکیم تمدخ  وا  هب  رمع  ِمامت  مبایرد ، ار  فیرشلا ] هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما   ] وا رگا  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما 

تّنس باتک و  هب  ملع  هتکن 301 

فیرّـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ام  يدـهم  ِلد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِّتنـس  ادـخ و  ِباتک  هب  ملع  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(404 «.) دناودیم هشیر  اهنیمزرس  لد  رد  هایگ  هک  نانچ  نآ  دناودیم  هشیر 

نّنست لها  ِتایاور  رد  مالسلا  هیلعماما  هتکن 302 

ْنِم ْمُهُّلُک  ًۀَفِیلَخ  َرَـشَع  اَْنِثا  يدَعب  ُنوُکی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  هک  هدرک  لقن  هرمـس  نب  رباج  زا  لبنح  نب  دـمحا 
نآ زا  یبیجع  ِحطـس  رد  ثیدـح  نیا  ( 406 «.) دنتـسه شیرق  زا  ناـنآ  همه  هک  دوـب  دـنهاوخ  هفیلخ  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  ( 405 (؛ ٍشیُرق
نب دمحا  ًالثم  ( 407 .) دناهدرک ناعذا  نآ  ندوب  رتاوتم  هب  ثیدح  ِلها  تسین و  دـیدرت  کش و  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  هدـش  لقن  ترـضح 

ِقیرط زا  هک  ثیدح  نیا  ِندوب  یمتح  تّحص و  دنکیم . تیاور  هرمس  نب  رباج  زا  دنـس  اب 34  شیوخ  دنـسم  رد  قیرط  نیدب  ار  نآ  لبنح 
، دـناهدومن ناعذا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شرودـص  هب  هدرک و  لوبق  ار  نآ  همه  تسین و  ثحب  ِياج  هدـش ، لقن  یّنـس  هعیش و 

ناـنآ اریز  دنـشاب ؛ دارم  دوـشیمن  هک  هیماینب  ِياـفلخ  دنتـسه ؟ یـصاخشا  هچ  رفن  هدزاود  نیا  زا  ترـضح  نآ  روـظنم  هک  تسا  نیا  مهم 
نب دیزی  نایفـسیبا ، نب  ۀـیواعم  : » دـشاب لیذ  ِرارق  هب  يدوعـسم  بهّذـلا  جورم  زا  لقن  هب  نانآ  یماسا  رفن و  هدزاود  هن  دـندوب  رفن  هدراهچ 

دیزی زیزعلادبع ، نب  رمع  کلملادبع ، نب  نامیلـس  کلملادبع ، نب  دیلو  ناورم ، نب  کلملادبع  مکح ، نب  ناورم  دیزی ، نب  ۀـیواعم  هیواعم ،
ِيافلخ رامحلا .» دّمحم  ناورم  دیلولا و  نب  میهاربا  دیلولا ، نب  دیزی  کلملادبع ، نب  دیزی  نب  دـیلو  کلملادـبع ، نب  ماشه  کلملادـبع ، نب 

هب ناشددـع  دـناهدرک  تفـالخ  ناـنیا  زا  ریغ  هک  یناـسک  رگید  فرط  زا  دـندوب و  رفن  نانآ 37  اریز  دنتـسین ؛ روظنم  ًاـنیقی  زین  ساـّبع  ینب 
ار رفن  هدزاود  نیا  دـیاب  نیارباـنب  ریبز . نب  هَّللادـبع  مالـسلا و  هـیلعنسح  ماـما  هـعبرا و  ياـفلخ  زا : دـنترابع  ناـنآ  دـسریمن و  رفن  هدزاود 
هب تسا . هتـشادن  هَّللابذوعن -  مه -  ییوگاّمعم  ِدـصق  زین  هدومرفن و  یفازگ  زیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ًاعطق  اریز  درک ؛ صّخـشم 
اّما دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  وا  ِدـنزرف  هدزاـی  مالـسلا و  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  ینعی  هناـگ  هدزاود  ناـماما  ثیدـح ، نیا  زا  دارم  هعیـش  ِرظن 

ِياملع مینیبیم  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو  دنراد  حیرـصت  دـناهناگهدزاود ، ناماما  ترـضح ، نآ  روظنم  هکنیا  رد  زین  ّتنـس  لها  ِتایاور 
یفلتخم ِتالامتحا  دـناهدرک و  رکذ  ثیدـح  ِيارب  ار  ینوگانوگ  ِياهلیوأت  هدومن و  تلفغ  اهنآ  زا  ای  هدرکن و  هّجوت  تایاور  نیا  هب  نانآ 

ادخ ِياهتّجح  نم و  ِيایصوا  افلخ و  : » هک دنکیم  لقن  سابع  نب  هَّللادبع  زا  یعفاش  ( 408) یئوّمح میهاربا  نب  دّمحم  دناهدومن . زاربا  ار 
یلع دومرف : تسیک ؟ امش  ِردارب  هَّللا ! لوسر  ای  دش : هتفگ  تسا ، نم  رسپ  ناشرخآ  نم و  ِردارب  نانآ  لّوا  دنرفن ، هدزاود  نم  زا  دعب  قلخ  رب 
ملظ زا  هک  روطنامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  نامه  وا  يدهم و  دومرف : تسیک ؟ امـش  ِدنزرف  دش : هتفگ  بلاطیبا ، نب 

لوسر ِدوخ  نیاربانب ، دـنکیم ، لقن  ( 410) هّدوملا عیبانی  رد  ار  ثیدـح  نیا  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  ظفاح  ( 409 «.) دشاب هدـش  رپ  روج  و 
مالـسلا مهیلعوا  نادـنزرف  بلاطیبا و  نب  یلع  ینعی :  هناگ  هدزاود  ناماما  روظنم ، هک  هدومرف  نایب  ار  رـشع » انِثا   » هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ 

نوک و فیرعت  نامز و  حرش  هک  دناهتفگ  نیقّقحم  زا  یضعب  دیوگیم : ( 411) ةّدوملا عیبانی  رد  نّنست ، ِلها  یفنح  يزودنق  ظفاح  دنتسه .
؛ تسا ترضح  نآ  ترتع  تیب و  لها  زا  رفن  هدزاود  ًۀفِیلَخ » َرَشَع  اْنِثا   » ِثیدح زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دارم  هک  هداد  ناشن  ناکم 

لمح ِلباق  زین  يوما  ِيافلخ  رب  دـندوب و  رتمک  هدزاود  زا  ناـنآ  نوچ  دوشیمن ؛ لـمح  دـندوب  هباحـص  زا  هک  ییاـفلخ  رب  ثیدـح  نیا  اریز 
مـشاه ینب  زا  نانآ  زین  و  زیزعلادـبع ؛ نب  رمع  زجب  دـندوب  شحاف  رگمتـس و  همه  یهگناو  دـندوب ، رتشیب  رفن  هدزاود  زا  ناـنآ  نوچ  تسین ؛
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ِكولم رب  دوشیمن  زین  و  تسا ...  هدـمآ  رباـج  ِتیاور  رد  هکناـنچ  ْمِشاـه » ِیَنب  ْنِم  ْمُهُّلُک   : » هدوـمرف ترـضح  نآ  هکنآ  لاـح  دـندوبن و 
. دندرکن تاعارم  ار  ءاسک  ِثیدح  و  ( 412 ...«.) ًارْجَا ِهیَلَع  ْمُُکلئـس  ُْلق ال أ  هیآ ...«  دندوب و  رتشیب  رفن  هدزاود  زا  نوچ  دومن ؛ لمح  یـساّبع 

همه زا  عروا  یقتا و  ّلجا و  نامز و  لها  ملعا  نانآ  نوچ  دوش ؛ لمح  ترضح  نآ  تیب  لها  زا  رفن  هدزاود  رب  ثیدح  نیا  دیاب  راچان  سپ 
لوسر هب  ندوب ، ییادخ  تثارو و  ببـس  هب  ناشمولع  دندوب و  رتمرتحم  ادخ  دزن  رد  لضفا و  بَسَح  رد  رتالاب و  همه  زا  بَسَن  رد  دـندوب و 

. دوب لصّتم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

یصخش ای  یعون  ِيدهم  هتکن 303 

دوعوم يدهم  ِرکنم  ام  رگید : ِترابع  هب  میراد . هدیقع  یعون  يدـهم  هب  ام  دـنیوگیم : مالـسلا  هیلعدوعوم  ِيدـهم  اب  هطبار  رد  ّتنـس  لها 
هدـشن و دـّلوتم  زونه  وا  مییوگیم  یلو  تسام  ِلوبق  ِدروم  هدـش ، رداص  وا  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  یثیداحا  میتسین ،
، دهدیم لیکشت  دحاو  یناهج  تموکح  دنکیم و  مایق  ندش ، گرزب  زا  دعب  دوشیم و  ّدلوتم  هدنیآ  رد  اّما  تسا  یـسک  هچ  تسین  مولعم 

دراد هدیقع  هعیش  : » دیوگیم ( 414) فاحتالا رد  یعفاش  يواربش  ًـالثم  ( 413 .) تسا مالـسلا  مهیلعنیـسح  نادنزرف  زا  همطاف و  لسن  زا  وا 
دهاوخ روهظ  نامّزلارخآ  رد  و  تسا ، صلاخ  يرکـسع  نسح  رـسپ  نامه  هدـش -  دراو  وا  هرابرد  هحیحـص  ِثیداحا  هک  دوعوم -  يدـهم 

نبا تسا .» میرک  تیب  لآ  ِناـگرزب  زا  وا  دوشیم و  گرزب  دـّلوتم و  هدـنیآ  رد  هدـشن و  دـّلوتم  زوـنه  وا  هک  تسا  نآ  حیحـص  یلو  درک ،
مالـسلا اهیلعهمطاف  لسن  زا  دوعوم  يدهم  دنراد  هدیقع  نیثّدحم  ِرثکا  : » دیوگیم هبطخ 16  لیذ  ( 415) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلایبا 

طقف دناهدرک ، فارتعا  وا  هب  ام  ِخویـش  دناهدرک و  حیرـصت  وا  رکذ  هب  دوخ  بتک  رد  دننکیمن و  راکنا  ار  نآ  هلزتعم ، ام  ِباحـصا  تسا و 
یلیلد دوخ ، هتفگ  نیا  رب  ّتنـس  لها  هک  دنامن  هتفگان  دیدرگ .» دهاوخ  ّدلوتم  ًادعب  هدشن و  دـّلوتم  زونه  ام  هدـیقع  هب  وا  هک  تسا  نآ  قرف 

لها ِندـش  يوزنم  ِجـیاتن  زا  یکی  نیا  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ناشیا  ِناـیم  رد  هک  تسا  یترهـش  طـقف  دـناهدرواین ، تاـیآ  اـی  ثیداـحا  زا 
نآ رد  دناسریم و  ار  هعیش  هدیقع  ًانیع  ّتنـس  ِلها  ِبتک  رد  هلوقنم  ِثیداحا  یهگناو  تسا . یمالـسا  تفالخ  بصغ  مالـسلا و  مهیلعتیب 

مالـسلا و هیلعنیـسح  ماـما  دـنزرف  نیمهن  هناـگ و  هدزاود  هّمئا  زا  ماـما  نیمهدزاود  مالـسلا  هیلعدوـعوم  يدـهم  هک : میناوـخیم  ثیداـحا 
نآ هک  دیوگیم  ّتنس  لها  تایاور  زین  و  تسا . مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  لصفالب  دنزرف  مالـسلا و  هیلعاضر  ماما  ِدنزرف  نیمراهچ 

ّتنس لها  هعیش و  نیاربانب ، تسا . هدمآ  ایند  هب  سجرن »  » مان هب  يردام  زا  اّرماس »  » رهـش رد  نابعـش  همین  رد  يرجه  لاس 255  رد  ترضح 
رصع تیب و  لها  ياوزنا  کیرات و  ياهنارود  اهتنم  دنراد  یصخش  يدهم  هب  هدیقع  ود  ره  دنرادن و  یّکـش  فالتخا و  دوعوم  يدهم  رد 

دوخ نایم  رد  دناهدرک  لقن  هتشون و  دوخباتک  رد  هک  ار  يزیچ  ّتنـس  لها  هک  دش  نآ  زا  عنام  ساّبع  ینب  هیما و  ینب  هایـس  ياهتموکح 
. دنشاب یصخش  يدهم  ندمآ  رظتنم  هعیش  دننام  دنهدب و  ترهش 

هیعون ِتیودهم  هتکن 304 

يدهم کی  دیاب  ياهرود  رـصع و  ره  رد  دنراد  هدیقع  هک  ینعم  نیا  هب  دنتـسه . ای  هدوب  هیعون  تیودـهم  هب  لئاق  افرع  هیفوص و  زا  یـضعب 
يداه يدهم  کی  زا  یلاخ  يرـصع  چیه  دنیوگیم  دـشاب و  هتـشاد  ار  تیوداه  تیودـهم و  ِّصاوخ  اهیگژیو و  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

ِبهذم ِّلدتسم  نهربم و  هدیقع  اّما  تساراد . ار  یصیاصخ  هچ  تسا و  یسک  هچ  ِلسن  زا  دوش  صّخـشم  هک  درادن  مه  یترورـض  تسین و 
داـعباو و تساـهّتلم  اـهتّما و  ِدوـعوم  تسا و  تّما  نیا  ِيدـهم  هک  تسا  درف  کـی  ینعی  تسا . هیـصخش  تیودـهم  هک  تسا  نآ  هعیش 
وا یمـسج  تایـصوصخ  یّتح  شروهظ و  ِياههناشن  ندش و  بیاغ  تدالو و  ِّلحم  شردام ، ردپ و  شاهداوناخ ، هلمج ؛ زا  وا  ِياهیگژیو 

(416 .) تسا صخشم 
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یناگمه ِلوبق  هتکن 305 

هـشیر زا  مالـسلا  هیلعيدهم  هب  طوبرم  ِثیداحا  دیوگب  هک  تسا  هدـشن  ادـیپ  مالـسا  ياملع  زا  رفن  کی  یّتح  دـیاش  نودـلخ ، نبا  ِنامز  ات 
؟ صخـش نآ  ای  تسا  صخـش  نیا  يدهم  ایآ  هک  هدوب  تایئزج  هرابرد  تسا ، هدوب  فالتخا  رگا  دناهدرک . لوبق  ار  نآ  همه  درادن ، ساسا 
رد اّما  مالسلا ؟ هیلعنیسح  ماما  ِدالوا  زا  ای  تسا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِدالوا  زا  ایآ  هن ؟ ای  تسا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ِرـسپ  ایآ 
رپ ار  ناهج  هک  تسا  نیا  شراک  تسا و  ارهز  ترضح  ِدالوا  زا  ربمغیپ و  ِدالوا  زا  يدهم  نآ  تشاد و  دهاوخ  يايدهم  تّما ، نیا  هکنیا 

(417 .) تسا هدوبن  يدیدرت  تسا  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنکیم  داد  لدع و  زا 

نّنست ِناهج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  هتکن 306 

دناهدوب و دایز  هعیش  ِنایم  رد  طقف  تیودهم  ِنایعّدم  ایآ  دینیبب  ( 418 ،) تسین هعیش  هب  رصحنم  تیودهم  هلأسم  هک  دیمهفب  دیهاوخیم  رگا 
اهنآ زا  یکی  تسا . هدوب  مه  دایز  هدوب و  زین  نّنـست  لها  ِنایم  رد  تیودـهم  ِنایعّدـم  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـناهدوبن ؟ نّنـست  ِلها  ِنایم  رد 

یتیعمج کی  اجنآ  رد  درک و  حرطم  ار  دوخ  نادوس  رد  ریخا  ِنرق  کی  زا  رتمک  رد  هک  تسا  ینادوس  يدـهمتم  ای  ینادوس  ِيدـهم  نیمه 
نامه رد  تیودهم  هب  داقتعا  ردقنیا  ینعی  دمآ ، ولج  تیودهم  ِياعّدا  اب  هک ، درم  نیا  ًالصا  دندوب . مه  رخاوا  نیمه  ات  هک  دروآ  دوجو  هب 

زین یمالسا  ِرگید  ِياهروشک  رد  درک . دعاسم  نیغورد  ِيدهم  کی  ِياعّدا  ِيارب  ار  هنیمز  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  نیـشنیّنس  ِياهنیمزرس 
ام ِتایاور  رد  و  دندرک ، روهظ  تیودهم ، ياعّدا  ِناونع  نیمه  هب  اههینایداق  ناتـسکاپ ، ناتـسودنه و  رد  دناهدوب . دایز  تیودـهم  ِنایعّدـم 

(419 .) درک دنهاوخ  ییاهاعّدا  دش و  دنهاوخ  ادیپ  يدایز  اهلاّجد  يرابتعا  هب  و  باّذک ، ِنایعّدم  هک  تسا  دایز  مه 

نیمز رد  ادخ  تّجح  هتکن 307 

نیا هک  مدینـش  هللا  همحريدرجورب  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  موحرم  زا  نم  تسا و  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  زا  ییاـههلمج 
نب لیمک  اب  هک  ياهبحاصم  نآ  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دراد . رتاوتم  ِياهدنس  تسین و  هغالبلاجهن  رد  اهنت  ینعی  تسا  رتاوتم  اههلمج 

ًارهاظ تفرگ - ، ارم  ِتسد  مالـسلا  هیلعیلع  بش ، کی  دـیوگیم : لیمک  تسا . هدومن  نایب  باب  نیا  رد  یبلاـطم  تسا  هدرک  یعخن  داـیز 
ِسَفَن کی  میدیسر  هک  ارحص  هب  ( 420) ءادعصلا سفنت  رحصا  املف  دُرب ، ارحص  هب  شدوخ  اب  ارم  تسا - . هداتفا  قاّفتا  هفوک  رد  هیـضق  نیا 
مدرم ( 421) ۀثالث سانلا  فورعم : ِيدنب  میـسقت  نآ  درک ، عورـش  ار  شیاهلد  ِدرد  هاگنآ  دیـشک و  رب  لد  ُِنب  زا  یهآ  کی  یقیمع ، یلیخ 

ار هچنآ  هک  منکیمن  ادیپ  قیال  ِمدآ  نم  لیمک ! هکنیا  زا  تیاکـش  دعب  و  عاعر ، جمه  ِنامدرم  و  نیمّلعتم ، ینّابر ، ِملاع  دنتـسه : هتـسد  هس 
ار نید  دنرادن و  تناید  یلو  دنتـسه  یکریز  ِدارفا  ياهّدع  کی  دـنقمحا ، یلو  دنتـسه  یبوخ  ِياهمدآ  يدارفا  کی  میوگب . وا  هب  منادیم 

نم منکیم ، ییاهنت  ِساسحا  نم  لیمک ! هک  دوخ  ییاهنت  زا  تیاکـش  همه  درک و  يدنب  میـسقت  ار  مدرم  دـنهدیم . رارق  يراد  ایند  هلیـسو 
نم ضرالا  ولخت  ال  یلب !  مهللا  دیوگیم : هبترمکی  رخآ  رد  مرادن . میوگب  وا  هب  مراد  لد  رد  هک  ار  يرارسا  هک  قیال  لباق و  ِمدآ  میاهنت ،

اهوعدوی یتح  هتانیب ، هججح و  مهب  هَّللا  ظفحی  هتانیب . هَّللا و  جـجح  لطبت  ـالئل  ارومغم ، اـفئاخ  اـّما  و  اروهـشم ، ارهاـظ  اـّما  ۀـجحب ، مئاـق هللا 
ای راکـشآ و  ِرهاظ  ِتّجح  ای  دنامیمن ، یلاخ  ادخ  ِتّجح  زا  نیمز  تقوچیه  لاح ، ِنیع  رد  هلب ، مههابـشا . بولق  یف  اهوعرزی  و  مهءارظن ،

(422 .) تسا بیاغ  ناهنپ و  اهمشچ  زا  هک  یتّجح 

تیودهم ِتایاور  هتکن 308 

ِتایاور رگا  تسا ؟ هدومرف  یبلاطم  ناشیا ، تموکح  روهظ و  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تبیغ  هنیمز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  اـیآ 
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هلأسم کی  دوعوم  يدهم  هلأسم  رگا  هک  دوب  ضارتعا  نیا  ِياج  ناکاّکـش  ِيارب  دوبیم ، هعیـش  ِتایاور  ًاراصحنا  دوعوم ، ِيدهم  هب  طوبرم 
هدرک تیاور  مه  یمالـسا  ِقَِرف  ِریاـس  دـیاب  دوب  هتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  رگا  دـشاب و  هتفگ  مرکا  ربـمغیپ  دـیاب  تسا ، یعقاو 

تیاور نایعیـش  اهنت  ار  دوعوم  يدـهم  ِباب  ِتایاور  ًاقاّفتا  تسا . حـضاو  یلیخ  شباوج  دیـشاب . هدرکن  تیاور  نایعیـش  امـش  اهنت  دنـشاب و 
هنیمز نیا  رد  هک  ار  ییاهباتک  تسین . رتمک  دـشابن  رتشیب  رگا  هعیـش  ِتایاور  زا  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  نّنـست  ِلها  هک  یتایاور  دـناهدرکن .

(424 .) تسا روط  نیمه  دینیبیم  دینکب  هعلاطم  ( 423) تسا هدش  هتشون 

ثیدح ِرتاوت  هتکن 309 

هللا یلـصمرکا  ربمغیپ  هک  درادن  دـیدرت  هلمج  نیا  رد  يدـحا  تسا . رتاوتم  مرکا  ربمغیپ  زا  هلمج  نیا  نّنـست ، ِلها  هعیـش و  ِياملع  ِقاّفتا  هب 
ایند زا  مینک  ضرف  رگا  ینعی  «. يدـلو نم  لجر  جرخی  یتح  مویلا  کـلذ  هَّللا  لّوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  : » دومرف هلآو  هیلع 

یمتح اضق  نیا  تسا : نیا  دوصقم  دنک . روهظ  نم  دالوا  زا  يدهم  ات  دنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  تسا ، هدـنامن  یقاب  رتشیب  زور  کی 
هک تسا  یتیاور  نیا  دوش . یلمع  دیاب  ًامتح  راک  نیا  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  زور  کی  ایند  رمع  زا  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  راگدرورپ 

(425 .) تسین يدیدرت  نآ  رد  دناهدرک و  تیاور  ود  ره  ننست  لها  عیشت و  لها 

مالسلا هیلعماما  ِبیغ  ِملع  هتکن 310 

نم دوب و  رتمک  مهرد  تسیب  مهرد ، دـصناپ  زا  هک  دـمآ  مهارف  نم  ِدزن  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  ِيارب  لام  يرادـقم  دـیوگ : ناذاش  نب  دّـمحم 
ردقچ هک  متشونن  مداتسرف و  رفعج  نب  دّمحم  ِدزن  هدینادرگ و  لماک  ار  نآ  دوخ  ِلام  زا  نیاربانب  متسرفب ، ِصقان  ار  نآ  هک  متشادن  تسود 

زا نآ  مـهرد  تـسیب  هـک  دیــسر  مـهرد  دـصناپ  دوـب : هدـمآ  نآ  رد  هـک  داتــسرف  مـیارب  ار  نآ  ِضبق  رفعج  نـب  دّـمحم  تـسا . نـم  زا  نآ 
(426 .) تسوت

ردق ِبش  هتکن 311 

نایاوشیپ دـنراذگیم . وا  رایتخا  رد  ار  روما  ِریدـقت  هدـش ، لزان  ترـضح  نآ  رب  هکئالم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  ِبش  ردـق ، ِبش 
، هدروآ نامز  قلطم  یلو  دزن  ار  لاس  کی  تارّدقم  بش ، نیا  رد  ناگتشرف  دناهدومرف : ردق  هکرابم  هروس  ِریسفت  رد  مالـسلا  مهیلعموصعم 

(427 .) دننکیم میلست  هضرع و  وا  رب 

ماما یمتح  ِدوجو  هتکن 312 

(428 .) دوب دهاوخ  ماما  تّجح و  اهنآ  زا  یکی  هنیآ  ره  دنشابن  نکاس  رفن  ود  زج  هب  نیمز  ِيور  رد  رگا  : » دندومرف مالسلا  هیلعماما 

مالسلا هیلعماما  ِبیغ  ِملع  هتکن 313 

ماما زا  یلاوما  هک  مدش  هارمه  يدرم  اب  رهش  کی  رد  تفگیم : هک  مدینش  هنع -  هَّللا  یضر  يرمع -  خیـش  زا  دیوگ : بوقعی  نب  قاحـسا 
رب ِغلاب  هک  ار  َتناگدازومع  ِّقح  دش : هتفگ  وا  هب  دـش و  هدـنادرگرب  وا  هب  لام  هک  داتـسرف  ترـضح  يارب  ار  لام  درم  نآ  تشاد . دوخ  دزن 
هک دوب  ياهعرزم  شتـسد  رد  درک و  یـسرباسح  دـیدرگ و  بّجعتم  توهبم و  ریحتم و  درم  نآ  نک ! جراخ  نآ  زا  تسا  مهرد  دـصراهچ 
نآ زا  نانآ  ِمهس  دوب و  هدرکن  راذگاو  اهنآ  هب  ار  نآ  هیقب  یلو  دوب  هدرک  میلست  اهنآ  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  دوب  شَناگدازومع  هب  ّقلعتم 

هیلعماما داتـسرف و  ماما  دزن  ار  یقاب  تخاس و  جراخ  دوخ  لاـم  زا  ار  نآ  سپ  دـشیم ، مهرد  دـصراهچ  دوب  هدومرف  ماـما  هک  ناـنچ  لاـم ،
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(429 .) تفریذپ ار  نآ  مالسلا 

نامسآ زا  ادن  هتکن 314 

مالـسلا هیلعيدهم  تسا . مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  اب  قح  هک  اّقح  درک : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  یعقوم  دـندومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
(430 .) دنرادن ترضح  نآ  ِرکذ  زا  ریغ  يرکذ  دنوشیم و  رورسم  مدرم  دوب و  دهاوخ  مدرم  ناهد  رد  وا  مان  دنکیم و  روهظ 

مایا زا  دوصقم  هتکن 315 

تسادخ و ِلوسر  ِمان  هبنـش  تساپرب . نیمز  نامـسآ و  هک  تسام  هطـساو  هب  میتسه و  ام  مّایا ، زا  دوصقم  دندومرف : مالـسلا  هیلعيداه  ماما 
مان هبنشراهچ  و  قداص ، ماما  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  مان  هبنـش  هس  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ِمان  هبنـشود  نینمؤملاریما و  ِمان  هبنـش  کی 
عمج وا  درگ  هب  ناهاوخقح  هک  مدنزرف  دنزرف  مان  هعمج  نسح و  مدنزرف  مان  هبنـش  جنپ  تسا و  نم  داوج و  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ماما 

اب ایند  رد  تسا و  مایا »  » يانعم نیا  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  دـنوش ،
(431 .) دوب دنهاوخ  امش  نمشد  ترخآ  رد  اهنآ  هک  دینکن  ینمشد  اهنآ 

رون هدراهچ  هتکن 316 

رون هدراهچ  دـنیرفایب ، ار  شقلخ  هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعتيادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگ : رمع  نب  لضفم 
نسح و همطاـف و  یلع و  دّـمحم و  دومرف : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  نت  هدراـهچ  نآ  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  دـش : هتفگ  دوب . اـم  ِحاورا  هک  دـیرفآ 
روج و ره  زا  ار  نیمز  دـشکب و  ار  لاّجد  دـنک و  ماـیق  شتبیغ  زا  سپ  هک  تسا  یمئاـق  اـهنآ  نیرخآ  نیـسح و  نادـنزرف  زا  هّمئا  نیـسح و 

(432 .) دنک كاپ  یملظ 

تیلهاج ِگرم  هتکن 317 

هدرم تیلهاج  ِگرم  هب  دشاب  هتـشادن  یماما  دریمب و  هک  یـسک  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  لیعامـسا  نب  دّـمحم 
ای رفاک و  فقاو ، هک  یـسک  ،و  يرآ دومرف : تسا ؟ هدرم  تیلهاج  ِگرم  هب  دـشاب  هتـشادن  یماـما  دریمب و  هک  یـسک  ره  اـیآ  متفگ : تسا .

(433 .) تسا كرشم  بِصان 

رمع لوط  هتکن 318 

ِلوط نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلعحون  زا  یتّنـس  جع )  ) مئاق رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  زا  دیوگ : ریبج  نب  دیعس 
(434 .) تسا رمع 

تافص صخش و  هب  ماما  ِتخانش  هتکن 319 

هدش رفاک  یلاعتيادخ  ِياهباتک  ِعیمج  هب  دنک  کش  زیچ  راهچ  رد  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  دـیوگ  همادـق  نب  هَّللادـبع 
(435 .) دسانشب شتافص  صخش و  هب  ار  وا  یتسیاب  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  تسا  ماما  ِتفرعم  اهنآ  زا  یکی  تسا .

مالسلا هیلعماما  ِتخانش  ِتیمها  هتکن 320 
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تسا و هدرم  تیلهاج  ِگرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما  دریمب و  هک  یسک  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  راسی  نب  لیـضف 
(436 .) دوب دنهاوخن  روذعم  دنسانشن  ار  ناشِماما  رگا  مدرم 

راکنا رارقا و  هتکن 321 

، دـیامن راکنا  ار  يدـهم  اّما  دـنک  رارقا  هّمئا  ِعیمج  هب  هک  یـسک  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  نارهم  نب  ناوفص 
نادنزرف زا  يدهم  ادخ ! لوسر  ِدنزرف  يا  دنتفگ : وا  هب  دـیامن . راکنا  ار  دّـمحم  ِتّوبن  اّما  دـنک  رارقا  ءایبنا  ِعیمج  هب  هک  تسا  یـسک  ِدـننام 
(437 .) دشابن اور  شندرب  مان  دوش و  ناهن  مدرم  ناگدید  زا  وا  صخش  هک  متفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ امش 

ترضح ِراکنا  هتکن 322 

راظتنا رد  ناصلخم  سپ  دـماجنایم . لوط  هب  زارد  یتّدـم  دایز و  ياهزور  هک  تسا  یتبیغ  ِياراد  وا  دـندومرف ...« : مالـسلا  هیلعداوج  ماما 
(438 «.) دنریگیم ءازهتسا  هب  ار  وا  دای  نارکنم ، دننکیم و  شراکنا  دیدرت  لها  دنربیم و  رس  هب  شروهظ 

ناملسم نمؤم و  هتکن 323 

: دومرف تسا ؟ نمؤم  وا  ایآ  دسانشن  ار  شَنامز  ماما  یلو  دسانشب  ار  هّمئا  هک  یسک  متفگ : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگ : بلغت  نب  نابا 
(439 .) يرآ دومرف : تسا ؟ ناملسم  وا  ایآ  متفگ : ریخ !

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِدروم  رد  تایاور  هب  یّلک  یهاگن  هتکن 324 

يدهم ناشِرخآ  دنرفن و  هدزاود  نامماما  ثیدـح . « 91  » تسیدهم ناشرخآ  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ناشلّوا  دنرفن ، هدزاود  ناماما 
یلصربمغیپ ِترتع  زا  يدهم  ثیدح . « 107 . » تسا مئاق  نانآ  یمهن  نیسح و  لسن  زا  ناشرفن  هن  دنرفن  هدزاود  ناماما  ثیدح . « 94  » تسا

. تسا مالـسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  يدهم  ثیدـح . « 214 . » تسا مالـسلا  هیلعیلع  دالوا  زا  يدـهم  ثیدـح . « 389 . » تسا هلآو  هـیلع  هللا 
«185 . » تسا مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  ِدـالوا  زا  يدـهم  ثیدـح . « 148 . » تسا مالـسلا  هیلعنیـسح  ِدالوا  زا  يدـهم  ثیدـح . « 192»
«103  » تسا مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  دـالوا  زا  يدـهم  ثیدـح . « 103  » تسا مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  دالوا  زا  يدـهم  ثیدـح .
«101 . » تسا مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ِدالوا  زا  يدهم  ثیدح . « 99 . » تسا مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ِدالوا  نیمـشش  يدهم  ثیدح .

امهیلعاضرلا یـسوم  نب  یلع  ِدالوا  نیمراهچ  يدهم  ثیدـح . « 98 . » تسا مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ِدنزرف  نیمجنپ  يدهم  ثیدح .
مالسلا هیلعيداه  ماما  ِدالوا  زا  يدهم  ثیدح . « 90 . » تسا مالسلا  هیلعیقت  دّمحم  ماما  ِدنزرف  نیمّوس  يدهم  ثیدح . « 95 . » تسا مالسلا 

. تسا نسح  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِردپ  مان  ثیدح . « 145 . » تسا مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ِدنزرف  يدهم  ثیدح . « 90 . » تسا
(440 .) ثیدح « 47 . » تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هینک  مه  مانمه و  يدهم  ثیدح . « 148»

اهنامسآ رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هتکن 325 

هب ارم  نوـچ  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  هک  درک  تیاور  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوـسر  زا  مالـسلا  هـیلعیلع  نینمؤـملاریما 
متخاس و ربمایپ  ار  وت  مَدیزگرب و  نایم  نآ  زا  ار  وت  مدنکفا و  يرظن  نیمز  رب  نم  دّمحم ! يا  هک  درک  یحو  نم  هب  میادخ  دندرب ، اهنامسآ 
ار یلع  نایم  نآ  زا  مدنکفا و  يرظن  نیمز  رب  راب  نیمّود  ِيارب  سپـس  يدّمحم ! وت  دومحم و  نم  هک  متفرگرب  یمـسا  وت  ِيارب  دوخ  ِمسا  زا 
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نم هک  متفرگرب  دوخ  ِءامـسا  زا  یمـسا  وا  ِيارب  متخاس و  َتنادنزرف  ِردپ  رتخد و  ِرـسمه  مداد و  رارق  وت  هفیلخ  یـصو و  ار  وا  مدـیزگرب و 
متشاد هضرع  هکئالم  رب  ار  ناشیا  ِتیالو  سپس  مدیرفآ ، نت  ود  امش  ِرون  زا  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  تسا و  یلع  وا  متسه و  یلعا  یلع 

، هنهک ِکشَم  ِدننام  دوش و  عطقنم  هک  نآ  ات  دنک  تدابع  ارم  ياهدنب  رگا  دّمحم ! يا  تسا . نیبّرقم  زا  نم  ِدزن  تفریذپ  ار  نآ  هک  یـسک  و 
رد مَشرع  هیاـس  ِتحت  مهدیمن و  ياـج  دوخ  ِتشهب  رد  ار  وا  دـیآ ، نم  ِدزن  هب  تسا  ناـشیا  ِتیـالو  ِرکنم  هکیلاـح  رد  ددرگ و  هدیـسوپ 

دنلب ار  مرـس  نک ! دـنلب  ار  ترـس  تفگ : نم ! ِراـگدرورپ  يا  يرآ ، متفگ : ینیبب ؟ ار  ناـشیا  هک  يرادیم  تسود  اـیآ  دّـمحم ! يا  مرواـین .
یلع رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ِراونا  هاگان  هب  مدرک و 

ياهراتـس ِدـننام  ناـنآ  ِطـسو  رد  مئاـق  هک  مدـید  ار  نسحلا  نب  دّـمحم  یلع و  نب  نسح  دّـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّـمحم  یـسوم و  نب 
ِمارح لالح و  ارم  ِلالح  هک  تسا  یسک  مئاق  نیا  دنتـسه و  هّمئا  نانآ  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  اراگدرورپ ! متفگ : دوب . ناشخرد 

زا ار  َتنایعیش  ِلد  هک  تسا  یسک  وا  تسا و  نم  ناتـسود  تسود  وا  تفرگ و  مهاوخ  ماقتنا  مَنانمـشد  زا  وا  ِطّسوت  هب  دنکیم و  مارح  ارم 
زا زور  نآ  رد  ود ، نآ  هب  مدرم  هنتف  دنزیم و  شتآ  ار  اهنآ  دروآیم و  نوریب  ار  يّزع  تال و  و  دهدیم ، افش  نارفاک  نارکنم و  ناملاظ و 

(441 .) تسا رتتخس  يرماس  لجِع و  هنتف 

ءایبنا ننس  هتکن 326 

، دراد دوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راهچ  زا  ّتنـس  راهچ  رمالاِبحاص  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ریـصبوبا 
زا اّما  تسا و  راظتنا  فوخ و  یسوم  زا  اّما  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  یتّنـس  فسوی و  زا  یتّنـس  یـسیع و  زا  یتّنـس  یـسوم و  زا  یتّنس 

ریشمش هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  زا  اّما  و  هدرمن ، وا  یلو  تسا  هدرم  دنیوگیم  وا  هرابرد  هک  تسا  نآ  یسیع  زا  اّما  تسا و  نادنز  فسوی 
(442 .) تسا

ءایبنا ننس  هتکن 327 

هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  یسیع و  فسوی و  یسوم و  زا  مالسلا  هیلعمئاق  ماما  رد  دندومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  زا 
ار وا  شَناردارب  هک  تسا  نآ  فـسوی  زا  وا  ِّتنـس  تسا و  رظتنم  فئاـخ و  هک  تسا  نآ  یـسوم  زا  وا  تنـس  اـّما  دراد ، دوـجو  ییاـهّتنس 

هیلع هللا  یلصدّمحم  زا  وا  ِّتنس  تسا و  ندرک  تحایس  یـسیع  زا  وا  ِّتنـس  دنتخانـشیمن و  ار  وا  دنتفگیم و  نخـس  وا  اب  دندرک و  هعیابم 
(443 .) تسا ریشمش  هلآو 

لیئارسا ینب  ناناملسم و  هتکن 328 

تّدـش مدرم  ِتریح  و  هدـش ، ینالوط  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  ِتبیغ  تفگ : نم  هب  یـصخش  دـنمانیم ، مالّـسالاۀنیدم  ار  نآ  هک  دادـغب  رد 
نیشیپ ِياهتّما  ِشور  متفگ  وا  هب  تسا ؟ هنوگچ  نیا  دناهتشگرب ، تماما  هب  لوق  زا  تّدم ، ِلوط  هطـساو  هب  باحـصا  زا  يرایـسب  هتفرگ و 

هک تسا  هدـش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوـسر  زا  يداـیز  تاـیاور  هک  ناـنچ  تسا ، يراـج  لـعّنلاب ) لـعّنلا  َقباـط   ) زین تّما  نیا  رد 
وا ِتاقیم  تخاس و  لماک  بش  هد  هب  ار  نآ  دـنوادخ  اّما  ددرگزاب ، بشیـس  زا  سپ  ات  تفر  شراگدرورپ  ِتاـقیم  هب  مالـسلا  هیلعیـسوم 

رایسب ار  كدنا  ِتّدم  نیا  داتفا ، ریخأت  هب  یلبق  ِرارق  زا  بش  هد  مالسلا  هیلعیسوم  ِتعجارم  هک  تهج  نیمه  هب  و  ( 444) دیدرگ بش  لهچ 
ار نوراه   ] وا هفیلخ  ِینامرفان  و  دندز ، زابرس  یـسوم  ترـضح  ناشراگدرورپ و  ِروتـسد  زا  تفرگ و  ارف  ار  ناشیاهلد  تواسق ، دندرمش و 

شتسرپ زا  دندیتسرپ و  تشاد  یگناب  هک  ار  ياهلاسوگ  ِرکیپ  سپس  دنشکب ، ار  يو  هک  دوب  کیدزن  هدرمش و  ناوتان  ار  وا  دنتفرگ و  شیپ 
زا دادیم و  دـنپ  ار  ناشیا  نوراه  تسا و  یـسوم  يادـخ  امـش و  يادـخ  هلاسوگ  نیا  تفگ : اهنآ  هب  يرماس  دنداتـسیا و  زاب  یلاعتيادـخ 
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يوریپ نم  زا  تسا  نامحر  امـش  راگدرورپ  اّما  دیدش ، شیامزآ  هلاسوگ  نیا  هب  امـش  مدرم ! يا  تفگیم : درکیم و  یهن  یتسرپ  هلاسوگ 
دزن هب  یـسوم  هک  یماگنه  دنک و  تعجارم  یـسوم  هک  نآ  ات  میرادیمن  رب  هلاسوگ  شتـسرپ  زا  تسد  ام  دنتفگ : دیربب . ارم  نامرف  دینک و 

ناتراگدرورپ رما  هب  ایآ  دیدش ، بکترم  مَنتفر  زا  سپ  یتشز  ِياهراک  هچ  نم  ِتبیغ  رد  تفگ : تشگزاب ، نیگهودنا  كانمشخ و  شموق 
بیجع و  ( 445 .) تسا روهـشم  نآ  هّصق  و  دیـشکیم . دوخ  بناج  هب  ار  دوخ  ردارب  رـس  دنکفا و  ورف  ار  تاروت  ِحاولا  دعب  دـیتشاد . باتش 

زا تریـصب  ِنودـب  ساسا و  لصا و  یب  دنرامـش و  ینـالوط  ار  مالـسلا  هیلعناـمّزلا  بحاـص  ِتبیغ  ِتّدـم  زین  تّما  نیا  ِناـنادان  رگا  تسین 
ادخ و رکذ  يارب  ناشبولق  هک  تسا  هدیسرن  نآ  نامز  ار  نانمؤم  ایآ  : » دومرف هک  دنریگن  تربع  دنوادخ  هتفگ  زا  دندرگزاب و  دوخ  ِبهذم 
دندرمـش و ینالوط  ار  تّدـم  دـش و  هداد  باتک  ناشیا  هب  هک  دنـشابن  نانآ  دـننام  ددرگ و  عشاخ  تسا  هدـمآ  دورف  قح  بناـج  زا  هچ  نآ 

نآرق رد  دیسرپ : تفگ  نخس  مالّـسلا  ۀنیدم  رد  هک  يدرم  نآ   ] وا ( 446 «.) دندش قساف  نانآ  زا  يرایـسب  تفرگ و  ارف  تواسق  ار  ناشبولق 
َنیِذَّلا َنیِقَّتُْمِلل * ًيدُـه  ِهِیف  َبیَر  َال  ُباَتِْکلا  َِکلَذ  ملا *  : » یلاعتيادـخ ِنخـس  نیا  متفگ  تسا ؟ هدـش  لزان  ياهیآ  هچ  هراـب  نیا  رد  میرک 

اب باـتک  نآ  هدروآ *.) دوـجو  هب  اـبفلا  هداـس  فورح  زا  ار ، میظع  باـتک  نیا  هک  يدـنوادخ  تـسا  گرزب   ) مـلا ( 447 (؛ ِبیَْغلِاب َنُونِمْؤی 
سح زا  هچنآ   ]= بیغ هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکزیهرپ ] . ] تسا ناراکزیهرپ  ِتیادـه  هیام  و  درادـن ؛ هار  نآ  رد  کـش  هک  تسا  یتمظع 

(448 .) تسوا ِتبیغ  مئاق و  ترضح  هب  نامیا  بیغ ، هب  نامیا  زا  دوصقم  هک  دنروآیم .»... نامیا  تسا  ناهنپ  هدیشوپ و 
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تقو هچ  مراد . وت  زا  یلاؤس  تفگ : يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  هب  مردـپ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا 
تولخ وا  اب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیهاوخب ! امـش  هک  تقو  ره  تفگ : وا  هب  رباج  میامن ؟ یلاؤس  وت  زا  ات  یـشاب  اهنت  هک  تسا  نکمم  تیارب 

و دوب ؟ هچ  يدید  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ِرتخد  مالـسلا ، اهیلعارهز  همطاف  مردام  ِتسد  رد  هک  یحول  نآ  رباج ! يا  تفگ : درک و 
يارب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوسر  ِنامز  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : رباج  دومرف ؟ هچ  دوب ، هتـشون  نآ  رد  هچنآ  هرابرد  مردام 

زا مَتشادنپ  هک  مدید  ار  یگنر  زبس  ِحول  ناشیا  ِتسد  رد  مدیسر و  مالـسلا  هیلعهمطاف  ناتِردام  تمدخ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ِتدالو  ِتینهت 
نیا داب ! امـش  ِيادف  مردام  ردپ و  ادـخ ! لوسر  ِرتخد  يا  متفگ : مدـید و  باتفآ  ِرون  ِدـننام  ینارون  دـیپس و  ياهتـشون  نآ  رد  تسا و  دّرمز 

ِیماسا مدنزرف و  ود  رهوش و  ردپ و  ِمسا  نآ  رد  تسا و  هدرک  هیدـه  شَلوسر  هب  یلاعتيادـخ  ار  حول  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ حول 
نم هب  ار  نآ  امـش  ِردام  تفگ : رباج  مدرگ . رورـسم  ناِدب  ات  تسا  هدومرف  اطع  نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  تسا ، تبث  مَنادنزرف  زا  ِيایـصوا 

ناشن نم  هب  ار  نآ  یناوتیم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  مردـپ ، مدومن . خاسنتـسا  نآ  ِيور  زا  مدـناوخ و  ار  نآ  دومرف و  اطع 
! رباج يا  دومرف : مردپ  دروآ . مردپ  ِدزن  كزان  یتسوپ  زا  ياهفیحـص  دندیـسر و  رباج  ِلزنم  هب  ات  تفر  وا  اب  مردپ  و  يرآ ! تفگ : یهدب ؟

کی یّتح  دـنگوس  ادـخ  هب  دـناوخ و  شیارب  ار  نآ  مردـپ  تسیرگن و  شَباتک  رد  رباـج  مناوخب . تیارب  ار  نآ  نم  اـت  رگنب  َتباـتک  رد  وت 
نیا میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  : » دوب بوتکم  نینچ  حول  رد  هک  مهدیم  یهاوگ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رباج  تشادن . فالتخا  مه  فرح 
ورف نیملاعلا  ّبر  ِبناج  زا  نیمألا  حور  ار  نآ  وا ، ِلیلد  باجح و  ریفـس و  رون و  دّـمحم  يارب  میکح ، ِزیزع  يادـخ  ِبناج  زا  تسا  یباتک 
چیه هک  متسه  اتکی  ِيادخ  نم  نکم ! راکنا  ارم  ءالآ  رازگرکش و  ارم  ِياهتمعن  رامـش و  گرزب  ارم  ِياهمسا  دّمحم ! يا  تسا . هداتـسرف 

ماییاتکی يادخ  نم  متسه ، ازج  ِزور  ِیـضاق  نارگمتـس و  هدننکراوخ  ناّربکتم و  هدننک  دوبان  ناراّبج و  هدننکـش  تسین ، نم  زج  يدوبعم 
چیه هک  منک  یتخـس  ِباذـع  ار  وا  دـسرتب  نم  لدـع  ِریغ  زا  اـی  دـشاب  راودـیما  نم  ِلـضف  ِریغ  هب  هک  ره  تسین ، نم  زج  يدوـبعم  چـیه  هک 
مداد تلیضف  ءایبنا  رب  ار  وت  نم  مداد و  رارق  یـصو  وا  ِيارب  دش  يرپس  شتّدم  لماک و  شَمایا  یتقو  هک  نآ  زج  مدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ 

متخاس و دوخ  ِیحو  نزخم  ار  نیـسح  مداد و  رارق  مَملع  ِندعم  شردپ  ِمایا  ءاضقنا  زا  سپ  ار  نسح  متـشاد . ایـصوا  ِلضفا  ار  وت  ِّیـصو  و 
هغلاب ِتّجح  تسوا و  اب  نم  هّمات  هملک  تسا و  ادهش  ِعفرا  لضفا و  وا  مدینادرگ ، وا  ِراک  ِمتَخ  ار  تداعس  هدرک و  تَمارک  وا  هب  ار  تداهش 
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تسا و نیـشیپ  ِيایلوا  ِتنیز  نیدـباعلا و  دیـس  یلع ، وا  ِترتع  نیلّوا  منکیم . باقع  مهدیم و  باوث  وا  ِترتع  هطـساو  هب  تسوا . ِدزن  نم 
كاله رفعج  رد  ناگدـننک  کش  نآ  زا  دـعب  دـشابیم و  متمکح  ِندـعم  نم و  ِملع  هدنفاکـش  هک  تسا  دّـمحم  شّدـج  ِماـنمه  وا  ِدـنزرف 

ار وا  مراد و  یمارگ  ار  رفعج  ِماقم  هک  تسا  نم  قح  لوق  نیا  دنک . در  ارم  هک  تسا  یـسک  ِدننام  دنک  در  ار  وا  هک  یـسک  دش و  دـنهاوخ 
متّجح دوشن و  عطقنم  نم  ِتیصو  هتـشر  اریز  مدیزگرب ، ار  یـسوم  شَناوج  وا  زا  دعب  و  مزاس ، داش  شَنارای  نایعیـش و  ناتـسود و  ِنایم  رد 

زا ياهیآ  هک  ره  هدرک و  راکنا  ار  مَتمعن  دنک ، راکنا  ار  نانآ  زا  یکی  سک  ره  هک  رادشه  دنوشن ، تخبدـب  زگره  میایلوا  ددرگن و  یفخم 
هتـسب و ارتفا  یـسوم ، ماهدیزگرب  تسود و  هدنب و  ِتّدـم  ِءاضقنا  ماگنه  هک  یناسک  رب  ياو  تسا و  هتـسب  ارتفا  نم  رب  دـهد ، رییغت  ار  َمباتک 
هک یـسک  تسا . نم  ِرـصان  یلو و  یلع  تسا ، هدرک  بیذکت  ارم  ِيایلوا  همه  دنک ، بیذکت  ار  متـشه  ماما  هک  سک  نآ  هک  دـننک ، راکنا 
هک يرهـش  رد  تشک و  دـهاوخ  يّربـکتم  ِتیرفع  ار  وا  میاـمزایب . تکوـش  تردـق و  هـب  ار  وا  مراذـگ و  وا  ِشود  هـب  ار  تلاـسر  ِینیگنس 

رـسپ و هب  ار  وا  ِمشچ  هک  تسا  ضرف  نم  رب  دـش و  دـهاوخ  نوفدـم  نم  ِقـلخ  نیرتدـب  ِراـنک  رد  هدرک و  اـنب  نـم  حـلاص  هدـنب  نـینرقلاوذ 
متخاس وا  ِهاگیاج  ار  تشهب  تسا ، قیالخ  رب  نم  ِتّجح  رارسا و  ِعضوم  تمکح و  ِندعم  ملع و  ِثراو  وا  مزاس ، نشور  دّمحم  شنیشناج 

هک یلع  شدنزرف  هطـساو  هب  ار  وا  ِتداعـس  متفریذپ و  دـندوب  شتآ  ِبجوتـسم  یگمه  هک  شَناشیوخ  زا  نت  داتفه  هرابرد  ار  شتعافـش  و 
مَملِع نزخم  لـیبس و  هب  یعاد  وا  ِبلُـص  زا  دـشابیم و  نم  ِیحو  رب  ِنیما  قـلخ و  ِناـیم  رد  دـهاش  وا  منکیم . متخ  تسا  نم  ِرـصان  یلو و 
ِلامک هک  یسک  درک ، مهاوخ  لیمکت  شدنزرف  ِدوجو  هب  ار  ایـصوا  هلـسلس  نایَِملاع  رب  یتمحر  ِرطاخ  هب  سپـس  مروآیم ، نوریب  ار  نسح ،

ِياهرس هک  نانچمه  دنهدیم ، هیده  ار  نانآ  ِياهرس  هدش و  راوخ  وا  ِنامز  رد  مَناتسود  تسا و  اراد  ار  بویا  ِربص  یسیع و  ِءاهب  یسوم و 
نیگنر ناِشنوخ  زا  نیمز  دنـشاب و  ناسرت  بوعرم و  فئاخ و  نانآ  دننزیم و  شتآ  دنـشُکیم و  ار  نانآ  دننکیم ؛ ءادها  ار  ملید  كرت و 

فرطرب ار  یناملظ  ِروک  هنتف  ره  اهنآ  هطـساو  هب  نم  دنـشاب و  نم  ِیقیقح  ِناتـسود  نانآ  دزیخرب ، ناِشنانز  زا  نویـش  دایرف و  ِيادص  دوش و 
ِتمحر تاولـص و  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـشیا  مرادرب ، ناـنآ  زا  ار  اـهریجنز  نارگ و  ِياـهراب  میاـمن و  لـیاز  ار  لاوها  دـیادش و  مزاـس و 

تاِیناگدنز ِنارود  رد  رگا  تسا : هتفگ  ریـصبوبا  دـیوگ : ملاس  نب  نمحّرلادـبع  دنتـسه .» یعقاو  ِيدـتهم  ناشیا  تسا و  نانآ  رب  راگرورپ 
(449 !) راد ناهنپ  شَلها  ِریغ  زا  نک و  ظفح  ار  نآ  سپ  تسا ، یفاک  وت  ِيارب  یشاب ، هدینش  ار  ثیدح  نیمه  اهنت 
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ِنادنزرف زا  مالسلا  هیلعيدهم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ِلوسر  زا  ناشراوگرزب  ِناردپ  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما 
هب اـت  تسا  یتریح  وا  تبیغ  ِيارب  تسا ، نم  هب  مدرم  نیرتهیبـش  قـلُخ  قـلَخ و  رظن  زا  تسا . نم  هینک  وا  هینک  نم و  ِمسا  وا  ِمسا  تسا ، نم 
زا رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیآ و  شیپ  بقاث  ِباهـش  ِدـننام  هاگنآ  دـنوش ، هارمگ  ناِشنایدا  زا  مدرم  هک  یتیاغ 

(450 .) دشاب هدش  روج  ملظ و 

هّمئا ِنطاب  رهاظ و  هتکن 331 

زا یلاعتيادخ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلعشراوگرزب  ِناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
نم ِنادناخ  ِنایم  زا  دومن و  رایتخا  ارم  ءایبنا  همه  ِنایم  زا  درک و  رایتخا  ار  ردق  ِبش  اهبش  زا  ناضمر و  ِهام  اههام  زا  هعمج و  ِزور  اهزور ،

ِنادنزرف زا  ِيایصوا  نیسح ، ِنادناخ  زا  دیزگرب و  ار  نیـسح  نسح و  یلع ، ِنادناخ  زا  داد و  يرترب  ایـصوا  همه  رب  ار  وا  دیزگرب و  ار  یلع 
مئاق نانآ  نیمهن  دـننکیم و  عفد  ار  نیّلـضم  لیوأت  نیلطبم و  ِياوراـن  ِتبـسن  نیلاـغ و  ِفیرحت  میرک  نآرق  زا  ناـنآ  درک و  باـختنا  ار  وا 

(451 .) دشابیم ناشیا  ِنطاب  رهاظ و  وا  تسا و  ناشیا 
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بیغ ِملع  هتکن 332 

هام دـننام  شتروص  دوب و  یگلاـس  راـهچ  ِّنس  رد  مدـید . مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هناـخ  رد  ار  رمـالابحاص  دـیوگیم : میهاربا  نب  لـماک 
(452 .) داد خساپ  لاؤس  زا  لبق  ار  مَتالکشم  دیشخردیم و 

لبعِد ِراعشا  هتکن 333 

ۀلاحم ماما ال  جورخ  دناوخ : ار  رعش  نیا  همتاخ  رد  دومن ، تئارق  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دزن  ار  دوخ  فورعم  راعـشا  یئازخ  لبعِد  هک  یتقو 
هیلعاضر ماما  دیامنیم . مایق  تاکرب  اب  ادخ و  ِمان  هب  وا  تسا ، یمتح  مّلـسم و  ماما ، کی  تضهن  ینعی  تاکربلا  هَّللا و  مسا  یلع  موقی  عقاو 

هک ماهدینـش  یلو  هن ! مدرک : ضرع  یـسانشیم ؟ ار  ماما  نآ  ایآ  تفگ . نخـس  َتنابز  هب  سدقلا  حور  دومرف : هدومن  یتخـس  هیرگ  مالـسلا 
وا زا  دـعب  تسا و  ماـما  دّـمحم ، مرـسپ  نم  زا  دـعب  دومرف : ترـضح  دـیامنیم . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  ماـیق  امـش  زا  یماـما 

دوب و شراظتنا  رد  دیاب  تبیغ  ِمایا  رد  هک  تسا  یمئاق  وا  تجح و  شرـسپ  نسح  زا  دعب  نسح و  شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  یلع و  شدـنزرف 
مَناردپ زا  هکلب  هدشن  نییعت  شروهظ  ِتقو  اّما  دـنکیم ؛ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسوا  دومن . تعاطا  يو  زا  دـیاب  دـش  رهاظ  یتقو 

(453 .) ددرگیم رهاظ  یناهگان  هک  تسا  هدش  تیاور 

روهظ ِربخ  هتکن 334 

هکئالم هطـساو  هب  دزیگنارب و  ار  يدرم  دـنوادخ  مدرم ، ِینادان  یتخـس و  ِنارود  نامّزلارخآ و  هرود  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
ات دنادرگ  شزوریپ  نیمز  ِلها  ِمامت  رب  دهد و  شَترصن  تامالع  تایآ و  هلیـسو  هب  دیامن و  يرادهگن  ار  شَنارای  دنک و  شايرای  شیوخ 

، دنوشیم عضاخ  شیارب  اهرهـش  ِلوط  ضرع و  دنکیم . ُرپ  ناهرب  رون و  داد و  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  دنیآ . رد  قح  ِنید  هب  هاوخان  هاوخ و 
(454 .) ددرگ حلاص  هک  نیا  زج  دنامن  ياهتسیاشان  دروآ و  نامیا  هک  نیا  زج  دَنامن  يرفاک  چیه  هک  يروط  هب 

هلآو هیلع  هللا  یلصیبن  ِلوق  هتکن 335 

لغب رد  ار  وت  دش ، دراو  نم  رب  ادخ  ِلوسر  يدمآ ، ایند  هب  وت  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح 
هک دـمآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  یِحلاص  ِياهماما  شَلـسن  زا  تسا و  ماـما  ُهن  ِردـپ  وا  هک  نادـب  ریگب و  ار  نیـسح  همطاـف ! يا  دومرف : تفرگ و 

(455 .) نومضم نیمه  هب  رگید  ثیدح  هس  و  تسا ...  مئاق  نانآ  ِیمُهن 

یهلا ِناحتما  هتکن 336 

اهنآ رب  نم  هفیلخ  تّما و  ِماـما  نم  زا  سپ  بلاـطیبا  نب  یلع  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوـسر  زا  ساـّبع  نـبا 
هب مسق  تسوا و  ِنادنزرف  زا  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  يرظتنم  مئاق  دوب و  دـهاوخ 

، دـنرتبایمک رمحا  ِتیربـک  زا  دنـشاب  تباـث  وا  هب  ِداـقتعا  رب  شتبیغ  ِنارود  رد  هک  یناـسک  دومرف ، ثوعبم  ریذـن  ریـشب و  ارم  هک  ییادـخ 
نینچ ادـخ  هب  دومرف : دراد ؟ تبیغ  تسوت  ِنادـنزرف  زا  هک  یمئاق  ایآ  تفگ : دـمآ و  شیپ  تساخرب و  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  هاـگنآ 

زا روتسم  یبوبر و  ِرارسا  زا  يّرس  یهلا و  ِروما  زا  رما  نیا  رباج ! يا  دنوش . دوبان  نارفاک  هدش و  هتخانـش  زاب  نانمؤم  تبیغ ، نآ  رد  ات  تسا 
. تسا رفک  یلاعتيادخ  ِرما  رد  کش  هک  ینک  کش  نآ  رد  ادابم  تسا ، ادخ  ِناگدنب 

مالسلا هیلعریما  ِلوق  هتکن 337 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


، یتّلم چـیه  ِنیب  رد  دـیامنیم . روهظ  نامزلا  رخآ  رد  دـمآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  اـم  زا  دوعوم  ِيدـهم  دومرف : مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع 
. تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  رگید  ثیدح  هاجنپ  هنیمز  نیا  رد  ( 456 .) درادن دوجو  وا  زج  يرظتنم  ِيدهم 

مالسلا هیلعریما  ِنابز  زا  هتکن 338 

دوب و دهاوخ  هنیدم  رد  وا  ِتدالو  ِّلحم  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  تیب  لها  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
دایز و مالـسلا  هیلعيدهم  نساحم  دوب ، دـهاوخ  سدـقملا  تیب  رد  وا  ترجه  ِّلحم  دـشابیم و  ادـخ ) لوسر  ینعی   ) شردـپ ِمسا  وا ، ِمسا 

فتک رد  دشابیم . ینشور  هتسجرب و  لاخ  مالـسلا  هیلعيدهم  تروص  رد  تسا . هدنـشخرد  وا  يایانث  ياهنادند  یکـشم و  شیاهمـشچ 
(457 ...) دوب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  فتک  رد  هک  تسا  یتمالع  ترضح  نآ 

مالسلا هیلعماما  ِدوجو  هتکن 339 

زا ار  نیمز  وت  اهلاراب ! دومرفیم : هک  تسا  هدینـش  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  اـم  ِّقثوم  ِباحـصا  زا  یکی  هک  دـیوگ  ینادـمه  قاحـساوبا 
(458 .) دوشن لطاب  تانیب  اهتجح و  ات  روتسم  ناسرت و  ای  تسا و  رهاظ  ای  وا  هک  يراذگیمن  یلاخ  دوخ  ِقلخ  رب  تّجح 

مالسلا هیلعیلع  ترضح  ِلوق  هتکن 340 

يا متفگ : دشکیم . طخ  نیمز  رب  تشگنا  اب  هتفر و  ورف  هشیدنا  رد  مدید  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رب  دـیوگ : هتابن  نب  غبـصا 
ال و دومرف : دـیراد ؟ یتبغر  نآ  رد  تفالخ  نیمز و  هب  ایآ  دیـشکیم !؟ طخ  نیمز  رب  ارچ  منیبیم و  كانـشیدنا  ار  امـش  ارچ  نینمؤملاریما !

نم ِدـنزرف  نیمهدزاـی  نم و  هلالـس  زا  هک  منکیم  هشیدـنا  يدولوم  رد  نکیلو  ماهتـشادن ، یتبغر  يزور  چـیه  اـیند ، هب  هن  نآ و  هب  هن  هَّللا !
هک تسا  یتریح  تبیغ و  ار  وا  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دزاسیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  يدـهم  وا  تسا .

! يرآ دومرف : دش ؟ دـهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  نینمؤملاریما ! يا  متفگ : دـنبای . تیادـه  نآ  رد  رگید  یماوقا  هدـش و  هارمگ  نآ  رد  یماوقا 
ِهارمه هب  تّما  نیا  ِنیرتهب  اهنآ  غبـصا ! يا  ینادیم ؟ ار  رما  نیا  اجک  زا  وت  دوب . دـهاوخ  زین  تبیغ  ِياراد  هدـش  هدـیرفآ  وا  هک  هنوگ  نامه 

تایاغ و تدارا و  وا  هک  دنک  دهاوخب ، هچ  ره  دنوادخ  سپـس  دومرف : دش ؟ دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب  متفگ : دوب . دـنهاوخ  ترتع  نیا  ناکین 
(459 .) تسا تایاهن 

مالسلا هیلعنسح  ماما  ِلوق  هتکن 341 

هیلعنیـسح مردارب  ِلسن  زا  ناشِرفن  ُهن  دـنرفن . هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوسر  زا  دـعب  ِياـهماما  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  نب  نسح 
(460 .) رگید ثیدح  راهچ  و  تسا ...  ناشیا  زا  تّما  نیا  ِيدهم  دنیآیم و  دوجو  هب  مالسلا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ِلوق  هتکن 342 

قح هب  مئاق  نم و  ِدـنزرف  نیمُهن  ناـشِرخآ  ناـنآ و  ِلّوا  بلاـطیبا  نب  یلع  دنتـسه ، اـم  زا  ماـما  هدزاود  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح 
نیکرـشم هچ  رگا  دنادرگیم ، زوریپ  نایدا  ِمامت  رب  ار  ادخ  ِنید  دنکیم و  دابآ  هدنز و  ار  هدُرم  ِنیمز  يو  ِدوجو  ِتکرب  هب  ادـخ  دـشابیم .

یهورگ اّما  دنوشیم  جراخ  نید  زا  یهورگ  تبیغ ، ِنامز  رد  ددرگیم . بئاغ  اهرظن  زا  یتّدم  مالـسلا  هیلعيدهم  دنـشاب . هتـشاد  تهارِک 
، تسا حیحص  امش  هدیقع  رگا  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  شنزرـس  ِباب  زا  دید . دنهاوخ  اهتیذا  هار ، نیا  زا  دنام و  دنهاوخ  مدق  تباث  رگید 
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یـسک ِدننام  دـنک  لّمحت  ار  نانمـشد  ِبیذـکت  رازآ و  تبیغ ، ِمایا  رد  سک  ره  هک  دـینادب  یلو  دـنکیم ؟ مایق  یک  امـش  ِدوعوم  ِماما  سپ 
(461 .) رگید ثیدح  هدزیس  و  تسا ...  هدومن  گنج  ریشمش  اب  ادخ  لوسر  ِرانک  رد  هک  تسا 

دهاجم ِدننام  هتکن 343 

نب یلع  نینمؤملاریما  اهنآ  ِنیلّوا  هک  دوب  دهاوخ  يدهم  هدزاود  نادناخ  ام  زا  دومرف : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دیوگ : طیلس  نب  نمحّرلادبع 
وا هطـساو  هب  ار  نیمز  یلاعتيادـخ  تسا و  قح  هب  مئاق  ِماما  وا  تسا و  نم  ِنادـنزرف  زا  نیمُهن  اهنآ  ِنیرخآ  تسا و  مالـسلا  هیلعبلاطیبا 
هک تسا  یتـبیغ  ار  وا  دـیآ . شوخاـن  ار  ناکرـشم  هچرگ  دـیامن ، هریچ  ناـیدا  همه  رب  وا  ِتسد  هب  ار  قح  ِنید  دـنک و  هدـنز  توـم  زا  سپ 

دییوگیم تسار  رگا  دنیوگب : اهنآ  هب  دندش ) دترم  هک  ییاهنآ   ) دنوش و تیذا  دنشاب و  اجرباپ  نآ  رد  یماوقا  هدش و  دترم  نآ  رد  یماوقا 
، ریشمش اب  هک  تسا  يدهاجم  ِدننام  دشاب  رباص  بیذکت  رازآ و  رب  وا  ِتبیغ  ِنارود  رد  هک  یـسک  دینادب  دوش ؟ یلمع  تقو  هچ  هدعو  نیا 

(462 .) تسا هدرک  هدهاجم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ِلوسر  ِيوراشیپ 

مالسلا هیلعداّجس  ماما  ِلوق  هتکن 344 

ِّتلع تسا . هدشن  ّدلوتم  ًالـصا  تفگ : دـنهاوخ  هک  يروط  هب  دـنامیم  یفخم  مدرم  رب  ام  مئاق  ِتدالو  دومرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  نب  یلع 
(463 .) رگید ثیدح  هد  و  دشابن ...  شَندرگ  رد  یسک  ِتعیب  دومن  عورش  ار  دوخ  ِتضهن  یتقو  هک  تسا  نیا  بانج  نآ  ِندش  یفخم 

تالاوم رب  يرادیاپ  هتکن 345 

رازه ِرجا  یلاعتيادخ  دشاب ، رادیاپ  ام  ِتالاوم  رب  ام  مئاق  ِتبیغ  رد  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  دیوگ : تباث  نبورمع 
(464 .) دیامرف اطع  يو  هب  دُُحا  ردب و  ِيادهش  زا  دیهش 

مالسلا هیلعرقاب  ماما  ِلوق  هتکن 346 

دعب ِياهماما  تسا . هدیسر  ام  هب  ادخ  ِلوسر  زا  هک  تسا  يدهع  تماما  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : بلغت  نب  نابا  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح 
ار نید  نامزلا  رخآ  رد  دیآیم و  دوجو  هب  ام  زا  زین  يدـهم  دنـشابیم . مالـسلا  هیلعنیـسح  ِلسن  زا  ناشِرفن  ُهن  هک  دـنرفن  هدزاود  ربمغیپ  زا 

(465 .) رگید ثیدح  ود  تصش و  و  دنکیم ...  يرادهگن 

مالسلا هیلعماما  ِتمدخ  رد  هتکن 347 

يادــف ار  مناـج  هـنیآ  ره  مدرکیم ، كرد  ترــضح ) روـهظ   ) ار زور  نآ  نـم  رگا  دیــشاب ، هاـگآ  : » دــندومرف مالــسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(466 «.) مدرکیم رمالابحاص 

مالسلا هیلعقداص  ماما  ِلوق  هتکن 348 

همه هب  هک  تسا  یسک  ِدننام  دوش  رکنم  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ِدوجو  اّما  دنک  رارقا  ناماما  ِمامت  هب  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما 
زا يدهم  هَّللا ! لوسر  نبای  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دیامن . راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ِتّوبن  نکیل  دـشاب ، دـنمهدیقع  ناربمغیپ 

ناتیارب شَندرب  مان  دوشیم و  بئاغ  شدوخ  اّما  دشابیم ، يدـهم  رفعج ] نب  یـسوم   ] متفه ِماما  ِدـنزرف  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ ِنادـنزرف 
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(467 .) رگید ثیدح  هس  تسیب و  دصکی و  و  تسین ...  زیاج 

مالسلا هیلعقداص  ماما  هیرگ  هتکن 349 

رد هتسشن و  نیمز  يور  هک  دندید  ار  ترضح  نآ  دندش و  بایفرش  ترضح  نآ  ِتمدخ  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا  یهورگ 
زا ار  ملد  شمارآ  هتخاس و  ناشیرپ  ار  مرطاخ  هدوبر ، مناگدـید  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! رورـس  : » دومرف تسیرگیم ، تّدـش  هب  هک  یلاح 

نینچ نیا  هک  هدـش  بجوم  يزیچ  هچ  دـنایرگن ، ار  َتناگدـید  ادـخ  نم ! ِيـالوم  دوـمن : هضرع  ناراـی  زا  یکی  تسا .»... هدرک  بلـس  نم 
شمادـنا رب  هزرل  دـش و  زاب  شاهنیـس  ِياههسفق  هک  دیـشک  یهآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دوش ؟ يراج  تکرابم  تروص  رب  کشا  ِبالیس 

دوشیم بیاغ  اههدید  زا  هک  مدیشیدنایم ، مئاق  یگدنز  رد  مدرکیم ، هعلاطم  ار  رفج »  » باتک حبـص  زورما  امـش ! رب  ياو  : » دومرف داتفا و 
راچد شتبیغ  لوط  زا  دنوشیم و  هدومزآ  یتخـس  هب  نامز  نآ  رد  نانمؤم  دوشیم و  ینالوط  رایـسب  شرمع  ددرگیم و  ینالوط  شتبیغ  و 

ورف منت  رب  هودنا  مغ و  ِهوک  تسـسگ و  مراکفا  هتـشر  اهنآ  عضو  هعلاطم  زا  دنوشیم ... ّدترم  دوخ  نید  زا  ناشرتشیب  هدش ، دـیدرت  ّکش و 
(468 «.) تخیر

رفاک نمؤم و  هتکن 350 

ّیلع اهنآ  ِلّوا  هک  دناماما  هدزاود  نم  زا  سپ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلعادخ  ِلوسر  زا  شَناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
هک یسک  دنشابیم . نم  زا  سپ  ِتّما  رب  یهلا  ِياهتّجح  نم و  ِيایلوا  ءایصوا و  نانیشناج و  نانآ ، تسا . مئاق  ناشیا  ِرخآ  بلاطیبا و  نب 

(469 .) تسا رفاک  دشاب ، ناشیا  ِرکنم  هک  یسک  تسا و  نمؤم  دشاب ، ناشیا  هب  ِّرقم 

یهلا هدعو  هتکن 351 

هللا یلصادخ  ِلوسر  دیدرگ ، رادراب  مالسلا  هیلعنیسح  هب  مالسلا  هیلعهمطاف  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگ  بائر  نب  یلع 
مالـسلا هیلعهمطاـف  تشک . دـنهاوخ  ار  وا  نم ، ِتّما  تسا و  نیـسح  شَماـن  هک  دـشخبیم  وت  هب  يرـسپ  دـنوادخ  دومرف : يو  هب  هلآو  هیلع 

هدعو نآ  تفگ : تسا . هدومرف  ياهدعو  نم  هب  يو  هرابرد  یلاعتيادـخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـندش . نایرگ  نوزحم و 
(470 .) مدش دونشخ  نونکا  تفگ : مالسلا  هیلعهمطاف  دشاب . يو  ِنادنزرف  رد  نیسح  زا  سپ  تماما  هک  هدومرف  هدعو  ارم  دومرف  تسیچ ؟

نید هب  کّسمت  اوقت و  هتکن 352 

نید هب  کّسمتم  دـنک و  هشیپ  اوقت  ياهدـنب  ره  دـیاب  تسا و  یتبیغ  رمالابحاص  ِيارب  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگ : راّمت  یناـه 
(471 .) دشاب دوخ 

ءایبنا ِياهتّنس  هتکن 353 

ام مئاق  رد  همه  تسا  هدش  عقاو  نانآ  رب  هک  ییاهتبیغ  اب  ءایبنا  ِياهّتنس  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگ : ریـصبوبا 
(472 .) ددرگیم رادیدپ  لعَّنلاب  لعَّنلا  قباط  وم و  هب  وم  مالسلا  مهیلعتیب  لها 

رفج ِباتک  هتکن 354 
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رب هک  میدید  میدش و  دراو  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نامیالوم  رب  بلغت  نب  نابا  ریـصبوبا و  رمع و  نب  لضفم  نم و  دیوگ : یفریـص  ریدـس 
تسیرگیم و ياهتخوس  رگج  هدرم  دنزرف  ِردام  ِدننام  وا  دوب و  وا  ِرب  رد  یهاتوک  نیتسآ  نابیرگیب  رادـقوط  ِيربیخ  هّبُج  هتـسشن و  كاخ 
، وت ِتبیغ  نم ! ِياقآ  يا  دـیوگیم : تسا و  هدـیدرگ  کـشا  زا  رپ  شَناگدـید  هدـش و  نوگرگد  شیاـههنوگ  ادـیپ و  شتروص  رد  هودـنا 
هب ارم  ِهودنا  وت  ِتبیغ  نم ! ِياقآ  يا  تسا . هدومن  بلس  نم  زا  ار  مَبلق  ِشیاسآ  هتخاس و  گنت  نم  رب  ار  مرتسب  هدوبر و  مَناگدید  زا  باوخ 

منابیرگ رب  مناگدید  زا  هک  ار  یکشا  رگید  نم  تسا ، هدرک  دوبان  ار  امـش  عمج و  يرگید  زا  سپ  یکی  ِنادقف  و  هداد ، دنویپ  يدبا  ِعیاجف 
مَناگدـید ِربارب  رد  هک  ار  هچنآ  زج  منکیمن . ساسحا  دـشکیم ، رـس  ماهنیـس  زا  هتـشذگ  يایالب  بئاصم و  زا  هک  ار  ياهلاـن  تسا و  ناور 

یبئاصم هتخیمآ و  رد  وت  ِبضغ  اب  هک  یتامیالمان  تسا ، رتانشآان  رتتخس و  رتزادگناج و  رتگرزب و  اهيراتفرگ  همه  زا  تسا و  مّسجم 
نامرـس زا  لقع  بّجعت  تّدش  زا  میدید  یلاح  نینچ  رد  ار  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نوچ  دیوگ : ریدـس  تسا . هدـش  نیجع  وت  ِمشخ  اب  هک 

زا یتبیصم  ای  هدنبوک و  یمغ  هناشن  نآ  هک  میتشادنپ  دیدرگ و  كاچ  ناِمبولق  یتحاران  تّدش  زا  كانتشحو  ِدادخر  نآ  هطـساو  هب  دیرپ و 
ناتِکـشا ياهثداح  هچ  زا  دابم  نایرگ  َتنامـشچ  قیالخ ! نیرتهب  ِدـنزرف  يا  میتفگ : تسا و  هدـش  لزان  يو  رب  هک  تسا  راـگزور  ِبئاـصم 
هیلعقداص ماما  دـیوگ : تسا ؟ هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  مَتام  نیا  هک  تسا  یتلاـح  مادـک  و  تسا ؟ نازیر  ناِتناگدـید  زا  کشرـس  ناور و 

ْرفَج ِباـتک  رد  زورما  ِحبـص  امـش ! رب  ياو  دوـمرف : دـش و  نوزفا  شَـساره  دـمآ و  رب  شَنورد  نآ  ِرثا  رب  هـک  دیـشک  یقیمع  ِسفن  مالـسلا 
نامه تسا ، تمایق  ِزور  ات  نوکی  ام  ناک و  ام  ملِع  همیظع و  ِبئاـصم  اـیالب و  اـیانم و  ِملع  رب  لمتـشم  هک  تسا  یباـتک  نآ  متـسیرگیم و 

مئاق ِدالیم  متسیرگنیم ، نآ  زا  یلوصف  رد  تسا و  هداد  صاصتخا  مالـسلا  مهیلعوا  زا  سپ  هّمئا  دّمحم و  هب  ار  نآ  یلاعتيادخ  هک  یباتک 
دترم تبیغ و  ِلوط  هطـساو  هب  اهنآ  ِبولق  رد  کش  ِشیادـیپ  نامز و  نآ  رد  نانمؤم  ِياولب  شرمع و  ِلوط  ندرک و  ریخأـت  شتبیغ و  اـم و 

ُجِرْخن َو  ِهُِقنُع  یف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلکَو  : » تسا هدومرف  یلاعتيادخ  هک  ناشیاهندرگ  زا  مالسا  هتشر  ِندنکرب  ناِشنید و  زا  اهنآ  ِندش 
میروآیم نوریب  وا  ِيارب  یباتک  تمایق ، ِزور  و  میاهتخیوآ ؛ شندرگ  رب  ار  شلامعا  یناـسنا ، ره  و  ( 473 (؛ ًاروشنَم ُهاَْقلی  ًابتک  ِۀَمیِْقلا  َمْوی  َُهل 

لوصف نآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  تسا و  تیالو  نآ  زا  دوصقم  هک  تسوا ، لامعا  هماـن  ناـمه  نیا  دـنیبیم و  هدوشگ  دوخ ، ِربارب  رد  ار  نآ  و 
(474 .) درک هبلغ  نم  رب  هودنا  تفرگ و  ارف  ارم  یتّقر  متسیرگن 

مالسلا هیلعمظاک  ماما  ِلوق  هتکن 355 

قح هب  مئاق  نم  دومرف : یتسه ؟ قح  هب  مئاق  وت  ایآ  دوب : هدومن  لاؤس  هک  نامحّرلادبع ، نب  سنوی  خساپ  رد  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم 
رب نوچ  تسا . نم  ِدنزرف  نیمجنپ  دنکیم ، رپ  داد  لدع و  زا  دیامنیم و  كاپ  ادخ  ِنانمشد  ِدوجو  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  نکیل  متـسه 

هدیقع رد  مه  ياهّدع  یلو  دـنوشیم  جراخ  نید  زا  یهورگ  تبیغ ، ِرـصع  رد  ددرگیم . بئاغ  ینالوط  یتّدـم  تسا ، ناسرت  شیوخ  ِناج 
ام و ِیتسود  رب  دننز و  گنچ  ام  ِتیالو  هب  نامز ، ماما  ِتبیغ  ِنامز  رد  هک  ینایعیـش  ِلاح  هب  اشوخ  دومرف : سپـس  دننامیم . رادیاپ  شیوخ 

اهنآ ِعیـشت  زا  زین  ام  دـناهدش ، یـضار  ام  ِتماما  هب  نانآ  مییاـهنآ ، زا  اـم  دنتـسه و  اـم  زا  ناـنآ  دـننامب ، مدـق  تباـث  ناِمنانمـشد  زا  يرازیب 
(475 .) رگید ثیدح  جنپ  و  دوب ...  دنهاوخ  ام  اب  تشهب  ِتاجرد  رد  ناشیا  دنگوس ! ادخ  هب  ناِشلاح ! هب  اشوخ  سپ  میدونشوخ .

قح هب  مئاق  هتکن 356 

؟ دیتسه قح  هب  مئاق  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  ِدنزرف  يا  متفگ : مدش و  دراو  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  رب  دیوگ : نمحّرلادبع  نب  سنوی 
رپ هک  نانچمه  دزاس  هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دزاس و  كاپ  ادخ  ِنانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نکیلو  متـسه  قح  هب  مئاق  نم  دومرف :
نآ رد  یماوقا  دـسارهیم و  دوخ  ِسفن  رب  اریز  تسا  ینـالوط  یتـبیغ  ار  وا  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  نیمجنپ  وا  دـشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا 

(476 .) دوب دنهاوخ  مدق  تباث  نآ  رد  رگید  یماوقا  هدش و  ّدترم  تبیغ 
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مالسلا هیلعاضر  ماما  ِلوق  هتکن 357 

نآ اّما  متـسه  رمـالابحاص  نم  دومرف : یتسه ؟ رمـالابحاص  وت  دوب : هدیـسرپ  هک  تلـص  نب  ناـیر  ِخـساپ  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح 
ناکما هنوگچ  دینکیم  هدهاشم  نم  رد  هک  یفعـض  یناوتان و  ِدوجو  اب  متـسین . نم  دنکیم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  يرمالا  بحاص 

، دوشیم رهاظ  ناناوج  ِتروص  هب  یلو  ناریپ  ِّنس  رد  هک  تسا  یـسک  هدـش ) هدرک  دـهع  ) دوهعم مئاق  مشاب ؟ رمالا  بحاص  نامه  نم  دراد 
اههوک ِنایم  رد  رگا  دنَکیم و  هشیر  زا  ار  نآ  دنک  زارد  تسد  نیمز  يور  ِتخرد  نیرتگرزب  هب  رگا  هک  تسا  يوق  دنمورین و  يردـق  هب 

ِدزن مالـسلا  هیلعنامیلـس  ترـضح  ِرتشگنا  مالـسلا و  هیلعیـسوم  ترـضح  ِياصع  ددرگیم . یـشالتم  اهنآ  ِتخـس  ِياهگنـس  دنز  دایرف 
شرهاظ نآ  زا  دـعب  درادیم ، هگن  بیاـغ  اههدـید  زا  ار  وا  دـهاوخب  تقو  ره  اـت  ادـخ  دـشابیم ، نم  ِدـنزرف  نیمراـهچ  باـنج  نآ  تسوا .
(477 .) رگید ثیدح  هدجیه  و  تسا ...  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنکیم ، رپ  داد  لدع و  زا  وا  ِطّسوت  هب  ار  نیمز  دیامنیم و 

مان مسج و  هتکن 358 

يراج نابز  رب  شَمان  دوشن و  هدـید  شمـسج  دومرف : دـش  شـسرپ  مالـسلا  هیلعمئاق  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا  دـیوگ : تلـص  نب  ناـیر 
(478 .) ددرگن

كانلوه هنتف  هتکن 359 

تیمیمـص و ره  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  كانلوه  تخـس و  ياهنتف  راچان  هب  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دـیوگ : بوبحم  نب  نسح 
هتخوـسلد و ره  نیمز و  نامـسآ و  ِلـها  دـهدب و  تسد  زا  ارم  ِنادـنزرف  زا  نیمّوـس  هعیـش  هک  تسا  یماـگنه  نآ  ددرگ و  طـقاس  یتـسود 

([ 479 .) تسا مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ِتافو  دوصقم  . ] دیرگب يو  رب  یکانهودنا 

هنتف راهچ  هتکن 360 

دسریم اهنآ  هب  ییالب  لّوا ، هنتف  رد  دوشیم  ادیپ  هنتف  راهچ  نم  ِتّما  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دیسر  ام  هب  دیوگ : رذنم  نبا 
هنتف نیا  دـیوگیم : نمؤم  زین  مّود  هنتف  رد  دوشیم . رهاـظ  هنتف  نآ  ًادـعب  دـش و  دـهاوخ  نم  تکـاله  ثعاـب  هنتف  نیا  دـیوگیم  نمؤم  هک 
هنتف دـنکیم . ادـیپ  همادا  هنتف  نآ  دـش ، دـهاوخ  عطق  هنتف  نیا  تقو  هچ  دـنیوگیم ، هچ  ره  مّوـس : هنتف  رد  ددرگیم . نم  تکـاله  بجوـم 

يرگید صخش  یهاگو  صخـش  نیا  اب  یهاگ  یتسرپرـس  دنـشاب و  هتـشادن  رهاظ )  ) ماما تّما  نیا  هک  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  یعقوم  مراهچ ،
(480 .) دشاب

راتشک گنج و  هتکن 361 

دوشیم و هدرمـش  حابم  اهنوخ  لّوا ، هنتف  رد  دیـسر ؛ دـهاوخ  امـش  هب  هنتف  راهچ  نم  زا  سپ  دـنیامرفیم : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
اهلام اهنوخ و  مّوس ، هنتف  رد  ددرگیم . رایسب  لاوما  تراغ  لتق و  دوشیم و  لالح  لاوما  اهنوخ و  مّود ، هنتف  رد  ددرگیم . دایز  راتـشک 
تـسا ياهنتف  هک  مراهچ ، هنتف  رد  دـنامیمن . ناما  رد  زین  اهناسنا  سومان  تراغ ، لتق و  رب  هوالع  دوشیم و  هدرمـش  حابم  مدرم  سیماون  و 

رد زاورپ  هب  ماش  زا  هنتف  دـباییمن ؛ یهانپ  هنتف  نآ  زا  سک  چـیه  اـیرد ، رد  برطـضم  مطـالتم و  یتشک  نوچ  تخـس ، رایـسب  روک و  رک و 
دوشیم نانچ  دروآرد و  ياپ  زا  ار  مدرم  اهيراتفرگ  دوشیم . هتـشغآ  نآ  هب  زاجح  هریزج  ياپ  تسد و  دریگیم و  ارف  ار  قارع  دیآیم و 

مالسلا هیلعاضر  ماما  ( 481 .) ددرگیم روهلعـش  رگید  يوس  زا  دنکیم  شکورف  هک  ییوس  ره  زا  درادن و  ارچ  نوچ و  ییاناوت ، یـسک  هک 
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مالسلا هیلعيدهم  ترضح  دومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ( 482 .) داد دـهاوخ  خر  هفقو  یب  یپایپ و  ِياهراتـشک  روهظ ، زا  شیپ  دومرف :
: دیوگیم ملسم  نب  دّمحم  ( 483 .) دننامب یقاب  مّوس  کی  دنریمب و  مّوس  کی  دنوش و  هتـشک  مدرم  مّوس  کی  هک  نیا  رگم  دنکیمن  روهظ 

مدرم ِمّوس  ود  رگا  دش : ضرع  دنورب . نیب  زا  ناهج  مدرم  ِمّوس  ود  هک  نیا  رگم  دنکیمن ، روهظ  نامز  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(484 .) دیشاب هدنام  یقاب  مّوس  کی  زا  دیتسین  یضار  ایآ  دومرف : دنام ؟ دنهاوخ  دادعت  هچ  سپ  دنوش ، هتشک 

اههنتف زا  دعب  حالصا  هتکن 362 

یلصربمایپ ترتع  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دنتسه .... راهچ  اههنتف  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  زا  دیوگیم : نیرز  نبا 
(485 .) دیامن حالصا  وا  تسد  هب  ار  تّما  نیا  راک  ادخ  دنک و  جورخ  هلآو  هیلع  هللا 

مدرم نیب  هنتف  هتکن 363 

ترـضح نآ  زا  دـشکیم . ار  دوخ  يومع  رـسپ  ردارب و  هیاـسمه ، درم ؛ هک  دوش  عقاو  ياهنتف  مدرم  نیب  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر 
لیلق اهنآ  ياج  هب  دوشیم و  هتفرگ  نامز  نآ  لها  رتشیب  لـقع  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  اـهنآ  اـب  مدرم  نآ  ياـهلقع  اـیآ  دندیـسرپ :

(486 «.) دراد یتیصخش  هک  دنکیم  نامگ  اهنآ  زا  یکی  دنوشیم و  نیزگیاج  اهلقعلا 

مالسلا هیلعداوج  ماما  ِلوق  هتکن 364 

دوب و شراظتنا  رد  دیاب  تبیغ  ِنامز  رد  هک  تسا  يدوعوم  ِيدهم  نامه  ام  مئاق  دومرف : ینسح  ِمیظعلادبع  هب  مالـسلا  هیلعیقت  دّمحم  ماما 
داتسرف و يربمغیپ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  دشابیم . نم  ِدنزرف  نیمّوس  وا  دومن و  شَتعاطا  دیاب  روهظ  ِنامز  رد 
ات دنادرگیم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  دشاب ، هدـنامن  یقاب  رتشیب  مه  زور  کی  ایند  ِرمع  زا  رگا  دـنگوس ! تشاد  صوصخم  تماما  هب  ار  ام 

ترضح دومرف ، حالصا  بش  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلعیـسوم  دوخ  ِمیلک  ِرما  هک  نانچ  دنک ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  يدهم 
ِلمع نیرتهب  جرف ، ِراظتنا  دومرف : سپس  تشگرب . تلاسر  يربمایپ و  ِبَصنم  اب  اّما  دروایب  شتآ  شرسمه  ِيارب  ات  تفر  مالسلا  هیلعیـسوم 

(487 .) رگید ثیدح  جنپ  و  تسام ...  ِنایعیش 

ردق ِبش  هب  نامیا  هتکن 365 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوسر  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  نینمؤملاریما  زا  ناـشراوگرزب  ِناردـپ  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما 
زا سپ  هناـگ  هدزاـی  ِنادـنزرف  بلاـطیبا و  نب  یلع  يارب  بش  نآ  هک  دـیروایب  ناـمیا  ردـق  ِبش  هب  دوـمرفیم : ناِشباحـصا  هب  هک  مدـینش 

(488 .) تسوا

مالسلا هیلعيداه  ماما  ِلوق  هتکن 366 

لدـع و هک  تسا  یمئاق  نامه  وا  ،و  شدـنزرف نسح ، زا  دـعب  تسا و  ماما  نسح ، مدـنزرف  نم ، زا  دـعب  دومرف : مالـسلا  هیلعیقن  یلع  ماـما 
(489 .) رگید ثیدح  جنپ  و  دریگیم ... ارف  ار  نیمز  ِمامت  شداد 

مالسلا هیلعيرکسع  ماما  ِلوق  هتکن 367 
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هاگآ اّما  دیاهدومن ، فالتخا  نم  ِنیشناج  رد  هک  منیبیم  ار  امش  ایوگ  دومرف : يدادغب  رفعج  نب  یسوم  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما 
ار ناربمایپ  ِمامت  ِتّوبن  هک  تسا  یسک  دننام  دوش  رکنم  ارم  ِدنزرف  ِتماما  اّما  دشاب ، هتشاد  نامیا  ربمغیپ  زا  دعب  ِياهماما  هب  سک  ره  دیشاب 

یـسک ِلثم  ترـضح  نآ  ِرکنم  هک  یتروص  رد  دیامن ، راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ِلوسر  دّـمحم ، ترـضح  ِيربمایپ  یلو  دـنک  لوبق 
يردـق هب  مدـنزرف  ِتبیغ  هک  دـینادب  تسام . ... ِماما  نیلّوا  ِتعاطا  ِلثم  ام  ِماما  نیرخآ  ِتعاطا  اریز  دـنک ، راکنا  ار  ناربمایپ  ِمامت  هک  تسا 

تسیب و و  دنک ...  يرادهگن  ار  ناِشنامیا  ادخ  هک  يدارفا  رگم  دنوشیم ، عقاو  کش  رد  ناشماما ) ندوب  هدـنز   ) مدرم هک  دوشیم  ینالوط 
دیشروخ ِتبیغ  ( 490 .) رگید ثیدح  کی 

ماما ِتبیغ  هتکن 368 

ار ترـضح  نآ  هاگیاج  نیتسخن ، تبیغ  رد  هاتوک . يرگید  ینالوط و  یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  مئاـق  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(491 «.) تسین هاگآ  دنیوا  ِنید  رب  هک  شناراکتمدخ ، زج  یسک  وا  هاگیاج  زا  مّود  ِتبیغ  رد  دننادیم و  وا  صاخ  نایعیش 

قح ِصولخ  هتکن 369 

ِياهنامیا دـیامن و  خر  دوخ  صولخ  رد  قح  ات  دیـشک ، دـهاوخ  ازارد  هب  نانچ  مئاق ، ِتبیغ  ِنارود  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
ار دوخ  هناقفانم  جع ،)  ) مئاق تلود  يزوریپ  ماگنه  هب  هتـشاد  كاپان  تشرـس  هک  یناسک  تسا ، نآ  سرت  دوش ، ادـج  صلاخان ، زا  صلاخ 

(492 «.) دنوش ادج  وا  زا  يدهم  مایق  زا  شیپ  دنهد و  ياج  نانمؤم  فص  رد 

تبیغ ِلیالد  زا  یهلا ؛ ِرارسا  هتکن 370 

دعب اهنت  تسا و  هدیشوپ  یفخم و  ناگدنب  رب  نآ  ِتمکِح  هک  تسا  یهلا  ِرارسا  زا  يّرس  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِتبیغ 
ِرارـسا زا  تسا  يّرـس  یهلا و  رما ، نیا  رباج ! يا  دومرف : رباـج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  دـش . دـهاوخ  نشور  ترـضح  ِروهظ  زا 

(493 .) تسا هدیشوپ  ناگدنب  رب  هک  يدنوادخ 

! تخس یتبیغ  هتکن 371 

نوچ مه  درادـهگن ، ار  شنید  ناـمز  نآ  رد  هک  یـسک  تسا ، یتبیغ  رمـالابحاص  ِيارب  قیقحت  هب  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(494 .) درادهگن شتسد  هب  ار  تخرد  نآ  راخ  هک  دراد  تردق  امش  زا  مادک  دشارتب . تسد  اب  ار  راخ  تخرد  هک  تسا  یسک 

تبیغ ِلیالد  زا  یهلا ؛ ِرارسا  هتکن 372 

هزاجا دتفایم و  کش  هب  نآ  رد  یلطاب ، هدـنیوج  ره  تسا . ریذـپانفّلخت  یتبیغ  رمالابحاص  ِيارب  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
نـشور روهظ ، زا  سپ  تشاد و  دوـجو  نیـشیپ  ِياـهتبیغ  رد  هک  تسا  یتـمکح  ناـمه  وا  ِتبیغ  ِتمکح  مینک . ناـیب  ار  نآ  ِّتلع  میراد 
مالسلا هیلعیسوم  يارب  یتقو  هک  هتسکش ، راوید  ِنتشاداپرب  هّچب و  رسپ  ِنتشُک  زا  مالسلا  هیلعرـضخ  ِياهراک  ِتمکح  دننامه  دش . دهاوخ 

(495 .) تسا وا  ِرارسا  زا  يّرس  یهلا و  ِروما  زا  يرما  تبیغ  دندش . ادج  مه  زا  ود ، نآ  هک  دش  نشور 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  هتکن 373 
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حلاص و ِياهناسنا  ندش  لابرغ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع  یلو  ترـضح  ِتبیغ  ِتمکح  هک ، تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 
نسح و ماما   ] مدـنزرف ود  نیا  نم و  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  تسا . هلیـسو  نیا  هب  مدرم  ِشیاـمزآ 

دهاوخ بیاغ  یتّدم  وا  تخیگنا و  دهاوخرب  ام  ِیهاوخنوخ  هب  ار  مَنادنزرف  زا  يدرم  نامّزلارخآ  رد  دـنوادخ  دـش ، میهاوخ  دیهـش  نیـسح 
يراـک دّـمحم  ِلآ  هـب  رگید  دـنوادخ  دـنیوگیم : ناداـن  ِدارفا  هـک  ییاـج  اـت  دـندرگ ، ادـج  ناـهارمگ  دــنوش و  شیاـمزآ  مدرم  اـت  دــش 

(496 .) درادن

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  هتکن 374 

دندرگیمرب و نید  زا  یخرب  تبیغ  نیا  رد  تسا . یتبیغ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِيارب  دومرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
يردق هب  دیامن  تماقتـسا  دوشیم ، داجیا  نانمـشد  يوس  زا  هک  یتالکـشم  رب  دنک و  ربص  تبیغ  نیا  رد  هک  ره  دننامیم  مدق  تباث  یخرب 

(497 .) تسا هدیگنج  نانمشد  رب  ریشمش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رانک  رد  راگنا  هک  ددرگیم  دنم  هرهب  دنوادخ  رجا  زا 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  هتکن 375 

هک نآ  رگم  دتفایمن ، قافتا  ترـضح  روهظ  جرف و  دومرف : دوب ، دـهاوخ  تقو  هچ  جرف  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعمجنپ  ماما 
(498 .) دنریگ رارق  یهلا  ناحتما  رد  تّدش  هب  نایعیش 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  هتکن 376 

(499 .) تسا هعیش  ِناحتما  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِتبیغ  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما 

تبیغ ِلیالد  زا  حلاص  ياهناسنا  لابرغ  شیامزآ و  هتکن 377 

(500 .) تسا گرزب  ِدنوادخ  ِناگدنب  ِناحتما  هیام  دوخ  تبیغ ، نیا  دنیامرفیم : مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما 

تبیغ ِلیالد  زا  اهناسنا  ِندوب  هشیپ  متس  هتکن 378 

نیمز دومرف : هفوک  ِدجسم  رد  مالسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  تسا . هدش  نایب  اهناسنا  ِندوب  هشیپ  متـس  تبیغ ، هفـسلف  تایاور ، زا  یخرب  رد 
مورحم دوخ  ِتّجح  ِدوجو  زا  ار  ناـنآ  اـهناسنا ، ِيورهداـیز  ندوـب و  هشیپ  متـس  ِلـیلد  هب  دـنوادخ  یلو  دـنامیمن ، یلاـخ  یهلا  ِتّجح  زا 

(501 .) دزاسیم

تبیغ ِلیالد  زا  یناهج  ِیگدامآ  ِمدع  هتکن 379 

هرک رد  هک  یـسک  تیرـشب و  ِناهج  ِیجنم  ایـصوالا و  متاخ  ِناونع  هب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ترـضح  ِروهظ  ِيارب  ًاـعطق 
ار شریذـپ  نیا  هنیمز  دـیاب  ناهج  ور ، نیا  زا  تسا . مزال  یناهج  ِیگدامآ  هنیمز و  دـنادرگب ، زوریپ  اهنید  ِیماـمت  رب  ار  مالـسا  ِنید  نیمز 

يدـهم ماما  ِتبیغ  ِياهتمکح  اههفـسلف و  زا  یکی  ار  ناهج  ِیگدامآ  ِنادـقف  ناوتیم  نیاربانب ، دوش . قّقحم  فدـه  نیا  اـت  دـشاب  هتـشاد 
. درمشرب فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 

تبیغ ِلیالد  زا  نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ  هتکن 380 
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ترضح نآ  هک ، تسا  نیا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِتبیغ  ِتمکح  ّتلع و  تسا : هدمآ  یمالـسا  ِتایاور  زا  یخرب  رد 
ِنامز رد  دـناوتب  ات  درادـن ، هدـهعرب  ار  یمِکاح  چـیه  اب  تعیب  دّـهعت و  دوشیم و  دازآ  نامز  ِياهتوغاط  اب  تعیب  ِغوی  زا  تبیغ ، ِدوجو  اب 

هَّللا لّجع  يدـهم  ماما  یلو  دنتخانـشیم ، تیمـسر  هب  ار  اهتموکح  هیقت ، ِيور  زا  ناـماما  رگید  هچناـنچ  دـنک . شـالت  هنادازآ  دوخ  ِماـیق 
ترـضح نآ  ِتبیغ  رگا  و  دـنکیمن ، تعیب  نامز ، ِياهتوغاط  اـهتموکح و  اـب  ور ، نیا  زا  تسین . هیقت  هب  رومأـم  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت 

دوخ ِنامز  رد  مالسلا -  مهیلعتیب  لها  ام -  زا  مادک  ره  : » دومرف هرابنیا  رد  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  تسین . یندش  رما  نیا  دشابن ،
نب یـسیع  هک  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماما  رگم  میاهتفرگ ، هدـهع  هب  هیقت  ِيور  زا  ار  نامز  ِياهتوغاط  نامکاح و  ِتعیب 
مایق هکینامز  ات  تفرگ  رظن  رد  یتبیغ  وا  ِيارب  تشاد و  هگن  یفخم  ار  وا  ِتدالو  دـنوادخ  درازگیم . زاـمن  ترـضح  نآ  ِتماـما  هب  میرم 
هقنع یف  دـحال  سیل  و  : » دوـمرف هـک  هدــش  تـیاور  زین  مالــسلا  هیلعداجــس  ماـما  زا  ( 502 «.) دـشابن شندرگ  رب  یمکاـح  تـعیب  دـنکیم 

(504 «.) فیسلاب ماق  اذا  ۀعیب  هقنع  یف  دحال  نوکی  الئل  : » دومرف مالسلا  هیلعمتشه  ماما  و  ( 503 «) ۀعیب

تبیغ ِلیالد  زا  نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ  هتکن 381 

يرْمَع نامثع  نب  دّـمحم  قیرط  زا  هک  بوقعی  نب  قاحـسا  همان  باوج  رد  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ناـمّزلا -  بحاـص  ترـضح 
رد دنوادخ  میوگب  دیاب  متفرگ ، رارق  تبیغ  هدرپ  تشپ  نم  دـش و  رّرقم  رما  ّیلو  تبیغ  ارچ  هک  نیا  ّتلع  اّما  : » دـندومرف دوب ، هدـش  لاسرا 

تحاراـن ار  امــش  ددرگ ، راکــشآ  امــش  يارب  رگا  هـک  دیــسرپن  ییاـهزیچ  زا  دــیاهدروآ ! ناـمیا  هـک  یناــسک  يا  : » دوـمرف مـیرک  نآرق 
نم اّما  ( 506 ،) دوب شندرگ  رد  ملاظ  مکاح  کـی  اـب  تعیب  هک  نیا  رگم  درکن ، یگدـنز  نم  ناردـپ  زا  کـی  چـیه  اـنامه  ( 505 «.) دنکیم

. دشابیمن مندرگ  رد  يرگمتس  مکاح  چیه  ِتعیب  منکیم ، مایق  یتقو 

تبیغ ِلیالد  زا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترضح  ِناج  ظفح  هتکن 382 

ماما ِتبیغ  هلأسم  رگا  تسا . هدومن  ظفح  نانمشد  ِّرش  زا  ار  شَناج  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مهدزاود  ماما  ِتبیغ  هلیـسو  هب  دنوادخ 
، ترضح نآ  ِراوگرزب  ناردپ  ِدننام  دوب ، هنشت  ترضح  نآ  ِنوخ  هب  هک  یساّبع  دمتعم  دوبن ، حرطم  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم 
زا یناوارف  تایاور  هرابنیا  رد  دـشیم . یلاخ  دـنوادخ  ِتّجح  زا  نیمز  هدرک و  دیهـش  زین  ار  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماما 

. تسا هدیسر  ام  هب  مالسلا  مهیلعناماما 

تبیغ ِلیالد  زا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترضح  ِناج  ظفح  هتکن 383 

؟ هچ يارب  دیـسرپ : يوار  تسا . یتبیغ  دزیخ  اپ  هب  هک  نآ  زا  لبق  مالـسلا -  هیلعيدـهم  ماما  ام -  مئاق  ِيارب  دومرف : مالـسلا  هیلعمجنپ  ماـما 
(507 .) دراد دوجو  وا  ِندش  هتشک  زا  سرت  نوچ  دومرف : ترضح 

تبیغ ِلیالد  زا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترضح  ِناج  ظفح  هتکن 384 

هدمآ تبیغ  هفـسلف  تمکح و  هرابرد  رابخا ، زا  هچ  نآ  دسیونیم : تبیغ  هفـسلف  هرابرد  دنچ  یتایاور  ِنایب  زا  دـعب  هللا  همحریـسوط  خـیش 
رثا و ناونع  هب  هکلب  تسین ، تبیغ  هفسلف  تمکح و  ِناونع  هبنیا  هیلع ، ربصلل  مهرایتخا  مهیلع و  رمالا  ۀبوعـص  هعیـش ، ِناحتما  ِدننام  تسا ؛

هلیـسو هب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  ِندش  هتـشک  زا  سرت  نامه  تبیغ  هفـسلف  ببـس و  تسا . نایعیـش  ِيارب  تبیغ  هجیتن 
(508 .) تسا نانمشد 
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تبیغ ِرصع  هتکن 385 

مالـسلا هیلعماما  تسا . فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  تبیغ  لیالد  زا  یکی  ناـمز  ِياـهتوغاط  اـب  تعیب  ِغوی  زا  يدازآ 
هفیظو قباطم  وا  دمآ . دهاوخن  رد  هدماین و  رد  يرگمتـس  چیه  تنطلـس  تموکح و  ِتحت  تسین . یناطلـس  مکاح و  چیه  زا  هیقت  هب  رومأم 

ار منایعیـش  ییوگ  دومرفمالـسلا : هیلعمتـشه  ماما  دیوگیم : لاضف  نب  نسح  دـنکیم . ارجا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  نید  هدرک و  لمع  دوخ 
. دنباییمن ار  وا  اّما  دندرگیم  ار  اج  همه  دوخ ، ماما  يوجتـسج  رد  مالـسلا ) هیلعيرکـسع  ماما   ) مدنزرف نیموس  گرم  ماگنه  هک  منیبیم 

(509 .) دشابن يو  ندرگ  رد  یسک  تعیب  دنکیم ، مایق  ریشمش  اب  یتقو  هکنیا  يارب  دومرف : دوشیم ؟ بیاغ  ارچ  مدرک : ضرع 

تبیغ هفسلف  هتکن 386 

زا ار  مهدزاود  ماما  تبیغ ، هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماـما  تبیغ  ِلـیالد  زا  یکی 
ساسا نیا  رب  دنتشکیم . ار  وا  دشیم ، رهاظ  مدرم  نایم  رد  یگدنز  زاغآ  نامه  زا  ترـضح  نآ  رگا  اریز  تسا ، هدرک  ظفح  ندش  هتـشک 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  نارای  زا  یکی  هرارز »  » هطبار نیا  رد  دـتفایم . رطخ  هب  ناشیا  ناج  زاب  دـتفیب  قافتا  مه  دـعوم  زا  شیپ  روهظ ، رگا 

: دومرف ارچ ؟ مدرک : ضرع  دش . دهاوخ  بیاغ  اهمشچ  زا  یتّدم  شمایق  زا  شیپ  رظتنم ، ماما  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگیم 
(510 .) دوب دهاوخ  كانمیب  شیوخ  ناج  رب 

شیامزآ ِیتخس  هتکن 387 

زا  - 1 تسا : تهج  ود  زا  یتخس  نیا  و  تسا . یهلا  ِياهشیامزآ  نیرتتخـس  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تبیغ  هلیـسو  هب  شیامزآ 
اهراشف اهیتخس و  رظن  زا   - 2 دنوشیم . دیدرت  کش و  شوختسد  مدرم  زا  يرایسب  دوشیم ، ینالوط  رایـسب  نوچ  هک  تبیغ  لصا  ِتهج 

، نید رد  تماقتـسا  نامیا و  ظـفح  هک  يروط  هب  دزاـسیم . نوگرگد  ار  مدرم  دـهدیم و  خر  تبیغ  نارود  رد  هک  راوگاـن  ياهدـماشیپ  و 
(511 .) دریگیم رارق  دیدش  تارطاخم  ضرعم  رد  مدرم  نامیا  ددرگیم و  راوشد  تخس و  يراک 

مدرم ِشیامزآ  هتکن 388 

نید زا  ار  امش  یـسک  ادابم  دیـشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما 
هلیـسو هب  دـنوادخ  دـندرگیمرب . شیوخ  هدـیقع  زا  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هک  يروط  هب  تشاد ، دـهاوخ  یتبیغ  ریزگاـن ، هب  وا  دـنک . جراـخ 

(512 ...«.) دنکیم شیامزآ  ار  شیوخ  ناگدنب  تبیغ ،

مدرم ِشیامزآ  هتکن 389 

دوـشیم و رهاـظ  ناـِشنطاب  دـنرادن ، راوتـسا  ِناـمیا  هک  یهورگ  تسا . مدرم  شیاـمزآ  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تـبیغ  ِياـهّتلع  زا  یکی 
ترـضح و نآ  روهظ  راظتنا  ببـس  هب  تسا ، هدـناود  هشیر  ناشبلق  ِقامعا  رد  نامیا  هک  یناـسک  دـندرگیم و  دـیدرت  کـش و  شوختـسد 

(513 .) دندرگیم لیان  یهلا  شاداپ  رجا و  زا  يدنلب  تاجرد  هب  دندرگیم و  رتهتسیاش  رتهتخپ و  دئادش ، ربارب  رد  یگداتسیا 

هقرف هتکن 390 72 

، هقرف کی  زا  ریغ  هک  دش  دنهاوخ  هقرف  زین 72  نم  ِتّما  دندش ، هقرف  ود  داتفه و  لییارسا  ینب  : » دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
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نم ِباحـصا  نم و  ِعباـت  هک  ياهقرف  نآ  دومرف : ترـضح  هَّللا ! لوـسر  اـی  دـنامادک  هیجاـن  هقرف  دندیـسرپ : دـنمّنهج ، لـها  اـهنآ  هیقب  هیّکم 
(514 «.) دنتسه

یناهج ياهدعو  هتکن 391 

هب ار  یـشخب  تیلوئـسم  درک : میـسقت  شخب  ود  هب  ار  نید  نیا  لاـعتم  ِدـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  تیودـهم  هب  طوـبرم  هک  یّمهم  ِبلطم 
دـش راذـگاو  مدرم  هب  هک  یـشخب  نآ  داد . صاـصتخا  دوـخ  هب  یهلا  هدـعو  ناوـنع  هب  ار  رگید  شخب  ِتیلوئـسم  تشاذـگ و  مدرم  هدـهع 

رد ات  دیرفآ  دازآ  ار  رـشب  ناحبـس ، ِيادخ  دـینیبیم . هک  نانچ  دـنهدیمن ، ماجنا  یخرب  دـنهدیم و  ماجنا  یخرب  ینعی  تسا ؛ ریذـپفّلخت 
هب هک  یـشخب  نآ  دـننک . تفایرد  ار  دوخ  راتخم  دازآ و  راک  رفیک  شاداپ و  تمایق  زور  رد  دـننک و  لـمع  هناراـتخم  تواقـش ، تداـعس و 

َموُقِیل  » میدرک لزان  ار  ینامسآ  ِياهباتک  میداتـسرف ، ار  ایبنا  ام  هک : دش  وگزاب  تروص  نیا  هب  دیدح  هکرابم  هروس  رد  تسا  مدرم  هدهع 
راتفر هنالداع  یـسایس ، يداع و  لئاسم  رد  هچ  یعمج و  يدرف و  لئاسم  رد  هچ  دننک ؛ مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  ( 515 «) ِطْسِْقلِاب ُساّنلا 

ُهانیَدَه ّانِإ  ( » 516 «) ْرُفْکْیلَف َءآَش  ْنَمَو  ْنِمْؤْیلَف  َءآَش  ْنَمَف  ْمُّکِبَّر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلقَو   » دـننزیم زاب  رـس  یخرب  دـننکیم و  لـمع  یخرب  نکل  دـننک .
اّما دوشن . هدایپ  نید  تسا  نکمم  اذـِل  تسا ، نکمم  هاـنگ  فّلخت و  شخب ، نیا  رد  نآ . دـننام  و  ( 518 «) ِنیَدْجَّنلا ُهانیَدَهَو  ( » 517 «) َلِیبَّسلا

أدبم هک  ادـخ  دومرف : نآرق  ِياج  دـنچ  رد  درک . نایب  یناهج  هدـعو  ِتروص  هب  ار  نیا  تفرگ ، دوخ  هدـهع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یـشخب  نآ 
َهِرَک ْوــَلَو  ( » 519 «) َنوُکِرـْـشُْملا َهِرَک  ْوـَلَو  ِلُک  ِهـّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْـحلا  ِنـیِدَو  يَدـُْـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ   » تساقـح فراـعم  هـمه  زاـغآ 

ای هدش ، لداع  لماک و  امش  ات  مدرک  لزان  ار  ینامـسآ  ِياهباتک  نم  هدومرفن  شخب  نیا  رد  ( 521 «) ًادیِهَش ِهَّللِاب  یَفَکَو  ( » 520 «) َنوُِرفاْکلا
« ِلُک ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِتل   » هن منک ، یناهج  ار  مدوخ  ِنید  مدوخ  ات  مدرک  لزان  ار  ینامـسآ  ياهباتک  نم  دومرف : هکلب  دیـسرب ؛ یتاماقم  هب 

ینورد ِفعـض  اـی  امـش  نوچ  تسین  یندـش  نیا  دوشب ، یناـهج  امـش  ِتسد  هب  هک  مدرکن  لزاـن  نآرق  نم  ِلُک » ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل   » هکلب
. دـنوریم ههارجـک  ههاریب و  دـمع ، هب  هناـهاگآ و  ینعی  دنتـسه ؛ ( 522 «) اُنتَْوقِـش انیَلَع  ْتَبَلَغ   » ِراتفرگ یخرب  ینوریب ، ِلکـشم  اـی  دـیراد 

ْنِم انْجِرْخَأ  انَّبَر   » دنیوگیم هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دراذگیمن ، نایغاط  نایغط  یلو  دننک  لرتنک  ار  دوخ  هک  دنراد  ار  نآ  ناوت  اهیـضعب 
دوشب و ناتـسلگ  رـشب  ِتسد  هب  ناهج  دراذـگیمن  هک  تسا  ینوریب  ِعنام  هاگ  ینورد و  ِفعـض  هاگ  سپ  ( 523 «) اُهلْهَأ ِِملاّظلا  ِۀیْرَْقلا  ِهِذه 

َلَسْرَأ  » مریگیم هدهع  هب  مدوخ  دوشب  یلمع  ایبنا  ِفده  هک  نیا  ِيارب  نم  دومرف : اِذل  دشوپب ، لمع  هماج  ( 524 «) ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقِیل   » نیا
« َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو   » ِلُک ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل   » دنادرگب زوریپ  اهنییآ  همه  رب  ار  شنید  ناحبـس  ِيادخ  دوخ  ات  ِّقَْحلا » ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر 

ینورد ِفعـض  هن  نآ  و  تفرگ ، هدهع  هب  هدعو  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  ًادیِهَـش » ِهَّللِاب  یَفَکَو  « » َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  »
ضحم ِریدق  تسا ، ضحم  ِمیلع  نوچ  درادن  ینورد  ِفعـض  ینوریب . لکـشم  هن  دنکن  لمع  هدعو  هب  وا  هک  تسا  یبوبر  سدق  تحاس  رد 

ِداتـس ناهج  رـسارس  هک  نیا  يارب  درادن ، ینوریب  ِفعـض  تسا . ضحم  نابرهم  فوؤر و  تسا ، ضحم  ِلداع  تسا ، ضحم  ِمیکح  تسا ،
ُمَْلعی اـمَو   » تسا ( 525 «) ِضْرَْألاَو ِتا  َوامَّسلا  ُدُونُج  ِِهَّللَو   » دتـسیاب ادـخ  ِربارب  رد  هک  تسین  يزیچ  نیوکت  ِماـظن  رد  دـنیوا ، ِروتـسد  ِییارجا 

هیلع بلاطیبا -  نب  یلع  مـالک ، ریما  ینارون  تاـنایب  زا  یکی  دـنیادخ . ِییارجا  ِداتـس  صاخـشا ، ایـشا و  همه  ( 526 «) َوُه اَّلِإ  ِبَر  َکـّ دُونُج َ 
حراوج اضعا و  دینادب  مدرم ! يا  هنویع ؛» مکتالخ  هدونج و  مکحراوج  نأ  هَّللا  دابع  اوملعاو  : » دومرف هک  تسا  نیا  ءانثلا -  ۀیحتلا و  فالآ 

تـساوخ رگا  ادخ  دیزیخنرب . هزرابم  هب  ادـخ  روتـسد  ادـخ و  یحو  ادـخ ، نامرف  ادـخ ، مکح  ادـخ ، نید  ِربارب  رد  دـنیادخ ، ِنازابرـس  امش 
اب دریگیم ، شدوخ  ِنابز  اب  ار  صخش  يولج  تسادخ ، ِزابرس  صخش  نآ  ِدوخ  تسین ، مزال  ینوریب  یشکرکشل  دریگب ،  ار  یسک  يولج 

دیابن هک  دـنزیم  ار  یفرح  دـتفایم ، تکاله  هب  دورب و  دـیابن  هک  دوریم  ییاج  دریگیم ، وا  مدـق  اب  دریگیم ، وا  ِرکف  اب  دریگیم ، وا  ِملق 
نابز اب  دریگب  ار  یـسک  يولج  تساوخ  رگا  ادخ  دتفایم . تکاله  هب  دنکب  دیابن  هک  دنکیم  ءاضما  ار  یبلطم  دتفایم ، تکاله  هب  دنزب و 
مزال یـشک  زابرـس  نوریب  زا  وا  دـنیوا ، نازابرـس  ام  حراوج  اضعا و  دریگیم . وا  شوگ  اپ و  تسد و  اب  دریگیم ، وا  مشچ  اـب  دریگیم ، وا 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


یفرح دادن ، شوگ  ار  ناحـصان  ِتحیـصن  هتفر ، ههار  جـک  یـسک  رگا  دـینیبیم  هک  نیا  هدونج .» مکحراوج  ّنَأ  هَّللا  دابع  اوملعاو   » درادـن
ادـخ تفرگ ، شدوـخ  ِتسد  اـب  ار  وا  يوـلج  ادـخ  دوـشیم  موـلعم  دزیریم ، شیوربآ  هک  دوریم  ییاـج  دزیریم ، شیوربآ  هک  دـنزیم 

لومـشْناهج ِییارجا  ِداتـس  وس ، کی  زا  قلطم  ِتردق  نآ  دنیادخ . ییارجا  ِداتـس  ناهج  ِرـسارس  نوچ  تفرگ ، شدوخ  ِياپ  اب  ار  وا  يولج 
ًایَش َداَرَأ  آَذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ   » دومرف هک  تسا  حیحـص  نخـس  نیا  ًالماک  دریگیمن ، ار  وا  هدارا  قّقحت  ِيولج  يزیچ  نیاربانب  رگید . ِيوس  زا  مه 

هرخألاب مدوخ  نم  ار  نید  نیا  دـینکن ، لمع  یهاگ  دـینک ، لـمع  یهاـگ  امـش  هک  مدادـن  ار  نید  نیا  نم  ( 527 «) ُنوُکیَف ْنُک  َُهل  َلوـُقی  ْنَأ 
رد ءانثلا -  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  یمارگ -  لوسر  سدقم  تاذ  زا  دشن ، دندمآ  ایلوا  دشن ، دـندمآ  ایبنا  رگید . لصا  مه  نیا  منکیم  یناهج 

یتبسانم ره  هب  یسک  ره  تسا  هدش  حرطم  رگید  يوس  زا  تیودهم  نایرج  هلئسم  وس ، کی  زا  ترتع  نآرق و  هلأسم  یگدنز ، هظحل  هظحل 
هَّللادبع نب  رباج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  كرابم  دوجو  دربیم . ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  كرابم  مان  یطیارـش  ره  رد 

مسا وا  مسا  نیدباعلا ، نیز  ماما  رـسپ  نم ، هون  ياهدنز ، نانچمه  وت  نم  تلحر  زا  دعب  رباج ! دومرف : دوب  شروآمان  هباحـص  زا  هک  يراصنا 
لوسر تّدـج  وگب : ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  يدـید  ار  رقاب  ماـن  هب  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دـنزرف  یتقو  تسا ، نایعیـش  مجنپ  ماـما  تسا ، نم 

هک نیدباعلا  نیز  ماما  رـسپ  نم  هون  هب  دومرف : دش . صخـشم  وا  ِمسا  تسوت . دنزرف  يدهم  هک  وگب  وا  هب  دـعب  دـناسر . مالـس  وت  هب  یمارگ 
هار هنیدـم  ياههچوک  رد  دـش ، انیبان  دوب  ینـالوط  هک  شرمع  رخاوا  رد  هَّللادـبع  نب  رباـج  ناـسرب . ار  فرح  نیا  تسا  نایعیـش  مجنپ  ماـما 
یلع مکدـالوأ  اوبّدأ  ! » مدرم تفگیم : دـناسریم . هنیدـم  مدرم  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  تاشرافـس  زا  یـضعب  تفریم و 

ِلیاضف دینک ، مالسلا  مهیلعتیبلها  ِتسود  ار  اهنیا  دینک ، انشآ  مالسلا  مهیلعیلع  ِدالوا  یلع و  ّتبحم  هب  ار  ناتیاههّچب  لوسرلا » لآ  ّبح 
ات دـییوگب  ار  تیبلها  ياهيراکادـف  تعافـش و  تیبلها ، ياهيراوگرزب  دـییوگب ، ار  ناـنآ  تاـمارک  تازجعم و  دـییوگب ، ار  تیبلـها 

شراعـش نیا  تفریم و  هار  هنیدـم  ياههچوک  سپ  هچوک  رد  هک  رباج  نیمه  دـنوشب . مالـسلا  مهیلعیلع  ِدالوا  یلع و  ِتسود  ناتیاههّچب 
تفر تسیک ، مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دیمهف  هک  نیمه  دـینک ، تیبرت  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ّتبحم  هب  ار  ناتیاههّچب  مدرم ! تفگیم : دوب و 
ربمایپ هک  میوگب  وت  هب  مناسرب و  وت  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تّدج  مالس  هک  مرومأم  نم   » دیوگب دنک و  مالس  دسوبب ، ار  شتـسد  ات 
عطقم ره  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  رارـسا  زا  نیا  تسوت .» دنزرف  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  يدهم -  دومرف :
ققحم ادخ  هدعو  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دنکیم و  انـشآ  رگید  يوس  زا  تیودهم  نایرج  وس و  کی  زا  ترتع  نآرق و  هب  ار  مدرم  خیرات ،

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسد  هب  شرارقتـسا  لصا  تسا و  هدرک  ایحا  یمارگ  لوسر  هلیـسو  هب  ار  نید  هک  يروطناـمه  دـنوادخ  دوشب .
نیدلا ترهظأ  امو  : » دنیامرفیم وا  هب  مه  دوعوم  يدـهم  ِروهظ  ِماگنه  ( 528  ) یَمَر َهَّللا  َّنِکلَو  َتیَمَر  ْذِإ  َتیَمَر  امَو  : » دومرف ربماـیپ  هب  دوب ،

هلا سدقا  ِتاذ  ِیبیغ  ِتردق  ِيور  دنکیم ، لومش  ناهج  ار  نید  هادف -  انحاورا  رـصع -  یلو  كرابم  ِدوجو  رگا  هرهظأ » هَّللا  نکلو  قحلا 
هیلعنینمؤملاریما ِكرابم  ِدوجو  هک  يروط  نآ  دـش ، رقتـسم  قافن  رفک و  داـحلا و  كرـش و  ِياـضف  رد  شّدـج  هلیـسو  هب  نید  رگا  تسا ،

نآ دـننام  داحلا و  هب  یـشخب  میـسجت ، هب  یـشخب  هیبشت ، هب  یـشخب  ناهج ، هک  درک  یّلجت  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دومرف : مالـسلا 
روهظ نامز  رد  یَمَر  َهَّللا  َّنِکلَو  َتیَمَر  ْذِإ  َتیَمَر  امَو   » دومرف وا  هب  ادـخ  دـش و  رقتـسم  مالـسا  یناـهج ، هدولآ  ياـضف  نینچ  رد  دوب ، هدولآ 

ریذپانفّلخت یهلا  هدعو  نیا  هرهظأ ؛» هَّللا  نکلو  ترهظا  ذإ  قحلا  نید  ترهظأ  امو  : » دنیامرفیم وا  هب  ادخ  مه  هادف - انحاورا  رصع - یلو 
(» 529 «) ِلُک ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  « ؛ مدرم هن  هداد  رارق  دوخ  هدهع  هب  ار  راک  نیا  ادخ  نوچ  تسا  ینیقی  نید ، ندـش  یناهج  هدژم  نیا  تسا .

نارای ءزج  نینح ، قدنخ و  نایرج  رد  و  دُحا ، ردـب و  رد  يدارفا  هک  يروطنامه  تسا ، نآ  نارظتنم  ام  هفیظو  (. 530 «) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو 
نا نینچمه  تبیغ و  رـصع  رد  مه  ام  هک  میهاوخب  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـندوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  كراـبم  دوجو  نارواـی  و 
نآ نیتسار  ناروای  نارای و  ءزج  نامیلمع  یملع و  ياهتیامح  اب  نامرکف و  ندـب و  ناـیب و  ملق و  اـب  روهظ ، روضح و  رـصع  رد  هَّللاءاـش 

(531 .) میشاب ترضح 

... ًابیرغ ًادیحو  ًادیرط  هتکن 392 
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نیا سدـقا  ِدوجو  هلهأ » روتوملا  ًاـبیرغ  ًادـیحو  ًادـیرط  : » دـیامرفیم دوشیم ، تبحـص  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  هراـبرد  یتـقو  تاـیاور  رد 
ام دنزرف  اهناسنا  نیرترطـضم  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تساهنت . کت و  تسا ، بیرغ  تسا ، نادرگرـس  اهنابایب  رد  راوگرزب 

ناهانگ هتساوخان  يادخ  تامیالمان و  ثداوح ، تالکشم ، ار ، نیملسم  ياهيراتفرگ  نوچ  تسا ؟ رطضم  ارچ  لاح  تسا . دوعوم  يدهم 
(532 .) دنک يرای  دادمتسا و  ار  وا  ادخ  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  دنیبیم و  ار  امش  نم و 

ترضح ِندوب  هتخانشان  هتکن 393 

لمع هنوگ  نآ  دوخ ، تّجح  اب  دنوادخ  هک  دنکیم  راکنا  تّما  نیا  هنوگچ  : » دـنیامرفیم ترـضح  نآ  هرابرد  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
تفر و مدرم  نایم  رد  تموکح ، بحاص  هدـش . هتـشادزاب  شّقح  زا  هک  تسا  یمولظم  امـش  بحاص  و  داد ، ماجنا  فسوی  اـب  هک  دـنکیم 
وا هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشیمن ، ار  وا  یلو  دراذگیم ، مدـق  نانآ  ِياهلزنم  رد  دـهنیم و  ماگ  نانآ  ياهرازاب  رد  دـنکیم ، دـمآ 

: دیوگب یفـسوی ؟ وت  ایآ  دیـسرپ : هک  شردارب  خساپ  رد  هک  داد  هزاجا  فسوی  هب  هک  هنوگ  نآ  دناسانـشب ؛ نانآ  هب  ار  دوخ  هک  دـهد  هزاجا 
(533 «.) مفسوی نم  هلب 

تبیغ رد  مالسلا  هیلعماما  ِنیشناج  هتکن 394 

اب امش  دروخرب  تسا و  نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  ِنیـشناج  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  دیوگ : يرفعج  مساق  نب  دواد 
ِمان ِندرب  دینیبیمن و  ار  وا  ِصخش  امش  اریز  دومرف : هچ ؟ ِيارب  موش  امـش  ِيادف  متفگ : دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  نم  نیـشناج  زا  سپ  نیـشناج 

(534 .) هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  ۀجح  دییوگب : دومرف : مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  متفگ : دشابن ، اور  امش  رب  وا 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  ترضح  ِفیرش  ِمان  ندرب  ایآ  هتکن 395 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مالسلا  هیلعدّمحم  زا  ترابع  هک  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  ِفیرـش  ِمان  ندرب 
نیمه زین  یلبرا  یسیع  نب  یلع  عیشت  گرزب  ملاع  ۀّمغلا  فشک  ِبحاص  رظن  ( 535 .) تسا زیاج  تسین  هیقت  هک  ام  نامز  ِلاثما  رد  دشابیم 
هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماـن  هب  ظّـفلت  ِعنم  هک  تسا  نیا  نم  ِياوتف  : » دـیوگ هحفص 438 ، دلج 3 ، ۀّـمغلا ، فشک  رد  هکنانچ  تسا 

. ملعا هَّللاو  درادن .» لاکشا  نونکا  یلو  تسا  هدوب  هیقت  يور  زا  دّمحم )  ) فیرّشلا

تبیغ هوحن  هتکن 396 

زج مالسا  زا  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  دوشیمن . هدید  ًالصا  هک  دوشیم  بئاغ  يروط  هب  مَنادنزرف  زا  مئاق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 
هدوـمن تیوـقت  ار  مالـسا  وا  هلیـسو  هب  دـهدیم و  تضهن  هزاـجا  يو  هب  ادـخ  ماـگنه  نآ  رد  دـنامیمن . یقاـب  يَرثا  زج  نآرق  زا  یمـسا و 

(536 .) دنکیم شدیدجت 

تبیغ ِيارب  یگدامآ  هتکن 397 

سامت یسک  اب  باحصا ، ِّصاوخ  اب  زج  درکیم و  ترشاعم  مک  مدرم ، اب  مالسلا  هیلعيداه  ماما  تسا : هتشون  ۀیـصولا  تابثا  رد  يدوعـسم 
نایعیـش ات  تفگیم  نخـس  مدرم  اب  هدرپ  ِتشپ  زا  تاقوا  ِرثکا  رد  تسـشن ، شیاج  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  یتقو  تفرگیمن .

(537 .) دندرگ سونأم  ایهم و  مهدزاود  ماما  ِتبیغ  ِشریذپ  ِيارب 
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! نادان ِنخس  هتکن 398 

بئاغ يروط  هب  بانج  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هدرک  دای  ار  مئاق  ِترـضح  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک : دنکیم  لقن  ۀـتابن  نب  غبـصا 
(538 .) درادن یجایتحا  دّمحم  لآ  هب  ادخ  تفگ : دهاوخ  نادان  صخش  هک  دوشیم 

! دینکن راکنا  هتکن 399 

(539 .) دینکن راکنا  دیدینش  ار  دوخ  ماما  تبیغ  ربخ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما 

تبیغ ِتیفورعم  هتکن 400 

دندرک دزشوگ  ناناملسم  هب  مالـسلا  مهیلعناماما  ریاس  بلاطیبا و  نب  یلع  مرکا و  ربمغیپ  ار  مهدزاود  ماما  دوعوم و  يدهم  ِتبیغ  ِناتـساد 
ِناـیوار نادنمـشناد و  زا  یهورگ  هک  تشاد  تیفورعم  يردـق  هـب  دوـب و  فورعم  روهـشم و  باحـصا  ِناـیم  رد  مالـسا  ِردـص  ناـمه  زا  و 
ِصوصخ رد  ییاهباتک  شّدـج  ردـپ و  ِتدالو  زا  لبق  یّتح  نامز و  ماما  ِتدالو  زا  لـبق  مالـسلا  مهیلعراـهطا  هّمئا  باحـصا  ثیداـحا و 
ياهباتک رد  دـیناوتیم  ار  نانآ  یماسا  دـندومن . جرد  اـهنآ  رد  ار  شتبیغ  دوعوم و  يدـهم  هب  طوبرم  ِثیداـحا  دـندومن و  فیلأـت  تبیغ 

یباتک هدوب  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  هک  يرهاط  ییاط  دّمحم  نب  نسح  نب  یلع   - 1 هنومن : باب  زا  دینک . ادـیپ  لاجر 
یباتک هدوب و  رفعج  نب  یسوم  باحصا  زا  یفوک ، جرعا  رمع  نب  یلع   - 2 ( 540) دامتعا دروم  هیقف و  دوب  يدرم  وا  تسا . هتشون  تبیغ  رد 

 - 4 ( 542 .) تسا هتشون  تبیغ  رد  یباتک  هدوب و  رفعج  نب  یسوم  ِباحصا  زا  یطامنا . حلاص  نب  میهاربا   - 3 ( 541 .) تسا هتشون  تبیغ  رد 
يرشان ماشه  نب  سابع   - 5 ( 543 .) تسا هدومن  فیلأت  تبیغ  رد  یباتک  هتسیزیم و  اضر  ترضح  ِرـصع  رد  هزمحیبا . نب  یلع  نب  نسح 

رد یباتک  دومن . تافو  يرجه  لاس 220  رد  هدوب و  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  باحـصا  زا  دوب . قوثو  دروم  ردقلا و  لیلج  يدرم  يدسا .
نسح ماما  يداه و  ِترضح  ِباحـصا  زا  قوثو و  دروم  دنمـشناد و  يدرم  لاضف ، نب  نسح  نب  یلع   - 6 ( 544 .) تسا هدرک  فیلأت  تبیغ 

ِباحـصا نیمّلکتم و  اهقف و  زا  يروباشین  ناذاـش  نب  لـضف   - 7 ( 545 .) تسا هدومن  فیلأت  تبیغ  رد  یباتک  دوب . مالـسلا  امهیلعيرکـسع 
يرجه لاس 260  رد  هتشون و  وا  ِتبیغ  دّمحم و  لآ  مئاق  هرابرد  یباتک  تسا ، هدوب  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ترـضح 

(546 .) دومن تافو 

مئاق ِتبیغ  ود  هتکن 401 

ینالوط و یکی  دوب  دـهاوخ  تبیغ  ود  ار  جـع )  ) مئاق دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  دـیوگیم : راـمع  نب  قاحـسا 
عالّطا شیاـج  زا  یـسک  وا  ِینید  ِناتـسود  صاوخ  زج  یمّود  رد  یلو  دـننادیم  ار  شیاـج  صاـخ  ِنایعیـش  لّوا  ِتبیغ  رد  هاـتوک . يرگید 

(547 .) درادن

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِتبیغ  هتکن 402 

دّمحم دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و  شیپ  باطخ  نب  رمع  درک ، تافو  ادـخ  ِلوسر  نوچ  دـناهتفگ : هک  تسا  تیاور  هنیدـم  ِخـیاشم  زا 
دش و دهاوخ  راکشآ  شَتبیغ  زا  سپ  يدوز  هب  درک و  رایتخا  تبیغ  شَموق  زا  یـسوم  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدرک  تبیغ  هکلب  تسا  هدرمن 

هکیلاح رد  رکبوبا  هاگ  نآ  تسا . هتـشگ  لیاز  شلقع  هدش و  هناوید  وا  دنتـشادنپ  مدرم  هک  نآ  ات  درکیم  رارکت  ار  راتفگ  نیا  یپ  رد  یپ 
هک يدنگوس  نیا  زا  يآ و  دوخ  هب  رمع ! يا  تفگ : دیـسر و  رـس  دندرکیم  بّجعت  ِراهظا  شراتفگ  زا  دـندوب و  هتفرگ  ار  رمع  ِدرِگ  مدرم 
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زین اهنآ  يریمیم و  وت  ( 548 (؛ َنُوتیَّم مُهنِإ  َو  ٌتیَم  کَّنِإ  : » تسا هدومرف  هداد و  ربخ  ام  هب  شباتک  رد  یلاعتيادخ  هک  تسیا  زاب  يروخیم 
هدرم دّـمحم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  يرآ ، تفگ : رکبوـبا  تسادـخ ؟ ِباـتک  رد  هیآ  نیا  اـیآ  رکبوـبا ! يا  تفگ : رمع  درم »! دـنهاوخ 

(549 .) دوبن نآرق  ِظفاح  رمع  و  تسا .

سیردا ترضح  ِتبیغ  هتکن 403 

مالـسلا هیلعسیردا  ِتّوبن  ِزاغآ  رد  دـیوگ : دـنک و  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  زین  وا  شردـپ و  زا  دالبلایبا  نب  میهاربا 
دید ار  یمّرخ  زبسرـس و  ِنیمز  شیاه  هاگـشدرگ  زا  یکی  رد  دـش و  بَکرم  رب  راوس  هاشداپ  نآ  يزور  درکیم . تموکح  يراّبج  ِهاـشداپ 

ِناگدنب زا  ینمؤم  هدنب  هب  ّقلعتم  دنتفگ : تسیک ؟ ِنآ  زا  نیمز  نیا  دیسرپ : شَناریزو  زا  دمآ . ششوخ  نآ  زا  دوب ؛ نمؤم  کی  هب  ّقلعتم  هک 
. تسا رتدـنمزاین  نادـب  وت  زا  نم  ِلایع  تفگ : وا  نک ! شکـشیپ  نم  هب  ار  نیمز  نیا  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  ارف  ار  وا  هاـشداپ  تسا . هاـشداپ 

فرـصنم راک  نیا  زا  مشورفیم ، هن  منکیم و  شکـشیپ  ار  نآ  هن  داد  خـساپ  وا  مزادرپب . ار  نآ  ِياهب  ات  نک  صّخـشم  ار  نآ  ِتمیق  تفگ 
ِدروم هک  ( 550) هقرازا هفیاط  زا  دوب  ینز  ار  وا  تشگرب . دوخ  هداوناخ  ِدزن  هب  كانشیدنا  نیگمغ و  تفـشآرب و  نخـس  نیا  زا  هاشداپ  وش !
ِکلام ِیخاتسگ  هرابرد  ات  داتسرف  نز  نآ  ِلابند  هب  تفرگ  رارق  دوخ  ِياج  رد  نوچ  درکیم . تروشم  وا  اب  اهيراتفرگ  رد  دوب و  شدنـسپ 

زا مشخ  هک  هداد  خر  يراوگاـن  هچ  اـهاشداپ ! تـفگ : دـید و  كانبـضغ  ار  هاـشداپ  هرهچ  دـمآ و  نز  نآ  دـنک . تروـشم  وا  اـب  نـیمز  نآ 
. تفگ زاب  ار  درم  نآ  شدوخ و  يوگتفگ  نیمز و  ِناتساد  هاش ، دنزرـس ! امـش  زا  یمادقا  هک  نآ  زا  شیپ  وگزاب ، تسا ؟ نایامن  تَراسخر 

یب ار  وا  هک  يرادیمن  تسود  رگا  دشاب و  هتشادن  ار  ماقتنا  رییغت و  ِتردق  هک  تسا  مهم  یـسک  ِيارب  راک  نیا  هاشداپ ! يا  تفگ : نز  نآ 
رد تکلمم ، ِمدرم  ِدزن  لـیلد  نآ  داد و  مهاوخ  رارق  وت  ِراـیتخا  رد  لـیلد  اـب  ار  نیمز  موـشیم و  راد  هدـهع  ار  راـک  نیا  نم  یـشکب ، لـیلد 
وت ِدزن  هب  ار  وا  ات  متـسرفیم  وا  ِدزن  هب  ار  دوخ  هقرازا  ِنارای  زا  یهورگ  تفگ : نز  تسیچ ؟ نآ  تفگ : هاش  دوب . دهاوخ  وت  ِرذع  هدـنرادرب 

! هدب ماجنا  ار  راک  نآ  تفگ : هاشداپ  تساور . وت  رب  شَکالما  ِذخا  لتق و  هتـسج و  يرازیب  وت  ِنید  زا  هک  دنهد  یهاوگ  وا  ِهیلع  دـندروآ و 
ناشیا ِلابند  هب  سپ  دنتـسنادیم . زیاج  ار  ایند  ِكرات  ِنانمؤم  ِلـتق  دـندوب و  وا  ِنید  رب  هک  دوب  هقرازا  زا  یناراـی  ار  نز  نآ  و  دـیوگ : يوار 

اهنآ تسا و  هتشگرب  هاشداپ  ِنید  زا  هک  دنهد  یهاوگ  هاشداپ  ِدزن  صخش ، نالف  ِهیلع  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دندمآ و  وا  ِدزن  هب  داتـسرف و 
هب دـیدرگ و  نیگمـشخ  یلاعتيادـخ  ماـگنه  نـیا  رد  درک . بحاـصت  ار  شَنیمز  تـشک و  ار  وا  هاـشداپ  هجیتـن  رد  دـنداد و  یهاوـگ  مـه 

ار وا  نیمز  یتشک ؟ ار  منمؤم  هدنب  هک  يدشن  یضار  نیا  هب  ایآ  وگب : وا  هب  ورب و  مراّبج  هدنب  نیا  ِدزن  هب  هک  درک  یحو  مالسلا  هیلعسیردا 
مَـشِک ماقتنا  وت  زا  ترخآ  رد  هک  دنگوس ! دوخ  ِتّزع  هب  نادب  یتخاس !؟ هنـسرگ  جاتحم و  ار  وا  هداوناخ  يدروآ و  رد  دوخ  رایتخا  رد  مه 

مزاس ناگس  ِكاروخ  ار  َتنز  نآ  ِندب  منک و  لّدبم  ّتلذ  هب  ار  تتّزع  مزاس و  ناریو  ار  ترهَش  منک و  بلـس  وت  زا  ار  یهاشداپ  ایند  رد  و 
شتخت رب  هکیلاح  رد  دـمآ  وا  ِدزن  هب  شراـگدرورپ  ِتلاـسر  اـب  مالـسلا  هیلعسیردا  ترـضح  تسا . هتفیرف  اُرت  نم  ِملِح  تخبدـب ! يا  هک 

ایآ دیامرفیم : وت  هب  باطخ  وا  متـسه و  وت  ِبناج  هب  یهلا  ِلوسر  نم  راّبج ! يا  تفگ : دندوب . هدز  هقلح  شدرگ  هب  شَنارای  دوب و  هتـسشن 
!؟ یتخاس هنـسرگ  جاتحم و  ار  وا  هداوناـخ  يدروآرد و  دوخ  راـیتخا  رد  مه  ار  وا  نیمز  یتشک ، ار  منمؤم  هدـنب  هک  يدـشن  یـضار  نیا  هب 

تتّزع مزاسیم و  ناریو  ار  ترهَـش  هتفرگ و  وت  زا  ار  یهاشداپ  ایند  رد  مشکیم و  ماقتنا  وت  زا  ترخآ  رد  هک  دنگوس ! دوخ  ِتّزع  هب  نادب 
تدوخ ور و  نوریب  نم  ِدزن  زا  سیردا ! يا  تفگ : راکمتـس  ِهاشداپ  نآ  مزاس . ناگـس  ِكاروخ  ار  تنز  نآ  ِندب  هدرک و  لّدبم  ّتلذ  هب  ار 

هب ار  وت  سیردا  ِيادخ  ِتلاسر  تفگ : نز  نآ  دیناسر . وا  ِعالّطا  هب  ار  سیردا  ِنانخـس  تساوخ و  ار  شَنز  سپـس  رادـم ! مّدـقم  نم  رب  ار 
! نک مادقا  تفگ : هاش  دوش . لطاب  هدروآ  وت  ِيارب  هک  هچنآ  شیادخ و  ِتلاسر  دَـشُِکب و  ار  وا  ات  متـسرفیم  ار  یـسک  نم  دـنکفین ، ساره 

ِشرازگ همه  اهنآ  هب  سیردا  دنتـشاد . تروشم  رگیدکی  اب  دندرکیم و  نمجنا  يو  اب  هک  تشاد  ایند  ِكرات  ِنانمؤم  زا  ینارای  زین  سیردا 
وا هک  دندیسرت  هدرک و  يزوسلد  شَنارای  سیردا و  رب  اهنآ  تفگ و  اهنآ  هب  ار  یهلا  ِمالک  ِغالبا  راّبج و  نآ  ِدزن  هب  شَتلاسر  یهلا و  ِیحو 
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نآ رد  دوـخ  ناراـی  اـب  وا  هک  ینمجنا  هب  اـهنآ  دنـشکب . ار  وا  اـت  داتـسرف  سیردا  دزن  هـب  ار  هـقرازا  زا  نـت  لـهچ  راـّبج ، نآ  ِنز  دـشکب . ار 
رد اذـل  و  دنـشکب ، ار  وا  ات  دـندمآ  اهنآ  هک  هدرک  ساسحا  هدـید و  ار  اـهنآ  سیردا  ِناراـی  دنتـشگرب . دـنتفاین و  ار  وا  دـنتفر و  تسـشنیم 
زا نت  لهچ  زورما  تسا . وت  ِلتاق  راّبج  ِهاشداپ  نیا  هک  شاب  تدوخ  بظاوم  سیردا ! يا  : » دـنتفگ هتفاـی و  ار  وا  هدـمآرب و  يو  ِيوجتـسج 

هاگرحس تفر و  رهش  رانک  هب  شَنارای  زا  رفن  دنچ  اب  زور  نامه  زین  سیردا  نک »! رارف  رهش  نیا  زا  دنشکب ، ار  وت  ات  دوب  هداتـسرف  ار  هقرازا 
هب ارم  وا  مدرک و  ار  وت  ِمالک  ِغالبا  زین  نم  يداتـسرف و  راّبج  نیا  ِدزن  هب  ارم  نم ! ِيادخ  يا  تفگ : هتـساخرب و  تاجانم  هب  شراگدرورپ  اب 

شاهیرق زا  نک و  يرود  وا  زا  هک : دومرف  یحو  یلاعتيادخ  تشک . دهاوخ  ارم  دنک  ادـیپ  یـسرتسد  نم  هب  رگا  تسا و  هدرک  دـیدهت  لتق 
ماجنا وا  هرابرد  ار  وت  ِتلاـسر  وت و  ِمـالک  مزاـس و  يراـج  وا  هراـبرد  ار  مَناـمرف  دـنگوس ، ّمتزع  هب  هک  نک  راذـگاو  نم  هب  ار  وا  وش ! وریب 

هک منکیم  تلئـسم  وت  زا  تفگ : تسا . هدروآرب  هک  هاوخب  دومرف : یلاعتيادخ  مراد . یتجاح  نم . ِيادخ  يا  تفگ : سیردا  داد . مهاوخ 
نیا رد  سیردا ! يا  دوـمرف : یلاعتيادـخ  منک . تساوـخرد  ار  نآ  نم  اـت  یتـسرفن  ناراـب  تسا  نآ  رد  هچنآ  نآ و  هموـح  رهـش و  نـیا  رب 

یتخـس و راـچد  دوـش و  ناریو  هـچ  رگ  تـفگ : سیردا  دـنوشیم . یگنـسرگ  یتخـس و  راـچد  شمدرم  دوـشیم و  ناریو  رهـش  تروـص 
ینیرتهتسیاش نم  ینک و  تساوخرد  وت  ات  متسرفن  اهنآ  رب  ناراب  زگره  مدرک و  اطع  یتساوخ  هچنآ  دومرف : یلاعتيادخ  دنوش ! یگنـسرگ 

هب ار  ناشیا  رب  ناراب  ِندیرابن  یلاعتيادخ و  زا  دوخ  ِتساوخرد  ِعوضوم  مالـسلا  هیلعسیردا  ترـضح  دـنک . افو  شاهدـعو  هب  هک  متـسه 
يا تفگ  تفگزاـب و  ار  همه  دـنک ، تساوخرد  شدوـخ  اـت  دتـسرفن  ناـشیا  رب  ناراـب  هک  ار  یهلا  هدـعو  یحو و  داد و  ربـخ  دوـخ  ِناراـی 
ءاُرق رد  هک  دوب  رفن  تسیب  زور  نآ  رد  ناشیا  هّدع  دـندش و  جراخ  مه  اهنآ  دـیورب ! رگید  ِياههیرق  هب  هدـش و  نوریب  رهـش  نیا  زا  نانمؤم !
يراغ ِنایم  رد  يدنلب  ِهوک  ِيالاب  هب  سیردا  ِدوخ  دـش و  عیاش  اههیرق  رد  یلاعتيادـخ  زا  وا  ِتلأسم  سیردا و  ِربخ  دـندش و  قّرفتم  رگید 

رد تفرگیم . هزور  مه  اهزور  دنک و  راطفا  ات  دروایب  ار  شیاذـغ  هاگماش  ره  هک  درامگ  وا  رب  ياهتـشرف  زین  یلاعتيادـخ  دـش و  هدـنهانپ 
ِرطاـخ هب  درک ، ناگـس  ِكاروـخ  ار  شنز  ناریو و  ار  شرهـش  تشک و  ار  وا  تفرگ و  ار  راـّبج  نآ  ِیهاـشداپ  لاـعتم  ِدـنوادخ  ناـیم ، نیا 
ِتّدم رهش ، نآ  زا  سیردا  ِنتفر  نوریب  زا  دش . رهاظ  رهش  رد  يرگید  ِراکهنگ  راّبج ، نآ  زا  دعب  دوب . هتفرگ  نمؤم  ِدرم  نآ  رب  هک  یمـشخ 

ِياهرهـش زا  دییارگ و  تماخو  هب  ناِشلاح  دندش و  یتخـس  ِراچد  مدرم  دیرابن و  ناراب  هرطق  کی  یّتح  نامـسآ  زا  تشذـگ و  لاس  تسیب 
ام رب  هک  یتبیصم  نیا  دنتفگ : هتفر و  رگید  یضعب  ِدزن  هب  ناشیا  زا  یضعب  دیسر ، تیاهن  هب  یتخس  نوچ  دندرکیم و  دراو  اذغ  رود  رایـسب 

ناشیا رب  ناراـب  دـهاوخن ، وا  ِدوخ  هک  یناـمز  اـت  هدرک  تلأـسم  شراـگدرورپ  زا  هک  تسا  سیردا  ِتساوخرد  ِببـس  هب  تسا  هدـش  لزاـن 
هک دندرک  قاّفتا  مه  اب  سپ  تسا . رتنابرهم  ام  هب  وا  زا  دنوادخ  مینادیمن و  ار  وا  ِهاگیاج  هدش و  یفخم  ام  ِدید  زا  سیردا  لاح ، دتسرفن .
رب سپ  درابب . شمدرم  رهش و  نآ  رب  نامسآ  هک  دنیامن  تساوخرد  دننک و  هبانا  شَهاگرد  هب  دنناوخب و  ار  وا  هدرک و  هبوت  ادخ  ِهاگرد  هب 

يادخ دندیلان . وا  ِهاگرد  هب  يراز  کشا و  رافغتسا و  هبوت و  اب  هدیشاپ و  دوخ  ِياهرس  رب  كاخ  هدیشوپ و  هایـس  ِسابل  هداتـسیا و  رتسکاخ 
نم دـناهدیلان و  نم  ِهاگرد  هب  يراز  هلان و  رافغتـسا و  هبوت و  اب  وت  ِنایرهـشمه  سیردا ! يا  هک  دومرف  یحو  مالـسلا  هیلعسیردا  هب  یلاـعت 

ِتساوخرد ِتباجتـسا  ِِعنام  هک  يزیچ  اهنت  ماهدروآ و  تمحر  ناشیا  رب  مشخبیم و  ار  هانگ  مریذپیم و  ار  هبوت  ممیحر ، نامحر و  ِيادخ 
ات هاوخب  نم  زا  سیردا ، يا  سپ  ینک ، تلئـسم  وت  هک  هاگنآ  ات  مرابن  ناشیارب  ناراب  یتساوخ  نم  زا  هک  تسوت  ِيوگتفگ  تساهنآ  ِناراب 
وت ایآ  سیردا ! يا  دومرف : یلاعتيادخ  منکیمن . تساوخرد  وت  زا  نم  اهلاراب ! تفگ : سیردا  مرابب ! اهنآ  رب  ناراب  مسرب و  ناشیا  دایرف  هب 

تباجا ارم  ِتساوخرد  ارچ  سپ  ینک ، تلئسم  نم  زا  هک  مهاوخیم  وت  زا  نم  لاح  مدرکن !؟ تباجا  ار  وت  نم  يدرکن و  تساوخرد  نم  زا 
ار سیردا  ِياذغ  دوب  هداد  نامرف  وا  هب  هک  ياهتـشرف  هب  یلاعتيادخ  هاگنآ  منکیمن . تساوخرد  وت  زا  اهلاراب ! تفگ : سیردا  ینکیمن ؟

شیاذـغ دروآ و  بش  هب  ار  زور  نآ  سیردا  نوـچ  دـناسرن و  وا  هب  هتـشاد و  غـیرد  سیردا  زا  ار  اذـغ  هک  دوـمرف  یحو  دربـب  هاـگماش  ره 
یتشاد غیرد  نم  زا  ارم  ِقزر  نم ! ِيادخ  يا  هک : درک  ادن  ار  راگدرورپ  دمآ و  رس  هب  شتقاط  دش و  رتنوزف  شایگنسرگ  نزح و  دیـسرن ،

، يدرک یبات  یب  متـشاد ، غیرد  وت  زا  اذغ  زور  هنابـش  هس  سیردا ! يا  هک : دومرف  یحو  یلاعتيادـخ  ینک ؟ حور  ِضبق  ارم  هکنآ  زا  شیپ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


ِماگنه متـساوخ  وت  زا  سپـس  يدومنن ، دای  ار  نآ  يدرکن و  یباـت  یب  لاـس  تسیب  ِفرظ  ناـشیا  ِیتخـس  َتنایرهـشمه و  ِیگنـسرگ  زا  اـّما 
اهنآ ِرطاخ  هب  نم  زا  تساوخ  رد  زا  يدرکن و  تساوخرد  اّما  متـسرفب ، اهنآ  رب  ناراب  هک  یهاوخب  نم  زا  اـهنآ ، رب  مَتَمحر  ناـشیا و  ِیتخس 

يآ و دورف  تَهاگیاج  زا  دیدرگ . راکشآ  تایباتیب  دش و  كدنا  تايرابدُرب  مدرک و  بیدأت  یگنسرگ  اب  ار  وت  مه  نم  يدیزرو ، غیرد 
هدمآ و دورف  شَهاگیاج  زا  مالـسلا  هیلعسیردا  مدرک ! راذگاو  تدوخ  ِیـشیدناهراچ  هب  ار  نآ  ِبلط  هک  شاب  دوخ  شاعم  ِيوجتـسج  رد 
. تساخیمرب یلزنم  زا  هک  دید  ار  يدود  دمآرد ، رهـش  هب  نوچ  دوش . فرطرب  شایگنـسرگ  هک  دنک  بلط  ییاذـغ  ات  دـمآرد  يرهـش  هب 

ماـعط نم  هب  اـیآ  نز ! يا  تفگ : وا  هب  درکیم . نـهپ  ياهباـت  ِيور  ار  ناـن  ِصرق  ود  هـک  دـش  دراو  ینزریپ  رب  تـفر و  نآ  ِبناـج  هـب  سپ 
هب ار  نآ  ات  تسا  هتـشاذگن  یقاب  ام  ِيارب  هفاـضا  يزیچ  سیردا  ِياـعد  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ : نز  نآ  َمباـتیب ؟ یگنـسرگ  زا  هک  یهدیم 

سیردا نک . بلط  رگید  ِياهرهـش  ِمدرم  زا  ار  شاعَم  ورب و  تفگ  درادن و  يزیچ  چیه  نآ ، زج  هک  درک  دای  دنگوس  مینک و  ماعطا  یـسک 
نز مشاب . شاعم  ِيوجتـسج  رد  هک  نآ  ات  متـسیاب  دوخ  ِياپ  ِيور  رب  مناوتب  دورن و  مدبلاک  زا  حور  هک  هدب  اذغ  نم  هب  ياهزادـنا  هب  تفگ :

ِتوق رگا  دُرم و  مَهاوخ  مدوخ  مهدـب  ار  مدوخ  ِتوـق  رگا  تسا ، مرـسپ  ِنآ  زا  يرگید  نم و  ِنآ  زا  یکی  هک  میراد  ناـن  صرق  ود  تفگ :
ِفصن تسا و  کچوک  وت  ِرسپ  تفگ : مالـسلا  هیلعسیردا  مهدب . وت  هب  ار  نآ  ات  تسین  ياهفاضا  اج  نیا  دُرم و  دهاوخ  وا  مهدب  ار  مرـسپ 

دوخ ِنان  ِصرق  نز ، هاگ  نآ  منامیم  هدنز  نآ  اب  تسا و  یفاک  نم  يارب  رگید  ِفصن  دنامیم و  هدنز  نآ  اب  تسا و  سب  ار  وا  نان ، ِصرق 
يردق هب  دروخیم  وا  نان  ِصرق  زا  هک  دید  ار  سیردا  شدنزرف ، نوچ  درک و  میـسقت  شدـنزرف  سیردا و  ِنیب  ار  رگید  ِصرق  دروخ و  ار 

یبات یب  تفگ : سیردا  یتشک ! شَتوق  رب  یباتیب  زا  ار  مدنزرف  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ : شردام  دُرم ! درک و  یهت  ِبلاق  هک  دـش  برطـضم 
! یتفر نوریب  هّچب  نیا  ِندب  زا  هک  یحور  يا  تفگ : تفرگ و  ار  هّچب  ِيوزاب  ود  سپ  منکیم . هدنز  ار  وا  یلاعتيادخ  ِنذا  هب  نم  هک  نکم 

نیا سیردا و  ِمالک  نز  نآ  نوچ  تشگزاب . شدـبلاک  هب  یهلا  ِنذا  هب  هّچب  ِحور  مربمایپ و  ِسیردا  نم  هک  درگزاب  شَندـب  هب  یهلا  ِنذا  هب 
ِسیردا وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ : تسا ، هدش  هدنز  گرم  زا  سپ  هک  دید  ار  شرـسپ  متـسه و  سیردا  نم  هک  دینـش  ار  وا  ِنخس 

. تسا هدمآ  رد  امش  ِرهش  هب  سیردا  هک  مهدیم  تراشب  جرف  هب  ار  امش  هک  درکیم  دایرف  دنلب  ِيادص  اب  تفر و  نوریب  هناخ  زا  يربمایپ و 
وا هب  دندش و  عمج  شرود  هب  رهش  نآ  ِلها  زا  یمدرم  تفای . كاخ  زا  یّلت  ار  نآ  هک  دیسر  یلّوا  ِراّبج  نآ  ِرهش  ِعضوم  رب  تفر و  سیردا 
ام رب  هک  هاوخب  ادخ  زا  نونکا  میدـنارذگ ؟ یگنـسرگ  یتخـس و  هب  هک  یلاس  تسیب  نیا  رد  ینکیمن  محر  ام  هب  ایآ  سیردا ! يا  دـنتفگ :

نیا دنهاوخب . نم  زا  ار  نآ  دنیایب و  هنهرب  ياپ  هدایپ و  میدق  دیدج و  رهـش  ِلها  همه  ناراّبج و  نیا  هک  نآ  رگم  هن ! تفگ : دتـسرفب . ناراب 
ار ام  راّبج  دـنتفگ : هدـمآ و  وا  ِدزن  هب  درم  لهچ  نآ  دـنرب . وا  ِدزن  هب  ار  سیردا  ات  داتـسرف  ار  درم  لهچ  دیـسر و  راّبج  نآ  ِشوگ  هب  بلطم 
ار درم  دصناپ  راب  رگید  دیـسر . راّبج  ِشوگ  هب  نآ  ِربخ  دـندُرم و  اهنآ  درک و  نیرفن  ار  اهنآ  سیردا  میربب . وا  ِدزن  ار  وت  ات  هداتـسرف  وت  ِدزن 

نوـنکا یتـشُک ، یگنـسرگ  زا  ار  اـم  هک  تـسا  لاـس  تـسیب  سیردا ! يا  دـنتفگ : هدـمآ  وا  دزن  هـب  هـک  هاـگنآ  دـنربب ، ار  وا  وا  اـت  داتـسرف 
تـساوخرد امـش  ِيارب  مه  دـنوادخ  زا  تفر و  مهاوخن  وا  ِدزن  نم  تفگ : سیردا  يرادـن ؟ محر  ایآ  یـشکب ؟ نیرفن  اـب  ار  اـم  یهاوخیم 

هناعضاخ شلباقم  رد  دندمآ و  وا  ِدزن  هب  سپ  دنیآ ، نم  ِدزن  هب  هنهرب  ياپ  هدایپ و  امـش  هیرق  ِلها  ناتِراّبج و  هک  ییاج  هب  ات  منکیمن  ناراب 
زا و  يرآ ! نونکا  تفگ : اهنآ  هب  سیردا  دتسرفب . ناراب  ناشیا  رب  هک  دهاوخب  یلاعتيادخ  زا  هک  دنتساوخیم  وا  زا  هک  یلاح  رد  دنداتسیا 
رد یقرب  دعر و  تخادنا و  هیاس  اهنآ  ِرـس  رب  نامـسآ  زا  يربا  دتـسرفب . ناراب  نآ  ِیحاون  اهنآ و  هیرق  رب  هک  درک  تساوخرد  یلاعتيادـخ 

دندوب هدیـسرن  دوخ  ِياههناخ  هب  دـش و  دـنهاوخ  قرغ  دـندرک  نامگ  هک  ییاج  هب  ات  دـیراب  اهنآ  رب  یناوارف  ِناراب  تعاس  ناـمه  تفرگ و 
(551 .) دندوب هدش  نارگن  بآ  ِیناوارف  زا  هکنآ  رگم 

مالسلا هیلعربمایپ  حلاص  ِتبیغ  هتکن 404 

يدرم دش  بیاغ  هک  يزور  درک . تبیغ  دوخ  موق  ِنایم  زا  ینامز  حلاص  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ماّحـش  دیز 
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زا ار  وا  تشگرب  شموق  ِدزن  نوچ  دوب . ۀـماقلا  طّسوتم  نادرم  ِنایم  رد  هنوگ و  کبـس  نایم و  ْرغـال  شیر و  ْهوبنا  مادـنا و  شوخ  لـماک و 
هک یناسک  [ 2 [ ؛ دنتـشگنرب زگره  هک  ینارکنم  [ 1 : ] دـندوب هتـسد  هس  مدرم  هکیلاح  رد  تشگرب  شموق  ِيوس  هب  وا  دنتخانـشن . شَتروص 

ِتوعد هب  ادتبا  تشگرب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلعحلاص  ترـضح  دندوب . نیقی  نامیا و   ِ لها هک  ینارگید  [ 3  ] دندوب و دیدرت  ّکش و  لها 
ار وا  ِنخس  زین  نانآ  هک  دمآ  نارکنم  ِدزن  هب  سپ  دوبن . وت  لکـش  هب  ِحلاص  داب ! رازیب  وت  زا  ادخ  دنتفگ : اهنآ  تخادرپ . دیدرت  کش و  لها 
! متسه حلاص  نم  تفگ : اهنآ  هب  دندوب و  نیقی  نامیا و  ِلها  هک  تفر  مّوس  هتسد  ِدزن  هب  سپس  دندرک . يرود  يو  زا  یتخس  هب  دندینـشن و 
ار یـسک  ره  هک  تسا  یقلاخ  یلاعتيادـخ  هک  میرادـن  یّکـش  ام  هّتبلا  دوش ؛ عفترم  اـم  ِّکـش  اـت  يوگزاـب  يربخ  اـم  ِيارب  دـنتفگ : ناـنآ 

ِتّحص میاهدرک و  یسررب  دیایب  هک  هاگنآ  ار  مئاق  ِياههناشن  دوه  ِنایم  رد  زین  دناهداد و  ربخ  ام  هب  دروآیم و  رد  یلکـش  ره  هب  دهاوخب ،
نآ یتفگ ، تسار  دنتفگ : مدروآ . امش  ِيارب  ار  هقان  هک  متسه  یحلاص  نم  تفگ : حلاص  دوشیم . قّقحم  ینامسآ  ِربخ  کی  هلیـسو  هب  نآ 

: دنتفگ امش . زور  کی  دیـشونیم و  ار  بآ  وا  زور  کی  تفگ : حلاص  تشاد ؟ ییاههناشن  هچ  رتش  نآ  میاهدرک . یـسررب  ام  هک  تسنامه 
ِهِمْوَق نِم  اوُربکَتـسا  َنیِذَّلا  ُـألَْملا  َلاَـق  : » تسا هدوـمرف  یلاعتيادـخ  هک  تسا  یلاـح  نینچ  رد  میدروآ و  ناـمیا  ياهدروآ  هچنآ  ادـخ و  هب 

 ، حلاص  ] وا ِموق  ربکتم  ِفارشا  ( 552 (؛ َنُونِمُْؤم ِِهب  َلِسْرُأ  اَِمب  اَّنِإ  اُولاَق  ِهِّبَّر  نِّم  ٌلسْرُّم  ًاِحلاص  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  َأ  ْمُهنِم  َنَمآ  ْنَِمل  اوُفِعـُضتسا  َنیِذَِّلل 
»!؟ تسا هدش  هداتـسرف  شراگدرورپ  فرط  زا  حلاص  هک  دیراد  نیقی  امـش  یتسارب )  ) ایآ : » دنتفگ دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ینافعـضتسم  هب 
هب ام  دنتفگ : دندوب  نارکنم  ناگدـننک و  کش  نامه  هک  ناربکتـسم  میاهدروآ .» نامیا  هتفای ، تیرومأم  نادـب  وا  هچنآ  هب  ام  : » دـنتفگ اهنآ 

رتلداع ادخ  دومرف : دوب ؟ حلاص  هب  یِملاع  اهنآ  ِنایم  رد  زور  نآ  رد  ایآ  متفگ : دیوگ : يوار  میرفاک . دیدروآ  نامیا  نادب  امش  هک  یـسک 
رد زور  تفه  اهنت  حلاص  ِجورخ  زا  دعب  موق  نآ  دنک و  يربهار  یلاعتيادـخ  هب  ار  مدرم  هک  دراذـگ  ِملاع  ِنودـب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  زا 
مه اب  دندرکیم و  لمع  دوب  ناِشتسد  رد  هک  یلاعتيادخ  ِنید  نامه  هب  اهنآ  یلو  دنتخانشیمن  ار  یماما  هک  دندرب  رس  هب  یفیلکتالب  ِلاح 

(553 .) تسا مالسلا  هیلعحلاص  ِلَثَم  مالسلا  هیلعمئاق  ِلَثَم  انامه  دندش و  عمج  وا  ِرود  دش  رهاظ  مالسلا  هیلعحلاص  نوچ  دندوب و  دّحتم 

مالسلا هیلعفسوی  ترضح  ِتبیغ  هتکن 405 

ای وا  ِربخ  ایوگ  متفگ : تسا . مالسلا  هیلعفسوی  زا  یتّنس  مالـسلا  هیلعمئاق  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریدس 
ناشردارب هک  فسوی  اب  دندوب و  ناربمایپ  ِدالوا  طابـسا و  فسوی ، ِناردارب  هک  دنتـسین  رکنم  مدرم  نیا  دومرف : دـینکیم ؟ رکذ  ار  وا  تبیغ 

ارچ سپ  تسا ! نم  ِردارب  نیماینب   ] مهنیا مفـسوی و  نم  تفگ : هک  هاگنآ  ات  دنتخانـشن  ار  يو  دندومن و  دتـس  داد و  هدرک و  تراجت  دوب 
ِنیب دوب و  رـصم  ِهاشداپ  يزور  مالـسلا  هیلعفسوی  دنک ؟ ناهنپ  اهنآ  زا  ار  شتّجح  دهاوخب  يراگزور  رد  یلاعتيادخ  هک  دنوشیم  رکنم 

هب یتقو  دنگوس ! ادخ  هب  تسناوتیم . دنایامنب  وا  هب  ار  يو  ِناکم  هک  تساوخیم  یلاعتيادخ  رگا  دوب و  هلـصاف  زور  هدجه  شردـپ  وا و 
ِتّجح اب  دناوتیم  یلاعتيادخ  هک  دنرکنم  مدرم  نیا  ارچ  لاح  دندیناسر ، رصم  هب  ار  ناشدوخ  هزور  ُهن  دیسر ، هدژم  شَنادنزرف  بوقعی و 

ار وا  اهنآ  دـهن و  اـپ  اـهنآ  ِطاـسب  رب  دور و  هار  اـهنآ  ِياـهرازاب  رد  دـنک ، شدرگ  ناـشیا  ِنیب  رد  و  درک ؟ فسوی  اـب  هک  دـنک  ناـمه  دوخ 
داد نذا  مالـسلا  هیلعفسوی  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دزاـس ؛ یفّرعم  اـهنآ  هب  ار  دوخ  هک  دـهد  نذا  وا  هب  یلاعتيادـخ  هک  هاـگنآ  اـت  دنـسانشن 

فـسوی تدوخ  وت  ایآ  دنتفگ : دیدروآ ؟ شردارب  فسوی و  رـس  رب  هچ  دـیدوب  نادان  هک  هاگنآ  دـینادیم  ایآ  تفگ : ناشیا  هب  هک  هاگنآ 
(554 !) تسا نم  ردارب  مه  نیا  مفسوی و  نم  تفگ : یتسین ؟

مالسلا هیلعیسوم  ترضح  ِتبیغ  هتکن 406 

یسوم زا  وا  ِّتنس  متفگ : تسا . نارمع  نب  یسوم  زا  یتّنسمئاق  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللادبع 
تشه تسیب و  دومرف : دوب ؟ بیاغ  ردقچ  شموق  لها و  زا  یـسوم  متفگ : شَموق . زا  تبیغ  شتدالو و  ِیناهنپ  دومرف : تسیچ ؟ نارمع  نب 
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(555 .) لاس

ماما ِدوجو  ضرغ  ِضقان  تبیغ  هتکن 407 

تبیغ دـننادیم و  مزال  مدرم  ییامنهار  نییآ و  قیاقح  نید و  ماکحا  نایب  ِيارب  ار  ماما  دوجو  هعیـش  هک  دـننکیم  ضارتعا  هعیـش  ِنیفلاخم 
ّبترتم شدوجو  رب  ياهدـیاف  دـنرادن ، يو  هب  یـسرتسد  هنوگ  چـیه  شتبیغ ، هطـساو  هب  مدرم  هک  یماما  اریز  تسا ؛ ضرغ  نیا  ِضقان  ماما 
شنیرفآ هب  رگید  دنیرفایب و  ار  وا  موزل  عقوم  رد  هک  تسا  رداق  دزیگنارب  يرـشب  ناهج  حالـصا  ِيارب  ار  یماما  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسین و 

هک دش  نشور  تماما  ِثحب  رد  اریز  دناهدربنیپ ؛ تماما  ِيانعم  تقیقح  هب  نانیا  خساپ : تسین . يزاین  يو  عقوم  زا  شیپ  لاس  رازه  نیدنچ 
دراد هدـهع  هب  ار  مدرم  تروص  ییامنهار  هفیظو  هکنانچ  ماما  تسین و  مدرم  يرهاظ  ییامنهار  فراعم و  يروص  ناـیب  اـهنت  ماـما ، هفیظو 

هب ار  لامعا  قیاقح  دـنکیم و  میظنت  ار  مدرم  يونعم  تاـیح  هک  تسوا  دراد و  هدـهع  هب  زین  ار  لاـمعا  ینطاـب  يربهر  تیـالو و  ناـنچمه 
حاورا سوفن و  هب  نطاب  هار  زا  ماما  درادن و  يریثأت  باب  نیا  رد  ماما  ینامسج  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یهیدب  دهدیم . قوس  ادخ  يوس 

حالـصا روهظ و  عقوم  نکل  تسا  مزال  هتـسویپ  شدوجو  تسا و  روتـسم  ناشیا  ینامـسج  مشچ  زا  هچ  رگا  دراد ، لاـّصتا  فارـشا و  مدرم 
(556 .) تسا هدیسرن  نونکات  شایناهج 

ربا تشپ  ِدیشروخ   410  / 409 هتکن 408 /

عافتنا نوچمه  دنربیم ، نم  زا  تبیغ  رد  مدرم  هک  یعافتنا  یگنوگچ  اّما  و  دسیونیم ...« : بوقعی  نب  قاحـسا  هب  دوخ  ِعیقوت  رد  ترـضح 
، ربا تشپ  دیـشروخ  اب  ترـضح  هب  هباـشت  ِهوجو  رد  قوذ  ناـبحاص  ( 557 ...«.) دوش ناهنپ  اـهربا  تشپ  رد  هک  یماـگنه  تسا  دیـشروخ  زا 
رد دندرگ ، دنمهرهب  نآ  زا  رتشیب  ات  دنشکیم  ار  هریت  ياهربا  تشپ  زا  دیشروخ  ندمآ  نوریب  راظتنا  مدرم  هک  نانچمه   - 1 دناهتفگ : نینچ 

همه نیا  اـب  سک  ره   - 2 دنوشیمن . دـیماان  زگره  دـنراد و  ار  شکرابم  دوجو  راظتنا  هراومه  ترـضح  ِناّبحم  نایعیـش و  زین  تبیغ  نامز 
هک یماگنه  ددرگ ، دیشروخ  دوجو  رکنم  هک  تسا  یـسک  دننام  دوش ، شکرابم  دوجو  رکنم  مه  زاب  تایاور ، تایآ و  تازجعم و  راثآ و 

يارب ربا  سپ  رد  دیـشروخ  دـنچ  ره   - 3 دـسریم . نایناهج  هب  شدوجو  راثآ  هچ  رگ  تسا ، ناهنپ  رهاـظ  هب  ناگدـید ، زا  اـهربا  تشپ  رد 
، دنکیم نشور  ار  نامسآ  نیمز و  ربا ، سپ  زا  مه  زاب  دنکیمن و  غیرد  نایناهج  زا  ار  دوخ  شخب  ینـشور  رون  اّما  ددرگیم ، ناهنپ  یتّدم 
هک نیا  هچ  تسا ، نکفا  وترپ  نایملاع  همه  رب  ترضح  نآ  تیالو  رون  اّما  دراد ، رارق  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  هک  دنچ  ره  زین  مالـسلا  هیلعماما 

. تسا نیمز  لها  ناما  هک  تسوا  دنوریم و  نیب  زا  نآ  لها  نیمز و  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تیاور  ربانب  دشابن ، ماما  نآ  رون  رگا 

تفرعم ِباجح  هتکن 411 

زا یتّنـس  نارمع ، نب  یـسوم  زا  یتّنـس  تسا : مالـسلا  مهیلعناربمایپ  زا  ییاهّتنـس  رما  نیا  بحاـص  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
رظتنم فئاـخ و  هک  تسا  نآ  دراد ، مالـسلا  هیلعیـسوم  زا  هک  یتّنـس  اـّما  هلآو : هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  یتّنـس  فسوی ، زا  یتّنـس  یـسیع ،

مالـسلا هیلعیـسیع  هرابرد  هک  ار  هچنآ  دـنیوگب  شاهرابرد  هک  تسا  نآ  دراد  مالـسلا  هیلعیـسیع  زا  هک  یتّنـس  اـّما  تسا . هتـسشن  تصرف 
ار وا  هک  يروط  هب  دهدیم ، رارق  یباجح  مدرم  وا و  نیب  دنوادخ  تسا . ندوب  روتسم  دراد ، مالسلا  هیلعفسوی  زا  هک  یتّنس  اّما  دنتفگیم .
هب هدـننک  ریـس  وا و  تیادـه  هب  هدـش  تیادـه  هک  تسنآ  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  هک  یتّنـس  اّما  و  دنـسانشیمن . یلو  دـننیبیم 

تروص یعیبط  لکش  هب  تبیغ ، نارود  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یگدنز  نآ ، ریاظن  تیاور و  نیا  هب  هّجوت  اب  ( 558 «.) تسوا تریس 
ناونع هب  طقف  راوگرزب ، نآ  تبیغ  ریـسفت ، نیا  اب  دنناوتان . وا  تخانـش  زا  اّما  دنباییم ، قیفوت  وا  رادید  هب  زین  يداع  مدرم  یّتح  دریگیم و 
نیدـب و  وا . فیرـش  دوجو  رب  هن  تسا  هدـش  هدیـشک  مدرم  لد  هدـید و  رب  مه  نآ  هک  دوشیم  حرطم  تخانـش » عنام   » و تفرعم » باـجح  »
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دنهاوخ دید و  دنهاوخ  ار  وا  هنوفرعی ) هنوَری و   ) دوش هتشادرب  مدرم  هریرـس  مشچ و  زا  عنام  باجح و  نآ  هاگره  هک  تفگ  ناوتیم  بیترت 
. تخانش

... تساماب هشیمه  هتکن 412 

! دنگوس مناج  هب  ( 559 (؛ اّنع حزن  ام  حزان  نم  تنا  یـسفنب  اّنم  لخی  مل  بیغم  نم  تنا  یـسفنب  : » میناوخیم هبدـن » ياعد   » زا ییاهزارف  رد 
ناهن  » ِيابیز ریبعت  يرادن .» يرود  ام  زا  هک  ياهدش  رود  نآ  وت  هک  دنگوس ! مَناج  هب  یتسین . ام  ِعمج  زا  نوریب  هک  ياهدش  ناهن  نآ  وت  هک 
نایعیش ِعمج  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رمتـسم » روضح   » شخب دیون  تسا » کیدزن  ام  هب  هک  ياهدش  رود   » و تساماب » هشیمه  هک  ياهدش 

« روتسم هدش و  ناهن   » دوشیمن هتخانش  نوچ  یلو  دشاب » ام  اب  هشیمه   » دناوتیم هک  ور  نآ  زا  تسین  يّداضت  مالک  نیا  رد  تسا . نیّبحم  و 
هب نکل  دـیآیم ، باسح  هب  مدرم  مومع  زا  هدـش » رود   » هک تهج  نآ  زا  تسا  ّلح  لباق  دـشاب ، يّداـضت  ًارهاـظ  رگا  اـی  و  دـیآ . رامـش  هب 

. تسا کیدزن »  » دوخ نایلاوم  ناّصاخ و 

اهلد زا  هن  ناگدید  زا  ناهن  هتکن 413 

رهاـظ و ِتمعن  : » دومرف مدیـسرپ . ( 560 «) ۀـنطاب ةرهاظ و  همعن  مکیلع  غبـسا  و   » نآرق هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  زا  دـیوگ  يوار 
نع بیغی  معن ، : » دومرف دوشیم ؟ بئاغ  یـسک  ام  ناماما  زا  ایآ  مدیـسرپ : بئاغ .» ماما  ناهنپ ، نطاب و  تمعن  تسا و  رهاـظ  ماـما  راکـشآ ،

زا شداـی  نکل  دوـشیم ، ناـهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  شاهرهچ  يرآ ! ( 561 (؛ هرکذ نینمؤملا  بولق  نع  بیغی  ـال  و  هصخـش ، ساـنلا  راـصبا 
دای دنناوتیم  نکل  دننامیم ، مورحم  تبیغ  نارود  رد  شیوخ  ماما  غورفرپ  هرهچ  ندید  زا  هچرگا  مدرم  دوشیمن .» بیاغ  نانمؤم  ِياهلد 

زایتما هدـنهد  ناشن  ترـضح ، مالک  رد  نینمؤملا » بولق   » و سانلا » راصبا   » ریبعت ود  فـالتخا  هب  هّجوت  دنـشاب . هتـشاد  لد  رد  هشیمه  ار  وا 
رگا تسا ، رـس » مشچ   » اب ندـید  تسا ؛ مهم  يداع  مدرم  يارب  هچنآ  تسا . مدرم  ریاس  هب  تبـسن  تبیغ ، زا  نانآ  یّقلت  فـالتخا  نینمؤم و 

. دریگیمن ماما  زا  تیعبت  گنر  ناشلمع  دشن ، ّرثأتم  لد »  » نوچ و  دوشیمن ، ّرثأتم  دـننیبیمن ، هک  یماما  زا  ناشلد  دـننکیمن و  رواب  دـننیبن 
دنروآیم نامیا  دـننیبیم ؛ ار  شیوخ  موصعم  ماما  لد ، مشچ  اب  نوچ  و  تسا ، لد » مشچ   » اب ندـید  دراد ، تیمها  هچنآ  نینمؤم ، ِيارب  اما 

. دننیبب دنناوتن  رس » مشچ   » اب ار  وا  هچرگا  دریگیم ، تیالو  گنر  ناشراتفگ  راتفر و 

تبیغ ِناکم  هب  یقیقح  نایلاوم  یهاگآ  هتکن 414 

يرخألا و  هتعیش ، نم  ۀصاخ  اهیف  هناکمب  ملعی  یلوألاف  ةریصق  يرخألا  ۀلیوط و  امهیدحا  ناتبیغ  مئاقلل  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما 
رد ینالوط . يرگید  هاتوک و  یکی  تسا : تبیغ  ود  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  ِيارب  ( 562 (؛ هنید یف  هیلاوم  ۀّـصاخ  ِّالا  اهیف  هناکمب  ملعیال 

یقیقح نایلاوم  صوصخم و  ناتسود  زج  مّود ، تبیغ  رد  تسین و  ربخاب  ترـضح  نآ  ياج  زا  یـسک  صوصخم ، نایعیـش  زج  لوا ، تبیغ 
یقیقح تیـالو  میرح  ِناـمرحمان  ناگدـید  رب  هک  تسا  یباـجح  تبیغ ، زین  ریـسفت  نیا  اـب  دـشابیمن .» هاـگآ  وا  ناـکم  هب  یـسک  نید ، رد 

هیلعماما تماقا  ناکم  هب  دشاب ، اراد  ار  بان  تیالو  رگا  دشاب و  شیالوم  قداص  قیدص و  تسود  یعقاو و  هعیش  هعیش ، رگا  هک  دناهدیشک 
. دباییم روضح  قیفوت  یهاگآ ، نینچ  اب  هدش و  هاگآ  تبیغ  رد  مالسلا 

نیملاظ نکاسم  زا  يرود  ینیزگهرانک و  هتکن 415 

نم نیثالثب  ام  ٌۀـبیط و  لزنملا  معن  ۀـلزع و  نم  هتبیغ  یف  هل  ّدـبال  ۀـبیغ و  نم  رمالا  اذـه  بحاصل  ّدـبال  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
هچ هنیدـم  و  دـنک . رایتخا  ینیزگ  هرانک  يریگهشوگ و  شتبیغ  نامز  رد  راچان  هب  تسا و  تبیغ  زا  ریزگان  رما  نیا  بحاـص  ( 563 (؛ ۀشحو
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. تسین یتشحو  ساره و  چیه  ( 564) رفن یس  نآ  رد  و  تسا ، یبوخ  یلزنم 

یمانمگ هتکن 416 

هک اجنآ  ات  دـَنام  مانمگ  انامه  ددرگ و  بئاغ  امـش  زا  رما  نیا  بحاـص  دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب ، هاـگآ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(565 (»؟ دش مگ  هّرد  مادک  رد  دش ، كاله  دُرم ، وا  دنیوگ :

مدرم ِياهشرف  رب  ندراذگ  اپ  اهرازاب و  رد  نتفر  هار  هتکن 417 

فـسوی اب  هچرگا  همه  نیا  اب  دـندوب ، ناربمایپ  نادـنزرف  ناگداون و  یگمه  مالـسلا  هیلعفسوی  ِناردارب  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
شدوخ هک  نامز  نآ  اـت  دـنتخاشن  ار  وا  يردارب  نیع  رد  اـّما  دـنداد ، شرارق  باـطخ  دروم  دـندومن و  شورف  دـیرخ و  دـندرک و  تراـجت 
شیوخ تّجح  اب  ّلجوّزع  يادـخ  هک  دـنکیم  راـکنا  هنوگچ  هدـش  نیرفن  ِتّما  نیا  سپ  تسا . نم  ردارب  نیا  متـسه و  فسوی  نم  تفگ :

راکنا تّما ، نیا  هنوگچ  دنـساشن و  یلو  دـننیبب  ار  وا  یتّدـم  ات  هکناـنچ  درک ، فسوی  اـب  هک  دـنک  ناـمه  یناـمز  کـی  رد  مهدزاود  ماـما 
ياهشرف رب  دورب و  هار  ناش  ياهرازاب  رد  نانآ  ماما  هک  درک  فسوی  اب  هک  دـنک  نامه  شیوخ  تّجح  اـب  ّلـجوّزع  دـنوادخ  هک  دـنکیم 

(566 «.) دیامرف هزاجا  وا  روهظ  هب  دنوادخ  هکینامز  نآ  ات  دنسانشن  ار  وا  اّما  دراذگب ، مدق  ناش 

مدرم ِلاح  هب  یهاگآ  هتکن 418 

رارق تعاـطا  دروم  دنراکـشآ و  اـی  هک  تفگ  نخـس  یهلا  ِياـهتّجح  هب  عجار  دـناوخ و  هبطخ  هفوک  ِربـنم  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما 
مدرم ناگدید  زا  اهتجح  نآ  صخش  مسج و  مدرم ، شمارآ  لاح  رد  رگا  : » دومرف سپس  دنراظتنا ، ِدروم  دنتـسه و  ناهنپ  ای  دنریگیمن ،

تسا و تباث  مدرم  ِياهلد  رد  نانآ  بادآ  هکلب  ددرگن ، عطقنم  مدرم  لاح  زا  ناـنآ ، زا  هدـش  رـشتنم  یهاـگآ  ملع و  زگره  ددرگ ، ناـهنپ 
چیه مکرابخا ؛... نم  ٌءیـش  انع  بزعی  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  تسا  نامه  نیا  و  ( 567 «.) دننکیم لمع  اهنآ  هب  مدرم 

(568 «.) دنامیمن هدیشوپ  ام  رب  امش  زا  يربخ 

تبیغ ِرصع  هب  هعیش  ِدورو  ِيارب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  ِيزاسهنیمز  هتکن 419 

تایاور هلیسو  هب  نیملسم  ناهذا  تسا و  نیرید  سب  ياهقباس  ِياراد  نایعیش ، صوصخ  هب  ناناملـسم ، ِنیب  رد  تیودهم »  » و تبیغ »  » هلأسم
هّمئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـهنآ ، رد  هک  تسا  یتاـیاور  زا  نوحـشم  اـم  ِعباـنم  تـسا . هدوـب  تـقیقح  نـیا  اـب  انـشآ  يوـلع ، يوـبن و 

عیاش و رابخا  دیوگیم ...« : هراب  نیا  رد  هللا  همحریـسوط  خیـش  دناهداد . نآ  هب  طوبرم  لئاسم  تبیغ و  ِعوقو  زا  ربخ  مالـسلا  مهیلعيدـه 
؛ دنراد يو  تماما  رب  تلالد  دناهدش ، هرداص  تبیغ ، ِعوقو  زا  لبق  اهتّدم  هک  مالـسلا  مهیلعيدهم  ِناردپ  زا  هدیـسر  جـیار  عیاش و  جـیار 
هچ و  دوب ، دـهاوخ  هنوگچ  تبیغ  نیا  هک  دـهدیم  حیـضوت  و  تشاد ، دـهاوخ  یتبیغ  رما ، نیا  بحاص  هک  تسا  نآ  ِياـیوگ  هک  يراـبخا 
زا رتینالوط  اهنآ  زا  یکی  تشاد ؛ دهاوخ  تبیغ  ود  وا  هک  دهدیم  ربخ  و  داد ، دهاوخ  خر  یثداوح  هچ  دوشیم و  عقاو  نآ  رد  یتافالتخا 

(569  ... «.) مولعمان مّود  ِتبیغ  تسا و  نشور  مولعم و  شتّدم  لّوا ، ِتبیغ  دوب و  دهاوخ  يرگید 

صاخ ِباّون  يرغص و  تبیغ 

يرغص تبیغ  هتکن 420 
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هجرف یلاـعت  هَّللا  لّـجع  مهدزاود -  ماـما  ِتّدـم  هاـتوک  ِتبیغ  هـلحرم  يرمق  يرجه  ِلاس 260  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ِتداهـش  اب 
ینامز تهج  زا  هک  نیا  ِظاـحل  هب  تبیغ  نیا  دـیماجنا . لوط  هب  ( 570) لاس ینعی 70  يرمق ؛ يرجه  ِلاس 329  ات  دش و  زاغآ  فیرـشلا - 

« يربک تبیغ   » ِشریذـپ يارب  هعیـش  یگداـمآ  داـجیا  رد  یّمهم  رایـسب  ِشقن  هرود  نیا  دـنیوگیم . يرغـص » تبیغ   » نآ هب  تسا ، دودـحم 
. تشاد

 - فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  ِتبیغ  ِزاغآ  هتکن 421 

بادرـس ِناـیرج  زا  ار  يرغـص » تبیغ   » ِزاـغآ یخرب ،  - 1 دراد : دوجو  رظن  دـنچ  يرغـص  تبیغ  ِزاـغآ  ِدروـم  رد  مالـسا  ِياـملع  ِناـیم  رد 
نآ ات  دـنداد  رارق  زات  تخات و  ِدروم  ار  اّرماس »  » رد ترـضح  نآ  ِلزنم  یـسابع ، هفیلخ  دـمتعم ، ِنارومأـم  هکیناـمز  دـندقتعم : دـننادیم و 
زا نخس  نیا  دش . زاغآ  ترـضح  نآ  ِيارغـص  ِتبیغ  ناهنپ و  اههدید  زا  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  تّجح  ِترـضح  دننک ، ریگتـسد  ار  ترـضح 

هکلب دشن ، ناهنپ  اههدید  زا  بادرس  هب  نایـساّبع  هلمح  ِماگنه  زا  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  تسا و  تسردان  ساسا 
زا ار  يرغص  تبیغ  ِزاغآ  دیفم ، خیش  ِدننامه  یخرب   - 2 دوب . هدش  زاغآ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ترـضح -  نآ  تبیغ  نآ ، زا  لبق 

ِرظن  - 3 دنرادن . لوبق  ار  رظن  نیا  هیماما  ياملع  ِرثکا  تسا و  روهـشم  ِرظن  ِفالخ  رب  رظن  نیا  ( 571 .) دننادیم ترضح  نآ  ِتدالو  ِماگنه 
 - يدهم ماما  ِریفس  نیلّوا  ِترافس  ِزاغآ  مالسلا و  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، تداهش  ِماگنه  زا  يرغـص  تبیغ  ِزاغآ  هک ، نیا  مّوس 
ات هرود  نیا  دـش و  زاغآ  يرمق ، يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  متـشه  خیرات  زا  يرمع » دیعـس  نب  نامثع   » فیرّـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 

ِتّدم 69 هب  يرمـس » دّمحم  نب  یلع  ، » ترـضح صاخ  بیان  نیرخآ  تشذـگرد  ماگنه  يرمق ، يرجه  لاس 329  نابعـش  مهدزناپ  ِخیرات 
(573 .) تسا هیماما  ِياملع  ِعطاق  ِتیرثکا  ِلوبق  ِدروم  هاگدید  نیا  ( 572 .) تشاد همادا  يدنا  لاس و 

لاؤس کی  ِباوج  هتکن 422 

اریز هن ! هک  تفگ  دیاب  باوج  رد  تسا ؟ ترضح  نآ  يارغص  تبیغ  ءزج  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  ِيافتخا  هرود  ایآ 
يرغص تبیغ  هرود  رد  تشاد . ریفس  راهچ  ترضح  يرغص ، تبیغ  لوط  رد  تسا و  ترـضح  نآ  تماما  رـصع  هب  طوبرم  يرغـص ، تبیغ 
هجوت اب  هک  هعبرا » ِباّون   » تباین ترافس و  رگید  فیرّشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  تماما  یکی  تشاد ، دوجو  هصیصخ  ود 
افتخا هرود  رد  هصیـصخ  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  هک  نوچ  ( 574 .) دـیآیمن باسح  هب  يرغـص  تبیغ  ءزج  افتخا  هرود  هصیـصخ  ود  نیا  هب 

. تشادن دوجو 

يرغص تبیغ  هرود  ِياهیگژیو  هتکن 423 

هب نآ  زا  نامز ، یهاتوک  تیدودـحم و  نیمه  رطاخ  هب  دیـشک . لوط  لاس  داتفه  هب  کـیدزن  یناـمز  ِرظن  زا  تسا و  دودـحم  نآ  ِناـمز  ( 1
هرود رد  ( 2 دنادیمن . یسک  دنوادخ  زج  ار  نآ  ِتّدم  تسا و  ینالوط  شَنامز  هک  يربک  تبیغ  ِفالخ  رب  دناهدومن ، ریبعت  يرغـص  ِتبیغ 

، دوب سامت  رد  شّصاخ  ِناریفس  الکو و  اب  هکلب  دوبن ، ناهنپ  اههدید  زا  یّلک  هب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  يرغـص  ِتبیغ 
رد ( 3 ( 575 .) دـندادیم بیترت  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ماما  اب  ار  دارفا  زا  یخرب  ِتاقالم  ترـضح  نآ  ِناریفـس  یهاـگ  و 
زا سپ  یکی  نانآ و  ِکتکت  ِيارب  هک  تشاد  هدنیامن  راهچ  ای  لیکو و  راهچ  فیرّـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ماما  يرغـص ، ِتبیغ  هرود 
ِدرف هرود ، نیا  نایاپ  زا  دعب  اّما  دنتشاد . تیرومأم  رفن  راهچ  نیا  ِيوس  زا  ترضح  ِناگدنیامن  رگید  دومن و  رداص  تلاکو  ِمکح  يرگید ،

، دـشاب هتـشاد  ار  تلاـکو  ِطیارـش  سکره  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هدوـمرف  هب  هکلب  درادـن ، دوـجو  ترـضح  نآ  هژیو  ِبئاـن  ِناوـنع  هب  یّـصاخ 
ناهیقف ِتلاکو  ای  يربهر ، هرود  هب  ناوتیم  ار  يرغـص  تبیغ  زا  دـعب  هرود  نیاربانب ، دـشاب . ترـضح  نآ  ماع  هدـنیامن  لـیکو و  دـناوتیم 
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ار فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  دننیبب و  ار  ترضح  نآ  دارفا ، زا  یخرب  دوب  نکمم  يرغص  ِتبیغ  هرود  رد  ( 4 دومن . یفّرعم 
ار ترضح  صاوخ ، زا  یخرب  مه  رگا  ( 576 .) دسانشیمن ار  وا  دنیبب  مه  رگا  دنیبیمن و  ار  وا  یسک  يربک  ِتبیغ  هرود  رد  یلو  دنـسانشب ،

. ترضح ِدوخ  هزاجا  اب  رگم  ( 577 ،) دنیامن وگزاب  نارگید  يارب  ار  نآ  دنرادن  هزاجا  دنسانشب  دننیبب و 

يرغص ِتبیغ  هناتسآ  رد  هعماج  يرکف  یعامتجا و  یسایس ، تیعضو  هتکن 424 

لّجع مهدزاود -  ماما  تبیغ  ِياههنیمز  للع و  هب  ندرب  یپ  و  يرغص ، ِتبیغ  رـصع  ِدروم  رد  عِماج  حیحـص و  یلیلحت  هب  نتفای  تسد  ِيارب 
نیا يرکف  یعامتجا و  یسایس -  ِتیعـضو  یـسررب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  يریگ  عضوم  ِقمع  تیاهن  رد  فیرّـشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا 
ِلاس زا  ینعی  دیماجنا ؛ لوط  هب  يرمق ] يرجه   132-656  ] نرق جنپ  زا  شیب  نایساّبع  تفالخ  تسا . يرورض  ماما ، ِتبیغ  هناتسآ  رد  رصع 

میــسقت هرود  راـهچ  هـب  ار  نایــساّبع  ِتفـالخ  ِخـیرات  ناـخّروم ، دادــغب . رد  اـهراتات  تـسد  هـب  نآ  لاوز  اـت  حافــس  ساـبعلاوبا  ِتفـالخ 
ای مّوس ، نایسابع  ِرصع  ناکرت »  » ِذوفن هرود  ای  ( 580) مّود ِنایساّبع  رصع  ناسراف »  » ذوفن هرود  ای  ( 579) لّوا نایسابع  رصع  ( 578 :) دناهدرک

ِنایساّبع ِرصع  یسررب  تسا ، ام  رظن  ِدروم  هک  هچنآ  یقوجلس .» ناکرت   » ِذوفن هرود  ای  مراهچ ، ِنایساّبع  ِرصع  ناسراف .»  » زا هیوب » لآ   » هرود
ای اّرماس »  » ِرهـش دوب . هدش  لقتنم  اّرماس  هب  دادغب  زا  تفالخ  زکرم  هک  دوب  وحن  نیا  هب  یـسایس  ِظاحل  زا  تیعـضو  هرود  نیا  رد  تسا . مّود 

يرجه ِلاس 221  رد  و  ( 582) باختنا دیدج  تختیاپ  ِناونع  هب  یـساّبع  ِمصتعم  ِطّسوت  يرمق  يرجه  ِلاس 220  رد  (، 581 «) يار نم  ّرس  »
، دـعب هب  خـیرات  نیا  زا  داد . رارق  دوخ  تفالخ  زکرم  ار  نآ  لـقتنم و  رهـش  نیا  هب  لاـس  ناـمه  رد  و  ( 583) دش هتخاس  وا  ِروتـسد  هب  يرمق 
هک ییاهلاس  لوط  رد  « اّرماس « ؛ دش لقتنم  اّرماس  هب  دادغب  زا  يرمق  يرجه  ِلاس 297  ات  ینعی  لاس ؛ تّدم 59  هب  یسابع  تفالخ  تیزکرم 

يرجه  289 « ] مصتعم  » ِتفالخ ِنایاپ  زا  سپ  دادغب و  هب  اجنآ  زا  یـساّبع  ِتفالخ  ِلاقتنا  زا  سپ  اّما  درک ، يدایز  دـشر  دوب ، تفالخ  زکرم 
ماما ِتبیغ  ناکم  مالـسلا و  امهیلعيرکـسع  يداه و  ماما  ود  ِربق  طقف  دـش و  هیبش  ياهبارخ  هب  تشاذـگ و  یبارخ  هب  ور  تعرـس  هب  يرمق 
ِنوئش همه  رد  ناکرت »  » ِّطلست ذوفن و  هرود ، نیا  ِياهیگژیو  نیرتمهم  زا  تسا . هدنام  یقاب  دابآ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم - 

مهم ِياههزیگنا  زا  مه  ار  اهسراف  ِذوفن  ّطلـست و  زا  ییاـهر  ناـققحم ، زا  یـضعب  تسا . هاپـس  صوصخ  هب  يدـیلک ، ِياـهراک  تموکح و 
ياهتـشررس تسایـس  يرادتکلمم و  ِروما  رد  یلو  دوب ، يروشحلـس  ییوجگنج و  رد  ناکرت ؛ ِزایتما  ( 584 .) دننادیم اهكرت  هب  شیارگ 

. دـندوب هتفرگ  دوخ  هضبق  رد  ار  روما  ِیمامت  اهنآ  دـشیم ، ناکرت  رتشیب  هچره  ذوفن  تردـق و  ِثعاب  افلخ  ِیـشایع  یتیافکیب و  دنتـشادن .
بحاـص  » ِشروـش جراوـخ ، هـنتف  یلخاد ، ِياـهبوشآ  اــههنتف و  ءارما ، ارزو و  يرگمتــس  ناــنز ، ِذوـفن  یپ و  رد  یپ  ِياــهبصن  لزع و 

ثعاب هجیتن  رد  هک  دوب  نانآ  ِتموکح  ِتایـصوصخ  زا  زین  نایـساّبع و ... ِذوفن  تحت  قطانم  يراتخم  دوخ  نایولع ، ِياـهمایق  (، 585 «) جنز
ود هب  يداصتقا ، یلام و  ِظاحل  هب  هعماـج  هرود ، نیا  یعاـمتجا  تیعـضو  ِظاـحل  زا  ( 586 .) دوب يرادتموکح  ِرما  رد  ناـنیا  طرفم  ِفعض 

لها  » هب لازتعا »  » زا لکوتم »  » راکشآ يرکف  ِشخرچ  هرود  نیا  یگژیو  نیرتمهم  يرکف ، ِظاحل  زا  دش . میسقت  رادهیامرـس  مورحم و  ِرـشق 
درکیم هچ  نامز  نآ  رد  هعیش  هک  میسرپب  تسا  بوخ  اّما  و  دوب . تعامج  ّتنس و  لها  هب  ندیـشخب  تردق  هلزتعم و  ِیبوکرـس  و  ثیدح »

هب هک  یباحصا  نادرگاش و  تسا ، رادروخرب  هتسجرب  زاتمم و  ینادرگاش  زا  يرکف  ِظاحل  هب  هعیـش  هرود ، نیا  رد  تشاد ؟ یتیعـضو  هچ  و 
، تسا هتفای  نیودت  شراگن و  ( 587 «) هناگ دص  راهچ   » ِياهباتک رد  هدش و  اقلا  اهنآ  هب  لوصا  هتفای و  شرورپ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هلیـسو 
. تسا هتشگ  نیودت  يروآعمج و  اهباتک  رد  نانامه  رارصا  شرافس و  اب  نییبت و  مالسلا  مهیلعهّمئا  ِطّسوت  هعیـش  ِیهقف  يداقتعا و  ِینابم 

ِلرتنک ِيارب  دیدش ، هیقت  مغر  یلع  دنریگیم و  رارق  هرصاحم  رد  هعیش  ِناماما  تسا . ینارحب  ساّسح و  یلیخ  یـسایس ، ِظاحل  هب  هرود  نیا 
هک هلحرم  نیا  رد  تسا . نیرفآرطخ  تخـس و  رایـسب  مالـسلا  هیلعماـما  هب  نایعیـش  ِیـسرتسد  دـنوشیم . هدروآ  اّرماـس  هب  هنیدـم  زا  رتشیب ،

هعلاطم زج  هک  تسا  هدـیچیپ  رایـسب  یتالیکـشت  تلاکو ، یفخم  نامزاس  رد  هعیـش  یتازرابم  حرط  هدـش ، هدـیچیپ  ساّسح و  رایـسب  هزرابم 
هیلعماما درب . یپ  ساّسح  هلحرم  نیا  رد  نآ  هدـنزرا  شقن  یگدـیچیپ و  قمع و  هب  ناوتیمن  نآ  ناهنپ  يایاوز  رد  روغ  یـسررب و  و  قیقد ،
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شرتسگ تیوقت و  ظفح و  هجیتن  رد  نامزاس و  نیا  هعـسوت  طسب و  هب  مادـقا  یناهنپ ، هدـش و  باسح  ياهسامت  اـب  هلحرم  نیا  رد  مالـسلا 
دادیب ملظ و  ندرک  مک  ای  یساّبع و  ِتموکح  ِياههیاپ  رد  فعـض  داجیا  يارب  نایولع  ِياهمایق  زا  یخرب  تیامح  دییأت و  دزادرپیم . هعیش 

راشف و ِتحت  هعیش  هدوت  یعامتجا  ِظاحل  هب  تسا . تازرابم  زا  زاس  خیرات  هلحرم  نیا  رد  مالسلا  مهیلعهعیـش  هّمئا  تامادقا  رگید  زا  نانآ ،
اجنآ ات  جارخا و  مهم ، ِياهتمـس  اهتسپ و  زا  ار  اهنآ  تسا . رطخ  ِضرعم  رد  نانآ  ِناج  هرداصم و  نانآ  ِلاوما  تسا ؛ اـفلخ  دـیدش  ِملظ 
ِعقاوم رد  ات  هدرک  ذوفن  ساّسح ، ِياهتسپ  رابرد و  رد  هیقت  ِتسایـس  اب  نانآ  زا  يدادعت  دنهدیم . رارق  راشف  انگنت و  رد  دـشاب  نکمم  هک 

مالـسلا مهیلعهّمئا  رگید  نوچمه  یلو  تسا ، روصحم  هچ  رگ  هرود ، نیا  رد  هعیـش  ِيربهر  دنهد . ماجنا  يدیفم  ِتامادقا  دـنناوتب  يرورض 
هتـسیاش یهاـگیاج  زا  یتدـیقع  يرکف و  ِظاـحل  هب  هرود  نیا  رد  هعیـش  تسا . رادروخرب  مدرم  راـشقا  همه  ناـیم  رد  ياهداـعلاقوف  ِذوفن  زا 

يرادـهگن عـِماوج ، لوـصا و  ِلکـش  رد  ثیداـحا ، هدـش و  هتخیر  مالـسلا  اـمهیلعنیقداص  هلیـسو  هب  بهذـم  ِحرط  اریز  تسا ؛ رادروـخرب 
خویـش و هک  روط  نامه  هدـمآ ، تسد  هب  مالـسلا  مهیلعرگید  هّمئا  ِطّسوت  اهنآ  ِبیذـهت  ثیداحا و  ییاسانـش  ِياـهرایعم  و  ( 588 .) دناهدش
اههقرف و ِربارب  رد  هعیـش  یهقف  يداـقتعا و  ِناـیک  زا  مه  دنـشاب و  ثداوح  ياـشگراک  مه  اـت  ( 589) دناهدش تیبرت  یباحـصا  نادرگاش و 

یحو گنهرف  مالسا و  ِظفح  دننک . عافد  دندوب  رادروخرب  زین  افلخ  ینابیتشپ  تیامح و  زا  هک  ّتنس  لها  ِصوصخ  هب  فلتخم ، ياههورگ 
امهیلعنییرکـسع ِعقوم  هب  ِياهيریگعضوم  اهيرگنـشور و  تسا . ماما  ِفیاظو  هلمج  زا  نافرحنم  ثداوح و  دربتـسد  زا  نآ  يرادـهگن  و 

ِلئاسم هب  ییوگخـساپ  و  و ،... ( 590 «) تالُغ « » هیونث « » هضوفم  » ات هتفرگ  هیفقاو »  » و هیفوص »  » زا هعماـج  يرکف  ِتاـفارحنا  ِربارب  رد  مالـسلا 
ِتامادقا رگید  زا  تسا . هرود  نیا  زراب  ِياهیگژیو  زا  هدوهیب  ياهيداو  رد  نداتفا  رد  زا  نایعیش  ندرک  رود  يرکف و  ِتالکـشم  یهِقف و 

؛ تامادـقا نیا  هلمج  زا  دوـب ، تبیغ  ِرـصع  هب  دورو  ِيارب  نایعیـش  رد  يرکف  ِیگداـمآ  ِداـجیا  هرود ، نیا  رد  مالـسلا  امهیلعنیرکـسع  ِّمهم 
بتک زا  یخرب  دـییأت  الکو و  هب  نایعیـش  ِعاجرا  تّجح و  ِترـضح  تیالو  هب  تراـشب  تبیغ ، ندیـسر  ارف  ِدروم  رد  ناـنآ  ِناوارف  ِتاـیاور 

لئاسم تاعجارم و  هب  « اّرماس  » رهش رد  یتح  هک  يروط  هب  دوب ، اهنآ  اب  نایعیـش  ِمیقتـسم  سامت  ِندرک  مک  هرخالاب  ییاور و  لوصا  یهقف و 
رـصع ِفیلاکت  طیارـش و  عاضوا و  ِلّمحت  يارب  ار  نانآ  بیترت  نیدب  دندادیم و  خساپ  شیوخ  ِناگدنیامن  ِطّسوت  ای  همان  ِقیرط  زا  نایعیش 

(591 .) دنتخاسیم هدامآ  ماما ، اب  میقتسم  ریغ  طابترا  تبیغ و 

صاخ ِباّون  هتکن 425 

ِتَمِس دندوب و  سامت  رد  ترضح  نآ  اب  هک  دندوب  یناسک  اّما  دوب ، ناهنپ  اهرظن  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هچرگ  يرغـص » ِتبیغ   » ِلوط رد 
ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  دوخ  لـئاسم  تالکـشم و  باّون »  » هلیـسو هب  دنتـسناوتیم  نایعیـش  زا  کـی  ره  دنتـشاد ؛ ار  ماـما  صاـخ » ِباّون  »

ماـما ِرادــید  هـب  صاــخ ، ِناــبیان  نآ  هلیــسو  هـب  مدرم  زا  یهورگ  یهاــگ  دــننک . تفاــیرد  ار  دوـخ  ِباوـج  ناــنآ  ِطـّـسوت  دــنناسرب و 
بیترت هب  دنتسه  هعیش  ناگرزب  املع و  زا  یگمه  هک  اهنیا  ِیماسا  دنروهـشم . ۀعبرا » ِباّون   » هب دنرفن و  راهچ  نابیان  نیا  ( 592 .) دندیسریم

هدوب يرمق  يرجه  ِلاس 267  زا  لبق  ًارهاظ  هک  تافو  ماـگنه  اـت  يرمق  يرجه  زا 260  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  رمعوبا ،  - 1 زا : دنترابع 
ریفـس تافو  ِماگنه  زا  يرمع ؛ نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا ،  - 2 ( 593 .) دناهدرک رکذ  يرمق  يرجه  ِلاس 265  رد  ار  وا  تافو  یخرب  تسا .

یلع نسحلاوبا ،  - 4 يرمق . يرجه  ات 326  يرمق  يرجه  ِلاس 305  زا  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا ،  - 3 يرمق . يرجه  ات 305  لّوا 
. يرمق يرجه  ات 329  يرمق  يرجه  ِلاس 326  زا  يرمس  دّمحم  نب 

هعبرا ِباّون  هتکن 426 

نایم رفن  راهچ  نیا  يرغـص ، تبیغ  تّدم  مامت  رد  دـندوب . يرغـص  تبیغ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هناگ  راهچ  ناریفـس  نامه  هعبرا  باّون 
نانآ هب  ترضح ، روتسد  هب  دندناسریم و  بیاغ  ماما  هب  ار  نایعیش  ضیارع  اههمان و  نانآ  دندوب و  هطـساو  مدرم  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما 
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« راونالاراحب  » رد ار  تاعیقوت  نیا  همه  یـسلجم  موحرم  دیدرگیم . رداص  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  تروص  هب  اهخساپ  نیا  دندادیم . خـساپ 
نیسح مساقلاوبا  يرمع 3 - نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  يرمع 2 - دیعس  نب  نامثع  رمعوبا و  - 1 زا :  دـنترابع  رفن  راهچ  نآ  تسا . هدروآ 

یـساسا ياهتیلاعف  فیاظو و  دوشیم . قالطا  مه  صاـخ  باون  هعبرا ، باون  هب  يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  یتخبون 4 - حور  نب 
هب ییوگ  خساپ  ماـما 3 - هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  ذـخا و  ماما 2 - هاگیاج  ماـن و  نتـشاد  یفخم  - 1 درمـشرب : نینچ  ناوتیم  ار  هعبرا  باوـن 
الاب تیاور  رد  هک  يرمع  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  تباـین . نیغورد  نایعدـم  اـب  هزراـبم  مدرم 4 - یتدـیقع  تالکـشم  یهقف و  تالاؤس 

تایح ِنامز  رد  تسا . دیعـس -  نب  نامثع  لوا -  بیان  دـنزرف  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  هعبرا » باّون   » زا بیان  نیمّود  تسا : هدـمآ  شماـن 
رما دوخ ، گرم  ماگنه  هب  دیعـس » نب  نامثع   » دوب و هدـش  یفرعم  بئاغ  ماما  تباـین  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  فرط  زا  شردـپ 

... دنتشاد رظن  ِقاّفتا  وا  يراد  تناما  تقاثو و  تلادع ، هب  نایعیش  درپس . دّمحم »  » دوخ دنزرف  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روتـسد  هب  ار  تباین 
تسد هب  دشیم ، رداص  دیعس  نب  نامثع  شردپ  نامز  رد  هک  یّطخ  نامه  اب  وا  یناگدنز  لوط  رد  ینید ، ّمهم  روما  رد  ترـضح  ِتاعیقوت 

وا تسا . هدش  لقن  وا  زا  مه  یتامارک  مئالع و  دنتخانشیمن و  تباین  هب  ار  یسک  وا  زج  نایعیش  دیسریم . نایعیـش  هب  تشگیم و  رداص  وا 
. دوب نایعیـش  ماما و  نیب  طبار  بیان و  ناونع  هب  لاس  لهچ  دودح  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  هعبرا » باون   » نایم رد  ار  تباین  ِتّدـم  نیرتشیب 
دیامن و راسفتسا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  كرابم  رـضحم  زا  ار  يرتشیب  یعامتجا و .... یمالک ، یهقف ، ِلئاسم  تالکـشم و  تفای  قیفوت  اِذل 

ماـما یفوک .»  » و يدـسا » « » يرمَع : » تسا هدـش  رکذ  وا  يارب  بقل  نیدـنچ  تسا و  رفعجوبا »  » وا هینک  دـهد . رارق  مدرم  موـمع  راـیتخا  رد 
، دنتسه نانیمطا  ِدروم  ّقثوم و  ود  ره  نامثع -  نب  دّمحم  شرسپ -  و  دیعـس -  نب  نامثع  يرمع -  : » دندومرف مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 

مالـسلا هیلعرـصع  یلو  باطخ  دروم  هک  یـسک  نیتسخن  لّوا ، بیان  ِتافو  زا  سپ  دـنناسریم .»... ام  فرط  زا  دـنناسرب  وت  هب  اـهنآ  هچ  ره 
هب ياهراشا  همان ، نآ  رد  دـیوگیم و  تیلـست  وا  رب  ار  ردـپ  گرم  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  تسوا . رـسپ  ناـمثع ، نب  دّـمحم  دریگیم ، رارق 

تصرف زا  هک  دندش  ادیپ  یناسک  ( 305 دودح 265 -   ) مّود بیان  نامز  رد  تسا . هدش  وا  تباین  هب  حیرصت  نامثع و  نب  دّمحم  تیـصخش 
یبصنم ترهش و  هلیسو  نیدب  ات  هدرک  یفرعم  مالـسلا  هیلعماما  بیان  ناونع  هب  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ 
فیاظو زا  یکی  اذل  دنیامن . فّرـصت  یعرـش  زّوجم  نودب  ار  ماما  يوس  هب  نایعیـش  يوس  زا  هدش  ریزارـس  لاوما  هدومن و  بسک  یعامتجا 

يوس هب  نایعیـش  دامتعا  نانیمطا و  ندروآ  مهارف  دوخ و  تباین  تابثا  نانآ و  ندرک  اوسر  نیغورد و  نایعّدم  بیذکت  نامثع ، نب  دّـمحم 
یبیغ روما  زا  نداد  ربخ  بئاغ ، ماما  فرط  زا  شیوخ  تطاسو  تباین و  تّحص  رب  یلمع  ياههار  دوهشم و  ياهلیلد  زا  یکی  دوب . شیوخ 
هرود ندوـب  ینـالوط  تهج  هب  ناـمثع » نب  دّـمحم  . » دوـب رگید  قرط  تاـعیقوت و  هلیـسو  هـب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تیاـنع  اـب  یناـهنپ  و 

هرابرد فلتخم  ياههنیمز  رد  اذل  تسا . هتشاد  ار  تبیغ  ات  ّدلوت  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  عجار  قیاقح  زا  یضعب  نایب  تصرف  شاتباین ،
هک دـهدیم  ناشن  هدـش  لقن  ناشیا  زا  هک  یثیداحا  تسا . هدـش  لقن  تیاور  ناشیا  زا  رگید ، تاعوضوم  هرابرد  مالـسلا و  هیلعنامز  ماـما 

. تسا هتـشاد  ییاهتاقالم  وا  اـب  شتماـما  نارود  رد  هدـید و  ترـضح  نآ  یکدوک  نارود  زا  یتح  ار  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  ًارّرکم  يو 
، مدیـسرپ ار  نآ  ّتلع  یتقو  تخاس . هدامآ  هتخت  هعطق  دـنچ  اب  ار  نآ  درک و  رفح  دوخ  يارب  ار  يربق  نامثع ، نب  دّـمحم  دـیوگیم : يوار 

دعب هام  ود  سپـس  منک . روج  عمج و  ار  دوخ  هک  ماهدش  رومأم  تفگ : مدیـسرپ ، يو  زا  زین  نآ  زا  دـعب  تسه ! یبابـسا  ندرم  يارب  تفگ :
رب شردام ، ربق  رانک  رد  وا  ربق  تسا . هدرک  تافو  یلوالا  يدامج  هاـم  رخآ  رد  لاس 305 ه.ق  رد  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  تفای . تافو 

(594 .) دشابیم دادغب  یبرغ  تمس  رد  لحم  نیا  تسا . عقاو  دوب  اجنآ  شاهناخ  هک  یلحم  رد  هفوک و  هار  رس 

باّون ِددع  هتکن 427 

، مساقلا نب  دواد  مشاهوبا  هدرک : رکذ  رارق  نیدـب  ار  نانآ  یماسا  ۀعیـشلا  عیبر  ِباتک  رد  سوواط  نب  دیـس  تسا . فـالتخا  باّون  ِددـع  رد 
، رایزهم نب  میهاربا  يانجولا ، دّمحموبا  قاحـسا ، نب  دمحا  يزاوهالا ، رمع  نامثع ، نب  دّمحم  دیعـس ، نب  نامثع  لالب ، نب  یلع  نب  دّـمحم 
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یلالب و زجاح و  شرسپ و  يرمع و  دادغب ، زا  تسا : هدومن  یفّرعم  یماسا  نیدب  ار  الکو  هللا  همحریسوط  خیـش  ( 595 .) میهاربا نب  دّمحم 
زا يدسا  ير و  زا  حلاص  نب  دّمحم  نادمه ، زا  قاحـسا  نب  دمحا  مق ، زا  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  زاوها ، زا  یمـصاع  هفوک ، زا  راطع 
نب نامثع  لّوا  تسا : فورعم  نایعیـش  ِنیب  رد  رفن ، راهچ  تلاکو  نکیل  ( 596 .) ناذاش نب  دّـمحم  روباشین ، زا  ءالعلا  نب  مساق  ناجیابرذآ ،

یناگدنیامن فلتخم  ياهرهش  رد  مه  اهنآ  زا  کی  ره  يرمس . دّمحم  نب  یلع  مراهچ  حور ، نب  نیسح  مّوس  نامثع ، نب  دّمحم  مّود  دیعس ،
(597 .) دنتشاد

باّون ِلیاضف  زا  هتکن 428 

نامثع درب . صاخ  ِباّون  زا  دیعس  نب  نامثع  ِدزن  یماما  ِمهـس  قارع  ِلها  زا  يدرم  تسا : هتـشون  نیّدلا  لامک  رد  هللا  همحرقودص  موحرم 
ِباـسح هب  یتـقو  دومن ، بّجعت  یقارع  درم  نک ! نوریب  نآ  زا  تسا  مهرد  دـصراهچ  هک  ار  َتناـگدازومع  ِّقـح  دوـمرف : هدرک  در  ار  لاـم 
هدرکن در  شَنابحاص  هب  هدوب  يو  ِتسد  رد  هک  ار  شَناـگدازومع  ِیتعارز  ِنیمز  زا  یتمـسق  زونه  دـش  مولعم  دومن  یگدیـسر  دوخ  ِلاوما 

ِشیپ ار  هیقب  دومن و  جراخ  شیوخ  ِلاوما  زا  ار  غلبم  نآ  سپ  دوشیم . مهرد  دصراهچ  نانآ  ِمهـس  دـید  درک  باسح  ّتقد  اب  یتقو  تسا .
(598 .) تشگ عقاو  لوبق  ِدروم  هعفد  نیا  درب . دیعس  نب  نامثع 

صاخ ِباّون  ِلئاضف  زا  هتکن 429 

ار یمق  هیوباب  نب  یلع  ادخ  دومرف : همّدـقم  ِنودـب  صاخ  ِباّون  زا  يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  يزور  دـیوگیم : دـّلخم  نب  میهاربا  نب  دـمحا 
ِدوخ تسا . هتفر  ایند  زا  زور  نامه  رد  هیوباب  نب  یلع  هک  دیـسر  ربخ  ًادعب  دندومن . تشاددای  ار  مالک  نیا  ِخیرات  نیرـضاح  دـنک . تمحر 

(599 .) دومن تافو  يرمق  يرجه  هن  تسیب و  دصیس و  ِلاس  رد  مه  يرمس 

نامثع نب  دّمحم  هتکن 430 

. دش بوصنم  سّدقم  هیحان  ِتلاکو  هب  تسـشن و  وا  ِياج  هب  دیعـس ، نب  نامثع  شردپ  ِتافو  زا  دعب  دوب . صاخ  باون  زا  نامثع  نب  دّمحم 
نآ ِدزن  هدوب و  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  ترـضح  ِلیکو  ود  ره  شردپ  نامثع و  نب  دّمحم  دیوگیم : شاهرابرد  هللا  همحریـسوط  خیش 

نایب و هب  جاتحم  تسا و  تباث  هیماما  ِدزن  نامثع  نب  دّـمحم  ِیگرزب  تلـالج و  تسا : هتـشون  یناـقمام  ( 600 .) دنتشاد یگرزب  ِماقم  بانج 
ِترافـس هدوب و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ِلیکو  شردـپ  ِتایح  ِنامز  رد  یّتح  يو  هک  دـنراد  عامجا  نایعیـش  تسین . ناهرب  هماـقا 

(601 .) تسا هدوب  راد  هدهع  زین  ار  تّجح  ِترضح 

مدرم ماما و  نیب  هطساو  هتکن 431 

تبیغ ِباتک  رد  يو  تسا . ینامعن  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  هدومن ، كرد  ار  باّون  رـصع  يرغـص و  ِتبیغ  ِنامز  هک  ییاـملع  زا  یکی 
یفورعم نیعم و  ِدارفا  يرغـص ، ِتبیغ  ِنامز  رد  دسیونیم : تبیغ ، ِثیداحا  ِلقن  زا  دـعب  هدومن و  دـییأت  ار  باّون  ِتباین  ترافـس و  شیوخ ،

یلو تشگیم ، رداص  نایعیـش  ِتالکـشم  ِخـساپ  هتفرگ ، افـش  ییاهضیرم  نانآ  ِطّسوت  هک  دـندوب ، هطـساو  مدرم  مالـسلا و  هیلعماـما  ِنیب 
(602 .) تسا هدیسر  ارف  يربک  تبیغ  ِنارود  هتفای و  نایاپ  نونکا  يرغص  ِتبیغ  ِراگزور 

مالسلا هیلعماما  ِياعد  هتکن 432 

زا حور  نب  نیـسح  هب  نم  هلیـسو  هب  هیوباب ، نب  نیـسح  نب  یلع  هک  هدرک  لقن  دوسا  یلع  نب  دّمحم  دـسیونیم : هللا  همحرقودـص  موحرم 
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تمحرَم يو  هب  يرـسپ  ادـخ  دـیاش  دـیامرفب  ییاعد  شیارب  دـنک  اضاقت  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ِترـضح  زا  هک  داد  ماغیپ  صاخ  ِباّون 
ِرسپ ادخ  يدوز  هب  هدومرف و  اعد  شیارب  ماما  هک  داد  عالّطا  زور  هس  زا  دعب  مدرک . ضرع  حور  نب  نیسح  ِتمدخ  ار  وا  هتساوخ  نم  دنک .

يرگید ِنادنزرف  مه  وا  زا  دعب  دش و  ّدلوتم  شیارب  دّمحم  لاس  نامه  رد  دومن . دهاوخ  اطع  يو  هب  دـسریم  مدرم  هب  شَعفن  هک  یتکرب  ُرپ 
دّمحم ِسرد  ِسلاجم  رد  هک  دیدیم  ارم  دوسا  یلع  نب  دّمحم  تقو  ره  دسیونیم : ناتساد  ِلقن  زا  دعب  هللا  همحرقودص  موحرم  درک . ادیپ 

هک درادن  بّجعت  نادنچ  تفگیم  مراد ، یملِع  ِياهباتک  ِظفح  ندناوخ و  رد  يدایز  ِقوش  میامنیم و  دمآ  تفر و  دـمحا  نب  نسح  نب 
حور نب  نیـسح  تباـین  رد  يدرم  ( 603 .) يدـمآ ایند  هب  نامز  ماما  ِياـعد  ِتکرب  هب  هک  نیا  ِيارب  يراد  هقـالع  ملع  ِلیـصحت  هب  ردـق  نیا 

زور دـنچ  زا  سپ  داتـسرف ، ماما  ِيارب  تشون و  ياهماـن  بّکرم ، ِنودـب  کـشخ و  ِملق  اـب  عوضوم ، ندـش  نشور  ِيارب  سپ  تشاد . کـش 
(604 .) دش رداص  هسّدقم  هیحان  زا  حور  نب  نیسح  ِطّسوت  شَباوج 

مراهچ ِبئان  هتکن 433 

نسح ماما  وا ، دسیونیم : شاهرابرد  سوواط  نبا  تسا . هدوب  يرمس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ِمراهچ  ِبئان 
زا دندومرف و  موقرم  شیارب  يدایز  ِتاعیقوت  دنتشاد و  ِهبتاکم  يو  اب  ماما  ود  نآ  هدومن و  تمدخ  ار  مالسلا  امهیلعيداه  ماما  يرکـسع و 

(605 .) تسا هدوب  نایعیش  ِنیّقثوم  نیهّجوم و 

! تساناوت يراکره  رب  ادخ  هتکن 434 

شَتعیب هطـساو  هب  ار  ماما  اهنآ  زا  یـضعب  دـندمآ و  وا  ِدزن  هب  مدرم  درک ، هحلاصم  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  یتقو  دـیوگ : دیعـسوبا 
زا مَنایعیـش  ِيارب  لمع  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  مدرک ؟ هچ  هک  دینادیم  هچ  امـش  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  دنداد ، رارق  شنزرـس  ِدروم 

یلصادخ ِلوسر  ِّصن  هب  متسه و  امش  رب  ۀعاّطلا  ضرتفم  ماما  نم  هک  دینادیمن  ایآ  تسا ، رتهب  دنک  بورغ  دباتب و  نآ  رب  باتفآ  هک  هچنآ 
درک و خاروس  ار  یتشک  مالسلا  هیلعرضخ  یتقو  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : يرآ ! دنتفگ : مَتشهب ؟ ِناناوج  ِنارورس  ود  زا  یکی  هلآو  هیلع  هللا 
؟ دوب هدیـشوپ  يو  رب  اهنآ  ِتمکح  نوچ  دیدرگ ، نارمع  نب  یـسوم  ِمشخ  ِبجوم  لامعا  نیا  تشک ، ار  ناوج  نآ  تشاد و  اپ  هب  ار  راوید 

ِشکرـس ِتعیب  هک  نآ  زج  تسین  هّمئا  اـم  زا  کـی  چـیه  هک  دـینادیم  اـیآ  دوب ؟ باوـص  تمکح و  ِنیع  یلاعتيادـخ  ِدزن  لاـمعا  نآ  اـّما 
دزاسیم و یفخم  ار  وا  ِتدالو  دنوادخ  دناوخیم ؟ زامن  وا  رس  ِتشپ  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  هک  یمئاق  رگم  تسوا ، ِندرگ  رب  شَنامز 

ِدنزرف تسا و  نیـسح ، مردارب  ِنادنزرف  زا  نیمُهن  وا  دشابن . وا  ِندرگ  رب  يدـحا  ِتعیب  دـنک ، جورخ  هک  هاگنآ  ات  دوشیم  ناهن  وا  ِصخش 
زا رتـمک  هک  یناوج  ِتروص  رد  ار  وا  دوخ ، ِتردـق  اـب  سپـس  دـنادرگیم ، ینـالوط  شتبیغ  ِنارود  رد  ار  وا  ِرمع  دـنوادخ  نازینک . ِرورس 

(606 .) تسا اناوت  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دننادب  ات  دزاسیم  رهاظ  دراد ، لاس  لهچ 

یتخبون لهسوبا  هتکن 435 

هلاسر باتک و  تفه  یس و  هک  دوب  هعیش  نافلاخم  اب  هرظانم  ثحب و  لها  فورعم و  دنمـشناد  تخبون ، نب  قاحـسا  نب  یلع  نب  لیعامـسا 
وت هب  یلو  دش  راذگاو  حور » نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش   » هب تباین  ِرما  دش  روطچ  دندرک : لاؤس  یتخبون  لهـسوبا  زا  ياهّدع  ( 607 .) تشاد
اب هک  متسه  یمدآ  نم  دننیزگرب . ماقم  نیا  هب  ار  یسک  هچ  دننادیم  سک  ره  زا  رتهب  مالسلا  مهیلعهّمئا   ] نانآ : » داد خساپ  وا  دشن ! راذگاو 
اب میاهثحب  رد  دیاش  متسنادیم ، دنادیم  ماما  هرابرد  مساقلاوبا  هک  ار  هچ  نآ  رگا  منکیم . هرظانم  ناشیا  اب  مراد و  دمآ  تفر و  نانمشد 

رگا اّما  مزاس ؛ راکـشآ  ار  وا  ِتماقا  ِّلحم  هجیتن ، رد  مهد و  هئارا  ماما  ِدوجو  رب  ار  يداینب  ِلیالد  ات  مدیـشوکیم  نانآ ، اب  لادج  نانمـشد و 
دهاوخن نینچ  زگره  دـهد ، ناشن  ار  وا  ات  دـننک  هعطق  هعطق  یچیق  اب  ار  شندـب  دـشاب و  هدرک  ناهنپ  دوخ  هماج  ریز  رد  ار  ماما  مساـقلاوبا ،
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(608 «.) درک

؟ لاس ای 75   70 يرغص ؛ تبیغ  ِتّدم  هتکن 436 

زا يرغص ، ِتبیغ  : » دیوگیم وا  دنادیم ، مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِتدالو  ِماگنه  زا  ار  يرغص  تبیغ  ِزاغآ  هللا  همحردیفم  خیـش  موحرم 
هطساو هک  یناریفس  زا  ریفس  نیرخآ  تشذگرد  ِماگنه  هّصاخ و  تباین   ] ترافـس هرود  ِنایاپ  ات  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِتدالو  ِنامز 

نیا رب  ار  هللا  همحردـیفم  خیـش  هک  هچنآ  دوشیم . لاـس   75 يرغـص ، تبیغ  هرود  باسح  نیا  اب  دـشابیم . دـناهدوب ، ماما  اب  هعیـش  ِطابترا 
هتشادن ینادنچ  ِترشاعم  روضح و  ّدلوت ، ِيادتبا  ِلاس  جنپ  نآ  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  هک  تسا  هتکن  نیا  ًارهاظ  هتـشاداو ، هدیقع 

(609 .) تسا هدشیم  بوسحم  بیاغ  یّلک  ِرظن  زا  و  تسا ،

بارس ِناتساد  هتکن 437 

زین زونه  دش و  بیاغ  شردپ  لزنم  بادرس  رد  ایآ  دش ؟ بیاغ  هنوگچ  اجک و  رد  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  یتسار 
رد ترـضح  ِلزنم  هب  یـساّبع  هفیلخ  ِنارومأم  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـنیوگیم : هدز و  ییاهتمهت  هعیـش  هب  هرابنیا  رد  تسا ؟ اـجنآ  رد 
رد نونکات  دش و  ناهنپ  اههدـید  زا  دوب ، بادرـس  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  ترـضح  نآ  و  دـننک . ریگتـسد  ار  وا  ات  دـناهدروآ ، موجه  اّرماس » »

بحاص  » ار يو  هک  تسا  هتفای  ترهـش  نانچ  ناتـساد  نیا  درک . دهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  يزور  دنکیم و  یگدـنز  اذـغ  بآ و  نودـب  اجنآ 
ّتنس ِلها  ِناگدنسیون  تسین . بادرس »  » زا یمان  چیه  هیماما ، ِياهباتک  یعیش و  ِعبانم  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهداد ! بقل  بادرس »

هدـیدرگ عیـشت  هـب  ناـنآ  زا  یخرب  هـلمح  ِيارب  يزیواتـسد  نخـس  نـیا  هنافـّـسأتم  دـنزرویم و  رارــصا  رظن  نـیا  رب  دوـخ  ِياههتــشون  رد 
نیا زا  دنـشکیم ؛ راظتنا  هطقن  نآ  زا  ار  شروهظ  دـنیوجیم و  ار  دوخ  ماما  بادرـس ، ِنایم  رد  نایعیـش  هک  دناهتـشادنپ  ناـنآ  ( 610 .) تسا

ِتایاور خیرات و  ِساسارب  هکیلاح  رد  دناهدادن  ار  هعیش  عبانم  هب  هعجارم  تمحز  دوخ  هب  هنیمز  نیا  رد  هدز و  هعیش  هب  ییاهتمهت  تهج ،
راکـشآ وا  یگدنز  ّدلوت و  یحلاصم  هب  انب  دربیم و  رـس  هب  افتخا  رد  تدالو  ماگنه  زا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  هعیش ،
ندرازگ زامن  زا  دعب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ماما  دش . زاغآ  ترضح ، نآ  يارغص  تبیغ  یمارگ  ردپ  تلحر  زا  دعب  دوبن و 

نآ ( 611 .) دـیدن مدرم  نایم  رد  عاـمتجا و  رد  ار  ترـضح  نآ  یـسک  رگید  دـش و  لزنم  دراو  ترـضح  نآ  نیفدـت  ردـپ و  كاـپ  رکیپ  رب 
(612 .) دنـسانشیمن ار  وا  مدرم  یلو  دوشیم ، رـضاح  جـح  مسوم  رد  دـنکیم و  یگدـنز  مدرم  ناـیم  رد  یعیـش  تاـیاور  هب  اـنب  ترـضح 

ریز مه  بادرـس  کی  نانز ، يارب  رگید  تمـسق  نادرم و  يارب  تمـسق  کی  تشاد ؛ تمـسق  ود  دوشیم ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  هک  ياهناخ 
؛ درادیم مرتحم  ار  بادرس  نیا  هناخ و  نیا  هعیش  دندرکیم . یگدنز  بادرس  نآ  رد  هناخ  ِلها  مرگ ، ِياهزور  رد  هک  تشاد  رارق  اهقاطا 

يدـهم ماما  زین  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ماما  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  هناخ ، نیمه  رد  و  دـندرکیم ، یگدـنز  هناخ  نیا  رد  ناـِشناماما  اریز 
هب يدـنمهقالع  تهج  هب  هک  تسا  یعیبط  لوقعم و  رما  کی  نیا  دـندرکیم . تدابع  ار  ناحبـس  دـنوادخ  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 

قشع و نیا  زا  هعیـش  تسا و  نینچ  بهاذـم  ناـیدا و  یماـمت  ِناـیم  رد  دوش ، هتـشاد  مرتحم  تسا  وا  هب  ّقلعتم  هچ  نآ  ینید ، ِربـهر  اوشیپ و 
نیا اّما  دـنادیم ؛ ( 613 «) عفرت نا  هَّللا  نذا  تویب  یف   » قیداصم زا  ار  نآ  و  دـنکیم . عاـفد  هفّرـشم  دـهاشم  سّدـقم و  ِياـهناکم  هب  مارتحا 

هجرف یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  ناتـساد  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . هعیـش  هب  ناـفلاخم ، ِياـهتمهت  نآ  زا  ریغ  مارتـحا ،
، هعیـش ناگرزب  زا  کی  چـیه  تسین و  شیب  یناتهب  غورد و  ناکم ، نیا  رد  ترـضح  نآ  ندرک  یگدـنز  و  اّرماـس »  » ِبادرـس رد  فیرّـشلا 

(614 .) دنرادن هتشادن و  يرواب  نینچ 

يربک تبیغ 
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يربک ِتبیغ  هتکن 438 

يربک و ِتبیغ  ِنارود  ار ، يرغـص  تبیغ  ءافتخا و  هرود  زا  دعب   - ] فیرـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدـهم -  ماما  یگدـنز  هلحرم  نیمّوس 
ِماگنه ات  دـنوادخ  ِرما  هب  هتفای و  همادا  نونکات  دـش و  زاـغآ  يرغـص  تبیغ  ِندـش  يرپس  زا  سپ  هرود  نیا  دـهدیم . لیکـشت  تّدـم ، زارد 

نیا تفاـی . دـهاوخ  همادا  دوش ، مهارف  ترـضح  نآ  یناـهج  تموکح  يربهر و  ِشریذـپ  هنیمز  هک  ناـمز  نآ  ینعی  ماـت ؛ ِياـضتقا  ِلوصح 
ادخ ِتّجح »  » ینالوط ِتّدـم  نیا  رد  تسا ؛ دارفا  ِلمع  نامیا و  ِشجنـس  نانمؤم و  لابرغ  اهناسنا و  ِشیامزآ  نیرتگرزب  ِنادـیم  هلحرم ،

(615 .) دنکیم یناشفا  رون  اهربا ، ِسپ  زا  هنوگ  دیشروخ  تبیغ ، هدرپ  ِتشپ  رد 

تباین ِعاونا  هتکن 439 

« هّصاخ ِتباین   » رد يربک  ِتبیغ  رد  هّماع  ِتباـین  يرغـص و 2 ) ِتبیغ  رد  هّصاخ  ِتباین  ( 1 تسا : هنوگ  ود  مالـسلا  هیلعماما  ِفرط  زا  تباین 
هب دوخ  زا  شیپ  بیان  هلیسو  هب  ار  مادک  ره  و  هدومن ، یفرعم  ار  اهنآ  مسر ، مسا و  هب  هک  دوب  هداد  رارق  دوخ  ِبیان  ار  ینیعم  ِصاخشا  ماما ،

همه زا  ار  هطباض  نآ  هک  يدرف  ره  دومن ، صخشم  دوخ  ماما  هک  نیعم  یّلک و  هطباض  کی  ِساسا  رب  هّماع ، ِتباین  رد  دوب . هدناسانش  مدرم 
ماقم و نیا  دوب . دـهاوخ  ایند  نید و  ِرما  رد  هعماج  ِّیلو  ماما ، زا  ِتباین  هب  و  دوشیم ، هتخانـش  ماما  ِبیان  دـشاب ، اراد  داعبا  همه  رد  تهج و 
، یسوط خیش  تسا . هدش  ضیوفت  طیارش  دجاو  ِناِملاع  هب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم -  ترـضح  ِدوخ  هلیـسو  هب  تباین  نیا 

 - فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  ام  ِيالوم  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  راّمع  نب  قاحسا  زا  یـسربط  خیـش  قودص و  خیش 
انا مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـّما  و  : » تسا هدومرف  تبیغ  ِناـمز  رد  نایعیـش  هفیظو  ِدروم  رد 
رب نم  تجح  نانآ  هک  دینک  عوجر  ام  ثیدـح  ناگدـننک  تیاور  هب  دوشیم  عقاو  هک  ییاهدادـخر  ثداوح و  رد  ( 616 (؛ مهیلع هَّللا  ۀجح 
رد ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  جاجتحالا  باتک  رد  یـسربط »  » زاب و  منانآ .» رب  ادخ  تجح  نم  و  دنیامش ،

اهقف زا  کی  ره  ( 617 (؛ هودـلقی نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوها  اظفاح  هسفنل ، انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اـّما  و  : » دومرف یثیدـح  نمض 
دیلقت وا  زا  هک  تسا  مزال  ماوع ، رب  دشاب  مالسلا  مهیلعهّمئا   ] شیالوم ِنامرف  عیطم  شـسوه و  يوه و  فلاخم  شنید و  سفن و  بقارم  هک 
هچرگ دبای . نایرج  ماجنا و  دیاب  وا  ِرظن  اب  هک  تفرگ  رارق  هیقف » یلو   » ِتسد هب  يربک » ِتبیغ   » ِنامز رد  نیملـسم  ِروما  بیترت  نیدب  دننک .

تیعجرم و ِتیمـسر  یلو  دوب ، هدـش  لعج  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  ِطّسوت  شیپ ، زا  ناهیقف  ِيارب  مکح »  » و تواـضق » « » اوتف  » ِبصنم
یلاعت هَّللا  لّجع  يدهم -  روهظ  زا  سپ  تشاد و  دـهاوخ  همادا  ترـضح  نآ  ِروهظ  ات  دـمآ و  دـیدپ  خـیرات  نیا  زا  مالـسا  ِياهقف  ِتماعز 

(619 .) دوب دهاوخ  ادخ  ِيایلوا  ِنآ  زا  هتسویپ  ( 618 ،) مایا تلود  فیرّشلا  هجرف 

هّماع ِتباین  هتکن 440 

هیلعماما تسا . هدش  ضیوفت  طیارش  دجاو  هیقف  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هژیو  هب  مالسلا  مهیلعهّمئا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یماقم  هّماع ، ِتباین 
يدرف ره  رد  نیعم  ِياهیگژیو  تافص و  نآ  يرصع  ره  رد  هک  دنکیم  نایب  یفّرعم و  ار  یتاصّخشم  تافـص و  یلک و  ياهطباض  مالـسلا 
ِتسد هب  هک  بوقعی  نب  قاحسا  عیقوت  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوشیم . هتخانـش  مالـسلا  هیلعماما  ّماع  ِبیان  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دارفا  زا 

هب اهنآ  هرابرد  داد ، دـهاوخ  يور  هدـنیآ  رد  هک  ییاهدـماشیپ  اهدادـیور و  اّما  و  : » دومرف تشگ ، رداص  نامثع -  نب  دّـمحم  مّود -  بیاـن 
(620 «.) مشابیم ادخ  ِتّجح  نم  دنیامش و  رب  نم  ِتّجح  اهنآ  اریز  دینک ؛ عوجر  ام  ثیدح  نایوار 

همه ِتموکح  هتکن 441 
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... دنـشاب هدرک  تموکح  مدرم  رب  اههورگ  همه  هک  نیا  ات  دسریمن  ارف  تیب ) لها  ام  تموکح   ) رما نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(621 .) درادیم اپ  رب  ار  تلادع  قح و  دنکیم و  مایق  مئاق  هاگ  نآ 

همه ندیسر  تموکح  هب  هتکن 442 

(622 .) دنسریم تموکح  هب  ام  زا  لبق  هک  نیا  رگم  دنامیمن  یقاب  یتموکح  ياراد  ِنادناخ  چیه 

!؟  تبیغ رصع  رد  مایق  تیعونمم  هتکن 443 

ار تبیغ  رصع  رد  مایق  دناهدنروآ ، درگ  لئاسولا  كردتسم  رد  يرون  ثدحم  هعیشلا و  لئاسو  رد  یلماع  رح  خیـش  هک  تایاور  زا  یـضعب 
هیلعتجح ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ار  یمچرپ  ره  نتـشارفارب  مایق و  عون  ره  ماع ، روط  هب  تاـیاور ، نیا  زا  یخرب  دـناهدرک . مـالعا  عونمم 

مایق لبق  عفرت  هیار  لک  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  دننکیم . یفرعم  كرـشم  توغاط  ار  نآ  رادمچرپ  دننکیم و  موکحم  مالـسلا 
ادـخ ربارب  رد  هک  تسا  یتوغاط  نآ  بحاص  دوش ، هتـشارفا  رب  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمچرپ  ره  هَّللا » نود  نم  دـبعی  توغاط  اهبحاصف  مئاـقلا 

نآ رادـمچرپ  دوش ، دـنلب  مالـسلا  هیلعيدـهم  مچرپ  زا  شیپ  یمچرپ  ره  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  اـی  و  ( 623 .) دوشیم شتسرپ 
« توغاط . » تسا دـیدج  تموکح  ِسیـسأت  ِيارب  شالت  مکاح و  ماظن  اب  گنج  نـالعا  زا  هیاـنک  مچرپ ، نتـشارفا  رب  ( 624 .) تسا توغاظ 
و توغاط »  » هژاو دنریذپب . دنوادخ  تیمکاح  ربارب  رد  ار  وا  تیمکاح  مدرم  هک  دهاوخیم  هدرک و  زواجت  یهلا  ِدودح  هب  هک  یناسنا  ینعی 
« مئاـق ِماـیق  زا  شیپ  هدـش  هتـشارفا  رب  مچرپ   » زا دوـصقم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  یبوـخ  هب  قوـف ، ِثیدـح  ود  رد  هَّللا » نود  نم  دـبعی  : » هلمج

دنک سیسأت  یتموکح  ادخ  ِتموکح  ِلباقم  رد  هدنزارفارب  ددرگ و  هتشارفارب  مالسلا  هیلعماما  لوسر و  ادخ و  ِلباقم  رد  هک  تسا  یمچرپ 
مایق و نید ، ِتیمکاح  ِيارب  هک  یحلاص  ِصخـش  ناوتیمن  نیاربانب ، دـناشوپب . لمع ، هماـج  دوخ ، ِياههتـساوخ  هب  هک  دـشاب  نآ  ِیپ  رد  و 
قیرط و ریـسم و  رد  هک  هدـشن  هتـشارفارب  مئاق  ِمچرپ  ِلباقم  رد  اهنت  هن  یمچرپ ، نینچ  تروص ، نیا  رد  اریز  دـناوخ ؛ توغاط  هدرک ، مادـقا 

دحا نم  سیل  هنا  و  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هلمج : زا  میراد ، موصعم  ماما  زا  هاوگ  نخـس ، نیا  يارب  دوب . دهاوخ  وا  تهج 
اب مالـسلا  هیلعماما  تیاور ، نیا  رد  ( 625 «) توغاط اهبحاصف  هلالـض  هیار  عفر  نم  هعیابی و  نم  دجیـس  الا و  لاجدلا  جرخی  نا  یلا  اوعدـی 

مساق نب  صیع  هحیحص  رگید ، دیؤم  دزارفارب . یهارمگ  ِمچرپ  هک  تسا  هدناوخ  توغاط  ار  ياهدننک  مایق  نآ  ۀیار »  » ِيارب تلالـض »  » ِدیق
توعد دوخ  هب  ار  مدرم  اـهنآ ، نارادولج  هک  ییاـهمایق  دـیامرفیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اـهمایق  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  تسا .

دیز ِمایق  دنکیم و  دییأت  ار  مّود  هتسد  ِياهمایق  مالسلا  هیلعماما  دریگیم . تروص  قح  هماقا  لطاب و  اب  هلباقم  يارب  هک  ییاهمایق  دننکیم .
یهارمگ هب  ات  دـننکن ، سایق  دـیز  مایق  هب  ار  یمایق  ره  هک  دـهدیم  رادـشه  دوخ  ناوریپ  هب  دـنادیم و  عون  نیا  زا  ار  يو  دـننام  یلع و  نب 

جورخ مه  دیز  هک  دییوگن  دنکیم . مایق  یفده  هچ  ِيارب  هک  دینک  هّجوت  دمآ ، امـش  يوس  هب  مایق  يارب  یـسک  هک  یماگنه  : » دنوشن راچد 
ِياضر هچنآ  هب  هکلب  درکن ، توعد  شیوخ  ِتیمکاح  تسایر و  يوس  هب  ار  امـش  زگره  وا ، دوب . راتفگ  تسار  ملاـع و  يدرم  دـیز ، درک .

مایق هیماینب  یتوغاط  ِتردق  ِنتسکش  ِيارب  وا ، درکیم ، افو  دوخ  دهع  هب  دشیم ، زوریپ  رگا  و  دناوخ . ارف  تسا ، مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ 
یضار وا  ِتوعد  هب  هک  میهدیم  تداهـش  ام  دناوخیم . رگید  ِزیچ  هب  ار  امـش  هَّللادبع ] نب  دّمحم   ] تسا هدرک  مایق  زورما  هک  نآ  اّما  درک ؛

مالـسلا هیلعماما  الاب ، ِتایاور  رد  ( 626 «.) دوش هتـسب  وا  يارب  اهمچرپ  هک  يزور  هب  دـسر  هچ  ات  دـنکیمن ، يوریپ  ام  زا  زورما ، وا  میتسین .
(627 ،) هَّللادبع نب  دّمحم  نوچ :  یـصاخشا  ِياهمایق  دنکیم و  دییأت  دنتـسه ، قح  هب  یعاد  هک  ار  وا  ِدننام  مالـسلا و  هیلعیلع  نبدیز  مایق 
رد هک  ار  خـف  دیهـش  یلع ، نب  نیـسح  ِمایق  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هک ، نیا  رگید  ِهاوگ  دـنکیم . موکحم  دـنناوخیم ، ارف  دوخ  هب  ار  مدرم  هک 

نیا زا  ییاهتضهن  خف و  دیهـش  یلع و  نبدـیز  مایق  نیاربانب ، دـناهدرک . دـییأت  هتفرگ  ماجنا  دیـشرلا ، نوراه  ردارب  يداه ، تموکح  ِنامز 
ریغ موکحم و  ار  یتضهن  مایق و  هنوگ  ره  تایاور ، نیا  هب  دانتـسا  اب  رگا  اهنیا ، رب  نوزفا  درمـش . توغاط  ياـههنومن  زا  ناوتیمن  ار ، تسد 
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هّمئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  اب  نینچمه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، تایاور  اب  تشادرب ، هنوگ  نیا  مینادب ، عورـشم 
ثیدح ِيانعم  میدروآ ، هچنآ  هب  هّجوت  اب  درک . رظن  فرص  تایاور  نیا  زا  دیاب  ضراعت ، ماقم  رد  دراد و  ضراعت  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 

، یمچرپ نینچ  نیا  بحاـص  دـناوخ ، ارف  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  نآ  ربـهر  دوش و  هتـشارفا  رب  مئاـق  ِماـیق  زا  شیپ  یمچرپ  ره  هک : تسا  نیا 
، دیدرت نودـب  دـهد ، تموکح  ِلیکـشت  دـنک و  مایق  تبیغ  هرود  رد  مالـسلا  هیلعماما  زا  تباین  هب  یحلاص  ِصخـش  رگا  اما  تسا . توغاط 

شیپ ياهمایق  ِندشن  ّقفوم  یماکان و  ِرگنایب  هک  دنتسه  یتایاور  مایق ، ِتیعونمم  تیاور  زا  رگید  یخرب  دوب . دهاوخن  تایاور  نیا  ِلومشم 
اریز یمالسا . تموکح  داجیا  يارب  شالت  ندوبن  عورشم  رب  دنراد  هراشا  نمض ، رد  تایاور ، زا  هتسد  نیا  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ِمایق  زا 

جورخ لبق  انم  دحا  جرخی  ام  هَّللاو  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  تسا . دنـسپان  القع  لقع و  هاگدید  زا  دشاب ، رمث  نودب  هک  یمایق 
ِمایق زا  شیپ  ام ، زا  کی  چیه  دـنگوس ،! ادـخ  هب  ( 628 (؛ نایبصلا هذـخاف  هاحانج  يوتـسی  نا  لبق  هرک  نم و  راط  خرف  لثمک  هلثمالا  مئاقلا ،

رد دـشاب . هدرک  زاورپ  هنایـشآ  زا  شیاهلاب  ِندـش  مکحم  زا  شیپ  هک  تسا  ياهجوج  ِدـننام  وا ، لَـثَم  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ، جورخ  مئاـق 
اهنت هن  یمالـسا ، ِتموکح  ِلیکـشت  يارب  مایق  هک  دناهتفرگ  هجیتن  تیاور  نیا  زا  دـنزادرپیم .» يزاب  هب  وا  اب  هتفرگ و  ار  وا  ناکدوک  هجیتن 

زا شیپ  یمالـسا ، تموکح  ِلیکـشت  زا  دیاب  نیاربانب ، دراد . ِیپ  رد  زین  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ِیتحاران  يراتفرگ و  هک  تسا ، هجیتنیب 
نیا ددص  رد  تیاور ، نیا  اریز  تسا ؛ لطاب  یتاهج  زا  نآ  ِدـننام  الاب و  ِتیاور  هب  دانتـسا  دیـشوپ . مشچ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِترـضح  ِمایق 
دیزی ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مایق  دنک ، زاوج  یفن  رگا  و  دنکیم . یفن  ار  يزوریپ  هکلب  دنک ، در  ار  مایق  زاوج  لصا  هک  تسین 
دییأت ِدروم  اـهمایق  نیا  دـیدرت  ِنودـب  هک  نیا  اـب  تسا ، هدرک  موکحم  ار  خـف و ... دیهـش  یلع  نب  نیـسح  یلع و  نب  دـیز  ماـیق  نینچمه  و 
هدُرم هیواعم  هک  دش  عیاش  نیّفص ، ِگنج  رد  ًالثم  تسین . مایق  هب  فیلکت  یفن  رب  لیلد  مایق ، ِيزوریپ  ِمدع  سپ  دناهدوب . مالـسلا  مهیلعهّمئا 

عمتجت یتح  کلهی  نل  هدیب  یـسفن  يذـلا  و  : » دومرف مدرم  ِيداش  ِلباقم  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دـش . مدرم  يداش  ثعاب  ربخ  نیا  تسا .
ِتردق هضبق  رد  نم  ِناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  ( 629 (؛ یلاعت هَّللا  نیب  ینیب و  امیف  رذـعلا  سمتلا  لاق :  هلتاقت ؟  مبف  اولاق : همـالا ، هیلع 

ماما دـیگنجیم ، وا  اب  ارچ  سپ  نیاربانب ، دـندرک : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دـنوش . گنهامه  وا  رب  مدرم  ات  دوشیمن ، كاله  هیواعم  تسوا ،
ماما داد . ربخ  هیواعم  گرم  زا  دمآ و  هفوک  هب  ماش  زا  يدرم  رگید ، تیاور  هب  مشاب .» هتـشاد  رذـع  میادـخ  دوخ و  نیب  مهاوخ  یم  دومرف :

؟ بذاک هنا  نینمؤملاریما  ای  کیردی  ام  و  لیق : بذاک ، هنا  لاق : هیلع ، توثح  معن و  لاق : هتوم ؟ تدهش  تنا  : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلعیلع 
رب وت  ایآ  ( 630 (؛ هجحلل لاق : اذه ، ملعت  تنا  هلتاقت و  ملف  هل : لیقف  هناطلـس -  یف  اهلمع  لامعا  اذک -  اذک و  لمعی  یتح  تومی  هنا ال  لاق :
يا دـش : هتفگ  تسوگغورد . درم  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  متخیر . وا  ربق  رب  كاخ  دوخ  نم  هلب ، تفگ : يدوب ؟ دـهاش  هیواـعم  ِگرم 
لمع هنوگ  نآ  هنوگ و  نیا  ات  دریمیمن  هیواـعم  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  دـیوگیم . غورد  صخـش  نیا  هک  ینادیم  اـجک  زا  ناـنمؤم  ریما 

؟ یگنجیم وا  اب  ارچ  نیاربانب ، دش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  درک . يروآدای  دـهدیم  ماجنا  دوخ  ِتموکح  ِتّدـم  رد  وا  هک  یلامعا  و  دـنک .
دیاب ناملسم ، ناسنا  هک  دنتسه  ینعم  نیا  ِرگنایب  تایاور ، نیا  مگنجیم .» وا  اب  هفیظو  ماجنا  تّجح و  مامتا  ِيارب  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع 

شالت ندوبن  عورشم  يارب  هک  یتایاور  زا  مّوس  هتسد  دسرب . بولطم  هجیتن  هب  ًامتح  دشاب ، هتـشاد  راظتنا  دیابن  دنک و  لمع  دوخ  ِفیلکت  هب 
زا دـنناوخیم و  ارف  نوکـس ، توکـس و  هب  هک  دنتـسه  یتایاور  دـناهدرک  دانتـسا  اهنادـب  تبیغ ، هرود  رد  یمالـسا  تموکح  داجیا  هار  رد 

کتیب مزلا  ریدس  ای  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دنرادیم . زاب  روهظ ، ِياههناشن  ِقّقحت  زا  شیپ  ياهزرابم ، مایق و  ره  رد  تکراشم 
نیشنب و هناخ  رد  ریدس ! يا  ( 631 (؛ انیلا لحراف  جرخ  دق  ینایفسلا  نا  کغلب  اذاف  راهنلا ، لیللا و  نکس  ام  نکساو  هسالحا  نم  اسلح  نک  و 
هب هدرک  جورخ  ینایفس  هک  دیسر  ربخ  هک  یماگنه  اّما  دنتسه ، مارآ  زور  بش و  هک  ماگنه  نآ  ات  شاب  هتشاد  شمارآ  بسچب . یگدنز  هب 

سفن لتق  فسخلا و  ینایفـسلا و  ۀحیـصلا و  مئاقلا : مایق  لبق  تامالع  سمخ  : » دـیامرفیم ای  دـشاب .» هداـیپ  ياـپ  اـب  هچ  رگا  اـیب ، اـم  يوس 
شیپ هناشن  جنپ  ( 632 (؛... ال لاق :  هعم ؟ جرخنا  تامالعلا ، هذه  لبق  کتیب  لها  نم  دحا  جرخ  نا  كادف ، تلعج  تلقف :  ینامیلا . هیکزلا و 
سفن ندش  هتشک  ءادیب ) مان  هب  ینیمزرس  رد  ینایفس  رگشل   ) نتفر ورف  ینایفس و  جورخ  ینامسآ ، يادن  هحیـص و  دراد : دوجو  مئاق  مایق  زا 
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، دنک مایق  اههناشن  نیا  زا  شیپ  امش  نادناخ  زا  یصخش  رگا  مدرک ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دیوگیم : هلظنح  نب  رمع  ینامی . جورخ  هیکز ،
ضرالا و ال مزلا  : » دومرف رباج  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رگید  یثیدـح  رد  هن »! دومرف : ترـضح  نآ  مینک ؟ جورخ  ماـیق و  وا  اـب  زین  اـم  اـیآ 

مکئیجی ءامـسلا و  نم  يدانی  دانم  و  نالف ، ینب  فالتخا  اهکردـت -  كارا  ام  و  کل -  اهرکذا  تامالع  يرت  یتح  الجر  ادـی و ال  كرحت 
تیارب هـک  ییاـههناشن  اـت  هدـن  تـکرح  ار  تیاـپ  تـسد و  نـک و  ظـفح  ار  دوـخ  ِشمارآ  رباـج ! يا  ( 633 (؛... قشمد ۀـیحان  نم  توـصلا 

دـهدیم و ادـن  نامـسآ  زا  هک  ياهدـنهد  ادـن  نالف و  ینب  فالتخا  یـشاب -  هدـنز  نامز  نآ  ات  منکیمن  ناـمگ  دـنچره  ینیبب -  میوگیم 
هکلب تسین ، رباج  هلظنح و  نب  رمع  ریدس ، هب  رـصحنم  تایاور  نیا  ِياضتقم  هک  هدش  هتفگ  دش .» دهاوخ  دنلب  قشمد  يوس  زا  هک  ییادص 

يراددوخ جورخ  مایق و  زا  دننک و  توکس  مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  ات  هرخالاب  اههناشن و  رگید  ینایفـس و  جورخ  ات  هک  تسا  بجاو  همه  رب 
هک نیا  هب  میـشاب  هتـشاد  ملع  ام  هک  تسا  نیا  رب  فّقوتم  اـهنامز  همه  رد  دارفا ، همه  هب  مکح  میمعت  تیـصوصخ و  ياـغلا  خـساپ : دـننک .

تباث ام  يارب  نآ  فالخ  هک  میرادـن  یملع  نینچ  اهنت  هن  الاب  تایاور  رد  تسا . هدوبن  ماـما  رظن  دروم  یـصاخ  دروم  اـی  صاـخ و  صخش 
يدرف ریدـس ، هک  میباییم  تایاور  رگید  خـیرات و  هب  یهاگن  اب  مینکیم : هراشا  وا  تـالاح  ریدـس و  ياـهیگژیو  هب  هنومن  باـب  زا  تسا .

هیلعماما يارب  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  يارب  مادـقا  مایق و  هتـشادنپیم  وا  تسا و  هتـشاد  هبلغ  شلقع  رب  شتاـساسحا  هراومه  هک  هدوب 
ماـیق و ناـکما  دوبن  قوف ، ناـیب  رد  ترـضح  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  جورخ  ماـیق و  رظتنم  هراومه  لـیلد ، نیمه  هب  دراد و  دوجو  مالـسلا 
. دـناهتفرگ رارق  طلغ  تاساسحا  ریثأت  تحت  هک  يو ، دـننام  يدارفا  يو و  هب  تسا و  هدرک  دزـشوگ  ناشیا  هب  ار  يرهاظ  تموکح  لیکـشت 

یم لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  يو ، دوخ  هک  تسا  یثیدـح  نخـس ، نیا  رب  هاوگ  دننیـشنب . هناـخ  رد  هک  تسا  رتهب  دـنکیم : شراـفس 
ترـضح تسین . اور  امـش  يارب  نتـسشن  دـنگوس ! ادـخ  هب  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رب  : » دـنک

وریپ امـش  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیراد . هک  یناوریپ  نارای و  رطاخ  هب  متفگ :  ریدـس ؟ يا  ارچ  دومرف :
، هلب متفگ :  رازه . دص  متفگ : تسا ؟ هزادنا  هچ  نانآ  دادعت  دومرف : ترـضح  دـندیزرویمن .» عمط  تفالخ  رد  يدـع  میت و  لیابق  تشاد ،

یناوتیم اـیآ  دومرف : ياهظحل  زا  سپ  دـش و  تکاـس  ترـضح  اـیند . فصن  هکلب  هلب و  متفگ : رازه ؟ تسیود  دومرف : رازه . تسیود  هکلب 
رگا دومرف : درک و  هاگن  دینارچیم  هلاغزب  دنچ  هک  ياهّچب  رسپ  هب  ناکم  نآ  رد  ترـضح  ییایب ... هنیدم ) کیدزن  یلحم   ) عبنی هب  ام  هارمه 

زا دوب . سأر  هدفه  اهنآ  رامش  مدرک ، هرامش  ار  اهنآ  دیوگیم : ریدس  ( 634 .) متسنادیمن اور  ار  توکس  متشاد ، هعیش »  » اهنیا هزادنا  هب  نم 
هک دنتسین  یناسک  اهنت  قوف ، ِتیاور  رد  هعیـش  زا  دارم  ًانمـض  ددرگیم . صخـشم  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  ریدس ، كاردا  دودح  تیاور ، نیا 

. دناهدوب كدنا  نامز ، نآ  رد  نانیا  دنهارمه و  تداهش  زرم  ات  هک  یناسک  ینعی  تسا ، یعقاو  هعیش  دارم  هکلب  دنشاب  هتشاد  هعیـش  زا  یمان 
رد مدرب ، مالسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  دارفا  رگید  ِياههمان  اب  ار  ریدس  مالّسلادبع و  همان  : » دیوگیم سینخ  نب  یلعم  رگید ، تیاور  رد 

هتشون اههمان  نآ  رد  دوب . هدشن  رهاظ  ساّبع  ینب  تموکح  ِراثآ  زونه  هدرک و  مایق  یناسارخ ) ملسموبا   ) هایـس ياهمچرپ  بحاص  هکینامز 
دز و نیمز  هب  ار  اههمان  تینابـصع  اب  ترـضح  دیراد ، رظن  هچ  امـش  ددرگ ، راذگاو  امـش  هب  تفالخ  رما  هک  مینکیم  ینیبشیپ  ام  هک  دوب 

رگید ریدـس و  هک  دوـشیم  هدافتـسا  زین  تیاور  نیا  زا  ( 635 «.) دوش هتـشک  دیاب  ینایفـس  هک  دـننادیمن  ایآ  متـسین . نانیا  ماما  نم  دومرف :
مایق مالسلا  هیلعماما  هب  تفالخ  ندنادرگزاب  يارب  يو  هک  دندوب  هتشادنپ  ملسموبا ، دصاقم  فادها و  زا  ندوبن  هاگآ  رطاخ  هب  وا ، ناتـسود 

میهاربا يوـس  زا  یلو  دـناوخیم . ارف  مشاـه  ینب  زا  يدرف  تعاـطا  هب  ار  مدرم  رهاـظ ، هب  هچ  رگ  ملـسموبا ، هک  نـیا  زا  لـفاغ  تـسا ، هدرک 
توعد حاّفـس ، هَّللادبع  شردارب ، تفالخ  هب  ار  مدرم  میهاربا ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  دوب و  هدـش  هتـشامگ  ناسارخ  نداد  ناماس  هب  یـساّبع 
یتیاور زا  میناوتیمن  ام  تسا ، هدمآ  وا  تایـصوصخ  ریدـس و  هرابرد  هک  یبلاطم  رگید  الاب و  بلاطم  هب  هجوت  اب  تروص ، ره  رد  درکیم .

. تسا ینیشنهناخ  توکس و  تبیغ  رصع  رد  یّتح  همه ، فئاظو  مییوگب : مینک و  تیصوصخ  ياغلا  دنیشنب  هناخ  رد  دنکیم  مزلم  ار  وا  هک 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  هک  لقع  مکح  نینچمه  تایاور و  تاـیآ و  همه  زا  ناوتیم  تیاور  نیا  اـب  اـیآ  نیا ، رب  نوزفا 

یّصاخ هیضق  هرابرد  ریدس ، تیاور  دننامه  زین  هلظنح  تیاور  تشادرب . تسد  دنراد  تلالد  متـس ، نامکاح  اب  هزرابم  ادخ و  هار  رد  داهج 
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یهن تیب  لها  تاداـس  زا  یکی  اـب  جورخ  زا  ار ، يو  دـننامه  يرگید  دارفا  هلظنح و  نب  رمع  مالـسلا  هیلعماـما  هک  نیا  نیا ، رب  هاوگ  تسا .
ياّعدا صخـش ، نآ  هک  دراد  تلالد  تیاور  لیذ  تسا . هدرک  یهن  وا  اـب  یهارمه  زا  ماـما  هدوب و  حرطم  یـصّخشم  درف  ینعی  تسا . هدرک 

، تیب لها  زا  سک  ره  هک  هدـش  روآدای  هدرک و  در  ار  صخـش  نآ  ِياعّدا  روهظ ، ِياههناشن  رکذ  اـب  مالـسلا  هیلعماـما  هتـشاد و  تیودـهم 
تاداس زا  یخرب  هدافتـسا  ءوس  ولج  دنهاوخیم  عقاو  رد  نآ ، دننام  ثیدح و  نیا  تسین . دوعوم ، مئاق  نآ  دـنک ، مایق  اههناشن  نیا  زا  شیپ 
بیرف هک  دننامهفب  رباج و ... هلظنح و  نب  رمع  ریدـس و  دـننام : يدارفا  هب  دـنریگب و  دـندرکیم  مایق  دوعوم  يدـهم  ناونع  هب  هک  ار  يولع 

ربص هب  هک  تسا  یتایاور  هدش ، دانتـسا  نادب  تبیغ ، هرود  رد  یمالـسا  تموکح  داجیا  ندوبن  عورـشم  رب  هک  یتایاور  زا  دنروخن . ار  نانیا 
جرف و دعوم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ناملـسم ، ناسنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  زا  یخرب  رد  دناهدومن . یهن  باتـش ، زا  دـناهدرک و  توعد 

طقف رگا  تبیغ  هرود  رد  ناملـسم ، ناسنا  دـشاب . لدـع  تموکح  يرارقرب  لابند  هب  دزادـنیب و  تمحز  هب  ار  دوخ  دـیابن  ملاظ ، کلم  لاوز 
ءالبلا و ال یلع  اوربصاو  ضرالا  اومزلا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  دـش : دـهاوخ  هداد  وا  هب  داـهج  ِباوث  دـشاب ، هتـشاد  مه  داـهج  ِتین 
هبر و قح  ۀفرعم  یلع  وه  هشارف و  یلع  تام  نم  هناف  مکل  هَّللا  هلجعی  ملامب  اولجعتست  مکتنسلا و ال  يوه  یف  مکفویـس  مکیدیاب و  اوکرحت 

ناف هفیـسل  هتالـصا  ماقم  ۀـینلا  تماق  هلمع و  حـلاص  نم  ین  ام  باوث  بجوتـساو  هَّللا  یلع  هرجا  عقو  ادیهـش و  تام  هتیب  لها  هلوسر و  قح 
هب ناـِتنابز  ِياـهتساوخ  ِتهج  رد  ار  ناتیاهریـشمش  اـهتسد و  دـینک  ربـص  اـهالب  رب  دـیبسچب و  نیمز  هب  ( 636 (؛ الجا ةدـم و  یـش  لکل 

، دریمب باوختخر  رد  امش  زا  یـسک  رگا  دینکن . هلجع  هدادن ، رارق  هلجع  نآ  رد  امـش  ِيارب  دنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  دیرواین و  رد  تکرح 
لامعا زا  ار  هچنآ  تسادخ و  اب  وا  رجا  هتفر و  ایند  زا  دیهش  دشاب ، هتشاد  تفرعم  تخانش و  لوسر  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  هب  تبـسن  اّما 

تّدم و زیچ  ره  يارب  هک  دینادب  تسا . ریـشمش  نتفرگ  راک  هب  فیدر  رد  وا  ریخ  تین  نامه  درب و  دهاوخ  ار  شـشاداپ  هتـشاد ، تین  کین 
کلم ۀلازا  نم  نوها  یساورلا  لابجلا  ۀلازا  نا  دیامرفیم : شرافس  مالسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نیا  ای  تسا . يدمآرس 

«. تسا هتفاین  نایاپ  نآ  راگزور  زونه  هک  تسا  یتموکح  ِیفن  زا  رتناسآ  هدش ، هتشارفارب  مکحم و  ياههوک  ِندنک  ( 637 (؛ همایا ضقنت  مل 
، نولجعتـسملا لاق :  ریـصاحملا ؟ ام  كادف و  تلعج  تلق :  ریـصاحملا ، کله  اهراثآ ، نم  یلع  ةربغلا  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما 

مهل لعجی  هرکذ ال  زع  هَّللا  یلع  مهـسفنا  اوسبح  اموق  يرتا  لاق ، کیبل  تلق :  فهرملاابا ، اـی  مهل ...  ضرعی  نم  ـالا  اودـیری  نمل  مهنا  اـّما 
، رورغم شومچ  ِياهبسا  تسا . هتخیگنا  رب  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  ررـض  هب  راـبغ  درگ و  ( 638 (؛ اجرف مهل  هَّللا  نلعجیل  هَّللاو  یلب  اـجرف ؟
ار یناسک  نانآ  دننکیم . باتش  هک  یناسک  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  شومچ  ياهبسا  موش ، تیادف  مدرک :  ضرع  دنوشیم . كاله 
: دومرف هلب . متفگ :  فهرملاوبا ! يا  دومرف : سپس  دنشاب ... هتشاد  يدروخرب  نانآ  اب  ای  دنشاب و  اهنآ  دید  ضرعم  رد  هک  دننکیم  ریگتـسد 

دنگوس ادـخ  هب  یلب ، دـشاب !؟ هدادـن  رارق  یجَرَف  نانآ  ِيارب  دـنوادخ  دنـشاب . هدرک  ادـخ  ِهار  ِفقو  ار  دوخ  ِناج  هک  یتیعمج  ياهدـید  ایآ 
. تسا هژیو  طیارـش  صاخ و  ِدروم  اب  طابترا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ِنانخـس  دیدرت  نودب  خساپ : تسا . هداد  رارق  یجرف  نانآ  يارب  دـنوادخ 

ماـما دراد . یپ  رد  ار  يراوگاـن  ِياهدـمایپ  نآ ، رد  یگدزباتـش  تسا و  تاـناکما  تامّدـقم و  هیهت  رب  فّقوتم  روما ، رگید  ِدـننامه  داـهج ،
اب مالـسلا  هیلعیلع  ماما  : » دسیونیم قوف  ِنخـس  ِریـسفت  رد  دیدحلایبا ، نبا  دنکیم . هراشا  ینعم  نیمه  هب  قوف ، نایب  رد  مالـسلا  هیلعیلع 
اب گنج  رد  ندـمآ  هاتوک  یتسـس و  زا  ار  نانآ  هراومه ، ماما ، اریز  دراد ، زاب  ماش  لها  اب  گنج  زا  ار  نایفوک  هک  تسین  نآ  رب  قوف  ِمـالک 

. دـننک ءاشفا  ار  نایفوک  زا  یهورگ  قافن  داسف و  هک  دـندوب  نآ  رب  مالـسلا  هیلعماما  نارای  زا  يرامـش  هکلب  تسا ، هدرک  شنزرـس  ناـیماش 
تشادزاـب و طیارـش  نآ  رد  راـک ، نیا  زا  ار  ناـنآ  دوـخ ، شترا  رد  یلخاد  فـالتخا  داـجیا  هقرفت و  زا  يریگوـلج  يارب  مالـسلا  هیلعیلع 

نارگمتس اب  هزرابم  داهج و  هب  قیوشت  رد  هبطخ  همه  نآ  هک  یتیـصخش  تسا  نکمم  هنوگچ  ( 639 «.) دینک ربص  اهالب  رب  دینیشنب و  دومرف :
ِياهریت ِفدـه  هک  ناتیور ، داب  تشز  : » دـیامرفیم هک  وا  دـنک . توعد  داسف  ملظ و  ِلـباقم  رد  ینیـشنهشوگ  توکـس و  هب  ار  مدرم  دراد ،

دوشیم و ادخ  ِتیصعم  دیگنجیمن . نانآ  اب  دنگنجیم ، امش  اب  دیربیمن . موجه  اهنآ  هب  دنروآیم  موجه  امـش  هب  دیاهتفرگ . رارق  نمـشد 
اب ییور  رد  ور  هک  تسین  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  ِفدـه  زین ، مّود  ثیدـح  رد  ( 640 «.) دیهدیم تیاضر  نادب  امش 
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ام دناهدرک و  طقاس  ار  ناهج  یّلحم و  مکاح  ِياهتردق  زا  يرایـسب  مالـسا ، ِردص  ِناناملـسم  هک  ارچ  دیـسر ؛ دهاوخن  هجیتن  هب  ناهاشداپ 
، رگید ِيوس  زا  تسا . هدیـسر  تیقفوم  هب  یتوغاط ، ياهماظن  ربارب  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هلمج  زا  اهبالقنا  زا  يرایـسب  هک  میاهدـید 

مایق هیواعم و  لباقم  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  مالـسلا و  هیلعیلع  ِمایق  هنرگ  تسین و  نارگمتـس  هیلع  هزرابم  میرحت  ِددص  رد  تیاور  نیا 
ِموزل راک و  ِینیگنس  نخس ، نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیاربانب ، دوبن . حیحص  هک  هیواعم  نب  دیزی  لباقم  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 

نکمم یناسآ  هب  اههوک  ِندـنک  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدرک  يروآدای  ار  هماکدوخ  ِياهتموکح  اب  يریگرد  يارب  زاـین ، دروم  ِتاـناکما 
دناهدرک مکحم  ار  دوخ  تموکح  ِياههیاپ  هک  نانآ  هژیو  هب  نارگمتـس ؛ اب  هزرابم  دراد ، یفاـک  تقو  فرـص  تاـناکما و  هب  زاـین  تسین و 

. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  داسف  متـس و  اب  هزرابم  رد  مدرم  هفیظو  زاب  دوبن ، يزوریپ  هب  مه  ینادـنچ  دـیما  رگا  ضرف  رب  تسا . نانچ  نآ  زین ،
فهرملایبا دوب . نانآ  ِیپ  رد  زین  تموکح  دندوب و  هدرک  مایق  هیما  ینب  تموکح  هیلع  دارفا  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتسا  مّوس  ِتیاور  زا 

زا ماـما  هاـگ  نآ  دـنربب . نیب  زا  ار  يو  ِسرت  هک  دناهتـساوخ  راـتفگ ، نیا  رد  ماـما  دـننک . ریگتـسد  ار  وا  هیما  ینب  هک  تـشاد  نآ  سرت  زین ،
تیاور نیا  تروص ، ره  رد  دهدیم . ربخ  تسا ، هتشاداو  مادقا  مایق و  هب  ار  وا  رذگدوز  تاساسحا  هک  یـسک  ینعی  هدزباتـش ، درف  تکاله 

رد رگا  تسین . نآ  طیارـش  دوجو  ناوت و  تروص  رد  یمالـسا  تموکح  داجیا  زا  عنم  ای  نانمـشد و  موجه  لباقم  رد  عافد  زا  عنم  ِماقم  رد 
نارابج و هطلـس  شریذپ  نید و  راثآ  نید و  ندرب  نیب  زا  ربارب  رد  توکـس  ملظ و  رب  ربص  ِيانعم  هب  دـینکن ، باتـش  هک  هدـمآ  تایاور  نیا 

نایعیـش تسا . یناهج  هقح  تلود  هب  ندیـسر  رد  ندرکن  باتـش  ینعم  هب  ثیداـحا  نیا  هکلب  تسین ، مدرم  سیماون  نید و  رب  ناـنآ  طلـست 
هب دـندوب و  قح  تلود  لیکـشت  تاـجن و  يارب  تیب  لـها  زا  يدرف  رظتنم  دوب ، هدیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یتاـیاور  ساـسارب 

دـینکیمن و مایق  ارچ  دـنتفگ : مالـسلا  مهیلعهّمئا  هب  ضارتعا  ِيور  زا  مه  یهاگ  دـندرکیم و  راهظا  ار  راـظتنا  نیا  نوگاـنوگ  ياـهلکش 
اب زین ، مالسلا  مهیلعهّمئا  دننک . مایق  دوعوم ، ناونع  هب  هک  دنتـشاد  راظتنا  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  نانآ  دیناشنیمن . دوخ  ِياج  هب  ار  نارگمتس 

مایق اهنآ ، ندمآ  دیدپ  زا  شیپ  هک  تسا  ییاههناشن  ار  مایق  نآ  تسا . عقوم  زا  شیپ  امـش ، عّقوت  نیا  : » دندومرفیم یتاینهذ  نینچ  هب  هّجوت 
، نانآ هکلب  دننکیمن ، شرافس  ار  متس  هب  نداد  نت  تایاور ، نیا  رد  مالسلا  مهیلعهّمئا  تسین .» تسرد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  ناونع  هب 
هب تایاور ، نیا  يور ، نیا  زا  دناهتشاد . رذح  رب  دننک ، یّقلت  دوعوم  مایق  ار  یمایق  ره  هک  نیا  باتـش و  زا  ار  نایعیـش  تایاور ، نیا  ِحرط  اب 

يارب يزاس  هدامآ  روظنم  هب  یمالسا  تموکح  لیکشت  متس و  اب  هزرابم  يارب  ناحلـصم ، يوس  زا  هک  ییاهمایق  زا  عنم  ِددص  رد  يور  چیه 
هب ار  نایعیش  تبیغ ، هرود  رد  رگید  یضعب  مومع و  روط  هب  تایاور ، زا  یخرب  تسین . دریگیم ، تروص  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  مایق 

مکملعا هَّللادنع  مکمرکا  نا  هل و  هیقت  نمل ال  نامیا  هل و ال  عرو  نمل ال  نید  ال  دیامرفیم « : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دـننکیم . توعد  هیقت 
ناهانگ زا  هک  یـسک  ( 641 (؛ انم سیلف  انمئاق  جورخ  لبق  ۀـیقتلا  كرت  نمف  مئاقلا  ماـیق  یلا  لاـق : یتم ، یلا  هَّللا ، لوسر  نباـی  لـیق  ۀـیقتلاب ،

هب امـش  نیرتاناد  دنوادخ ، دزن  رد  امـش  نیرتیمارگ  درادن . نامیا  ، دنکیمن هدافتـسا  هیقت  زا  هک  یـسک  نینچمه  درادن . نید  درادن ، زیهرپ 
ار هیقت  ام ، مئاق  جورخ  زا  شیپ  هک  نآ  ره  مئاق . ِمایق  ات  دومرف : تسا ؟ مزال  ینامز  هچ  ات  هیقت  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دـش : هتفگ  تسا . هیقت 

هیقت مالسلا  هیلعماما  زین  تیاور  نآ  رد  تسا و  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  لضفم  زین  يرگید  ِتیاور  تسین .» ام  زا  دنک ، كرت 
اب تفلاـخم  تسایـس و  رد  تلاـخد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تاـیاور ، نیا  هـب  دانتـسا  اـب  ( 642 .) دـنادیم مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  هب  یگتـسب  ار 

ِلوـصا هیقت و  زا  تسا  مزـال  نمـشد  اـب  هزراـبم  رد  هک  نیا  رد  ( 643 .) تسین زیاج  نیاربانب ، تسا ؛ هیقت  فـالخ  هشیپ  متـس  ياـهتموکح 
مالسلا هیلعنامز  ماما  روهظ  ات  نتـشاذگ و  رانک  ار  یعامتجا  ياهتیلوئـسم  هیقت ، مان  هب  اّما  تسین و  يدیدرت  درک ، هدافتـسا  يراکیفخم 

رد ناسنا  سومان  ای  لام و  ای  ناج و  هک  ییاج  رد  هداد  هزاجا  مالـسا ، دـنک . دـییأت  ار  نآ  مالـسا  هک  تسین  يزیچ  ندـنام ، هیقت  رگنـس  رد 
. دهد ماجنا  یناهنپ  ار  دوخ  هفیظو  دـنک و  يراددوخ  نآ  زا  طیارـش  ندـش  هدامآ  ات  درادـن ، ياهجیتن  هنوگ  چـیه  قح ، راهظا  تسا و  رطخ 

فارحنا نید و  يدوبان  ثعاب  توکـس ، هیقت و  یهاگ  تسا و  نید  ظفح  اـی  ناـج و  ظـفح  ثعاـب  اریز  تسا ؛ مزـال  یهاـگ  هیقت  نیارباـنب 
نید هار  رد  تداهـش  يراکادـف و  راثیا و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياج  تسین ، توکـس  ياج  اج ، نیا  دوشیم . یمالـسا  هعماـج 
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اب هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  داهج ، زا  نتـشادزاب  ددص  رد  هیقت  تایاور  نیاربانب  تسا . مارح  هیقت  رگید  اج ، نیا  رد  تسا .
ِلام ناج و  ناکما ، تروص  رد  دـنکیم ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  هک  یلاح  رد  دـنیامرفیم : دزـشوگ  ناملـسم  ناـسنا  هب  هکلب  دنتـسین ، متس 

«. تسا نمؤم  رپس  هرز و  هیقت  ( 644 «) نمؤملا سرت  ۀیقتلا   » و نمؤملا » ۀنج  ۀیقتلا  : » هدمآ تایاور  رد  دنک . ظفح  ار  ناناملسم  رگید  دوخ و 
نارظتنم حالطـصا  هب  زا  یخرب  هکناـنچ  هتـسب ، رد  ِياـههناخ  رد  هن  دوـشیم ، هدافتـسا  گـنج  نادـیم  رد  رپـس  هرز و  زا  هک  تسا  نـشور 

اب ینابز  تقفاوم  هک  دـندادیم  ناشن  يدـنبیاپ  دـندرکیم ، ریـسفت  دوخ  هک  يا  « هیقت  » هب اجنآ  ات  دـندوب و  رواـب  نیا  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم 
« هیقت  » هدش فیرحت  ِيانعم  اب  هطبار  رد  یلامث ، هزمحوبا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 645 .) دنتسنادیم زیاج  ار  متس  ِياهتموکح 

ۀیقتلا تناکل  و  یقتن ، امنا  لعفن  متلقل ال  انورـصنتل  متیعدول  هَّللا  میاو  دیامرفیم ...« : تسین ، یبلط  هافر  تیلوئـسم و  زا  رارف  زج  يزیچ  هک 
؛ هَّللا دـح  قافنلا  لها  نم  مکنم  ریثک  ماق  کلذ و ال  نع  مکتلئاسم  یلا  جاتحا  اـم  مئاـقلا  ماقدـق  ول  و  مکتاـهما ، مکئاـبآ و  نم  مکیلا  بحا 

هیقت دییوجیم . کّسمت  هیقت ، هب  دینکیم و  در  میناوخ ، ارف  متـس  ِياهتموکح  هیلع  ادخ  يرای  هب  ار  امـش  ام  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ( 646)
هک امش  زا  يرایسب  هرابرد  درادن و  امش  زا  شتسرپ  هب  زاین  دنک ، مایق  مئاق ، رگا  تسا . رتینتشاد  تسود  ناتناردام  ناردپ و  زا  امش  ِدزن  رد 

قافن هناشن  ندرک  تشادرب  هیقت  زا  هنوگ  نیا  هک  دهدیم  رادشه  مالـسلا  هیلعماما  درک .» دهاوخ  يراج  ار  یهلا  ِّدـح  دـیاهدرک  هشیپ  قافن 
دروخرب نانآ  اب  قفانم  ناونع  هب  دنراد ، ندوب  هعیـش  ياعّدا  هک  هّدع  نیا  اب  دـنک ، روهظ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  یماگنه  تسا و 
ياـهمایق زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  زین  یتاـیاور  میدروآ ، تاـیاور  خـساپ  رد  هـچنآ  رب  نوزفا  درک . دـهاوخ 

نآ رد  فورعم  ناـملاع  نایعیـش و  هک  میراد  ییاـهمایق  نینچمه  تسا . هـتفرگ  رارق  مالـسلا  مـهیلعهّمئا  دـییأت  ِدروـم  ناـنآ  ریغ  ناـیولع و 
رئارّسلا ِباتک  رد  سیردا ، نب  دّمحم  هلمج : زا  دننکیم ، ریسفت  هداد و  حیضوت  ار  نیشیپ  تایاور  تایاور ، زا  هتسد  نیا  دناهتـشاد . تکرش 
دننکیم مایق  تیب  لها  زا  هک  یناسک  ِجورخ  زا  دروآ و  نایم  هب  مایق  زا  نخس  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ِروضح  رد  يدرف  : » هک دنکیم  لقن 

نم یجراخلا  نا  تدد  ول  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نم  یجراخلا  جرخ  ام  ریخب  یتعیش  انا و  لاز  ال  : » دومرف ترـضح  درک ، لا  ؤس 
دّمحم لآ  زا  ياهدننک  مایق  هک  یماگنه  ات  میتسه ، ریخ  رب  مَنایعیش  نم و  هتـسویپ  ( 647 (؛ هلایع ۀقفن  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  لآ 

ار نارادـنید  هک  یتاـیاور  مزادرپـب .» ار  وا  هداوناـخ  جراـخم  نم  دـنک و  ماـیق  دّـمحم  لآ  زا  یـصخش  هک  مراد  تسود  ردـقچ  دـنک . ماـیق 
ناناملسم تیلوئسم  ینیگنـس  هرابرد  هک  یتایاور  و  ( 648 .) دـناهدرک هیبشت  نتفرگ و ... تسد  فک  رد  شتآ  هب  ار  يرادـنید  دـناهدوتس و 

رد دننکیم .» در  دـندوب ، هدـش  دراو  هناّحلـسم  مایق  زا  یهن  رد  هک  ار  نیـشیپ  تایاور  هدـش و  دراو  تبیغ  نارود  رد  نانآ  شزرا  نیتسار و 
رجا شزرا و  نانآ ، زا  کی  ره  هک  دمآ  دنهاوخ  يدارفا  امـش  زا  سپ  : » دـیامرفیم باحـصا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يرگید  ثیدـح 
نآرق ام  هرابرد  میدرک ، تکرش  نینح  دحا و  ردب ، رد  وت  هارمه  هب  ام  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  باحـصا  دراد . ار  امـش  زا  نت  هاجنپ 

ار اهنآ  لّمحت  باـت و  امـش ، هک  دـنراد  ییاهتیلوئـسم  تالکـشم و  ناـنآ  دومرف : ترـضح  نآ  دـنرترب ) اـم  زا  ناـنآ  هنوگچ   ) دـش لزاـن 
هداد هدعو  یعقاو  نایعیش  هب  ار  دحا  ردب و  يادهش  ِدننامه  دیهـش ، رازه  شاداپ  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  رگید ، یتیاور  رد  ( 649 «.) دیرادن

ایآ دنزرایم ؟ مالسا  ردص  ناملـسم  هاجنپ  هب  دنراد و  ار  نینح  دحا و  ردب و  دیهـش  رازه  شاداپ  تبیغ ، هرود  رد  یناسک  هچ  ( 650 .) تسا
شیاتـس و همه  نآ  دیدرت ، نودـب  دـنریگیم ؟ ياهزور  دـنناوخیم و  يزامن  ًاتیاهن  دـناهدیزگرب و  ار  ینیـشنهشوگ  توکـس و  هک  یناسک 
متـس و اب  مالـسا ، ردص  ناناملـسم  دـننامه  مک ، تسد  هک  دنـشاب  الاب  ثیداحا  ياههنومن  زا  دـنناوتیم  یناسک  تسین . نانیا  نآ  زا  شزرا 
دحا و ردب ، دیهـش  رازه  رجا  نتفرگ و  تسد  شتآ  دشاب ، نیا  ریغ  رگا  هک  دـنناشوپب  لمع  هعماج  دوختیلوئـسم ، هب  دـننک و  هزرابم  داسف 

ناناملـسم زوریپ  ِياهتکرح  هب  ربخ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ  هتـشذگ  اهنیا  زا  دوب . دـهاوخ  ینعمیب  نتـشاد ، ار  نینح 
مایق قح  ِساـسا  رب  نم ، ِتّما  زا  یهورگ  هراومه  ( 651 (؛ ۀـمایقلا موی  یلا  نیرهاظ  قحلا  یلع  نولتاقی  یتما  نم  ۀـفئاط  لازت  ال  : » تسا هداد 

نیملـسملا نم  ۀباصع  هیلع  لتاقی  امئاق  نیدلا  اذه  حربی  نل  «. » تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  ِزور  ات  اهمایق ، نیا  و  دنوشیم . زوریپ  دننکیم و 
گنج داـهج و  هـب  نآ  زا  يرادـساپ  يارب  ناناملــسم  زا  یهورگ  دوـب و  دــهاوخ  اـجرب  اـپ  نـید  نـیا  هراوـمه  ( 652 (؛ ۀـعاسلا موقت  یتح 
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هتفرگ رارق  هّمئا  ِدییأت  ِدروم  ییاهبالقنا  اهتکرح و  اهمایق و  خیرات ، رد  هدراو  تایاور  ِقبط  نمـض  رد  دسر .» ارف  تمایق  ات  دـنزیخیمرب 
ِدییأت هیما ، ینب  ِّدض  رب  البرک و  يادهـش  یهاوخنوخ  هب  راتخم  ِمایق  ِدییأت  خف ، دیهـش  یلع  نب  نیـسح  ِمایق  ِدییأت  دـیز ، ِمایق  هلمج ؛ زا  تسا .

(653 .) رگید ییاهمایق  نیباّوت و  ِمایق 

موصعم ماما  ورملق  رد  تلاخد  تبیغ ، رصع  رد  تموکح  لیکشت  هتکن 444 

رواب نیا  زا  هاگدید  نیا  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِراک  ِورملق  رد  تلاخد  تبیغ ، رصع  رد  یمالـسا  تموکح  ِلیکـشت  دنیوگیم  یخرب 
دندرک و یتکرح  رگا  دـنرادن و  یّقح  نینچ  نارگید ، تسا و  مالـسلا  هیلعموصعم  ماما  ِّصاخ  تموکح ، ِلیکـشت  هک  دریگیم  همـشچرس 
هب صاصتخا  تموکح  لیکشت  هک  نیا  یکی  تسا  شخب  ود  ِياراد  هیرظن  نیا  ( 654 .) تسین مزال  نانآ  زا  يوریپ  دنداد  لیکشت  یتموکح 

يوریپ موزل  زا  عنام  موصعم  ریغ  رد  هابتشا  ءاطخ و  ِدوجو  هکنیا  رگید  تسا ) هیرظن  نیا  یلـصا  يانبم  لیلحت و  تقیقح  رد   ) دراد موصعم 
لیکـشت دراد  هفیظو  تبیغ ، ناـمز  رد  طیارـش ، ياراد  هیقف  هک  دـنرواب  نـیا  رب  اـم  ياـهقف  ِرتـشیب  مییوـگیم : رظن  نـیا  ِدـقن  رد  تـسوا . زا 

هب وا  دنک و  تاکز  هبلاطم  یسک  زا  ماما  رگا  : » دسیونیم مالکلا  رهاوج  بحاص  تسا . روضح  نامز  هژیو  تمصع  طرش  دهدب . تموکح 
ادج ار  نآ  دوخ  ِلام  زا  دیاب  راب  رگد  نآ ، نیع  ِنتفر  نیب  زا  ِتروص  رد  تسوا و  هّمذ  رب  تاکز  دـنک ، تخادرپ  يرگید  هب  دزادرپن و  ماما 

هیلعموصعم ماما  هکینامز  رد  هلوقم  نیا  زا  ثحب  : » دسیونیم هک  كرادم  بحاص  خـساپ  رد  الاب ، نخـس  زا  سپ  يو ، دـنک .» تخادرپ  و 
 - رمالا بحاص  نع  تدرو  یّتلا  بصّنلا  ۀیاور  ًاصوصخ  هیقفلا )  ) هتموکح ۀلدا  قالطا  : » دسیونیم تسا .» درومیب  درادن ، روضح  مالـسلا 
نب قاحـسا  عیقوت  هژیو  هب  هیقف ، تموـکح  ّهلدا  قـالطا  ( 655 (؛ مهتعاط انیلع  هَّللا  بجوا  نیذـلا  رمـالا  یلوا  نم  ریـصی  ءادـفلا -  هل  یحور 

نیرّخأـتم و ءامدـق ، زا  يرایـسب  تـسا .» بـجاو  اـم  رب  نآ  زا  تعاـطا  هـک  يرمـالاولوا  دـهدیم . رارق  رمـالاولوا  هدر  رد  ار  هـیقف  بوـقعی ،
هب يو  ِتیـالو  هیقف و  مکح  ِذوـفن  يارب  اـهقف ، زا  رگید  یخرب  دـناهدرک . مکح  هیقف  تیـالو  هب  فیرـش  عـیقوت  نیمه  ساـسا  رب  نیرـصاعم 

ناونع هب  هلوبقم ، زا  هیقف ، تیالو  رب  هدننک  تلالد  تایاور  یناوارف  هب  هراشا  نمض  یکرک  قّقحم  دناهتـسج . دانتـسا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم 
ققحم يدـهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  نوچمه : یگرزب  ناـملاع  هریـس  رگید ، ياـج  رد  يو  ( 656 .) دـنکیم دای  اهقف  هّماع  ِتباـین  رد  يدـنس 

ینادـمه و اضر  اقآ  جاح  رهاوج ، بحاـص  ( 657 .) تسا هدرک  دانتـسا  نآ  هب  هتـسناد و  قوف  هلأـسم  رب  یلیلد  ار  یّلح و ... همـالع  یـسوط ،
ناونع هب  ار  يو  زا  تعاطا  بوجو  هیقف و  تیـالو  ناـنآ  هک  تسا  نیا  رگناـیب  یهقف ، ثحاـبم  رد  ءاـهقف  هویـش  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارگید 
مالسلا هیلعیلع  ترضح  اریز  تسین ؛  يوریپ  تعاطا و  موزل  هملک و  ذوفن  زا  عنام  هابتشا  ِناکما  نمـض  رد  ( 658 .) دناهتفریذپ مّلسم  یلصا 

هب ار  يو  نــینچمه  ( 659 .) داد روتـسد  يو  زا  تعاـطا  هب  ار  مدرم  دراـمگ و  تموـکح  هب  یتـموکح ، ِتاراـیتخا  هـمه  اـب  ار  رتـشا  ِکـلام 
نمم هناف  انجم  اعرد و  هالعجا  اعیطا و  اعمـساف و  : » تشون دوخ ، هاپـس  ناهدـنامرف  زا  رفن  ود  هب  درامگ و  دوخ  هاپـس  زا  یـشخب  یهدـنامرف 

و یتسـس ، ِمـیب  اریز  دـیهد ، رارق  رپـس  هرز و  دوـخ  ِيارب  ار  وا  دـینک و  يوریپ  دیونـشب  ار  وا  تاروتـسد  ( 660 (؛ هتطقـسال هنه و  فاخیال و 
مکح لداـع  هیقف  تموـکح  زا  تعاـطا  بوـجو  هـب  هـیقف ، تیـالو  ياـهلیلد  ناـمه  ساـسا  رب  زین ، هعیـش  ِياـهقف  تـسین .» وا  رد  ندـیزغل 

موصعم ریغ  دارفا  هب  ار  رگید  روـما  اـی  هناـخراک و  اـی  هسردـم و  تیریدـم  مدرم ، ییـالقع . تسا  يرما  راـک  نیا  ًـالوصا ، ( 661 .) دناهدرک
ای هسردـم و  ریدـم  تسا  نکمم  هکنیا  اب  دـننکیم ، توعد  نانآ  زا  تعاطا  هب  ار  هناخراک  نارگراک  ای  هسردـم ، نادرگاـش  دنراپـسیم و 

ياهناتـسا رب  تیمکاح  ِيارب  ار  دارفا  نیرتهتـسیاش  هک  دنکیم  شـشوک  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دـننک . هابتـشا  دوخ  راک  رد  هناخراک 
تنایخ هک  دنک  باختنا  ار  يدارفا  دناوتیمن  یّتح  دـننکن و  هابتـشا  هجو  چـیه  هب  هک  دـنیزگرب  ار  یناسک  دـناوتیمن  دـنیزگرب . نوگانوگ 

تموـکح و ِموزل  هـک  نآ  زا  سپ  ینیئاــن ، ِيازریم  ( 662 .) دـندرکیم تنایخ  داتـسرفیم  ياهقطنم  هب  ار  ناـنآ  هک  يدارفا  یهاـگ  دـننکن .
رد دنکیم ، يرتمک  ِملظ  هک  نیا  ظاحل  هب  ار  هطورـشم  ِتموکح  دـنکیم ، يروآ  دای  تبیغ  ِرـصع  رد  ار  لداع  هیقف  ِتموکح  تیعورـشم 

، دنتـشادنپیم عورـشم  ریغ  تبیغ  رـصع  رد  ار  تموکح  تمـصع ، ِموزل  هب  دانتـسا  اب  هک  یناسک  ربارب  رد  دـنادیم و  عورـشم  تبیغ  ِرـصع 
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هفوک ای  و  هادف ، انحاورا  نامز ، ماما  هسدقم  هیحان  نارهت  دناهدرک  نامگ  يزرو  ضرغ  تّدـش  زا  هّدـع  نیا  : » دـسیونیم دریگیم و  عضوم 
لاکشا نیا  ناشیا  ( 663 «.) دنناراوگرزب نآ  ماقم  نیبصتغم  تسا و  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  تیالو  هاش  تفالخ  رـصع  ام  نامز  هفرـشم و 

خـساپ نافلاخم  ياهلاکـشا  هب  دراشفیم و  ياپ  تبیغ  رـصع  رد  تموکح  تیعورـشم  رب  رایـسب ، دراوم  رد  دناوخیم و  ياهنومکنبا »  » ار
زا بجاو و  هکلب  زیاج  یمالـسا  تموکح  داجیا  لدـع و  طسق و  تیمکاح  يارب  ءاهقف  هژیو  هب  مدرم ، ِشـالت  هکنآ  هجیتن  سپ  دـیوگیم .

اهرازه تسا  نکمم  درذـگیم و  نآ  زا  لاس  رازه  زا  شیب  هک  يرغـص  تبیغ  تّدـم  ِلوط  رد  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  تسا . تاـبجاو  ِّمها 
هک تسا  نیا  قوف  نخس  همزال  هک  ارچ  تسا ؛ یفنم  خساپ  دیدرت ، نودب  تسین ؟ مزال  مالـسا  ماکحا  ِيارجا  دشاب  هتـشاد  همادا  رگید  لاس 
هب تسا و  مالـسا  يداقتعا  تایرورـض  فالخ  رب  نیا ، دشاب و  مالـسلا  هیلعموصعم  روضح  نامز  مالـسا و  ردص  هب  دودحم  مالـسا  ماکحا 
هک ره  تسا ... مالـسا  ندش  خوسنم  راهظا  داقتعا و  زا  رتدـب  اهنآ ، راهظا  ای  یبلاطم ، نینچ  هب  داقتعا   » هللا همحرینیمخ  ماما  ترـضح  هتفگ 

نید یگنادواج  ماکحا و  تیعماج  هدش و  مالسا  ماکحا  يارجا  ترورض  رکنم  درادن ، ترورض  یمالسا  تموکح  لیکشت  هک  دنک  راهظا 
، تبیغ هرود  رد  هللا  همحرینیمخ  ماما  هلمج  زا  هعیـش ، راوگرزب  ِياـهقف  ِرتشیب  ساـسا ، نیمه  رب  ( 664 «.) تسا هدرک  راکنا  ار  مالـسا  نیبم 
وا زا  تسا  بجاو  نارگید  رب  داد  تموکح  لیکشت  ءاهقف  زا  یکی  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  دننادیم و  بجاو  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

مادقا مهم  نیدب  دیاب  ناگمه  دشابن ، ریذپ  ناکما  یعمج  هتـسد  مادـقا  مایق و  هار  زا  زج  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  رگا  دـننک و  يوریپ 
ءارجا ار  یمالـسا  ماکحا  ناوت  هزادـنا  هب  دـیاب  تسین و  طـقاس  فیلکت  مه  زاـب  دـشابن ، نکمم  تموکح  لیکـشت  هک  یتروص  رد  دـننک و 

زا یخرب  هکلب  درادن  روهظ  زا  شیپ  ياهمایق  اب  يراگزاسان  يور  چیه  هب  مالسلا  هیلعيدهم  یناهج  تموکح  جرف و  راظتنا  نیاربانب  دننک .
(665 .) دوب دهاوخ  مالسلا  هیلعيدهم  یناهج  تموکح  مایق و  زاس  هنیمز  اهتموکح  اهمایق و 
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، هعیـش ياهقف  ِرتشیب  تسا . رگیدـکی  اب  ود  نآ  طابترا  جرف و  ِراظتنا  یمالـسا و  تموکح  ِثحب  تبیغ ، هرود  رد  یـساسا  مهم و  ثحابم  زا 
رگا دننک و  مادقا  مهم  نیا  هب  دـیاب  لداع ، ِياهقف  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـننادیم و  يرورـض  تبیغ ، هرود  رد  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

تموکح هماقا  هک  دننآرب  كدنا  يرامـش  لباقم ، رد  دننک . يوریپ  وا  زا  هک  تسا  بجاو  نارگید  رب  داد ، تموکح  لیکـشت  نانآ  زا  یکی 
فالتخا کی  ِتروص  هب  تسخن  هک  رّکفت ، نیا  تسین . زیاج  تموکح  ِلیکـشت  تبیغ ، ِرـصع  رد  نیارباـنب ، تسا ، موصعم  ماـما  ِنوؤش  زا 
هطورـشم اـب  تفلاـخم  هب  شنیب  نیمه  ساـسا  رب  يرامـش  تفرگ . دوـخ  هب  یـسایس  ِگـنر  رخاوا  نـیا  رد  دوـب ، حرطم  یمـالک  ِیهقف  ِرظن 

رد ار  اهراک  هنوگ  نیا  اریز  دندرک . هئطخت  ار  ینیئان و ... هماّلع  یناردنزام ، هَّللا  ۀیآ  یناسارخ ، دـنوخآ  نوچ : یناگرزب  و  ( 666) دنتخادرپ
زین نانآ  لامعا  رگهیجوت  میقتـسم  ریغ  هکلب  تشادـن ، ماّکح  ِیگماکدوخ  اب  يّداضت  نوچ  رّکفت  نیا  دنتـسنادیمن . عورـشم  راظتنا ، رـصع 

تروص هب  هشیدـنا  نیا  ناراداوه  یمالـسا ، بـالقنا  زا  شیپ  هک  ییاـج  اـت  دـش ، جـیورت  هتفرگ و  رارق  تیاـمح  دروم  ناـنآ  يوس  زا  دوب ،
یـسایس ياهراک  رد  دـیابن  ام  سب و  تسا و  راظتنا  رـصع ، نیا  رد  اـم  هفیظو  هک  نیا  غیلبت  اـب  هورگ ، نیا  دـندمآ . رد  مجـسنم  یتالیکـشت 

ام زا  هک : نیا  ِلیبق  زا  يراتفگ  ِياقلا  اب  شنیب  نیا  دـندرکیم . تفلاخم  هللا ، همحرینیمخ  ماما  هار  نارادـفرط  نازرابم و  اب  مینک ، تلاـخد 
يروما نینچ  هب  فّظوم  ام  دنک ، حالـصا  ار  اهراک  دیایب و  دـیاب  دوخ  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز  ماما  اقآ  تسین ، هتخاس  يراک 
يزوریپ هاگآ و  ناملاع  شـالت  اـب  دـنچ  ره  ( 667 .) دـندرکیم تیوقت  ار  يریذـپ  ملظ  نوکـس و  توکـس و  یتوافتیب ، هیحور  میتسین ...،

نادـب نیا  یلو  دنتـسویپ ، نازرابم  بالقنا و  فص  هب  نآ ، ناراداوه  زا  يرایـسب  دـش و  نوریب  هنحـص  زا  طلغ ، رواب  نیا  یمالـسا ، بالقنا 
زا یخرب  ِيوس  زا  یّتـح  راـنک ، هشوگ و  رد  زونه  اریز  درادـن ، یناراداوه  چـیه  رگید  هدـش و  نکهشیر  یّلک  هب  رّکفت  نیا  هک  تسین  ینعم 

لاـمجا و هب  یخرب  یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ  نارظن ، بحاـص  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  يور ، نآ  زا  دوشیم . هدز  نماد  نآ  هب  صاوـخ 
(668 .) دناهتخادرپ نآ  ینابم  هشیدنا و  نیا  یسررب  دقن و  هب  لیصفت  هب  یخرب 
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ّمها زا  بجاو و  هکلب  زیاج  یمالـسا  ِتموکح  داجیا  لدـع و  طسق و  ِتیمکاـح  ِيارب  اـهقف  هژیو  هب  مدرم ، شـالت  يربک ، تبیغ  ِناـمز  رد 
لاس اهرازه  تسا  نکمم  درذـگیم و  نآ  زا  لاس  رازه  زا  شیب  هک  يرغـص  تبیغ  تّدـم  ِلوط  رد  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسا . تاـبجاو 

هک تسا  نیا  قوف ، نخـس  همزال  هک  ارچ  تسا ؛  یفنم  خساپ  دیدرت ، نودـب  تسین ؟ مزال  مالـسا  ماکحا  ِيارجا  دـشاب ، هتـشاد  همادا  رگید 
ترضح هتفگ  هب  تسا و  مالسا  يداقتعا  تایرورض  فالخرب  نیا  دشاب و  موصعم  روضح  نامز  مالـسا و  ردص  هب  دودحم  مالـسا ، ماکحا 

هک دـنک  راهظا  هک  ره  تسا ... مالـسا  ندـش  خوسنم  راهظا  داقتعا و  زا  رتدـب  اهنآ  ِراهظا  ای  یبلطم ، نینچ  هب  داـقتعا  هللا  همحرینیمخ  ماـما 
ار مالسا  نیبم  نید  یگنادواج  ماکحا و  تیعماج  هدش و  مالسا  ماکحا  يارجا  ترورض  رکنم  درادن ، ترورض  یمالسا  تموکح  لیکشت 

(669 .) تسا هدرک  راکنا 

يربک تبیغ  نارود  رد  هعیش  تهاقف  زکارم  هیملع و  ِياههزوح  هتکن 447 

يرمق يرجه  ِلاس 448  رد  فرـشا  ِفجن  هب  هللا  همحریـسوط  خیـش  ِترجه  اـب  دوب . تهاـقف  هقف و  ِزکرم  دادـغب  يربک ، تبیغ  ِزاـغآ  رد 
یـضترمِنادرگاش زا  رگید  یکی  ِطّسوت  زین  بلح  ِرهـش  فجن ، اب  نامزمه  تفرگ . رارق  تهاقف  هدـمع  ِزکرم  رهـش  نیا  نرق ، کـی  ِدودـح 

ِناـگرزب زا  دوـب . اراد  ار  تیزکرم  نیا  متـشه ، نرق  همین  ِدودـح  اـت  و  درک ، ادـیپ  یتـیزکرم  يرمق  يرجه  ِياّفوتم 463  رالـس  هب  فورعم 
فرشا فجن  هزوح  رد  یملع  ِتکرح  نداهن  فعض  هب  ور  اب  دشابیم . ۀینغلا  ِباتک  بحاص  ةرهز  نب  مراکملاوبا  دیس  هزوح  نیا  ِفورعم 

زاغآ ار  دوخ  ِیهقف  ِتضهن  هّلح  رد  یّلح  سیردا  نبا  داهتجا ، تکرح  ِندش  دـنُک  یـسوط و  خیـش  يوق  ِيارآ  زا  يوریپ  نرق  کی  زا  سپ 
هیاـپ هک  یّلح  هماـّلع  یّلح و  ققّحم  نوچ  يرادـمان  ِياـهقف  دـیدرگ . لـقتنم  قارع -  رد  هّلح -  ِرهـش  هب  هعیـش  هقف  یملِع  ِتیزکرم  دومن و 
ِدوکر ِتلاح  زا  ار  هعیش  ِهقف  هدوب و  حرطم  زکرم  نیا  رد  دنوریم  رامش  هب  یـسوط -  خیـش  زا  سپ  هعیـش -  تهاقف  دیدج  هلحرم  ناراذگ 

هب هعیش  تهاقف  تیزکرم  هّلح  زا  سپ  دندومن . نیمضت  ار  دیفم  خیـش  ِیهقف  طخ  ِموادت  هدرک و  لقتنم  لماکتم  ایوپ و  ِعضو  کی  هب  یملع 
اب ار  دیفم  خیش  ِیهقف  ِبتکم  نامه  دناهدوب و  زکرم  نیا  رادمان  ِياهقف  زا  یناث  دیهـش  لوا و  دیهـش  دش . لقتنم  هعیـش  هقطنم  لماع و  لبج 

یعیـش تلود  ِيارب  يدایز  ِتاکرب  أشنم  هک  دمآ  دیدپ  كّرحترپ  طاشن و  اب  يوق و  ياهزوح  دندروآ و  لماع  لبج  هب  یملع  رادـتقا  لامک 
رگید هللا و  همحریلیبدرا  سّدقم  هلیسو  هب  فجن  هزوح  نامز  نامه  رد  دوب . فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  ناهفـصا و  هیملع  هزوح  يوفص ،
ِزکرم دادغب  هک  نامز  نامه  رد  یمالـسا  ِلّوا  ِنورق  رد  هک  تسا  مق  رهـش  اهنت  ناریا  ِياهرهـش  زا  دراد . همادا  زورما  ات  هک  دـش  ءایحا  رباکا 

لاـس 1340 رد  دـمآرد و  یهقف  ِزکارم  زا  یکی  ِتروص  هب  هیولوق  نب  دّـمحم  هیوباـب و  نبا  ِریظن  ییاـهقف  هلیـسو  هب  دوب ، یمالـسا  تهاـقف 
یهقف گرزب  زکرم  ود  زا  یکی  نونکا  دش و  ایحا  رگید  ِراب  هللا  همحريدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  هلیـسو  هب  يرمق  يرجه 

: ِلـیبق زا  ناریا  رگید  ياهرهـش  رد  هیوفـص  زا  دـعب  ًاـصوصخم  خـیرات  ِلوـط  رد  : » دـنیامرفیم هللا  همحريرّهطم  دیهـش  ( 670 .) تسا هعیش 
زا کی  چیه  یلو  تسا ، هدوب  يربتعم  میظع و  هیملع  ِياههزوح  یلعف  سودرف   ] سوت ونیوزق  ناجنز ، زیربت ، ناشاک ، دزی ، زاریش ، نادمه ،

ِفیدر رد  اـی  نیرتیلاـع و  و  هدوـبن ، لّوا  زارط  ياـهقف  زکرم  ناـشاک  یهاـتوک  تّدـم  رد  ناهفـصا و  مـق و  ِيانثتــسا  هـب  ناریا  ِياـهرهش 
یلاع و رایـسب  سرادـم  ِدوجو  اهرهـش  نیا  ِیهقف  یملع و  ِطاشن  رب  لیلد  نیرتمهم  تسا . هتفریمن  رامـش  هب  یهقف  ِياـههزوح  نیرتیلاـع 

(671 «.) تسا هتشذگ  ياهنارود  یملع  ياهشورخ  شوج و  راگدای  تسا و  دوجوم  هدربمان  ياهناتسرهش  همه  رد  هک  تسا  یخیرات 

قح هفیلخ  هتکن 448 

، ایـصوا یـصو  ءایلوا و  متاخ  وا  تسا . قلطم  ّیلو  قح ، هفیلخ  وا  تسا . بیاـغ  نونکا  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم -  ماـما 
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رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مچرپ  دنک و  هیکت  هبعک  هب  دیآرد ، نوچ  تسا . مظعا  حلـصم  و  ربکا ، یبالقنا  یناهج ، دئاق  ییاهن ، یجنم 
روج و زا  هدش  رپ  نیمز  و  دیآ ، رد  ریشمش  اب  وا  دنک . يراج  یتیگ ، رـسارس  رد  ار ، ادخ  ماکحا  و  دزاس ، هدنز  ار  ادخ  نید  و  دریگ ، تسد 

(672 .) دنادرگ داد  ینابرهم و  زا  رپ  ار ، دادیب 

(673) داژن يدمحا  رتکد  ياقآ  مرتحم ، روهمج  سیئر  مایپ  هتکن 449 

ًاِظفاحَو ًاِیلَو  ٍۀَـعاس  ِّلُک  ِیفَو  ِۀَـعاّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِِهئآـبآ  یلَعَو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَحلا  ِْنب  ِۀَّجُحلا  َکـِیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
هناوعا نم  انلعجاو  رصنلا  ۀیفاعلا و  جرفلا و  کیلول  لّجع  مهّللا  ًالیِوَط . اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًانیَعَو  ًالِیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئآقَو 

دوجو و ملاع  هریخذ  نیرخآ  یتسه ، دورس  نیرتابیز  زور  داز  نابعش ، مهدزناپ  نیدلا ؛ ةامح  دیا  مهّللا  هیدی ، نیب  نیدهشتسملا  هراصنا و  و 
دنوادـخ میوگیم . شابداش  کیربت و  شترـضح  مودـق  نارظتنم  هب  ار  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  يدـهم  ماـما  دوهـش ، بیغ و  هطـساو 

داد رارق  مالسلا  مهیلعمرکا  لوسر  تیب  لها  ّتبحم  قشع و  يایفارغج  رد  ار  ام  شرورپ  دهم  ّدلوت و  لحم  هک  میوگیم  ساپـس  ار  گرزب 
ماهلا هتفخ و  ياهناج  كّرحم  هک  تساـهنرق  راـظتنا ، بتکم  دز . دـنویپ  تبیغ  رـصع  رد  راـظتنا  نیرفآ  تکرح  نییآ  اـب  ار  اـم  تاـیح  و 
شزیخ مایق و  رایـسب  هچ  تسا و  هدوب  متـس  دادـیب و  رـصع  رد  نابـش  نازور و  ياهجـنر  اـب  ییوراـیور  رد  تقیقح  هتفیـش  ياـهلد  شخب 

هب هک  یبالقنا  دوب ؛ نمهب 57  رد  ناریا  ّتلم  میظع  بالقنا  نآ ، هنومن  نیرخآ  هک  تسا  هدز  نماد  تیرـشب  خـیرات  رد  ار  هناهاوخ  تلادـع 
ياهيزیر همانرب  تامادقا و  هحول  رس  ار  يودهم  رتسگ  لدع  هعماج  تموکح و  هناتسآ  هب  لین  هار  رد  شالت  وپاکت و  دش و  زاغآ  ادخ  مان 

نآ نتم  زا  هدـمآرب  ياـهشزرا  ياـیحا  رد  ناریا  تـّلم  نیوـن  درکیور  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لاـس  تشذـگ 27  اـب  داد . رارق  دوخ 
رـس تشپ  اب  نایناهج  نایناریا و  هک  ور  نآ  زا  تصرف ، تسا . هداد  رارق  ناهج  ناریا و  يور  ارف  ار  یخیرات  یتصرف  یندنامدای ، هب  ياهزور 

گنهرف ساسا  رب  هک  یهار  دننیبیم ؛ هدوشگ  دوخ  يور  شیپ  ار  ياهزات  هار  شیوخ ، یگدنز  هرادا  ریسم  رد  نوگانوگ  ياههبرجت  نداهن 
، رگید نامز  ره  زا  شیب  زورما  ام  تسا . هدـید  كرادـت  ناسنا ، هغدـغد  یب  كاـپ و  نتـسیز  يارب  ار  ینیون  هماـنرب  هتفرگ و  لکـش  راـظتنا 

مادک تبیغ  رـصع  رد  رظتنم  ناسنا  فیلکت  تسیچ و  راظتنا  ًاساسا  هک  نیا  میراظتنا . يابیز  هلوقم  هدرتسگ  قیمع و  داعبا  تخانـش  دنمزاین 
هب ار  یمالـسا  ناریا  ات  تسا  نآ  رب  راظتنا ، بتکم  ریـسم  رد  يزیر  همانرب  هار  زا  هک  دـنکیم  مـالعا  راـختفا  اـب  امـش  بختنم  تلود  تسا ؟

تیالو و راسهیاس  رد  ار  يودهم  لدـع  تموکح  تاحـشر  زا  ياهحـشر  مدرم  هک  هنوگ  نآ  دـنک ؛ لدـبم  « مالـسلا هیلعرـصع  ماما  روشک  »
هک قیرط  نآ  زا  زج  دوشیمن  رـسیم  ّمهم  نیا  دـننک و  هبرجت  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  بیان  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دـنزرف  تماعز 
هب هک  مرکاش  ار  ردتقم  گرزب و  دنوادخ  نایاپ ، رد  دوش . ارجا  میظنت و  نیودـت ، راظتنا ، رـصع  دـعاوق  رب  ینتبم  روشک ، يزیر  همانرب  ماظن 

ناسنا هب  ناهج  یـسایس  نوناک  نیرتریگارف  نوبیرت  زا  ار  جَرَف  ياّنمت  راظتنا و  رـصع  هب  توعد  مایپ  ات  داد  تصرف  دوخ ، کچوک  هدنب  نیا 
هبعک نآ  ترایز  دصق  هب  نارکمج  تاقیم  رد  روهظ ، رظتنم  قشاع و  لد  اهنویلیم  اب  هارمه  هک  يزور  دـیما  هب  منک . غالبا  زورما  هتـشگرس 

هدنکآ ياهشیدنا  رهم و  زا  نوحشم  یلد  تکرب و  زا  راشرـس  یناتـسد  اب  هک  میورب  يدرم  زاوشیپ  هب  میدنبب و  تعیب  قشع و  مارحا  اهناج ،
داژن يدمحا  دومحم  ناریا  ّتلم  رازگتمدخ  هَّللاۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  هَّللاءاشنا  دمآ . دهاوخ  داد ، زا 

هعیش ِّصاخ  ِمیهافم  زا  هتکن 450 

جَرَف ِراظتنا  ِموهفم  دوشیم ، یّقلت  هعیـش  ِبهذم  ِّصاخ  ِمیهافم  زا  میتفرگ و  سنا  موهفم  نآ  اب  تیلوفط  ِنارود  زا  ام  هک  یمیهافم  زا  یکی 
يرگید ِنیماضم  و  تسا » جَرَف  راظتنا  مدرم  ِلامعا  نیرتالاب  جرفلا ؛» راظتنا  یتّمأ  لامعأ  لضفأ   » هک میاهدینـش  ار  تیاور  نیا  ام  همه  تسا .

تسا و نشور  ترـضح  نآ  جَرَف  راظتنا  موهفم  مییوگیم  تقو  کی  درادن . رّکذت  هب  جایتحا  دیاهدینـش و  اهراب  امـش  همه  هک  لیبق  نیا  زا 
هنوگچ هدش ، دیکأت  موهفم  نیا  هب  عجار  همه  نیا  ارچ  هدش ، باختنا  تسا  تدابع  نیرتالاب  هک  جَرَف  راظتنا  هژاو  ارچ  اّما  دـنمهفیم ؛ ار  نآ 
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هک تسا  یتالاؤس  نیا  تسا ؟ تدابع  نیرتالاب  نیا  ارچ  دراد ، مالسلا  هیلعنامز  ماما  سّدقم  دوجو  اب  یطابترا  هچ  تشاد ، جَرَف  راظتنا  دیاب 
تـسا یملـسم  ربج  نوچ  دـنرذگب و  شرانک  زا  یلیالد  هب  اـی  دـننکب  حرطم  راـهظا و  هاوخ  دـشاب ؛ اـم  ناـناوج  زا  يرایـسب  نهذ  رد  دـیاش 

دیابن ام  تسا ، تاهبش  داجیا  تاکیکشت و  نارود  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  ینارود  نوچ  یلو  دنامب ، هتسبرس  هتـسب و  رد  روطنیمه 
ناشرمع زا  ههد  دنچ  هک  یناسک  يارب  دیاش  هتبلا  درادـن ؛ ثحب  هب  جایتحا  رگید  مییوگب  مینک و  یّقلت  هدـش  مامت  ار  یبلطم  موهفم و  چـیه 

ای يرارکت  بلاطم  نیا  دناهدش ، دنمهرهب  یمالـسا  ِفراعم  ِعاونا  زا  دناهدرک و  ادـیپ  شرورپ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  رد  هتـشذگ و 
رواب تسرد  دنزوماین و  ار  فراعم  نیا  اهنآ  رگا  تسا و  ناوارف  ياهبیـسآ  ضرعم  رد  هک  میتسه  هجاوم  یلـسن  اب  ام  اّما  دوش ، یّقلت  دیاز 

، تفر دنهاوخ  ملاع  نیا  زا  دوز  ای  رید  نادنملاس ، نوچ  دوب . دهاوخ  رطخ  رد  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  هدنیآ  دننک  تابثا  دـنناوتن  دـننکن و 
یمالـسا ياهشزرا  اهرواب و  زا  دـیاب  هک  دنتـسه  اهنآ  تفرگ . دـنهاوخ  ار  ام  ياج  هک  دنتـسه  اهناوج  نیا  درادیمنرب و  مه  فراعت  نیا 

داجیا اب  دنشاب ، هتشادن  اهنآ  تابثا  يارب  ینـشور  لیالد  نشور و  میهافم  دنـشاب و  هدیدن  هراب  نیا  رد  یقیمع  تامیلعت  رگا  اذل  دننک  عافد 
نیا هب  دراذگیمن . یقاب  نامیا  مه  کش  دنوشیم و  ّکش  هب  التبم  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  ناشنامیا  ياههبـش  داجیا  کیکـشت و  کی  اهنت 

يرکف هموظنم  دوشب ، نشور  موـهفم  نیا  هک  نآ  يارب  میراـچان  یلو  مینکیم  تبحـص  موـهفم  نیا  هراـبرد  رادـقم  کـی  هک  تسا  رطاـخ 
ياـهزیچ اـم  مـینکب . رورم  ترـضح  نآ  روـهظ  تـبیغ و  و  هادـف -  اـنحاورا  رـصع -  یلو  تماـما  ًاـصوصخ  تماـما ؛ هراـبرد  ار  ناـمدوخ 

هب اهنیا  نیب  ندرک  رارق  رب  طابترا  اـّما  تسا ، تسرد  هناگادـج  تروص  هب  بلاـطم  نیا  هک  میتسه  مه  نئمطم  میونـشیم و  ار  ياهدـنکارپ 
رفن ناماما 12  ارچ  تسا و  هدـمآ  هچ  يارب  ماما  ًالـصا  دـهاوخیم . یفعاضم  شالت  کی  متـسیس ، کی  تروص  هب  هموظنم ، کـی  تروص 

مدرم نایم  رد  اهنآ  دننام  مه  یکی  نیا  ارچ  دش ، بیاغ  اهنآ  زا  یمهدزاود  ارچ  دنتشاد ، مهرـس  تشپ  تایح  ناشیا  زا  نت  ارچو 11  دنتسه 
نامز نیا  رد  ام  هفیظو  مینک و  رارقرب  وا  اب  یطابترا  هچ  ام  دراد ، ام  اب  یطاـبترا  هچ  هدـش  بیاـغ  مهدزاود  ماـما  هکنآ  زا  دـعب  ـالاح  دوبن ؟

هچ ینعی  جَرَف  راظتنا  هک  میمهفب  میهاوخب  رگا  میشاب و  هتشاد  جَرَف  راظتنا  دیاب  نامز  نیا  رد  ام  هک  دسریم  نیا  هب  تبون  تقونآ  تسیچ ؟
هدومن و نییعت  ماما  ارچ  دنوادخ  ًالـصا  هک  مینک  هّجوت  ترـضح  نآ  روهظ  تماما و  فده  هب  دیاب  میراد ؛ ياهفیظو  هچ  ام  نامز  نیا  رد  و 

یلامجا ياهباوج  اهنیا  همه  تسیچ ؟ روهظ  زا  وا  فدـه  درک و  دـهاوخ  روهظ  ینامز  کی  زا  دـعب  ارچ  داد و  رارق  بیاغ  ماـما  هچ  يارب 
متاخ ربمغیپ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  نداتـسرف  زا  دعب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  يارب  تماما  هفـسلف  ِلصا  دراد . ام  نهذ  رد 

هب ار  یناـسک  یلاوتم  نورق  زارد و  ناـیلاس  رد  مدرم  لاـمک  يارب  شمرک  فطل و  طرف  زا  دـمآ و  دـهاوخن  يربماـیپ  هک  دومن  مـالعا  دوب ؛
تکرح نامه  دنناوتب  تلاسر  تّوبن و  یحو  تفایرد  نودب  ات  تسا  ربمغیپ  لثم  ناشزیچ  همه  هک  داد  رارق  ربمغیپ  نیشناج  یـصو و  ناونع 
ِیلصا هفسلف  ( 674 «) ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا   » تفر راک  هب  ریبعت  نیا  ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـننکب و  لـیمکت  ار  ربمغیپ 

هب ِيارب  هک  دوب  هتـشذگ  یهلا  ِملع  هدارا و  رد  دیـسریمن . لامک  هب  نید  دوبن ، تماما  هلأسم  رگا  تسا و  نید  ِندـناسر  لاـمک  هب  تماـما ،
هک یسک  نوچ  دوب ، هدومرف  مّظنم  نینچ  ار  نیوکت  ِناتـسد  دنوادخ  دنکیم و  ادیپ  ترورـض  موصعم  هدزاود  ِدوجو  نید ، ندناسر  لامک 

دیوگب دهدب و  تیلوئـسم  رفن  کی  هب  هعفدکی  دنوادخ  هک  تسین  روطنیا  دهاوخیم . یلیمکت  ِطیارـش  کی  دـسریم  یماقم  نینچنیا  هب 
هتشاد يایحور  یمسج و  طیارش  دیاب  یثرا  لماوع  رظن  زا  تیالو و  پیت  رظن  زا  دهاوخیم ؛ یلیمکت  طیارش  هکلب  شاب ، ماما  ای  ربمغیپ  وت 

اهیلعءارهز ترـضح  لسن  رد  لاـعتم  يادـخ  تسین . سکره  راـک  نیا  دـشاب و  هتـشاد  ار  تّوبن  ملع  اـی  یحو  كرد  تیحالـص  هک  دـشاب 
ینعی دنوش ؛ لیان  تماما  ماقم  هب  هک  دنشاب  هتشاد  ار  دادعتسا  نیا  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  رفن  هک 11  داد  رارق  ار  يدادعتسا  نینچ  مالسلا 
متاـخ مالـسا  ربمغیپ  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  هدارا  نوچ  توبن ، یحو  كرد  نودـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ماـقم  لـثم  یماـقم 

هیلعمهدزای ماما  ات  هتفرگ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  هک  میتسه  فقاو  هَّللادمحب  نایعیـش  ام  دنـشاب . ءایبنالا 
طاقن رد  هدنیآ  ياهلسن  هب  ار  مالسا  هّقح  فراعم  دنناوتب  ات  دندرک  ییاهشالت  هچ  دندروخ و  ییاهلدنوخ  هچ  نرق  ود  لوط  رد  مالسلا 

هدیشیدنا ییاههراچ  هچ  هک  میاهدرکن  غیلبت  تسرد  ام  ار  اهنآ  زا  یلیخ  هک  هدش  يرایسب  ياهریبدت  دنناسرب . یمالـسا  ياهروشک  فلتخم 
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هدوبن فده  یب  همانرب و  یب  فلتخم ، طاقن  رد  اههدازماما  ندـش  شخپ  نیا  دوش . رـشتنم  ملاع  دالب  یـصقا  رد  یمالـسا  فراعم  ات  دـندوب 
رولبتم عیـشت  بتکم  رد  هک  مالـسا  هّقح  فراعم  ات  دندرک  يراک  دندیـشک ، هک  یتامحز  هدیـشیدنا و  هک  ییاهریبدـت  اب  لاح  ره  هب  تسا .

یتـموکح ماـظن  کـی  يرارقرب  رد  هک  يرگید  فدـه  یلو  تفرگ  ماـجنا  راـک  نیا  دـسرب . دـالب  همه  هب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  تسا 
مالـسلا مهیلعراهطا  هّمئا  دوخ  فیاظو  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  هتبلا  دوب ، مدرم  شریذـپ  هب  طورـشم  دـشاب ، موصعم  ماما  تسد  هب  هنـالداع 
فراعم دـنداد و  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  ناش  نازیزع  دوخ و  كاپ  ياهنوخ  میدـقت  اب  يدراوم  رد  دـندرکیم و  ار  ناشـشالت  مامت  دـشیم ،
یمدرم شریذپ  یعامتجا و  طیارشکی  دوبن و  ماما  صخش  هفیظو  اهنت  یمالسا ، یتموکح  ماظن  کی  يرارقرب  اّما  دندرک ؛ رشتنم  ار  مالسا 
هکنیا رگم  تسین ، یفاک  شدوخ  تردق  اهنت  دنک ، هرادا  ار  ینویلیم  دص  دنچ  ّتلم  کی  دـهاوخب  رگا  تسا و  رفن  کی  ماما  تساوخیم .

مدرم تقو  ره  سپ  تسین . یلمع  ماقم  رد  ییاهزاجعا  نینچ  مادقا  مدرم و  تیاده  رد  یهلا  تنـس  هک  دشاب  زیمآزاجعا  یبیغ  تردق  کی 
رد دوش و  راد  هدـهع  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  مه  وا  دـنریذپب  ار  مالـسلا  هیلعموصعم  ماما  تموکح  هک  دـندرک  ادـیپ  یگدامآ 

رصانلا و دوجوب  ۀجحلا  مایقو  رضاحلا  روضح  الول   » هک دیاهدینش  همه  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  فورعم  هبطخ  نآ  دیآرب . يّدصت  ِماقم 
تعیب نم  اـب  دـندروآ و  موجه  دـندش و  رـضاح  مدرم  یتقو  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مدـش  تموکح  ِيّدـصتم  نم  هک  نیا  دـیامرفیم : ...«. 

ریظنیب مالسا  خیرات  لوط  رد  دش  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  اب  هک  یتعیب  منزب . زاب  رس  تماما  لوبق  زا  هک  متـشادن  یتجح  رگید  نم  دندرک 
نم یتـقو  دـندرک ، تعیب  مدرم  روـط  نیا  دـنوش . هل  اـپ  تـسد و  ریز  رد  نینـسح  دوـب  کـیدزن  دـیامرفیم : ترـضح  دوـخ  هکناـنچ  دوـب 
نیا لّوا  هجرد  رد  اوّراقیال .» ... نا  ءاملعلا  یلعو  . » منک يراددوخ  مناوتیمن  تسا و  مامت  نم  رب  تجح  رگید  متشاد  هدننک ) يرای  ) رـصان

هب مدرم  هک  یکمک  ببس  هب  دوشب  هتفرگ  نامولظم  قح  هکنیا  يارب  سپ  دنریگن . مارآ  نارگمتس  ملظ  لباقم  رد  هک  تسا ، ناملاع  هفیظو 
زا مدرم  هک  یتیاـمح  يراـی و  ترـصن و  نیا  هک  مـینادیم  هـمه  هـّتبلا  مـنک . يربـهر  ار  نارگید  هـک  هدـش  بـجاو  نـم  رب  دـننکیم ، نـم 
مه یتقو  تشذگ و  ییاهگنج  ماجنا  هب  ترضح  تموکح  هام  لاس و 9  هرخالاب 4  تشاد ، ماود  ردقچ  دندرک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 

؟ ارچ دـندرکن . هّمئا  ریاس  اب  دـندرک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اب  هک  مه  یتعیب  هزادـنا  نیمه  دیـسر ، مالـسلا  مهیلعهّمئا  ریاـس  هب  تبون  هک 
ماـما نسح ، ماـما  باحـصا  ياـج  اـهنآ ، ياـج  اـم  رگا  مینیبب  ًاـقیقد  اـم  هک  دراد  اـج  هّتبلا  تسین ، اـجنیا  شثحب  ياـج  نوچ  دـنامب ، شتّلع 

مه ام  ای  میدرکیم ؟ تعیب  دننک ، تعیب  مالسلا  هیلعیلع  اب  دیاب  هکنانچنآ  اهنآ ، اب  ایآ  میدوب  مالسلا  مهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  ، داجس
رارق یـضاق  ار  شدوخ  هالک  سک  ره  مینکیمن . حرطم  ارنآ  ثحب  دراد و  لـمأت  ياـج  هک  دـیراد  هجوت  میتسه ؟ ـالتبم  اـهدرد  ناـمه  هب 

ییاهبنارگ ياهرهگ  دیزرایم و  ملاع  همه  هب  ناشیوم  رات  کی  ناشدوجو ، مادک  ره  هک  يرگید  زا  سپ  یکی  ماما ، هدزای  دنوادخ  دـهد ؛
نامدوخ دهاوخیم  ناملد  دنتفگ : هتسنادن و  ردق  یلو  دننک ، نیمضت  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  تداعس  ات  داد  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  دندوب 

هک دوب  نیمه  مدرم  باختنا  هرخالاب  دـنک . ضرف  ام  رب  ادـخ  میهاوخیمن  دـشاب ، کیتارکمد  ناـمتموکح  هک  میهاوخیم  مینک و  باـختنا 
مالـسلا مهیلعتیب  لها  فراعم  هب  رتشیب  هچ  ره  مینکیم و  یگدـنز  میراد  زورما  امـش  نم و  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  ًالثم  دـیدومرف ؛ هظحالم 

تبون میرتمورحم . تاکرب  نآ  زا  میوش  رترود  هچ  ره  ًاتدـعاق  مینک و  هدافتـسا  هداوناـخ  نیا  تاـکرب  زا  میناوتیم  رتهب  میوشیم  کـیدزن 
ار یتشونرـس  نامه  درکیم ، ادـیپ  روضح  مدرم  ناـیم  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ِریاـس  ِلـثم  مه  مهدزاود  ماـما  رگا  مهدزاود ؛ ماـما  هب  دیـسر 
، شاهعـساو تمحر  باب  زا  لاعتم  يادخ  هک  دوب  نیا  دوب . هدش  مه  رتدـب  دـیاش  دوب و  هدرکن  یتوافت  نامز  دنتـشاد . شناردـپ  هک  تشاد 

هرخـالاب هک  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  نیا  و  تسا . هدرک  هریخذ  دنـشاب  هتـشاد  ار  وا  تماـما  تیحالـص  مدرم  هک  يراـگزور  يارب  ار  وا  دوجو 
اج همه  هرخـالاب  یلو  دـنتفایم  هار  ییادـص  ره  لاـبند  دـننزیم و  يرد  ره  هب  دنـشکیم ، اـهنرق  لوـط  رد  هـک  ییاهیتخـس  رثا  رد  مدرم 
ار یهلا  یعاد  يادـن  هکنیا  ات  دـننکیم  ادـیپ  یگدامآ  مدرم  هک  تساجنآ  دـنوشیم ، دـیماان  اههار  همه  زا  دروخیم و  گنـس  هب  ناشرس 

اـشفا هاگچیه  هک  تسا  يزار  نآ  نامز  اّما  دروآ . دنهاوخ  فیرـشت  ترـضح  هک  تسا  تقو  نآ  دنریذپب ؛ ار  وا  تموکح  دنیوگ و  خـساپ 
ِخیرات رد  ناشیا  ییامرف  فیرشت  رگا  دیتسه . انـشآ  نآ  اب  شیب  مک و  امـش  همه  هک  دراد  ییاهتمکح  مه  نآ  هتبلا  دش ، دهاوخن  هدشن و 
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ماجنا دـننک  داجیا  یگدامآ  نینچ  ناشدوخ  رد  دـنهدب و  ماجنا  ناشدوخ  يرایتخا  ِتیلاـعف  ِيارب  دـیاب  هک  یماـمتها  نآ  مدرم ، دوب ، ینیعم 
دننزیم و ار  اهفرح  نیمه  ام  ياهلسن  زا  یضعب  شیبو  مک  هک  روطنامه  دوشیم ، تسرد  اهراک  نامز  نآ  رد  دنتفگیم : دندادیمن و 
رایتخا و اـب  مدرم  هک  دوب  نیا  رب  یهلا  هدارا  اـّما  دـیآیمنرب . يراـک  اـم  زا  دـنکیم ، تسرد  ار  اـهراک  دـیآیم و  شدوخ  اـقآ  دـنیوگیم :

لیان شتاکرب  هب  ات  درادرب  هار  نیا  رد  یمدـق  شناوت  هزادـنا  هب  سک  ره  دـنیامیپب و  دـننک و  ییاسانـش  ار  حیحـص  هار  ناـشدوخ  باـختنا 
، جَرَف يارب  شالت  نیا  زا  هک  مینکب  راکچ  هچ و  ینعی  جَرَف  مینادـب  دـیاب  ماما ، تبیغ  تماما و  ِدوجو  هفـسلف  هب  هّجوت  اـب  لاـح  ره  هب  دوشب .

رارق صاخ  طیارـش  کی  رد  يدرف  یگدنز  رد  ناسنا  یتقو  دوشیم ، لصاح  انگنت  زا  دعب  هک  تسا  یـشیاشگ  جَرَف ؛ میوش . دنمهرهب  رتشیب 
دناوتب هک  دوشب  زاب  ياهنزور  رگا  درادن ؛ یتاجن  رارف و  هار  هدش و  هتـسب  وا  يور  هب  اهرد  دنکیم  ساسحا  هک  ییانگنت  کی  رد  دریگیم ،
قافتا يزیچ  نینچ  اـم  همه  یگدـنز  رد  شیب  مک و  و  تسا ، شیاـشگ  ياـنعم  هب  جَرَف ؛ دـنیوگیم . جَرَف  نآ  هب  دـنکب ، ادـیپ  تاـجن  نآ  زا 

یلو مینیبیمن  نامدوخ  يارب  تاجن  هار  هک  هتفرگ  ار  ام  فارطا  نانچ  نآ  هدننک ، راتفرگ  زیگنامغ و  لئاسم  تخس و  طیارش  یهاگ  هداتفا ،
ره رد  سک  ره  يارب  هک  تسا  یـصخش  يراتفرگ  یهاـگ  اـهيراتفرگ  نیا  تسا ، هدـناسر  یجرف  هدرک و  زاـب  یهار  کـی  لاـعتم  يادـخ 
عفر هب  دـیما  ینعی  جَرَف  راظتنا  نیا  دـیآیم ، شیپ  صاخـشا  يارب  ییاهيراتفرگ  نینچ  ماـما  روضح  ناـمز  رد  یتح  دـیآیم . شیپ  یناـمز 

رد ناـسنا  رگا  تسا . ناـسنا  طاـشن  تیلاـعف و  تکرح و  یگدـنزاس و  رد  لـماع  نـیرتگرزب  هـک  یهلا  تـمحر  هـب  دـیما  اـهيراتفرگ و 
تـسد يور  تسد  دنیـشنیم و  ياهشوگ  کی  زیچ ، همه  زا  دیماان  هدرـسفا و  مدآ  درک ، دهاوخن  شالت  دشاب  هتـشادن  يدـیما  شایگدـنز 

هک تسا  تقو  نآ  دوش  زاب  شلد  هب  يدـیما  هنزور  رگا  دـهدب ، ماجنا  دـناوتیمن  يراک  چـیه  دریگیم و  لغب  رد  مغ  يوناز  دراذـگیم و 
جَرَف هب  دیما  دشاب ، راودیما  دیاب  ناسنا  هکنیا  لصا  سپ  دسرب . ياهجیتن  هب  هکلب  ات  دنکیم  لابند  ار  نآ  دـیآیم ، دـیدپ  شلد  رد  یتکرح 

« هَّللا ۀمحر  نم  سأی  هَّللا  حور  نم  سأی   » اِذلف تسا ، نامیا  همزال  نیا  دشاب ، هتـشاد  یتخـس  تّدش و  زا  دعب  شیاشگ  هب  دیما  دشاب ، هتـشاد 
زا ناـسنا  هک  تسا  نیا  ناـهانگ  نیرتگرزب  زا  یکی  و  تسا . هدـش  هراـشا  نآ  هب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  تسا  هریبـک  ناـهانگ  زا  سأـی 

. دوب دهاوخ  اهتدابع  نیرتهب  زا  دنوادخ  هب  دیما  نتـشاد  شلباقم ، رد  ًاعبط  تسا و  ناهانگ  نیرتدب  زا  نیا  دوش ، دـیماان  دـنوادخ  تمحر 
مالسلا هیلعماما  روهظ  نامز  رد  هچ  هک  تسا  یتالسوت  هجیتن  نیا  دوشیم ، لصاح  ناسنا  يارب  ماما  هلیسو  هب  مه  زاب  یصخش  جَرَف  نیا  اّما 
يونعم يدام و  زا  معا  ناشیـصخش ؛ ياهيراتفرگ  يارب  یناسک  اـت  هدوب  رـسیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  روضح  دوجو و  ناـمز  رد  هچ 

ار مدآ  هک  ییاهکش  هب  دوش  التبم  یـسک  دـنکن  ادـخ  تساهيراتفرگ ، نیرتتخـس  زا  تیودـهم  ياهيراتفرگ  هتبلا  دـننک . ادـیپ  لسوت 
، يونعم يدام و  ياهانگنت  لباقم  رد  لاح  ره  هب  تسا . یتخـس  يالب  رایـسب  دریگیم ، ناسنا  زا  ار  نامیا  رون  نامیا و  هار  دنکیم و  هطاحا 

تسا یلصفم  باب  کی  دوخ  هک  تسا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  كرابم  دوجو  هب  لسوت  تاجن ، يارب  اههار  نیرتهب  زا  یکی 
ِینوُعُْدا  » هدوـمرف بلطم  کـی  لاـعتم  يادـخ  دراد ، فعاـضم  هناوتـشپ  تقیقح  رد  لـسوت ، هلأـسم  میوـش . نآ  دراو  میناوـتیمن  لاـح  هک 
میوشیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  ِكرابم  ِدوجو  هب  لّسوتم  مینکیم و  اعد  یتقو  اّما  تسا  تنامـض  کی  نیا  ( 675 «) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ 

ییاـعد اـم  يارب  مینکیم  ناـشیا  زا  هک  یتـساوخرد  لـسوت و  رطاـخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  ۀـمحرلا » ّیبـن  کـیبنب  کـیلإ  هجوتأ  »
ام دننکن . هجوت  وا  هب  دورب و  ییادـگ  هب  ناشهناخرد  هب  یـسک  هک  دنتـسه  نآ  زا  رتمیرک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نوچ  دـننکیم ؛

ادـیپ فعاضم  هناوتـشپ  زین  اعد  لـسوت ، هار  زا  هک  تسا  نیا  درک ، دـنهاوخ  اـعد  اـم  يارب  مه  اـهنآ  مینکیم  اـهنآ  هب  لّـسوت  هّجوت و  یتقو 
هک ماما  ربمغیپ و  ياعد  تباجتـسا  دراد  یطورـش  طرـش و  ام  ياـهاعد  رگا  مکل » بجتـسا  ینوعدا   » هک تسا  یهلا  هدـعو  نیا  دـنکیم و 

لـسوت دـننکن  رکف  یناسک  مینکیم . تیوقت  يرتمهم  هناوتـشپ  کی  اب  ار  نامدوخ  ياعد  میوشیم ، لّسوتم  یتقو  درادـن . طورـش  طرش و 
هّمئا ربماـیپ و  تسین . نـتفر  ادـخ  هناـخ  ِرد  زا  ریغ  یهار  شاهناوتـشپ و  تیوـقت  اـب  تساـعد  ناـمه  لـسوت  اـعد ، زا  ریغ  تـسا  یهار  کـی 
ندرک انـشآ  تسادخ ، هب  توعد  نانآ  راک  دـنرادن ، يرگید  هزاغم  کی  دـنرادن ، ادـخ  رازاب  زا  ریغ  يرگید  رازاب  هک  مالـسلا  مهیلعراهطا 

. تسادـخ هناـخ  رد  مه  هار  نآ  تسین و  رتـشیب  یکی  هار  هک  دـینادب  تسا . ناگدـنب  هب  ندـناسر  ادـخ و  زا  تمحر  نتفرگ  ادـخ ، هب  مدرم 
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یتقو میراد و  تباجا  هدعو  نامدوخ  ِياعد  زا  دوشیم ، رتشیب  شندیسر  هجیتن  هب  تنامـض  لّسوت ، ِدوجو  اب  میوریم  هک  هار  نیا  زا  یهتنم 
باب زا  یـصخش ، جَرَف  راظتنا  لاح  ره  هب  دوشیم . رتشیب  راک  شزرا  ًاعطق  اهنآ  ياعد  اب  دـنکیم و  اعد  ام  يارب  زین  ربمغیپ  مینکیم  لّـسوت 

ادـخ و يایلوا  هب  اههدازماما ، هب  یتح  هک  هدوب  یتالـسوت  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  هچ  مالـسلا و  مهیلعناماما  ربمغیپ و  نامز  زا  تسا . لسوت 
ياهتکن کی  اج  نیمه  مینکیم . ادیپ  ادخ  شیپ  مه  يرگید  هدـننک  اعد  کی  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  همه  هدـشیم و  حـلاص  ناگدـنب 

دید باوخ  رد  یـسک  دندومرفیم : هللا  همحرگرزب  عجارم  زا  یکی  دشاب ؛ نآ  رد  یتاکرب  تسا  نکمم  میوگن ، تسا  فیح  هک  دمآ  مدای 
يارب طقف  ای  دنکیم  تعافش  مدرم  همه  يارب  مالـسلا  اهیلعهموصعم  ترـضح  ایآ  هکدرک  لاوئـس  مالـسلا  اهیلعهموصعم  ترـضح  ماقم  زا 
يارب مالـسلا  اهیلعهموصعم  ترـضح  دندومرف : باوج  رد  ترـضح  هفـشاکم . ای  ینافرع  باوخ  دییوگب  الاح  دنکیم ؟ تعافـش  مق  مدرم 

گرزب و ناـملاع  هب  لّـسوت  یّتـح  منک  ضرع  مهاوـخیم  تسیفاـک . یمق  يازریم  مق  مدرم  تعافـش  يارب  دـنکیم و  تعافـش  مدرم  همه 
نامرهـش و رانک  هشوگ و  رد  ناگرزب  املع و  دوجو  زا  دـیوشن  لفاغ  دـشاب ، زاسراک  دـیفم و  ام  يارب  دـناوتیم  مه  ادـخ  صلاخ  ناگدـنب 

هناوتـشپ امـش  ياـهاعد  هک  دوشیم  ثعاـب  اـهنآ  هب  لـسوت  اـهنآ و  هب  مارتحا  دنتـسه . راـنک  هشوگ و  رد  هک  يزیزع  ناـگدازماما  نینچمه 
اّما دوش . ادیپ  نامدوخ  صخـش  يارب  یجرف  ات  میرظتنم  ندرک  اعد  لسوت و  اب  ینعی  تسا ؛ یـصخش  جَرَف  راظتنا  نیا  دـنک ، ادـیپ  يرتربتعم 

. دوشیم هدرمـش  نامز  نیا  رد  تدابع  نیرتالاب  تسا و  هجوت  دروم  تبیغ  نامز  رد  هکنامه  میراد ، مه  یلک  یمومع و  جَرَف  راظتنا  کـی 
قلطم و جَرَف  کی  دراد ؛ بتارم  مییوگب  میناوتیم  دوشیم  لصاح  یمالسا  هعماج  يارب  هک  یجرف  منکب ، ضرع  ار  يرگید  حالطصا  کی 

تاکرب زا  ياهقطنم ، چیه  دریگیم و  ارف  ار  ناهج  همه  هک  تسا  یجرف  دوشیم  لصاح  یمالـسا  هعماج  يارب  هک  یجرف  یبسن . جَرَف  کی 
لـصاح ناشروهظ  زا  دـعب  هادـف  اـنحاورا   - هَّللاۀـیقب ترـضح  صخـش  كراـبم  تسد  هب  هک  تسا  یجرف  نآ  دـنامیمن و  مورحم  جَرَف  نآ 

نآ زا  یخرب  هب  دوب  یتصرف  رگا  هک  تسا  یصاخ  ياهراتفر  مه  راظتنا  نیا  یـضتقم  میـشاب و  هتـشاد  ار  جَرَف  راظتنا  دیاب  ام  هتبلا  دوشیم و 
نآ راظتنا  رد  ملاع  تسا و  ناهج  همه  هب  قلعتم  جَرَف  نآ  میراد و  مه  یبسن  جَرَف  راظتنا  قلطم ، جَرَف  راظتنا  نیا  زا  ریغ  یلو  مینکیم  هراـشا 

جَرَف راـظتنا  زا  هبترم  کـی  مه  نآ  تسا و  یعاـمتجا  یبـسن ، جَرَف  رما  دـنامیمن . نیمز  يور  رب  یمولظم  قـح  نآ  رد  هک  یجرف  دـشابیم ،
. تسا یعیش  روشک  کی  يارب  تسا ، یمالسا  روشک  کی  يارب  تسا ، یعیش  هعماج  يارب  تسا ، یمالسا  هعماج  يارب  لاعتم  يادخ  تسا .
هب ام  مدرم  لاس ، یلا 16  زا 15  شیب  نارود  رد  لقاال  هک  يراظتنا  زا  دـعب  دـناسر  ام  هعماج  يارب  ار  یبسن  جَرَف  کـی  نرق ، عبر  کـی  نیا 
اب دـش و  عورـش  هللا  همحرینیمخ  ماما  ترـضح  كرابم  تسد  هب  تیناـحور  تضهن  هک  یتقو  نآ  ینعی  دندیـشک . جَرَف  يارب  يّدـج  روط 

دندیمهف مدرم  دیمد . هعماج  رد  يدیما  حور  کی  دـش و  هجوتم  اهبلق  دـش ؛ رادـیب  اهلد  داد ، مدرم  هب  هک  یمایپ  دز و  ناشیا  هک  يدایرف 
یـسک نآ ، زا  لبق  درک . هاتوک  تکلمم  زا  ار  بناجا  تسد  دوشیم  درک ، هزرابم  رفک  اب  دوشیم  درک ، ارجا  ار  مالـسا  ماکحا  دوشیم  هک 

زیچ چـیه  هادـف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  روهظ  اـب  زج  هتفر ، تسد  زا  زیچ  همه  دـنتفگیم  درکیمن ، رواـب  تشادـن ، نیا  هب  هجوت 
ماما رد  هک  ییاهیگژیو  نآ  اب  مه  نآ  دـمآ ، يدـیلقت  عجرم  کی  تقو  نآ  تفر ، دـهاوخ  داـب  رب  مینک  شـالت  هچره  دوشیمن و  تسرد 

رد رتمک  اهنآ  عومجم  هک  یتافص  ریاس  تعاجش و  نآ  یگدنز ، یکاپ  نآ  یگتـشذگدوخ ، زا  يراکادف و  نآ  نامیا ، نآ  افـص ، نآ  دوب ،
ار يدیما  نینچ  دوب ، مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رابت  زا  هک  اهیگژیو  نیا  اب  یـصخش  نینچ  رد  مدرم  یتقو  دوشیم . تفای  ناسنا  کی 
، تفرگ تروص  یمالسا  ياهروشک  ریاس  رد  ام و  روشک  رد  تضهن  نارود  رد  هک  یتاکرح  دش . افوکـش  اهنآ  رد  راظتنا  دندرک ، تفایرد 

ضرع دییأت  يارب  داد . تبثم  خـساپ  نامـسآ  زا  مه  ادـخ  دوب ، قداص  اهدومن  نیا  راظتنا و  نیا  نوچ  دوب و  یبسن  جَرَف  راظتنا  زا  ییاهدومن 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تلحر  زا  لاس  دـص  زونه  دوب ؛ هناـقداص  اـهدومن  هکنیا  نآ  راـظتنا و  شیاـمرف  کـی  هب  منکیم  هراـشا  مدوخ 

هیلعنینمؤملاریما نامز  نآ  رد  دـننیبب  لاـح  دـشیم . لـقن  هنیـس  هب  هنیـس  دوب و  زادـنا  نینط  مدرم  شوگ  رد  ربمغیپ  نانخـس  دوب ، هتـشذگن 
نیا ربمغیپ  نامز  رد  ام  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعیلع  هلآو ؛» هیلع  هللا  یلـصلوسر  دـهع  یلع  اـّنک  ، » دـیوگیم نخـس  ینحل  هچ  اـب  مالـسلا 
يارب دـنوادخ و  ماکحا  ندرک  مکاح  یهلا و  نید  ندـناشن  یـسرک  هب  يارب  قح ، قاقحا  يارب  ربمغیپ ، زا  تیاـمح  يارب  هک  میدوب  يروط 
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یـسک هچ  هک  دوبن  حرطم  ام  يارب  میدیگنجیم و  نامناکیدزن  اب  نامناردارب ، اب  نامیاهومع ، اب  دوخ ، ناردـپ  اب  دوش ، هدایپ  مالـسا  هکنیا 
مالسا نمشد  رگا  مالسا ؟ نمشد  ای  تسا  ناملسم  میتفگیم  تسا . هدازییاد  ای  تسا و  هدازومع  تسا ، ردارب  تسا ، ردپ  تسه ؛ ام  فرط 

نامیاهمشچ میتسه ، هیاسمه  تسام ، لیماف  نیا  میدرکیمن  رکف  رگید  میدیگنجیم و  وا  اب  دوب  هدیشک  ریشمش  اهناملـسم  يور  هب  دوب و 
هک میدوب  يروط  نیا  ام  اهنامز  نآ  دیامرفیم : مالسلا  هیلعیلع  دندیدرگ . عبات  اهنیا  هک  دوب  نیا  دوبن ، اهفرح  نیا  دتفایم ، مه  مشچ  هب 
زمر مالـسلا  هیلعیلع  درک . زوریپ  ار  مالـسا  دـید  ار  ام  تقادـص  ادـخ  یتقو  میدـیگنجیم ، نامنادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  اب  اـهگنج  رد 
لاس ِتّدم 13  دـیامرفیم : نینچ  ار  دـهدب  لیکـشت  یمالـسا  هعماج  شدوخ  تایح  نامز  رد  دـش  قفوم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هکنیا 
اهنآ تشاذگ و  ّتنم  اهناملسم  رب  ادخ  هک  دش  هچ  دندوب . هجنکش  ریز  اهناملسم  دوب و  رـصح  رد  دوب ، هراوآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

هک دید  دید و  ار  ام  قدص  دنوادخ  هک  دوب  نیا  نآ  ّرس  دش ؟ لیکشت  یمالسا  تموکح  یمالـسا و  هعماج  درک و  زوریپ  ناشنانمـشد  رب  ار 
مه انثتـسا  میرادـن ، یخوش  میرادیم ، نمـشد  ار  ادـخ  نانمـشد  میراد و  تسود  ار  ادـخ  ناتـسود  مییوگیم  هک  ام  میاهداتـسیا . نآ  ياـپ 
ادخ نانمشد  نمشد  ادخ و  ناتسود  تسود  ریذپاندیدرت ، تبالص و  اب  میقتسم ، گنرکی ، فاص و  يدج ، دهاوخب  ياهعماج  رگا  میرادن .
مه نآ  درک ؛ زوریپ  ردب  گنج  رد  ار  اهناملـسم  هک  يدنوادخ  نامه  تسادخ ، نامه  دنوادخ  دوب  طیارـش  نیا  رگا  تسا و  قفوم  دـشاب ،

: دیوگیم نآرق  ناشیگنج . تازیهجت  تورث و  نآ  اب  شیرق ، نانامرهق  نارـس و  لباقم  رد  ریقف  هدایپ و  حالـس ، نودب  هنـسرگ ، ناناملـسم 
ْمُکَّلََعل َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ٌۀَّلِذَأ  ْمـُتنَأَو  ٍرْدَِـبب  ُهَّللا  ُمُکَرـَـصَن  ْدََـقلَو  « ؟ ارچ دیــشخب » تزع  ار  امــش  دـنوادخ  ردـب و  رد  دــیدوب  لـیلذ  هـک  یتـقو  نآ 

، ییور ود  زا  دنوادخ  ردقنآ  دوبن ، يزاسرهاظ  فراعت و  یخوش ، دـنتفگیم ، تسار  دـندوب  هک  يرفن  دـنچ  نامه  نوچ  ( 676 «) َنوُرُکْشَت
لمع هچنآ  دـنیوگیم  هک  ار  یناسک  دـنکیم  بضغ  درادیم و  نمـشد  ادـخ  : » دـیامرفیم هراـشا  هروس  رد  هک  دـیآیم  شدـب  رهاـظت  زا 

هک دروخب  مسق  دشاب . اکیرمآ  ورگ  رد  شلد  اّما  دنک  مالسا  زا  يرادفرط  ياّعدا  ناملسم  هک  نیا  زا  دوشیم  تحاران  دنوادخ  دننکیمن .»
نیا دنیوگیم  درادن ، دوجو  ناکما  ینید  تموکح  دیوگب  اّما  میامن  مهارف  ار  یمالـسا  فراعم  قالخا و  هنیمز  منک و  ظفح  ار  مالـسا  نم 

. میرفاک دییوگب  تسرد  دیتسه ، مه  رفاک  رگا  میناملسم ، دییوگب  تسرد  دیتسه ، ناملـسم  رگا  دباتیمنرب ، ار  ینید  تموکح  رگید  نامز 
رب نامرقف ، همه  اب  مک و  هدع  اب  ام  هکنیا  ّرـس  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  لمعیب !؟ ِياعّدا  ارچ  يراکبیرف ، ارچ  ییور ، ود  ارچ 

ار تیناحور  تضهن  هللا  همحرینیمخ  ماما  هکنیا  زا  دـعب  شاهنومن ، میتفگیم . تسار  هک  دوب  نیا  میدـش  زوریپ  ناشتردـق  همه  اـب  راّـفک 
هقیاضم هار  نیا  يزوریپ  رد  دنتـشاد  هچ  ره  زا  ناشدوخ و  نوخ  اـب  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  هناـقداص  مدرم  نیا  زا  ییاـههورگ  درک و  عورش 

غولب نس  هب  زونه  هک  یناناوج  میدادیم . ادـخ  هار  رد  میتشاد و  مه  رگید  دـنزرف  کی  شاک ! يا  دـنتفگیم : دیهـش  نارداـم  دـندرکیمن ،
هب اهنآ  يادـها  اب  دـندوب  جاتحم  یگدـنز  مزاول  نان و  هب  ناـشدوخ  هک  یمدرم  دنتـشاذگیم ، هقباـسم  ههبج  هب  نتفر  يارب  دـندوب  هدیـسرن 

نیا يزوریپ  هک  مینکیمن  كرد  تسرد  ام  داد . ناشیا  هب  ار  یمیظع  تمعن  نینچ  دـنوادخ  دـنتفگیم  تسار  نوچ  دـندرک . راثیا  اهههبج 
تـسار ياهّدع  هکنیا  رطاخ  هب  داد ، ام  هب  ار  تمعن  نیا  ارچ  ادخ  درمـش . تازجعم  هرمز  رد  ار  نآ  دـیاب  تسا ، یمیظع  تمعن  هچ  بالقنا 

دنتفگ دندرک و  شومارف  ار  ادخ  یناسک  اهلیلذ ، ندیـسر  تزع  هب  زا  دعب  ماظن ، نیا  يرارقرب  زا  دعب  يزوریپ  زا  دعب  هنافـسأتم  اّما  دنتفگ ،
هچ ادخ  سپ  میوش . میلـست  دیاب  دندرک و  هطاحا  ار  ام  فارطا  ییاکیرمآ  ياهتردـق  اریز  میزاسب  اکیرمآ  اب  هکنیا  زج  میرادـن  ياهراچ 

(677 (؟ درک زوریپ  ار  ناناملسم  ردب  گنج  رد  یسک  هچ  تسا ؟ هراک 

ماما ِتراظن  هتکن 451 

ِبقارم دیاب  ام  تسا و  تبظاوم  تبساحم و  تقفاوم ، هیاس  رد  ام  ِراظتنا  میرادن ، روضح  ام  تسا و  رضاح  دوجوم و  مالسلا  هیلعرصع  ّیلو 
مالسلا مهیلعتیب  لها  هک  يروط  ار  دوخ  فیاظو  ماجنا  ار ، دوخ  هطبار  دیاب  دنکیم . رورم  ار  ام  ِلامعا  دنیبیم و  ار  ام  وا  هک  میشاب  دوخ 

َهَّللا اوُقَّتاَواوُِطباَرَو  اوُِرباصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیَأ  ای   » هفیرش هیآ  ِلیذ  میشاب . هتشاد  گنتاگنت  طابترا  نآ  اب  مینک و  هبـساحم  دننک  دییأت 
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هب ملاع  تسا و  دوجوم  يدهم  هک  تسا  نآ  مّود  ِلصا  میدقتعم . دوعوم  يدـهم  هب  ام  هک  دـش  نآ  لّوا ، ِلصا  سپ  ( 678 «) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل 
رد ار  لدع  دیایب و  وا  هک  میرظتنم  ام  هک  تسا  نآ  مّوس  ِلصا  ظفاحم . مه  میشاب  بظاوم  مه  دوش ، تبقارم  دیاب  تسا . یهلا  رارسا  بیغ و 

لوحتم ار  قارع  ناریا  برغ  رد  دـنریگیم و  ار  ناتـسناغفا  ناریا ، قرـش  رد  یـسارکمد  هناهب  هب  مینیبیم  هک  یناهج  دـنک ؛ هدرتسگ  ناـهج 
رگا مینک . یناهج  ار  لدع  وا  تمدـخ  رد  هک  میتسه  یـسک  روهظ  رظتنم  ام  دـنروآیم . رد  اپ  زا  ار  اهینیطـسلف  فرط ، نآ  رد  دـننکیم و 

كرابم دوجو  درک . هچ  یمالسا  تموکح  لیکـشت  رد  شراوگرزب  ِّدج  مینیبب  دیاب  میتسه  مالـسلا  هیلعدوعوم  دوجوم  يدهم  ِروهظ  ِرظتنم 
هک دـنتخاس  يدجـسم  اـبق  رد  دـنهدب  لیکـشت  یتـموکح  دـنوش و  هنیدـم  دراو  هک  نآ  زا  لـبق  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوـسر 

تداـبع و هک  دـندوب  ینادرم  هـکلب  ( 679 «) َنیِرِّهَّطُْملا ُّبِحی  ُهَّللاَو  اوُرَّهَطَتی  نَأ  َنوُّبِحی  ٌلاـجِر  ِهـِیف   » دـندوبن زاـمن  لـها  اـهنت  شنارازگزاـمن 
یعناق ِمدآ  تسا ، یبوخ  ِمدآ  منهج  سرت  زا  هک  یـسک  یّتح  تسین ، ترـضح  ِروهظ  ِرظتنم  ناوخ ، زامن  سپ  دنتـشاد ؛ تسود  ار  تراـهط 

يارب ار  یبوخ  یبوخ و  مدآ  هن  تسا  يدب  مدآ  هن  تسا ، تلادع  رادتسود  دزرویم و  قشع  تلادع  هب  هک  یـسک  تسین . رظتنم  نیا  تسا ،
رد یـسک  نینچ  مه  کی  تسا ، روهظ  رظتنم  یـسک  نینچ  مه  کی  تسا ، یبوخ  هب  دـنمهقالع  هکلب  تسا  هدرکن  لیـصحت  منهج  زا  سرت 

. تسا نارکمج  ِدجـسم  نیمه  دـشاب  رورپ  تسود  دـناوتیم  هـک  يزکارم  زا  یکی  اوُرَّهَطَتی » نَأ  َنوُّبِحی  ٌلاـجِر  ِهـِیف   » دوـشیم حرطم  نآرق 
هک تسا  نآ  يدعب  لصا  دناتیب . لها  رادتسود  هک  دنوشیم  تیبرت  نآ  رد  یناسک  تسا  هادف -  انحاورا  يدهملا -  حلاصابا  مان  هب  اجره 

: دومرف درک و  یفرعم  شخب  تایح  ار  ینآرق  ياهسرد  نآرق و  ناحبس ، يادخ  دناگنهامه ، نآرق  اب  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  ِترتع  نوچ 
یسک رگا  دنشابیم و  مه  اب  نیلقث  ثیدح  ساسارب  نآرق  تماما و  نوچ  دینک  لمع  ینآرق  و  دینک ، رکف  ینآرق  دیوش  هدنز  دیهاوخب  رگا 
اهیَأی  » تسا هدمآ  مه  لافنا  هروس  رد  اریز  دسانـشب ، ار  تماما  دنک و  ادیپ  هطبار  تیودهم  اب  دـشاب ، تماما  لها  دـیاب  دوش  هدـنز  تساوخ 

ِتوعد ینعی  ( 680 «) َنوُرَشُْحت ِهَیلِإ  ُهَّنَأَو  ِِهْبلَقَو  ِءْرَْملا  َنَیب  ُلوُحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ْمُکییْحی  اِمل  ْمُکاعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِِهَّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
تام هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم  : » تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر  نابز  زا  لقن  نیا  دنکیم . هدنز  ار  امش  ینآرق ،
هدـنز دسانـشب  ار  ماما  هک  ره  تسا : هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  تسا . تبثم  ناسل  هب  هیآ  نآ  یفنم ، نابز  رد  ثیدـح  نیا  یهتنم  هیلهاج » ۀـتیم 
لماـع نآرق  ینعی  دـنک ؛ رکف  ینآرق  دـیاب  دوـش  هدـنز  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  رد  دراد . یلهاـج  گرم  دسانـشن  تسا ،

و هَّللا » باتک  انبـسح   » دیوگب یـسک  دوب  نکمم  دندوب  مه  زا  يادـج  رما  ود  نیا  رگا  تسا ، شخبتایح  لماع  تماما  تسا ، شخبتایح 
دهاوخن تماما  ِنودب  نآرق  دنتـسین ، ادج  مه  زا  زگره  هدمآ  اقِرَتْفی » َنل   » نوچ یلو  دنامب ، هدنز  و  مامالا » انبـسح   » دیوگب ای  دـنامب ، هدـنز 

هک ماما  روتسد  نآرق و  هب  لمع  هیاس  رد  ام  تایح  شخبتایح ، دنتسه و  هداوناخ  کی  ود ، نیا  دوب . دهاوخن  نآرق  نودب  مه  تماما  دوب ،
مه ۀـیلهاج » ۀـتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم   » تسا و ْمُکییْحی » اـِمل  ْمُکاـعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِِهَّلل  اُوبیِجَتْـسا   » تسا تماـما  اـب  دـنویپ 

نآرق میدش  تسود  یتقو  میوشب ، هدنز  ات  میشاب  نآ  يارب  تسود  ام  هک  تسا  نیا  هار  نیرتمهم  میرک . نآرق  مه  تسا  تایح  لباق  تماما 
هئارا ار  ياهناـقداص  تامدــخ  یناـهج  لدــع  تموـکح  شرتـسگ  ترــضح و  نآ  روـهظ  رد  میناوـتیم  اـم  یهتنم  درادیم ؛ هدــنز  ار  اـم 

(681 .) میهد

بیاغ ماما  زا  هدافتسا  هتکن 452 

ياهدافتسا هچ  بیاغ  ِماما  ِدوجو  زا  مدرم  دننکیم : لاؤس  بخ ! تسا . ینالوط  تبیغ  ياراد  مالسلا  هیلعيدهم  ِترضح  میراد  تایاور  رد 
ِتـشپ رد  وا  ِدوجو  زا  دوشیم ، ربا  تشپ  باتفآ  زا  هک  ياهدافتـسا  نامه  دیامرفیم : تیاور  نیدنچ  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنربیم ؟
باتفآ نامه  هلب  دراد ، قرف  مه  اب  نآ  زور  بش و  اّما  تسا ، ربا  اـههتفه  اـهزور و  نامـسآ  هک  تساـیند  رد  یتاـظحل  دوشیم . تبیغ  هدرپ 

، دوشیم زاب  اههفوکـش  دیوریم ، اهلگ  دـهدیم ، شرورپ  ار  قطانم  نآ  ناهایگ  ربا  تشپ  باتفآ  دربیم . نیب  زا  ار  بش  تملظ  ربا  تشپ 
تبیغ هدرپ  تشپ  ترضح  نآ  هک  نآلا  تسا  نیا  نآ  يانعم  دننکیم . یگدنز  ربا  تشپ  باتفآ  روضح  دح  رد  اهناسنا  دنـسریم ، اههویم 
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تتبث ... هدوـجوبو يروـلا  قزر  هنمیب   » تسه همه  يارب  یّماـع  تعفنم  کـی  دراد و  یمالـسا  ناـهج  رد  یقیقح  يوـنعم و  يذوـفن  تـسا ،
ساسحا تقو  کی  دراد . شصلخم  ناتـسود  هب  يونعم  صاخ  تایانع  کی  ناشیا  تسا و  رارقرب  َملاع  نیا  وا  ِدوجو  هب  ءامـسلاو .» ضرألا 

نآ تایانع  زا  نیا  ياهدـش ، بش  زامن  هدامآ  ياهدرک ، ادـیپ  بلق  روضح  ياهدرک ، ادـیپ  تاجانم  لاح  تسا و  هدـش  شور  تبلق  ینکیم 
ینیوـکت تیـالو  عوـن  کـی  مه  نیا  هدـش ، ادـیپ  تّما  نیا  ناـج  لد و  رد  تـبیغ  هدرپ  تـشپ  زا  شايوـنعم  ذوـفن  اـب  هـک  تـسا  ترـضح 

(682 .) تسا

تبیغ ناحتما و  هتکن 453 

تئارب رگید  یضعب  زا  امش  زا  یـضعب  دینامب و  یقاب  تیاده  مامایب و  هک  هاگنآ  تسا  هنوگچ  امـش  ِلاح  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
تفر و اهریـشمش  نامز  نآ  رد  دیوش و  لابرغ  دیدرگ و  عقاو  شیامزآ  ِدروم  دیوش و  زاتمم  رگیدکی  زا  نامز  نآ  رد  هک  دینادب  دـنیوج ؟

(683 .) دوش هتشک  علخ و  زور  ِنایاپ  رد  اّما  دسر ، تراما  هب  یسک  زور  ِلّوا  رد  دنک و  دمآ 

تبیغ ِتمکح  هتکن 454 

رد ییوج  لطاب  ره  هک  تسا  یتبیغ  رمالابحاص  ِيارب  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگ : یمـشاه  لضف  نب  هَّللادبع 
نآ رد  متفگ : مینک . ادـیوه  ار  نآ  میرادـن  هزاجا  ام  هک  يرما  ِرطاخ  هب  دومرف : هچ ؟ ِيارب  موش ، امـش  ِيادـف  متفگ : دـتفایم . کـش  هب  نآ 

تسا و هدوب  وا  زا  شیپ  یهلا  ِياـهتّجح  ِتبیغ  رد  هک  تسا  یتـمکح  ناـمه  وا  ِتبیغ  ِتمکح  دومرف : دراد ؟ دوجو  یتـمکح  هچ  تبیغ 
ِنتشُک یتشک و  ِنتسکش  زا  مالسلا  هیلعرضخ  ِياهراک  ِتمکح  ِهجو  هک  نانچمه  ددرگ ، راکـشآ  شروهظ  زا  سپ  وا  ِتبیغ  ِتمکح  ِهجو 

ِروما زا  يرما  رما ، نیا  لضف ! ِرسپ  يا  دیسر . ارف  اهنآ  ِییادج  ِتقو  هکنآ  ات  دوبن ، نشور  مالـسلا  هیلعیـسوم  رب  راوید  ِنتـشاداپ  هب  رـسپ و 
همه هک  مینکیم  قیدصت  تسا ، میکح  یلاعتيادـخ  هک  میتسناد  نوچ  تسا و  راگدرورپ  ِبویغ  زا  یبیغ  ادـخ و  ِرارـسا  زا  يّرـس  یهلا و 

(684 .) دشابن راکشآ  نآ  ِهجو  هچ  رگا  تسا ، هنامیکح  وا  ِلاعفا 

مایق هب  ِتوعد  هتکن 455 

ناتدوخ سوفن  بقارم  هراومه  دـیهدن و  تسد  زا  ار  اوقت  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  زا  دـیوگیم : مساـق  نب  صیع 
ِندینارچ ِيارب  هک  تفای  ار  يرگید  ِصخـش  ًادعب  هدیزگرب  شَنادنفـسوگ  ِندینارچ  ِيارب  ار  یناپوچ  یـسک  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب .

ناج ود  امـش  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  دریگیم . راک  هب  ار  رتاناد  ِدرم  دـنکیم و  اهر  ار  یلبق  ِناپوچ  تسا ، رتاناد  لّوا  ِناپوچ  زا  نادنفـسوگ 
یعنام  ) درکیم هدافتـسا  هتـشذگ  ِياههبرجت  زا  دـنامیم و  یقاب  ناتیارب  رگید  ِناج  دـیدرکیم و  هبرجت  گنج و  لّوا  ِناج  اـب  هک  دـیتشاد 

تـشگزاب هبوت و  ِناکما  رگید  دـسرب ، تکاله  هب  رگا  هک  درادـن  سْفَن  کی  زا  شیب  یناـسنا  ره  تسین و  نینچ  رما  ِعقاو  نکیل  تشادـن ،)
دمآ ربمایپ ] ِنادناخ   ] ام زا  رفن  کی  رگا  سپ  دینک . باختنا  ار  هار  نیرتهب  دیشیدنیب و  بوخ  هک  تسا  مزال  امـش  رب  نیاربانب  درادن . دوجو 

نب دـیز  دـییوگن : وا ] ِمایق  ِهیجوت  ِيارب  و   ] تسا هدرک  ماـیق  يروظنم  هچ  هب  هک  دیـشیدنیب  بوخ  دومن ، توعد  جورخ  ماـیق و  هب  ار  امـش  و 
توعد یـصخش  هب  هکلب  درکیمن ، توعد  شدوخ  ِتماما  هب  ار  امـش  دوب و  وگتـسار  دنمـشناد و  يدرم  دـیز  اریز  درک . مایق  ًالبق  مه  یلع 
شَلها هب  ار  تموکح  درکیم و  لـمع  شاهدـعو  هب  ًاـمتح  دـشیم  زوریپ  رگا  دریگ و  رارق  تیب  لـها  ِتیاـضر  قفاوت و  ِدروـم  هک  درکیم 
توعد يرما  هچ  هب  ار  امـش  هدرک  مایق  هک  سک  نآ  دـینیبب  اّما  دزاس . نوگنرـس  ار  نآ  ات  درک  مایق  تنطلـس  ِهاگتـسد  ِربارب  رد  اریز  دادیم .

ِمایق هب  ام  هک  دینادب  دوبن  نینچ  رگا  تسا ؟ دّمحم  لآ  ِتیاضر  قفاوت و  ِدروم  هک  دنکیم  توعد  یـصخش  ِيوس  هب  ار  امـش  ایآ  دـنکیم ؟
یمچرپ تفاـی و  تردـق  هک  یتروص  رد  سپ  دـنکیم  تفلاـخم  اـم  اـب  هدیـسرن  تردـق  هب  هک  نوـنکا  مه  وا  میتـسین  یـضار  صخـش  نیا 
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دنیامن قفاوت  وا  ِيربهر  رد  همطاف  ِنادـنزرف  همه  هک  دـیریذپب  ار  یـسک  ِتوعد  طقف  درک . دـهاوخن  تعاطا  ام  زا  یلوا  ِقیرط  هب  تشارفارب 
رگا درادن و  یعنام  دیزادنیب  ریخأت  نابعـش  ات  دیتساوخ  رگا  دییایب و  ادخ  ِيرای  هب  دیـسر  ارف  بجر  هام  یتقو  تسامـش . ِربهر  ماما و  وا  هک 

ِجورخ دـیهاوخیم  تمالع  هناشن و  رگا  دـشاب و  رتهب  ناتیارب  دـیاش  دیـشاب  ناتدوخ  هداوناخ  نیب  رد  ار  ناضمر  هام  هزور  هک  دـیتشاد  لیم 
(685 .) دنکیم تیافک  امش  ِيارب  ینایفس 

یمالسا ِتموکح  هتکن 456 

فورعم و هب  رما  ییازج ، یندـم و  یقوقح و  نیناوق  اضق ، عافد ، داهج ، ِلیبق  زا  مالـسا  ِیعامتجا  یـسایس و  ِياـههمانرب  نیناوق و  ماـکحا و 
ِنودـب دراد و  يرادا  عیـسو  ِتالیکـشت  مظن و  هب  زاین  اهنیا  همه  یعامتجا ، ِتلادـع  ِيارجا  يرگدادـیب و  داسف و  اـب  هزراـبم  رکنم ، زا  یهن 

ِتموکح ِسیـسأت  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  اـج  نیمه  زا  و  دروآ . رد  ارجا  هب  ار  ماـکحا  نیا  ناوتیمن  یمالـسا  ِتموکح  کـی  ِسیـسأت 
نید ِنتم  رد  دـشاب ، مالـسا  ِیقوقح  یماظتنا و  یماظن و  يداصتقا و  یعامتجا و  یـسایس و  ِياههمانرب  نیناوق و  ِيارجا  ِنماض  هک  یمالـسا 

تیانع زین  مالسا  ِمکاح  ینعی  اهنآ  ِيرجم  هب  تبسن  ًاعطق  هدومن  عیرـشت  ار  ییاههمانرب  نیناوق و  نینچ  مالـسا  ِسّدقم  ِعِراش  رگا  دراد . رارق 
نارگید و ِقوقح  هب  زواجت  يرگدادیب و  ملظ و  اب  هزرابم  رگم  تسا ؟ ریذپناکما  یماظن  ِتالیکشت  ِنودب  عافد  داهج و  رگم  تسا . هتـشاد 

عوقو ِناکما  یماظتنا  ییاضق و  ِمّظنم  ِتالیکشت  ِنودب  جرم  جره و  زا  يریگولج  دارفا و  ِقوقح  ِقاقحا  یعامتجا و  ِتلادع  ِنتخاس  رارقرب 
تسا نیمه  تسا و  هتفرگ  میمصت  مه  اهنآ  ِيرُجم  هرابرد  راچان  هب  هدومن  عیرشت  لعج و  ار  ییاههمانرب  نیناوق و  نینچ  مالسا  نوچ  دراد ؟
نیناوق لماک  ِيارجا  اب  دریگیم و  رارق  يرادا  ِعیسو  ِتالیکشت  کی  ِسأر  رد  هک  یـصخش  ینعی  مالـسا  مکاح  یمالـسا . تموکح  ِيانعم 

(686 .) تسین كاکفنا  لباق  هدش و  عقاو  مالسا  ِنتم  رد  تموکح  نیاربانب  دنکیم . هرادا  ار  مدرم  یهلا 

ءارضخ هریزج  هتکن 457 

مالـسلا هیلعرـصع  ماما  هک  دـنیوگب  ناتـساد  نیا  هب  کّسمت  اب  دناهتـساوخ  دناهتـسناد و  ءارـضخ  هریزج  ار  ترـضح  ِیگدـنز  ِّلحم  یخرب 
ِياهیـسررب اـب  نکل  ( 687 .) دــناهداد لیکــشت  ار  یمالــسا  ِراـیع  ماـمت  هنوـمن و  هعماـج  يو ، ِرظن  ِریز  هریزج ، نآ  رد  دراد و  ینادــنزرف 

ار ناتساد  نیا  هللا  همحریـسلجم  هماّلع  ( 688 .) درادن تیعقاو  چـیه  تسین و  شیب  ياهناسفا  ءارـضخ ، هریزج  هتفرگ ، ماجنا  هک  ياهدرتسگ 
هناگادــج یلــصف  رد  ار  نآ  متفاــین ، تـسد  نآ  رب  ربــتعم  ِياــهباتک  رد  نوـچ  : » دــسیونیم هدرک و  لــقن  راونــالاراحب  رد  هناگادــج 

ياهنوگ هب  ناتساد  نیا ، رب  نوزفا  ( 690 .) تسا هدرمش  کیتنامر  یلیخت و  یناتساد  ار  ناتساد  نیا  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  ( 689 «.) مدروآ
ِدارفا زین ، نآ  ِتاـیاور  ِدنـس  هلـسلس  رد  تسا و  نآ  رد  ساـسا و ... یب  نانخـس  ناوارف ، ِتاـضقانت  مه  تفریذـپ  ار  نآ  ناوـتیمن  هک  تسا 

(691 .) درک دامتعا  نانآ  رب  ناوتیمن  هک  دنراد  دوجو  ياهتخانشان 

ءارضخ هریزج  مقس  تحص و  هتکن 458 

لباق ربتعم و  دنس  ًالّوا  اریز : تسا  نامر  هناسفا و  هیبش  ءارضخ  هریزج  ِناتساد  دسیونیم : ناهج  رتسگداد  ِباتک  رد  ینیما  میهاربا  هَّللا  تیآ 
رد ار  ناتساد  نم  نوچ  دسیونیم : شاهرابرد  مه  یسلجم  موحرم  هدش و  لقن  هتخانشان ، یطخ  باتک  کی  زا  نآ  ناتساد  درادن . يدامتعا 

فیرحت هب  نآ  رد  ًاثلاث  دوشیم . هدید  یتاضقانت  ناتـساد  نتم  رد  ًایناث  مداد . صاصتخا  نآ  هب  ار  ياهناگادج  باب  متفاین ، ربتعم  ياهباتک 
تایآ ینیما ، هَّللا  تیآ  رب  هوالع  تسا . دودرم  اهقف  رظن  زا  مه  نآ  هک  هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  تسین و  لوبق  لباق  هک  هدـش  حیرـصت  نآرق 

فـشاک رفعج  خیـش  ینارهت ، گرزب  اقآ  خیـش  يدوبهب ، رقاب  دّـمحم  یلمآ ، هداز  نسح  همالع  يرتشوش ، یقت  دّـمحم  خیـش  همالع  ماظع ،
باقـشب زین  ادومرب و  ّثلثم  ِصوصخ  رد  راّجن » یجان   » هک زین  ار  یبلاـطم  ( 692 .) دننادیم یلایخ  ار  ءارضخ  هریزج  ناتـساد  زین  ءاطغلا و ...
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ای ندـنل و  ویدار  هک  تسا  ییاـهربخ  ِساـسا  رب  اـهنآ  رتشیب  هکلب  تسین ، یقیقحت  یملع و  قیقد  ِياههتـشون  هب  دنتـسم  دـناهتفگ  اههدـنرپ 
و ءارضخ ، هریزج  ناتـساد  هعلاطم  يارب  نادنمقالع  ( 693 .) دـناهدرک شرازگ  قارع -  تیروهمج  همانزور  ًاصوصخ  اههلجم -  هماـنزور و 

. دننک هعجارم  راد ، هقیرط  لضفلاوبا  هتشون  تیعقاو » ای  هناسفا  ءارضخ ، هریزج   » ِباتک هب  دنناوتیم  نافلاخم ، ناقفاوم و  ياههاگدید 

ءارضخ هریزج  ِناتساد  هتکن 459 

ماما ِهاگتماقا  هک  تسا  یکاح  هدش و  لقن  ءارـضخ »  » هریزج رد  يرجه  لاس 690  رد  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  فّرشت  ِدروم  رد  یناتـساد 
همّالع مینکیم : لقن  ةادـهلا  ةابثا  باتک  زا  ار  ناتـساد  لصا  کَنیا  تسا . ءارـضخ »  » هریزج رد  شنادـنزرف  نارـسمه و  مالـسلا و  هیلعمئاـق 
فجن رواجم  یناردنزام  لضاف  نب  یلع  زا  ءارـضخلا  ةریزجلا  ضیبالا و  رحبلا  ۀلاسر  ِباتک  رد  لضف  نب  ییحی  زا  راونألاراحب  رد  یـسلجم 
مالسلا هیلعرـصع  ماما  ِدالب  زا  ییاهبکرم  مدش  ایناپـسا )  ) برغ ِياهرهـش  زا  يرهـش  ِدراو  دنکیم : لقن  نینچ  ینالوط  رایـسب  ثیدح  رد 

، يرآ متفگ : دـشاب . یلع  منکیم  نامگ  تسیچ ؟ وت  ِمان  تفگ : دـید  ارم  نوچ  هک  دوب  يدرمریپ  اهنآ  نیرفاـسم  زا  یکی  دـش ، اـجنآ  دراو 
لصا و مان و  هک  نادـب  تفگ : یـسانشیم . ار  مردـپ  نم و  مان  بوخ  هچ  يرآ ، متفگ : دـشاب ؟ لـضاف  اـیوگ  تسیچ ؟ تردـپ  ماـن  تفگ :
، درب ایرد  هب  دوخ  اب  ارم  مدش  لاحـشوخ  رایـسب  متـسه . وت  اب  ءارـضخ  هریزج  ات  نم  دناهدرک و  نایب  نم  يارب  ار  وت  ِتایـصوصخ  فصو و 

دیفس بآ  نیا  هک  تسا  ءارضخ  هریزج  نآ  تسا و  ضیبا  رحب  تفگ : تساجک ؟ اجنیا  مدیـسرپ  میدیـسر ، يدیفـس  بآ  هب  مهدزناش  زور 
نآ هب  دـنوشیم و  قرغ  دنـسر  اـجنیا  هب  نانمـشد  رگید  هیلقن  لـیاسو  اـهیتشک و  نوـچ  دـنوادخ  ِتمکح  هب  تـسا و  هـتفرگ  ار  شفارطا 

: تفگیم هک  مدید  ار  نیّدلا » سمش  دیس   » مان هب  یصخش  دجـسم ، رد  میتفر  میدش و  ءارـضخ  هریزج  دراو  سپـس  دنباین . تسد  ترـضح 
هک درک  لقن  مردـپ  یلو  هن  تفگ : ياهدـید ؟ ار  ماما  زگره  متفگ : وا  هب  ییوگتفگ  زا  سپ  متـسه ، مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ِياـههون  زا  نم 
زا دیس  نآ  اب  هاگنآ  تسا ، هدینش  ار  شیادص  مه  تسا و  هدید  ار  شدوخ  مه  مّدج ، اّما  ماهدیدن و  ار  شدوخ  ماهدینـش و  ار  ماما  ِيادص 

یمّرخ ياج  نآ  ِطـسو  رد  ینیبیم ، ار  هوک  نیا  تفگ : مدیـسرپ ، ار  درمریپ  نآ  ِلاوحا  دیـس  زا  میدیـسر ، يدرمریپ  هب  میتفر و  نوریب  رهش 
اجنآ موریم  هعمج  حبـص  ره  نم  تسا ، هبق  نآ  ِمداخ  شقیفر  اـب  درم  نیا  تسا و  ياهبق  همـشچ ، ِراـنک  تسا و  ياهمـشچ  نآ  رد  تسا و 
زامن تعکر  ود  هبق  رد  و  دونـشیمن ]. ار  شیادص  دنیبیمن و  ار  ماما  دوخ  ثیدح ، ِزاغآ  هب  هّجوت  اب  هّتبلا  . ] مالـسلا هیلعرـصع  ماما  تمدخ 
هچره مرادیمرب و  ار  ذغاک  هتشون ، نآ  رد  دننکیم  عوجر  نم  هب  هتفه  رد  هک  ار  ياهعفارم  مکح  نآ  رد  هک  مباییم  يذغاک  مناوخیم و 
یهار دنتفگ : دنربب ، مالـسلا  هیلعماما  ِروضح  هب  ارم  مدرک  شهاوخ  اهمداخ  زا  دـیوگ : لضاف  نب  یلع  منکیم . لمع  نآ  هب  هتـشون  نآ  رد 

یلع هک  دنامن  هتفگان  ( 694 .) تسین اور  تفلاخم  وت  نم و  يارب  منادرگرب ، نطو  هب  ار  وت  هک  هدمآ  روتسد  تفگ : نم  هب  مقیفر  نآ  درادن ،
رد هک  دیفـس  بآ  نآ  يوق  ِلامتحا  هب  ًانمـض  و  تسا ، هدروآ  ۀیـسمّشلا  دئاوفلا  مان  هب  یباتک  رد  لصفم  روط  هب  ار  دوخ  ناتـساد  لضاف  نب 

لامتحا ِناونع  هب  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  دـنکیم . عفد  هریزج  نآ  زا  ار  نمـشد  زّهجم ، مکحم و  راصح  کی  دـننامه  هدـمآ  قوف  ناتـساد 
هک ادومرب  ّثلثم  نامه  دوب ] هدمآ  ناتساد  رد  هک  تایصوصخ  ریاس  دیفس و  بآ  هب  هّجوت  اب   ] ءارضخ هریزج  نیا  دیاش  هک  دناهدرک  حرطم 

ادوـمرب ّثلثم  ِبئاـجع  زا  دـشاب . دراد  رارق  سلطا  سوناـیقا  نیرتیبرغ  رد  تسا و  نیمز  يور  ِياـه  ناـکم  نیرتزوـمرم  نـیرتبیجع و  زا 
ره و  تسا ، دیفـس  نآ  ياهبآ  هکنیا  بلاج  و  ددرگیم ، دـیدپان  يزیمآرارـسا  روط  هب  دورب  نآ  دودـح  هب  یتشک  ای  اـمیپاوه  ره  هکنیا 

ناولم اهنابلخ و  تسا . هدیـسر  شوگ  هب  ادومرب  ثلثم  دیفـس  ياهبآ  رد  امیپ  سونایقا  ياهیتشک  زا  ياهزات  دادعت  ندش  قرغ  ربخ  زور 
هدش لصاح  تهج  رییغت  يزیمآرارسا  تروص  هب  دوخ ، ریـسم  رد  هک  دناهداد  شرازگ  دناهدرک  هبرجت  ار  یثداوح  هقطنم  نیا  رد  هک  ییاه 

(695 .) دناهدش تیاده  دناهتشادن  میمصت  هک  یقطانم  هب  و 

هداز نسح  همالع  نابز  زا  ءارضخ  هریزج  هتکن 460 
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ناشیا هک  تسا  نیا  ینارعش  همّالع  فیرش  رـضحم  دیاوف  زا  یکی  تسا . هدرک  لقن  یتیاور  ءارـضخ  هریزج  هب  عجار  يرون  یجاح  موحرم 
زا تسه . مه  نآلا  ءارـضخ  هریزج  هک : دومرفیم  ناشیا  میدروآ . هتکن  کی  رازه و  رد  ار  هیـشاح  نآ  ام  هک  دنراد  اجنیا  رد  ياهیـشاح  زاب 

یمطاف يدهم  دراد . یصاخ  یگژیو  هریزج  نآ  یلو  دنتسه . ءارضخ  اههریزج  ًاعون  مرخ .  زبس و  یلیخ  تسا  ياهریزج  تسا . سلدنا  ِدالب 
لقن ناهد  هب  ناهد  داتفا و  اهنابز  رس  ءارضخ ، هریزج  یمطاف و  يدهم  نیا  دعب  دوب . شتموکح  ِّلحم  داد و  رارق  شدوخ  تختیاپ  ار  اجنآ 

ءارـضخ هریزج  رد  ار  ناشیا  مالـسلا و  هیلعهَّللا  ۀیقب  يدهم  ترـضح  هب  دندرک  لیدبت  ار  یمطاف  يدهم  هلقن ،  لاهج  نیا  زا  یـضعب  و  دش ،
مه نارگید  دندروآ و  فرح  نیا  هلابند  اهزیچ  هچ  دندرک ، اهراک  هچ  دـنداد . طابترا  ادومرب  ّثلثم  اب  ار  ءارـضخ  هریزج  دـنداد و  ناکـسا 

نایاقآ هنافسأتم  روط . نیمه  مه  تسه ، شفرح  یلیخ  هک  ادوموب  ِّثلثم  نیا  هب  عجار  دنتـشون . باتک  نآ  باتک و  نیا  رد  ار  نیا  دنتفرگ و 
اوتاه لق  : » تسا لقع  ناهرب و  هچراپکی  هک  یفیرش  نید  هب  نییآ . نید و  هب  دنهدیم  دانسا  دنروآیم  ار  اهنیا  دنونـشیم  هک  ار  یـشیامرف 
الول  » هرابرد ناشیا  دـیامرفب ، لاعتم  ار  یعیفر  ياقآ  بانج  هَّللا  تیآ  داتـسا  ترـضح  ِتاجرد  دـنوادخ  ( 696 «) نیقداص متنک  نا  مکناـهرب 

دنوادخ ِّرـس  هک  هَّللا  ۀیقب  دوجو  دومرفیم : دهاوخیم ، تجح  ناسنا  هک  تجح  هرابرد  تانایب  هنوگ  نیا  ِلاثما  و  ضرالا » تخاسل  ۀـجحلا 
، میراد ناهرب  لیلد و  نآ  تابثا  يارب  هک  دوخ ، ياج  هب  نیا  دوشیمن . لماک  ناسنا  ضیف و  هطـساو  نودب  یتسه  ماظن  تسا و  مزال  تسا ،

قیوشت نآ  هب  ار  ام  تایاور  هک  یتجح  اّما  رفاضتم . رتاوتم و  فرـش  رد  تایاور  تایآ ، یناـفرع ، بلاـطم  یمکح ،  ناـهرب  میراد و  فرح 
هب هک  ناسنا  لیلد . ینعی  ناـهرب ، ینعی  لـقع ، ینعی  تجح  نیا  ضرـالا » تخاـسل  ۀـجحلا  ـالول   » دـهاوخیم تجح  ملاـع  هک  دـنیامرفیم 

. تسا ناهرب  لقع و  نید  نید ، دهاوخیم . ّربدت  تبثت و  شنتفریذـپ  رد  دـهاوخیم ، تبثت  شیاهفرح  رد  دـیوگیمن ، ار  يزیچ  ره  فازگ 
نیمز ییایفارغج  بطق  دینادیم  یسیطانغم . هّوق  سیطانغم ، گنـس  دراد ، سیطانغم  هوک  ایرد  ریز  هطوحم  نآ  ایرد ، رد  ادومرب  ثلثم  الاح 

دراد و شخرچ  درادن ، رارق  یسیطانغم  بطق  رد  دراد . یسیطانغم  بطق  نیمز ، زین  و  دوشیم ، هدیجنس  هرک  هب  تبسن  هک  تسا  بطق  کی 
يوس هب  ار  ییاهیتشک  اذل  تسا ، ایرد  ریز  مه  ادومرب  ثلثم  یسیطانغم  بطق  نیا  دوشیم . مولعم  یـضایر  دعاوق  اب  مه  شخرچ  يرادقم 

(697 !) دنتشاذگ مالسلا  هیلعنامز  ماما  باسح  هب  ار  نیا  تسا ، يوق  رایسب  و  هدیشک ، دوخ  يوس  هب  اوه  زا  ار  هرایط  هکلب  هدیشک ، دوخ 

تالّسوت تافّرشت و 

ضیرم يافش  هتکن 461 

هک ياهنوگ  هب  مدش ، التبم  يدیدش  يرامیب  هب  هک  مدوب  هلاس  هد  دودح  دـسیونیم : ( 698) ةادهلا تابثا  باتک  رد  یلماع  ّرح  خیش  موحرم 
ربمایپ هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  نیب  رد  نم  تاعاس  نیا  رد  موریم . ایند  زا  بش  ات  هک  دندوب  نئمطم  دندوب و  مرتسب  رانک  مناگتـسب  همه 

، تیصوصخ ود  اب  مدرک . یسوبور  اهنآ  اب  هدرک و  مالس  اهنآ  ِکی  کی  رب  مدید و  ار  مالسلا  مهیلعناماما  همه  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمرکا 
هک مراد  دای  هب  هک  نیا  زج  دنامن . مدای  هک  دندومرف  ینانخس  نم  هب  ناشیا  مدرک ، یـسوبور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  اب  یتقو  هک  نیا  یکی 

. درک اعد  میارب  مه  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  هک  تسا  نیا  مود  تیصوصخ  درک . اعد  میارب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
يرامیب نیا  رد  مسرتیم  نم ! يالوم  يا  متفگ : مدرک و  هیرگ  مدرک ، یـسوبور  مداد و  تسد  وا  اـب  مدیـسر و  ترـضح  نآ  هب  یتقو  نوچ 

نوچ سرتن ! دومرف : نم  هب  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  مسرن . لمع  ملع و  زا  مبولطم  تیاهن  هب  مریمب و 
بحاص ترـضح  نآ ، زا  سپ  تشاد . یهاوخ  ینالوط  يرمع  دـهدیم و  افـش  ار  وت  دـنوادخ  هکلب  يوریمن ، اـیند  زا  يراـمیب  نیا  رد  وت 

دش و فرطرب  مايرامیب  لاح ، نامه  رد  مدیشون و  نآ  بآ  زا  نم  داد و  متـسد  هب  ار  ياهساک  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا - 
، زور دنچ  زا  سپ  و  متفگیمن ، يزیچ  نم  اّما  دندرک ، بّجعت  یگمه  متسشن . مناگتـسب  روضح  رد  متـساخرب و  مرتسب  زا  ًاروف  متفرگ . افش 

. مدرک نایب  ار  میافش  مالسلا و  مهیلعنیموصعم  اب  متاقالم  ِنایرج 
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یلقره ِيافش  هتکن 462 

لاس ره  هک  دـمآرد  یلَمُد  مپچ  نار  يور  یناوج  نامز  رد  تسا : هدرک  لقن  ( 699) ِیْلقَرِه نسح  نب  لیعامسا  رسپ  نیدلا  سمـش  زا  یَلبِرا 
هعجارم دادـغب  هّلح و  ناکـشزپ  هب  سوواط ، نب  دیـس  تطاسو  اب  دوب و  هدـش  نم  ناوارف  یتحاران  ثعاـب  درکیم و  كرچ  راـهب  لـصف  رد 
ترایز زا  سپ  مدش . هدنهانپ  نییرکسع  مرح  هب  متفر و  اّرماس  هب  ناکـشزپ  زا  دیماان  دریمیم . رامیب  دوش ، یحارج  رگا  دنتفگ : همه  مدرک .

رد ات  مدـش ، فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماـما  نماد  هب  تسد  متفر و  كراـبم  بادرـس  يوس  هب  مالـسلا  اـمهیلعماما  ود  نآ 
نیرخآ يارب  مداد ، ماـجنا  هلجد  دور  رد  هک  یلـسُغ  نیرخآ  زا  سپ  مدـنام و  يزور  دـنچ  مریگب . ار  میافـش  منیبـب و  ار  مناـمز  ماـما  اـجنآ 
هچراپ اب  سابل ، رب  هوالع  نانآ  زا  یکی  دندشیم . جراخ  رهـش  زا  هک  مدید  راوس  دـنچ  رهـش ، هزاورد  رانک  متـشگ . یمزاب  رهـش  هب  ترایز 

ماـما  » راوس نآ  مداد . ار  مالـس  باوج  نم  دـندرک و  مالـس  نم  رب  شناـهارمه  دوب . هدـناشوپ  ار  شیوخ  تروص  هیفچ ، هیبش  یـصوصخم 
ترـضح يرآ ! متفگ : نم  يدرگرب ؟ شیوخ  رهـش  هب  یهاوخیم  ادرف  وت  ایآ  دومرف : نم  هب  فیرّـشلا » -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  ناـمز - 

اهبرع متفگ  دوخ  شیپ  دـیوگیم : یْلقَرِه  تسا ؟ هدـش  وت  یتحاران  ثعاب  ردـق  نیا  هک  تسا  یمخز  نامه  نیا  منیبب . ات  اـیب  ولج  دومرف :
لیام لیلد  نیمه  هب  تسا ، هدشن  کشخ  زونه  منهاریپ  ماهدرک و  لسغ  هزات  هک  مه  نم  دـننکیمن و  ار  تساجن  تراهط و  تیاعر  ًالومعم 

روط نامه  دیشک و  دوخ  فرط  هب  تفرگ و  ار  متسد  ترضح  نآ  متفر . ولج  مدرک و  تعاطا  لاح  ره  هب  اّما  دنزب . مندب  هب  تسد  وا  مدوبن 
شکرابم تسد  دیشک و  تسد  ار  میاپ  مخز  هقطنم  ات  هناش  زا  شکرابم  تسد  اب  هک  ياهنوگ  هب  دش ، مخ  دوب ، هتسشن  بسا  نیز  يور  هک 

يا یتفاـی  تاـجن  تفگ : نم  هب  باـطخ  دوـب ، شهارمه  هک  يدرمریپ  مدرک . ساـسحا  يدـیدش  درد  هک  داد  يراـشف  دیـسر ، مخز  هب  هک 
مه متفگ : خساپ  رد  دسانشیم ، مسا  هب  ار  نم  هنوگچ  هک  مدرک  بّجعت  هک  نیا  نمض  نم  یلقره ! نسح  نبا  لیعامسا  رـسپ  نیدلا  سمش 

شلاـبند هب  هک  تسوـت  ناـمز  ماـما  ناـمه  نیا  تفگ : نم  هـب  باـطخ  درمریپ  نآ  میراگتـسر . هتفاـی و  تاـجن  هَّللا  ءاـش  نا  اـم  مـه  اـمش و 
هب مه  نم  درک و  تکرح  وا  مدیـسوب و  ار  شیاپ  نار  مدرک و  لغب  ار  وا  دوب ، بسا  رب  راوس  هک  لاح  نامه  رد  متفر و  ولج  نم  یتشگیم .

: دومرف ترـضح  نآ  هرابود  موشیمن . ادـج  وت  زا  زگره  هن ! متفگ : نم  درگرب ! دومرف : نم  هب  باطخ  ترـضح  نآ  مداـتفا . هار  هب  شلاـبند 
باطخ درمریپ  نآ  اج  نیا  رد  میآیم . تهارمه  هب  هک  مدرک  ضرع  مدرک و  رارصا  مه  زاب  نم  یلو  يدرگرب . هک  تسا  نیا  رد  تحلـصم 

وا ِدـیدهت  اب  ینکیم !؟ تفلاخم  وت  مه  زاب  يدرگرب ، هک  درک  رما  وت  هب  راب  ود  وت  ماما  یـشکیمن ؟ تلاـجخ  لیعامـسا ! يا  تفگ : نم  هب 
نم هب  دنتـشگرب و  دنتفر ، هک  مدق  دنچ  زا  سپ  اّما  دنداد ، همادا  تکرح  هب  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  مدرک و  فّقوت 

شروضح هب  یتقو  دـبلطیم ، روضح  هب  ار  وت  یـسابع  هفیلخ  رـصتنملا ، رفعجوبا  ًاـمتح  يدیـسر ، دادـغب  هب  یتـقو  دـندومرف : هدرک و  هّجوت 
ضَوِع نب  یلع  يارب  ياهمان  وگب ، سوواط  نب  دیـس  یـضر ، ام  دنزرف  هب  نکن و  تفایرد  لوپ  وا  زا  دـهدب ، لوپ  وت  هب  تساوخ  يدیـسر و 

(700 .) دهدب وت  هب  یهاوخیم  هچ  ره  مینکیم  شرافس  ضَوِع  نب  یلع  هب  ام  دنک . یفّرعم  ار  وت  دسیونب و 
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فرـصم مه  يدایز  هنیزه  هجلاـعم  يارب  مدرک و  هعجارم  کـشزپ  هب  مدـش . ریـساوب  ضرم  راـتفرگ  دـیوگیم : یـشاش  فسوی  نب  دّـمحم 
زا متشون و  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  هب  ياهمان  لیلد  نیمه  هب  تشاذگن ، يریثأت  چیه  ءاود  اّما  مدرک ؛
وت رب  افش  تیفاع و  سابل  دنوادخ  دوب : هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  فیرـش  ياهمان  دنک . اعد  میارب  هک  متـساوخ  ترـضح  نآ 

مندب مخز  متفرگ و  افـش  هک  تشذـگن  نم  رب  مه  هعمج  کی  اعد ، نیا  زا  سپ  دـهد . رارق  ام  نیـشنمه  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دـناشوپب و 
هک افـش  نیا  درادـن و  ییاود  چـیه  یتشاد ، وت  هک  يدرد  نینچ  ناکـشزپ  رظن  زا  تفگ : دوب ، کـشزپ  هک  مناتـسود  زا  یکی  تفاـی . ماـیتلا 

(701 .) تسین ادخ  فرط  زا  زج  یتفرگ ،
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ام يارب  تسا ، لّـصفم  هک  ار  هفـشاکم  ود  تسا  نارهت  رـضاح  رـصع  ياـملع  زا  هک  يدورهاـش  رفعج  دیـس  جاـح  مالـسالا  تجح  باـنج 
مالسلا هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  ییارحـص  رد  هک  مدید  باوخ  دورهاش  رد  یبش  : » دومرف منکیم . رکذ  ار  نآ  لمجم  هک  درک  تیاکح 

، مدش کیدزن  نوچ  مسوبب ، ار  شتسد  ترایز و  ار  شلامج  هک  متفر  ولج  دناهداتسیا ، تعامج  زامن  هب  ایوگ  دنراد و  فیرشت  یتعامج  اب 
مدش رادیب  نوچ  تسادیپ ، شیامیـس  زا  يراوگرزب  راقو و  لامج و  ِراثآ  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  هب  لصّتم  هک  مدـید  ار  يراوگرزب  خـیش 

، متفاین متفر ، دهشم  هب  وا  نتفای  یپ  رد  تسا ، نامز  ماما  ام  ِيالوم  هب  طوبرم  کیدزن و  دح  نیا  ات  هک  تسیک  مدرک  رکف  خیـش  نآ  هرابرد 
درم نیا  مدیـسرپ : مدید . سیردت  هب  لوغـشم  هیـضیف  هسردم  تارجح  زا  ياهرجح  رد  ار  وا  مدش ، فرـشم  مق  هب  مدیدن ، مدـمآ  نارهت  رد 
یک دندومرف : دندرک و  يدایز  ِدّـقفت  مدـش ؛ فّرـشم  شتمدـخ  تسا ؛ يزیربت  ياقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  ینّابر  ملاع  دـنتفگ : تسیک ؟
یبش ات  مدوب . هدید  باوخ  رد  ار  وا  هک  متفای  نانچ  مدومن و  رایتخا  ار  شتمزالم  سپ  دنهاگآ . هیضق  زا  هتخانـش  هدید و  ارم  ایوگ  يدمآ ؟
یهلا میظع  ِشرع  ریز  ات  هتفر و  نیب  زا  اهباجح  هدوشگ و  نم  يور  هب  نامـسآ  ِياهرد  مدید  يرادیب  باوخ و  نیب  رد  رحـس  کیدزن  هک 

وا هب  تسا . تاجانم  عّرضت و  لوغشم  هتفرگ و  تونق  هب  تسد  هداتـسیا و  هک  مدید  ار  اقآ  داوج  ازریم  جاح  داتـسا  موحرم  سپ  منیبیم ، ار 
زا یکی  متفر ، هناخ  رد  هب  متساخرب و  هتـشگ ، هّبنتم  هدینـش و  ار  هناخ  رد  ندیبوک  ِيادص  هک  مدومنیم  بّجعت  وا  ماقم  زا  و  متـسیرگنیم ،
(702 !) تفر ایند  زا  اقآ  دهد ، تربص  ادخ  تمالس  ترس  تفگ :  تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ ، اقآ ! لزنم  ایب  تفگ : هک  مدید  ار  ناشیا  نیمزالم 

راضتحا ماگنه  رای  ِرادید  هتکن 465 

اــضر دّـمحم  اـقآ  باـنج  راوـگرزب  فراـع  لاوـحا  رد  ( 703) راـثالا رثاـملا و  فیرــش  باـتک  رد  یغارم  لـضاف  نـسح  دـّـمحم  موـحرم 
دوخ ناکیدزن  هب  گرم  کیدزن  تفای . تافو  نارهت )  ) هفالخلاراد رد  تسا ، يرجه  هک 1360  لاسما  هک : تسا  هدروآ  هللا  همحرياهشمق 

(704 (؟! دیدید دناهداتسرف  نم  يراوس  ِيارب  مالسلا  هیلعبحاص  ترضح  هک  ار  يدیفس  بسا  ایآ  هک : دوب  هتفگ 

نامز ِرضخ  هتکن 466 

مه ام  دـهدیم و  ام  هب  ار  ماما ) مهـس  ) هبجاو قوقح  تسا ، نم  اب  شباتک  باسح و  دراد و  يرـصتخم  یبساک  مق  رد  اـم  ِناتـسود  زا  یکی 
تسیابیم يرصتخم  غلبم  هک  میدرک  باسح  ار  شماما  مهس  راهان  زا  دعب  درک ، توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  ام  لبق  لاس  ود  مینکیم . فرصم 

، مربیمن ار  شمـسا  تسا ، یکاپ  درم  مدرک . وا  هب  جـح  هرابرد  شرافـس  يرادـقم  زین  نم  متـسه . جـح  مزاـع  تفگ  سپـس  تخادرپیم .
بـش هک  هفرع  زا  دعب  هک  تسا  نیا  شعقاو  تفگ : ياهدـید ؟ هچ  متفگ : تشگرب . تفر و  دـشابن . یـضار  مه  دـیاش  منکیمن  مه  یفرعم 
هدایپ نیشام  زا  میسرب . میناوتیمن  رعشم  هب  مدید  هک  دوب  یبیجع  کیفارت  نانچ  نآ  میدرک . تکرح  رعـشم  دصق  هب  تافرع  زا  دش ، رعـشم 

اهنیشام هک  منزب  رود  هدروخکی  ات  متفر  پچ  تمس  هب  هاگآدوخان  منک  تکرح  نیشام  ریسم  رد  نیشام و  هارمه  هک  نیا  ضوع  مدش و 
هن تسین ، يربخ  چـیه  هک  مدـش  فرحنم  يردـق  هب  متـسه ، ینابایب  کـی  رد  مدـید  هبترم  کـی  هک  متفر  هار  يرادـقم  دـننک . متیذا  رتمک 

دوب انب  رگا  ایادخ ! مدرک : ضرع  اج  نامه  رد  نیدتم ) رایسب  دنتسه و  تایح  دیق  رد  اقآ  نیا   ) هدنرپ يادص  هن  مونـشیم و  نیـشام  يادص 
ترـضح هب  لسوتم  میتسه . ناتدوخ  هناخ  رئاز  جح ، میاهدمآ  ام  میدرمیم  میدنامیم و  نامدوخ  لحم  رد  بوخ  میریمب  نابایب  نیا  رد  هک 
یـسراف نابز  هب  مدـید . مدوخ  یمدـق  دـنچ  رد  ار  یبرع  درم  کـی  هک  دـش ، کـیرات  رتشیب  مه  اوه  راد ، ریگ و  تلاـح و  نیمه  رد  مدـش ،

اجنیا یلو  مناـسرب  رعـشم  هب  ار  مدوـخ  اـت  مدرک  جـک  ار  مهار  مشاـبن  کـیفارت  ریگ  هک  نیا  يارب  نم  مـتفگ : ینکیم ؟ هـچ  اـجنیا  تـفگ :
قحلم ورب  تفگ : مدید . ار  اهنیشام  اههلفاق و  اهناوراک و  همه  هبترم  کی  متفر  شرس  تشپ  يرادقم  ایب ، نم  رس  تشپ  تفگ : ماهدیـسر .
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لعفنم يردق  هب  تلاح  نامه  رد  تفرگ ؟ ارم  تسد  هک  دوب  یـصخش  هچ  دوب ؟ یک  نیا  مدمآ : دوخ  هب  هبترم  کی  مدش ، قحلم  متفر  وش .
نافعضتسم عفن  هب  ار  یتشک  هک  تسا  نامز  رضخ  نامه  نیا  مدیدن . يربخ  مه  دعب  مدرکن ، فرصت  نیا  تیونعم و  نیا  هب  هجوت  هک  مدوب 

زا تسا  ياهیـضق  کی  طقف  نیا  دنرادرب . ار  دوخ  جنگ  ًادعب  ات  دنکیم  اپرب  نامیتی  عفن  هب  ار  راوید  دنیبیمن ، سک  چیه  دـنکیم و  خاروس 
(705 .) دنامب راگدای  هب  دوخ  زا  دعب  ات  سیونب  يرتفد  رد  ار  نیا  متفگ : وا  هب  تسا . فورعم  یکاپ  هب  هک  مناتسود 
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رد یباتیب  هطساو  هب  هرخألاب  درکیم و  یباتیب  یلیخ  شرسمه  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ِرسپ  ود  توغاط  ِنامز  رد  هک  ناگرزب  زا  یکی 
نالا درم  نز و  نیا  دش . ادـیپ  سردوز  ِيریپ  نز ، نیا  رد  ینعی  داد ، تسد  زا  ًابیرقت  مه  ار  دوخ  یناوج  اهمشچ و  دـش . جـلف  تبیـصم  نیا 
حبـص ِناذا  ِلّوا  ادرف  مدید  تفگیم : اقآ  نیا  دوش . نامرد  ات  دنناباوخب  ناتـسرامیب  رد  دنربب و  نارهت  هب  ار  نز  نیا  هک  دش  انب  دنتـسه . مه 

تقایل اّما  منک ، ادیپ  لّسوت  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  هب  متفر  مدش  نارگن  يردق  دنتـسرپرسیب ، مه  اههّچب  دنربب ، ار  مرـسمه  دنتـسه  ایهم 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  اقآ  هک  نک  یفطل  يرظن ، کی  ایادخ ! متـشاد  هضرع  ادخ  هب  مدیـشکیم و  تلاجخ  موش ، لّسوتم  مدوخ  هک  مدیدن 

نیا مناوتیمن  هک  مه  نم  اـههّچب ، نیا  ِیتسرپرـسیب  نز و  نیا  ندوب  جـلف  تسا ؛ هدـننک  تحاراـن  اـم  ِعضو  ینیبیم  دـننکب . تیاـنع  اـم  هب 
مدید تقو  کی  بش  ِفصن  دوب . نیمه  مَنامز  ِماما  هب  لّسوت  مدز . فرح  ادخ  اب  طقف  متفگن  يزیچ  دـیوگیم : منک . یتسرپرـس  ار  اههّچب 
مَنامام اباب ، تفگ : دمآ و  ولج  متـشاد  کچوک  ِرتخد  کی  نییاپ ، مدمآ  تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ  دش . دنلب  ادص  رـس و  دش و  نشور  اهغارچ 
هوـالع هب  هدـش ، ناوـج  هتـشگرب و  مه  وا  سردوز  يریپ  تسا ، ملاـس  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا ؛ ملاـس  هـک  مدـید  مـتفر  وـلج  دـش ! بوـخ 

قاطا هعفد  کی  مدوب ، هدـیباوخ  قاطا  رد  اـهنت  تفگ : درک و  فیرعت  نینچ  ار  هیـضق  نز  ِدوخ  ًادـعب  دـش . ملاـس  بوخ و  مه  شیاهمـشچ 
یباتیب رگید  هک  یطرش  هب  زیخرب  دومرف : درک و  نم  هب  ور  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  هَّللا -  ۀیقب  ترضح  ِسّدقم  ِرون  دش ، نشور 

نم هک  مدـش  هّجوتم  تقو  کی  دـندرب . فیرـشت  ات  هناخ  برد  متفر  اقآ  ِهارمه  هب  مه  نم  دـندمآ و  نوریب  قاطا  زا  اقآ  مدـش ، دـنلب  ینکن !
میـشاب هتـشاد  ار  ییاقآ  نینچ  ام  یتقو  تشگرب . مه  وا  ِیناوج  تشگرب ، اهمشچ  دـش ؛ ملاس  ینعم  مامت  هب  دوب  جـلف  هک  ینز  متـسه . ملاس 

(706 .) میتسه هّجوت  یب  مه  ام  همه  ًاقاّفتا  میشاب و  هّجوتیب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  هب  هک  تسا  فیح 

مولعلارحب هتکن 468 

زا هیرـشع و  ینثا  ياملع  ناگرزب  زا  دلوملا ، يرئاح  فجن ، نکاس  ییابطابط ، يدرجورب  دّـمحم  دیـس  نب  یـضترم  دیـس  نب  يدـهم  دـیس 
ریبک رفعج  خیش  موحرم  هک  اجنآ  ات  هدوب ، فرتعم  شماقم  ّولع  هب  يو  رصع  ِياملع  همه  هک  تسا  یتیـصخش  تسا . هیماما  ِياهقف  ناگرزب 

ترـضح اب  شتاـقالم  وا و  تاـمارک  هک  تسا  یناـسک  زا  يو  تسا . هدرکیم  كاـپ  ار  وا  شفک  ِكاـخ  ءاـطغلا -  فشاـک  هب  فورعم  - 
ِلاس 1155 رد  يو  تسا . هدرک  رکذ  تمصع  تقاثو و  نیب  ار  وا  هجرد  لاجر ، باتک  رد  یناقمام  موحرم  تسا . رتاوتم  مالسلا  هیلعتّجح 
رد یهن  رما و  عامتجا  یثارم ، رد  تایرـشع  اـنثا  زا : تسا  تراـبع  وا  ِتاـفیلأت  تسا . هتـشذگرد  فرـشا  فجن  رد  لاس 1212  هب  دـّلوتم و 

رحب دیس  يزور  دومرف : یساملس  نیدباعلا  نیز  ّالم  ( 707 .) مارحلادجـسم هّکم و  خیرات  لوصا و  رد  ۀئاربلا  ۀلاصا  هقف ، رد  ةزوجرا  لوصا ،
ندینش ابرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  هچ  درک : همزمز  ار  تیب  نیا  دش و  فجن  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رّهطم  مرح  دراو  مولعلا 
مالسلا هیلعيدهم  ِترضح  مدش ، مرح  ِدراو  هک  یماگنه  دومرف : مدیسرپ ، نآ  ِندناوخ  ِببس  زا  ندینش  ادخ  ِنخس  ندرک ، هراظن  تَخُر  هب 

دراو نوچ  مدناوخ . ار  تیب  نیا  مدینـش ، ار  ترـضح  نآ  يادص  نوچ  دندومنیم ، توالت  نآرق  دـنلب ، ِيادـص  اب  رـس  ِيالاب  هک  مدـید  ار 
(708 .) دنتفر نوریب  مرح  زا  هدومن و  كرت  ار  نآرق  تئارق  مدش ، مرح 
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همّـالع دـندوب ، تکرح  رد  ـالبرک  ِفرط  هـب  وـس ، ره  زا  ناراوـگوس  ِجوـم  دوـب و  ییاروشاـع  زور  دـنیوگیم : موـلعلارحب  همـالع  هراـبرد 
ِکبس ینز و  هنیـس  هتـسد  هک  دندیـسر  جیریوط  هّلحم  هب  دندرک . تکرح  نارادازع  ِلابقتـسا  هب  باّلط ، زا  یهورگ  ِهارمه  هب  زین  مولعلارحب 

، یملع یعامتجا و  ِتیعقوم  نس و  ِتلوهک  نآ  اب  ناهگان  دندیـسر ، نانآ  هب  شَناهارمه  همّالع و  هک  یماگنه  دوب . روهـشم  ناش  ینزهنیس 
باّلط املع و  تخادرپ . ندز  هنیس  هب  ریذپانفصو  يروش  اب  نانز  هنیس  فص  رد  دوشگ و  ار  شیوخ  هنیس  هداهن ، يرانک  هب  ار  دوخ  ِسابل 

زا صاوخ  زا  یکی  يراوگوس ، ِنایاپ  زا  سپ  دندشن . ّقفوم  دوش ، دراو  وا  رب  ياهمدص  ادابم  هک  دنوش  وا  راک  ِعنام  ات  دندرک  شالت  هچ  ره 
ندیسر اب  هک  تسا  نآ  تقیقح  دومرف : هماّلع  دیدش ؟ هناصلاخ  كاپ و  تاساسحا  راچد  نانچ  امش  هک  دمآ  شیپ  يدادیور  هچ  دیسرپ : وا 

ِهوبنا ِنایم  رد  هنهرب ، ِياپ  رس و  اب  یمارگ  نآ  مدید  داتفا و  مالسلا  هیلعرصع  ماما  اهلد ، ِبوبحم  هب  ممـشچ  هاگان  هب  ناراوگوس ، هتـسد  هب 
یلاح هب  ارم  هرظنم  نآ  تهج  نیمه  هب  دنزیم ؛ هنیس  رس و  هب  رابکشا  ینامـشچ  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  شیالاو  ردپ  ِگوس  رد  نانز ، هنیس 

(709 .) متخادرپ يراوگوس  هب  دوعوم  هلبق  دوصقم و  هبعک  ِربارب  رد  تفر و  مفک  زا  رارق  هک  تخادنا 

رگید یفّرشت  هتکن 470 

، مدناوخیم زامن  مولعلارحب  دیـس  بانج  اب  مالـسلا  امهیلعنییرکـسع  مرح  رد  دومن : لقن  یـساملس  نیدباعلا  نیز  اّلم  دـنوخآ  ینّابر ، ملاع 
نیا زا  ام  همه  تساخرب . دعب  درک و  فّقوت  یکدنا  هک  دمآ  شیپ  شیارب  یتلاح  دزیخرب ، تساوخ  مّود  ِتعکر  دّهـشت  زا  دـعب  ناشیا  یتقو 

ار اذغ  هرفس  لزنم ، رد  یتقو  هرخالاب  دنک . لاؤس  درکیمن  تأرج  مه  یسک  میتسنادیمن و  ار  فّقوت  نآ  ِّتلع  میدوب و  هدرک  بّجعت  راک 
ۀیقب ترضح  دندومرف : مولعلارحب  همّالع  دننادب ، دمآ ، شیپ  امـش  يارب  زامن  رد  هک  ار  تلاح  نآ  ّرـس  دنهاوخیم  نایاقآ  متفگ : دنتخادنا ،

هب دیدید  هک  یتلاح  ناشیا ، ِینارون  ِلامج  هدهاشم  زا  اِذل  دندش ، رهطم  مرح  لخاد  ناشراوگرزب  ردپ  هب  ندرک  مالس  يارب  مالسلا  هیلعهَّللا 
نطاب و يافص  رب  تلالد  هک  دناهدرک  رکذ  مولعلارحب  همالع  يارب  يرایسب  ِتافّرشت  ( 710 .) دندش جراخ  اجنآ  زا  هک  نآ  ات  داد ، تسد  نم 

. تسا هدمآ  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  هَّللا  تیآ  هتشون  ناسحلا  يرقبع  باتک  رد  ناشیا  تافّرشت  دراد . ناشیا  تلزنم  ماقم و 

زود هنیپ  میرک  دیس  هتکن 471 

تاداس زا  نوچ  درکیم و  شاعم  رارما  هار  نیا  زا  دوب و  لوغـشم  يزود  هراپ  يزود و  هنیپ  هب  نارهت  ِرازاب  زا  ياهشوگ  رد  يدومحم  میرک 
هیلعنیـسحلا هَّللادبعابا  ترـضح  تحاص  هب  ماش  حبـص و  ره  رد  موادم  تالّـسوت  هار  زا  هک  يدرمگرزب  دنتفگیم . میرک  دیـس  ار  وا  دوب ،

تافّرـشت زا  یکی  کنیا  دوب و  هداد  رارق  رادـید  هدـعو  وا  يارب  یگتفه  روط  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  هک  دوب  هدیـسر  یماـقم  هب  مالـسلا 
هک یلاح  رد  زین  میرک  . دوب هتسشن  میرک  دیـس  رانک  رد  دوب و  هدروآ  فیرـشت  وا  هزاغم  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دیناوخب : ار  وا  زیگناروش 
وا هب  ترـضح  وگ  تفگ و  نیح  رد  دوب . هتـشگ  نآ  نتخود  لوغـشم  هتفرگ و  تسد  هب  ار  یـشفک  هراپ  دوب ، ترـضح  نآ  اب  وگتفگ  وحم 
هب تـّنم ! لاـمک  اـب  ناـج ! اـقآ  دوـب : هـتفگ  تقادـص  يور  زا  هلـصافالب  وا  و  ینکیم ؟ ریمعت  مـه  ارم  شفک  اـیآ  مـیرک ! دیــس  دـندومرف :

دیـس و  يزودیم ؟ مه  ار  ام  شفک  ایآ  دـندوب : هدومرف  ترـضح  رگید  یقیاقد  مزودـب . ار  شفک  نیا  دـیاب  ادـتبا  ماهداد ، لوق  نوچ  ! مشچ
تقاط رگید  میرک  دیس  دندوب و  هدرک  رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  ترـضح  رگید  راب  شفک . نیا  زا  سپ  اّما  مراد ، ّتنم  دوب : هتفگ  هلـصافالب 

نیا میامـش ، ياپ  كاخ  رکون و  مالغ و  نم  دوب : هتفگ  هدیـسوب و  ار  شایناشیپ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  الوم  دوب و  هتـساخرب  دوب . هدرواـین 
رادربخ ار  رازاـب  هچوک و  مدرم  مه  نم  دـینک ، دوخ  هدنمرـش  ارم  دـییامرفب و  ار  دوخ  ياـضاقت  رگید  راـبکی  رگا  دـینکن ! ناـحتما  ارم  همه 

هدوـمرف دـییأت  ناـمیپ ، لوـق و  هب  دّـهعت  رد  ار  وا  لـمع  هداد و  يرادـلد  ار  وا  ترـضح  هاـگ  نآ  دـیتسه و  نم  هزاـغم  رد  امـش  هک  منکیم 
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(711 .) دندوب

هللا همحریبارتوبا  موحرم  زا  ياهرطاخ  هتکن 472 

. دناهدروآ هاگودرا  هب  دیدج  ریسا  رفن  ای 28  دودح 27  هک  دـنداد  ربخ  اشع ، برغم و  زامن  عقوم  قارع  ربنع  ناگداپ  رد  لاس 1360  رخاوا 
اهنآ زا  یمشچ  رهز  حالطصا  هب  ات  دندرکیم  هیبنت  یباسح  دندشیم  هاگودرا  دراو  هزات  هک  ار  يدارفا  هک  دوب  نیا  اهیقارع  هویـش  ًالومعم 

زا سپ  میتفرگ  میمـصت  دنوشن ، عقاو  نایماّدـص  ِباعرا  ریثأت  ِتحت  دـننکن و  ییاهنت  ِساسحا  دایز  اهنآ  هک  نیا  يارب  ام  دنـشاب و .... هتفرگ 
نانطومه روضح  هّجوتم  دراو  هزات  ِناردارب  ات  میناوخب  دـنلب  يادـص  اب  ار  رهگ .»... رپ  زرم  يا  ناریا  يا   » دورـس یعمج  هتـسد  ِروط  هب  زامن 

هتـسد دـیدش  هیبنت  کی  دوز  حبـص  ادرف  مینکب  ار  راـک  نیا  رگا  هک  میتسنادیم  هّتبلا  دـننکن . ییاـهنت  ساـسحا  دنـشاب و  هاـگودرا  رد  دوخ 
هب یثعب  لدگنس  رایسب  ِنارسفا  زا  یکی  طّسوت  زور  نامه  ِيادرف  میدرک و  یلمع  ار  نامدوخ  میمـصت  همه  نیا  اب  تسام . راظتنا  رد  یعمج 
ات دوب و  هتشاذگ  دراو  هزات  ناتسود  هیحور  رد  یبوخ  ِرثا  میتشاد ، راظتنا  هک  روط  نامه  راک  نیا  اّما  میدروخ . کتک  تّدش  هب  دومحم  مان 

دودح 19 هک  دوب  ربکایلع  مان  هب  يدیـشر  رایـسب  ردارب  رفن ،  27 نیا 28 -  ِنیب  رد  دوب . هدرک  یثنخ  ار  نایمادص  ِياهدـیدهت  يدایز  ِّدـح 
هداد و هجنکـش  ار  وا  ياهزادـنا  هب  یقارع  نارودزم  اّما  دوب . نیریاس  زا  رتلاحِرـس  رایـسب  تشاد و  نزو  ولیک  ای 80  ًابیرقت 70  نس و  لاـس 
. دش راچد  دیدش  درد  لد  هب  دیـسر و  ولیک  دودـح 28  هب  وا  ِنزو  هک  دوب  هتـشذگن  هاگودرا  هب  وا  ِدورو  زا  لاسکی  زونه  هک  دـندرک  هیبنت 

رگید ناردارب  اذـِل  دـیبوکیم . نیمز  راوید و  رد و  هب  ار  دوخ  درد  تّدـش  زا  راـیتخا  یب  دـشیم ، عورـش  وا  درد  لد  یتـقو  هک  ياهنوـگهب 
تـسه مداـی  دـسرن . ... یبیـسآ  وا  هب  اـت  دـنتفرگیم  ار  وا  رـس  اـپ و  تـسد و  مـکحم  درد ، عورـش  ضحم  هـب  دـندوب و  شبظاوـم  هـشیمه 

هزور مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ِياهتبیـصم  داـی  هب  دـنناوتیم  هک  یناتـسود  ار  رفـص  رخآ  ههد  میدرک  داهنـشیپ  اـم  نیعبرا ، ِياـهیکیدزن 
رازه و دودـح  هک  ناردارب  همه  نیعبرا  زور  دـننک . يراددوـخ  راـک  نـیا  زا  فیعـض  یلیخ  ضیرم و  دارفا  هـک  میدوـمن  دـیکأت  دـنریگب و 

زور نامه  ِيادرف  تسا . فصو  لباق  ِریغ  هک  دـش  مکاح  هاگودرا  رد  یبیجع  يونعم  ياـضف  کـی  دـنتفرگ و  هزور  دـندوب  رفن  دـصراهچ 
ار مدوخ  ًاروف  نم  دناهدرب . هاگودرا  ناتسرامیب  هب  ار  وا  هدش و  عورش  ربکا  یلع  درد  لد  دنداد  ربخ  هک  دوب  هدزاود  ای  هدزای  تعاس  دودح 

ًابیرقت مه  وا  دناهتفرگ و  ار  وا  ياپ  تسد و  مکحم  يرفن  دـنچ  مدـید  مدـناسر . دـندیمانیم  ناتـسرامیب  ار  نآ  حالطـصا  هب  هک  یلّولـس  هب 
کی هب  ار  وا  میتفرگ  میمـصت  دـندش ، دـیماان  ربکا  یلع  درد  لد  ندـش  تکاس  زا  هاگودرا  لدگنـس  نارومأـم  یتقو  تسا . هداـتفا  لاـحیب 

ای تعاس 5/3  دودح  دننکیم .... یگدیسر  وا  هب  رتهب  اجنآ  هک  میدش  لاحشوخ  راک  نیا  زا  ام  دننک . لقتنم  هاگودرا  جراخ  رد  ناتسرامیب 
لامتحا هجو  چیه  هب  هک  دیـسر  شوگ  هب  نلاس  ینامیـس  نیمز  يور  هب  يزیچ  نتخادنا  يادـص  دـش . زاب  دـنب  رد  ناهگان  هک  دوب  رـصع   4

ناسنا ًاعقاو  میدش . وربور  وا  ناج  یب  ندـب  اب  میتفر  رتکیدزن  یتقو  یلو  دـناهتخادنا  نیمز  هب  هک  تسا  ربکا  یلع  ندـب  نیا  هک  میدادیمن 
لاح ره  هب  دنتخادنا . نلاس  هب  ار  وتپ و ... ددع  دنچ  ای  سابل  يرادقم  میدرکیم  لایخ  ام  دـشیم . هناوید  یلدگنـس  تواقـش و  همه  نیا  زا 

هب عورـش  رایتخا  یب  دوب  هداتفا  اجنآ  رد  کشخ  بوچ  لثم  تشادن و  یتکرح  هنوگ  چیه  هک  دـندش  وربور  ربکا  یلع  ندـب  اب  اههچب  یتقو 
کی ار  هاگودرا  دوب . هدروآرد  ار  ناردارب  همه  هلان  هنحـص ، نیا  ندید  دندرب . لّولـس  فرط  هب  دندرک و  دـنلب  ار  وا  رفن  ود  دـندرک . هیرگ 

هاگشیاسآ رد  میدوب . هرامـش 3  هاگـشیاسآ  رد  ام  بش  نامه  دـندرک . ربکا  یلع  يافـش  يارب  اعد  هب  عورـش  همه  تفرگ . ارف  متام  هچراپ 
زا ناهگان  دوب  دّمحم  شمسا  هک  ناردارب  زا  یکی  دوب . هداتفا  یبیجع  قافتا  حبـص  ناذا  زا  لبق  دوب ، ام  زا  دعب  هاگـشیاسآ  ود  هک  هرامش 5 

هیلعنامز ماما  اقآ ! جاح  : » دیوگیم دنکیم و  رادیب  دوب ، دیهـش  ردپ  يدرمریپ  هک  ار  دوخ  ِياهیلّولـس  مه  زا  یکی  دوشیم و  دنلب  باوخ 
یلع میتسه ، هاگودرا  قرش  هاگشیاسآ  رد  ام  رادیب ؟ ای  یباوخ  ییوگیم ؟ هچ  دّمحم  : » دیوگیم درمریپ  دنداد .» افـش  ار  ربکا  یلع  مالـسلا 

هک دوشیم  مولعم  حبـص  ادرف  اقآ ! جاح  : » دـیوگیم دّـمحم  تسا »؟ هتفاـی  افـش  ربکا  یلع  هک  ییوگیم  اـجک  زا  هاـگودرا ، برغ  رد  ربکا 
. دنریگب رامآ  اهیثعب  ات  دنتـسشنیم  طخ  هب  ناردارب  همه  دـندرکیم و  زاب  ار  هاگـشیاسآ  ِياهرد  ًالومعم  اهحبـص  هن »! ای  میوگیم  تسار 
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یلع هک  یلّولـس  ِفرط  هب  تیعمج  همه  مدید  دش ، مامت  يریگرامآ  هک  رابنیا  یلو  دندشیم . قّرفتم  اههّچب  دـشیم ، مامت  هک  يریگرامآ 
هب تعرـس  هب  مه  ام  تسا . هداد  افـش  ار  ربکا  یلع  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  دندزیم  دایرف  همه  دندرب . موجه  دوب ، يرتسب  اجنآ  رد  ربکا 

ِلثم دوبن . يربخ  لاحیب  هدیرپ و  گنر  نآ  زا  رگید  هدـش و  ضوع  وا  هرهچ  یلو  دوب  دوخ  رتسب  رد  ربکا  یلع  میتفر . لّولـس  نامه  ِتمس 
شیپ هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندیـسوبیم و  ار  وا  دـنتفرگیم ، شوغآ  رد  ار  ربکا  یلع  اههّچب  دوب . باداش  شاّشب و  تراسا ، ِلّوا  ياـهزور 
ِيارب یثعب  ِنارومأم  ِدوخ  یّتح  دنتـشادن . يراک  مه  اهنآ  دـماشیپ  نیا  رد  یلو  دـندادیمن . ار  رفن  هس  زا  شیب  ِعّمجت  هزاـجا  اـهیثعب  نآ  زا 

وا دنتفریم و  دوب  يرتسب  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولس  هب  یکی  یکی  دندوب و  هداتسیا  فص  هب  هدازآ  دودح 14  دندمآیم و  هنحص  ِندید 
؟ يدش بوخ  هک  دش  هچ  مدیسرپ  ناشیا  زا  متفر و  ربکا  یلع  دزن  هب  دیسر . مه  نم  هب  تبون  هرخالاب  دنتشگیم . رب  دندرکیم و  ترایز  ار 

شیپ زا  هک  دعب  وا . اب  منک  تبحص  دایز  متـسناوتن  دوبن ، ایهم  تصرف  نوچ  متفای . افـش  باوخ  ملاع  رد  دندومرف . یتیانع  بشید  تفگ : وا 
نایرج وا  تسا ؟ هدرک  ادیپ  افش  ربکا  یلع  يدیمهف  هک  يدید  هچ  باوخ  رد  وت  مدیسرپ  وا  زا  متفر و  دّمحم  ِغارـس  مدمآ  نوریب  ربکا  یلع 

ماما اقآ  زاـمن  تعکر  ود  باوخ ، زا  لـبق  بش  ره  یگلاـس   18 دودـح 17 -  زا  نم  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  درک : فـیرعت  هنوـگ  نیا  ار 
يارب اعد  مه  نآ  منکیم و  اعد  کی  طقف  مه  زامن  زا  دعب  مباوخیم و  سپـس  مناوخیم و  نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا   » دـص اب  ار  نامز 

. دش دهاوخ  لصاح  تسا ، تداعس  حالص و  یبوخ و  ریخ و  هچ  ره  دسرب ، ترضح  نآ  جرف  رگا  منادیم  نوچ  تسا . نامز  ماما  اقآ  جرف 
مدیباوخ هک  دعب  متـساوخ . مالـسلا  هیلعماما  زا  ار  ربکا  یلع  يافـش  نامز  ماما  زامن  زا  دعب  مدید  لاح  نآ  رد  ار  ربکا  یلع  بشید  یتقو  اّما 

نیا زا  نامز  ماما  اقآ  الاح  دنتفگ  نم  هب  هک  نیا  لثم  متـسه . زبسرـس  ناکم  کی  رد  هک  مدید  باوخ  رد  هک  دوب  حبـص  ناذا  ياهیکیدزن 
رتولج دیـسر . ینیـشام  مدـید  لاح  نیمه  رد  منک . ترایز  ار  ترـضح  ات  مدوب  فارطا  ِبظاوم  ّتقد  اب  نم  اذـِل  درک . دـهاوخ  روبع  لـحم 

اج نیا  هب  الاح  دنیوگیم ، دیراد ؟ ربخ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  زا  هک  مدرک  لاؤس  دندوب . هتـسشن  نیـشام  لخاد  رد  دیـس  رفن  دنچ  متفر 
مدـید مدرک  هاگن  دوخ  ِرـس  ِتشپ  هب  ناـهگان  ینیبیمن ؟ تسه  هاـگودرا  رد  هک  ار  يرون  رگم  تفگ : نم  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـمآ . دـهاوخ 
تروص هب  ییابیز  رایسب  رون  لّولس  زا  مدید  مداتفا . هار  هب  دوب  يرتسب  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولس  فرط  هب  متسه . مّوس  ِهاگشیاسآ  ِيولج 

هدش نشور  رون  نآ  زا  هاگودرا  هکلب  هاگشیاسآ و  همه  تسا و  هدش  هدیشک  دنکیم ، راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  نامسآ  فرط  هب  نوتـس  کی 
، تسا هداد  رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  ربکا  یلع  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تشذـگ ، منهذ  زا  باوخ  ملاع  نامه  رد  رایتخا  یب  تسا .
وا هب  ار  عوضوم  مدرک و  ادـص  ار  دیهـش ) ردـپ   ) اقآ جاح  هلـصافالب  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هظحل  نیا  رد  دـنهد . افـش  ار  وا  اـت  دـناهدمآ 

ترایز ار  ترضح  هک  مدوب  باوخ  رد  نم  تفگ : ناشیا  مدیسرپ . ار  نایرج  حورـشم  ربکا  یلع  دوخ  زا  تصرف  کی  ِرـس  اهدعب  متفگ . ...
زا ینکیم »! ادیپ  افش  هَّللا  ءاش  نا  : » دندومرف مباوج  رد  مالسلا  هیلعماما  دهد . افـش  ارم  ات  متـساوخ  اقآ  زا  متـشاد  درد  یلیخ  نوچ  مدرک و 
زا هک  اهزور  نامه  رد  تسه  مدای  دنتفرگ  هزور  یگمه  دعب  ِزور  اههّچب  دشن . هدید  ربکا  یلع  درد  لد  زا  يرثا  یّلک  روط  هب  خـیرات  نامه 
ات تسا  هدـش  انب  دـنتفگیم  دـندوب و  هدـمآ  اـههچب  هنیاـعم  تهج  هک  دوب  رتکد  دـنچ  اـهنآ  هارمه  دوب  هدـمآ  یتأـیه  خرـس  بیلـص  فرط 

اهضیرم هک  دندیزرو  رارصا  خرس  بیلص  نارومأم  زور  نآ  هک  همه  نیا  اب  دننک . هضواعم  ناریا  رد  یقارع  ضیرم  يارـسا  اب  ار  اهضیرم 
امـش ياـهرتکد  هب  يزاـین  میراد  ناـمز  ماـما  یتـقو   » هک دوـب  نیا  همه  لاـح  ناـبز  تفرن و  سک  چـیه  دـننک ، هعجارم  اـهنآ  ياـهرتکد  هب 

(712 !«) میرادن

فّرشت ود  رکذ   474 هتکن 473 /

موـلعلارحب يدـهم  دّـمحم  دیـس  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موـحرم  هتـشذگ  هتـسراو  ماـقم و  یلاـع  فراـع و  ِدـهتجم  هتـسجرب و  ِياـملع  زا  یکی 
وا تسا . هرس  سدقيدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  ِمّود  ّدج  ِيومع  هعیش ، ِخیرات  ِدرمگرزب  نیا  تسا . هرس  سدقيدرجورب  ییابطابط 

ِياههورگ زا  ناملسم  ِمدرم  دوب . مالسا  ِفراعم  میلاعت و  ِسّردم  هّکم  هنیدم و   ] نیفیرش نیمرح  رد  لاس  دنچ  دوب و  لوقنم  لوقعم و  ِعماج 
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هدزاود تسیود و  رازه و  لاس  رد  فرـشا  فجن  رد  راوگرزب  نیا  دـندشیم . دـنمهرهب  شرـضحم  زا  دـندزیم و  هقلح  وا  ِرود  هب  فلتخم 
هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  ِكراـبم  ِرـضحم  هب  وا  ِرّرکم  ِتافّرـشت  هتـسراو  ِملاـع  نیا  ِياـهیگژیو  زا  تفر . اـیند  زا  يرمق  يرجه 

رد دیوگ : وا  رِـشابم  درگاش و  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  خیـش  هماّلع  - 1 میزادرپیم : هنوـمن  ود  ِرکذ  هب  اـج  نیا  رد  هـک  تـسا  فیرّـشلا - 
. میتفر مالسلا  امهیلعيرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما   ] گرزب ماما  ود  فیرش  دقرم  ترایز  ِيارب  اّرماس  ِرهش  هب  مولعلارحب  همّالع  ِتمدخ 
، صوصخم بدا  بیجع و  ِيونعم  ینافرع و  ِتلاح  اب  هک  هشیمه  ِفالخ  هب  مدـید  دوش ، رّهطم  مرح  ِدراو  تساوخ  مولعلارحب  دیـس  يزور 
دزیریم و کشا  هتـشاذگرد و  هب  تروص  هداتـسیا و  مرح  ِرد  ِراـنک  زورما  تشادیمرب ، مدـق  هتـسهآ  راـقو و  اـب  دـناوخیم و  لوخد  ِنذا 

هراـظن تَخُر  هب  ندینـش  اـبرلد  وت  نآرق ز  ِتوص  تسا  شوخ  هچ  دـناوخیم : ار  رعـش  نیا  مدینـش  مداد  شوـگ  دـیوگیم ، يزیچ  هتـسهآ 
تلاح و نآ  نایرج و  دمآ و  تسد  هب  یتصرف  درک . تعجارم  هناخ  هب  دومن و  ترایز  دش و  مرح  ِدراو  سپـس  ندینـش  ادخ  ِنخـس  ندرک ،

ِربق ِرس  ِيالاب  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رمالابحاص ، میالوم  مدید  موش ، مرح  ِدراو  متساوخ  یتقو  دومرف : مدیسرپ ، وا  زا  ار  رعـش  ِندناوخ 
رحب ِتمدخ  رد  دـیوگ : هرـس  سدقیـساملس  همّالع  - 2 مدـناوخ . ار  رعـش  نآ  مدـش و  رایتخایب  دـنکیم ، نآرق  توالت  شراوگرزب  ردـپ 
دارفا هب  تشاد  هچنآ  هک  مدید  وا  زا  یّصاخ  ِمرک  دوج و  داد . لیکشت  سیردت  هزوح  هّکم  رد  ناشیا  میدش ، فّرشم  همّظعم  هّکم  هب  مولعلا 

مک هعیش  اج  نیا  دینکیم ، ششخب  هنوگ  نیا  هک  تسین  فرشا  ِفجن  قارع و  اج  نیا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  بش  کی  درکیم . ششخب 
هب دوز  ِحبـص  هک  دوب  نیا  شراک  زور  ره  و  درک ، توکـس  دیـس  میریگب ؟ یـسک  هچ  زا  دـش  ماـمت  ناـِملوپ  تبرغ  ِتیـالو  رد  رگا  تسا ،
هب باتفآ  ِعولط  ِلّوا  دناوخیم و  ار  نآ  ِبیقعت  حبص و  ِزامن  سپس  دادیم و  ماجنا  ار  فاوط  ِزامن  فاوط و  دشیم ، فّرشم  مارحلادجـسم 
وا هب  هک  بش  نآ  دـندشیم . دـنمهرهب  شرـضحم  زا  دـندمآیم و  هورگ  هورگ  مدرم  سپـس  درکیم و  لیم  هناحبـص  تشگیم ، زاـب  لزنم 
هک یتروص  رد  دنبوکیم ، ار  رد  مدینش  دعب  هظحل  دنچ  تشگزاب ، مرح  زا  هک  حبـص  ِماگنه  میروایب ، لوپ  اجک  زا  هدش و  مامت  لوپ  متفگ 

: دومرف نم  هب  درک و  تکرح  باتش  اب  مولعلارحب  دیـس  مدید  منک ، زاب  ار  رد  مورب  متـساوخیم  دوبن ؛ یلومعم  ِدارفا  ِندمآ  ِعقوم  تقو ، نآ 
دیود نوریب  دیس  تسا . بکرم  رب  راوس  يراوگرزب  ِصخش  مدید  هاگان  درک ، زاب  ار  رد  تفر و  دیس  هک  نآ  زا  سپ  مدرک ، بّجعت  نم  این !

راوگرزب نآ  امرفب ! نم  ِياقآ  يا  درک : ضرع  مولعلا  رحب  دیـس  دـش . هدایپ  راوگرزب  نآ  تفرگ و  ار  باکر  هدرک ، بدا  ِضرع  مالـس و  و 
دش راوس  بَکرم  رب  درک و  تکرح  راوگرزب  نآ  تبحص ، یتعاس  زا  سپ  تسشن . دیس  ِياج  هب  مولعلارحب  دیس  ِقاطا  رد  دش و  لزنم  ِدراو 
هب رازاب ، هب  متفر  مریگب . لوپ  هلاوح  نآ  ِقبط  هورم و  افـص و  ِرازاب  مورب  هک  داد  ياهلاوح  نم  هب  دوب ، داـش  رایـسب  تشگرب و  دیـس  تفر . و 

رگراک ورب  تفگ  دیـسوب و  مداد و  وا  هب  ار  هلاوح  تسا ، نم  ِرظتنم  هزاـغم  بحاـص  مدـید  مدیـسر  دوب . هدومرف  دیـس  هک  ياهزاـغم  ناـمه 
روط هب  دیـس  اب  ار  بلطم  هک  دـعب  میدروآ . دیـس  ِلزنم  هب  ار  جـیار  ِياهلوپ  زا  لاوج  دـنچ  دـندمآ و  مدرک  ربخ  رگراک  دـنچ  متفر  روایب !
یسک نامه  دوب ، مالسلا  هیلعيدهم  ماما  رمالابحاص  ِترضح  زا  هلاوح  وگن ! یـسک  هب  ماهدنز  ات  : » دومرف متـشاذگ ، نایم  رد  یـصوصخ 

(713 «.) دندروآ فیرشت  ام  ِلزنم  هب  بَکرَم  اب  حبص  زورید  هک 

هللا همحرینادمه  یلع  اّلم  دنوخآ  هتکن 475 

زا يرایـسب  ِتداهـش  هب  دـیزرویم . قشع  تیاهنیب  ترـضح  نآ  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلعهَّللا  ۀـیقب  ترـضح  ِیعقاو  ِنادـنمتدارا  زا  یکی  وا 
هدومرف يدورهاش  يزامن  لیعامسا  خیـش  هب  ترـضح  نآ  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدوب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تیانع  دروم  ناوارف  وا  ناگرزب ،

رمع رخاوا  رد  وا  : » دـناهدومرف راوگرزب  نآ  هرابرد  یلمآ  هداز  نسح  هَّللا  تیآ  دـیناسرب ! ینادـمه  یلع  ـالم  دـنوخآ  هب  ارم  مالـس  دـندوب :
هب هلاس  ره  راوگرزب  نآ  تفاییم .» مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رـضحم  رد  ار  دوخ  تساوخیم ، هاـگره  هک  دوب  هدیـسر  یماـقم  هب  ناـشکرابم 

فلتخم طاقن  زا  ار  مان  بحاص  نایارس  هحیدم  نارونخس و  دومرفیم و  دقعنم  نشج  مسارم  هسردم  رد  نابعش  همین  مایا  رد  زور  هس  تّدم 
یتقو مدوب ، یحادم  لوغشم  دنوخآ  موحرم  دجسم  رد  تفگیم : نادمه  یمیدق  ناحاّدم  زا  یکی  دومرفیم . توعد  مسارم  نیا  هب  روشک 
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یلو ترـضح  جرف  يارب  لّوا  ینک ، اـعد  یتساوخ  هاـگره  ینـالف ! دومرف : دـنوخآ  موحرم  هک  منک  اـعد  متـساوخ  دـش ، ماـمت  یحاّدـم  هک 
ِیعّدم هک  تسا  لاس  هاجنپ  دومرف : دندش ، وا  ِيایوج  هک  یتقو  دـندید . رّکفت  رد  نارگن و  رایـسب  ار  وا  يزور  نک ! اعد  مالـسلا  هیلعرـصع 

ِرکذ رب  راوـگرزب  نآ  ( 714 .) متحاران نیا  زا  نم  تسا ، هدادـن  ناشن  شرکون  هب  ار  دوخ  ـالاح  اـت  اـقآ  نآ  اـّما  متـسه . ناـمز  ماـما  ِيرکون 
هک مسانـشیم  ار  یناوج  : » دومرفیم دیزرویم و  دیکأت  ناوارف  مهجرف » لّجع  َو   » هارمه هب  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولص 

رّطعم ار  وا  دوجو  رساترس  هدز و  هسوب  وا  ناهد  رب  باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدیزرو  تموادم  تاولـص  رکذ  هب  نانچ 
«. مونشیم زین  رود  هار  زا  ار  وا  رطع  يوب  نم  تسا . هتخاس 

ریبعت باوخ و  هتکن 476 

رد هک  مدید  باوخ  رد  بش  کی  دنکیم : لقن  دوب ، هللا  همحرینیمخ  ماما  ِترضح  ِتیب  رد  هراومه  فرـشا ، ِفجن  رد  هک  ءاملع  زا  یکی 
ِرظتنم ترـضح  نآ  مدـید  مدرک ، هحفاصم  دناهداتـسیا ، فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ناـمز -  ماـما  مدـید  مدوب و  ماـما  ِلزنم  ِینوریب 

هب موسوم  ِنابایخ  ِفرط  هب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  ِهارمه  دـندمآ و  نوریب  ناـِشتیب  زا  هللا  همحرینیمخ  ماـما  هعفد  کـی  دنتـسه . یـصخش 
رد یلو  دوب ، يرایـسب  ِتیعمج  ناِشلابند  دـندرک و  تکرح  هدـش ، عقاو  مالـسلا  هیلعیلع  ِترـضح  ِمرح  هلبق  هیحان  رد  هک  لوسّرلا » عراش  »

دندمآ ام  ِدزن  ماما  ِفرط  زا  ناشیا  ِدنزرف   ] اقآ دمحا  جاح  مدید  ار  باوخ  نیا  نم  هک  بش  نآ  ِحبـص  تشادـن . دوجو  برع  تیعمج ، ِنیب 
، منکب يراک  مدید ، مزال  میدوب  قیفر  مه  يداش  مغ و  رد  اهنآ  اب  میتشاد و  ییاقفر  فرـشا ، ِفجن  رد  ام  نوچ  دندومرف : ماما  هک  دنتفگ  و 
هک دوب  نیا  روظنم  دمهفب و  یـسک  دنتـساوخیمن  دنورب و  فجن  زا  دنتـشاد  میمـصت  ماما  هک  دوب  نیا  عوضوم  دنـشاب . نایرج  رد  زین  اقفر 

تیوک فرط  هب  ناشیا  ترفاسم  ِنایرج  دعب  دندیسر و  ماما  ِتمدخ  هب  مایپ  نیا  ِندینـش  اب  صوصخم  ياقفر  دنـشاب و  راک  ِنایرج  رد  اقفر 
(715 (!؟ يریبعت بجع  یباوخ و  بجع  یتسارب  دندوب . ناشیا  هارمه  اقفر  نیا  هک  دمآ  شیپ  سیراپ  هب  اجنآ  زا  و 

فیلأت هزیگنا  هتکن 477 

ۀمعّنلا مامت  نیّدلا و  لامک  مان  هب  نامز  ماما  نوماریپ  یّمهم  ِباتک  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  هیقف  خیش 
یـسوم نب  ّیلع  ِتراـیز  رد  میوزرآ  نوـچ  هـک  دوـب  نآ  باـتک  نـیا  ِفیلأـت  رد  نـم  هزیگنا  : » دـسیونیم باـتک  همّدـقم  رد  ناـشیا  دراد .

دندرکیم دش  دمآ و  نم  ِدزن  هب  هک  ینایعیش  ِرتشیب  مدید  مدیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  متشگرب و  روباشین  هب  دش ، هدروآرب  مالـسلا  هیلعاضّرلا 
سپ دناهدروآ . يور  سایق ، يأر و  هب  هتشگ و  فرحنم  تسار  ِهار  زا  دنراد و  ههبـش  مالـسلا  هیلعمئاق  ماما  هرابرد  دنَناریح و  تبیغ  ِرما  رد 

قح و هب  ار  اهنآ  ات  متـسب  راک  هب  ناشیا  ِداشرا  رد  ار  دوخ  ِشـالت  مالـسلا  مهیلعراـهطا  هّمئا  مرکا و  ربماـیپ  زا  هدراو  ِراـبخا  زا  دادمتـسا  اـب 
نآ ِتهج  هب  نم  دش . دراو  ام  رب  اراخب  زا  دوب ، مق  ِنادنمشناد  زا  هک  فرش  ملِع و  لضف و  ِلها  زا  یخیش  هک  نیا  ات  منک  ییامنهار  باوص 

مجن خیـش  وا  مدوب و  وا  ِرادـید  ِقاتـشم  متـشاد و  ار  وا  ِتاـقالم  ِيوزرآ  ناـمز  رید  زا  دوب ، رادرک  تسار  رکف و  شوـخ  رادـنید و  يو  هک 
درکیم و تیاور  تلص  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  وا  ِّدج  زا  مردپ  دوب و  تلص  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  نسح  نب  دّمحم  نیدلا 

تلص نب  هَّللادبع  بلاطوبا  زا  تشاد ، هک  یتلالَج  لضف و  نآ  اب  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  دوتـسیم و  ار  شلـضف  دهز و  لمع و  ملع و 
هب ارم  یلاعتيادـخ  نوچ  سپ  دومن . تیاور  وا  زا  درک و  رادـید  ار  وا  راّفـص  نسح  نب  دّـمحم  هک  نآ  ات  دوب  یقاب  درکیم و  تیاور  یمق 

تشاد و مایِمارگ  شايردارب  هب  تخاـس و  مَبیـصن  ار  شرادـید  هک  متفگ  ساپـس  ار  وا  دـیناسر  دوـب  عـیفر  ِنادـناخ  نیا  زا  هک  خیـش  نیا 
لقن اراخب  ِگرزب  نایقِطنم  هفسالف و  زا  یکی  زا  یمالک  تفگیم ، نخس  میارب  هک  زور  کی  دومرف . ینازرا  نم  هب  ار  شیافـص  یتسود و 

. دوب هتخادنا  دیدرت  کش و  هب  ار  وا  شرابخا  ِعاطقنا  شتبیغ و  ِلوط  هطـساو  هب  دوب و  هتخاس  ناریح  مئاق  ِدروم  رد  ار  وا  مالک  نآ  هک  درک 
نآ ِتبیغ  رد  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  زا  يرابخا  هدرک و  نایب  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  ِدوجو  ِتاـبثا  رد  یلوصف  نم  سپ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


نم زا  هک  ار  یحیحـص  ِثیداحا  تخاس و  لیاز  وا  ِبلق  زا  ار  ههبـش  دیدرت و  کش و  تفای و  شمارآ  رابخا  نادب  وا  مدرک و  تیاور  ماما ،
زین نم  منک . فیلأت  شیارب  یباـتک  عوضوم  نیا  رد  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  تفریذـپ و  میلـست  لوبق و  تعاـط و  عمـس و  هب  تفرگ  ارف 

هب دنک  مهارف  ير -  ِرهش  منطو -  رارقتـسا و  ِّلحم  هب  ار  مَتعجارم  ِلیاسو  دنوادخ  هاگره  هک  مداد  هدعو  وا  هب  متفریذپ و  ار  وا  ِتساوخرد 
نادنزرف و هداوناخ و  زا  مدوب  هتـشاذگ  اج  ير  ِرهـش  رد  هچ  نآ  هرابرد  یبش  نایم ، نیا  رد  میامن . مادقا  تسا  هتـساوخ  هچ  نآ  ِيروآدرگ 

مارحلا هَّللا  تیب  ِدرگ  هب  متـسه و  هّکم  رد  ایوگ  مدید  باوخ  رد  درک و  هبلغ  نم  رب  باوخ  هاگان  هک  مدرکیم  هشیدنا  اهتمعن ، ناردارب و 
نآ هک  تسا  نم  ِتناما  نیا  : » مناوخیم ار  اعد  نیا  هدیسوب  هدرک و  مالتسا  ار  نآ  مدیسر  دوسألارجح  هب  متفه  ِطوش  رد  منکیم و  فاوط 

مالـسلا هیلعنامزلا  بحاص  نامیالوم  هاگ  نآ  یهد .» یهاوگ  نآ  ِيادا  هب  ات  منکیم  دـهاعت  ار  نآ  هک  تسا  نم  ِنامیپ  منکیم و  هیدأـت  ار 
نم هرهچ  رد  ترـضح  نآ  مدـش . کیدزن  ناشیا  هب  ناشیرپ  یلاـح  لوغـشم و  یلد  اـب  نم  تسا و  هداتـسیا  هبعک  هناـخ  ِرد  رب  هک  مدـید  ار 

ات ینکیمن  فیلأـت  یباـتک  تبیغ  ِباـب  رد  ارچ  دوـمرف : سپـس  داد . ار  مخـساپ  وا  مدرک و  مالـس  وا  رب  تسناد . ار  مَنورد  ِزار  تـسیرگن و 
وت نونکا  قیرط ! نآ  هب  هن  دومرف : ماهدرک . فیلأت  ییاههلاسر  رتشیپ  تبیغ  هرابرد  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دزاس ؟ لیاز  ار  تَهودـنا 

. تفر هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  هاگ  نآ  ییوگزاب ! نآ  رد  ار  ءایبنا  ِتبیغ  ینک و  فیلأت  یباتک  تبیغ ، هرابرد  هک  منکیم  رما  ار 
باتک نیا  ِفیلأت  هب  دیمد  حبص  نوچ  متخادرپ و  ندومن  هِوکش  ندرک و  لد  ِدرد  هیرگ و  اعد و  هب  رجف  ِعولط  ات  متساخرب و  باوخ  زا  نم 

زا منکیم و  لّکوت  وا  رب  مهاوخیم و  کمک  یلاعتيادـخ  زا  هکیلاح  رد  مشاب ، هدرک  لاـثتما  ار  ادـخ  ِتّجح  یلو و  ِرما  اـت  مدرک  زاـغآ 
(716 «.) مدرگیم زاب  وا  ِيوس  هب  منکیم و  لّکوت  وا  رب  تسوا ، هطساو  هب  نم  ِقیفوت  مهاوخیم و  شزرمآ  دوخ  ِتاریصقت 

راظتنا ِتلیضف 

راظتنا ینعم  هتکن 478 

هنیمز نینچمه  دنک و  هدامآ  دوخ  رد  ار  ترضح  نآ  هب  نتـسویپ  تعاطا و  يارب  یگدامآ  هنیمز و  ناسنا  هک  تسا  نیا  راظتنا  یلـصا  ینعم 
(717 .) دشاب ترضح  نآ  روهظ  زاس 

رظتنم ِشاداپ  هتکن 479 

هزور اهزور  هک  تسا  یسک  شاداپ  دننامه  ششاداپ ، مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِروهظ  ِرظتنم  هک  دینادب  : » دندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(718 .) تسا راد  هدنز  بش  دّجهتم و  اهبش  راد و 

راظتنا ِلاح  هتکن 480 

ِعمج يدـهم و  ترـضح  همیخ  ِنایم  گرم  ماگنه  رد  هک  نیا  زا  دریمب ، جرف  ِراظتنا  ِلاـح  رد  هک  یـسک  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
(719 «.) تسا هدرکن  يررض  هدوبن ، ترضح  نآ  نایرکشل 

راظتنا ِنایرج  هتکن 481 

زا هتـشذگ  اههعیـش  ام  اّما  دوش ؛ هدرتسگ  لدع ، هک  دنتـسه  يزور  ِرظتنم  عماوج ، ِمامت  رـشب و  ِمامت  تسا . یمومع  ِرما  کی  راظتنا ، ِنایرج 
يدـهم كاردا  ِرظتنم  ام  تسین . بیاغ  وا  میبیاغ و  ام  تسا ، رـضاح  ام  يارب  تسین و  مودـعم  هک  میتسه  یـسک  رظتنم  یمومع ، ِيانعم  نیا 

(720 .) تسا عماوج  ریاس  مالسا  ام و  مالسا  نیب  یساسا  قرف  نیا  سپ  میتسه ؛ مالسلا  هیلعدوعوم  دوجوم 
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دراد ینالوط  رایسب  هنیشیپ  جرف  راظتنا  هتکن 482 

هک نیا  ات  دندربیم  رس  هب  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ِراظتنا  رد  ناربمایپ  هکيروط  هب  دراد  ینالوط  رایـسب  هنیـشیپ  جرف  راظتنا 
ترضح هک  یتقو  ًالثم  دندوب . يراظتنا  نینچ  ِياراد  همه  هک  دیسر  مالـسلا  مهیلعموصعم  ِناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ِرـصع 

، دیدیم گنس  رب  ندز  خولک  دننام  اهنآ  ربارب  رد  ار  شزیگنا  رهم  حیاصن  تفرگ و  رارق  انگنت  رد  شجوجل  ِموق  ِربارب  رد  مالسلا  هیلع  طول 
اب هک  متسنادیم  هاگ  نآ  دوب . مرایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متـشاد  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  سوسفا ! تفگ : اهنآ  هب 

هّوق و زا  مالسلا  هیلع  طول  ترضح  روظنم  : » دومرف هیآ  نیا  ِریسفت  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 721 ...«.) ةوق مکب  یل  نا  ول  . » منک هچ  امش 
ترـضح نآ  هتـسجرب  ناراـی  زا  رفن  ناـمه 313  مکحم ) هاـگ  هیکت   ) دـیدش نکر  زا  روـظنم  هدوـب و  یلاـعت  هَّللا  لـجع  مئاـق  ناـمه  ورین ،

(722 .) تسا

... راظتنا هنوگ  نیا  هتکن 483 

ایند زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  ِدالیم  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ینعی  لاس 250 ه ق  رد  هک  دوب  مّوس  ِنرق  ِدنمـشناد  ثّدـحم و  بوقعی ، نب  داـبع 
ترضح ِرـضحم  رد  نآ  اب  هک  ماهدرک  ایهم  ار  نآ  تفگیم : راک  نیا  ِّتلع  ِدروم  رد  دوب و  هتخیوآ  يریـشمش  دوخ  رـس  ِيالاب  تسا ، هتفر 

(723 .) منزب ریشمش  مالسلا  هیلعيدهم 

! دماین مه  زورما  هتکن 484 

، هدرک نیز  ياهبسا  اب  تسد و  رد  ریشمش  باتفآ ، عولط  زا  لبق  دادماب ، ره  ناریا  ياهرهـش  زا  یخرب  مدرم  يرمق ، يرجه  متفه  ِنرق  رد 
(724 !«) دماین مه  زورما  : » دنتفگیم دنتشگیم و  زاب  یتحاران  اب  هاگ  نآ  دندنامیم و  دوعوم  ماما  راظتنا  رد  دندشیم و  جراخ  رهش  زا 

جرف ِراظتنا  هتکن 485 

دـنناوخیم و همه  هک  تسا  یترابع  کی  جرفلا » راظتنا  لامعالا  لضفأ  ای -  جرفلا -  راـظتنا  یتّمُأ  داـهج  لـضفأ   » هک نیا  راـظتنا و  هلأـسم 
جَرَف راظتنا  نم  تُّما  داهج  نیرتالاب  لامعا و  لضفا  دـیامرفیم : ماـما  یتقو  تسا . گرزب  یلیخ  نآ  ياـنعم  اـّما  دـیآیم ؛ اـهنابز  هب  یلیخ 
یلیخ رفاسم  کی  رگا  ناسنا  تسا . ندوب  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  روهظ  رظتنم  ینعی  ندوب ؛ هار  هب  مشچ  ینعی  جَرَف ؛ راظتنا  تسا ،

وا دوجو  هب  ناکما  ملاع  هک  یتیـصخش  هار  هب  مشچ  هک  یتّما  الاح  تسا ؟ هار  هب  مشچ  ردقچ  دـشاب  وا  دورو  رظتنم  دـشاب و  هتـشاد  يزیزع 
هچ هب  مزتلم  دـیاب  دنـشاب ؟ هتـشاد  ار  یطیارـش  هچ  دنـشاب ، هتـشاد  یتادـهعت  هچ  دـیاب  دنتـسه ، وا  رظتنم  يرَولا » قِزُر  ِهنمِیب   » تسا و رارقرب 

نیرباصلل یبوط  هتبیغ ، یف  نیقتملل  یبوط  : » دیامرفیم هک  دوب  يروطنامه  ًاتقیقح  دـیاب  دوب ، دـهعتم  دوشیمن  هک  نابز  هب  دنـشاب ؟ يروما 
بانتجا تامّرحم  زا  دیاب  دنتـسه » راکزیهرپ  نامز  ماما  راظتنا  رد  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  تبیغ  رد  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ  هتّبحم ؛» یف 

(725 .) دننک تیلوؤسم  هفیظو و  ساسحا  دننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنروآ ، اج  هب  ار  تابجاو  دننک ،

لمع راظتنا و  هتکن 486 

ترضح تمدخ  میورب  میناوتب  دنروایب ، فیرشت  نآلا  نیمه  اقآ  رگا  هک  میشاب  رظتنم  ًالمع  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  هدمع  راظتنا ، هلأسم  رد 
نیا تسا . هدش  دیکأت  نآ  رب  یلیخ  تایاور  رد  هک  تسا ، یّمهم  بلطم  شدوخ  اهنیا  میشاب . هتـشاد  تیالو  راهظا  مینکب و  دوجو  ضرع  و 

باوث مادـک ، ره  يارب  دنتـسه ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رظتنم  هک  یناسک  دـیامرفیم : هک  تسه  یتیاور  کی  رد  میراد ، تیاور  همه 
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. تسین مرظتنم » نم   » دیوگب مدآ  هک  نیمه  هب  دنهدیمن ، یسک  هب  يروج  نیمه  ار  باوث  نیا  دشابیم . دُحا  ردب و  يادهش  زا  دیهـش  رازه 
امش همه  هَّللاءاش  نا  دشاب ، هتشاد  عضوم  تارکنم  لباقم  رد  دیاب  داد ، تیمها  یمالسا  رئاعش  میظعت  هب  دیاب  دوب ، مزتلم  دیاب  دوب ، دیقم  دیاب 
هَّللا لجع  نامز -  ماما  دای  هب  هشیمه  ًاعقاو  ناسنا  هک  دشاب  یقیقح  یعقاو و  راظتنا  کی  دـیاب  راظتنا  اّما  دیـشاب . ربتعم  ثیدـح  نیا  لومـشم 

هیلعنامز ماما  نایعیـش  هب  مینکیم  هک  یتامدـخ  میهدـب ، ماجنا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  ار  ناـملامعا  دـشاب ، فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت 
(726 .) دوش رهاظ  هَّللاءاشنا  رتشیب و  لمع  لمع و  هب  دیاب  مه  راظتنا  هلأسم  نیا  دوخ  دعب  رگید . روما  دشاب و  مالسلا 

راظتنا ِعاونا  هتکن 487 

نیرفآ و ورین  تسا ، روآ  دّهعت  تسا ، هدنرادهگن  هدـنزاس و  هک  يراظتنا  تسا : هنوگ  ود  هدـنیآ  هب  نتـسبلد  دـیما و  وزرآ و  جرف و  ِراظتنا 
تـسا رگناریو  تسا ، هاـنگ  هک  يراـظتنا  دوش و  هدرمـش  یتسرپقح  تداـبع و  یعون  دـناوتیم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تسا ، شخب  كّرحت 

زا تشادرب  عون  ود  ِلولعم  جرف ، راـظتنا  عون  ود  نیا  ددرگ . بوسحم  دـیاب  يرگیحاـبا »  » یعوـن تسا و  هدـننک  جـلف  تسا ، شخب  تراـسا 
یخیرات ِتابالقنا  تالّوحت و  هراـبرد  شنیب  عون  ود  زا  دوخ ، هبون  هب  تشادرب  عون  ود  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعدوعوم  ِيدـهم  ِمیظع  ِروهظ 

(727 .) دوشیم یشان 

گرزب راظتنا  تاصّخشم  هتکن 488 :

کفنیال همزال  یتخبدب ، داسف و  ّرش و  هک  دندقتعم  یـضعب  تسا ، فلتخم  اهرظن  تیرـشب  هدنیآ  هرابرد  تیرـشب ؛ هدنیآ  هب  ینیبشوخ  -[ 1]
رگید یضعب  ( 728 .) تسا یگدنز  تایح و  هب  نداد  همتاخ  اهراک  نیرتهنالقاع  تسا و  شزرایب  یگدـنز ، نیاربانب  تسا و  يرـشب  ِتایح 
لیاسو كانتـشحو  ياهرابنا  ندرک  هریخذ  کینکت و  روآ  تریح  تفرـشیپ  رثا  رد  رـشب  هک  دندقتعم  دـننادیم و  رتبا  ار  رـشب  ِتایح  ًاساسا 

ون ِياهدـیما  رد  لسار  درادـن . هلـصاف  رتشیب  ماگ  کی  هدـنک  دوخ  تسد  اـب  هک  يروگ  اـب  حالطـصا  هب  هک  يا  هلحرم  هب  هدیـسر  یبیرخت ،
یط ار  دوخ  ِتایح  هرود  ناسنا  هک  تسا  لمتحم  رایـسب  اهنآ  هدیقع  هب  هک  نیاتـشینا -  هلمج  نآ  زا  و  دنتـسه -  یـصاخشا  دـیوگیم ...« :

رد رـشب  هیرظن ، نیاربانب  دزاس .» دوبان  ار  نتـشیوخ  دوخ ، ِیملع  ِفرگـش  ِتراهم  اب  دوش  ّقفوم  يدودعم  ِياهلاس  ِفرظ  رد  دشاب و  هدرک 
ِدِهاوش نیارق و  هب  اهنت  رگا  هّتبلا  دـش . دـهاوخ  دوباـن  داـیز  ِلاـمتحا  هب  هدوب و  یگنهرف  ِغولب  هب  ندیـسر  ِزاـغآ  رد  هکلب  دوخ  ِرمع  ِهار  همین 

ّرـش و تسین ، رـشب  ِتعیبط  کفنیال  مزال  داسف  رـش و  هک  تسا  نیا  مّوس  هیرظن  درک . یفن  ناوتیمن  ار  لامتحا  نیا  مینک ، تعاـنق  يرهاـظ 
رازبا لماکت  زا  ياهجرد  ِلولعم  يدرف  تیکلام  تسه . مه  داسف  ّرـش و  تسه ، داسفلاّما  نیا  ات  تسا ، يدرف  ِتیکلام  ِلولعم  یهابت  داـسف و 

ًاربج ار  داسفلاّما  نیا  هشیر  يزور  نیـشام  ربج  دیلوت و  رازبا  لماکت  یلو  دوریمن ، نیب  زا  داسفلاّما  نیا  اهناسنا  هتـساوخ  اب  تسا و  دـیلوت 
ِصقن اهیهابت  اهداسف و  هشیر  هک  تسا  نیا  مراهچ  هیرظن  تسا . نیـشام  ِلماکت  تسا  یتخبـشوخ  هیاـپ  هیاـم و  هچنآ  سپ  دـنک ، دـهاوخ 
ناسنا تسا . مکاح  وا  لقع  وا و  رب  توهـش  مشخ و  دـنکیم و  یط  ار  یگتخپان  یناوج و  هرود  زونه  ناسنا  تسا . ناسنا  ِيونعم  یحور و 
هعجاف ندـمت  ربج  هن  تسا  رـشب  تعیبط  کـفنیال  مزـال  داـسف  ّرـش و  هن  دوریم . شیپ  يونعم  یقـالخا و  يرکف و  لـماکت  هار  رد  هرطفلاـب 

رب نب  خیب و  زا  داسف  ّرـش و  نآ  رد  هک  یناسنا ، شخب و  تداعـس  نشور و  سب  ياهدنیآ  دروآ . دـهاوخ  شیپ  ار  یعمج  هتـسد  یـشکدوخ 
يدهم بالقنا  مایق و  سّدقم  ِدیون  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  نآ  نید  هک  تسا  یماهلا  هیرظن  نیا  تسا . تیرـشب  ِراظتنا  رد  دش  دهاوخ  هدنک 

، روز ینید ، یب  رب  تقادـص  يدازآ و  تلادـع و  حلـص و  اوقت و  نید و  ییاهن  ِيزوریپ   -[ 2 . ] تسا ماهلا  نیا  هنیمز  رد  مالـسا  رد  دوعوم 
بارخ و هطقن  هک  يّدح  رد  نیمز  مامت  ِنارمع   -[ 4 . ] دحاو ِیناهج  ِتموکح   -[ 3 . ] بیرف يرگلاّجد و  لغد و  قانتخا و  ملظ ، رابکتسا ،
یعیبـط و ِطئارـش  تراـسا  زا  يدازآ  يژولوئدـیا و  رکف و  زا  يوریپ  لـماک و  يدـنمدرخ  هب  تیرـشب  ِغولب   -[ 5 . ] دنامن یقاب  هدـشان  دابآ 

 -[ 8 . ] تورث ِرما  رد  اهناسنا  ِنایم  لماک  ِتاواسم  ِيرارقرب   -[ 7 . ] نیمز ِبهاوم  زا  يریگ  هرهب  رثکادح   -[ 6 . ] یناویح ِزئارغ  یعامتجا و 
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اههدقع و زا  اهناور  ندـش  یلاخ  هریغ و  یـشکمدآ و  يدزد ، تنایخ ، رمخ ، برـش  ابر ، انز ، ِلیبق  زا  یقالخا  ِدـسافم  ِلماک  ِندـش  یفتنم 
(729 .) تعیبط ناسنا و  ِيراگزاسان   -[ 10 . ] نواعت ّتبحم و  افص و  حلص و  ِيرارقرب  گنج و  ِندش  یفتنم   -[ 9 . ] اههنیک

راظتنا عون  ود  هتکن 489 

تـسا تدابع  نیرتتلیـضف  اب  هکلب  تدابع ، تسا ، روآدّهعت  تسا ، شخب  كّرحت  تسا ، هدنزاس  هک  يراظتنا  تسا : هنوگ  ود  جرف  راظتنا 
، راظتنا عون  ود  نیا  هک  میتفگ  دوشیم و  بوسحم  يرگیحابا  یعون  و  تسا ، هدننک  جـلف  تسا ، هدـنراد  زاب  تسا ، رگناریو  هک  يراظتنا  و 

شنیب عون  ود  زا  دوخ  هبون  هب  تشادرب  عون  ود  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  ِیخیراـت  ِمیظع  ِروـهظ  زا  تشادرب  عوـن  ود  ِلوـلعم 
دوعوم يدهم  ِبالقنا  مایق و  تیودهم و  هلأسم  زا  ياهّدـع  تشادرب  تسا ؟ مادـک  رگناریو  راظتنا  دوشیم . یـشان  خـیرات  ِتالّوحت  هرابرد 

اهیـشک و قح  وقاـنتخا  اـهضیعبت و  اـهملظ و  جاور  هعاـشا و  شرتسگ و  زا  طـقف  طـقف و  دراد ، يراـجفنا  تیهاـم  ًافرـص  هک  تسا  نیا 
تقیقح قح و  دسرب ، رفـص  هطقن  هب  یبوخ  هک  هاگنآ  تسا . ندـش  ناشیرپ  لولعم  هک  تسا  نتفای  ناماس  یعون  دوشیم ، یـشان  اهیهابت 

، دوشن تفای  ناهج  رد  یحلاص  ِدرف  دنکن و  تموکح  ییورین  لطاب  ِيورین  زج  ددرگ ، نادیم  زات  هّکی  لطاب ، دشاب ، هتـشادن  يرادفرط  چیه 
. دیآیم نوریب  نیتسآ  زا  درادن -  يرادـفرط  تقیقح  اریز  تقیقح ، ِلها  هن  تقیقح -  ِتاجن  يارب  بیغ  ِتسد  دـهدیم و  خر  راجفنا  نیا 

بیغ ِتسد  تسه ، ینـشور  هطقن  عامتجا  هنحـص  رد  ات  تسا و  نشور  هطقن  کـی  حالـصا  ره  اریز  تسا ، موکحم  یحالـصا  ره  نیارباـنب 
یّلک حالـص  همّدـقم  هک  نیا  ِمکح  هب  ییدـیلپ  ره  یـشکقح ، ره  ضیعبت و  ره  ملظ و  ره  داسف و  ره  هاـنگ ، ره  سکعرب ، دوشیمن ، رهاـظ 

نیرتهب دننکیم . عورـشم  ار  عورـشمان  ِياههلیـسو  اهفده  يدابملا » رربت  تایاغلا   » اریز تساور  دـنکیم  عوقولا  بیرق  ار  راجفنا  تسا و 
مه اشامت ، مه  تسا و  لاف  مه  هانگ ، هک  تسااج  نیا  تسا . داـسف  هعاـشا  جـیورت و  راـظتنا ، ِلکـش  نیرتهب  روهظ و  رد  عیرـست  هب  کـمک 
لد رد  دـباییم :  ار  دوخ  یعقاو  قادـصم  رعـش  نیا  هک  تسا  اج  نیا  ییاـهن ! سّدـقم  ِبـالقنا  هب  کـمک  مه  تسا و  ییوجماـک  تّذـل و 

فورعم و هب  نارمآ  نادهاجم و  ناحلـصم و  هب  ًاعبط  هورگ  نیا  درک  دیاب  یهنگ  دیاین  تسد  زا  تعاط  درک  دـیاب  یهر  هلیح  ره  هب  تسود 
هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  دوعوم -  ِيدـهم  ِمایق  روهظ و  ِنازادـنا  ریخأت  زا  ار  نانآ  اریز  دـنرگنیم ، توادـع  ضغب و  یعون  اب  رکنم  زا  نایهان 

ناراکهانگ و هب  تیاـضر  یعون  اـب  دوخ  هشیدـنا  ریمـض و  ِقمع  رد  دنـشابن ، هاـنگ  ِلـها  مه  دوخ  رگا  سکع  رب  دنرامـشیم . فیرّـشلا - 
ِراظتنا عون  نیا  دوعوم و  يدهم  ِمایق  روهظ و  زا  تشادرب  عون  نیا  دنیامنیم . مهارف  ار  روهظ  ِتامّدـقم  نانیا  اریز  دـنرگنیم  داسف  ِنالماع 
ِنیزاوم اـب  هجو  چـیه  هب  دوش  هدرمـش  دـیاب  يرگیحاـبا »  » یعون دوشیم و  یمالـسا  ِتاررقم  دودـح و  رد  لـیطعت  یعون  هب  رجنم  هک  جرف 
ِتاـیاور رد  تسا و  هشیدـنا  نیا  هشیر  هک  میرک  نآرق  ِتاـیآ  زا  هّدـع  نآ  تسا ؟ مادـک  هدـنزاس  راـظتنا  تسین . قـفاوم  ینآرق  یمالـسا و 

يدـهم ترـضح  ِروهظ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا  تسا . ـالاب  ِتشادرب  ِفلاـخم  ِتهج  رد  تسا ، هدـش  دانتـسا  اهنادـب  یمالـسا 
کی ِندوب  میهس  دوشیم . یهتنم  قح  لها  ِیئاهن  ِيزوریپ  هب  هک  تسا  لطاب  لها  قح و  لها  هزرابم  ِتاقلح  زا  ياهقلح  مالسلا  هیلعدوعوم 

يدهم هک  دومن  هدافتسا  ناوتیم  تایاور  تایآ و  زا  دشاب . قح  ِلها  ِهورگ  رد  ًالمع  درف  نآ  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  تداعس  نیا  رد  درف 
هَّللا َدَعَو  : » تسا نامیا  ِلها  ِیئاهن  ِيزوریپ  ِرهظم  تسا ، هدش  هداد  حلاص  ِلمع  نامیا و  ِلها  هب  هک  تسا  يدـیون  ِرهظم  مالـسلا  هیلعدوعوم 

َو ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  فَلْخَتـسا  اَمک  ِضْرَألا  یف  ْمُهَّنَِفلْخَتـسَیل  ِتَِحلـصلا  اُولِمَع  َو  ْمکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
زا یناسک  هب  دـنوادخ  ( 730 (؛ َنوُقِـسْفلا ُمُه  کَئلوُأَف  ِکلَذ  َدَْعب  َرَفک  نَم  َو  ًائیـش  یب  َنوُکِرـشی  ینَنوُُدبْعی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  نِّم  مُهَنلِّدَـبَیل 

هنوگ نامه  درک ، دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهدیم  هدـعو  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش 
و تخاس ؛ دـهاوخ  رادهشیر  اـجرباپ و  هدیدنـسپ ، ناـنآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ؛ ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک 
هک یناسک  و  تخاس . دـنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  هک  نانچنآ  دـنکیم ، لّدـبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت 

ینید دهد ، رارق  نیمز  ِنانیشناج  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  ناراکهتسیاش  نانمؤم و  هب  دنوادخ  دنناقـساف .» اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ 
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ات دزاس  دوبان  ار  نآ  ِنانمـشد  دـیامن . تینما  نارود  هب  لیدـبت  ار  نانآ  ِفوخ  ِنارود  دزاـس ، رقتـسم  تسا ، هدیدنـسپ  ار  نآ  اـهنآ  ِيارب  هک 
. دنزاسن قح  کیرـش  تعاط  ای  تدابع  رد  ار  يزیچ  دنهنن و  ندرگ  ار  ادخ  ریغ  ِتعاطا  دنتـسرپب و  ار  شیوخ  ِيادخ  همهاو  سرت و  نودب 

ياهمّدقم و  نانآ ، ندش  ادتقم  اوشیپ و  ِيارب  تسا  ياهلیـسو  و  ناگدـش ، هدرمـش  راوخ  نافعـضتسم و  رب  تسا  یتّنم  دوعوم  يدـهم  ِروهظ 
ْمُهَلَعَْجنَو ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنـیِذَّلا  یَلَع  َّنُـمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  . » نـیمز ِيور  رد  یهلا  ِتفـالخ  اـهنآ و  ِتـثارو  ِيارب  تـسا 

ناحلاص هب  ینامسآ  بتک  رد  اهنامز  نیرتمیدق  زا  لاعتم  ِدنوادخ  هک  تسا  ياهدعو  ِشخب  ققحت  دوعوم ، يدهم  روهظ  ( 731 «.) َنِیثِراَْولا
اَُهثِری ضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  یف  اَْنبَتک  ْدََقل  َو  : » دراد ّقلعت  نایقّتم  هب  اهنت  نایاپ ، تسا و  نانآ  ِنآ  زا  نیمز  هک  تسا  هداد  نایقّتم  و 

ِِهب هَّللا  ءالْمی  : » دیامرفیم هک  فورعم  ِثیدح  ( 733 «) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاَْعلاَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشی  ْنَم  اَُهثِروی  ِِهَّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  ( » 732 «) َنوُِحلصلا يِداَبِع 
ملظ يور  رب  هیکت  زین  ثیدح  نیا  رد  هورگ ، نآ  ِياعّدم  رب  هن  تسا  ام  ِياعّدم  ِدهاش  زین  ًاروج » َو  ًاْملُظ  تَِئُلم  دـَعب  ًالْدَـع  َو  ًاطِْـسق  ضْرالا 

ِتیاـمح ِيارب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِماـیق  هک  دـناسریم  تسا و  مولظم  ِهورگ  ِدوجو  مزلتـسم  هک  تسا  ملاـظ  ِهورگ  زا  نخـس  تسا و  هدـش 
ام دعب  ًاحالص  ًادیحوت و  ًانامیا و  ضرالا  هب  هَّللا  ءالمی   » دوب هدش  هتفگ  رگا  هک  تسا  یهیدب  دنراد . تیامح  قاقحتسا  هک  تسا  ینامولظم 
هک دشیم  طابنتسا  تروص  نآ  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  تیامح  قحتسم  یهورگ  ًاموزل  هک  دوبن  نیا  مزلتـسم  داسف » ًاکرـش و  ًارفک و  تئلم 

. تیلقا کی  ِتروص  هب  ولو  قح ؛ لها  ِهورگ  ِيارب  هن  تسا ، هدیسر  رفـص  هب  هتفر و  تسد  زا  قح  ِتاجن  ِيارب  دوعوم  يدهم  ترـضح  ِمایق 
زا کی  ره  هکنیا  رگم  دریذپیمن  قّقحت  رما  نیا  هکنیا  رب  ینبم  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  هللا  همحرقودـص  خـیش 

، دنسرب دوخ  راک  ِتیاهن  هب  مادک  ره  ءایقشا  هورگ  ءادعـس و  ِهورگ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  سپ  دسرب . دوخ  ِراک  ِتیاهن  هب  دیعـس  یقش و 
هدبز یهورگ  زا  نخس  یمالسا  ِتیاور  رد  دنسرب . تواقش  هجرد  یهتنم  هب  ءایقشا  طقف  دشابن و  راک  رد  يدیعـس  هک  تسین  نیا  رد  نخس 

فورعم ِلوق  هب  دنوشیمن و  قلخ  هعفد  کی  هورگ  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـنوشیم . قحلم  ترـضح  نآ  هب  ماما  ِروهظ  ِضحم  هب  هک  تسا ،
هدـبز ِهورگ  نینچ  هک  دراد  دوجو  یلاع  ییاههنیمز  داسف ، ملظ و  ِجاور  هعاشا و  ِنیع  رد  دوشیم  مولعم  دـنوشیمن . زبس  مزیه  هتوب  ِياپ  زا 
لباق تیمک  رظن  زا  قح  ِلها  رگا  ًاضرف  هکلب  تسا ، هدیـسرن  رفـص  هب  تقیقح  قح و  اـهنت  هن  هک  دـناسریم  دوخ  نیا  دـهدیم . شرورپ  ار 

(734 .) ءادهّشلادیس ِنارای  ِفیدر  رد  دننامیا و  ِلها  نیرتهدنزرا  تیفیک  رظن  زا  دشابن  هّجوت 

جرف ِراظتنا  هتکن 490 

تسا و هدش  هدناوخ  جرف » ِراظتنا  ، » یمالسا ِتایاور  ِنابز  رد  تیرشب  ملاع  یجنم  ِروهظ  یناسنا و  یناهج  یّلک  ِدیون  ققحت  يوزرآ  دیما و 
نآ دوشیم و  جاتنتـسا  رگید  ینآرق  یمالـسا و  یّلک  ِلصا  کی  زا  جرف  راظتنا  ِلصا  تسا . هدـش  هدرمـش  تادابع -  ِلضفا  هکلب  تدابع - 

دـنهدیمن و تسد  زا  ار  شیوخ  دـیما  یطئارـش  چـیه  رد  زگره و  یهلا ، تاـیانع  هب  نمؤم  مدرم  تسا . هَّللا » حور  زا  سأـی  تمرح   » ِلـصا
تیانع کی  ِدروم  رد  هَّللا  حور  زا  سأی  مدع  نیا  جرف و  راظتنا  نیا  تسه  هک  يزیچ  دندرگیمن . ییارگ  هدوهیب  يدـیماان و  سأی و  میلـست 

(735 .) تسا هداد  تیعطق  نآ  هب  هک  صّخشم  صاخ و  ِياهدیون  اب  تسا  مأوت  هوالع  هب  و  یهورگ ، ای  یصخش  هن  تسا  يرشب  یمومع و 

جرف راظتنا  هتکن 491 

ییاج هب  ملع  هک  دـندقتعم  هدرک و  عطق  تیرـشب  زا  ار  ناشدـیما  نادنمـشناد  ِبلاغ  رگید  زورما  دـیوگیم : ون  ِياهدـیما  ِباتک  رد  لـسار 
نیتشنیا دیوگیم  وا  و  تسا ، نیتشنیا  دارفا  نیا  زا  یکی  دیوگیم : دـش . دـهاوخ  دوبان  ملع  ِتسد  هب  تیرـشب  بیرقنع ، هک  تسا  هدیـسر 

راشف هک  تسا  هدیـسر  ياهلحرم  هب  رـشب  درادن ، هلـصاف  رتشیب  ماگ  کی  تسا ، هدنَک  شدوخ  ِتسد  هب  هک  يروگ  اب  رـشب  هک  تسا  دـقتعم 
هب نآرق  هک  ینانیمطا  نآ  رگا  میـشابن ، یبیغ  ِتسد  ادـخ و  هب  دـقتعم  ام  رگا  مه  ًاعقاو  و  نامه . نیمز  يدوباـن  ناـمه و  همگد  دـنچ  ِنداد 
هک تسین  يزور  تساهنیا . اب  قح  مینیبب ، ار  زورما  ِيایند  ِرهاوظ  نیمه  اـم  رگا  ینعی  دـشاب ، هدرکن  نئمطم  ار  اـم  دـهدیم  تیرـشب  هدـنیآ 
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رد یمتا  ِبمب  هک  یتـقو  زا  شیپ ، لاـس  تـسیب  ِدودـح  زا  دوـشن . ادـیپ  رتكانتـشحو  رتبـیهم و  رتدـنمورین ، تروـص  هـب  بّرخم  لـیاسو 
ِيایند دنیوگیم  هک  يا  هلحرم  هب  هدیـسر  تسا ؟ هدش  ربارب  دنچ  رـشب  یتعنـص  یبیرخت  تردق  دینیبب  دـینک  هاگن  زورما  ات  داتفا  امیـشوریه 

ای يوروش ، ای  تسا  بلاغ  اکیرمآ  ایآ  هک  تسین  نیا  تبحـص  دـیایب ، شیپ  یناهج  ِمّوس  گنج  رگا  درادـن ، بولغم  بلاـغ و  رگید  زورما 
ِيارب مییوگیم : ام  اّما  تسا . چـیه  تسا  بلاغ  هکنآ  و  تسا ، تیرـشب  نیمز و  تسا  بولغم  هکنآ  دـیایب  شیپ  یمّوس  ِگنج  رگا  نیچ .
راـنلا نم  ةرفح  افـش  یلع  متنک  و  تساـهتسد : همه  يـالاب  یهلا  ِتسد  تسا ، هدـش  ادـیپ  مه  زاـب  اـههاگترپ  نـیا  زا  نـیمز ، ِيارب  رـشب و 
رتشیب لامعا  همه  زا  شتلیضف  یّلک  جرف  ِراظتنا  ینیب و  شوخ  نیا  ( 737) جرفلا راظتنا  لامعالا  لضفا  دناهتفگ : ام  هب  (. 736) اهنم مکذقناف 

(738 .) یلاع رایسب  حطس  رد  تسا  ینامیا  کی  نیا  هکنیا  ِيارب  ارچ ؟ تسا .

جرف يارب  اعد  هتکن 492 

نامیبلق ریحت  فیرّشلا ]-  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  هَّللا -  ۀیقب  ترضح   ] نامربهر هطساو  هب  هک  مینک  ادیپ  ردص  ِحرـش  ِيارب  یهار  دنک  ادخ 
یهار هک  میاهدرک  رکف  چیه  ایآ  تسا ، ام  ِجرف  مه  ییانشور  تسا . ییانشور  نآ  زا  دعب  هلحرم  دشاب ، تعاس  کی  ولو  جرف  دوش . فرطرب 

اعد رایـسب  جرف  ِيارب  دناهدومرف : اِذل  دـناهدرک و  تّجح  مامتا  ام  اب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  مهیلعام  هّمئا  ایوگ  مینک !؟ ادـیپ  بلطم  نیا  ِيارب 
عیاـقو و رد  ینعی  دـینک . لـمع  تـسخن  ِمـسر  هار و  هـب  ( 740) ِلَّوَـألا ِْرمَأـْلِاب  اُوـکَّسَمَت  دـناهدومرف : زین  و  ناـبز ؛ هقلقل  هن  هـّتبلا  ( 739 .) دینک
، مینک لمع  تاینیقی  هب  هک  دناهداد  دای  ام  هب  مالسلا  مهیلعام  هّمئا  دینک . لمع  دیدرکیم ، لمع  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نآ  هزات  ِياهدادیور 

(741 .) مییامن طایتحا  فّقوت و  میتشادن ، نیقی  اج  ره  و 

... ام ِرما  ِرظتنم  هتکن 493 

هب ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ام  ِرما  رظتنم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  شناردـپ  زا  قداص  ماما  زا 
(742 .) دیتلغ رد  دوخ  نوخ 

ادخ ِلوق  هتکن 494 

زا امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  رظتنم  دیامرفیم : یلاعتيادخ  تفگ : مدرک ، شـسرپ  جرف  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دیوگ  لیـضف  نب  دّمحم 
(743 .) منارظتنم

رِظتنم ِشزرا  هتکن 495 

هک مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  هک  مدوـب  هتـسشن  وا  ِدزن  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  رب  دـیوگ : یخرک  میهاربا 
زا سپ  هک  ینادیم  ایآ  میهاربا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هاگنآ  متـسشن . مدیـسوب و  ار  وا  متـساخرب و  نم  دمآ و  دوب  یناوجون 

ِباذع ادخ  داب و  وا  ِلتاق  رب  ادخ  ِتنعل  دنسر ، تداعس  هب  يرگید  ِماوقا  هداتفا و  تکاله  هب  وا  هرابرد  یماوقا  هک  نادب  تسوت ، ِماما  وا  نم 
ِثراو شّدج و  ِمانمه  هک  دزاس  جراخ  ار  دوخ  ِرصع  رد  نیمز  ِلها  نیرتهب  وا  ِبلُـص  زا  یلاعتيادخ  هک  نادب  دنک ، نادنچ  ود  ار  شحور 
روهظ هب  يو  زا  هک  ینـسحتسم  ِتامارک  اهیتفگـش و  زا  سپ  و  تسا ، تمکح  ِسأر  تماـما و  ِندـعم  تسوا و  ِلـیاضف  ماـکحا و  ملع و 

دیآ و شوخان  ار  ناکرـشم  هچ  رگ  دناسریم  ار  شرما  یلاعتيادخ  نکلو  تشک ، دهاوخ  ار  يو  تداسح  ِيور  زا  نالف  ینب  ِراّبج  دـسر ،
ِسدقلاراد رد  دنادرگ و  صوصخم  دوخ  ِتمارک  هب  ار  نانآ  دزاس و  جراخ  تسا  هناگ  هدزاود  هّمئا  هلماکت  هک  ار  يدهم  ماما  وا  ِبلـص  زا 

ِلوسر ِلباقم  هدیـشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  شریـشمش  هک  تسا  یـسک  ِدـننام  دـشاب  نانآ  ِنیمهدزاود  ِرظتنم  هک  یـسک  دروآ . دورف  دوخ 
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عطقنم نخـس  دـش و  لخاد  هیماینب  ِناتـسود  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : يوار  دـیامن . عافد  ترـضح  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
نادـب دـننک و  لماک  ار  ناشِمالک  هک  منک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  ات  متفر  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ِدزن  هب  رگید  ِراب  هدزاـی  نم  دـیدرگ و 

دـیدش و ِیتخـس  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  وا  میهاربا ! يا  دومرف : دوب ، هتـسشن  وا  مدـش و  دراو  ماما  رب  دـعب  ِلاس  رد  هک  نآ  ات  متفاـین  قیفوت 
كاردا ار  نامز  نآ  هک  یـسک  ِلاح  هب  اشوخ  دزاس و  فرطرب  شَنایعیـش  زا  ار  تّقـشم  نزح و  هدـش و  رهاظ  فوخ  عزج و  لیوط و  ِيالب 

ماـما ِدزن  زا  هدژم  نیا  ِندینـش  زا  سپ  هک  مدوـبن  ناـمز  نآ  زا  رترورـسم  هاگچـیه  نم  دـیوگ : میهاربا  تسا ! سب  ار  وـت  میهاربا ، يا  دـنک .
(744 .) متشگیمرب مالسلا  هیلعقداص 

راظتنا ِتلیضف  هتکن 496 

رد دیاب  تبیغ  ِنامز  رد  هک  تسا  يدهم  نامه  ام  مئاق  دومرف : یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعداوج  ِترـضح  هک  دنکیم  لقن  ینـسح  میظعلادـبع 
هب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـشابیم . نم  ِدـنزرف  نیمّوس  وا  دومن . شَتعاطا  دـیاب  روهظ  ِناـمز  رد  دوب و  شراـظتنا 

ار نآ  ادـخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  مه  زور  کی  زا  شیب  ایند  ِرمع  زا  رگا  هک  دـنگوس ، تشاد  صوصخم  تماما  هب  ار  ام  ثوعبم و  يربمغیپ 
شراک لاعتم ، ِدنوادخ  تسا . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  بانج  نآ  ات  دنکیم  ینالوط 

شرـسمه يارب  ات  تفر  مالـسلا  هیلعیـسوم  دومن . حالـصا  یبش  رد  ار  یـسوم  دوخ  ِمیلک  ِرما  هک  نانچ  دـنکیم  حالـصا  بش  کی  رد  ار 
(745 .) تسا جرف  راظتنا  نایعیش  ِلامعا  نیرتهب  زا  یکی  دومرف : مالسلا  هیلعماما  سپس  تشگرب . تلاسر  تّوبن و  ِجات  اب  نکیل  دروایب  شتآ 

راظتنا تیالو و  هتکن 497 

همیخ رد  هک  تسا  یسک  ِدننام  دشاب  جرف  ِرظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  تیب  لها  ام  ِتیالو  اب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 
(746 .) دشاب مئاق 

قح ِتلود  ِراظتنا  رد  هتکن 498 

(747 .) دتلغب شیوخ  ِنوخ  هب  ادخ  ِهار  رد  هک  تسا  یسک  ِدننام  دشاب  ام  ِتلود  ِراظتنا  رد  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع 

مدرم نیرتزیگناتفگش  هتکن 499 

رکذ ار  مرکا  ربمایپ  ِتیصو  هک  ینالوط  یثیدح  ِنمض  رد  مالسلا  مهیلعبلاطیبا  نب  یلع  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما 
نیرتزیگنا تفگـش  هک  نادـب  یلع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  دـنکیم .

زین ماما  زا  دـناهدیدن و  ار  ربمایپ  دوب . دـنهاوخ  ناـمّزلارخآ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  نیقی ، ِيور  زا  اـهنآ  ِنیرتمیظع  ناـمیا و  ِتهج  زا  مدرم 
(749 .) دنراد نامیا  ( 748) تسا هدروخ  مقر  یضایب  رب  هک  يداوس  هب  اّما  دنبوجحم ،

! تسا بوخ  ردقچ  هتکن 500 

دیشاب راظتنا  رد  امش  دیامرفیم : نآرق  رد  ادخ  هک  دیدینـشن  ایآ  تسا ! بوخ  ردقچ  جرف  ِراظتنا  ربص و  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح 
امـش زا  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  دیـسر . دـهاوخ  يدـیمون  زا  دـعب  جرف ، اریز  دیـشاب  راـبدرب  سپ  دوب ؟ مهاوخ  راـظتنا  رد  مه  نم 

(750 .) دندوب رترابدرب 
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يرای يوزرآ  هتکن 501 

زا شیپ  رگا  تفگ : دیمحلادبع  درادب . هدنز  ار  ام  ِرما  هک  ياهدنب  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : یطـساو  دـیمحلادبع  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
یـسک دننام  میامنیم ، شايرای  منک  كرد  ار  مئاق  رگا  دیوگب : هک  امـش  زا  کی  ره  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  هچ  دـسر  ارف  مگرم  مئاق  مایق 
(751 .) ددرگ لئان  تداهش  هب  ترضح  نآ  ِتمدخ  رد  هک  تسا  یسک  ِدننام  هکلب  دنزیم ، ریشمش  بناج  نآ  љØ șР رد هک  تسا 

لامعا ِیلوبق  هتکن 502 

هب زج  ار  شناگدنب  ِلامعا  ادخ  هک  يزیچ  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  دومرف : شَباحصا  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  يزور  دیوگیم : ریصبوبا 
ادخ و ِتاروتـسد  هب  فارتعا  دّـمحم و  ِيربمیپ  ادـخ و  ِیگناگی  هب  تداهـش  دومرف : دـییامرفب . درک : ضرع  ریـصبوبا  دـنکیمن ؟ لوبق  نآ 
: دومرف سپـس  ندوب . مئاق  ِراظتنا  رد  شمارآ و  تیدـج و  يراکزیهرپ و  هّمئا و  ِلباقم  رد  میلـست  ناِمنانمـشد و  زا  يرازیب  اـم و  اـب  یتسود 
رد دـیاب  دـشاب  ام  مئاق  ِنارای  باحـصا و  زا  هک  دراد  لیم  سکره  دـش . دـهاوخ  سیـسأت  دـهاوخب  ادـخ  تقو  ره  هک  تسا  یتلود  ام  يارب 

رگا دََرب . رـس  هب  ام  مئاق  ِراظتنا  رد  لاح  نامه  رد  ددرگ و  هتـسارآ  کین  ِقالخا  هب  دـنک ، شیوخ  هویـش  ار  يراکزیهرپ  دـشاب ، جرف  ِراـظتنا 
یعس نایعیش ! يا  تشگ . دهاوخ  لئان  دننکیم  كرد  ار  مئاق  هک  یناسک  ِباوث  رجا و  هب  دسر ، ارف  شَگرم  مئاق  ِمایق  زا  شیپ  دوب و  نینچ 

ناـتیاراوگ يزوریپ  دـیاهدش ، عـقاو  ادـخ  ِتـمحر  هّجوـت و  ِدروـم  هـک  یهورگ  يا  دیـشاب ، باـنج  نآ  ِروـهظ  ِرظتنم  دـییامن و  شـشوک  و 
(752 !) داب

تموکح ِتقو  هتکن 503 

هدـش امـش  هرابرد  هک  ییاهینیب  شیپ  زا  اّما  دـنوشیم ، عقاو  همه  هدـش  ام  هرابرد  هک  ییاهینیبشیپ  ارچ  تفگ : یلع  شدـنزرف  هب  نیطقی 
نوچ نکیل  دناهدش  رداص  ردصَم  کی  زا  ود  ره  هدیـسر  امـش  ام و  هرابرد  هک  يرابخا  داد ، خـساپ  نیطقی  نب  یلع  دوشیمن ؟ هدـید  يرثا 

دّمحم لآ  ِتموکح  ِتقو  اّما  دوشیم ، عقاو  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـش  امـش  هرابرد  هک  ییاـهینیبشیپ  هدیـسر ، ارف  امـش  ِتموکح  ِعقوم 
هک دـشیم  هتفگ  اـم  هب  رگا  دـناهدومن . مرگرـس  هاوخلد  ِياـهوزرآ  شخب و  ترـسم  ِياهدـیون  اـب  ار  اـم  تهج  نیا  زا  هدیـسرن ، ارف  زوـنه 

جراخ مالسا  زا  مدرم  هدوت  دشیم و  تخـس  اهلد  دوشیمن  عقاو  لاس  دصیـس  تسیود  زا  رتدوز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  ِتموکح 
(753 .) میشاب قح  ِتلود  ِلیکشت  جرف و  ِراظتنا  رد  زور  ره  هک  دناهتفگ  ام  هب  يروج  ار  ایاضق  نکیل  دندشیم ،

تردق ِّدحرس  ات  ششوک  هتکن 504 

لصف لح و  مالسا و  ِتمظع  تفرشیپ و  ِيارب  زین ، تبیغ  ِنامز  رد  رصع  یلو  ِترضح  هک : دنکیم  تلالد  هغالبلا  جهن  ِياههبطخ  زا  یکی 
تسار پچ و  هب  هدش  فرحنم  تقیقح  هداج  زا  مدرم  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  دنکیم . ششوک  تردق  ِّدح  رس  ات  نیملسم  يرورـض  روما 

، دـیتسه شراظتنا  رد  تسا و  یندـش  هچنآ  هرابرد  سپ  دـناهدرک . اهر  ار  تیادـه  ِقرُط  دـننزیم و  مدـق  تلالـض  ِياههار  رد  دـنوریم و 
دیسر نادب  یتقو  یلو  دنکیم  لیجعت  یعوضوم  رد  هک  یسک  اسب  هچ  دیرامشم . رید  دوشیم  عقاو  يدوز  هب  هک  ار  يزیچ  دینکن و  لیجعت 
يزیچ ندش  نایامن  اههدعو و  ِندیسر  ِتقو  نونکا  دناهدش ! کیدزن  ردقچ  هدنیآ  ِياهتراشب  مدوب . هدرکن  كرد  ارنآ  شاک  دیوگیم :

نـشور ِغارچ  اب  دشاب ، رـصع  نآ  ِماما  هدومن و  كرد  ار  نامز  نآ  هک  تیب  لها  ام  زا  کی  ره  دیـشاب : هاگآ  دیـسانشیمن . ار  نآ  هک  تسا 
ِتیعمج دزاس ، دازآ  ار  يراتفرگ  دنک ، زاب  مدرم  ِتالکشم  زا  ار  ياهرگ  نامز  نآ  رد  ات  دنکیم  راتفر  نیحلاص  ِشور  رب  درادیمرب و  مدق 

يروط هب  دهدیم  ماجنا  یناهنپ  افخ و  رد  ار  اهراک  نیا  ِمامت  دزاس . رارقرب  ار  يدنمدوس  ِعامتجا  دـنک و  هدـنکارپ  ار  یـشخب  نایز  لطاب و 
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هدامآ نید  زا  عافد  ِيارب  مدرم  ياهتسد  رـصع ، نآ  ِماما  ِدوجو  ِتکرب  هب  دباییمن و  يو  زا  يرثا  ّتقد ، ِلامک  اب  مه  سانـش  هفایق  یّتح  هک 
رد نآ  ِیناعم  ریسافت و  ددرگیم ، نشور  نآرق  هلیـسو  هب  اهنآ  ِنطاب  ِمشچ  دوشیم . زیت  داّدح  ِتسد  هب  ریت  ریـشمش و  هک  نانچ  دندرگیم 

. دندرگیم دنمهرهب  یهلا  ِياهتمکح  مولع و  زا  زور  بش و  دوشیم و  هتفگ  ناشِشوگ 

مالسلا هیلعحون  تّوبن  ِندش  راکشآ  هتکن 505 

شیاشگ هب  شناوریپ  درک و  راکـشآ  ار  حون  ِتّوبن  یلاعت  يادخ  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگ : یمـشاه  لضف  نب  هَّللادـبع 
هدروآ موجه  حون  هب  دیسر و  يدیدش  ِیتخـس  شناوریپ  هب  هک  يّدح  هب  ات  دش  نوزفا  فالتخا  غورد و  تفرگ و  تّدش  اولب  دندرک ، نیقی 

زا سپ  هثداح  نیا  دمآ . شوه  هب  سپس  تخیر و  شَشوگ  زا  نوخ  داتفا و  شوهیب  زور  هس  هک  نآ  ات  دندرک  بورـضم  تّدش  هب  ار  وا  و 
ارف ار  اهنآ  یناهنپ  دنتخیرگیم . اهنآ  اّما  درکیم ، توعد  ار  ناشیا  زور  بش و  تّدم ، نیا  ِلالخ  رد  وا  داد و  خر  وا  ِتثعب  زا  لاس  دـصیس 

دصق لاس  دصیـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلعحون  ترـضح  دندومنیمن . لوبق  درکیم  توعد  ار  ناشیا  اراکـشآ  دندرکیمن ، تباجا  دناوخیم ،
دندرک مالس  دندمآ و  دورف  يو  رب  متفه  نامسآ  زا  هتشرف  هس  هک  تسـشن  روظنم  نیدب  دادماب  ِزامن  زا  سپ  دنک و  نیرفن  ار  اهنآ  هک  درک 

یتوطـس نیتسخن  نآ  هک  زادـنیب  ریخأت  هب  ار  تَموق  رب  نیرفن  دـنتفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف : تسا . یتجاح  ار  ام  ادـخ ! ِربماـیپ  يا  دـنتفگ : و 
. تشگرب اهنآ  ِيوس  هب  متخادنا و  ریخأت  هب  رگید  ِلاس  دصیـس  ار  اهنآ  رب  نیرفن  دومرف : دنکیم . راکـشآ  نیمز  رد  یلاعتيادـخ  هک  تسا 

ِيارب دـش ، سویأم  اهنآ  ِندروآ  نامیا  زا  تشذـگ و  رگید  ِلاس  دصیـس  ات  دـندرک  ار  اهراک  ناـمه  مه  اـهنآ  درک و  توعد  ار  ناـشیا  زاـب 
ِناگتشرف زا  ياهتسد  ام  دنتفگ : دندرک و  مالس  وا  رب  دندمآ و  دورف  يو  رب  مشش  ِنامسآ  زا  هتشرف  هس  هک  تسـشن  رهظ  ِماگنه  اهنآ  ِنیرفن 

ار متفه  ِنامـسآ  ِناگدـنیامن  ِتساوخرد  ناـمه  وا  زا  سپـس  میدـمآ ، وت  ِدزن  هب  زورمین  میدـش و  نوریب  دادـماب  هک  میتسه  مشـش  ِنامـسآ 
ِرثا زیرگ ، زج  شیاعد  اّما  تخادرپ ، اـهنآ  ِتوعد  هب  تشگرب و  دوخ  موق  ِيوس  هب  دومرف و  باوج  خـساپ  ناـمه  هب  زین  ار  اـهنآ  دـندومن و 
ِرازآ زا  هچنآ  زا  دندمآ و  وا  ِدزن  هب  هعیـش  سپ  دوب ، لاس  دـصهن  هّمتت  هک  تشذـگ  رگید  ِلاس  دصیـس  هکنآ  ات  تشادـن  اهنآ  رد  يرگید 

دناوخ و زامن  داد و  تبثم  ِخساپ  ناشیا  هب  وا  دنک و  اعد  جرف  ِيارب  ات  دنتساوخ  يو  زا  دندرک و  تیاکش  دندیشکیم  موق  ِناشِکرس  هّماع و 
ار شاهتـسه  دنروخب و  امرخ  هک  وگب  هعیـش  هب  سپ  درک ، تباجا  ار  وت  ِياعد  یلاعتيادـخ  تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  هاگنآ  درک . اعد 

نیا اهنآ  هب  تفگ و  انث  دـمح و  ار  ادـخ  سپ  دیـسر ، دـهاوخ  ناشیا  ِجرف  داد  هویم  نوچ  دـهد و  هویم  اـت  دـنهد  شرورپ  ار  نآ  دـنراکب و 
اب داد و  هویم  ات  دـنداد  شرورپ  ار  نآ  دنتـشاک و  ار  نآ  هتـسه  دـندروخ و  اـمرخ  دـندش و  دونـشخ  نادـِب  زین  اـهنآ  درک و  میهفت  ار  بلطم 
يو هب  دنوادخ  درک و  تلئسم  جَرَف  یلاعت  يادخ  زا  زین  حون  دنک و  افو  هدعو  نآ  هب  هک  دندرک  شهاوخ  دندمآ و  حون  ِدزن  هب  نآ  ِيامرخ 
اهنآ دیـسر و  دـهاوخ  امـش  ِجرف  دـهد ، هویم  نوچ  دـیراکب و  ار  نآ  هتـسه  دـیروخب و  مه  ار  اـمرخ  نیمه  وـگب : ناـشیا  هب  هک  درک  یحو 

شاهتسه دندروخ و  امرخ  دندنام و  یقاب  نید  رب  رگید  ِثلث  ود  دنتشگرب و  نید  زا  اهنآ  ِثلث  کی  تسا و  هدش  هدعو  ِفلُخ  هک  دنتشادنپ 
تلئـسم جَرَف  یلاعتيادخ  زا  مه  وا  دوش ، افو  اهنآ  هدعو  هب  هک  دنتـساوخ  دنداد و  ربخ  وا  هب  دندمآ و  حون  دزن  داد  هویم  نوچ  دنتـشاک ، ار 

نید زا  مه  رگید  ثلث  کـی  دـنراکب ، ار  شاهتـسه  دـنروخب و  مه  ار  هوـیم  نیمه  وـگب : اـهنآ  هب  هک  درک  یحو  وا  هـب  یلاعتيادـخ  درک و 
وا هب  دـندروآ و  حون  ِدزن  هب  ار  نآ  داد ، هویم  نوچ  دنتـشاک و  ار  شاهتـسه  دـندروخ و  ار  امرخ  دـنام و  یقاـب  ثلث  کـی  اـهنت  دنتـشگرب و 

زاـمن مالـسلا  هیلعحون  سپ  میوش ، كـاله  هک  مینارگن ، دوخ  رب  جرف  ِریخأـت  ِتروص  رد  مه  اـم  دـندنامن و  یقاـب  اـم  زا  یلیلق  زج  دـنتفگ :
دـنوش و كاله  زین  اهنآ  دـتفا  ریخأت  هب  جَرَف  رگا  هک  مسرتیم  تسا و  هدـنامن  یقاب  هتـسد  نیا  زج  مَنارای  زا  اراـگدرورپ ! تفگ : دـناوخ و 
و ( 754 .) دوب هلـصاف  لاس  هاجنپ  نافوط  اعد و  تباجا  ِنیب  زاـسب و  یتشک  نونکا  مدرک  تباـجا  ار  وت  ِياـعد  هک  درک  یحو  وا  هب  دـنوادخ 

ِیجنم ِروهظ  يارب  ار  نارگید  دوخ و  دنـشاب و  هتـشاد  ربص  دـننک و  اعد  طقف  نامزلا  رخآ  ِجرف  ِرما  رد  ـالو  ِلـها  هکنآ  رب  تسا  سب  نیمه 
. دننک هدامآ  تیرشب  َملاع 
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! اهوگغورد هتکن 506 

ینب رد  وگغورد  هاجنپ  هک  نآ  رگم  درکن  مایق  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ریـصبیبا 
(755 .) دننارمع نب  یسوم  هک  دندوب  یعّدم  همه  دندش و  رهاظ  لیئارسا 

.... دناهنوگنیا یعقاو  نارظتنم 

512  / 511  / 510  / 509  / 508 هتکن 507 /

مالسلا هیلعيدهم  ترـضح  ِتبیغ  هرود  رد  تافارحنا  لکاشم و  ینوزف  تائالتبا و  ترثک  اههنتف و  تّدش  تبیغ  ِنارود  رد  نایعیـش  هفیظو 
هتـشاد يرتشیب  تبقارم  شیوخ  لمع  هدـیقع و  هب  تبـسن  و  هدوب ، رذـح  رب  هراومه  تیالو  ناوریپ  ناـگدروآ و  ناـمیا  هک  دـنکیم  اـضتقا 

ماما تیالو : نامسیر  هب  کسمت  فلا ) دبلطیم : يرتشیب  قّمعت  ّتقد و  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  مالک  زا  دنچ  یتاکن  باب ، نیا  رد  دنـشاب .
هب : » دومرف دننک ؟ هچ  مدرم  نامز  نآ  رد  دیسرپ : هرارز  ددرگ .» بیاغ  ناشیاوشیپ  هک  دسر  ارف  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص 
هک نانآ  ام ! ِنایعیـش  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف رگید  یمـالک  رد  و  ( 756 «.) دوش نییبت  ناشیا  رب  ات  دـننز ، گنچ  دـنراد  هک  یتیالو  رما  نامه 

نانآ ِسرتسد  رد  مدرم ، ِياوشیپ  ماما و  هک  ناـمز  نآ  رد  یتسار  ( 757 «.) دنیوجیم کّسمت  ام  ِتیالو  نامـسیر  هب  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد 
هدنکارپ اج  همه  رد  تسادخ ، ِمیقتسم  ِطارص  نامه  هک  مالسلا  مهیلعتیب  لها  تیالو  زا  نانآ  ندرک  ادج  ِيارب  ناطیـش  ِياهماد  دشابن و 

« فارحنا ماد  هب  ندش  راتفرگ   » و تلالض » هاچ  هب  نداتفا   » زا دناوتب  هک  تفای  ناوتیم  تیالو » لبح   » زا رتنئمطم  ياهلیسو  هچ  دشاب ، هدش 
هب دیاب  ياهدنب  ره  سپ  تسه ، یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  نیقی  هب  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  يوقت : هب  کسمت  ب ) دنک !؟ يریگولج 

نامز رگا  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگ : هرارز  تفرعم : بلط  ج ) ( 758 «.) دنز گنچ  شنید  هب  دروآ و  يور  یهلا  ِياوقت 
ینفّرعت مل  نإ  کـّناف  کـسفن ، ینفّرع  مهّللا  « ؛ ناوـخب ار  اـعد  نیا  دوـمرف : منک ؟ هچ  مدرک  كرد  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  تدـنزرف  تـبیغ 

مل نإ  ّکناف  کتّجح  ینفّرع  مهّللا  کتّجح  فرعا  مل  کلوسر  ینفّرعت  مل  نإ  ّکناف  کلوسر  ینفّرع  مهّللا  کـلوسر ، فرعا  مل  کـسفن 
. تخانش مناوتن  ار  تربمایپ  یناسانـشن ، نم  هب  ار  تدوخ  وت  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ  ینید ؛ نع  تللـض  کتّجح  ینفّرعت 

نم هب  ار  دوـخ  تجح  ایادـخ  تخانـش . مناوـتن  ار  تتّجح  یناسانـشن ، نم  هب  ار  تربماـیپ  وـت  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هـب  ار  تربماـیپ  ایادـخ 
یلصربمایپ تخانش  ( 2 دیبلط . دیاب  ادـخ  زا  ار  اهتفرعم  ( 1 دش .» مهاوخ  هارمگ  منید  زا  یناسانـشن  نم  هب  ار  تتّجح  وت  رگا  هک  ناسانـشب 

ادخ و تخانـش  نودب  هچ  رگا  ( 3 تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تخانـشرب  عّرفتم  تّجح  تخانـش  و  ادخ ، ِتخانـش  ِعبات  هلآو  هیلع  هللا 
، رگید ترابع  هب  دیآیم . مزال  تّجح  تخانش  مدع  رثا  رد  نید  زا  یهارمگ  اّما  تسین ، نکمم  تّجح  تخانـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
، دیآیم باسح  هب  تکرح  هناوتشپ  اهنت  ییاعد ، ره  هک  تسا  یهیدب  و  دوشیمن . نیمـضت  تّجح ، تخانـش  نودب  نید ، زا  یهارمگ  مدع 

فراعم بسک  يارب  تکرح  دش و  ساسحا  هک  تفرعم  هب  زاین  تسا . ینوریب  تکرح  رد  یهلا ، دییأت  بلط  ینورد و  زاین  زاربا  ءاعد  لصا 
مکب ؤبعی  ام  لق  . » تسا هدش  نیمـضت  تفرعم  هب  لوصو  دریگ  رارق  وا  هار  رد  ماگ  دـشاب و  ادـخ  اب  لد  رگا  دـیدرگ . زاغآ  هدـنب  ِطّسوت  هک 
ماـما تمواـقم : حالـس  ِناونع  هب  هیقت  ه ) دـنکن .» یتیاـنع  امـش  هب  نم  راـگدرورپ  دـشابن ، امـش  ِياـعد  رگا  وگب  ( 759 (؛ مکؤاعد ـالول  ّیبر 

دزن امش  نیرتیمارگ  انامه  درادن  نامیا  دشاب ، هتـشادن  هیقت  هک  یـسک  درادن و  نید  دزیهرپن ، هانگ  زا  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر 
زور نامه  هک  مولعم  ِتقو  زور  ات  دومرف : یک ؟ ات  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دش : هتفگ  دنک . لمع  رتهب  رتشیب و  هیقت  هب  هک  تسا  یـسک  ادـخ ،

« یحالطصا تحلصم   » هب انب  و  ندنام » توافتیب   » و نتسبورف » مد   » يانعم هب  زگره  هیقت » ( » 760 «.) تسا تیبلها  ام  مئاق  مایق  نامز  روهظ و 
سکان سکره و  اب  ندـش  هارمه  و  اهنامرآ » زا  ندیـشک  تسد   » ياـنعم هب  زگره  هیقت » . » تسین ندروخ » زور  خرن  هب  ناـن   » ندرک و راـتفر 

دراد و يوقت »  » اب گنس  مه  یـشزرا  هدش و  هدرمـش  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تبیغ  نارود  رد  نایعیـش  فیاظو  زا  هک  ياهیقت  تسین .
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هروس ات 97 )  95  ) تایآ ِریسفت  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . تمواقم  حالس  یعون  هدش ، هدرمش  ینامیایب » اب   » يواسم شتیاعر  مدع 
ناوتان شنتفاکـش  زا  دنور و  شزارف  رب  دنناوتن  نانمـشد  هک  دنلب  يّدس  زا  نانآ  یط  تسا و  نینرقلاوذ  ِطّسوت  ّدس ، يانب  هرابرد  هک  فهک 

هب نآ  و  دنزاب ، گنرین  وت  اب  دنناوتیمنو  دنباییمن  وت  هیلع  ياهراچ  ینک  لمع  هیقت  هب  هکیماگنه  : » دیامرفیم تسا  هدش  تیاکح  دنـشاب 
ناما رد  ِيارب  ياهراـچ  هیقت ، سپ  ( 761 «.) دنکیم داجیا  ریذپان  ذوفن  يّدس  ادـخ  نانمـشد  وت و  نیب  تسا و  مکحم  راوتـسا و  يژد  دـننام 

هب ندز  هبرـض  ناوت  بسانم  عقوم  رد  دنورن و  رده  هدوهیب  اهورین  ات  تسا  شیوخ  نتفای  تردـق  يارب  یتصرف  ردـتقم و  نمـشد  زا  ندـنام 
زا ادخ  دنرتکیدزن و  گرزب  يادخ  هب  ناگدـنب  هک  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هناهاگآ : ِراظتنا  ه ) دنـشاب . هتـشاد  ار  نمـشد 
اب دننادن . مه  ار  شیاج  نانآ  دوشن و  رهاظ  ددرگ و  دـیدپان  نانآ  نایم  زا  یلاعتيادـخ  ِتّجح  هک  تسا  ینامز  تسا ، یـضار  رتشیب  ناشیا 

جرف راـظتنا  مـشچ  ماـش ، حبـص و  ره  رد  لاـح ، نآ  رد  تـسا . هدـشن  لـطاب  هـتفرن و  نـیب  زا  ادـخ  قاـثیم  تـجح و  هـک  دـننادب  هـمه  نـیا 
ار شیوخ  ِماما  هکنآیب  نانآ  هک  تسا  تهج  نیدب  نانآ ، زا  دنوادخ  ِرتشیب  ِتیاضر  نامز و  نیا  رد  ادخ  ناگدنب  تلیـضف  ( 762 «.) دیشاب

یتسود يوقت و  هب  يدـنبیاپ  ادـخ و  هب  دامتعا  اب  اهنت  دـنوش ، هدـنهانپ  شاهناخرد  هب  اهتریح  رد  دـننک و  هدـهاشم  ار  شتازجعم  دـننیبب و 
لاح هب  اشوخ  ریـصبوبا ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنرادیم . ساپ  ار  هدـیقع  ِياهزرم  هدرک و  ینابهاگن  ار  یهلا  قاثیم  تیبلها ،

يایلوا نانآ  دننکیم ، يور  وا  تعاطا  هب  شروهظ  نارود  رد  دـنربیم و  رـس  هب  شروهظ  راظتنا  رد  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  ام  مئاق  نایعیش 
ِيارب روهظ » رد  تعاـطا   » و تبیغ » رد  راـظتنا   » ِفـصو ود  ندـمآ  مه  اـب  ( 763 «.) تسین ناشیا  رب  یهودنا  سرت و  چـیه  هک  دنتـسه  ادـخ 
تبیغ نارود  رد  رظتنم  نایعیـش  هک  انعم  نیا  هب  تسا . فصو  ودنیا  نیب  تمزالم  یعون  هدـنهد  ناشن  مالـسلا  هیلعمئاـق  ترـضح  ناـیعیش 

نزح و و ) دندوب . وا  ِیقیقح  ِنیعیطم  هرمز  رد  تفاییم ، قّقحت  روهظ  ِنارود  رگا  هک  دنشوکیم  شتعاطا  رد  هتخانش و  ار  دوخ  ماما  نانچ 
هتسشن ار  وا  میدش ، دراو  مالسلا  هیلعقداص  ماما  رب  باحصا  زا  یخرب  اب  دیوگ : یفریـص  ریدس  روهظ : يارب  اعد  تبیغ و  بئاصم  رب  هودنا 

، تسیرگیم هداد ، تسد  زا  دنزرف  ردام  نوچمه  هتخوس ، یبلق  اب  هدیـشوپ و  هاتوک  نیتسآ  اب  نشخ  ییابع  هک  یلاح  رد  میدـید ، كاخ  رب 
ِيالوم : » درکیم هلانو  دوب  هدرک  سیخ  ار  شـسابل  شیاهکشا ، دوب و  ادـیپ  شکرابم  ياههنوگ  زا  هودـنا  هدرک و  رییغت  شاهرهچ  گـنر 

الب وت ، تبیغ  نم ! يالوم  تسا ! هتفرگ  نم  زا  ار  ملد  شیاسآ  هدومن و  گنت  نم  رب  ار  نیمز  هدوبر و  منامـشچ  زا  ار  باوخ  وت ، تبیغ  نم !
زونه هدرب ، نیب  زا  ار  ام  هرامـش  عامتجا و  يرگید ، زا  سپ  یکی  نارای ، نداد  تسد  زا  و  هداد ، دـنویپ  يدـبا  ِياـههعجاف  هب  ارم  تبیـصم  و 

درد و هک  هتفاین  نایاپ  وت  تبیغ  نارود  ياهیتخـس  اهالب و  دای  اـب  دزیخیمرب  ملد  زا  هک  ياهلاـن  دزیریم و  ممـشچ  زا  هک  یکـشا  شزوس 
!؟ تسیچ يارب  هیرگو  متام  نیا  میدیـسرپ  هدز  تفگـش  دیوگ : ریدس  دریگیم »! لکـش  مناگدید  ربارب  رد  يرت  كاندرد  رتدیدش و  جـنر 

تدالو و هرابرد  مدرکیم و  رظن  رفج  باتک  رد  زورما ، حبـص  ياو ! يا  دومرف : دیـشک و  كانزوس  قیمع و  یهآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
تیرثکا دادـترا  تبیغ و  لوط  رثا  رد  دـیدرت  کش و  داجیا  نامز و  نآ  رد  نینمؤم  ياـهالب  اـم و  جـع )  ) مئاـق رمع  لوط  ینـالوط و  تبیغ 

هریچ نـم  رب  هودـنا  نزح و  تـفرگ و  ارف  ارم  تـّقر  نآ ، رثا  رد  متـشاد ، یتـقد  لـمأت و  مالـسا ، هـب  دـهعت  زا  ناـنآ  جورخ  نـید و  زا  مدرم 
دید دـیاب  دـشاب ، نینچ  تسا  هتـسیزیم  تبیغ  هرود  زاغآ  زا  لبق  لاس  دـصکی  دودـح  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ِلاح  یتقو  ( 764 «.) دش

نیرفآ يداش  یتبسانم  ره  رد  هک  تسین  هدوهیب  دشاب ، دیاب  هنوگچ  تیالو  لالز  همشچ  زا  ناگدنامرود  تبیغ و  نارود  ناگتـشگرس  لاح 
دروم یب  و  تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  نارظتنم  لد  زوس  کشا و  ثیدـح  هک  میاهدـش  هبدـن  ياعد  تئارق  هب  شرافـس  رابمغ ، ای 

. تسا هدش  دیکأت  تبیغ ، نامز  رد  جرف  يارب  ِياعد  رب  نینچ  نیا  هک  تسین 

نایعیش رب  ترضح  ِقوقح  هتکن 513 

تاعیقوت زا  یتسه ؛ دوجو و  قح  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  تسا . رامشیب  وا  ِفاطلا  رایسب و  نایعیش ، رب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  قوقح 
هطساو مالسلا  مهیلعشراوگرزب  ناردپ  نامز و  ماما  و  ( 765 «) انُعیانص ُدعب  ُقلخلا  اّنبر و  ُعیانص  نحن  : » دومرف هک  تسا  ترضح  نآ  هفیرش 
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َو ضرألا  نیب  لصتملا  ُببّسلا  َنیا  : » هک هدش  هراشا  هبدن  ياعد  رد  ینعم  نیمه  هب  تاقولخم و  ریاس  هب  یهلا  ياهضیف  ندناسر  رد  دنتسه 
مه زا  دـنامب ، یقاـب  ناـمز  ماـما  نودـب  نیمز  رگا  : » هک تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  اـیند ؛ رد  اـقب  ِّقح  - 2 ِءامَّسلا »
ّالا ًارجَا  هیلَع  مکلَئـسا  ُلق ال  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يدـنواشیوخ  تبارق و  ّقح  - 3 ( 766 «.) دشاپیم

و دیزرو . تّدوم  منادنواشیوخ  دروم  رد  هکنیا  زج  هب  مرادـن ، يدزم  عّقوت  تلاسر  غیلبت  رب  امـش  زا  نم  هک  وگب  ( 767  ) یبرقلا یف  ةّدوَملا 
قح ادخ و  لوسر  قح  ادخ و  قح  هب  ار  امـش  مهاوخیم  امـش  زا  ، » هدمآ شروهظ  ماگنه  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  يادن  رد  ثیدح ، رد 

هراـبرد هعماـج  تراـیز  رد  تمعن ؛ هطـساو  قـح  - 4 ( 768 .) تـسه ربـمغیپ  يدـنواشیوخ  تـبارق و  قـح  امـش  رب  ارم  هـک  امـش  رب  مدوـخ 
اههویم هن  دشیم ، يراج  اهرهن  هن  میدوبن ، ام  رگا  هک : هدـمآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  و  معّنلا » ءایلوا  و   » میناوخیم مالـسلا  مهیلعناماما 
باوخن باتفآ  ِعولط  زا  شیپ  هزمحوبا ! يا  دومرف : هزمحوبا  هب  زین  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ( 769 .) تشگیم زبس  اهتخرد  هن  دیـسریم و 

يراـج ار  اـهنآ  اـم  تسد  رب  دـنکیم و  میـسقت  ار  ناگدـنب  ياـهيزور  تقو ، نآ  رد  دـنوادخ  هک  قـیقحت  هب  مرادـن . شوـخ  تـیارب  هـک 
دوجو هب  ردپ  زا  دنزرف  هک  روط  نامه  دناهدش ، هدیرفآ  یحو  نادناخ  لگ  هدنام  یقاب  زا  نایعیـش  دنزرف ؛ رب  ردپ  قح   - 5 ( 770 .) دزاسیم

هک تسا  هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ( 771 .) تسا نابرهم  ردپ  قیفر و  مدـمه و  ماما ، دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دـیآیم .
نآ زا  رتنییاپ  زا  ار  ناِشنت  ام و  تقلخ  هیاـم  زا  ار  اـم  نایعیـش  ياـهلد  هدومرف و  قلخ  نییلع  یلعا  زا  ار  اـم  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  دومرف :
زا هدـنب ؛ رب  بابرا  قح   - 6 ( 772 .) دناهدش هدـیرفآ  زین  اهنآ  میدـش ، هدـیرفآ  ام  هچ  نآ  زا  اریز  تسام ، ِياوه  رد  ناشیاهلد  سپ  دـیرفآ .
هب ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح 
هب ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  نسح  وت ، زا  دعب  سپ  يرتراوازس ، ناشدوخ  هب  نینمؤم  زا  یلع  يا  وت  سپ  مرتراوازس ، ناشدوخ 
رب ملاـع  ِّقح   - 7 (. 773) تساهنآ اب  قح  قح و  اب  اـهنآ  راـکوکین  ناـماما  هک  تسا  رتراوازـس  نینمؤم  هب  نسحلا  نب  ۀـجح  و  ناـشدوخ ...

مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  تیعر ؛ رب  ماما  قح   - 8 ( 774 «) نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئـساف  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  مّلعتم ؛
زا یـشخب  اهنیا  ( 775 .) تسا تیعر  رب  رادـمامز  یلاو و  قـح  هدرک ، ضرف  قوـقح ، هلمج  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نـیرتمهم  دوـمرف :

(776 .) دوب نایعیش  رب  ترضح  قوقح 

ناحتما اب  راظتنا  هتکن 514 

زارد نآ  يوس  هب  هناربصیب )  ) ار ناـتیاهندرگ  دیـشکیم و  ار  نآ  راـظتنا  هک  هچ  نآ  هب  مسق  ادـخ ! هب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
(777 ...«.) دنامیمن یقاب  كدنا  رایسب  ياهّدع  زج  امش  زا  دیوش و  یتخس  ناحتما  هک  نآ  رگم  دیباییمن ، تسد  دیدرک ،

راظتنا لها  ِناحتما  هتکن 515 

زا بان  يالط  دـننام  دوشیم و  هتخادـگ  هروک  رد  الط  هک  هنوگ  نامه  دـنوشیم  هتخادـگ  نیرظتنم ) : ») دـندومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
(778 «.) دنوشیم كاپ  یصلاخان 

نارظتنم ِفیاظو  هتکن 516 

باتک هلمج  زا  اهباتک  یـضعب  رد  یتح  تسا و  هدـش  هتفگ  يرایـسب  ياهنخـس  تبیغ ، نارود  رد  نایعیـش  فیلاـکت  فیاـظو و  هراـبرد 
نیا رد  ام  ( 779 .) تسا هدش  هدرمشرب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِنارظتنم  ِيارب  هفیظو  داتـشه  ات  مئاقِلل  ءاعّدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم 

بسک نارظتنم ، هفیظو  نیتسخن  مالسلا ؛ هیلعرصع  ماما  ادخ و  تّجح  تخانـش   - 1 مینکیم : هراشا  فیاظو  نیا  نیرتمهم  زا  دادـعت  هب  اج 
زا هک  يرایسب  تایاور  رد  هک  دراد  تیمها  هجرد  نادب  ات  عوضوم  نیا  تسا . شیوخ  نامز  تّجح  ماما و  سدقم  دوجو  هب  تبسن  تفرعم 
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دریمب سکره  : » تسا هدمآ  هدش  لقن  مالسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط 
مالسلا هیلعقداص  ماما  اهیبوخ ؛ هب  یگتسارآ  اهيدب و  زا  یگتساریپ   - 2 ( 780 «) تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  و 

راتفر وکین  قالخا  يراکزیهرپ و  هب  لاح  نیا  رد  دشاب و  رظتنم  هک  دیاب  دشاب ، مالسلا  هیلعمئاق  ِنارای  زا  دراد  تسود  سک  ره  : » دیامرفیم
رد ترـضح . نآ  اب  نامیپ  دـهع و  یمئاد  دـیدجت  ترـضح و  اب  یبلق  دـنویپ  تیوقت  ظفح و  تیالو ؛ ماـقم  اـب  دـنویپ   - 3 ( 781 ...«.) دیامن

نارظتنم ماما  اب  ار  دوخ  دنویپ  دینک و  يرادیاپ  ناتنانمشد  اب  دینک و  ربص  تابجاو  ماجنا  رب  میناوخیم ...« : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور 
زا هک  ینامیپ  يافو  رد  ام ... نایعیـش  رگا  ، » تسا هدـمآ  دـیفم  خیـش  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  عیقوت  ناـمه  رد  و  ( 782 «.) دییامن مکحتسم 

ماـما زا  روـهظ ؛ يارب  یگداـمآ  بـسک   - 4 دـتفایمن .»... ریخأت  هب  نانآ  زا  اـم  ياـقل  تمعن  دنـشاب ، ممـصم  لدـکی و  دـش ، هتفرگ  ناـشیا 
دنچ ره  دنک ؛ ایهم  یحالس )  ) مالسلا هیلعمئاق  ترـضح  جورخ  يارب  دیاب  امـش  زا  کی  ره  : » دندومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص 

كرد ار  ترـضح  نآ  ات  دـنک  ینالوط  ار  شرمع  هک  تسا  نآ  دـیما  دراد ، یتین  نینچ  یـسک  دـنادب  هاگره  یلاعتيادـخ  دـشاب . ریت  کی 
ببـس هب  دراد و  هاگن  ام  رما  راظتنا  هب  ار  یبسا  سکره  : » هدـش لقن  مالـسلا  هیلعمظاک  یـسوم  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  ( 783 ...«.) دیامن

اهقف اب  طابترا   - 5 ( 784 ...«.) دنادرگیم خارف  ار  شايزور  دنوادخ  تسام ، هب  بوسنم  هک  یلاح  رد  دزاس ، نیگمشخ  ار  ام  نانمـشد  نآ 
ام هب  هدرک و  صخشم  مالسلا  هیلعموصعم  ماما  هب  یـسرتسد  مدع  ماما و  تبیغ  نامز  رد  ار  ام  فیلکت  مالـسلا  مهیلعهّمئا  دیلقت ؛  عجارم  و 
نب قاحسا   » خساپ رد  دوخ  تاعیقوت  زا  یکی  رد  زین  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ( 785 .) مینک هعجارم  طیارّشلا  عماج  ِياهقف  هب  هک  دناهدومرف  رما 

تّجح نم  دنتسه و  امش  رب  تّجح  اهنآ  اریز  دینک ، هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  دیآیم  شیپ  هک  ییاهدادیور  اّما  و  : » دیامرفیم بوقعی »
نامه امـش  جرف  هک  دینک  اعد  رایـسب  جرف ، لیجعت  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  جرف ؛ لیجعت  يارب  اعد   - 6 ( 786 «) ناشیا رب  ادخ 

(787 «.) تسا

ردص حرش  هتکن 517 

، دـشاب تعاس  کـی  ولو  جرف  دوش . فرط  رب  ناـمیبلق  ریحت  ( 788) نامـسیئر هطـساو  هب  هک  مینک  ادیپ  ردص  حرـش  يارب  یهار  دنک  ادـخ 
هّمئا ایوگ  مینک !؟ ادـیپ  بلطم  نیا  يارب  یهار  هک  میاهدرک  رکف  چـیه  ایآ  تساـم . جرف  مه  ییانـشور  تسا . ییانـشور  نآ  زا  دـعب  هلحرم 

زین و  ناـبز ؛ هقلقل  هن  هّتبلا  ( 789 .) دینک اعد  رایـسب  جرف  ِيارب  دناهدومرف : اذـل  دـناهدرک و  تّجح  ِمامتا  ام  اب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  مهیلعام 
(791 .) دینک لمع  تسخن  مسر  هار و  هب  ( 790 (؛ ِلّوألا ِرمَألِاب  اوکَّسَمَت  دناهدومرف ،

! روای نویلیم  دصراهچ  هتکن 518 

زا تیاکح  مه  ترتع )  ) نآرق لیدع  دـنکیم ؛ اهیندـید  اهیندینـش و  زا  تیاکح  لوزن ، هفلتخم  بتارم  رد  هک  تسا  يدوجوم  هچ  نآرق 
یپ ار  ریخ  هطـساو  مینکیمن و  يرازگرکـش  ینادردـق و  دوخ  ياهرـصان  یماح و  يداه ، راوخمغ ، زا  ام  یلو  دـنکیم ؛ َملاع  ِياـهتمعن 

میناوتیمن دنتـسه  ضیف  يراجم  ام و  ياـهتمعن  یلو  هک  ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  و  دـندرک . ِیپ  ار  هقاـن  سپ  ( 792) اهُورَقَعَف هک : مینکیم ؛
. میدرک شَنیرهاط  ِيابآ  اب  هک  مینکیم  ار  هلماعم  نامه  وا  اب  دیایب  رگا  مه  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  مینک . هدـهاشم 

(793 (!؟ دنکن روهظ  دشاب و  هتشاد  روای  نویلیم  دصراهچ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  دوشیم  ایآ 

ناگدننک هلجع  هتکن 519 

شرظتنم هک  يرما  نیا  زا  ارم  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هب  يوار  تسا . تبیغ  رـصع  فیلاکت  زا  ندوب  میلـست  ندرکن و  هلجع 
میلـست دـندرگیم و  كـاله  ناگدـننک  هلجع  دـنیوگیم و  غورد  ناراذـگ  تقو  دومرف : ترـضح  دوـب ؟ دـهاوخ  یک  هک  هد  ربـخ  متـسه 
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يادـخ تساـم . ِرما  نآ  دومرف : ( 795 «) هولِْجعَتْـسَت الَف  هَّللا  ُْرمَا  یتَا   » هیآ هراـبرد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ( 794 .) دنباییم تاجن  ناگدـش 
(796 .) ابعر و  نانمؤم ، ناگتشرف ، دننک : دییأت  ار  نآ  رکشل  هس  هک  نیا  ات  دوشن  لیجعت  نآ  رد  هک  هدومرف  رما  لجوزع 

لمع همان  هضرع  هتکن 520 

نم رگم  : » دندومرف ترضح  دینکب . ییاعد  منادناخ  نم و  ِيارب  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هب  دیوگیم : نابا  نب  هَّللادبع 
«. منکیم اعد  دـشاب  بسانم  هک  دروم  ره  رد  اذـِل  دوشیم ، هضرع  نم  رب  یبش  زور و  ره  رد  امـش  لامعا  دـنگوس ! ادـخ  هب  منکیمن ؟ اـعد 
ار دـنوادخ  ِباتک  اـیآ  دـندومرف : دـندش ، نم  ِبّجعت  ِهّجوتم  یتقو  مالـسلا  هیلعماـما  مدرک . بجعت  ماـما  فرح  نیا  زا  دـیوگیم : هَّللادـبع 

هیلعقداص ماما  يزور  هک  هدش  لقن  زین  و  ( 797 «) نونمؤملا هلوسر و  مُکلمَع و  هَّللا  يریسَف  اولمعا  ُلق  َو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  یناوخیمن ،
دوـخ زا  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  ارچ  دـندومرف : دنتــشاد ، روـضح  ترــضح  نآ  سلجم  رد  هـک  يدرم  هـب  باـطخ  مالــسلا 
رگم دـندومرف : ترـضح  مینکیم ؟ تحاراـن  ار  ادـخ  لوسر  هنوگچ  اـم  هَّللا ! لوسر  نباـی  درک : لاؤس  ترـضح  زا  یـصخش  دـیناجنریم ؟

ثعاـب دـیامن ، هدـهاشم  امـش  لاـمعا  رد  یتیـصعم  رگا  سپ  دوشیم ، هضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  امـش  لاـمعا  هک  ینادیمن 
وا ناتبوخ  لامعا  اب  دینک  یعس  هکلب  دینکن ، تحاران  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ناتدب  لامعا  اب  سپ  دش . دهاوخ  وا  رطاخ  یتحاران 

(798 .) دیزاس رورسم  ار 

تبیغ ِرصع  ِياعد  هتکن 521 

تسا هفیظو  تسا ، اعد  نیا  هب  لمع  ندناوخ و  تبیغ  رصع  رد  ام  هفیظو  مینکیم . هئارا  یهاتوک  ریـسفت  کی  اب  ار  تبیغ  رـصع  ِياعد  نیا 
. دـیناوخب ار  اعد  نیا  دـندومرف : تسیچ ؟ تبیغ  ِرـصع  رد  ام  هفیظو  دـننکیم : لاؤس  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتقو  طـقف . باوث  ِيارب  هن 

هفیظو تبیغ  رصع  رد  مه  یتقو  کی  باوث ، يارب  دناوخیم  هینابعش  تاجانم  ِياعد  باوث ، يارب  دناوخیم  لیمک  ياعد  یسک  تقو  کی 
َْمل َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  هلمج « : دـنچ  نیمه  دومرف : تسیچ ؟ اعد  نآ  درک : ضرع  دـناوخب . ار  اعد  نیا  دراد 

ِیْنفِّرَُعت َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَـتَّجُح ، ْفِرْعَأ  َْمل  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنإَـف  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُـهَّللَا  َکـِیبَن ، ْفِرْعَأ 
ِبیصن ترفغم  ایادخ ! هک  تسا  نیا  اعد  دیراد ؟ یلالدتسا  ِياعد  اجک  امش  تسا ، یملع  ِقیقحت  کی  اعد  نیا  ِینیِد .» ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح 

مه نآ  ناهرب ، اّما  نآ ؛ دـننام  هدـب و  افـش  ار  ام  نارامیب  نک ، ادا  ار  ام  نوید  شخبب ، ار  اـم  ناـهانگ  نک ، هدروآرب  ار  اـم  جـیاوح  نک ، اـم 
نیا تسین ، هیعدا  خنـس  رد  اعد  هوحن  نیا  دـسرب . تیودـهم  تماما و  هب  تّوبن  زا  تّوبن و  هب  دـیحوت  زا  یلقع ، یفـسلف و  ِلیلعت  ّمل ، ِناهرب 

ِيرالاس مدرم  هب  کشخ  يرالاس  مدرم  زا  ار  ام  هک  تسا  نآ  يارب  اعد  نیا  هکلب  دناشکن ، هفیقس  هب  ریدغ  زا  ار  ام  هک  تسا  نآ  يارب  خنس 
لیکو ناوـنع  هب  ار  ماـما  اـم  اـیآ  هک  تسا  نـیا  داد  داـی  هرارز  هـب  ترـضح  هـک  یلالدتـسا  ناوـنع  هـب  بـلطم  ِحیـضوت  دـنک . لـقتنم  ینید 

ایاعرلالیکو ناونع  هب  ار  ماما  هَّللا -  ذاعم  رگا -  میسانشیم ؟ ربمغیپ  ِنیشناج  ِناونع  هب  ار  ماما  ای  میـسانشیم ؟ ربهر  ِناونع  هب  میـسانشیم ؟
. تسین ریدغ  هب  يزاین  دیآیمرب و  مه  هفیقس  زا  نیا  بوخ  دنکب ، لح  ار  ام  لکشم  ات  مینکیم  باختنا  ام  هک  ییاوشیپ  ناونع  هب  میسانشب ،
ام رگا  دنیـشنب ، ربمغیپ  ِياج  هب  هک  میهاوخیم  نیا  يارب  ار  ماـما  اـم  دـنک ، لـمع  ار  اـم  هتـساوخ  هک  میهاوخیمن  نیا  ِيارب  ار  ماـما  هک  اـم 

ِيرالاس مدرم  دوشیم  دـشاب  مدرم  ِلیکو  رگا  ربمغیپ ؟ ِبیان  ای  تسا  مدرم  ِلیکو  ماما  اـیآ  میـسانشیم ؟ ار  بیاـن  اـیآ  میـسانشن ، ار  ربمغیپ 
رّـسفم تسا ، نآرق  ظفاح  ماما  تسین ، نیا  هک  ماما  اّما  دـننک ؛ باختنا  ماما  ات  دـنوشیم  عمج  هفیقـس  رد  مدرم  هک  تسا  تقو  نآ  کشخ ،

هدنیآ لاح و  هتـشذگ و  زا  ، تسا ربخ  اب  نآرق  ِلیوأت  زا  تسا ، ربخ  اب  نآرق  ِنطاب  زا  تسا ، ربخ  اب  یحو  زا  تسا و  نآرق  نیبُم  تسا ، نآرق 
، دسانـشن ار  ربمغیپ  ناسنا  ات  تسا . ربمغیپ  ِنیـشناج  هکلب  تسین  مدرم  ِلیکو  یمدآ  نینچ  کی  تسا . ربخ  اب  مدرم  ِلاـمعا  زا  تسا ، ربخ  اـب 

ایآ تسا ؟ مدرم  ناگدنیامن  ءزج  مه  ربمغیپ  ایآ  تسا ؟ راگزور  ِغباون  ِءزج  مه  ربمغیپ  ایآ  تسیک ؟ ربمغیپ  بوخ  دوب . دهاوخن  سانـشماما 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


هَّللا ۀفیلخ  ربمغیپ  رگا  بوخ  تسا ؟ هَّللا  ۀفیلخ  ( 799 «) ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   » ساسا رب  ربمغیپ  ای  دـننکیم  باختنا  مدرم  ار  ربمغیپ 
شدیحوت رگا  دسانشیم ؟ ار  بیان  دسانـشن  ار  هنع  بونم  رگا  دسانـشب ؟ ار  هفیلخ  دناوتیم  ایآ  دسانـشن  ار  هنع  فلختـسم  ات  ناسنا  تسا ،

دشاب لماک  نامِدیحوت  دیاب  لّوا  ام  دسانشیم ؟ ار  ربمغیپ  دشابن ، مکحم  شایتسرپ  ادخ  شاینیب ، ادخ  شایـسانشادخ ، دشابن ، مکحتـسم 
ام یـسانشملاع  هریخذ  ات  دشاب  لیمکت  دیاب  ام  یـسانشماما  ددرگ ، لماک  نامتماما  ات  دـشاب  لیمکت  دـیاب  نامتّوبن  دوش ، لیمکت  نامتّوبن  ات 

کی تسا . نارظتنم  هفیظو  ِیملع  يانعم  کی  راظتنا و  ِماکحا  زا  یکی  نیا  تسا . نیا  تبیغ  رـصع  رد  امـش  هفیظو  دومرف : اذل  دوش ، لماک 
مه ار  شرـصع  یلو  هاگنآ  دشاب  هنوگ  نیا  رگا  تسا ، یبوخ  سانـش  ماما  تسا ، یبوخ  سانـش  ربمغیپ  تسا ، یبوخ  دّحوم  رظتنم ، ناسنا 
مه ار  وا  بیاـن  مسانـشن  ار  هـنع  ٌبوـنم  رگا  نـم  هـکنیا  يارب  تـسا  ّمـل  ناـهرب  کـّنإف .»... کـسفن  ِینفّرع  ّمـهَّللا   » نـیا سپ  . دسانــشیم

ّمهَّللا  » میشاب هدرک  نیمأت  لبق  زا  ار  دیحوت  یعطق  دنس  هک  تسا  دنـس  یتقو  هزجعم  مسانـشب ، ار  وا  مناوتیمن  هزجعم  اب  هک  نم  . مسانـشیمن
(800 ...«.) کیبن و فرعأ  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نإ  ّکنإف  کسفن  ینفرع 

؟ تسین زیاج  تیم  دیلقت  ارچ  هتکن 522 

همادا رد  طقف  دشاب  زیاج  رگا  تیم  زا  دیلقت  تسین . زیاج  ًءادتبا  تیم  زا  دـیلقت  هکنیا  نآ  و  تسا ، تامّلـسم  زا  هک  میراد  هقف  رد  ياهلأسم 
اب دـیاب  مه  تیم  زا  دـیلقت  ِنداد  همادا  هزات ، تسا . هدُرم  الاح  دـناهدرکیم و  دـیلقت  وا  زا  شتایح  ِنامز  رد  هک  تسا  یـسک  زا  دـیلقت  ِنداد 

ِطرش هب  اّما  تسا  یساسا  ِرکف  رایـسب  میوگیم  ردق  نیمه  مرادن ، يراک  هلأسم  نیا  ِیهقف  ّهلدا  هب  نم  دشاب . هدنز  ِدهتجم  ِبیوصت  هزاجا و 
ادیپ همادا  هک  نید  یملِع  ِياههزوح  ِءاقب  يارب  تسا  ياهلیـسو  هک  تسا  نیا  رکف  نیا  ِلّوا  هدـئاف  دوش . نشور  هلأسم  نیا  زا  فدـه  هکنیا 

لح هدشن  لح  ِتالکـشم  دنک و  ادیپ  لماکت  دورب و  شیپ  زور  هب  زور  هکلب  دنامب  ظوفحم  اهنت  هن  دـنامب ، ظوفحم  یمالـسا  ِمولع  دـنک و 
اّمعم و نارازه  ام  میرادـن . يراک  لاکـشا و  رگید  هدـش و  لـح  ءاـملع  هلیـسو  هب  میدـق و  رد  اـم  ِتالکـشم  همه  هک  تسین  روطنیا  دوش .

یقاب يرایسب  هدش و  لح  هتشذگ  گرزب  ءاملع  هلیسو  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  میراد  یمالسا  ِمولع  ِریاس  هقف و  ریسفت و  مالک و  رد  لکـشم 
همادا ار  هتـشر  نیا  دنـسیونب و  رتعماج  رتهب و  ییاهباتک  ياهتـشر  ره  رد  ًاجیردت  دـننک و  لح  ار  نآ  هک  تسا  ناگدـنیآ  هفیظو  هدـنام و 

. دنک فّقوت  دوخ  ِریـس  رد  دیابن  هلفاق  نیا  دندرب . ولج  ار  هقف  مالک و  ریـسفت ، ًاجیردت  زین  هتـشذگ  رد  هک  يروط  نامه  دـنربب ، ولج  هداد و 
هک تسا  نیا  رگید  ِّتلع  تسا . یمالـسا  مولع  ِلماکت  ءاقبا و  ِيارب  ياهلیـسو  کـی  اـهنآ  هب  هّجوت  هدـنز و  ِنیدـهتجم  زا  مدرم  دـیلقت  سپ 
هب لیاسم  نیا  تسیچ ؟ لئاسم  نیا  رد  ناشِفیلکت  دننادیمن  دـنوشیم و  وربور  ناشدوخ  ِیگدـنز  رد  يدـیدج  لئاسم  اب  زور  ره  نیملـسم 

ُۀَِعقاَْولا ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ   » هدـمآ دـیلقت  داهتجا و  ِرابخا  زا  یکی  رد  دـنهدب . خـساپ  گرزب  ِتجاح  نیا  هب  ات  دراد  جایتحا  يرکف  هدـنز  ياـهقف 
هرود و هب  هرود  هک  تسا  دـیدج  ِلئاسم  ناـمه  هعقاو  ِثداوح  ( 801 «) هَّللا ُۀَّجُح  اَنَأ  َو  ْمُکیَلَع  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَـح  ِةاَُور  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَـف 

ِبـسح رب  ًاجیردـت  هک  دـناسریم  فلتخم  ِنورق  اـههرود و  رد  هیهقف  ِبتک  رد  عـّبتت  هعلاـطم و  دـیآیم . شیپ  لاـس  هب  لاـس  نرق و  هب  نرق 
هدوزفا هقف  ِمجح  رب  ًاجیردـت  تهج  نیمه  هب  دـناهدمآ و  رب  ییوگباوج  ِماقم  رد  ءاهقف  هدـش و  هقف  ِدراو  يدـیدج  ِلئاسم  مدرم  ِتاـجایتحا 

رب ياهقطنم و  هچ  رد  نرَق و  هچ  رد  هلأسم  نالف  هلأسم و  نـالف  ًـالثم  هک  دـمهفب  دـناوتیم  دـنک  باـسح  هناـقّقحم  یـسک  رگا  تسا . هدـش 
رتهب تسا !؟ هدرم  هدـنز و  ِدـیلقت  نیب  یقرف  هچ  دـهدن  خـساپ  دـیدج  لئاسم  هب  هدـنز  دـهتجم  رگا  تسا . هدـش  هقف  ِدراو  يزاین  هچ  ساـسا 

(802 .) دننک دیلقت  هدوب  رتقّقحم  رتِملاع و  اهنآ  همه  زا  هدنز  ِنیدهتجم  ِدوخ  ِفارتعا  هب  هک  يراصنا  خیش  ِلثم  تاوما  زا  یضعب  زا  هکنیا 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِمایق  ِتیهام  هتکن 523 

کی بلطم  نیا  دوشیم . ادیپ  یلک  ِلدـع  دـش ، روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  دراو  بلطم  نیا  يرایـسب  ِتایاور  رد 
زا رپ  دیاب  ایند  دنیوگیم  دـنفلاخم و  یحالـصا  ره  اب  بلطم  نیمه  ِءاّکتا  هب  دارفا  زا  یـضعب  هکنیا : نآ  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ياهلئـسم 
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رگا تسا . فلاخم  حالـصا ] اب   ] ناشلد ِهت  دنرواین ، نابز  هب  مه  رگا  دوشب . داد  لدع و  زا  رپ  ددرگ و  بالقنا  هعفدکی  ات  دوشب  روج  ملظ و 
ِيوس هب  مدرم  هّجوت  ِتمالع  کی  ياهعماج  رد  دـننیبیم  هک  یتقو  دـنوشیم . تحاران  درادیم  رب  یحالـصا  ِمدـق  یـسک  کـی  هک  دـننیبب 
دوشب انب  رگا  دننک ، روهظ  ترضح  ات  دنوش  رتدب  ًامئاد  دیاب  دوشب ، يزیچ  نینچ  دیابن  دنیوگیم  دنوشیم ، تحاران  ًاعقاو  هدش  ادیپ  تناید 

ًاعقاو ایآ  میاهتخادنا . ریخأت  ار  ناشیا  ِروهظ  هدرک و  تنایخ  تّجح  ِترضح  ِروهظ  هب  ام  دنیایب  نید  ِيوس  هب  مدرم  هک  مینک  يراک  کی  ام 
اهنت دوشیم  عقاو  هک  یتقو  ایند  رد  ثداوح  یخرب  دوشب . مولعم  بوخ  بلطم  ات  میهدیم  حیضوت  ار  نیا  هن ؟ ای  تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم 

ره نیاربانب  دوشب . رجفنم  هعفدکی  هک  يّدح  هب  دسرب  دیاب  هّدغ  نیا  دوشیم ، ادیپ  امـش  ندـب  رد  هّدـغ  کی  هکنیا  ِلثم  دراد ، راجفنا  هبنج 
هک دـیراذگب  ییاود  کی  دـیاب  دـیراذگب  نآ  يور  اود  دـیهاوخیم  مه  رگا  تسا ، يدـب  راک  دریگب  ار  لمد  نیا  ِراجفنا  ِيولج  هک  يراک 

ینعم هب  بالقنا  رادفرط  دندنسپیم ، ار  یسایس  یعامتجا و  ِياهمتسیس  زا  یخرب  هک  مه  اههفسلف  زا  یضعب  دوشب . رجفنم  رتدوز  لمد  نیا 
یعامتجا ِياهمتـسیس  اهشور و  زا  یـضعب  دینیبیم  اذهل  و  تسا . دب  دریگب  ار  راجفنا  ِيولج  هک  يزیچ  ره  اهنآ  هدیقع  هب  دنتـسه . راجفنا 
دیراذگب دشابن ، حالـصا  دیراذگب  دینکیم ؟ امـش  هک  تسیچ  تاحالـصا  نیا  دنیوگیم : دـنفلاخم ، یعامتجا  ِتاحالـصا  اب  یّلک  ِروط  هب 

ات یناشیرپ  یناـشیرپ و  دوشب ، رتناـشیرپ  اـهراک  دوشب ، رتشیب  ملظ  یتحاراـن و  دوشب ، داـیز  اـههنیک  اههدـقع و  دوشب ، داـیز  دِـسافم  ًاـمئاد 
ِترـضح ِروهظ  هب  عجار  ناناملـسم  ام  ایآ  دراد . ینـشور  عضو  اجنیا  رد  ام  ِهقف  دریگ . تروص  بالقنا  دوشب و  ور  ریز و  ُنب  زا  هبترمکـی 

رما سپ  ددرگ ، رتناشیرپ  عاضوا  دیراذگب  دوشب ، دایز  هانگ  تیصعم و  دیراذگب  مییوگب : دیاب  مینک ؟ رکف  روجنیا  دیاب  مالسلا  هیلعتّجح 
 - میـشاب میهـس  تجح  ترـضح  روهظ  رد  هکنیا  يارب  مه  نامدوخ  هکلب  مینکن ، تیبرت  ار  ناـماههّچب  مینکن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
اهر ار  هزور  دینک ، اهر  ار  زامن  هک  مینک  قیوشت  مه  ار  نارگید  میهدن ، ماجنا  ار  ياهفیظو  چـیه  میریگن ، هزور  ، میناوخن زامن  هَّللاب -  ذایعلا 

رب کش  ِنودب  نیا  ریخ ! دوشب ؟ مهارف  روهظ  ِتامّدقم  ات  دورب  نیب  زا  اهنیا  همه  دیراذگب  دـینک ، اهر  ار  جـح  دـینک ، اهر  ار  تاکز  دـینک ،
ِفیلکت هن  دـنکیمن ؛ طقاس  ام  زا  یفیلکت  چـیه  نتـسشن ، تّجح  ترـضح  ِروهظ  ِراظتنا  هب  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ِیعطق  ِلصا  کی  ِفـالخ 

زا ار  کچوک  ِفیلکت  کی  تّجح  ترضح  ِروهظ  ِراظتنا  دیوگب  هک  دینکیمن  ادیپ  ِملاع  کی  هعیش  رد  امش  یعامتجا . ِفیلکت  هن  يدرف و 
هک تسا  نیا  رگید  ِعون  تسا . تّجح ] ِترـضح  ِروهظ  زا  ریـسفت   ] عون کی  نیا  دنکیمن . طقاس  ام  زا  ار  یفیلکت  چـیه  دـنکیم . طقاس  ام 

یعقوم مه  لمد  هک  نانچ  دراد ؛ یِعقوم  هویم  تسا . لماکت  ِطارـص  رد  هویم  کی  لثم  راـجفنا . ِتبحـص  هن  تسا  ندـش » هدیـسر   » ِتبحص
یط ار  شدوخ  ِیلماکت  ِریـس  ینعی  دسرب ، دـیاب  هک  دراد  یعقوم  کی  هویم  اّما  دوشب  رجفنم  هکنیا  يارب  دراد  یعقوم  کی  لمد  یلو  دراد .

، دشاب هتـشاد  لمد  کی  ِراجفنا  هب  تهابـش  هکنآ  زا  شیب  تّجح  ِترـضح  ِروهظ  هلأسم  دوش . هدـیچ  دـیاب  هک  ياهلحرم  هب  دـسرب  دـنک و 
هکلب تسا ، هدـش  مک  هانگ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  طقف  هن  دـناهدرکن ، روهظ  نونکات  ناشیا  رگا  ینعی  دراد . هویم  کی  ِندیـسر  هب  تهاـبش 

رفن هدزیس  دصیـس و  ِتیلقا  نآ  تقو  ره  هک  دینیبیم  دایز  هعیـش  ِتایاور  رد  امـش  اذِهل  و  تسا ، هدیـسرن  تیلباق  زا  هلحرم  نآ  هب  زونه  ایند 
دورب ولج  ردقنآ  دیاب  نامز  ینعی  درادن ، دوجو  رتشیب -  ای  رتمک  ای  رفن -  هدزیس  دصیـس و  ِتیلقا  نامه  زونه  دنکیم . روهظ  ماما  دش ، ادیپ 
ناشیا ِياول  ِریز  رد  عبت و  هب  دـنهدب و  لیکـشت  ار  تموکح  دـنهاوخیم  هک  ییاهنآ  رگید  رظن  زا  دوشب ، دـساف  هزادـنا  ره  رظن  کی  زا  هک 

اّما دسرن » ناماس  هب  راک  دوشن ، ناشیرپ  ات  ! » هلب دناهدماین . دوجو  هب  ایند  رد  یقیال  ِنادرم  نینچ  زونه  دنیآ . دـیدپ  دـنوشب ، ناهج  ِرادـمامز 
ناماس نیا ، زا  دـعب  دوشیم ، ادـیپ  ناماس  یناشیرپ  ِرـس  ِتشپ  دوشیم ، ادـیپ  یناشیرپ  ایند  رد  هشیمه  دـنکیم . قرف  یناشیرپ  اـت  یناـشیرپ 

رد زاب  دوشیم ، ناماس  کی  هب  لیدبت  یناشیرپ  نآ  دعب ، نییاپ . حطس  رد  هن  رتیلاع ، ِحطس  کی  رد  یناشیرپ  اّما  دوشیم  یناشیرپ  هب  لیدبت 
ِتکرح دـنیوگیم  اذـِهل  دراد . يرترب  ناماس  نآ  ِدوخ  رب  یتّح  ناماس ، نآ  زا  دـعب  یناشیرپ  نیا  ینعی  لّوا . ِناماس  زا  رتیلاع  ِحطـس  کـی 

کی رد  اـّما  تسا  رود  لاـح  رد  رـشب  عاـمتجا  هکنیا  نیع  رد  تسا ، یعاـفترا  يرود  تکرح  ینعی  تسا ، ینوزلح  ِتکرح  رـشب  ِعاـمتجا 
یناشیرپ هکنیا  ِنیع  رد  یناشیرپ  اّما  دیارگیم  اهیناشیرپ  هب  اهناماس  ّبترم  هلب ، دنزیم . رود  الاب  هب  ور  هکلب  دـنزیمن  رود  یقفا  ِحـطس 

رایتخا نالا  هک  تسا  ییایند  کی  تسا ، ياهتخیسگ  مه  زا  ناشیرپ و  ِيایند  کی  ام  ِيایند  زورما  کش  ِنودب  تسا . رتالاب  حطس  رد  تسا 
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زا اتسور  کی  رد  یناشیرپ  اب  تسا ، ناهج  ِحطس  رد  يایناشیرپ  کی  نیا  اّما  تسا ، نوریب  مه  نآ  ِلّوا  هجرد  ِگرزب  ِنارادمامز  ِتسد  زا 
قرف نامسآ  ات  نیمز  زا  مه  رهش  کی  ناماس  اب  دنکیم ، قرف  نامسآ  ات  نیمز  زا  مه  اتـسور  کی  ناماس  اب  دنکیم ، قرف  نامـسآ  ات  نیمز 
تجح ترـضح  روـهظ  هب  ور  هکناـنچمه  دـحاو . نآ  رد  مهنآ  ناـماس ، هب  ور  مـه  مـیوریم و  یناـشیرپ  هـب  ور  مـه  نیارباـنب ، دـنکیم .

یناشیرپ نوچ  میوریم ، ناماس  هب  ور  مه  و  تفر ، دـیاب  یناشیرپ  هب  ناماس  زا  نوچ  میوریم ، یناشیرپ  هب  ور  مه  دـحاو  نآ  رد  میوریم ،
نارکفنشور رگید  زورما ، دوب !؟ هدش  ادیپ  شیپ  لاس  دص  رد  هدش ، ادیپ  رـشب  دارفا  ِنایم  رد  زورما  هک  يراکفا  نیا  تسا . رتالاب  حطـس  رد 

هب يرکف  نینچ  هتـشذگ  رد  ًالـصا  تسا . یناهج  ِدحاو  ِتموکح  کی  ِلیکـشت  رـشب  ِزورما  ِياهیتخبدب  هراچ  هار  هناگی  دنیوگیم : ناهج 
زگره مالسا  اذِهل  میوریم ، مه  ناماس  هب  ور  میوریم ، یناشیرپ  هب  ور  هکنیا  نیع  رد  ام  نوچ  سپ  دنکب . روطخ  تسناوتیمن  رشب  هلیخم 

، دینکب كرت  ار  تابجاو  دیهد ، ماجنا  ار  تامّرحم  هک  دادیم  روتـسد  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  دیهدن ] ماجنا  ار  فیلاکت  هک   ] دهدیمن روتـسد 
، ندـناوخ زامن  ِلابند  دـیوریم  هک  امـش  دوشب ، رتشیب  داسف  دـیراذگب  دـینکن ، تیبرت  ار  ناتیاههّچب  دـینکن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

حالـصا دـیهاوخیم  هک  امـش  دـیربب ، الاب  ار  تاغیلبت  ِحطـس  دـیهاوخیم  و  غیلبت ، ینارنخـس ، باتک ، ِفیلأت  فورعم ، هب  رما  نتفرگ ، هزور 
دنکیم کیدزن  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ِترـضح  ِروهظ  مه ، تاحالـصا  نیمه  ریخ ! دـیزادنایم ! ریخأت  ار  تجح  ترـضح  ِروهظ  دـینکب ،

رد ار  لایخ  نیا  دیابن  تّجح  ترضح  ِروهظ  ِراظتنا  هلأسم  ًادبا  دنکیم . کیدزن  ار  تجح  ِترضح  ِروهظ  زین  اهیناشیرپ  نآ  هک  روطنامه 
طقاس ام  زا  یفیلکت  چـیه  تسا ، طقاس  ام  زا  گرزب -  اـی  کـچوک  فیلکت -  نـالف  سپ  میتسه ، روهظ  ِرظتنم  هک  اـم  هک  درواـیب  اـم  ِنهذ 

(803 .) دوشیمن

دقتعم ِنامدرم  هتکن 524 

دنراد و مالسلا  هیلعترضح  ِتماما  هب  هدیقع  دننکیم و  یگدنز  تبیغ  ِرصع  رد  هک  نانآ  دلاخوبا ! يا  : » دندومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
كرد لقع و  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دنرتالاب ، رترب و  يرگید  راگزور  رصع و  ره  ِمدرم  زا  دنربیم ، رس  هب  ترـضح  نآ  ِروهظ  ِراظتنا  رد 
دنناـم ناـمز  نآ  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  تسا . ماـما  روـضح  رـصع  دـننام  ناـنآ  يارب  تبیغ  رـصع  هک  هدوـمرف  اـطع  ياهزادـنا  هب  تفرعم  و 
نایعیش صلخم و  ناگدیزگرب  ًاتقیقح  نانآ  تسا . هداد  رارق  دندیگنجیم ، لوسر  ترضح  باکر  رد  ریشمش  اب  هک  مالسا  ردص  نادهاجم 

(804 .) دنتسه راکشآ  ناهن و  رد  ادخ  يوس  هب  مدرم  ناگدننک  توعد  ام و  نیتسار 

نارظتنم ِفیاظو  هتکن 525 

ِباتک هلمج  زا  اهباتک  یـضعب  رد  یّتح  تسا و  هدـش  هتفگ  يرایـسب  ياهنخـس  تبیغ ، نارود  رد  نایعیـش  ِفیلاـکت  فیاـظو و  هراـبرد 
نیا رد  ام  ( 805 .) تسا هدش  هدرمشرب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نارظتنم  ِيارب  هفیظو  داتـشه  ات  مئاقِلل  ِءاعُّدلا  دئاوَف  یف  مراکَملا  لایکِم 

ِبسک نارظتنم ، هفیظو  نیتسخن  مالسلا ؛ هیلعرصع  ماما  ادخ و  ِتّجح  ِتخانش  - 1 مینکیم : هراشا  فیاظو  نیا  نیرتمهم  زا  يدادعت  هب  اج 
زا يرایـسب  تایاور  رد  هک  دراد  تیمها  هجرد  نادـب  ات  عوضوم  نیا  تسا . شیوخ  نامز  تّجح  ماـما و  ِسّدـقم  ِدوجو  هب  تبـسن  تفرعم 

شَنامز ماما  دریمب و  سک  ره   » هک هدش  لقن  مالسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  ینس  هعیش و  قیرط 
ره : » دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  اهیبوخ ؛ هب  یگتسارآ  اهيدب و  زا  یگتساریپ  - 2 ( 806 «.) تسا هدرم  یلهاج  ِگرم  هب  دسانشن ، ار 

راـتفر وـکین  قـالخا  يراـکزیهرپ و  هـب  لاـح  نـیا  رد  دــشاب و  رظتنم  هـک  دــیاب  دــشاب ، مالــسلا  هیلعمئاــق  ِناراــی  زا  دراد  تـسود  سک 
رد ترـضح . نآ  اب  نامیپ  دـهع و  ِیمئاد  دـیدجت  ترـضح و  اب  یبلق  دـنویپ  ِتیوقت  ظفح و  تیالو ؛ ماـقم  اـب  دـنویپ  - 3 ( 807 ...«.) دیامن

ناترظتنم ِماما  اب  ار  دوخ  ِدنویپ  دینک و  يرادیاپ  ناِتنانمشد  اب  دینک و  ربص  تابجاو  ِماجنا  رب  میناوخیم ...« : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور 
ناشیا زا  هک  ینامیپ  ِيافو  رد  ام ... نایعیش  رگا  ، » تسا هدمآ  هللا  همحردیفم  خیـش  هب  ترـضح  ِعیقوت  نامه  رد  و  ( 808 «.) دییامن مکحتسم 
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هیلعقداص ماما  زا  روهظ ؛ ِيارب  یگداـمآ  بسک  - 4 دتفایمن .»... ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  ِياقل  ِتمعن  دنـشاب ، مّمـصم  لد و  کی  دـش ، هتفرگ 
ریت کی  دنچ  ره  دنک ؛ ایهم  یحالـس )  ) مالـسلا هیلعمئاق  ترـضح  ِجورخ  ِيارب  دیاب  امـش  زا  کی  ره  : » دـندومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا 
... دیامن كرد  ار  ترـضح  نآ  ات  دنک  ینالوط  ار  شرمع  هک  تسا  نآ  دـیما  دراد ، یتین  نینچ  یـسک  دـنادب  هاگ  ره  یلاعتيادـخ  دـشاب .
نآ ِببس  هب  دراد و  هاگن  ام  ِرما  ِراظتنا  هب  ار  یبسا  سک  ره  : » هک هدش  لقن  مالـسلا  هیلعمظاک  یـسوم  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  ( 809 «..)

اهقف و اب  طابترا   - 5 ( 810 ..«.) دنادرگیم خارف  ار  شايزور  دنوادخ  تسام ، هب  بوسنم  وا  هک  یلاح  رد  دزاس ، نیگمشخ  ار  ام  ِنانمـشد 
رما ام  هب  هدرک و  صّخشم  مالسلا  هیلعموصعم  ِماما  هب  یسرتسد  ِمدع  ماما و  ِتبیغ  ِنامز  رد  ار  ام  ِفیلکت  مالـسلا  مهیلعهّمئا  دیلقت ؛ عجارم 

بوـقعی نب  قاحـسا  ِخـساپ  رد  دوـخ  ِتاـعیقوت  زا  یکی  رد  زین  رـصع  ِماـما  ( 811 .) مینک هعجارم  طیارّـشلا  عماج  ِياـهقف  هب  هک  دـناهدومرف 
رب ادخ  ِتّجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  تّجح  اهنآ  اریز  دینک ، هعجارم  ام  ِثیدح  ِنایوار  هب  دیآیم  شیپ  هک  ییاهدادیور  اّما  و  : » دیامرفیم

ناـمه امـش  ِجرف  هـک  دـینک  اـعد  رایـسب  جرف ، ِلـیجعت  يارب  دوـمرف : مالــسلا  هیلعرــصع  ماـما  جرف ؛ ِلـیجعت  يارب  اـعد  - 6 ( 812 «.) ناشیا
(813 .) تسا

روهظ ِعناوم  هتکن 526 

. دنکیم َملاع  ِياهتمعن  زا  تیاکح  مه  ترتِع   ] نآرق ِلیدع  دنکیم ؛ اهیندـید  اهیندینـش و  زا  تیاکح  لوزن ، هفلتخم  ِبتارم  رد  نآرق 
(814) اهُورَقَعَف هک : مینکیم ؛ یپ  ار  ریخ  هطساو  مینکیمن و  يرازگرکش  ینادردق و  دوخ  ياهرِصان  و  یماح ، يداه ، راوخمغ ، زا  ام  یلو 

لجع نامز -  ماما  مینک . هدهاشم  میناوتیمن  دنتسه  ضیف  ِيراجم  ام و  ِياهتمعن  یلو  هک  ار  مالسلا  مهیلعهّمئا  و  دندرک . یپ  ار  هقان  سپ 
هَّللا لّجع  نامز -  ماما  دوشیم  ایآ  میدرک . شَنیرهاط  ِيابآ  اب  هک  مینکیم  ار  هلماعم  نامه  وا  اب  دیایب  رگا  مه  فیرَّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا 

(815 (!؟ دنکن روهظ  دشاب و  هتشاد  روای  نویلیم  دص  راهچ  فیرَّشلا -  هجرف  یلاعت 

تبیغ رصع  رد  نید  ِيرادهگن  هتکن 527 

وا هب  هک  يدهع  ِقبط  رب  نم  ِنادـنزرف  جـع )  ) مئاق تخیگنارب ، تراشب  ِيارب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
کـش شّدلوت  ِلصا  رد  نارگید  درادن و  یجایتحا  دّمحم  ِلآ  هب  ادـخ  تفگ : دـنهاوخ  مدرم  ِرتشیب  هک  يروط  هب  دوشیم ، بیاغ  دـسریم 

ادابم دهدن . هار  دوخ  هب  کش ، ِقیرط  زا  ار  ناطیـش  دنک و  يرادهگن  ار  شَنید  دـیاب  دومن  كاردا  ار  تبیغ  ِنامز  سک  ره  سپ  دـننکیم .
ار ناطیـش  ادخ  درک . نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردپ و  ًالبق  هک  نانچ  دزاس . جراخ  نید  زا  دـنازغلب و  نم  هریـس  هار و  زا  ار  امـش  وا  هک 

(816 .) تسا هداد  رارق  راّفک  ِياورنامرف  تسود و 

راظتنا نامیا و  هتکن 528 

وا تسا و  نم  زا  سپ  مئاق  مدنزرف ، نیا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  هک  دـیوگ  حـلاص  نب  دّـمحم  نب  نسح 
تّدـم ِلوط  هطـساو  هب  اهلد  هک  یتیاغ  هب  ات  تسا  يراج  وا  رد  تبیغ  رمع و  ِلوط  زا  مالـسلا  هیلعءایبنا  ِياهّتنـس  هک  تسا  یـسک  نامه 
هدیقع رد  تسا ، هتخاس  دیؤم  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  يو  هدرک و  شقن  شلد  رد  ار  نامیا  یلاعتيادخ  هک  یـسک  زج  ددرگ و  تخس 

(817 .) دَنامن تباث  وا  ِتماما  هب 

وا هیاس  رد  همه  هتکن 529 

، روشک دوشیمن . تسرد  راک  میـشابن ، لداع  میـشابن ، نیما  میـشابن ، وگتـسار  میوشن ، تسرد  میـشابن و  تسرد  اـم  همه  اـت  ّتلم ، همه  اـت 
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هیاس رد  وا  هیاس  رد  همه  مییایب  تسا . ترضح  نآ  هار  هار ، مالسلا و  هیلعرصع  ماما  نایرج  نایرج ، تسا و  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  روشک 
(818 .) میریگب رارق  وا  فطل 

روهظ ات  هیقت  هتکن 530 

، درادن نامیا  دشاب  هتشادن  هیقت  هک  یسک  درادن و  نید  دشاب  هتشادن  عرو  هک  یسک  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دیوگ : دلاخ  نب  نیـسح 
ِتقو ِزور  ات  دومرف : یک ؟ هب  ات  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : دـنک . لمع  هیقت  هب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  راگدرورپ  ِدزن  امـش  نیرتیمارگ 
لوسر ِدنزرف  يا  دنتفگ : تسین . ام  زا  دنک  كرت  ام  مئاق  ِجورخ  زا  شیپ  ار  هیقت  هک  یـسک  تسا و  تیبلها  ام  مئاق  ِجورخ  ِزور  هک  مولعم 
یمتـس ره  زا  ار  نیمز  يو  هطـساو  هب  دنوادخ  نازینک ، رورـس  دنزرف  نم ، نادنزرف  زا  نیمراهچ  دومرف : تسیک ؟ تیب  لها  امـش  مئاق  ادـخ !

تبیغ شَجورخ  زا  شیپ  هک  تسا  یسک  وا  دننک و  کش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  دزاس و  هّزنم  یملظ  ره  زا  دنادرگ و  كاپ 
دنکن متـس  يرگید  هب  سک  چیه  دنک و  عضو  تلادع  ِنازیم  مدرم  ِنایم  رد  ددرگ و  نشور  شرون  هب  نیمز  دنک  جورخ  هک  هاگنآ  دنک و 

هک دنونـشب  ار  ادـن  نآ  نیمز ، زا  هک  تسا  یـسک  وا  دـشابن و  وا  ِيارب  ياهیاـس  دوـش و  هدـیچیپ  مهرد  وا  ِيارب  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  و 
ْنِإ : » تسا هدومرف  هک  تسا  یلاعتيادخ  لوق  نامه  نیا  و  هیف » هعم و  ّقحلا  ّنإف  هوعّبتاف  هَّللا  تیب  دنع  رهظ  دق  هَّللا  ۀّجح  ّنإ  الا  : » دـیوگیم
هک مینکیم  لزاـن  ياهیآ  ناـنآ  رب  نامـسآ  زا  مـینک ، هدارا  اـم  رگا  (819 (؛ َنیِعِـضاخ اََهل  ْمُُهقاـنْعَأ  تَّلظَف  ًۀـیآ  ِءاَمـسلا  َنِم  مِهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأـشَن 

(820 !«) ددرگ عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناشیاهندرگ 

! دیشاب ناتنید  ِبقارم  هتکن 531 

، دوش بیاغ  نیمتفه  ماما  ِنادـنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  نوچ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعمظاک  ماـما  دوخ  ِردارب  زا  رفعج  نب  یلع 
هک یتیاغ  هب  ات  دراد  یتبیغ  رمالابحاص  راچان  هب  نم ! نادنزرف  يا  دزاسن . لیاز  امش  زا  ار  نآ  یسک  هک  دیشاب  بقارم  ناِتنید  رد  هَّللا ! هَّللا !

امـش ِدادجا  ناردـپ و  رگا  دـیامزایب و  نآ  هطـساو  هب  ار  شقلخ  یلاعتيادـخ  هک  تسا  یتنحم  نیا  دـندرگزاب . نآ  زا  رما  نیا  هب  ِنادـقتعم 
نادـنزرف يا  دومرف : تسیک ؟ نیمتفه  ِنادـنزرف  زا  نیمجنپ  نم ! ِياـقآ  يا  متفگ : دـندرکیم . يوریپ  نآ  زا  دنتخانـشیم  نیا  زا  رتهب  ینید 

دیهاوـخ كرد  ار  وا  دـینامب ، رگا  نـکیلو  درادـن  ار  نآ  ِلّـمحت  ِباـت  امـش  ِياـهدرخ  تـسا و  ناوتاـن  نآ  ِكرد  زا  امـش  ِياـهلقع  نـم !
(821 .) درک

نید هب  کّسمت  هتکن 532 

رد مدرم  متفگ : دوش ، بیاغ  اهنآ  زا  ناشِماما  هک  دـیآرد  يراگزور  مدرم  رب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هرارز 
(822 .) دوش نشور  ناشیارب  هک  نآ  ات  دنوشیم  کّسمتم  دناهدوب  نآ  رب  هک  يرما  نامه  هب  دومرف : دننکیم ؟ هچ  نامز  نآ 

... نابز و ِظفح  هتکن 533 

نآ رد  هک  یناسک  رب  اشوخ  دنک و  تبیغ  ناشِماما  هک  دیآ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  رباج 
ناگدنب و يا  دیامرف : هدرک و  ادـن  اهنآ  هب  یلاعتیراب  هک  تسا  نیا  دوب  دـهاوخ  اهنآ  ِيارب  هک  یباوث  نیرتمک  دـننامب ، تباث  ام  ِرما  رب  نامز 
ناگدنب و امش  مهدیم و  هدژم  ار  امش  دوخ ، يوکین  ِباوث  هب  سپ  دیدرک ، قیدصت  ارم  ِبیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ِناهن  هب  نم ! ِنازینک  يا 
درابیم و مَناگدنب  رب  ناراب  امش  هطساو  هب  مشخبیم و  امـش  يارب  مرذگیم و  رد  امـش  زا  مریذپیم و  امـش  زا  دیتسه . نم  یقیقح  نازینک 

نامز نآ  رد  هک  یلمع  نیرترب  هَّللا ! لوسر  نبای  متفگ : دیوگ  رباج  مداتسرفیم . باذع  اهنآ  رب  دیدوبن  امش  رگا  مَنادرگرب و  اهنآ  زا  ار  الب 
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(823 .) ینیشن هناخ  نابز و  ِظفح  دومرف : تسیچ ؟ دهدیم  ماجنا  نمؤم 

مدرم ِمایق  ترضح و  ِمان  هتکن 534 

ماما هک  هدش  لقن  تسه . هدوب و  لومعم  دالب  ِنایعیش  ِمامت  ِنیب  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِكرابم  ِمان  ِندرب  ِماگنه  رد  مدرم  ِنتساخرب 
رـس رب  ار  شکرابم  ِتسد  داتـسیا و  بانج  نآ  سپ  دـش . رکذ  مئاق  هملک  تشاد ، روضح  ناسارخ  ِسلاـجم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلعاـضر 
نآ ِتمدـخ  تسا . هدوب  لومعم  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ِرـصع  رد  لمع  نیا  ( 824 «.) هَجَرْخَم ْلِّهَـس  َو  هَجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللا  : » دومرف هداهن 

ینالوط رایـسب  یتبیغ  رمالابحاص  دندومرف : باوج  رد  ترـضح  درک ؟ مایق  دـیاب  مئاق  ِرکذ  ِعقوم  رد  هک  تسیچ  ّتلع  دـش : ضرع  بانج 
زا تسا  يّرثأـت  ِراـهظا  وا و  ِتلود  هب  رعـشُم  هک  مئاـق  ِبقل  اـب  ار  يو  سک  ره  دراد ، شَناتـسود  هب  هک  یتـّبحم  فـطل و  ِترثـک  زا  دراد و 

ِباب زا  تسا  راوازـس  دوشیم . عقاو  ماما  ِهّجوت  ِدروم  لاح ، نیا  رد  نوچ  دومن . دهاوخ  وا  هب  یفطل  ِرظن  مه  بانج  نآ  دنک ، دای  وا ، تبرغ 
هچ رگ  تسا ، يراعش  بدا و  ِراهظا  دراد و  یبهذم  هشیر  نایعیـش ، ِراتفر  نیا  سپ  دهاوخب ، ادخ  زا  ار  شجرف  ِلیجعت  دزیخ و  اپ  هب  مارتحا 

(825 .) تسین مولعم  شَبوجو 

نینمؤملاریما هتکن 535 

نآ هن ، دومرف : میتسرفب ؟ دورد  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هب  میناوتیم  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا 
هب ناوتیمن  وا  زج  ار  یسک  زگره  تسا . هدیمان  مان  نیا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلعبلاط  نبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  صاخ  مسا 

: دومرف میناوخب ؟ یماـن  هچ  هب  ار  وا  سپ  دـندومن : ضرع  تسا . رفاـک  دوش  هدـناوخ  ماـن  نیا  هب  سک  ره  ناـنمؤمریما ، زج  دـیمان . مسا  نیا 
(826 «) نینِمُؤم ُمْتنُک  نِا  مَُکل  ٌریَخ  هَّللا  ُۀیَِقب  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  هَّللا و  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  دییوگب :

تیب لها  مئاق  ِيوریپ  هتکن 536 

كاردا ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  ِلاوحا  رب  اشوخ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
زا تمایق  ِزور  رد  یسک  نینچ  دشاب ، نمشد  شَنانمشد  اب  درادب و  تسود  ار  شَناتسود  دشاب ، وا  وریپ  شَمایق  زا  شیپ  تبیغ و  رد  هدرک و 

(827 .) دوب دهاوخ  نم  ِتّما  نیرتیمارگ  نم و  ِناتسود  اقفر و 

جح ِمسوم  رد  روضح  هتکن 537 

تسا و ناشیا  ِدهاش  جح  ِمسوم  رد  وا  دنباین ، ار  دوخ  ِماما  مدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دـیوگ : هرارز  نب  دـیبع 
(828 .) دننیبیمن ار  وا  اهنآ  اّما  دنیبیم  ار  اهنآ 

نارکمج سّدقم  دجسم  نارظتنم ؛ هاگداعیم 

نارکمج دجسم  ِيانب  روتسد  ِیگنوگچ  هتکن 538 

زا نارکمج  سدـقم  دجـسم  يانب  یگنوگچ  دروم  رد  مق  خـیرات  باتک  رد  یمق  نسح  نب  دّـمحم  نب  نسح  مان  هب  هعیـش  ِياـملع  زا  یکی 
خیش دنکیم : لقن  نینچ  هللا ) همحرقودص  خیش   ) یمق هیوباب  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیـش  ِرثا  نیقیلا  ّقحلا و  ۀفرعم  یف  نیزحلا  سنوم  ِباتک 

دون و دصیـس و  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  اب  دوب  فداصم  هک  ياهبنـش  هس  بش  تفگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  فیفع ، حـلاص و 
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هناخ رد  تشپ  رد  هک  مدرم  زا  ياهّدع  ِيادص  ناهگان  دوب . هتـشذگ  همین  زا  بش  هک  یلاح  رد  مدوب  هدـیباوخ  ماهناخ  رد  يرمق  يرجه  هس 
هب ار  وت  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  زیخرب  دنتفگ : نم  هب  باطخ  مدش  رادیب  یتقو  دیـسر . مشوگ  هب  دندزیم  ادص  ارم  هدـمآ و  درگ 
هب هناخ  رد  فرط  زا  ییادـص  مشوپب . ار  میاهسابل  موش و  هداـمآ  اـت  دـیهدب  هزاـجا  متفگ  اـهنآ  هب  دـیوگیم : نسح  دـناوخیم . دوخ  دزن 
ادص نامه  مه  زاب  مشوپب ، ات  متـشادرب  ار  مراولـش  دعب  مدومن و  رظن  فرـص  نآ  ندیـشوپ  زا  اذل  تسین » وت  نهاریپ  نآ   » هک دیـسر  مشوگ 

مدیشوپ و دوب  مدوخ  لام  هک  ار  يرگید  راولش  متخادنا و  نیمز  هب  ار  نآ  رادرب » ار  تدوخ  راولش  تسین ، وت  لام  راولش  نآ  : » هک دش  دنلب 
هب یتقو  تسا » زاب  هناخ  رد  : » هک دیـسر  مشوگ  هب  ادص  نامه  رد  فرط  زا  زاب  منک ، زاب  ار  نآ  ات  متـشگیم  هناخ  رد  دیلک  لابند  هب  سپس 

. دنتفگ کیربت  نم  هب  ار  دماشیپ  نیا  مالس ، باوج  زا  دعب  اهنآ  مدرک . مالس  اهنآ  هب  مدش . هجاوم  ناگرزب  زا  یتعامج  اب  مدمآرد  کیدزن 
هک مدید  ار  یتخت  مدرک ، ّتقد  بوخ  یتقو  اجنآ  رد  دندروآ . تسا  هدش  انب  نآ  رد  دجسم  نونکا  مه  هک  یلحم  هب  دوخ  هارمه  ارم  سپس 

یبلطم شرانک  رد  يدرمریپ  دوب و  هدز  هیکت  یشلاب  هب  نآ  يور  رد  هلاس  یس  دودح  رد  یناوج  دوب و  هدش  هتخادنا  نآ  يور  ییابیز  ِشرف 
رد دنتـشاد  نت  هب  دیفـس  سابل  رگید  یـضعب  زبس و  سابل  اهنآ  زا  یـضعب  هک  درم  تصـش  زا  شیب  دـناوخیم و  وا  ِيارب  باـتک  ِيور  زا  ار 
هاگ نآ  داد . ياج  دوخ  رانک  رد  ارم  دوب ، مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  هک  درمریپ  نآ  دندوب . زامن  ندناوخ  لوغـشم  لحم  نآ  رانک  هشوگ و 
هدز ادـص  مدوخ  مسا  هب  ارم  یـسرپلاوحا  دّـقفت و  زا  دـعب  دنتـسه  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دـش  مولعم  دـعب  هک  ینارون  ناوـج  ناـمه 

ار نآ  ام  یلو  ینکیم ، تشِک  هتخاس ، هدامآ  ار  نیمز  نیا  وت  هک  تسا  لاـس  جـنپ  ِتّدـم  وگب  وا  هب  ورب و  ملـسم  نب  نسح  ِدزن  : » دـندومرف
ار تشک  لاس  دـنچ  نیا  دوس  دـیاب  يرادـن ، ياهزاجا  نینچ  وت  هک  یلاح  رد  ییاـمن  تعارز  نآ  رد  يراد  دـصق  لاـسما  مینکیم و  بارخ 
زا ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یفیرش  نیمز  اج  نیا  وگب : ملـسم  نب  نسح  هب  : » دندومرف سپـس  دوش .» انب  يدجـسم  اج  نیا  رد  ات  یهدب  سپ 
زا ار  وت  ناوج  رـسپ  ود  فالخ ، راک  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  يدرک و  قحلم  دوخ  نیمز  هب  ار  نآ  وت  یلو  تسا ، هدـیزگرب  اهنیمز  ریاس  نیب 

ار نآ  يولج  یناوـتیمن  هک  يرگید  یهلا  رفیک  یهد ، همادا  راـک  نیا  هب  یهاوـخب  مه  زاـب  رگا  يدـشن . هّبنتم  زاـب  یلو  تفرگ ، وـت  تسد 
ارم نخـس  مدرم  هک  نیا  يارب  نم ! ِيـالوم  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگیم : هلثم  نب  نـسح  دـش .» دـهاوخ  تلاـح  لـماش  يریگب 
رارق ار  ياهناشن  اـج  نیا  رد  اـم  دـندومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعماـما  دـییامرفب . نییعت  نم  ِيارب  هراـب  نیا  رد  یتمـالع  ناـشن و  دـنریذپب ،

دـیایب و وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا » دیـس   » ِدزن هب  هدـب  ماجنا  دـش  نایب  هک  ار  هچ  نآ  وت  دـنیامن . قیدـصت  مدرم  ار  امـش  نخـس  ات  میهدیم 
هیقب دننک و  عورش  ار  دجـسم  ِيانب  نآ  اب  ات  دهدب  مدرم  هب  ار  نآ  دریگب و  وا  زا  ار  نیمز  هلاس  دنچ  دوس  دنک و  رـضاح  ار  ملـسم  نب  نسح 

دجـسم نیا  ِفقو  ار  قهر  دـمآرد  فصن  ام  دـنناسرب . مامتا  هب  تسا ، لاهدرا »  » هیحان رد  ام  کلم  هک  قهر »  » هیرق ِعفانم  زا  ار  نآ  ِجراـخم 
ترـضح سپـس  دنیامنب . دجـسم  نیا  جراخم  ریاس  ینادابآ و  ترامع و  فرـص  اج و  نیا  هب  دنروایب  ار  نآ  دمآرد  هلاس  همه  ات  میاهدومن 

ود دـنروآ ؛ ياـج  هب  زاـمن  تعکر  راـهچ  نآ  رد  دـنراد و  یمارگ  زیزع و  ار  نآ  دـنروآ و  يور  ناـکم  نیا  هب  اـت  وگب  مدرم  هب  : » دـندوزفا
تفه ار  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس دـعب  راب و  کی  ار  دـمح  هروس  لّوا  تعکر ، ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  تیحت ، زامن  تین  هب  ار  لوا  تعکر 
تین اب  مه  ار  دعب  تعکر  ود  دنربب و  نایاپ  هب  ار  زامن  دننک و  رارکت  راب  تفه  مه  ار  دوجـس  عوکر و  ياهرکذ  زا  کی  ره  همادا ، رد  راب و 
دبعن كایا   » هب دندرک  عورش  ار  دمح  هروس  یتقو  تین  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دنروآ . ياج  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زامن 

ار دیحوت  هروس  هاگ  نآ  دنناوخیم و  ار  دمح  هروس  همادا  رد  دعب  دنیامنیم و  رارکت  راب  دص  ار  شخب  نآ  دندیسر ، هک  نیعتسن » كایا  و 
هَّللا هلا  راب ال  کی  سپـس  دـننکیم . مامت  ار  زامن  دـعب  دـننکیم و  رارکت  راـب  تفه  ار  دوجـس  عوکر و  ِياـهرکذ  زا  کـی  ره  راـب و  کـی 

هبترم هس  یـس و  و  ربـکا » هَّللا   » هبترم راـهچ  یـس و  زا  تراـبع  هـک  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  تاـحیبست  مـه  هـمادا  رد  دـنیوگیم و 
مالـسلا مهیلعربمایپ  لآ  ربمایپ و  رب  رابدص  هتفر ، هدجـس  هب  هاگ  نآ  دـنیامنیم و  رکذ  تسا  هَّللا » ناحبـس   » هبترم هس  یـس و  و  هَّللدـمحلا » »

هدناوخ زامن  هبعک  رد  هک  تسا  نآ  ِدـننام  دـناوخب  ار  زامن  نیا  سک  ره  : » دـندرک هفاضا  ترـضح  همادا  رد  دنتـسرفیم . تاولـص  دورد و 
هوکـش اب  دجـسم  هک  تساج  نیا  رظن  دروم  ناکم  نآ  ییوگ  متفگ : دوخ  اب  مدینـش  ار  نانخـس  نیا  یتقو  دیوگیم : هلثم  نب  نسح  دشاب .»

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح نآ  هرابود  متفر ، يرادقم  مداتفا و  هار  هب  نوچ  ورب »! : » هک دندومرف  هراشا  نم  هب  ترضح  دعب  دش . دهاوخ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
اهنآ و لوپ  اب  دنداد  ار  نآ  لوپ  مدرم  رگا  هک  تسه  يزب  دوب ) ناناپوچ  زا  یکی  هک   ) یناشاک رفعج  هّلگ  رد  : » دـندومرف دـندز و  ادـص  ارم 

كرابم هام  مهدجه  اب  ربارب  هک  هبنشراهچ  زور  رد  نک و  حبذ  روایب و  اج  نیا  هب  ار  نآ  نک و  يرادیرخ  ار  نآ  تدوخ  لوپ  اب  دندادن  رگا 
اهنآ همه  یلاعت ) كرابت و   ) دنوادخ نک . قافنا  دنراد  يراتفرگ  هک  یناسک  نارامیب و  يارب  هدنیآ  بش  رد  ار  نآ  تشوگ  تسا ، ناضمر 

نآ ندب  رد  دیفس  هایس و  تمالع  تفه  نمض ، رد  دراد و  رایـسب  يوم  تسا و  قلبا  هک  تسا  نیا  زب  نآ  تمالع  یناشن و  دهدیم . افـش  ار 
دعب دنتـسه . مهرد  کی  هزادنا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  رگید  فرط  رد  ات  راهچ  ندب و  فرط  کی  رد  اهنآ  يات  هس  هک  تسه  زب 

تماقا زور  تفه  رگا  ینکیم . تماقا  زور  داتفه  ای  تفه  اج  نیا  : » دـندومرف هدز  ادـص  ارم  راـب  نیمّوس  ِيارب  مداـتفا ، هار  هب  ًادّدـجم  یتقو 
تـسا هدعقیذ  مجنپ  تسیب و  بش  اب  قباطم  ینامب ، زور  داتفه  رگا  دوب و  دهاوخ  ناضمر  مّوس  تسیب و  ینعی  ردق ؛ ِبش  اب  فداصم  ینک ،

هچ نآ  هشیدنا  رد  ار  بش  مامت  مدمآ و  هناخ  هب  هتـشگرب و  سپـس  دـیوگیم : هلثم  نب  نسح  دنتـسه .» يردـقنارگ  رایـسب  بش  ود  ره  هک 
هب مدرک . وگزاب  يو  هب  ار  ارجام  هدمآ و  رذنم » نب  یلع   » دزن دـعب  مدروآ و  ياج  هب  ار  زامن  دـش  حبـص  یتقو  مدرب . رـس  هب  دوب  هدـش  عقاو 
هک ار  ییاـهتمالع  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـهدیم : همادا  نینچ  هلثم  نب  نسح  میتفر . دـندوب ، هدرب  اـجنآ  هب  ارم  بشید  هک  یّلحم  هب  وا  هارمه 

هدهاشم اجنآ  رد  دندوب ، هدومن  صخـشم  ار  دجـسم  دودح  اهنآ  اب  هک  دوب  ییاهریجنز  اهخـیم و  هلمج  نآ  زا  هک  دـندوب  هدومرف  ترـضح 
میدیـسر وا  لزنم  رد  هـب  یتـقو  میداـتفا . هار  اـضرلا  نسحلاوـبا  راوـگرزب  دیــس  لزنم  فرط  هـب  رذـنم  نـب  یلع  هارمه  هـب  سپــس  مـیدرک .

؟ دـیتسه نارکمج  یلاها  زا  امـش  ایآ  دـنتفگ : ام  هب  دـندید  ار  ام  یتقو  دنتـسه . ام  رظتنم  هناـخ  رد  راـنک  رد  هک  میدـید  ار  وا  ناراکتمدـخ 
مالس ضرع  دیـس  تمدخ  عضاوت  راهظا  نمـض  هدش ، هناخ  دراو  تسامـش . راظتنا  رد  حبـص  لوا  زا  نسحلاوبا  دیـس  دنتفگ : يرآ . میتفگ :

هب باطخ  میوگب  ینخس  نم  هک  نآ  زا  شیپ  داد و  ياج  دوخ  ِرانک  رد  ارم  هداد و  ار  مالـس  باوج  لماک  مارتحا  اب  یمرگ و  هب  وا  مدرک و 
نب نسح  ار  وا  هک  نارکمج  یلاـها  زا  يدرم  دوز  حبـص  تفگ : نم  هب  یـصخش  باوخ  رد  مدوب . هدـیباوخ  نم  هلثم ! نسح  يا  تفگ : نم 

ار وا  ياههتفگ  ادابم  تسام . نخـس  وا  نخـس  هک  ارچ  نک ؛ قیدصت  ار  نآ  تفگ  وت  هب  وا  هک  هچ  نآ  دمآ . دـهاوخ  وت  دزن  دـنمانیم ، هلثم 
ار هتـشذگ  ِبش  ِنایرج  هلثم  نب  نسح  همادا  رد  مدوب . وت  ندمآ  رظتنم  نونکات  تقو  نآ  زا  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  لاح  نیا  رد  ینک . ّدر 

تکرح لحم  نآ  ِفرط  هب  دنوشیم و  راوس  دعب  دنزاس . هدامآ  ار  اهبسا  ات  دهدیم  روتسد  نسحلاوبا  دیـس  دنکیم . نایب  لّصفم  ِروط  هب 
هک قـلبا  زب  نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  هلثم  هب  نسح  دـننکیم ؛ دروـخرب  یناـشاک  رفعج  هّلگ  هب  نارکمج  ياتـسور  ِياـهیکیدزن  رد  دـننکیم .

ار دوخ  تعرس  هب  دوشیم  هلثم  نب  نسح  هجوتم  زب  یتقو  تسا . هلگ  بقع  رد  زب  نآ  دنیبیم  دوشیم و  هّلگ  دراو  دندوب  هدومرف  ترـضح 
نم هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  یناـشاک  رفعج  درخب . وا  زا  ار  نآ  اـت  دروآیم  یناـشاک  رفعج  دزن  دریگیم و  ار  وا  نسح  دـناسریم و  وا  هب 

مدرک شـالت  هچ  ره  یلو  مریگب ، ار  نآ  هک  متـساوخ  مدـید  زورما  هلگ  بقع  رد  ار  نآ  یتـقو  یلو  ماهدـیدن ، هلگ  لـخاد  ار  زب  نیا  زگره 
دنروآیم و دجسم  لحم  هب  ار  زب  اهنآ  دعب  تسا . يزیگنا  تفگش  رایسب  رما  نیا  دمآ و  امـش  دزن  هب  دید  ار  امـش  نوچ  الاح  اّما  متـسناوتن ،

دیـس سپـس  دـننکیم . میـسقت  اـهضیرم  نیب  ار  نآ  تشوـگ  دوـب ، هداد  روتـسد  ترـضح  هـک  روـط  ناـمه  دـننکیم و  شحبذ  اـجنآ  رد 
دنروآیم و مه  ار  قهر  ياتـسور  كالما  دوس  دریگیم و  وا  زا  ار  نیمز  هلاس  دنچ  دوس  دنکیم و  راضحا  ار  ملـسم  نب  نسح  نسحلاوبا ،

دوخ لزنم  هب  ار  اهخیم  اهریجنز و  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  نمـض  رد  دنناشوپیم . بوچ  اب  ار  نآ  فقـس  دننکیم و  انب  ار  نارکمج  دجـسم 
یلاـعت كراـبت و  دـنوادخ  تسجیم و  كّربت  اـهریجنز  نآ  هب  تفریم و  اـجنآ  هب  دـشیم  راـمیب  سک  ره  دـعب  هب  نآ  زا  دربیم و  مق  رد 
هدـیمان نایوسوم »  » هک ياهّلحم  رد  ار  وا  تفای  تافو  یتقو  اـضرلا  نسحلاوبا  دیـس  دادیم . افـش  ار  ناـشیا  اـهنآ  هطـساو  هب  هدومن  یلّـضفت 
دشیم يرادهگن  نآ  رد  اهخیم  اهریجنز و  هک  یقودنص  غارـس  هب  دوشیم  ضیرم  وا  نادنزرف  زا  یکی  یتقو  اهدعب  دندرک . نفد  دوشیم ،

. دنیبیمن نآ  رد  اهخیم  اهریجنز و  زا  يرثا  دنکیم  زاب  ار  قودنص  رد  هک  یماگنه  یلو  دوریم ،

طاشن ِبش  هتکن 539 
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ِلامعا تسا ، ربخ  اب  مه  ام  ِلد  زا  دنیبیم ، ار  نامیاههدنخ  دنیبیم ، ار  ناملمع  دنیبیم ، ار  ام  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هک  دینادب  نازیزع ! يا 
بقارم بظاوـم و  مینک ، عـمج  ار  ناـمدوخ  دـنیبیم ، ار  اـم  يراوـگرزب  نینچ  تسا و  نینچ  هک  ـالاح  سپ  تسا ، نـشور  وا  يارب  مـه  اـم 

اهدروخرب بقارم  میـشاب ، اهطابترا  بقارم  میـشاب ، اـههاگن  بقارم  مینک ؟ رکف  روج  هچ  مینک ، یگدـنز  روج  هچ  مینیبب  میـشاب و  ناـمدوخ 
نآ تسین . ادـخ  ياضر  دروم  هک  دنـسپان  ياهراک  هن  تسا  یهلا  طاشن  طاـشن ، یلو  تسا ؛ طاـشن  ِبش  نابعـش  همین  زیزع ! ناوج  میـشاب .
دید زا  ار  ناتـساد  نیا  دیراد  رـسمه  هک  یناناوج  دنیبیم . ار  ام  لامعا  ناشیا  نوچ  تسا ، مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ياضر  دروم  هک  یطاشن 

مالـسلا هیلعرـصع  ماـما  هـک  درک  یگدـنز  دـیاب  روـج  هـچ  مینیبـب  مـینک ، رظن  دـیدجت  نامیگدـنز  رد  دیونـشب و  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
(829 .) ددنسپب

اهنشج ِمایپ  هتکن 540 

نیرهاـط دـالوا  نینمؤـملاریما و  تیـالو  رد  اـم  میاهعیــش ، اـم  هـک  دــهدیم  ماـیپ  اــیند  هـب  دراد و  ماــیپ  اــهیناغارچ  تاــعامتجا و  نـیا 
یبهذم رئاعش  رد  نامنید ، ماکحا  رد  نامنید ، هب  ام  میمدق ، تباث  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تیالو  مالـسلا و  مهیلعنینمؤملاریما 

ام هک  تسا  تایح  نالعا  دوجو و  نالعا  اههمانرب  نیا  میتسه . راداـفو  نآ  هب  دـشاب  هک  یطیارـش  ره  رد  روج و  ره  میدـنبياپ و  ناـمدوخ 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مینکیم ، ظـفح  ار  ادـخ  ماـکحا  میرادیم ، هگن  ار  ناـمدوخ  نید  اـم  مـیراد و  عـضوم  اـم  مـیراد و  دوـجو 
دنراد اههمانرب  نیا  هک  ییاهمایپ  میراد . یمالـسا  قالخا  میراد ، يردارب  رگیدـمه  اب  مینکیم ، اپرب  هوکـش  اب  ار  اهتعامج  زامن  مینکیم .

(830 .) میشاب هاگآ  میسرب و  اهمایپ  نیا  هب  دیاب  تسا . گرزب  یلیخ  ام  دوخ  ایند و  يارب 

مسارم ِمسج  حور و  هتکن 541 

زا اّما  دشاب  دیاب  ماعطا  ياههمانرب  یناغارچ و  يداش ، دینیبیم  هک  یمـسارم  نیمه  دراد . یمـسج  کی  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دالیم  ِنشج 
نآ زا  رتشیب  یهاگآ  هلیـسو  هب  هانگ  زا  هبوت  تسا ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  سّدـقم  دوجو  اب  ياهزات  تعیب  نآ ، ِحور  دـیوشن . لفاغ  شحور 
رد ار  لذـتبم  ياهیقیـسوم  هاـگ  دوشیم  هدینـش  راـنک  هشوگ و  رد  دوشب ، هاـنگ  هب  هدوـلآ  مسارم ، نیا  دـنکن  ادـخ  تسا . سّدـقم  دوـجو 

، یهلا گرزب  تبهوم  نیا  دنکن  ادخ  دوش ، هتخیمآ  زیمآرفک  ّولغ و  راعـشا  اب  دنکن  ادخ  دـنزادنایم ، هار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياهنشج 
لـصف هَّللاءاشنا  دـییوگب و  ناتناردارب  ناتـسود و  ریاـس  يارب  مدرک  ضرع  هک  ار  یـضیارع  نیا  نازیزع  امـش  دـهدب . تسد  زا  ار  شحور 

(831 .) دوشب ادیپ  ام  همه  رد  مالسلا  هیلعرصع  یلو  تخانش  تفرعم و  هرابرد  ياهزات 

یگشیمه ِروضح  هتکن 542 

دـننکیم و ادـیپ  روضح  هناخ  نیا  رد  رب  دـنراد  صالخا  هک  ییاهنآ  تسا و  زاب  ترـضح  روهظ  زور  ات  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هناخ  برد 
(832 .) دنوشیم تسه  تایاور  رد  هک  ییاهباوث  نامه  لومشم 

ناوج ِراّوز  هتکن 543 

زا دصرد  ینعی 80  نیا  و  دنرتمک ؛ لاس و  یس  ناناوج  نارکمج  سّدقم  دجـسم  ِراّوز  دصرد  داتـشه  دراد  دوجو  هک  يدنتـسم  ِرامآ  ِقبط 
ندرک ادج  يارب  دننک ، لّمحت  دنناوتیمن  ار  تیاده  ِنوناک  نیا  هک  اهیـضعب  دنیآیم . مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِغارـس  هب  ناوج  ِلسن 

دجـسم دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  دـننکیم  هک  ییاهیـشاپ  ّمس  هلمج  زا  دـننکیم ؛ یـشاپ  مس  تیبرتو ، تیادـه  نوناک  نیا  زا  ناوج  لسن 
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لفاـغ ناربـخیب  نیا  تسین . تّجح  مالـسا  رد  هک  باوـخ  تسا و  هدـید  شیپ  لاـس  رازه  رد  رفن  کـی  هک  تسا  یباوـخ  هجیتـن  نارکمج 
لاس ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هبنـش ، هس  ِبش  رد  هک  تسا  هنوگنیا  ارجام  هکلب  تسین ، باوخ  هب  طوبرم  نارکمج  دجـسم  دـننادیمن 

َكالوَم ْبِجَا  : » دـنیوگیم وا  هب  دـننکیم و  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا  دـننزیم و  ار  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  هناـخ  رد  بش  فصن  393 ه ق 
تکرح هک  دوب  بش  فصن  مدـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  دـیوگیم  اـیب ! زیخرب و  تسا ، هدرک  توعد  وت  زا  ناـمزلا  بحاـص  ناـمزلا ؛» َبِحاـص 

نیا دومرف : مالـسلا  هیلعماما  تمدـخ  هب  مدیـسر  ات  متفر  متفر و  دـناهدمآ ، نم  لاـبند  هب  هک  مدـید  ار  تیـصخش  اـب  دارفا  زا  یعمج  مدرک ،
يزور هک  دوشیم  يدجسم  ینعی  زاسب ، اجنیا  رد  نم  روتسد  هب  يدجسم  تسادخ ، تیانع  دروم  تسا و  یـسّدقم  فیرـش و  نیمز  نیمز ،

، دـنوشیم تیادـه  دـننکیم ، هبوت  دـنوشیم ، رادـیب  دـنوشیم ، تیبرت  مدرم  دـنیآیم ، اجنیا  هب  اـیند  رـسارس  زا  دوشیم و  اـهلد  نوناـک 
يرادـیب نیا  تسین ، باوخ  نیا  ربخیب ! يا  دـنریگیم . ار  دجـسم  نیا  فارطا  دـنیآیم  هناورپ  لثم  ناناوج  دوشیم و  لح  ناشتالکـشم 

هَّللا تیآ  موحرم  دـناهداد ؛ تیمها  اـجنیا  هب  ناـگرزب  اـملع و  زا  يرایـسب  هدـش و  لـقن  ناـیرج  نیا  ربتعم  فورعم و  ِياـهباتک  رد  تسا .
لاؤس ناشتمدخ و  دندمآ  تفریذپیمن . ار  یثیدـح  یناسآ  هب  دوب و  داّقن  ثیداحا  رد  دوب ، يریگتخـس  ِدرم  هللا  همحريدرجورب  یمظعلا 

هَّللا تیآ  تسا ؟ زیاج  یعرـش  دورو  دـصق  هب  ایآ  میرواـیب ، اـجب  تسه  هک  یتداـبع  هماـنرب  نیا  نارکمج و  دجـسم  میورب  اـم  رگا  دـندرک 
نارکمج دجسم  ياپ  ینانچ  نآ  عجرم  کی  یتقو  تسا . زیاج  هلب ، دندومرف : هدرک و  دنلبرس  سپس  دندرک  یلّمأت  کی  يدرجورب  یمظعلا 

(833 .) تسا راک  رد  یباسح  کی  دبال  دنکیم  اضما  ار 

؟ دنفلاخم ارچ  هتکن 544 

ماما هب  یسک  ره  هک  نیا  يارب  دننکیم ؟ یشاپ  مس  دنفلاخم و  اهنیا  نارکمج و  سّدقم  دجسم  تیودهم و  ِثحابم  اب  یضعب  ارچ  دینادیم 
هنازیتس ملظ  ِراکفا  ِنوناک  دجـسم ، نیا  دوشیم و  هدنز  شدوجو  رد  يزیتس  ملظ  ِحور  کی  عقاو  رد  دـنکب ، ادـیپ  هقالع  مالـسلا  هیلعنامز 

ادـیپ اهنآ  دـض  رب  هنازیتس  ملظ  یبالقنا  راکفا  ات  دـنک  گنر  مک  ار  نوناک  نیا  دـیاب  هطـساو  نودـب  هطـساواب و  يرامعتـسا ، ِيایند  تسا و 
ترـضح یناهج  بالقنا  همانرب  ِهّجوتم  دـنیآیم  اجنیا  یتقو  مه  مدرم  تسا و  یناهج  بالقنا  شراک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دوشن .

یـشاپ مس  دنناوتیم  هچنآ  دیاب  دننک و  لّمحت  ار  اجنیا  دیابن  نانمـشد  یطیارـش  نینچ  کی  رد  هک  تسادیپ  دنوشیم . مالـسلا  هیلعيدـهم 
(834 .) دوشیم رتشیب  تیعمج  نیا  هقالع  زور  هب  زور  هتشاذگن و  ریثأت  اهیشاپمس  نیا  هناتخبشوخ  یلو  دننک .

... دوشیم هنوگ  نیا  نامزلارخآ 

مالسلا هیلعماما  ِروهظ  ِياههناشن  ات 674  هتکن 545 

ردو ( 835 .) دـناهدش هدرمـش  وگغورد  دـننک ، نییعت  ار  روهظ  تقو  هک  یناسک   ، تاـیاور ِقباـطم  تسین و  مولعم  ترـضح  نآ  روهظ  تقو 
، تسا روهظ  زاغآ  هناتسآ و  هب  طوبرم  روهظ و  زا  لبق  یکدنا  ِتّدم  هب  طوبرم  هک  هدمآ  روهظ  مئالع  ناونع  هب  يرایسب  ياههناشن  تایاور 
(837 .) ددرگیم دوهـشم  ایند  زیچ  همه  رد  جرم  جره و  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتعماج  نیرتفورعم و  هک  ( 836) دندایز رایسب  اههناشن  نیا 
، ددرگیم بالقنا  ثعاب  نآ ، زا  لبق  داسف  ملظ و  ًالومعم ، یبـالقنا  ره  رد  هک  ناـنچ  ( 838) ددرگ داسف  روج و  ملظ و  زا  رپ  ناهج  ِرـسارس 
تسا و هدرک  نایب  هّداـم  رد 119  ار  نآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هدـش و  نایب  حورـشم  روط  هب  عماج  تیاور  کـی  نمـض  رد  عوضوم  نیا 
. دنوش دوبان  شنرادفرط  دریمب و  قح  يدید : هاگره  - 1 دومرف : شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ترضح  تیاور : همجرت  کنیا 

وت فرظ  نوچمه  نید  يدید : و  - 4 دوشیمن . ینعم  تسرد  هدش و  هدوسرف  نآرق  يدید : و  - 3 هتفرگ . ار  اج  همه  ملظ  هک : يدید  و  - 2
زا هدش و  راکشآ  دب  ياهراک  يدید : و  - 6 دناهدش . قئاف  لطاب  نارادفرط  رب  قح  نارادفرط  يدـید : و  - 5 تسا . هدش  اوتحم  یب  و  یلاخ ،

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


نانز هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  هک  هدش  راکـشآ  روجف  قسف و  نانچ  يدـید : و  - 7 دنوشیمن . تساوخزاب  ناراکدـب  دوشیمن و  یهن  نآ 
یسک و  دیوگ ، غورد  راکدب ، صخش  يدید : و  - 9 دنریذپیمن . ار  ناشنخس  هدرک و  توکس  نامیا  اب  دارفا  يدید : 8-و  دننکیم . ءافتکا 

. دوش يدنواشیوخ  دنویپ  عطق  يدـید : و  - 11 دـننک . ریقحت  ار  ناگرزب  اههّچب ، يدـید  و  - 10 دـنکیمن . در  ار  وا  ياوران  تبـسن  غورد و 
نانز هک  دننک  نامه  رـسپ ، ناناوجون  يدید  و  - 13 ددرگنرب . وا  هب  شدب  نخـس  دوش و  داش  وا  دننک و  شیاتـس  ار  راکدب  يدـید : و  - 12

اهناسنا يدید : و  - 16 دوش . دایز  صاخـشا ، زا  نیغورد  شیاتـس  يدید : و  - 15 دـنیامن . جاودزا  نانز  اب  نانز  يدـید : و  - 14 دننکیم .
، نینمؤم بسانمان  شالت  راک و  ندید  اب  دارفا  يدید : و  - 17 دوشیمن . عنام  یسک  دننک و  یم  فرصم  ادخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  دوخ  لاوما 
هب رفاک  يدید : و  - 19 دوشیمن . يریگولج  نآ  زا  دناسریم و  تیذا  رازآ و  دوخ  هیاسمه  هب  هیاسمه  يدید : و  - 18 دنربیم . هانپ  ادخ  هب 

لاعتم دنوادخ  زا  دننیشنیم و  مه  رانک  نآ  ندیشون  يارب  دنماشآیم و  اراکشآ  ار  بارـش  يدید : و  - 20 تسا . داش  نمؤم ، یتخس  ِرطاخ 
تسود ادخ  ار  نآ  هچنآ  رد  راکدب  مدآ  يدید : و  - 22 تسا . لیلذ  راوخ و  دنکیم  فورعم  هب  رما  هک  یـسک  يدید : و  - 21 دنسرتیمن .
یلیطعت و  هدش ، لیطعت  هبعک  هناخ  يدید : و  - 25 تسا . زاب  دب  هار  هتسب و  کین  هار  يدید : و  - 24 تسا . شیاتس  دروم  دنمورین و  درادن ،

تّذل نانز  زا  نانز  نادرم و  زا  نادرم  يدـید : و  - 27 دنکیمن . لمع  یلو  دیوگیم  نابز  هب  ناسنا  يدـید : و  - 26 دنکیم . ادیپ  همادا  نآ 
نز یگدنز  طاول و  هار  زا  درم  یگدنز  يدید : و  - 28 دننکیم .) هبرف  نانز  يارب  ار  دوخ  نانز  و  نادرم ، يارب  ار  دوخ  نادرم  ای  ، ) دنربیم

نایم رد  يدید : و  - 30 دنهدیم . لیکـشت  عورـشمان )  ) سلاجم دوخ  يارب  نادرم  نوچمه  نانز  يدید : و  - 29 دوشیم . نیمأت  اـنز  هار  زا 
کمک يراـکمه و  دوخ  رهوـش  اـب  نادرم ، اـب  اـنز  يارب  نز  يدـید : و  - 31 دـیآ . دوجو  هب  یگنانز  ياهراک  نایـسابع »  » ساـبع نادـنزرف 

راوخ و نمؤم ، يدـید : و  - 33 دـننکیم . کمک  يراکدـب  رب  ار  نانز  هک  ار  ییاـههناخ  نیرتهب  مدرم و  نیرتشیب  يدـید : و  - 32 دننکیم .
، لالح يدید : و  - 36 دننک . دامتعا  قحان  تداهـش  هب  مدرم  يدید  و  - 35 دوش . راکـشآ  انز  تعدب و  يدید : و  - 34 دوش . هدرمش  لیلذ 
و - 38 ددرگ . لیطعت  شماکحا  ادخ و  ِباتک  دوش و  ینعم  صاخـشا  لیم  ساسارب  نید  يدـید : و  - 37 ددرگ . لالح  مارح ، دوش و  مارح 

رکنم زا  یهن  دناوتن  نمؤم  يدید : و  - 39 ددرگن . بش  یکیرات  رظتنم  نآ  ماجنا  ِيارب  یسک  رگید  و  دوش ، راکـشآ  هانگ  رب  تئرج  يدید :
دنوش کیدزن  نارفاک  هب  نارادمدرس  يدید : و  - 41 ددرگ . جرخ  ادخ  مشخ  هار  رد  دایز  رایسب  تورث  يدید : و  - 40 شبلق . رد  رگم  دنک 
تسا هدیازم  ساسارب  نایلاو  مهم  ياهتسپ  يدید : و  - 43 دنریگب . هوشر  تواضق  رد  نایلاو  يدید : و  - 42 دنوش . رود  ناراکوکین  زا  و 

نارـسمه اب  يرتسبمه  رطاخ  هب  درم  يدید : و  - 45 دنـشکب . نظءوس  ای  تمهت و  ِيور  زا  ار  مدرم  يدـید : و  - 44 یگتسیاش . ِساسا  رب  هن 
. دهدیم یجرخ  شرهوش  هب  نز  يدید : و  - 47 دروخیم . نان  شرسمه  ِیگراکدب  زا  درم  يدید : و  - 46 دریگ . رارق  شنزرس  دروم  دوخ 
: يدید و  - 49 تسا . دونـشخ  دروآیم ) تسدب  هار  نیا  زا  هک   ) تسپ ِياذغ  هب  دـهدیم و  هیارک  ار  شزینک  رـسمه و  درم  يدـید : و  - 48

نودب راکشآ  ِروطب  یلکلا  ِتابورشم  يدید : و  - 51 دوشیم . يزاب  رامق  اراکشآ  يدید : و  - 50 ددرگ . رایسب  ادخ  هب  غورد  ِياهدنگوس 
ره هدش و  راکشآ  تشز  ياهراک  يدید : و  - 53 دنشخبیم . رفاک  هب  ار  دوخ  ناملـسم  نانز  يدید : و  - 52 دوشیم . شورف  دیرخ و  عنام 

. دنوش راوخ  دنراد ، سرت  شتنطلس  زا  مدرم  هک  یسک  ِطّسوت  مرتحم ، مدرم  يدید : و  - 54 دوشیمن . نآ  ِعنام  درذگیم  نآ  رانک  زا  سک 
-56 دنوش . شیاتس  مالسلا  مهیلعتمصع  هداوناخ  ام  هب  ییوگازسان  هب  هک  دنتـسه  ینانآ  نارادنامرف  هب  مدرم  نیرتکیدزن  يدید : و  - 55
لطاب و نخـس  نتفگ  رد  يدـید : و  - 57 دـننکیمن . لوبق  ار  شتداهـش  هدـناوخ و  وـگغورد  ار  وا  دراد  تسود  ار  اـم  سک  ره  يدـید : و 
و - 59 تسا . ناسآ  ناشیارب  لطاب  ندینش  یلو  تسا  نیگنس  مدرم  رب  قح  نخـس  ندینـش  يدید : و  - 58 دننک . تباقر  رگیدـمه  اب  غورد ،
. دوش لمع  سوه  يوه و  قبط  دوش و  لیطعت  یهلا  ِدودح  يدید : و  - 60 دنکیم . مارتحا  ار  وا  هیاسمه ، دب  نابز  سرت  زا  هیاسمه  يدید :
: يدید و  - 63 تسا . وگغورد  نایرتفم  اهنآ  دزن  مدرم  نیرتوگتسار  يدید : و  - 62 دوش . هداد ) تنیز   ) يراکالط اهدجسم  يدید : و  - 61

نخس تبیغ ، يدید : و  - 65 تسا . هدش  عیاش  زواجت  متس و  يدید : و  - 64 دوش . یم  ششوک  ینیچ  نخس  يارب  هدش و  راکشآ  يراکدب 
هب ناطلس  يدید : و  - 67 تسین . ادخ  ِيارب  داهج  جح و  يدید : و  - 66 دنهد . تراشب  نآ  هب  ار  رگید  ضعب  یـضعب  و  ددرگ ، اهنآ  شوخ 
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تسدب یشورف  مک  زا  ناسنا  شاعم  يدید : و  - 69 تسا . يدابآ  زا  رتشیب  یبارخ  يدید : و  - 68 دنک . راوخ  ار  نمؤم  ِصخش  رفاک ، ِرطاخ 
کبـس ار  زامن  يدـید : و  - 72 دـنکیم . تسایر  شیایند  ِرطاـخ  هب  درم  يدـید : و  - 71 ددرگ . ناـسآ  يزیرنوخ  يدـید : و  - 70 دیآیم .

ار اههدرم  ربق  يدید : و  - 74 تسا . هدادـن  ار  شتاکز  رخآ  ات  نآ  زاغآ  زا  یلو  هدرک  عمج  يدایز  تورث  ناـسنا  يدـید : و  - 73 دنرامش .
دـناسریم و بش  هب  یتسم  اب  ار  دوخ  زور  درم  يدـید : و  - 76 ددرگ . رایـسب  جرم  جره و  يدید : و  - 75 دننک . تیذا  ار  اهنآ  دنفاکـشب و 
و - 78 دوشیم . شزیمآ  تاناویح  اـب  يدـید : و  - 77 دـهدن . مدرم  هب  یتـیمها  چـیه  دـناسرب و  حبـص  هب  لاونم  نیمه  هب  زین  ار  دوـخ  بش 

تاناویح يدـید : و  - 79 دـناهدیدزد ). ار  شـسابل   ) درادـن ندـب  رد  سابل  ددرگیمرب  یتقو  دوریم  زامن ) لـحم   ) دجـسم هب  درم  يدـید :
رـس رب  يدید : و  - 81 تسا . نارگ  ناشیارب  ادـخ  دای  کشخ و  ناِشناگدـید  تخـس و  مدرم ، ِياهلد  يدـید : و  - 80 دنردب . ار  رگیدـمه 
هقف نید ، يارب  هیقف  يدـید : و  - 83 دـناوخیم . زامن  ییامندوخ  ِيارب  ناوخزامن  يدـید : و  - 82 دننک . تباقر  اراکـشآ ، مارح  ِياهبسک 

تّمذم لالح ، ِبلاط  يدید : و  - 85 دننادنمتردق . فارطا  رد  مدرم  يدید : و  - 84 ددرگیم . مارتحا  شیاتس و  مارح ، بلاط  دزومآیمن و 
درادن تسود  ادخ  هک  دننکیم  ییاهراک  هنیدم  هّکم و  رد  يدـید : و  - 86 ددرگیم . مارتحا  شیاتس و  مارح  ِبلاط  دوشیم و  شنزرـس  و 

رد وهل  یقیـسوم و  ِتالآ  يدـید : و  - 87 دوشیمن . عنام  ناشدـب  ياهراک  اـهنآ و  نیب  سک  چـیه  و  دـنکیمن ، يریگولج  نآ  زا  یـسک  و 
رب راک  نیا  زا  ار  وا  نارگید  یلو  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیوگ و  قح  نخـس  درم  يدید : و  - 88 ددرگ . راکشآ  هّکم  هنیدم و 

يوریپ راکدب  مدرم  زا  و  دـننکیم ) یمـشچ  مه  مشچ و  حالطـصا  هب  ، ) دـننکیم هاگن  رگیدـمه  هب  مدرم  يدـید : و  - 89 دنرادیم . رذح 
و - 92 دوشن . نیگهودنا  وا  ِيارب  یـسک  دـننک و  هرخـسم  ار  هدرم  يدـید : و  - 91 درادـن . وریپ  یلاخ و  کـین  هار  يدـید : و  - 90 دنیامن .
هب يدید : و  - 94 دننکن . يوریپ  نارادهیامرـس  زا  زج  اهتیعمج  مدرم و  يدید : و  - 93 دوش . رتشیب  اهيدب  تعدب و  لاس  هب  لاس  يدـید :

نارگن نآ  زا  یسک  دوش و  راکشآ  ینامسآ  مئالع  يدید : و  - 95 دننک . مّحرت  ادخ  ریغ  هار  رد  یلو  دندنخب  شیارب  هک  دنهد  يزیچ  ریقف 
يریگولج نآ  زا  مدرم  سرت  زا  یـسک  دـنروآیم و  اـجب  یـسنج  لـمع  رگیدـکی  راـظنا  رد  تاـناویح  دـننام  مدرم  يدـید : و  - 96 دوشن .

ردپ قوقع  يدید : و  - 98 دراد . هقیاضم  مه  كدنا  زا  ادخ  هار  رد  یلو  دنک  جرخ  رایـسب  ادخ  ریغ  ِهار  رد  ناسنا  يدید : و  - 97 دنکیمن .
دنـسم رب  اهنز  يدـید : و  - 99 دـنرتدب . همه  زا  دـنزرف  دزن  هکلب  دنتـسین ، لـئاق  اـهنآ  يارب  یمارتحا  چـیه  نادـنزرف  دراد و  جاور  رداـم  و 

ار شردام  ردپ و  و  دهدب ، غورد  تبـسن  شردپ  هب  رـسپ  يدـید : و  - 100 دورن . شیپ  اهنآ  هتـساوخ  زج  يراک  چیه  و  دننیـشنب ، تموکح 
مک يراکدب ، دننام  یگرزب  هانگ  زور  نآ  رد  وا  یلو  درذگب  يدرم  رب  يزور  رگا  يدـید : و  - 101 ددرگ . داش  ناشِگرم  زا  دنک و  نیرفن 

لاوما يدید : و  - 103 دننک . راکتحا  ار  مدرم  یمومع  ِياذغ  نادنمتردق ، يدـید : و  - 102 تسا . تحاران  هدادن ، ماجنا  یتشز  و  یـشورف ،
هب يدید : و  - 104 دوش . يراوخبارـش  يزابرامق و  نآ  اب  و  ددرگ ، میـسقت  لطاب  ِهار  رد  سمخ )  ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـشیوخ  قح 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ِدروم  رد  مدرم  يدـید : و  - 105 دنیامن . زیوجت  ار  نآ  رامیب  يدوبهب  ِيارب  و  دننک ، اوادم  ار  رامیب  بارش ، هلیـسو 

. تسا شوماخ  نابلط  قح  ِيادص  رـس و  یلو  تسا  اپ  رب  ناقفانم  ِيادص  رـس و  يدید : و  - 106 دـنناسکی . توافتیب و  نید  ِكرت  رکنم و 
و - 109 دنیامن . مه  تبیغ  دنسرتن و  ادخ  زا  هک  یناسک  زا  تسا  ُرپ  اهدجـسم  يدید : و  - 108 دنریگیم . دزم  زامن  ِيارب  يدـید : و  - 107

فالخرب نایضاق  يدید : 111-و  دنوش . هدوتس  نامیتی  لاوما  ناگدنروخ  يدید : و  - 110 دوش . مدرم  زامن  شیپ  تسم ، راوخبارش  يدید :
، نایاورنامرف يدید : و  - 113 دنهد . رارق  دوخ  نیما  ار  نانئاخ  عمط ، يور  زا  نارادناتـسا  يدـید : و  - 112 دننک . تواضق  دنوادخ  روتسد 

دنیوگیم نخـس  يراکزیهرپ  زا  اهربنم  يور  رب  يدید : و  - 114 دنهد . رارق  ربخ  یب  ادخ  زا  ناراکدـب  رایتخا  رد  ار  نافعـضتسم )  ) ثاریم
. دنهدب مدرم  تساوخرد  رطاخب  ادخ و  ياضر  نودب  نارگید  تطاسو  اب  ار  هقدص  يدید : و  - 115 دنتسین . راکزیهرپ  نآ  ناگدنیوگ  یلو 

ایند يدید : و  - 118 تسا . ناِشتوهش  مکـش و  مدرم ، ِفده  ّمه و  يدید : و  - 117 دنهدن . تیمها  تقو  لّوا  زامن  هب  يدـید : یتقو  - 116
هک هاوخب  ادخ  زا  نک و  ظفح  ار  دوخ  تقو  نیا  رد  تسا ، هدش  ناریو  قح ، هتسجرب  ِياههناشن  يدید : و  - 119 تسا . هدرک  يور  اهنآ  هب 

یتح اکیرمآ و  اپورا و  رد  برغ ، يایند  رد  نونکا  مه  اـههناشن  نیا  هک  تشاد ، هّجوت  دـیاب  هّتبلا  ( 839 ... .) دهدب تتاجن  هانگ  تارطخ  زا 
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. دراد دوجو  ییایسآ  ییاقیرفآ و  ياهروشک  زا  یضعب 

خرس ِداب  هتکن 675 

دنریگیم و رارق  مارتحا  دروم  ناِشترارـش ، سرت  زا  رارـشا  دنک ، تموکح  اهنآ  رب  نامدرم  قساف  یتقو  : » تسا هدـمآ  نامزلا  رخآ  ِرابخا  رد 
(840 «.) دیشاب خرس  داب  رظتنم  ینامز  نینچ  رد  ددرگیم ... ینلع  یقیسوم  انغ و 

عقوم یب  ِناراب  هتکن 676 

ِياهناراب هک  دوب  دـهاوخ  یلاس  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
(841 .) دیوشن ههبش  کش و  راچد  نارود  نآ  رد  سپ  دنکیم ، دساف  اهلخن  رب  ار  اهامرخ  دربیم و  نیب  زا  ار  اههویم  درابیم و  يرایسب 

عقومیب ِناراب  هتکن 677 

دنادرگیم و مارح  شمـسوم  لصف و  رد  ار  ناراب  دنوادخ  هک  دسریم  ارف  مدرم  رب  ینامز  : » دـنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ  ِربمایپ 
(842 «.) دتسرفیم ورف  شمسوم  ِریغ  رد  ار  نآ  دوشیمن و  لزان  ناراب 

مق رهش  رد  ملع  روهظ  هتکن 678 

دننامه ددنبیمرب ، تخر  نآ  زا  ملع  دش و  دهاوخ  یلاخ  نینمؤم  روضح )  ) زا هفوک  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
لـضف ملع و  ندعم  اجنآ  دوشیم و  نایامن  دـنیوگیم  مق  نآ  هب  هک  يرهـش  رد  سپـس  دـشاب . هدـیزخ  شیوخ  هنال )  ) خاروس هب  هک  يرام 

ِکیدزن نایرج  نیا  هک  نیـشن ؛» هلجح  ناسورع  یّتح  دنامیمن ؛ یقاب  نیمز  يور  ینید  ظاحل  زا  یفعـضتسم  چیه  هک  يروط  هب  ددرگیم ،
(843 .) دشابیم مالسلا  هیلعمئاق  روهظ 

نامزلا رخآ  هتکن 679 

و رجاـف ، زج  دوشن  هدرمـش  بلاـج  و  نیچ ، نخـس  زج  دـشابن  بّرقم  هک  دـسریم  ارف  مدرم  يارب  یناـمز  دومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
دوش بوسحم  يراوگرزب  فطل و  محر ، هلص  و  دیآ ، رامش  هب  نایز  نادنمتسم  يریگتسد  نامز  نآ  رد  فاصنا . اب  ِدارفا  زج  ددرگن  ریقحت 

هجاوخ ریبدـت  ناکدوک و  ییاورنامرف  نانز و  اب  تروشم  هب  تموکح ، نامز ، نآ  رد  دـشاب . مدرم  رب  ییوج  يرترب  هلیـسو  رامیب ، ِتدایع  و 
(844 .) دوش رازگرب  نایارس 

مشاه ینب  زا  یناوج  هتکن 680 

اب دراد ، دوخ  تسار  تسد  فک  رد  یلاخ  هک  مشاهینب  زا  یناوج  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  رباج 
(845 ...«.) دنکیم جورخ  ناسارخ  فرط  زا  یهایس  ِياهقریب 

نامزلا رخآ  رد  نارهت  هتکن 681 

دوشیم و یتشهب  ِياهخاک  ِهیبش  شیاهخاک  هک  دسریم  يّدح  هب  نارهت  : » دیامرفیم نامّزلارخآ  رد  نارهت  هرابرد  مالسلا  هیلعقداص  ماما 
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، دنوشیم راوس  اهنیز  رب  دنروآیم ، رد  ناربکتسم  لکش  هب  ار  دوخ  دنـشوپیم ، ار  نارفاک  ِياهسابل  دندرگیم . نیعلاروح  نوچ  شنانز 
هک یهابور  دننامه  دـینک و  رارف  هوک  هّلق  هب  اهنآ  زا  دـهدیمن . فافک  ار  اهنآ  ناِشنارهوش  ِدـمآرد  دـننکیمن و  نیکمت  دوخ  ِنارـسمه  هب 

(846 «.) دیزیرگب یهاگهانپ  هب  یهاگهانپ  زا  هتشادرب ، ار  دوخ  ناکدوک  دنزیرگیم ، ياهنال  هب  ياهنال  زا  دناهتشادرب و  ار  دوخ  ِياههّچب 

نامزلا رخآ  ِناهیقف  هتکن 682 

دننادیمن هک  يزیچ  هب  ناشیاهیـضاق  و  دـنهدیم ، اوتف  دـهاوخب  ناشلد  هک  هچنآ  قبط  ناـمّزلارخآ  ناـهیقف  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع 
لوپیب هک  یـصخش  یلو  تسا  مرتحم  زیزع و  اهنآ  دزن  رد  دراد  لوپ  هک  یـسک  دنهدیم . تداهـش  غورد  هب  اهنآ  رتشیب  دـننکیم و  مکح 

(847 «.) تسا ریقح  نوبز و  اهنآ  دزن  رد  دشاب 

نامزلا رخآ  ِعاضوا  زا  هتکن 683 

لبق دومرف : سپس  درک ، شیاتس  هتفگ و  دمح  ار  دنوادخ  دناوخ و  ياهبطخ  ام  ِيارب  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نبیلع  دیوگیم : هرمس  نب  لازن 
دوخ ياج  زا  ناحوص  نب  ۀعـصعص  عقوم  نیا  رد  درک ) رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج  نیا   ) دـینک لاؤس  نم  زا  مورب  امـش  نایم  زا  نم  هکنآ  زا 

لاّجد راپـسب ! رطاخ  هب  میوگیم  ار  هچنآ  دومرف : ترـضح  دـنکیم .... ؟ جورخ  ینامز  هچ  رد  لاّجد  نینمؤملاریما ! اـی  تفگ : دـش و  دـنلب 
دـننک و يراوخابر  دنرامـش و  حابم  ار  نتفگ  غورد  دـنزاس و  عیاـض  ار  تناـما  دـننک و  كرت  ار  زاـمن  مدرم  هک  درک  دـهاوخ  روهظ  یتقو 

نآ رد   ) دنیامن تروشم  نانز  اب  دنرامگب و  راک  هب  ار  ناهیفـس  دنـشورفب و  ایند  هب  ار  نید  دنزاس و  مکحم  ار  اهنامتخاس  دنریگب و  هوشر 
. دنرامـشب زیچان  ار  رگیدکی  نوخ  دننک و  يوریپ  اهسوه  يوه و  زا  دننک و  عطق  ار  ماحرا  هلـص  و  تساهنآ ) هدهع  زا  جراخ  هک  يدراوم 

(848 ... «.) دنروآ باسح  هب  راختفا  ار  متس  دننادب و  یناوتان  فعض و  تمالع  هناشن و  ار  يرابدرب  ملح و 

نامزلا رخآ  هتکن 684 

فرـش و دوب . دهاوخ  ناشمکـش  اهنآ  فده  تّمه و  نامز  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  مدرم ، يارب  دندومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
رد هک  دنامدرم  نیرتدب  اهنآ  تسا . ناِشلوپ )  ) ناشرانید مهرد و  ناشنید  ناشنانز و  اهنآ  هلبق  دراد . یگتـسب  ناشلاوما  الاک و  هب  ناشرابتعا 

(849 .) تسین اهنآ  يارب  یمهس  هرهب و  دنوادخ  دزن 

نامزلا رخآ  هتکن 685 

ایح ملح  اب  روبص و  دارفا  زا  دوشیمن و  يوریپ  ملاع  زا  نامز  نآ  رد  هک  دیآیم  ینامز  مدرم  يارب  : » دندومرف مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع 
هب دـنرادیمن و  یمارگ  ار  گرزب  هرود  نآ  رد  دـننکیمن ) ایح  اهنآ  دـهدیم  ناـشن  ملح  مدرم  يدـب  لـباقم  رد  هزادـنا  ره  وا   ) دـننکیمن

(850 .() دنشکیم لیلد  نودب  ار  رگیدمه  مدرم  ... ) دنناسریم لتق  هب  ار  رگید  ضعب  مدرم  زا  یضعب  دننکیمن . محر  کچوک 

نامزلا رخآ  هتکن 686 

متـس ملظ و  زا  رپ  نیمز  ناـمزلا  رخآ  رد  : ] دـندومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  زا  هرمـض  نب  مصاـع 
دنوادـخ هک  تسا  هرود  نیا  زا  دـعب  ناهن ، رد  رگم  درک  دـهاوخن  يراج  نابز  رب  ار  هَّللا  ظـفل  رفن  کـی  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دـش  دـهاوخ 
(851 .) تسا هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  نآ  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دننک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دروآ  دهاوخ  ار  یحلاص  مدرم 
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نامزلا رخآ  هتکن 687 

اهلاـس نـیا  رد  تـسا ، شیپ  رد  یگنرین  هعدـخ و  رپ  ياـهلاس  مالـسلا  هیلعمئاـق  ماـیق  زا  لـبق  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هـیلعیلع  ترــضح 
دـنکیم و ادـیپ  برقت  لحام  لاـس  نیا  رد  دـنوشیم ، هتخانـش  وگتـسار  ناـیوگغورد  ضوع  رد  دـنوشیم  هدرمـش  وگغورد  نایوگتـسار 
؟ دوـشیم هـتفگ  یناـسک  هـچ  هـب  هـضبیور  لـحام و  مدرک  ضرع  دـیوگیم : يوار  ( 852 «.) ددرگیم مدقـشیپ  نتفگ  نخـس  رد  ۀـضبیور 
زا روظنم  دندومرف : رکملا  دیری  مالسلا : هیلعلاق  لاحملا  دیدش  وه  و  دیامرفیم : دنوادخ  هک  ياهدناوخن  نآرق  رد  رگم  دندومرف : ترضح 
رد تسا  هدـشن  ینعم  ۀـضبیور  تیاور  نیا  رد  رّکذـت : دـنکیم . هّجوتم  دوخ  هب  ار  مدرم  دایز  رکم  هلیـسو  هب  هک  تسا  يراکم  مدآ  لـحام 

یتیـصخش یب  ریقح و  درم  ِۀّماعلا ؛ رما  یف  ُقطنی  ُِهفاّتلا  ُلجرلا  ۀضبیور  دـنیامرفیم : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  یتبـسانم  هب  رگید  ياج 
. دیامنیم رظن  راهظا  اهنآ  ياج  هب  دنکیم و  تلاخد  مدرم  هّماع  روما  رد  یگتسیاش ، مدع  مغریلع  هک 

نامزلا رخآ  هتکن 688 

هب هک  دـهد  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  یتقو  : » دـندومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  زا  ناـموریبا 
زا لامالام  ناهج  دتفایم و  اهنابز  رس  رب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  مان  مایا  نیا  رد  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  اب  قح  قیقحت 

(853 «.) دیآیمن نایم  هب  يرکذ  وا  ریغ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  ترضح  نآ  مان 

نامزلا رخآ  هتکن 689 

ترـضح نآ  هک  دـننکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  زا  اـهنآ  مالـسلا و  مهیلعشراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(854 .) دیشاب مالسلا  هیلعمئاق  روهظ  رظتنم  ددرگ  يراج  فجن  رد  لیس  دوش و  روهلعش  زاجح  رد  شتآ  هک  هاگنآ  دندومرف :

روهظ ِياههناشن  هتکن 690 

اهملاـس دـنورب و  اـهصلاخان  ِماـمت  هک  یتـقو  رگم  دوشیمن ، لـصاح  جرف  زگره  تاـهیه ! تاـهیه ! : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(855 .) دننامب

روهظ ِياههناشن  زا  هتکن 691 

دـساف تخرد  يور  امرخ  اههویم و  یلو  تسا  یناراب  رپ  تمعن و  یناوارف  لاس  ترـضح  ِروهظ  زا  لبق  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(856 ...«.) دینکن دیدرت  دروم  نیا  عوقو  رد  دنوشیم .

روهظ ِياههناشن  زا  هتکن 692 

مهدزناپ و رد  دیشروخ  فوسک  مجنپ 2 -  رد  هام  فوسخ  - 1 دراد : دوجو  روهظ  زا  لبق  بیجع  هناشن  ود  دندومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(857 .) دروخیم مه  هب  ناسانشرتخا  تابساحم  هک  تسا  نامز  نآ  تسا . هدادن  خر  نیمز  هب  مدآ  طوبه  زاغآ  زا  یفوسک  فوسخ و  نینچ 

روهظ ِياههناشن  زا  هتکن 693 

ار ادـن  نآ  برغم  قرـشم و  لـها  همه  هک  دـنکیم  ادـن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـن  هب  ینامـسآ  ِيداـنم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 
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(858 .) دنونشیم

700  / 699  / 698  / 697  / 696  / 695 هتکن 694 /

شتآ  - 1 دنوشیم . هداد  میب  دوخ  ناهانگ  زا  هثداح  دنچ  هلیـسو  هب  مئاق  مایق  زا  لبق  مدرم  دندومرف : مالـسلا  هیلعیلع  روهظ  ِياههناشن  زا 
هک یفوسخ   - 4 دیآ . دیدپ  دادغب  رد  هک  یفوسخ   - 3 دنکیم . نشور  ار  اهقفا  نامسآ  رد  هک  یخرس   - 2 دوشیم . رهاظ  نامسآ  رد  هک 

و سرت   - 7 نآ . لـها  تکـاله  هرـصب و  ياـههناخ  بیرخت   - 6 دوـشیم . هتخیر  هرـصب  رد  هک  ییاـهنوخ   - 5 دـهدیم . خر  هرـصب  رد 
(859 .) ددرگیم مدرم  زا  شیاسآ  شمارآ و  بلس  بجوم  هدمآ و  دیدپ  قارع  همه  رد  هک  یمومع  تشحو 

روهظ ِياههناشن  زا  هتکن 701 

ناناوخ و زاوآ  زا  یهورگ  لاـح ، نآ  رد  دـهدیم  خر  فذـق  فوسخ و  یمالـسا  تّما  ِناـیم  رد  : » دـنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(860 .) دنیآیم رد  نومیم  كوخ و  تروص  هب  يراسگیم  یگدنناوخ و  لاح  رد  ناراوخ  بورشم 

روهظ ِياههناشن  زا  هتکن 702 

نینمؤم يارب  هلزلز  نیا  دش . دـنهاوخ  كاله  نآ  رثا  رب  رفن  رازه  هک 100  دتفایم  قاّفتا  ماش  رد  ياهزرل  نیمز  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(861 «.) تسا باذع  نارفاک  يارب  تسا و  تمحر 

روهظ ِياههناشن  زا  هتکن 703 

دایز خسم  تقیقح ، قح و  نانمـشد  نایم  رد  هدش و  رادـیدپ  ناهج  رد  ناوارف  ِياههنتف   » نامزلا رخآ  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلعمظاک  ماما 
(862 «.) دتفایم قاّفتا 

نوتاّقو هتکن 704 

هدش نییعت  تقو  روهظ ، يارب  ایآ  دیسرپ : هک  یـسک  خساپ  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دننکیم . نییعت  تقو  روهظ ، يارب  هک  دنتـسه  یناسک 
(864 .) دنتسه وگغورد  دننکیم  نییعت  تقو  هک  یناسک  ( 863 «) نوتاّقولا بذک  : » دومرف راب  هس  تسا ؟

یناهگان ِرما  هتکن 705 

هب تسا : هدمآ  نینچ  دنکیم ، لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  شراوگرزب  ناردـپ  هطـساو  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  یتیاور  رد 
ِروهظ دومرف : ترـضح  نآ  دنکیم ؟ روهظ  تقو  هچ  تسامـش  لسن  زا  هک  مئاق  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

. نآرق هیآ  قبط  دنادیم ، ادخ  طقف  ار  نآ  تقو  تعاس و  ینعی  ( 865 .) تسا تمایق  ِدننام  وا 

روهظ ِياههناشن  زا  روظنم  هتکن 706 

دیدـپ مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ای  شیپ و  مالـسلا  مهیلعناموصعم  ِینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  اهدادـخر ، زا  هتـسد  نآ 
ِقّقحت اب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، مئاق  روهظ  ندش  رتکیدزن  زا  يدـیون  اههناشن ، نیا  زا  کی  ره  ِقّقحت  دـنروهظ . ِياههناشن  دـمآ ، دـنهاوخ 
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ندش رادیدپ  سپ  درک . دهاوخ  مایق  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ ، هناشن  نیرخآ  لابند  هب  هدـش و  ییوگـشیپ  ياهدادـخر  هعومجم 
ثداوح و زا  يرامـش  هّتبلا  دـناسریمن . ار  روهظ  نامز  ندـش  رتکیدزن  زج  يزیچ  روهظ ، ِياـههناشن  هعومجم  زا  هناـشن  دـنچ  اـی  کـی و 
ای دـناهدرک ، ینیبشیپ  يربک  تبیغ  ِنارود  رد  ار  اهنآ  ِعوقو  دـناهدرک ، یفّرعم  روهظ  هناشن  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلعناماما  هک  ار  یتالّوحت 

ِنتـسسگ مه  زا  ساـّبعینب و  ِفارحنا  (، 866) مالـسا تّما  ِنایم  رد  فالتخا  زا  تاـیاور ، رد  ًـالثم ، دناهتـسویپ . عوقو  هب  اـهنآ  زا  يراـمش 
، ناسارخ هیحان  زا  هایـس  ياهمچرپ  ِندمآ  رد  ( 869 ،) ناناملسم ِتسد  هب  هینطنطـسق  حتف  (، 868) یبیلص ِياهگنج  ( 867 ،) نانآ ِتموکح 
هلمر و هقطنم  رد  نایمور  ندـش  دراو  ( 871 ،) يزورما قارع  نیرهّنلا و  نیب  رد  ناـیمطاف  تـلود  ِلیکـشت  رـصم و  رد  یبرغم  جورخ  ( 870)

قرش رد  فالتخا  ( 872 ،) هفوک ياههچوک  هب  نآ  ندش  ریزارس  هلجد و  بآ  ندمآ  الاب  رامعتـسا ، دیق  زا  برع  ياهروشک  ندش  اهر  ماش ،
اّما دناهداد . خر  نونک ، هب  ات  اهنآ  زا  يرایسب  ای  همه ، ًارهاظ  هک  هدش  هداد  ربخ  ( 873 ...) نانآ و نیب  ناوارف  ِيزیر  نوخ  گنج و  برغ و  و 

نینچ ِینیب  شیپ  ًایناث ، تسا . هدمآ  تایاور  رد  هک  دشاب  یثداوح  نامه  ثداوح ، نیا  زا  دارم  هک  تسین  مولعم  ًالّوا ، هک : تشاد  هّجوت  دیاب 
هک دنتـسه  ییاهدادـخر  ًافرـص  اـهنآ  زا  يرایـسب  اـی  همه و  هکلب  دـنروهظ ، یمتح  هناـشن  مئـالع  نـیا  هـک  تـسین  نآ  ِياـنعم  هـب  يروـما ،

هدـش دای  روهظ  هناشن  ِناونع  هب  اهنیا  زا  یخرب  زا  تاـیاور  رد  ضرف ، رب  ًاـثلاث  دـناهداد . ربخ  هدـنیآ  رد  اـهنآ  ِعوقو  زا  مالـسلا  مهیلعناـماما 
نانآ یگدنز  هعیش و  راک  رد  شیاشگ  جرف و  ِروهظ  هناشن  هکلب  دشاب ؟ مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِروهظ  روظنم  هک  مولعم  اجک  زا  دشاب ،
نـشخ يروتاتکید  قانتخا و  ِطیارـش  رد  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِمایق  ِيانعم  هب  اجهمه ، رد  مئاق »  » ِریبعت هکنانچ  تسا .

مهیلعهّمئا ِيارب  یلاجم  دـندرکیمن ، یهاتوک  ياهجنکـش  چـیه  زا  ربمایپ ، دالوا  رب  دانع  رـس  زا  هک  يدارفا  یگریچ  ساّبعینب و  هیماینب و 
هنخر و ِداجیا  طیارـش ، نیا  رد  دـننک . مادـقا  ناناملـسم  مالـسا و  ياـیحا  تهج  رد  شیوخ ، فیاـظو  هب  هک  دوبن  ناـنآ  نایعیـش  مالـسلا و 

نایعیـش يارب  هک  دوب  یـشیاشگ  هلزنم  هب  نانآ ، یـشاپ  ورف  ای  فعـض ، هجیتن  رد  اهنآ و  هیلع  اهتکرح  يریگلکـش  ناـنآ و  نیب  فـالتخا 
ار تصرف  نیا  زین ، ناماما  دننامب . ناما  رد  اهبیقعت  اهنادنز و  اهراشف و  زا  دنوش و  هدوسآ  كدنا  هچرگ  یتّدـم ، ِيارب  ات  دـمآیم ، شیپ 

اههد ساّبعینب ، هیماینب و  تیمکاح  هایـس  ِنارود  رد  دنزادرپب . تیب  لها  ثاریم  گنهرف و  يایحا  نایعیـش و  یهدنامزاس  هب  ات  دـنتفاییم ،
، اهنآ زا  یخرب  هک  تسویپ  عوقو  هب  نانآ  ِهیلع  نایولع ، رتشیب  تیب و  لها  ِنارادـفرط  نایعیـش و  ِطّسوت  گرزب  کـچوک و  ِبـالقنا  ماـیق و 
زا یخرب  رب  انمئاق »  » ریبعت هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  دش . عقاو  مالـسلا  مهیلعناماما  دییأت  ِدروم  ياهنوگ  هب  یلع  نب  دیز  ِمایق  نوچمه 

هنوگ نیا  ییوگ  شیپ  زا  تسا و  هدـش  قالطا  دـناهتخاسیم ، مهارف  ار  نآ  هنیمز  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ِدوخ  هک  ییاهتکرح  ای  اهمایق و  نیا 
ِيدـهم ًارهاـظ ، تاـیاور ، نیا  زا  يرایـسب  رد  مئاـق »  » زا روظنم  ساـسا ، نیا  رب  ( 874 .) تسا هدـش  داـی  جرف » ِتاـمالع   » ِناونع هب  ثداوح ،

نا یف  : » ناونع نیا  اب  هدوشگ  ار  یباب  یفاک ، رد  ینیلک  مالسالا  هقث  موحرم  تسا . قح  هب  هدننک  مایق  دارم  هکلب  تسین ، مالسلا  هیلعدوعوم 
مالـسلا هیلعنامز  ماـما  هب  رـصحنم  صوصخم و  مئاـق »  » ِظـفل هک  تسا  نآ  ِرگناـیب  هک  ( 875 «) هَّللا رمأب  نومئاق  مهلک  مالـسلا  مهیلعۀـمئالا 

. تسین

!؟ تمایق ای  روهظ  ِياههناشن  هتکن 707 

راکشآ لاّجد ، جورخ  تسا : هدش  دای  ۀعاّسلا  طارـشا  تمایق و  ِییاپرب  ِياههناشن  ِناونع  هب  روهظ ، ِياههناشن  زا  یخرب  زا  یتیاور ، ِعبانم  رد 
مــشچ هـب  رتـشیب  ّتنــس ، ِلـها  ِعباـنم  رد  تاـیاور  نـیا ، نامــسآ و .... زا  مالــسلا  هیلعیــسیع  لوزن  برغم ، هیحاـن  رد  دیــشروخ  ندــش 
یخرب رد  دنـشاب و  هدـش  هتخیمآ  مه  رد  دنرامـشیم ، ار  تمایق  ییاپ  رب  روهظ و  ِياههناشن  هک  یتاـیاور  دـسریم  رظن  هب  ( 876 .) دروخیم

ناخدلا و لاجدلاو و  ینایفـسلا ، اهیف ، دبال  ۀعاسلا  لبق  رـشع  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـشاب . هدـمآ  شیپ  ییاج  هباج  دراوم 
جرخت ران  برعلا و  ةریزجب  فسخ  قرـشملاب و  فسخ  مالـسلا و  هیلعیـسیع  لوزن  و  اهبرغم ، نم  سمـشلا  عولط  مئاقلا و  جورخ  و  ۀبادلا ،

ادـیپ لاّجد ، ینایفـس و  جورخ  داد : دـهاوخ  خر  ریزگان  هب  تمایق ، ییاـپرب  زا  شیپ  زیچ ، هد  ( 877 (؛ رـشحلا یلاسانلا  قوست  ندع  رعق  نم 
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رد نیمز  رد  نتفر  ورف  نامسآ و  زا  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  ِندمآ  دورف  برغم و  زا  دیـشروخ  عولط  مئاق ، جورخ  اپراهچ ، دود و  ندش 
رـشحم يارحـص  يوـس  هـب  ار  ناـمدرم  دزیخیمرب و  ندـع  ياـهتنا  زا  هـک  یــشتآ  برعلا و  ةریزج  هـقطنم  رد  نـتفر  ورف  قرــشم و  هیحاـن 

زا نامـسآ و ... زا  مالـسلا  هیلعحیـسم  ندمآ  دورف  برغم و  زا  دیـشروخ  عولط  لاّجد و  ینایفـس و  ِجورخ  ثیدـح ، نیا  ِربارب  دـناشکیم .»
نوچمه ییاههناشن ، هّتبلا  دـناهدش . یفّرعم  روهظ  ِياههناشن  زا  ینـشور  هب  اهنآ  رگید ، ِتایاور  رد  هک  نآ  لاح  تسا و  تماـیق  ِياـههناشن 

نشور تسا .» هدمآ  مئاق  روهظ  تمالع  ناونع  هب  هعیش ، عبانم  رد  تمایق و  ِتمالع  ِناونع  هب  هّماع  عبانم  رد  رتشیب  ینایفس ، لاّجد و  جورخ 
ام ِدوصقم  هب  تمایق ، ِییاپ  رب  ِياههناشن  زا  روهظ  هناشن  ِنداد  رارق  ثداوح و  نیا  ِندش  رادیدپ  هب  تمایق  ِییاپ  رب  ِندرک  طورشم  هک  تسا 

ياـههناشن ناونع  هب  هچ  روهظ و  ياـههناشن  ناونع  هب  هچ  هدـش ، هداد  ربـخ  اـهنآ  عوـقو  زا  هک  اهدادـخر ، نیا  همه  اریز  دـنزیمن ؛ يررض 
هب دوش ، عقاو  يربک ، تبیغ  هرود  لوط  رد  هچنآ  باسح ، نیا  اب  دش ، دنهاوخ  عقاو  دایز ، هلصاف  اب  دنچ  ره  تمایق ، ییاپرب  زا  شیپ  تمایق ،
هب روهظ ، ِياههناشن  همه  ساـسا ، نیا  رب  ( 878 «.) تسا تمایق  ِياههناشن  زا  هجیتن ، رد  هدـش و  عقاو  تماـیق ، ییاـپرب  زا  شیپ  یعیبط ، روط 

اهنآ زا  یخرب  تسا ، نکمم  اریز  دنـشاب ؛ روهظ  ِياههناشن  دـنناوتیمن  تمایق  ِياههناشن  همه  یلو  دنتـسه ، مه  تمایق  ِياـههناشن  ياهنوگ ،
هک نیا  هب  دانتـسا  اب  تمایق ، ِياههناشن  زا  روهظ  ِياههناشن  ِیـسانشزاب  يارب  یخرب  دنوش . عقاو  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِروهظ  زا  سپ 

تینما هافر و  ِنارود  دوشیم و  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  یعطق ، ِتایاور  ِربارب  روهظ ، زا  سپ  تسا و  تنحم  یتخس و  ِراگزور  تبیغ ، هرود 
ِنارود هب  طوبرم  ثداوح  هک  تسا  نآ  یّلک  هدعاق  : » دـناهدرک نایب  ياهدـعاق  دـباییم ، همادا  تمایق ، ییاپ  رب  ات  دـسریم و  ارف  تلادـع  و 
ناشن هک  یتیاور  ره  ساسا ، نیا  رب  تسا . روهظ  رب  مّدـقم  نآ ، ياهدـمایپ  مدرم و  نتخاس  صلاخ  یهلا و  ِناحتما  زا  یـشان  فارحنا  هنتف و 

زا تسا و  تماـیق  ییاـپرب  هناـشن  روـهظ و  زا  سپ  نارود  هب  طوـبرم  دـشاب ، شیاـسآ  هاـفر و  نیمأـت  تلادـع و  یبوـخ و  راـگزور  هدـنهد 
هک اههناشن  اهدادخر و  زا  يرایـسب  هدـعاق ، نیا  ِربارب  يور  نیا  زا  ( 879 .) دشاب دناوتیمن  مالـسلا  هیلعمئاق  روهظ  ندش  کیدزن  ِياههناشن 

و ( 880) هدـش نایب  ۀـعاّسلا  طارـشا  ِناونع : ِتحت  نتفلا ، محالملالا و  ِياهباتک  رد  ّتنـس و  لـها  ِییاور  ِعباـنم  هژیو  هب  ییاور ، ِعباـنم  رد 
: دنوش عقاو  مالـسلا  هیلعيدهم  روهظ  زا  شیپ  دیابیم  تساهندـش ، هتخیر  مه  رد  اهیناماسبان و  اهیگتفـشآ ، اهگنج ، ِعوقو  زا  یکاح 

. دنروهظ تمالع  دنشاب ، تمایق  تمالع  هک  نیا  زا  شیپ  اهنآ  اریز 

روهظ ِياههناشن  فیرحت و  لعج و  هتکن 708 

زا دـندامتعا . لباق  ریغ  فیعـض و  رتشیب  تایاور ، نیا  ِدانـسا  دراد . دوجو  ییاور  عبانم  رد  روهظ ، ِياههناشن  ِدروم  رد  یناوارف  ِياهثیدـح 
تیودهم هلأسم  ِرایـسب  ِتیمها  دسریم ، رظن  هب  دنتـسه . طولغم  زین  اهنآ  زا  ياهراپ  دنرادن و  ار  مزال  ماجـسنا  یگنهامه و  زین ، تلالد  رظن 

هیلعيدـهم ِروهظ  ِياههناشن  ندـش  رادـیدپ  هدـنیآ و  ِياهدادـخر  ِیگنوگچ  زا  یهاگآ  هب  ناناملـسم  ِدـیدش  ِيدـنمهقالع  و  وس ، کـی  زا 
یسایس عفانم  ندروآرب  تهج  رد  هک  دنوش  هسوسو  متس ، نامکاح  هژیو  هب  ناهاوخدب ، نانمشد و  هک  هدش  ببـس  رگید ، ِيوس  زا  مالـسلا 

هک يروما  ِربارب  رد  یلومعم ، يداـع و  ِدارفا  ًاـساسا ، هک  تیعقاو  نیا  دوجو  هژیو  هب  دـنروآ . دوجو  هب  تاـیاور  رد  ار  ییاـهرییغت  شیوـخ ،
ِتراسج تأرج و  دنـشاب ، مه  غورد  یگتخاس و  دنچ  ره  تسا ، نانآ  تشونرـس  هب  طوبرم  یبیغ و  رهاظم  هب  نانآ و  تردق  هطیح  زا  رود 

زین یخرب  دننیبیمن . دوخ  ِيارب  یهار  تسا ، لوهجم  نانآ  رب  یلکش  هب  هک  يروما  ربارب  رد  میلـست  زج  دنرادن و  ار  نآ  اب  تفلاخم  رّکفت و 
رد ًالثم  دـناهدز . فیرحت  لـعج و  هب  تسد  هدـش ، ینیب  شیپ  ناـنآ  ِياـهاعّدا  اـهتیلاعف و  هک  نیا  شیوخ و  راـک  نداد  هولج  هّجوم  ِيارب 

(881 .) دناهدرک یفّرعم  ینایفس  ار  دوخ  هزیگنا ، نیمه  هب  هک  میروخیمرب  يدارفا  هب  خیرات 

روهظ ِیمتح  ِياههناشن  هتکن 709 

. دنیوگیم یمتح  ِمئالع  اهنآ  هب  هک  تسا  هناشن  جنپ  تفای ، دـهاوخ  قّقحت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِروهظ  هناتـسآ  رد  هک  ییاههناشن 
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نابز زا  رابخا  تایاور و  رد  یمتح  هناگ  جنپ  مئالع  نیا  تسا . یندش  عقاو  مزج  نیقی و  روط  هب  تسین و  ءادب »  » ِلامتحا اهنآ  دروم  رد  اریز 
مالسلا هیلعقداص  ماما  تسا . هدش  حرطم  مالـسلا  مهیلعرقاب  ماما  قداص و  ماما  یلع ، ماما  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  تارـضح 
ینایفس جورخ  ءادیب 4 - نیمزرس  رد  فسخ  ینامی 3 - جورخ  ینامسآ 2 - هحیص  - 1 دشابیم : مئاق  روهظ  زا  لبق  هناشن  جنپ  دـیامرفیم :

(882 .) هیکز سفن  لتق  - 5

روهظ نامز  ندوبن  صخشم  هتکن 710 

تسا هدشن  صخـشم  روهظ ، ِنامز  یحلاصم ، هب  انب  یلو  تسا ، یعطق  مّلـسم و  ِروما  زا  نآ ، ِندش  کیدزن  ِياههناشن  روهظ و  ِلصا  هچرگ 
هَّللا لّجع  مئاق  ِجورخ  ِنامز  ِدروم  رد  مالـسلا  مهیلعناماما  زا  باحـصا  اـهراب  تسین . هاـگآ  نآ  ِقیقد  ِتقو  زا  دـنوادخ  زج  سک ، چـیه  و 

، تمایق هب  ملع  نوچمه  ار  روهظ  ِنامز  دـناهدرک و  یهن  نآ  ِندرک  صّخـشم  زا  تحارـص  هب  نانآ  یلو  دناهدیـسرپ ، فیرّـشلا  هجرف  یلاعت 
زا شیب  دـنروهظ و  ِنامز  ِندـش  کیدزن  ِرگنایب  اهنت  روهظ ، ِياههناشن  مّلـسم ، ِلصا  نیا  هب  هّجوت  اـب  ( 883 .) دناهتسناد دنوادخ  هب  رـصحنم 

، تایاور یخرب  رد  داهن . يرانک  هب  ای  درک و  هیجوت  ار  نآ  دیاب  دزاس ، صّخـشم  ار  روهظ  ِنامز  هک  دشاب  یتیاور  رگا  دـنرادن . یتلالد  نآ ،
تقیقح رد  اریز  دـنرادن ، قوف  هدـعاق  اب  يراگزاسان  اهنآ ، ِیتسرد  ِضرف  رب  یلو  هدـش ، هراشا  روهظ  ِنامز  هب  لـمجم ، هتـسبرس و  هنوگ  هب 

ماـیق مالـسلا  هیلعيدـهم  : » هدـمآ یثیدـح  رد  ًـالثم  دـننکیم . ناـیب  ار  روهظ  ِياـههناشن  ياهنوگ  هب  هکلب  دـننکیمن ، نیعم  یتـقو  زین  اـهنآ 
ادـن يدانم  ناضمر  رد 23  : » اـی مّرحم .» مهد  هبنـش  زور  اـی  و  مهن ، اـی  متفه و  مـجنپ ، مّوـس ، لّوا ، لاـس  درف : ِياـهلاس  رد  رگم  دـنکیمن ،
یلو هدـش ، هراشا  روهظ  نامز  هب  ياهنوگ  هب  هچرگ  تایاور ، نیا  رد  ( 884 «.) دناوخیم ارف  مالـسلا  هیلعيدهم  ِيوس  هب  ار  مدرم  دهدیم و 
قیقد ِتقو  هن  تسا  هدش  نایب  نامز ، نآ  ِياهیگژیو  تقیقح  رد  تسا . هدشن  صّخشم  روهظ  نامز  قیقد  یمزج و  ِتروص  هب  لاح ، نیا  اب 
ربتعم اهنآ  ِدنس  هک  تایاور ، یخرب  رد  هّتبلا  درادن . روهظ  نامز  هدوبن  صّخـشم  هدعاق  ِلصا  اب  يراگزاسان  تایاور ، نیاربانب ، روهظ ، نامز 

. دناهدرک هیجوت  ار  اهنآ  ای  هدرکن و  انتعا  نآ  هب  املع ، یلو  هدش ، هراشا  روهظ  قیقد  نامز  هب  تسین ،

روهظ ِياههناشن  ِرامش  هتکن 711 

. دـناهدش دای  روهظ  هناـشن  ِناونع  هب  یعاـمتجا ، یـسایس و  ِياـهینوگرگد  یعیبط و  ِریغ  یعیبط و  ِياهدادـخر  زا  یهوبنا  ینید ، ِعباـنم  رد 
هب طوبرم  ِرابخا  نارصاعم ، زا  زین  يرایسب  هعیش و  ِناینیشیپ  زا  مهیلع  هَّللا  ۀمحر  یسربط  یسوط و  خیش  دیفم ، خیش  قودص ، خیـش  ینامعن ،

يراثآ رابخا و  هب  هراشا  اب  مئاقلا » مایق  ِتامالع   » ِباب ِزاغآ  رد  دیفم ، خیـش  ( 885 .) دناهدروآ درگ  دوخ  ِياهباتک  رد  ار  روهظ  ِياههناشن 
ِرامش راونالاراحب ، رد  یسلجم  هماّلع  و  ( 886) هدرک دای  ار  هناشن  هاجنپ  زا  شیب  تسا ، هدیسر  مالـسلا  مهیلعناموصعم  زا  دروم  نیا  رد  هک 

هیلعيدـهم روهظ  ِياههناشن  یطویـس و ... رجح ، نبا  يدـنه ، نیدـلا  ءالع  هلمج : زا  زین ، هّماـع  ِياـملع  ( 887 .) تسا هدرمـشرب  ار  يرتشیب 
رد یخرب  تسین ، ناسکی  اههناشن ، نیا  همه  یتسرد  راـبتعا و  هجرد  هک  تسا  نشور  ( 888 .) دناهدرمشرب شیوخ  ِياهباتک  رد  ار  مالسلا 

يدایز رابتعا  هک  دـناهدش  داـی  مّود  تسد  عباـنم  هّماـع و  ياـهباتک  رد  یخرب  دنراوتـسا و  تلـالد  دنـس و  تهج  زا  هدـمآ و  ربتعم  ِعباـنم 
دنیروحم و یّلک و  ِياههناشن  یخرب  تمایق . ییاپرب  مه  دنروهظ و  هناشن  مه  یخرب ، دـنروهظ و  هناشن  اهنت  اههناشن ، نیا  زا  یخرب  دـنرادن .

درک صخشم  ناوتیمن  نیاربانب ، ( 889 .) دروآ درگ  يدـحاو  ناونع  رد  ناوتیم  ار  اهنآ  همه  هاگ ، هک  ییزج  زیر و  لئاسم  رگناـیب  یخرب ،
نانیمطا نیا  ام  هب  تایاور ، یناوارف  هک  تسا  نیا  مهم  درادن . یتیمها  دشاب ، مه  صّخـشم  هک  ضرف  هب  دـنرادقم . هچ  روهظ  ِياههناشن  هک 

اهرکذ یتلا  تامالعلا  هذه  : » دـسیونیم هرابنیا  رد  ینامعن ، داد . دـهاوخ  خر  یثداوح  دوعوم ، يدـهم  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  دـنهدیم  ار 
اوربخا دق  اوناک  اذا  اهنوک  اهئیجم و  دعب  الا  مئاقلا  رهظی  الا  ۀبجوم  اهقافتا  اهرتاوت و  اهب و  تایاورلا  لاصتاو  اهترثک  عم  مالسلا  مهیلعۀمئالا 

رما اولطبا  امک  اهدعب  قحلا  روهظ  یلع  نیهاربلا  لئالدلا و  مظعأ  یتلا  سمخلا  تامالعلا  نوک  اوققح  مث  نوقداصلا ... مه  اهنم و  دـب  نأ ال 
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هب تایاور ، نیا  دانسا  هلـسلس  هک  نیا  اهنآ و  دایز  رامـش  هب  هّجوت  اب  دناهدومرف ، مالـسلا  مهیلعناماما  هک  ییاههناشن  نیا  ( 890 (؛... تیقوتلا
ندش رادیدپ  زا  سپ  رگم  دشابن ، راک  رد  يروهظ  هک  ددرگیم  ببـس  قاّفتا ، دروم  رتاوتم و  تایاور  هک  نیا  هب  هّجوت  زین  دسریم و  نانآ 

ار هناگجنپ  ياههناشن  سپـس  دنیوگتـسار ... نانآ  دناهداد و  ربخ  اهنآ  ندمآ  دیدپ  ندوب  مّلـسم  زا  مالـسلا  مهیلعناماما  اریز  اه ؛ هناشن  نیا 
یهن روـهظ ، ناـمز  نتخاـس  صّخـشم  زا  هکناـنچ  دـناهداد ، رارق  دـیکأت  دروـم  تسا ، قـح  ندـش  راکـشآ  رب  اـههناشن  نیرتگرزب  زا  هـک 

هب هجوت  اب  عومجم  رد  و  دنکیم . هراشا  هدیسر ، باب  نیا  رد  هک  یتایاور  روهظ و  ِياههناشن  ِیناوارف  هب  ینامعن  نخـس ، نیا  رد  دناهدرک .»
قاّفتا ِدروم  اهنآ و  ِرتاوت  رب  دنادیم و  مّلسم  يرما  مالـسلا  هیلعيدهم  روهظ  زا  شیپ  ار  اهنآ  ِقّقحت  مالـسلا  مهیلعناموصعم  هب  اهنآ  دانـسا 

. دزرو یم  دیکأت  روهظ  ِياههناشن  ِرابخا  ِندوب 

! مزال هن  دیفم  هن  هتکن 712 

يداع و لصّتم ، لصفنم و  رگید ، ِطیارـش  ِقّقحت  هب  طورـشم  دیقم و  ییانک ، لمجم و  صاخ ، یئزج ، یّلک ، دـننوگانوگ : روهظ  ِياههناشن 
نوزفا دنتسین . روهظ  یعطق  ياههناشن  اهنآ ، زا  يرایسب  هک  نآ  هچ  مزال ؛ هن  تسا و  دیفم  نادنچ  هن  ماسقا ، نیا  همه  ندرمش  رب  يداع . ریغ 

. تسین نشور  یلیخ  اهنآ ، یتسردان  یتسرد و  دنراد و  لاکشا  اوتحم  دنس و  ِرظن  زا  نیا ، رب 

یمتَح ریغ  یمتَح و  ِياههناشن  هتکن 713 

، یمتح ریغ  ِلباقم  رد  یمتح  ِياههناشن  زا  روظنم  دناهدش . دای  روهظ ، ِیمتح  ِمئالع  ِناونع : هب  ینشور  هب  اهنآ  زا  يرامـش  اههناشن  ِنایم  رد 
، دندرگن عقاو  اهنآ  ات  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، دهاوخ  یمازلا  یعطق و  یطرش ، دیق و  چیه  ِنودب  اهنآ ، ِندش  رادیدپ  ِقّقحت  هک  تسا  نآ  ًارهاظ 
، دنکب ار  مالسلا  هیلعيدهم  ِروهظ  ِياعّدا  یمتح ، ِياههناشن  ِندش  عقاو  زا  شیپ  یسک  رگا  دش . دهاوخن  رهاظ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
هب اهنآ ، ِقّقحت  ِتروص  رد  هک  دنتـسه  يروما  هب  طورـشم  دیقم و  ینعی  تسا ، یمتح  ریغ  ِياههناشن  اهنیا  ربارب  رد  تسا . تسردان  ییاعّدا 

روهظ مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دنیاین و  دیدپ  دیاش  دنیآ و  دیدپ  دیاش  یمتح ، ِریغ  ِياههناشن  رگید ، ِترابع  هب  دنیآیم . دـیدپ  هناشن ، ِناونع 
ار یمتح  ِياههناشن  یهورگ ، دـناهداد . ربخ  تبیغ ، هرود  رد  اهنآ  ِندـمآ  دـیدپ  زا  یحلاصم ، ِرطاخ  هب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ِناماما  دـنک .

رییغت دوش و  لصاح  ءادـب »  » تسا نکمم  هک  یمتح  ریغ  ِياههناشن  ِفالخ  رب  دوشیمن . لصاح  ءادـب »  » اهنآ رد  هک  دناهتـسناد  ییاـههناشن 
یمتح زا  روظنم  دیاش  ( 891 (؛ ءادبلا هقحلی  نا  نکمی  هعوق و ال  نم و  دـب  ام ال  موتحملاب  دارملا  لعل  و  . » دـنوش فذـح  یّلک  هب  ای  دـنبای و 

«. دوش لصاح  نآ  ِدروم  رد  ءادب »  » هک درادن  ناکما  تسین و  يزیرگ  نآ  ندمآ  دیدپ  زا  هک  دشاب  نآ 

؟ دنرادقم هچ  هب  یمتح  ِياههناشن  هتکن 714 

هدرمـش ددـع  جـنپ  روهظ ، ِیمتح  ِياـههناشن  راـبخا ، زا  يرامـش  رد  تسا . فـالتخا  تاـیاور  رد  دـنرادقم ؟ هچ  هب  یمتح  ِياـههناشن  نیا 
(892 (؛ ۀیآ سمـشلا  عم  علّطت  یتح  يدـهملا  جرخی  ال  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دـیوگیم : هلظنح  نب  رمع  دـناهدش .
زا یلو  هتفرن ، راک  هب  یمتح »  » ِریبعت هچرگ  تیاور ، نیا  رد  درک .» دهاوخن  روهظ  دوشن ، رهاظ  ياهناشن  دیـشروخ ، اب  ات  مالـسلا  هیلعيدهم 
هک ییاههناشن  نایم  رد  درک . دهاوخن  روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوشن ، رهاظ  دیـشروخ  اب  ياهناشن  نینچ  ات  هک  تسادیپ  نآ  ِقایس 

ءادیب رد  فسخ  هیکز و  سفن  لتق  ینامسآ ، هحیص  ینامی ، جورخ  ینایفس ، جورخ  هناگجنپ : ِياههناشن  ندوب  یمتح  میدرک ، هراشا  اهنادب 
یناـمعن دوشیم . هدافتـسا  اـهنآ  ندوب  یمتح  دراد ، دوـجو  زین  حیحـص  تاـیاور  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  زا  اریز  تسا ، نشور 

(893 (؛ تیقوتلا رما  اولطب  امک  اهدـعب ، قحلا  روهظ  یلع  نیهاربلا  لئالدـلا و  مظعا  یتلا  سمخلا  تاـمالعلا  نوک  اوققح  مث  : »... دـسیونیم
صّخـشم هلأسم  هک  هنوگنامه  دـناهدرک  تباـث  تسا ، قح  ِندـش  راکـشآ  رب  هناـشن  لـیلد و  نیرتگرزب  هک  ار  هناـگجنپ  ِياـههناشن  سپس 
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، دزرویم دیکأت  هناگجنپ  مئالع  ندوب  مّلـسم  رب  هک  نآ  ِنمـض  نخـس ، نیا  رد  ینامعن ، دـناهدرک . لطاب  روهظ ، ِيارب  ار  نیعم  نامز  ندرک 
ییاـههناشن اریز  تسا ؛ لاکـشا  ِدروـم  اـههناشن  ریاـس  ندوـب  یمتح  یلو  دـنادیم . زین  روـهظ  ِياـههناشن  نیرتمهم  نـیرتگرزب و  ار  اـهنآ 

نوزفا درک . دامتعا  نآ  رب  ناوتیمن  تسا و  هلسرم  ِتایاور  زا  سابعینب ، نامکاح  نیب  فالتخا  ءادن و  برغم ، زا  دیشروخ  عولط  نوچمه 
، زین برغم » زا  دیـشروخ  عولط   » دوب و هناگجنپ  ياـههناشن  زا  هک  دـشاب  ینامـسآ  هحیـص  ناـمه  ءادـن »  » زا روظنم  دوریم  لاـمتحا  نیا ، رب 
رد تایاور  یخرب  رد  اههناشن  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . هدش  قیبطت  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دوخ  روهظ  رب  نآ ، دنـس  ِفعـض  زا  هتـشذگ 

. روهظ ِياههناشن  هن  دنشاب  تمایق ، ییاپ  رب  یمتح  ِياههناشن  زا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  هدمآ  موتحملا » نم  مئاقلا  جورخ  و   » فیدر

يّداعِریغ ِياههناشن  هتکن 715 

ياهنوگ هب  اهنآ ، زا  یخرب  ییوگ  شیپ  یلو  تسا ، يداع  یعیبط و  لاور  هب  اه ، هدـیدپ  ریاس  ندـش  عقاو  نوچمه  روهظ ، ياههناشن  ِقّقحت 
رد یعیبطریغ و  تروص  هب  اهنآ ، ِقّقحت  دیامنیم و  نکممریغ  يداع ، ِروط  هب  اهنآ  ِندش  عقاو  دسریم ، رظن  هب  هک  هتفای ، باتزاب  رابخا  رد 

ینامسآ هحیص  نامسآ ، رد  دیـشروخ  اب  ياهناشن  ای  تسد و  ندش  رهاظ  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  ًالثم ، دوب . دهاوخ  هزجعم  بوچراهچ 
هّتبلا تسین . نکمم  ًاتداع  يروما ، نینچ  ندش  رادیدپ  اریز  دنهد ، خر  هزجعم  هنوگ  هب  دـیاب  دـشاب ، دارم  اهنآ  يرهاظ  يانعم  نامه  رگا  ... و

و دراد . ناکما  ًاتداع ، اهنآ ، ِشیادـیپ  هک  دـشاب  ییاهدادـخر  هب  هراشا  دنـشاب و  هتـشاد  يزمر  ییانک و  ِيانعم  اههناشن  نیا  زا  یخرب  دـیاش 
، اهنآ زا  یکدنا  رامش  مک ، تسد  ای  روهظ و  ياههناشن  زا  یشخب  لاح ، نیا  اب  دشاب . دیدرت  اهنآ  ِیتسرد  رد  دنـشابن و  هناشن  اهنآ  زا  یخرب 
هک دشاب  نآ  زا  یکاح  یتیاور ، رهاظ  هاگره  : » دـسیونیم دوخ  ِباتک  رد  ردـص  دّـمحم  دیـس  هَّللا  تیآ  داد . دـنهاوخ  خر  هزجعم  هنوگ  هب 
نآ يزمر  ییانک و  ياـنعم  رب  لـمح  ناـکما ، تروص  رد  هدرک و  هیجوت  ار  اـهنآ  میراـچان  داد ، دـنهاوخ  يور  هزجعم  تروص  هب  اـههناشن 

بولـسا هتـشذگ ، نیا  زا  مینک . بیذـکت  مینکفا و  رود  هب  ار  تیاور  نیا  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت و  هک  نیا  زا  تسا  رتـهب  راـک  نیا  اریز  مینک ؛
نآ عوقو  ِرگنایب  اهنآ ، ِرهاظ  دنچ  ره  دوشیمن ، هدیمهف  میقتـسم  هنوگ  هب  هزجعم  قّقحت  اهنآ  زا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  رابخا ، نیا  زا  يرامش 

(894 «.) دنک روطخ  ییانعم  نینچ  ادتبا ، رد  هدنونش ، ِنهذ  هب  دشاب و  هزجعم  هنوگ  هب  ثداوح ،

ینایفس ِجورخ  هتکن 716 

ناناملسم زا  يدایز  هورگ  يرادنید ، هب  رهاظت  اب  دنکیم و  جورخ  ماش ، هقطنم  رد  نایفـسوبا ، ِلسن  زا  يدرم  مالـسلا  هیلعمئاق  ِمایق  زا  شیپ 
: هناگجنپ ِقطانم  رب  دروآیم و  رد  شیوخ  ِفّرصت  هب  ار  مالسا  ِياهنیمزرـس  زا  ياهدرتسگ  ِشخب  دروآیم و  دوخ ، ِدرگ  هب  دبیرفیم و  ار 

ِيارب و  دزادرپیم . نایعیـش  ماع  لتق  هب  فجن ، هفوک و  رد  دباییم و  هرطیـس  قارع ، هقطنم  و  ( 895) نیرسنق ندرا ، نیطسلف ، صمح ، ماش ،
یلو تسا ، نامدرم  نیرتدـیلپ  نیرتثیبخ و  زا  هک  نیا  اب  دراد ، ماـن  ینایفـس  هک  درف  نیا  ( 896 .) دنکیم نییعت  هزیاج  اهنآ  نتفای  نتـشک و 

هاگ نآ  يو ، دوشیم . هتـسسگ  مه  زا  يو  ِتسد  هب  ساّبعینب  نامدود  ِتموکح  ( 897 .) تسا يراج  شنابز  رب  برای  برای  رکذ  هراومه 
ِهاپـس اب  هنیدـم ، هّکم و  نیب  ءادـیب  هقطنم  رد  دوریم و  يو  گنج  هب  میظع  یهاپـس  اب  ددرگیم و  ربخ  اـب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِروهظ  زا  هک 
نیا ( 898 .) دنوشیم كاله  دنوریم و  ورف  نیمز  رد  رفن ، دنچ  زج  هب  يو ، ِنایرکـشل  همه  ادخ ، ِرما  هب  دنکیم ، دروخرب  مالـسلا  هیلعماما 

هب طوبرم  ِتاـیاور  تسا . هدـمآ  روهظ  هناـشن  ِناونع  هب  ربتعم  ِياـهباتک  ینید و  ِعباـنم  رد  هک  تسا  ینایفـس  ِياـهیگژیو  زا  ياهصـالخ 
، ینایفس جورخ  لصا  نیاربانب ، ( 899 .) دناهتسناد یفاک  ینایفس ، تابثا  يارب  رتاوتم و  ار  اهنآ  یخرب  هک  تسا  ياهزادنا  هب  ینایفس ، جورخ 
. تسا روهظ  ِیمتح  ِياـههناشن  زا  ینایفـس ، جورخ  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  تسا . مّلـسم  يرما  ییزج  ِياـیاضق  اـهیگژیو و  زا  رظن  فرص 

هدافتـسا تاـیاور ، یخرب  زا  تسین . نشور  نادـنچ  دـنکیم و ... شروش  هنوگچ  دراد و  ییاـهیگژیو  هچ  تسیک و  ینایفـس  هک  نیا  یلو 
، اریز تسین ، تسرد  لامتحا  نیا  دنکیم . جورخ  تبیغ  هرود  رد  هک  تسا ، نایفـسوبا  نادـناخ  زا  ۀبـسع و  نب  نامثع  يو  مان  هک  دوشیم 
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یلع نب  دّمحم  یکی ، ِدنس  رد  هک  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  تیاور  ود  طقف  ایوگ  هعیـش ، ِعبانم  رد  ( 900 .) تسا فیعض  تایاور  نیا  ِدنس 
مالـسلا هیلعماما  زا  تایاور ، زا  یخرب  رد  نیا  رب  نوزفا  ( 902 .) تسا هلـسرم  مه ، مّود  ِتیاور  هدـشن و  قیثوت  هک  دراد  رارق  ( 901) یفوکلا

یلیلد دوب ، صّخـشم  يو  ِمان  رگا  هک  نآ  لاـح  ( 903 .) دناهدرک يراددوخ  نآ  نایب  زا  ترـضح  نآ  هدش و  هدیـسرپ  ینایفـس  ِمان  ِدروم  رد 
، نایفسوبا ِياهیگژیو  اب  تسا  يدرف  هکلب  تسین ، یـصّخشم  درف  ینایفـس  دسریم ، رظن  هب  دنک . يراددوخ  يو ، ِمان  ِندرب  زا  هک  تشادن 
. دناشکیم فارحنا  هب  ار  ناناملـسم  دنکیم و  جورخ  لطاب ، زا  نارادفرط  رب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِروهظ  هناتـسآ  رد  هک 

ِلاوما لواپچ  ییوگروز و  يراوخابر و  اب  هک  دوب  يرگتراغ  وا  تسا . يدیلپ  ِلبمس  ناینایفس و  هلسلس  رس  ناونع  هب  نایفسوبا  تقیقح ، رد 
ماظن هب  ندز  نماد  تافارخ و  جـیورت  هدیـشک و  متـس  ياههدوت  ِقیمحت  بیرف و  ِهار  زا  دوب و  هدروآ  گنچ  هب  یتفگنه  ياـهتورث  مدرم ،

عون ره  یتوغاط ، يرادهیامرس  یتسرپ و  تب  كرش و  رادمدرس  ِناونع  هب  نایفسوبا ، دوب . هدروآ  تسد  هب  یناوارف  تردق  یلهاج ، یتاقبط 
هب نآ  ربارب  رد  مامت  تردـق  اـب  تسنادیم و  دوخ  کـی  هرامـش  نمـشد  دز  یم  يدازآ  يردارب ، تلادـع ، زا  مد  هک  ار  یـشبنج  تکرح و 

جورخ مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  یناهج  گرزب و  بالقنا  ربارب  رد  هک  اـهیگژیو  نیا  اـب  تسا  يدرف  ینایفـس ، تساـخیمرب . هزراـبم 
. صخش کی  هن  تسا ، نایرج  کی  ینایفـس  تقیقح  رد  ساسا ، نیا  رب  دروآیم . لمع  هب  نآ  اب  هلباقم  يارب  یناوارف  ياهشالت  دنکیم و 
ره ربارب  رد  تسا و  هدوب  قافن  كرـش و  نارـس  ياهینکـشراک  اهتفلاخم و  یفنم و  شنکاو  اب  هراومه  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  ِتضهن 
هَّللا نم  متح  ینایفسلا  رما  هَّللا و  نم  متح  مئاقلا  رما  نا  : » دیامرفیم داجس  ماما  دناهداتسیا . ینایفس  ياهیگژیو  اب  يدارفا ، ای  درف  یحلصم ،

. تسا یعطق  دنوادخ  ِبناج  زا  زین ، ینایفـس  جورخ  یعطق و  دنوادخ  هیحان  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  ِروهظ  ( 904 (؛ ینایفسب الا  مئاق  نوکی  و ال 
ره نیاربانب ، درادن . یصخش  هبنج  ینایفس ، هک  تسا  نآ  رگنایب  ماما ، ِنخس  دراد .» دوجو  ینایفس  کی  یحلصم ، هدننک و  مایق  ره  ربارب  رد 

. تسا ینایفس  دشاب ، نایفسوبا  ياهیگژیو  ِياراد  دنک و  جورخ  قح  ربارب  رد  هک 

ءادیب رد  فسخ  هتکن 717 

رد فسخ   » زا روظنم  ًارهاظ  تسا . هنیدم  هّکم و  ِنیب  ینیمزرـس  ِمان  ءادیب »  » و ( 905) تسا ندـش  ناهنپ  نتفر و  ورف  ِيانعم  هب  فسخ »  » هژاو
یّلحم رد  هنیدم ، هّکم و  نیب  رد  دوشیم و  هّکم  مزاع  مالسلا  هیلعيدهم  اب  گنج  ِدصق  هب  میظع ، يرکشل  اب  ینایفـس ، هک  تسا  نآ  ءادیب »
ِتایاور رد  هثداح ، نیا  ( 906 .) دـنوریم ورف  نیمز  ِلد  رد  دـنوادخ ، ِرما  هب  راوهزجعم و  ياهنوگ  هب  تسا ، فورعم  ءادـیب  ِنیمزرـس  هب  هک 

ِبحاص ( 907 .) تسا هدش  دیکأت  زین  نآ  ِندوب  یمتح  رب  اهنآ  زا  يرامـش  رد  هدش و  نایب  روهظ  هناشن  ِناونع  هب  هّصاخ ، هّماع و  زا  يرایـسب 
: تاـیاور نآ  زا  هنومن  ود  کـنیا ، ( 908 .) دـسریم رتاوت  ِّدـح  هب  نآ ، تایاور  هک  دـنکیم  حیرـصت  هناشن  نیا  ِرکذ  زا  سپ  رثـالا ، بختنم 

جرخی يدـهملا  اـنمئاق  لـبق  ( » 909 «) ٍبیِرَق ٍناَـکَم  ْنـِم  اوُذِـخُأَو  َتْوَـف  اَـلَف  اوُـعِزَف  ْذِإ  يََرت  ْوـَلَو   » هفیرـش هـیآ  ِریـسفت  رد  مالـسلا  هـیلعیلع 
جورخ مالـسلا  هیلعيدهم  ام ، مئاق  ِروهظ  هناتـسآ  رد  ( 910 (؛ هب هَّللا  فسخ  ءادـیبلا  یلا  یهتنا  اذا  یتح  هشیج  هنیدـملا  یتای  و  ینایفـسلا ....

ای دربیم .» ورف  نیمز  ماک  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنـسریم ، ءادیب  نیمزرـس  هب  نوچ  دنکیم و  تکرح  هنیدم  ِيوس  هب  يو ، ِهاپـس  دـنک ... یم 
، هعم نمب  ینایفـسلا  هیلا  ریـسیف  مهمزهیف  هدـنج  نم  ادـنج  هیلا  ثعبیف  ینایفـسلا ، غلبیف  مرحلا  یف  یتیب  لها  نم  لـجر  جرخی  و  : » دـیامرفیم

ماـیق مرح  ِنیمزرـس  رد  نم ، ِنادـناخ  زا  يدرم  ( 911 (؛ مهنع ربخملا  الا  مهنم  اوجنیـالف  مهب ، فسخ  ضرـألا ، نم  ءادـیب  اوزواـج  اذإ  یتح 
هاپـس  ) یلو دتـسرفیم ، وا  يوس  هب  گـنج ، يارب  ار  دوخ  ِنایرکـشل  زا  یهاپـس  يو ، دـسریم ، ینایفـس  هب  يو  روهظ  ِربخ  نوچ  دـنکیم ،
ءادیب ِنیمزرس  زا  نوچ  دنوریم و  يو  ِگنج  هب  هارمه ، ِنایرکشل  اب  ینایفـس  دوخ  هاگنآ  دهدیم ، تسکـش  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلعيدهم 

«. دنوشیم كاله  یگمه  دروآیم  ار  نانآ  ِربخ  هک  رفن ، کی  زج  دنوریم و  ورف  نیمز  رد  دنرذگیم ،

خرس ِخلم  هتکن 718 
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هک تسا  دوخ  لصف  زا  جراخ  رد  دوخ و  لصف  رد  ماف  خرس  ییاهخلم  ندش  رهاظ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  زا  شیپ  ِياههناشن  زا 
(912 .) دندرگیم لوصحم  یمک  بجوم  دنربیم و  موجه  تّالغ  تعارز و  رب 

هیکز ِسفن  ِلتق  هتکن 719 

هَّللا لّجع  يدـهم -  ِروهظ  هناتـسآ  رد  ایوگ  درادـن . یمرُج  تسا و  هدادـن  ماـجنا  یلتق  هکیـسک  كاـپ ، هاـنگ و  یب  ِدرف  ینعی  هیکز ، ِسفن 
ِهار رد  هناـصلخم  ِصلخم ، هتخاـبکاپ و  يدرف  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِبـالقنا  زاـس  هنیمز  تازراـبم  ِراد  ریگ و  رد  و  فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت 

یهاگ تایاور ، رد  هک  تسا  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ِدالوا  زا  هدش ، دای  ِدرف  دسریم . لتق  هب  هنامولظم  دشوکیم و  مالـسلا  هیلعماما 
ِعبانم رد  دنچ  ره  تسا . روهظ  هب  لصّتم  یمتَح و  ِياههناشن  زا  هیکز ، سفن  ِلتق  تسا . هدش  دای  ینسح » دیس  « » هیکز ِسفن   » ِناونع هب  وا  زا 
نینچ ِقّـقحت  ِلـصا  رد  يور ، نیا  زا  ( 913) تسا رتاوتم  هکلب  ناوارف و  نآ  ِتایاور  هعیـش ، عباـنم  رد  یلو  هدـشن ، هدرب  نآ  زا  یماـن  هّماـع ،

لکشم لوتقم ، ِياهیگژیو  نآ و  قّقحت  ِناکم  نامز و  نییعت  زین  نآ و  ِتایئزج  دنچ  ره  تسین ، یّکـش  روهظ ، ِتمالع  ِناونع  هب  ياهثداح 
. تسا

ینامسآ هحیص  ات 725  هتکن 720 

همه و  ( 914) دوشیم هدینش  نامسآ  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِروهظ  هناتـسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ًارهاظ  ینامـسآ ، هحیـص  زا  روظنم 
هناشن اهنآ ، زا  کی  ره  هک  دهدیم  ناشن  اهنآ  ِرهاظ  هک  هتفر  راک  هب  زین  توص »  » و ءادـن »  » ِياهریبعت تایاور ، رد  دنونـشیم . ار  نآ  مدرم ،
ِتـسد ای  هثداح و  کی  زا  نوگانوگ  ِياهریبعت  اـهنیا  هک  دـسریم  رظن  هب  نکل  ( 915 ،) دوشیم عقاو  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  ياهناگادـج 
يادص هک  نیا  رابتعا  هب  یلو  تسا ، نامـسآ  رد  ییادص  ِندـش  دـنلب  نامه  اهنآ ، همه  زا  دارم  دنـشاب . هثداح  کی  نوگانوگ  لاکـشا  مک ،

، هحیص نآ  هب  ددرگیم ، بارطضا  هرهلد و  ِداجیا  یمومع و  ِتشحو  ِبجوم  زین  دنکیم و  دوخ  ِهّجوتم  ار  همه  هک  تسا  یشابرادیب  میظع 
ِدادـخر هس  اهنآ  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  تسا . هدـش  قـالطا  دـناهثداح ، نآ  زا  یگژیو  رگناـیب  کـی  ره  هک  ادـن ، توص و  هعزف ،

همه هک  دسریم  نایناهج  ِشوگ  هب  كانلوه  میظع و  ییادص  ادتبا  هک  هنوگ  نیا  هب  دنهدیم ، خر  نامز  کی  رد  هک  دنـشاب  مه  زا  يادـج 
و هعزف )  ) دزادنایم تشحو  هب  ار  مدرم  ِياهلد  هک  دوشیم  هدینـش  یکانلوه  بیهم و  ِيادص  نآ ، ِلابند  هب  و  هحیـص )  ) دنکیم هّجوتم  ار 

نیا دروم  رد  هک  یتاـیاور  ءادـن .)  ) دـناوخیم ارف  مالـسلا  هیلعيدـهم  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دوـشیم  هدینـش  ییادـص  نامـسآ  زا  هاـگ  نآ 
مساب ءامسلا  نم  دانم  يدانی  دیامرفیم ...« : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 916 .) رتاوتم هکلب  دنتسه ، ناوارف  هدیسر  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  اههناشن 

نم اعزف  هیلجر  یلع  ماق  الا  دـعاقال  اودـعق و  الا  مئاقال  ظقیتسا و  الا  دـقار  یقبیال  برغملا  نم  قرـشملاب و  نم  عمـسیف  مالـسلا  هیلعمئاـقلا 
توصلا نوکی  لاق : مث  نیمالا . حورلا  لیئربج  توص  وه  لوالا  توصلا  ناف  باجاف ، توصلا  کلذـب  ربتعا  نم  هَّللا  محرف  توصلا ، کـلذ 

نا الا  يدانی  سیلبا  توص  راهنلا  رخآ  یف  اوعیطا و  اوعمساو و  کلذ ، یف  اوکشتالف  نیرشع ، ثالث و  هلیل  هعمج ، هلیل  یف  ناضمر  رهش  یف 
ار نآ  تسا ، برغ  قرـش و  هک  ره  سپ  دـنکیم . ادـن  ار  مئاق  ِمان  نامـسآ ، زا  ياهدـننک  ادـن  ( 917 (؛ مهنتفی سانلا و  کشیل  امولظم  اـنالف 
زا هک  یسک  رب  ادخ  ِتمحر  دنتسیایم . شیوخ  ِياپ  ود  رب  ناگتشن  هتسشن و  ِناگداتسیا  رادیب ، اههدیباوخ  ادص ، نیا  ِتشحو  زا  دونشیم ،

، ادص نیا  دیامرفیم : هاگ ، نآ  تسا . نیمألا  حور  لیئربج  ِيادص  تسخن ، ِيادص  اریز  دنک ، تباجا  ار  يو  ِيادن  دریگ و  تربع  ادص  نیا 
هک دـنزیم  دایرف  ناطیـش  زور ، رخآ  رد  دـیرب . نامرف  دـینکن و  کش  چـیه  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  ناضمر  ِهام  ِمّوس  تسیب و  هعمج  ِبش  رد 

لوا ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ای  دزادـنا .» کش  هب  دـبیرفب و  ار  مدرم  ات  دـش » هتـشک  هنامولظم  ینـالف  »
یف قحلا  نا  الا  ضرالا ، نم  راهنلا  رخآ  یف  هَّللا  ۀـنعل  سیلبا  يدانی  مث  هتعیـش ، یلع و  یف  قحلا  نا  الا  مهتنـسلاب ، موق  لـک  هعمـسی  راـهنلا ،

یلع و اب  قح  هک  دیشاب  هاگآ  هک  دهدیم  ادن  نامسآ  رد  ياهدنیوگ  زور ، ِيادتبا  رد  ( 918 (؛ نولطبملا باتری  کلذ  دنعف  هتعیش ، نامثع و 
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ناوریپ ناـمثع و  اـب  قـح  هک  دـنزیم  داـیرف  نیمز  يور  زا  داـب ، وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  ناطیـش  زور ، ناـیاپ  رد  نآ ، زا  سپ  تسوا . ناـیعیش 
دنعف هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  یف  قحلا  نا  ءامـسلا  نم  دانم  يدان  اذا  «. » دـنتفایم کش  هب  نایارگ  لطاب  ماگنه ، نیا  رد  سپ  تسوا ،

اب قح  هک  دنزب  ادص  نامسآ  زا  ياهدنیوگ  هاگره  ( 919 (؛ هریغ رکذ  مهل  نوکیال  و  هبح ، نوبرـشی  سانلا و  هاوفا  یلع  يدهملا  رهظی  کلذ 
ار وا  زا  ریغ  یسک  هک  ياهنوگ  هب  دتفایم ، اهنابز  ِرـس  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ِروهظ  ماگنه ، نآ  رد  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ِدالوا 

هدافتسا ناوتیم  ار  هتکن  دنچ  اهنآ  ِعومجم  زا  هک  دراد  دوجو  ( 920) نومضم نیمه  هب  زین  يرگید  ِتایاور  اهنیا ، رب  نوزفا  دننکیمن .» دای 
نآ ندوب  یمتح  هب  ینامعن و .... قودص ، دـیفم ، خیـش  یـسوط ، خیـش  تسا و  هدـش  هدرمـش  روهظ  ِیمتح  ِياههناشن  زا  هحیـص » . » 1 درک :

ار نآ  برغ ، قرـش و  رد  نیمز ، هرک  ِيور  مدرم  همه  هـک  ياهنوـگ  هـب  دوـشیم ، هدینـش  نامـسآ  زا  ادـص  نـیا  . 2 ( 921 .) دناهدرک هراشا 
نا ِياهریبعت : اب  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  اب  تعیب  تیامح و  قح و  هب  توعد  ینامسآ ، ِمایپ  نیا  ِياوتحم  . 3 دنیآیم . دوخ  هب  دنونشیم و 
زین نیمز  ِيور  رد  نآ ، زا  سپ  یمک  ای  نامـسآ و  زا  ادـص  نیا  ِندـش  هدینـش  اب  نامزمه  . 4 دّـمحم . لآ  یف  قحلا  نا  هتعیـش ، یلعل و  قحلا 

ار نانآ  مدرم ، رد  دیدرت  داجیا  اب  دنکیم  شالت  دناوخیم و  ارف  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ناطیش  هدنهد  ادن  دوشیم . هدینـش  ییادص 
ِياـهورین ناطیـش و  دـناوخیم و  ارف  قـح  هب  ار  مدرم  لـیئربج ، . 5 دـنراد . زاب  ینامـسآ ، توعد  تباجا  مالـسلا و  هیلعيدـهم  تیاـمح  زا 

، تایاور یخرب  رد  . 6 تسا . ینامسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  اب  نامزمه  هناشن ، نیا  ندش  رهاظ  لطاب . هب  زین  ینایفـس  ناوریپ  یناطیش و 
اروشاع زور  رد  ترـضح  روهظ  زا  ربخ  يرگید ، تایاور  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدـش  نیعم  ناضمر  هاـم  هعمج 23  بش  نآ ، نامز 

هام و  3 روهظ ، ات  نآ  هلـصاف  هک  تسا  مرحم  زا  شیپ  ناضمر ، نامه  رد  ینامـسآ ، يادن  ندش  عقاو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هدش ، هداد 
یتقو هنوگ  ره  نییعت  زا  ینـشور  هب  هک  یتایاور  رهاظ  اب  روهظ ، يارب  صخـشم  تقو  نییعت  هک  دـنامن  هتفگان  دوب . دـهاوخن  رتشیب  زور   17

نآ تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  نیرتشیب  يور  نیا  زا  تسا ، فیعـض  اهنآ  رتشیب  دانـسا  نیا ، رب  نوزفا  تسا . راـگزاسان  دـنکعنم  روهظ  يارب 
زا یعیبط . ریغ  ای  دوب ، دهاوخ  یعیبط  ینامسآ ، هحیص  هک  دید  دیاب  نونکا  تسا . روهظ  ِياههناشن  زا  ینامسآ  يادن  ای  هحیـص و  هک : تسا 
نآ ِيارب  دـنوادخ ، دوب . دـهاوخن  یعیبط  نآ ، قّقحت  هک  دوشیم  هدـیمهف  هدـش ، نایب  نآ  ِيارب  هک  ییاهیگژیو  هب  هّجوت  اب  تایاور ، ِرهاظ 
 - يدهم ندوب  قح  تسا و  يریگ  لکـش  لاح  رد  گرزب  یبالقنا  هک  دناسرب  ناگمه  هب  دـنکب و  نالعا  ار  یناهج  بالقنا  نیا  عورـش  هک 

، دنباتـشب يو  يرای  هب  ات  دهدب ، ربخ  يزیخاتـسر  نینچ  نادـنم  هقالع  ناتـسود و  نارای و  دـنایامنب و  ار  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 
. دناسریم ناگمه  شوگ  هب  اسآ  هزجعم  ار  ینامسآ  هحیص 

هتکن دنچ  ِيروآدای  ات 728  هتکن 726 

هک درادن  یموزل  دراد و  ناکما  مه  یعیبط ، روط  هب  نآ  قّقحت  یلو  درادن ، یعنام  هزجعم  هنوگ  هب  ینامـسآ ، يادن  ندش  رادیدپ  هچرگ  . 1
نآ يداع  ِقّقحت  و  بیجع ، ياهداعلاقوف ، ثداوح  نینچ  ینیب  شیپ  تایاور ، نیا  رودص  ِرـصع  رد  مینک . هزجعم  رب  لمح  هدیچیپ و  ار  نآ 

اههراوهام و زا  هدافتـسا  اـب  تسا . يداـع  یعیبط و  رایـسب  يرما  ياهدـیدپ  نینچ  ندـش  عقاو  زورما ، ناـهج  رد  یلو  هدومنیم ، نکمم  ریغ 
رد دراد  ناکما  هک  يرتهتفرشیپ  رازبا  لیاسو و  اب  ییویدار و  ینویزیولت ، نردم  يوق و  ياههدنتسرف  يریوصت ، یتوص و  هتفرشیپ  ياهرازبا 
هک لیئربج  زا  روظنم  ساسا ، نیا  رب  دناسر . نایناهج  همه  ِشوگ  هب  ار  قح  دایرف  ناوتیم  نامزمه ، یناسآ و  هب  دوش  هتفرگ  راک  هب  هدـنیآ 
زا هدافتسا  اب  یناهج ، رابکتسا  زورما ، تسا . لطاب  يوگنخس  ناطیش  زا  دارم  تسوا و  ندوب  قح  يوگنخـس  هدمآ ، تایاور  زا  یخرب  رد 
رد هک  نیا  دـنکیم . توعد  لطاب  زا  تیامح  هب  ار  مدرم  هناتخـسرس  دربیم و  هرهب  شیوخ  هطلـس  همادا  مدرم و  یهارمگ  رد  رازبا ، نیمه 

یگرزب و زا  هیانک  ًارهاظ  تسا ، هدش  ینیمز » يادص   » هب ریبعت  لطاب  هب  توعد  زا  و  ینامـسآ » يادـص   » هب ریبعت  قح ، هب  توعد  زا  تایاور 
ِنامز رد  ياهدیدپ ، نینچ  ِعوقو  تروص ، ره  رد  تسا . ینیمز  تسپ و  ریقح و  هک  تسا  لطاب  ههبج  لباقم  رد  قح  ههبج  تدایس  تمظع و 
ضرف رب  . 2 تسین . هزجعم  رب  نآ  ندرک  لمح  نآ و  هیجوت  هب  يزاین  تسا و  یعیبط  يّداع و  رایسب  يرما  هدنیآ ، ِياهنامز  هب  دسر  هچ  ام ،
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، تسا مالـسلا  هیلعماما  زا  تیامح  هب  توعد  قح و  يادن  نامه  هب  دودحم  ًامّلـسم ، مینادب ، هزجعم  هنوگ  هب  ار  هناشن  نیا  ندش  رادیدپ  هک 
یلـصا فده  اب  دسرب ، نایناهج  شوگ  هب  اسآ ، هزجعم  ناطیـش ، يادـص  رگا  اریز  دـناوخیم ، ارف  لطاب  هب  ار  مدرم  هک  ناطیـش ، ِيادـص  هن 

نیا دریگ و  تروص  لطاب  تیوقت  يارب  هزجعم  درادن  ناکما  درادن و  يراگزاس  تسا ، قح  تیوقت  دـییأت و  ِيارب  تجح  هماقا  هک  هزجعم ،
رانک رد  ءادن »  » زا نخس  تایاور ، یخرب  رد  . 3 میرادن . نآ  رب  یلیلد  تسین و  تباث  ام  ِيارب  لطاب » هب  يادـن   » هدـمآ تایاور  یخرب  رد  هک 

هیدـی نیب  ماقملا ، نکرلا و  نیب  مئاق  تبـسلا  موی  اروشاع  موی  مئاقلاب  یناک  : » دـیامرفیم قداص  ماـما  هلمج ، زا  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  هبعک 
نکر و ِنیب  رهظ ، ماگنه  اروشاع ، هبنش ، زور  رد  مالسلا  هیلعمئاق  ِترضح  هک  منیبیم  ایوگ  ( 922 (؛.... هَّلل هعیبلا  يدانی  مالسلا  هیلعلیئربج 
ینامسآ و يادن  زا  ریغ  ءادن »  » نیا ایوگ  تسادخ .»... يارب  تعیب  دنزیم : ادص  لیئربج  وا ، شیپ  رد  تسا و  هداتـسیا  هبعک  ِرانک  رد  ماقم ،

زور زاـغآ  رد  نامـسآ ، رد  ءادـن »  » تسا و روهظ  زا  سپ  نیمز و  رد  ءادـن »  » نیا اریز  هدـش ، ناـیب  روهظ  هناـشن  ِناوـنع  هب  هک  تسا  هحیص 
لیئربج قح ، ِيوگنخـس  طّسوت  دسریم ، نایناهج  همه  ِشوگ  هب  هک  ینامـسآ  ِيادص  نامه  هک  دراد  مه  لامتحا  یلو  دریگیم  تروص 
ناکما اریز  درادـن ، لبق  ِتایاور  اب  یتافانم  زین  رهظ » ِماگنه   » و دوش . هدینـش  ناهج  همه  رد  هتفرـشیپ ، ِلیاسو  اب  دوش و  دـنلب  هبعک  راـنک  زا 

. دوش رارکت  توعد  نیا  فلتخم  ِياهتقو  رد  دراد ،

لاّجد جورخ  ات 731  هتکن 729 

ِياههناشن زا  هعیـش ، ِییاور  ِعباـنم  رد  یلو ، ( 923 ،) تسا هدـش  هتـسناد  تمایق  ِییاپ  رب  ياههناشن  زا  ّتنـس ، ِلها  ِياهباتک  رد  هناـشن ، نیا 
، تمایق هناشن  مه  دنشاب و  روهظ  هناشن  مه  لاّجد ، ِجورخ  نوچ  ییاهدادخر  هک  درادن  یلاکشا  چیه  هّتبلا  ( 924 .) تسا هدش  هدرمش  روهظ 

اریز دوشیم ، هدافتـسا  رابخا  ِرهاظ  زا  هچنآ  ِساسا  رب  لاح  ره  هب  ددرگ . عقاو  تبیغ  هرود  رد  روهظ و  زا  شیپ  دادخر  نیا  هک  ینعم  نیدـب 
ِياـهراک ِماـجنا  اـب  تـسا و  يداـع  ریغ  دــنکیم و  جورخ  مالــسلا  هیلعيدــهم  ماـیق  زا  شیپ  ناـمّزلارخآ و  رد  هـک  تـسا  يدرف  لاـّـجد 

هب ماش ، هقطنم  رد  دـل »  » هزاورد رانک  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  ِتسد  هب  ماجنا  رـس  دـبیرفیم و  ار  مدرم  زا  يدایز  ِعمج  زیگناتفگش 
، لاّجد هک  ضرف  رب  يداحلا ؟ ِنایرج  ای  تسا ، صخش  لاّجد  ایآ  تسا ؟ يّداعریغ  ِتافص  اهیگژیو و  ِياراد  لاّجد  ایآ  دسریم . تکاله 
زا رظن  فرـص  لاّجد ، لصا  دروم  رد  هزجعم ؟ ریغ  ای  هزجعم  درک : روصت  ناوتیم  هنوگچ  ار  نآ  قّقحت  دـشاب ، ییاـهیگژیو  ناـنچ  ِياراد 
هب لّسوت  اب  ساسایب و  چوپ و  ِياهاعّدا  اب  هک  یسک  ره  تسین . ینیعم  صخش  ِمان  لاّجد ، فلا . دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  وا ، ياهیگژیو 

ِياه « لاجد  » زا تایاور  رد  هک  نیا  دوب . دنهاوخ  اه  « لاّجد  » ساسا نیا  رب  تسا ، لاجد  دـشاب ، مدرم  ِبیرف  ِددـص  رد  گنرین ، يرگهلیح و 
جرخی یّتـح  ۀـعاّسلا  موقتـال  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  دـنکیم . تیوقت  ار  لاـمتحا  نیا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ناوارف 

هک یتـقو  رگم  دوشیمن ، اـپرب  تماـیق ، ( 925 (؛ یبن اـنا  لوقی : مهلک  اباّذـک  نّوتـس  جرخی  یتح  يدـهملا  جرخیـال  و  يدـلو ، نم  يدـهملا 
مادک ره  دننک و  جورخ  وگغورد  تصـش  هک  یتقو  رگم  دنکیمن ، مایق  مالـسلا  هیلعيدـهم  دـنک و  مایق  منادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم 

ناوارف نایوگغورد  اه و  « لاّجد  » نیا زا  تایاور ، رد  تسا . رگهلیح  يوگغورد  ِيانعم  هب  لـجد »  » هشیر زا  لاـجد » «. » مربماـیپ نم  دـیوگب :
نیا ِناـیم  زا  ( 926 .) تسا هدـمآ  مه  لاّـجد  داـتفه  تصـش و  زین  یخرب  رد  و  یـس ، یخرب  رد  هدزاود و  یخرب ، رد  تـسا . هدـش  هدرب  ماـن 

هناـشن تسا ، رتگرزب  همه  زا  وا  هنتف  تسا و  نـالاجد  همه  دـمآ  رـس  یبـیرف  مدرم  يرگهلیح و  ییوـگغورد و  رد  هک  يدرف  اـه ، « لاّـجد »
تـسا یعقاو  یقیقح و  لاّجد  نامه  یکی  میراد : عون  ود  ام  تفگ : دیاب  ساسا ، نیا  رب  تسا . تمایق  ِیئاپرب  ای  مالـسلا و  هیلعيدهم  ِروهظ 

مدرم یهارمگ  قیمحت و  يراکبیرف و  هب  تسد  هک  دنیوگغورد  دایش و  یهورگ  هک  اهلاّجد  يرگید  دیآیم و  اه  « لاّجد  » همه زا  سپ  هک 
، لاّـجد جورخ  زا  شیپ  ( 927 (؛ الاجد نیعبـس  یلع  فین  لاجدلا  جورخ  لبق  نوکی  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـننزیم .
(928 (؛ رثکا وا  نوثالث  نوباذک  لاجدلا  دی  نیب  لاجدلا و  هعاسلا  يدـی  نیب  نا  : » دـیامرفیم ای  درک .» دـهاوخ  جورخ  لاّجد  داتفه  زا  شیب 

لاجدلا ماما  نوکت  : » دـیامرفیم ای  دوب .» دـنهاوخ  رتشیب ، ای  وگغورد ، یـس  لاّجد ، زا  شیپ  تسا و  لاّجد  ِجورخ  تمایق ، ییاپرب  شیپاشیپ 
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رد ناـنآ  ِیناوارف  زین  لاّـجد و  ِيوـغل  ِياـنعم  هب  هّجوـت  اـب  دوـب .» دـهاوخ  گـنرین  تصـش  لاـجد ، جورخ  زا  شیپ  ( 929 (؛... هعادخ نوتس 
یهتنم تسا ، لاّجد  دزادرپب ، يزیگناهنتف  هب  مدرم ، ِنتفیرف  اـب  هک  ییوگغورد  زاـب  هّقح  ِمدآ  ره  هکلب  تسین ، روظنم  یّـصاخ  ِدرف  تاـیاور ،

نیا رگنایب  لاّجد  ناتـساد  تقیقح ، رد  دـشاب . روهظ  هناشن  تسا ، رتشیب  همه  زا  يو ، رد  تافـص  نیا  ِرولبت  هک  ناـنآ  زا  یکی  تسا  نکمم 
ِيارب دنیاهشزراِّدض ، ِرادساپ  هتـشذگ و  یلاشوپ  ِياهماظن  هب  دقتعم  هک  قفانم ، راکبیرف و  ِدارفا  یبالقنا ، ره  هناتـسآ  رد  هک  تسا  تیعقاو 

یعامتجا و يرکف و  ِياههنیمز  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  دـنریگیم و  راک  هب  ار  دوخ  ِشالت  همه  هتـشذگ ، یلهاج  ِماـظن  گـنهرف و  ِنتـشادهگن 
ود درسلد و  نآ ، ناربهر  يراوتسا  بالقنا و  قّقحت  تلاصا و  هب  تبسن  ار  مدرم  ات  دننزیم ، يرگهلیح  ریوزت و  هب  تسد  مدرم ، ِتاساسحا 
هب هک  تسا  يرطخ  نیرتگرزب  هراومه  اه ، « لاّجد  » هناروزم تکرح  سپ ، دـنرب . ههار  ژک  هب  ار  نانآ  تنطیـش ، اـب  تیاـهن  رد  دـننک و  لد 

ِبالقنا رد  دنک . یثنخ  ار  اههئطوت  دناوتیم  هک  تسا  عقوم  هب  تخانـش  مدرم و  ِيرایـشوه  اهنت  دنکیم و  دـیدهت  ار  بالقنا  ندیـسر  رمث 
خیرات ِياهبالقنا  همه  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ِبالقنا  نوچ  تسا . هدش  ینیب  شیپ  يرطخ  نینچ  زین ، مالـسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  ِیناهج 

مالسلا و هیلعيدهم  ِروهظ  هناتسآ  رد  تسا . رتهدرتسگ  رتشیب و  بتارم  هب  زین ، تفص  لاّجد  ناراکبیرف  رطخ  تسا ، رتهدرتسگ  رتگرزب و 
دیماان درـسلد و  نآ  هجیتن  هب  تبـسن  ار  نانآ  دـنبیرفب و  ار  مدرم  ات  تفرگ  دـنهاوخ  راـک  هب  ار  شیوخ  شـالت  همه  ناـنآ  گرزب ، بـالقنا 

شیادـیپ دـناهدرک و  دزــشوگ  ار  رطخ  نـیا  شیپ ، زا  مالــسلا  مهیلعناـماما  دـننک . يریگوـلج  نآ  یمتح  يزوریپ  زا  هرخـالاب ، دــنزاس و 
راتفرگ نادایـش  ماد  رد  دـنورب و  یثداوح  نینچ  لابقتـسا  هب  لـماک ، يرایـشوه  اـب  مدرم  اـت  دـناهدرک ، ینیب  شیپ  ار  یفارحنا  ياـهتکرح 

رد هک  دهیم  ناشن  یبوخ  هب  هتـشاد » رذح  رب  لاّجد  رطخ  زا  ار  شیوخ  ِتّما  يربمایپ ، ره  : » تسا هدش  دـیکأت  تیاور  رد  هک  نیا  دـنوشن .
، ینامـسآ ناروآمایپ  نتـشاذگ  اهنت  نانآ و  ياهتّما  فارحنا  ِّدـح  رـس  ات  یهاگ  دـناهدرک و  جورخ  ییاه  « لاجد ، » ایبنا همه  تضهن  ربارب 

يدرف هک  تسا  نآ  مّود  ِلامتحا  ب . دـناهدروخ . تسکـش  مامت ، ِییاوسر  اب  دـناهداتفا و  ّتلذـم  ِكاـخ  هب  تیاـهن  رد  یلو  دـناهتفر ، شیپ 
فارحنا هب  ار  مدرم  دنکیم و  جورخ  هدش ، نایب  يو  يارب  هک  ییاهیگژیو  نامه  اب  تبیغ ، هرود  رد  لاجد »  » ِناونع هب  صّخـشم ، نیعم و 

نآ رب  دوشب  هک  يربتعم  دنـس  تایاور ، نیا  زا  مادـک  چـیه  ًابیرقت  یلو  تسا ، لامتحا  نیا  رگناـیب  تاـیاور ، زا  يرایـسب  رهاـظ  دـناشکیم .
تسا هدروآ  نیّدلالامک  رد  ار  اهنآ  هللا ، همحرقودص  خیش  هک  تسا  تیاور  ود  هعیـش ، عبانم  رد  هناشن ، نیا  دنتـسم  دنرادن . درک ، دامتعا 

همحرقودص خیش  هکنانچ  دوشیم ، هدید  یناوارف  ياهفعـض  یگنهامهان و  زین  اهنآ  ياوتحم  رد  تسا و  فیعـض  اهنآ  يودره  دنـس  و 
فیرعت و یلو  دـشاب ، حیحـص  تسین  دـیعب  لاّجد ، هیـضق  ِلصا  هّماـع ، عباـنم  رد  داـیز  ِتاـیاور  هب  هّجوت  اـب  تسا . هدرک  هراـشا  نادـب  هللا ،

ِتروص هب  میدرک ، هراشا  اهنادـب  هک  یفاصوا  نآ  اـب  لاّـجد ، ِجورخ  اریز  دـشاب ؛ تسرد  دـناوتیمن  دـناهتفگ ، شاهراـبرد  هک  یتاحیـضوت 
هزجعم اریز  دوش ، عقاو  دـناوتیمن  زین  هزجعم  ِتروص  هب  تیعقاو و  اـت  دراد ، تهابـش  هناـسفا  هب  رتشیب ، تسا و  نکممِریغ  ًاـبیرقت ، یعیبـط ،
مییوگب هک  نیا  رگم  ددرگیم ، مدرم  ِرتـشیب  ِفارحنا  بجوم  تسا و  لـطاب  دـییأت  تیوقت و  ِتهج  رد  ًامیقتـسم  ییاههدـیدپ ، نینچ  ِندوب 

رد لاّـجد »  » ِناتـساد ِلـصا  هک : نیا  يروآداـی  روـخ  رد  هتکن  تسا . دـیعب  هـک  دوـشیم  رجنم  يو  ِییاوـسر  هـب  لاّـجد ، زا  هزجعم  ِرودـص 
ای و  دنـشاب ، حیـسم  ِترـضح  ِرکنم  هک  یناسک  زا  هتفر و  راک  هب  اهراب  لاّجد »  » هژاو لیجنا ، رد  تسا . هدـمآ  نایحیـسم  ِسّدـقم  ِياهباتک 

لاّجد نآ  دنک . راکنا  ار  یـسیع  ندوب  حیـسم  هک  نآ  زج  تسیک ؟ وگغورد  : » تسا هدش  دای  لاّجد  ناونع  هب  دننک ، راکنا  ار » رـسپ  ردپ و  »
[ تسیرک یتنا  یـسیلگنا  ِنابز  هب  نایحیـسم ، ینید  ِعبانم  سّدقم و  ِياهباتک  رد  لاّجد ، هملک  ( 930 «.) دنک راکنا  ار  ردپ  رـسپ و  هک  تسا 
هک نیا  رگم  تسا ، لکـشم  میدرک ، نایب  هک  هنوگ  نیا  هب  لاّجد ، ِجورخ  نیاربانب ، رگهلیح . وگغورد و  ینعی  تسا ، هدـمآ   ] Anti chris

، هماع ياهباتک  رد  هک  دـشاب  ینایفـس  ناـمه  لاّـجد »  » زا دارم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  ج . تسا . هیاـنک  لاّـجد ، جورخ  مییوگب ،
، ینایفس لاّجد و  ِجورخ  تاهج ، یضعب  زا  هچرگ  ( 931 .) تسا هدمآ  ینایفـس »  » ناونع هب  هّصاخ  ياهباتک  رد  و  لاّجد »  » ناونع هب  رتشیب 
دـنزیخیمرب و قح  ِحانج  اب  هزرابم  هب  هداد ، بیرف  ار  مدرم  ریوزت ، يرگهلیح و  هب  لّسوت  اب  دـننکیم و  لطاب  هب  توعد  ود  ره  دـنناسکی و 

ياـهقرف ودنیا ، ِنیب  هک  میباـییمرد  لاّـجد ، ینایفـس و  جورخ  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  ّتقد  اـب  یلو  دنـسریم و ... تکـاله  هب  ماـجنارس 
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تیبوبر ِياعّدا  لاّجد ، ًالثم ، دشاب . ینایفـس  زا  ریغ  يدرف  دیاب  راچان  مینادـب ، مّلـسم  يرما  ار  لاّجد  ِجورخ  ِلصا  رگا  دراد و  دوجو  يدایز 
تـسرد رگا  هک  دراد  ندرگ  رب  یبیلـص  يو ، هک  هدـش  هراشا  یتیاور  رد  طقف  میرادـن . ینایفـس  ِرفک  رب  یلیلد  یلو  تسا ، رفاک  دـنکیم و 
ینایفـس هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  نیا ، رب  نوزفا  ( 932 .) درادـن یـشزرا  تسین و  مالـسلا  هیلعموصعم  زا  تیاور  یلو  تسا ، یحیـسم  دـشاب ،

اب تسا  نامزمه  ینایفـس ، ِجورخ  تسا . يراج  يو  ِنابز  رب  بر » ای  بر  ای   » ِرکذ مادم  دـنکیم و  سّدـقت  يرادـنید و  هب  رهاظت  هناراکایر 
. دـنزاسیم ایهم  يدـهم ، گرزب  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  دـنناوخیم و  ارف  تلادـع  قح و  هب  هک  رـصم  نمی و  ناسارخ و  زا  ینارادرـس  ماـیق 
، يو هنتف  دوریم و  نیمز  ياج  همه  هب  هنیدم ، هّکم و  زج  هب  لاجد ، هکیلاح  رد  دریگیم ، ارف  ار  يدودـحم  ًاتبـسن  هقطنم  ینایفـس ، جورخ 

رفک زا  هیانک  لاّجد ، ه . دشاب . ینایفـس  نامه  دناوتیمن ، لاّجد  سپ  دـنراد . قرف  رگیدـکی ، اب  مه ، هفایق  لکـش و  رد  دریگیم . ار  اج  همه 
يّدام و ِتردق  اب  دبیرفیم و  ار  ناناملسم  هژیو  هب  مدرم  هدنبیرف ، يرهاظ  اب  رابکتسا ، تسا . ناهج  همه  رب  يدام  گنهرف  هرطیـس  یناهج و 

یگتخابدوخ ساسحا  ناناملـسم  هک  ياهنوگ  هب  دزاسیم ، شیوخ  ِبوعرم  تّدـش  هب  ار  نانآ  دراد ، راـیتخا  رد  هک  یمیظع  ِیّنف  یتعنص و 
هب اهنآ  نان  بآ و  دنرادنپیم  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، هولج  گرزب  نانآ  رظن  رد  تسه  هک  هچنآ  زا  شیب  رابکتـسا ، يّدام  تردـق  دـننکیم .

تیمکاح هطرو  تیدام و  ماد  هب  نداتفا  زا  ار  ناـنآ  تقیقح  رد  دـناهداد ، میب  لاّـجد  هنتف  زا  ار  شیوخ  ِياـهتّما  ناربماـیپ ، تسوا . تسد 
، لاّجد زا  روظنم  هک  تسین  دیعب  سپ  ( 933 ...«.) لاجدلا هموق  رذنأ  دق  الا و  ایبن  هَّللا  ثعب  ام  : » دنا هتشاد  رذحرب  یناهج  رابکتسا  توغاط و 

ییاهیگژیو همه  دناهدرک و  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  رظن ، لها  زا  یخرب  دنـشاب . ینمیرها  گرزب و  ياهتردـق  فاصوا ، طیارـش و  نآ  اب 
زا يرهـش  ماعط و  زا  یهوک   : » هدـش هتفگ  لاّجد  فاصوا  رد  ًالثم  دناهتـسناد . ربارب  رابکتـسا  ياهیگژیو  اب  ار  هدـش  نایب  لاّـجد  يارب  هک 
رفس نیمز  ِياج  همه  هب  لاّجد ، هدش : هتفگ  دراد . رایتخا  رد  رابکتسا  هک  تسا  يا  هدرتسگ  میظع و  تاناکما  زا  هیانک  دراد » هارمه  هب  بآ 

زا هدافتـسا  زین  يا و  هراوهام  مایپ  هلدابم  نردـم  تازیهجت  یتارباخم و  یتاغیلبت و  هدـیچیپ  لیاسو  رازبا و  هب  هراـشا  دـناوتیم  دـنکیم و ...
ناهج رب  یناهج  رابکتـسا  هرطیـس  دـشاب . رگید  ياج  هب  ییاج ، زا  ترفاسم  يارب  توص  قوفام  ياهامیپاوه  لقن و  لـمح و  هتفرـشیپ  رازبا 
يانعم هب  رابکتسا ، هناتسود و . ... رشب  ياهکمک  تینما ، حلص ، رشب ، قوقح  زا  يرادفرط  تسا : هژیو  درگش  زا  هدافتسا  اب  عقاو ، رد  مّوس ،

ياج همه  رد  دراد ، رایتخا  رد  هک  یمیظع  تردـق  هوبنا و  تورث  هب  هیکت  اب  دـنادیم و  اهّتلم  میق  ار  دوخ  رابکتـسا  تسا . لاّـجد  یعقاو ،
(934 .) دروآیم شیوخ  هطلس  ریز  هب  ار  همه  دنکیم و  تلاخد  نیمز 

لاّجد جورخ  هتکن 732 

وا دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  ساپـس  تسخن  هک : تفگیم  نخـس  ام  يارب  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  دیوگیم : هک  دناهدروآ  هربس » نب  لاّزن   » زا
: ینعی ینودـقفت .»... نأ  لبق  سانلا - ! اهیا  ینولـس  : » دومرف راب  هس  هاگ  نآ  داتـسرف ، دورد  مالـسلا  مهیلعشنادـناخ  ربمایپ و  رب  دوتـس و  ار 

دهاوخ لاّجد  ینامز  هچ  تفگ : تساخاپ و  هب  ناحوص » نب  ۀعـصعص  . » دیـسرپب دـیهاوخیم  هچ  نآ  ره  دـیاهدادن ، تسد  زا  ارم  اـت  مدرم !
هک تسا  یمیالع  اههناشن و  لاّجد  جورخ  يارب  تسناد ... ار  تروظنم  دینـش و  ار  وت  نخـس  ادـخ  نیـشنب ! دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  دـمآ ؟

ریما يا  يرآ ! داد : خـساپ  ۀعـصعص  مزاس ؟ هاـگآ  اـهنآ  زا  ار  وت  یهاوخیم  اـیآ  داد  دـهاوخ  يور  يرگید  زا  سپ  مادـک  ره  هتـسد  هتـسد 
گـنهرف و مسر و  هار و  مدرم  هک  یماـگنه  تسا : نآ  ياـههناشن  میـالع و  اـهنیا  هک  نک  ظـفح  راپـس و  رطاـخ  هـب  سپ  دوـمرف : ناـنمؤم !

اور ار  يزادرپغورد  دـنتخاس و  عیاض  ار  يرادـتناما  تناـما و  یگژیو  دـندرک و  تعاـنق  نآ  هتـسوپ  هب  دـنتخاس و  دوباـن  ار  زاـمن  تیونعم 
روما هرادا  هب  ار  نادرخ  مک  ناهیفـس و  دنتخورف و  ایند  هب  نید  دنتفرگ و  دـنداد و  هوشر  دنتـسناد و  حابم  ار  ابر  یگراوخابر و  دـندرمش و 

یناوتان يرابدرب ، هک  یماگنه  دنتخاس . ناسآ  ار  اهنوخ  نتخیر  دـندرک و  يوریپ  ار  لد  ياهاوه  دـندرک و  محر  عطق  دنتـشامگ و  هعماج 
، تلادـع نایرجم  نارومأم و  دـندش و  راکمتـس  ناریزو ، و  راکدـب ! رجاف  نارادـمامز ، دـیدرگ و  راختفا  ثعاب  يرگدادـیب ، دـش و  هدرمش 
دش و رادیدپ  هعماج  رد  نیغورد  ِياهتداهش  دندروآ و  يور  هانگ  قسف و  هب  نآرق ، نایراق  ناگدنیوگ و  دنتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  تنایخ 
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نییزت دلج و  پاچ و  ییابیز  تروص  هب  نآرق  هک  هاگ  نآ  دیدرگ ، ینلع  يرگزواجت  يراکهانگ و  اهیشارت و  تمهت  دنـسپان و  ِياهراک 
زا اهلد  هدرشف و  تعامج  ياهفص  دنتفرگ و  رارق  لیلجت  دروم  رارشا  دییاس و  نامسآ  هب  رس  اههرانم  دش و  هتـسارآ  اهدجـسم  دیدرگ و 

نارـسمه راک  بسک و  رد  ایند ، هب  صرح  رطاخ  هب  نانز  دیدرگ و  کیدزن  گرزب  هدعو  نآ  هتـسسگ و  اهنامیپ  اهدهع و  دـش و  رود  مه 
دنتفگ و هچ  ره  دیسر و  اهشوگ  هب  شخپ و  اج  همه  ناقساف ، زاوآ  يادص  دنتشگ و  ریزارس  اههزاغم  اهرازاب و  هب  دندرک و  تکرش  دوخ 
دیدرگ و ارادـم  شترارـش ، زا  سرت  رطاخ  هب  رجاف  اب  دـش و  هتـشاذگاو  لذارا  تسد  هب  عماوج  تیادـه  دـش و  هتفریذـپ  نانآ  زا  دـندناوخ 
وهل و تالآ  اههصاّقر و  ناوخ و  هزاوآ  نازینک  هک  یماگنه  دش و  هدرمـش  نیما  راکتنایخ ، دش و  دییأت  قیدصت و  زادرپغورد ، زاسغورد و 
ار دوخ  دندرک  شالت  دندش و  راوس  اهنیز  رب  نانز  دـندرک و  نیرفن  نیـشیپ  ياهلسن  هب  نیرخآ  ياهلسنو  دـش  هتفرگ  راک  هب  یقیـسوم ،

هتفر هاگداد  هب  دنهاوخب  تداهش  وا  زا  هک  نآ  یب  دهاش  و  دنتخاس ، نانز  ناسب  قالخا  رهاظ و  رد  ار  دوخ  زین  نادرم  دنزاس و  نادرم  هیبش 
، يرآ درک ... یهاوگ  غورد  هب  وا  عفن  هب  یـسک ، اب  تقافر  رطاخ  هب  یهاگآ ، نودب  تلادع و  قح و  فالخرب  يرگید  و  دهد ، تداهـش  و 

ندـمآ رد  ددرگیم و  رهاظ  لاّجد  هک  تسا  یناهج  یمالـسا و  ياهندـمت  اههعماج و  دولآ  هانگ  راب و  تماخو  ّطـحنم و  طیارـش  نیا  رد 
(935 ... .) دنکیم باتش 

ناسارخ زا  هایس  ِياهمچرپ  ِندمآ  رد  هتکن 733 

نومـضم تسا . هدیـسر  مالـسلا  هیلعناموصعم  زا  یتایاور  نآ ، دروم  رد  هدـش و  نایب  روهظ  هناشن  ناونع  هب  ینید  ِعبانم  رد  زین ، هثداح  نیا 
، ناتـسناغفا ناریا ، زا  يدایز  ِياهتمـسق  میدق : ِناسارخ   ] ناسارخ هقطنم  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تایاور  نیا 
رد تکرح  هب  دناهدروآ ، رد  زازتها  هب  ار  هایس  ِياهمچرپ  هکیلاح  رد  مدرم  دوشیم و  اپرب  یبالقنا  ناتسکبزا  ناتـسکیجات و  ناتـسنمکرت ،

نانآ روهظ ، ِنامز  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، نآ  زا  شیپ  یکدـنا  اـی  روهظ و  هناتـسآ  رد  هناـشن  نیا  ِندـش  رادـیدپ  ًارهاـظ ، ( 936 .) دنیآیم
یتلا دوسلا  تایارلا  لزنت  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دناوخیم . ارف  شیوخ  ِيوس  هب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  و  دنتـسه ،

هب هدـمآ و  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ِياـهقریب  ( 937 (؛ ۀـعیبلاب هیلا  ثعب  مالـسلا  هیلعيدـهملا  رهظ  اذاف  ۀـفوکلا ، یلا  ناسارخ  نم  جرخت 
قوف تیاور  زا  ریغ  دننکیم .» تعیب  هب  توعد  ار  يو  نانیا  دوش ، رهاظ  مالـسلا  هیلعيدهم  نوچ  سپ  دنیآیم . رد  تکرح  هب  هفوک  تمس 
اپرب روهظ  هناتـسآ  رد  هدنیآ و  رد  هک  تسا  یمایق  ناسارخ  زا  هایـس  ِياهمچرپ  جورخ  دـهدیم ، ناشن  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور 

زا روظنم  هک  دناهداد  لامتحا  یخرب  ( 938 .) دروآ دنهاوخ  هارمه  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ِنارای  ار  هایـس  ياهمچرپ  نآ  تقیقح ، رد  دوشیم .
هیماینب ههاــم  رازه  تیمکاــح  هـیلع  يرمقيرجه  لاـس 140  رد  یناـسارخ  ملــسموبا  ِماـیق  ناـمه  ناـسارخ ، زا  هایــس  ياـهمچرپ  جورخ 

هیلعقداـص ماـما  زا  یتیاور  ناـنیا ، ِدنتـسم  دـیماجنا . ساـّبعینب  ندـمآ  راـک  ِيور  هیماینب و  تموکح  نتـسسگ  مه  زا  هب  هک  ( 939) تسا
بحاص ناونع  هب  يو  زا  یناسارخ ، ملسموبا  تاصّخشم  مان و  هب  هراشا  اب  تیاور ، نیا  رد  تسا . یخیرات  تادیؤم  نیارق و  یخرب  مالسلا و 

نیرتمهم هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هدـش  دراو  ِتیاور  اریز  تسین ، تسرد  لاـمتحا  نیا  یلو  ( 940 .) تسا هدش  دای  هایـس ، ياهمچرپ 
ملـسموبا شروش  رب  هناشن  نیا  ِقیبطت  نیا ، رب  نوزفا  تسا . داـمتعا  ِلـباقریغ  فیعـض و  دنـس  ِرظن  زا  دوریم ، رامـش  هب  نآ  لـیلد  دنتـسم و 

ثداوح ِنییبت  دسریم  رظن  هب  تسا . دیعب  رایسب  نآ ، ِنتسناد  روهظ  هناشن  مالسلا و  هیلعيدهم  ّدلوت  زا  لبق  نرق  کی  زا  شیپ  رد  یناسارخ 
ِفیاظو هب  تبـسن  اهنآ  هب  نداد  یهاگآ  ناناملـسم و  ِنتخاس  رایـشوه  ِروظنم  هب  تایاور ، یخرب  رد  ساـّبعینب ، هیماینب و  نارود  ِعیاـقو  و 

ناناملـسم يارب  نآ  هداعلا  قوف  تیمها  رطاـخ  هب  ثداوح ، نیا  ییوگ  شیپ  روهظ . ِتمـالع  نییبت  هن  تسا  نارود  نآ  رد  شیوخ  ساّـسح 
هیماینب ِتسد  زا  ار  تردق  ات  دندرکیم  شالت  سابع  ینب  نامکاح  هک  تسا  هّجوت  روخ  رد  زین  هتکن  نیا  دوب . هدنیآ  ياهلسن  نامز و  نآ 

رد ار  یناـسارخ  ملـسموبا  شروـش  دـندرکیم  یعـس  رگید  ِبناـج  زا  دـندرکیم و  یفرعم  يدـهم  ار  هیکز » ِسفن  ، » يور نیا  زا  دـنریگب ،
رد شیوخ ، هاوخلد  هب  ساّبعینب ، نامکاح  تسین  دیعب  ساسا ، نیا  رب  دـننک . دادـملق  يو  روهظ  هناشن  مالـسلا و  هیلعيدـهم  مایق  ِياتـسار 
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. دنشاب هدرک  قیبطت  دوخ  اب  ار  اهنآ  دنشاب و  هدرب  تسد  تایاور  نیا 

فوسک فوسخ و  هتکن 734 

ِياهزور تسخن و  ِياهزور  رد  فوسک  تسا . هام  نامه  لّوا  ای  رخآ و  رد  فوسخ  ناـضمر و  هاـم  همین  رد  فوسک  روهظ ، ِياـههناشن  زا 
فوسخ و یملع  رظن  زا  هداد و  خر  اهراب ، اهراب و  خـیرات ، ِلوط  رد  تسا و  يّداع  یعیبط و  هام ، یناـیم  ِياـهزور  رد  فوسخ  هاـم و  رخآ 
، یموجن یـضایر و  ِقیقد  ِياههبـساحم  ِساسا  رب  نامّجنم ، زابرید ، زا  دـیآیم و  باسح  هب  يّداع  هدـیدپ  هدـش ، داـی  ياـهزور  رد  فوسک 
ای لوا و  رد  یگتفرگ  هام  ای  هام  طسو  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  یلو  دناهدرکیم ، ینیبشیپ  لاس ، لوط  رد  ار  هام  ای  دیـشروخ ، نتفرگ  نامز 

هدش حیرصت  هناشن  نیا  قّقحت  ِندوب  يّداع  ِریغ  هب  مه ، تایاور  دوخ  رد  هتبلا  درادن . ناکما  نآ ، ِتیؤر  يداع و  ریغ  يرما  ارهاظ  نآ ، رخآ 
یف سمـشلا  فسکنت  ضرالا ، یلا  مالـسلا  هیلعمدآ  طبه  ذـنم  انوکتمل  مئاقلا  لبق  نوکت  ناتیآ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  تسا :

لاـقف فصنلا ؟ یف  رمقلاو  رهـشلا  رخآ  یف  سمـشلا  فسکنت  هَّللا  لوسر  نب  اـی  لـجر  لاـقف  هرخآ ، یف  رمقلاو  ناـضمر  رهـش  نم  فصنلا 
هیلعيدـهم مایق  زا  شیپ  هناـشن ، ود  (941 (؛ مالـسلا هیلعمدآ  طبه  ذـنم  انوکت  مل  ناتیآ  اهنکلو  لوقت  اـمب  ملعـال  ینا  مالـسلا : هیلعرفعجوبا 

هام نتفرگ  ناضمر و  هام  همین  رد  دیشروخ  نتفرگ  تسا : هقباسیب  نیمز  رد  مالسلا  هیلعمدآ  ِطوبه  ِنامز  زا  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  مالـسلا 
هب نم  يرآ ! دومرف : ترـضح  هاـم ؟ رخآ  رد  فوسخ  طـسو و  رد  فوسک  ادـخ ! لوسر  ِرـسپ  يا  درک : ضرع  ماـما  هب  يدرم  نآ . ِرخآ  رد 
زا هدننک ، لاؤس  هک  نیا  درادن .» هقباس  مالـسلا  هیلعمدآ  ِطوبه  نامز  زا  اهنآ  ندش  عقاو  هک  دـناهناشن  ود  نآ  یلو  مرتاناد ، ییوگیم  هچنآ 
زا هک  تسا  ياهنوگ  هب  هناـشن ، ود  نیا  ِعوقو  هک  نیا  هب  مالـسلا  هیلعماـما  حیرـصت  دـیکأت و  زین  دـنکیم و  بجعت  مالـسلا  هیلعماـما  نخس 
هب فوسک ، فوسخ و  قّقحت  هک  تسا  هتکن  نیا  يایوگ  ینـشور  هب  دـش ، دـنهاوخ  عقاو  لاح ، نیا  اب  یلو  درادـن ، هقباـس  تقلخ ، ِيادـتبا 

هَّللاقلخ ذنم  انوکیمل  انیدـهمل  نا  : » دومرفیم ای  دوب . دـهاوخ  هزجعم  تروص  هب  يداع و  روما  بوچراهچ  زا  جراخ  دـش ، دای  هک  ياهنوگ 
تاومـسلا هَّللا  قلخ  ذـنم  اـنوکی  ملو  هنمفـصنلا ، یف  سمـشلا  فـسکنت  وناـضمر  نم  ۀـلیل  لوـالا  رمقلا  فـسکنی  ضرـالا ، تاومـسلا و 

رد فوسخ  درادن : هقباس  دومرف ، قلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  هکیماگنه  زا  هک  تسا  هناشن  ود  ام ، ِيدـهم  ِيارب  ( 942 (؛ ضرالاو
تقلخ مدآ ، طوبه  ِياج  هب  هام و  لّوا  هام ، رخآ  ِياج  هب  فوسک  ِنامز  تیاور ، نیا  رد  هاـم .» ناـمه  همین  رد  فوسک  ناـضمر و  هاـم  ِلّوا 

لّوا و رب  نوزفا  فوسک ، ( 943 .) تسا هدمآ  زین  هام  مهدراهچ  مهدزیـس و  رد  فوسک  تایاور ، یخرب  رد  تسا . هدمآ  اهنامـسآ  نیمز و 
رد ینادنچ  ِرثا  كدنا ، ِفالتخا  نیا  ( 944 .) تسا هدـش  ییوگ  شیپ  زین  هام  رد 5 و 25  دوب ، هتـشذگ  تیاور  ود  رد  هک  ناضمر  هام  رخآ 

ِياهبش هچ  هام و  ِرخآ  هچ  هام و  ِلّوا  هچ  الاح  دوشیمن ، هدـید  تسا ، قاحم  رد  هاـم  هک  ییاـهبش  رد  هاـم ، ِنتفرگ  اریز  درادـن ، هلأـسم 
هب هدـیدپ ، ود  نیا  ِعوقو  هک  دـسریم  رظن  هب  تسین . دـیعب  نآ  ِعوـقو  ِلاـمتحا  مجنپ ، تسیب و  مجنپ و  بش  رد  دـنچ  ره  رخآ ، هب  کـیدزن 

ِيایهم ار  دوخ  دـنوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم  دوشب و  هدـنایامن  روهظ ، هلأـسم  ِتیمها  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  يّداـع ، ریغ  ِتروص 
ِنتخاس نئمطم  مدرم و  رب  تّجح  هماقا  يارب  روهظ ، هناتـسآ  رد  لاعتم ، دـنوادخ  رگید ، ترابع  هب  دـنزاس . میظع  ِتضهن  نآ  رد  تکراشم 

. دـنادرگیم قّقحم  هزجعم  هنوگ  هب  لومعم و  ِفالخ  رب  ار  ییاههدـیدپ  نینچ  ترـضح ، نآ  ِروهظ  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِنارای 
نییبت یـسررب و  لباق  زین  يداع  یعیبط و  ثداوح  بوچراهچ  رد  هدـش ، داـی  هک  ياهنوگ  هب  فوسک ، فوسخ و  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 

ندش رادیدپ  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  اریز  تسین ، اههیجوت  نیا  هب  زاین  یلو  دـناهدرک ، دای  ار  ییاههیجوت  اهلامتحا و  نآ ، يارب  تسا و 
هّتبلا درادن . يراگزاسان  هزجعم  نوناق  اب  تسا و  مدرم  تیادـه  قح و  تیوقت  تّجح و  هماقا  تهج  رد  اریز  دـشاب ، هزجعم  تروص  هب  اهنآ 

حیرصت روهظ  هناتسآ  رد  هناشن  نیا  ندمآ  دیدپ  هب  یّنس ، هعیش و  ِعبانم  رد  یناوارف ، تایاور  رد  هچ  رگا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای 
فوسخ و يور  نیا  زا  تسا ، هدشن  هراشا  نآ  ندوب  ریزگان  هب  تایاور ، رد  تسین و  روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  هناشن  نیا  یلو  تسا ، هدش 

(945 .) دروآ باسح  هب  ناوتیمن  روهظ  مّلسم  یعطق و  ِياههناشن  زا  ار  فوسک 
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روج ملظ و  زا  ناهج  ِندش  ریگارف  هتکن 735 

مشچ هب  رایسب  تایاور  رد  هناشن ، نیا  تسا . رامـش  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  فورعم  ِياههناشن  زا  روج ، ملظ و  ندش  ریگارف 
هدش لقن  نوگانوگ  ياهدنس  اب  هک  یفورعم  تیاور  رد  هکنانچ  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  یّلک ، ناونع  نیمه  اهنآ  زا  یضعب  رد  دروخیم .

لدع و زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  هلیـسو  هب  دنوادخ ، ( 946 (؛ اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  اطـسق  ضرالا  هب  هَّللا  ءالمی  : » هدمآ
ۀمالع : » هدش لقن  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترـضح  زا  ای  دشاب .» هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاسیم ، داد 

، زین یهاگ  تساهبوشآ .» اههنتف و  جرم و  جره و  ندـش  دایز  نم ، ندـش  راکـشآ  هناشن  ( 947 (؛... نتفلا جرملا و  جرهلا و  ةرثـک  يروهظ 
همحریسلجم هماّلع  تسا . روهظ  ندش  کیدزن  ياههناشن  ِناونع  هب  ناناملـسم ، نایم  رد  یعامتجا  یقالخا و  دسافم  ناهانگ و  ندش  دایز 

، یقـالخا فارحنا  هاـنگ و  عون  دـصکی  زا  شیب  نآ ، رد  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  ار  یتـیاور  روهظ ، ِياـههناشن  ِباـب  رد  هللا 
: هـلمج زا  ( 948 ،) تـسا هدـش  ییوـگشیپ  دوـشیم ، یمالــسا  عـماوج  ریگنـماد  تـبیغ ، نارود  رد  هـک  یگنهرف  يداـقتعا و  یعاـمتجا ،
توهش و هب  اهنت  مدرم  مامتها  نامدرم ، ندش  لد  گنس  محر ، هلص  عطق  طاول ، انز ، ندش  دایز  يراوخ ، بارـش  يزابرامق ، يراوخهوشر ،

ندرازگ تالآرویز ، هب  دـجاسم  نتـسارآ  زامن ، تاقوا  هب  ییانتعایب  یـشورف ، مک  سمخ ، تاکز و  نتخادرپن  مرـش ، نتفر  نایم  زا  مکش ،
رد میظع  ِياههیامرس  ندرک  فرـص  نادنمتورث ، زا  يوریپ  اهرتگرزب ، مارتحا  ندرکن  تیاعر  ادخ ، ریغ  ِيارب  يّدام و  ِياههزیگنا  هب  جح 

ریگارف زا  یعون  عقاو ، رد  مدرم ، ِنایم  رد  اهیگدولآ  اهداسف و  نیا  ِندش  دایز  ییوگ و . ... ّقلمت  یـسولپاچ و  ینید ، یب  لاذـتبا و  داسف و 
هک ياهنوگ  هب  تسا ، نآ  ندـش  ریگارف  مهم ، هدوب ، مدرم  ِناـیم  رد  شیب ، مک و  هاـنگ ، داـسف و  هّتبلا  تسا . نیمز  يور  روـج  ملظ و  ندـش 
رد یناسنا  هعماج  دریگیم و  ار  همه  نماد  یهابت ، داسف و  شتآ  بیهل  دـباییم و  هبلغ  اهشزرا ، رب  اـهشزرا ، دـض  واـهیبوخ  رب  اهيدـب 

نتفرگ رارق  تیمورحم  فاعـضتسا و  رد  نیمز  يور  رد  رابکتـسا  تیمکاح  شرتسگ  نیا ، رب  نوزفا  دوریم . ورف  طاطحنا  داـسف و  قـالتاب 
ندش دایز  یتلادعیب و  زا  يرگید  دومن  دمآ ، دـهاوخ  شیپ  روهظ  هناتـسآ  رد  مالـسلا  مهیلعناماما  ییوگشیپ  ساسا  رب  هک  قح ، ناوریپ 

مورحم ِياهّتلم  ياهتورث  تراغ  هب  رامثتـسا ، یناـهج و  رابکتـسا  هنارگتراـغ  هنارگمتـس و  هطلـس  رـضاح ، ناـمز  رد  تسا . روج  ملظ و 
هن تسا ، حلاص  دارفا  ندش  مک  هانگ و  روج و  ملظ و  ندش  دایز  زا  نخـس  تسا . روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  هناشن و  نیا  قّقحت  زا  ياهعیلط 

هیاس هانگ  هریت  ياهربا  هتفرگ و  ارف  یهابت  ار  اج  همه  هک  ناـمز ، ناـمه  رد  دنـشابن . چـیه  حـلاص  دارفا  اـی  دـنوش ، رفاـک  مدرم  همه  هک  نیا 
داـهج هب  گرزب ، یجنم  نآ  زا  تیاـمح  رد  دـنزاسیم و  هداـمآ  ار  ترـضح  نآ  ِماـیق  هنیمز  یحلاـص ، دّـهعتم و  هتخاـبکاپ ، دارفا  هدـنکفا ،
رظتنم هعماج  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  هدـش ، دای  روهظ  هناـشن  ناونع  هب  متـس ، ندـش  داـیز  زا  هک  یلاـح  رد  تاـیاور ، رد  دـنزیخیمرب .
دیهـش دنزادرپب و .... سفن  ِبیذـهت  هب  نارظتنم ، دـنکب و  يّدـج  شالت  اهـشزرا ، دـض  اب  هزرابم  اهشزرا و  نتـشاد  اپ  هب  رد  دـیاب  يدـهم ،

کی ره  هک  تسا  نآ  متس ، ِندش  ریگارف  زا  روظنم  هک : نیا  رب  ینبم  دروآیم  هللا  همحرقودص  خیـش  موحرم  زا  یتیاور  هللا ، همحريرّهطم 
دنسریم و يراکبان  يدب و  هجرد  ِتیاهن  هب  ناراکدب ، ناراکمتس و  دنسریم . دوخ  ِراک  ِتیاهن  هب  لطاب ، قح و  ِهورگ  دیعـس ، یقـش و  زا 
رب هراچ  ِياههار  همه  دـنربیم و  رـس  هب  فاعـضتسا  تیمولظم و  رد  ناـحلاص  هک  ماـگنه ، نیا  رد  دریگیم . ارف  ار  همه  ناـنآ  ِشتآ  ِبیهل 

(949 .) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  دوشیم ، هتسب  نانآ 

روهظ ِتقو  هتکن 736 

(950 «.) دشاب هتفرگ  ارف  ار  ایند  متس  ملظ و  یکیرات و  هک  عقوم  نآ  ات  دنکیمن  روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

روهظ ِتقو  هتکن 737 
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زور رد  ترضح  نآ  و  دوش ، دنلب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  ِمان  هب  ادن  ناضمر  هام  بش 23  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 
نیب ترـضح  نآ  هک  مرگنیم  ار  مرحم  مهد  هبنـش  زور  ایوگ  دـنک ، مایق  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نآ  رد  هک  اروشاـع 

نایعیـش و همه  هک  دوشیم  تعیب  مالعا  تسا ، شروضح  رد  لیئربج  هداتـسیا و  هبعک  رانک  رد  مالـسلا و  هیلعمیهاربا  ماقم  دوسـالارجح و 
هاگنآ سپ  دنـسرب ،) رتدوز  هک   ) دوشیم هدید  رون  رد  اهنآ  ِيارب  نیمز  دـننک ، تعیب  وا  اب  دـنیآ و  هّکم  هب  ناهج  فارطا  زا  وا  نارادـفرط 

(951 «.) دنک داد  لدع و  زا  رپ  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ار  نیمز  دنوادخ 

روهظ ِنازاس  هنیمز   740  / 739 هتکن 738 /

، روهظ هناتـسآ  رد  هکلب  دـیآیمن ، دوجو  هب  يزاسهنیمز ، هسیاقم و  نودـب  اـهبالقنا ، رگید  نوچمه  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِبـالقنا 
ناـیوپقح ِيوـس  زا  هک  اـهبالقنا  اـهمایق و  هلـسلس  نیا  دروآیم . مهارف  ترـضح  نآ  روـهظ  يارب  ار  هنیمز  دریگیم و  اـپ  ییاـهتکرح 

 - فیرّـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم -  یناـهج  ِتکرح  ِيارب  ار  هنیمز  هدـمآ ، تاـیاور  یخرب  رد  هچنآ  ِساـسا  رب  دریگیم ، تروص 
: مینکیم هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا . هدـمآ  تایاور  رد  ینوگانوگ  ياهریبعت  هب  اه ، هناشن  نیا  ققحت  ِییوگـشیپ  دـنکیم . هدامآ 
دـنزارفایمرب و دـق  قرـشم ، هیحان  زا  یهورگ  ( 952 (؛ هناطلـس نوئطویف  قرـشملا  سان  جرخی  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 

دیدحلا ربز  مهبولق  ناک  قرـشملا  لبق  نم  دوسلا  تایارلا  یجت ء  : » دیامرفیم ای  دـنزاسیم .» مهارف  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِتموکح  هنیمز 
دننام نانآ  ِياهلد  هک  دنیآیم  قرـشم  هیحان  زا  هایـس ، ِياهقریب  اب  يدارفا  ( 953 (؛ جـلثلا یلع  اوبح  ول  مهعیابف و  مهتءایلف  مهب  عمـس  نمف 
يور رب  هنیـس  اب  دشاب ، مزال  دـنچ  ره  دباتـشب ، نانآ  يوس  هب  تعیب  يارب  دینـش ، ار  نانآ  مایق  سک  ره  سپ  تسا . مکحم  دالوف ، ِياههعطق 

اوار اذاف  هنوطعی ، الف  هنوبلطی  مث  هنوطعی ، الف  قحلا  نوبلطی  قرشملاب ، اوجرخ  دق  موقب  یناک  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دورب .» فرب 
ول ینا  اّما  ءادهـش ، مهالتق  مکبحاص  یلا  الا  اوعفدـیال  و  اوموقی ، یتح  هنولبقی  الف  اولاسام  نوطعیف  مهقتاوع  یلع  مهفویـس  اوعـضو  کـلذ ،

نانادـب یلو  دـناهدرک ، ماـیق  قـح  ِبلط  رد  قرـشم  زا  هک  مینیبیم  ار  یموـق  ییوـگ  ( 954 (؛ رمالا بحاصل  یـسفن  تیقبال  کـلذ  تکردا 
دربن هدامآ   ) دنریگیم شود  رب  ار  شیوخ  ِياهریـشمش  دننیبیم ، نینچ  نوچ  سپ  دنهدیمن ، اهنادب  یلو  دننکیم ، هبلاطم  زاب  دنهدیمن و 

ترـضح هب  زج  ار  نآ  دنوشیم و  زوریپ  هک  نیا  ات  دنریذپیمن  یلو  دنهدیم ، نانآ  هب  دنهاوخیم  ار  هچنآ  ماگنه ، نآ  رد  سپ  دنوشیم )
. مراذگیم رمالابحاص  ِيارب  ار  مَناج  منک ، كرد  ار  نانآ  نم  رگا  دندیهش . نانآ  ِناگتـشک  دننکیمن . میلـست  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص 
رب نوزفا  تسا . هدش  هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  ِروهظ  هناتـسآ  رد  ییاهبالقنا  اهمایق و  ِییاپرب  زا  ینـشور  هب  تایاور ، نیا  رد 

اهنآ همه  عومجم ، رد  تسه ، نآ  ِتایئزج  رد  هک  یکدنا  فالتخا  ِدراوم  زا  رظن  ِفرـص  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ِناوارف  ِتایاور  اهنیا ،
ربمایپ ِنادنزرف  زا  دوریم  نامگ  هک  ناحلاص ، زا  یکی  ِيربهر  هب  یتموکح  مالسلا  هیلعيدهم  ِروهظ  زا  شیپ  هک  دنراد  قاّفتا  هتکن  نیا  رب 
میلست مالـسلا و  هیلعيدهم  ِندش  رهاظ  ات  تموکح ، نیا  و  دزاسیم . ایهم  ار  روهظ  هنیمز  ددرگیم و  لیکـشت  قرـشم  هیحان  رد  دشاب ، مه 

. دباییم همادا  ناشیا ، ترضح  هب  نآ 

یپایپ ِياهناراب  هتکن 741 

ِياههناشن ِنییبت  رد  مالـسلا  مهیلعناماما  دوشیم . رتهب  مدرم ، ِعضو  دـنکیم و  زبسرـس  دابآ و  ار  نیمز  یپایپ ، ِياـهناراب  روهظ ، ِلاـس  رد 
هراشا هدیـسر  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  دناهدرک  دای  زین ، هعقاو  نیا  زا  راگزور ، نآ  ِياهدادخر  زا  نداد  ربخ  روهظ و 

دعب ضرالا  اهب  ییحتف  لصتم  ةرطم  نیرـشع  عیراب و  کلذ  متخی  مث  : » دسیونیم تایاور ، زا  يریگهرهب  اب  هللا  همحردـیفم  خیـش  مینکیم :
هک نآ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  یپایپ  ناراب  راهچ  تسیب و  اب  اههناشن ) ندـمآ  دـیدپ   ) نیا دریگیم  ناـیاپ  سپ  ( 955 (؛ اهتاکرب فرعت  اهتوم و 

ۀنـسل مئاقلا  مایق  نا  : » دـنکیم تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یـسوط  خیـش  دناسانـشیم .» ار  نآ  تاـکرب  دـنکیم و  هدـنز  دوب ، هدرم 
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رد هک  دوب  دهاوخ  نارابرپ  یلاس  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِمایق  هناتـسآ  رد  ( 956 (؛ کلذ یف  اوکـشتالف  لخنلا  یف  رمتلا  دسفی  ۀقادیغ ،
سانلا رطم  همایق ، نآ  اذا  و  : » دـیامرفیم قداص  ماما  ای  دـیهدن .» هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نیا ، رد  سپ  دـسوپیم . لخن  يور  رب  امرخ  نآ ، ِرثا 

نوچ و  ( 957 (؛... مهروبق یف  مهنادبا  یف  نینمؤملا  موحل  هب  هَّللا  تبنیف  هلثم ، سانلا  ری  مل  ارطم  بجر ، نم  مایا  ةرشع  ةرخآلا و  يدامج  یف 
نآ ات  هک  درابب  مدرم  رب  یناراب  بجر ، هام  ِتسخن  زور  هد  رخآلا و  يدامج  هام  ِمامت  رد  دوش ، کـیدزن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِروهظ  ِماـگنه 
نیا شراب  دنایورب .» دناهتفخ ، ناشیاهربق  رد  هک  نانمؤم ، ِندب  رب  تشوگ  نآ ، هلیـسو  هب  دنوادخ ، سپ  دنـشاب . هدیدن  ار  نآ  دننام  ماگنه ،

يداع هنوگ  هب  نآ  عوقو  اریز  درادن ، یهجو  هزجعم ، رب  نآ  لمح  لاح ، نیا  اب  تسا . هقباسیب  ای  هقباس و  مک  یپایپ ، مه  نآ  ناراب ، رادقم 
دناوتیم تروص ، نیا  رد  هک  دراـبب  نیمز  ياـج  همه  رد  ناـمزمه و  اـهناراب ، نیا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لاـمتحا  هتبلا  تسا . نکمم 

روهظ ياههناشن  فیدر  رد  یـسربط  یـسوط و  خیـش  دـیفم ، خیـش  دـننام : یناـگرزب  هچرگ  ار  هناـشن  نیا  ( 958 .) دشاب هتـشاد  زاجعا  هبنج 
ِتیاور ِلیذ  رد  نینمؤملا » موحل  هب  هَّللا  تبنیف   » هلمج ًایناث ، تسا . هلـسرم  دیفم  یـسربط و  ِتیاور  ًالّوا ، تشاد : هّجوت  دیاب  یلو  دـناهدروآ ،

، تسا فیعض  زین  هللا  همحریسوط  خیـش  ِتیاور  ًاثلاث ، تسا و  ناگدرم  ندش  هدنز  تمایق و  ییاپرب  هب  طوبرم  هک  دهدیم  ناشن  یـسربط ،
هنوگ نیا  ِدانتـسا  هب  روهظ ، ِيارب  ياهناشن  نینچ  ِتابثا  نیارباـنب ، تسا . هیفقاو  زا  هک  دراد  رارق  ( 959) هزمحیبا نب  یلع  نآ  دنـس  رد  اریز 
ناماس زاغآ  روهظ ، ِنارود  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دـناهتفگ ، باب  نیا  رد  هک  ینانخـس  تایاور و  نیا  ِعومجم  زا  هّتبلا  تسا . لکـشم  تاـیاور ،
یلاـس روهظ ، لاـس  اـت  دـیآیم ، شیپ  يدـعاسم  طیارـش  یعیبط ، رظن  زا  هک  دوریم  لاـمتحا  تسا ، تالکـشم  نتفر  نیب  زا  روما و  نتفاـی 

. دشاب نادابآ  نارابرپ و 

نینوخ ِياهگنج  هتکن 742 

ِنیب اهگنج  نیا  ایوگ  ( 960 .) تسا هدـش  دای  روهظ  ِياههناشن  ِناونع  هب  زین ، گرزب  ِياهراتـشک  نینوخ و  ِياهگنج  زا  ینید ، ِعباـنم  رد 
ياج رب  زا  سپ  هورگ و  ود  زا  کی  چـیه  يزوریپ  ِنودـب  تیاهن ، رد  هک  دـهدیم  يور  یـسایس  يّداـم و  ياـهتباقر  رـس  رب  لـطاب ، ِلـها 

زا تسا . روج  ملظ و  ِندش  ریگارف  نیمز و  ِداسف  ِیعیبط  هجیتن  گرزب ، ياهعجاف  نینچ  ِزورب  دـباییم . نایاپ  اههتـشک ، زا  یهوبنا  ِنتـشاذگ 
، دـنمروز ِناـناوجون  هک  دـهدیم  خر  ینادرم  ساـّبعینب و  ِنیب  یمیظع  ِگـنج  اـسیقرق »  » هقطنم رد  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور ، یخرب 
رد گرزبيزیرنوخ ، نیا  هک  دـیآیمرب  دـهاوش  نیارق و  زا  ددرگیم . هتـشابنا  مه  يور  رب  اههتـشک  ِياههشال  دـندرگیم و  ریپ  هدوسرف و 

نیا زا  روظنم  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا  تسین . ياهناگادـج  هثداـح  تسا و  ناـمز  نآ  ياـهبوشآ  ینایفـس و  جورخ  هعقاو  ناـمه 
، دوشیم ماجنا  مالـسلا  هیلعيدـهم  تسد  هب  روهظ و  نامز  رد  هک  دـشاب  تلادـع  قح و  نانمـشد  ناربکتـسم و  ندـیبوک  مه  رد  تایاور ،

. روهظ هناشن  هن  تسا ، روهظ  نارود  عیاقو  زا  نیاربانب 

جوجأم جوجأی و  جورخ  هتکن 743 

هک دوـشیم  نشور  تاـیاور ، نیا  رد  ّتقد  اـب  هک  ( 961) هدـش هتـسناد  روهظ ، ياههناشن  زا  جوجأم  جوجأـی و  ِجورخ  تاـیاور ، یخرب  رد 
جوجأم جوجأی و  ِجورخ  زا  نآرق  رد  هک  مه  يدروم  ود  دنتـسه . تمایق  ییاپرب  هب  رظان  اهنآ ، رتشیب  هکلب  دنرادن ، روهظ  هلأسم  هب  یطابترا 

هاگ ییاسران و  تلالد و  فعـض  باب و  نیا  ِتایاور  ِدنـس  ِفعـض  رب  نوزفا  بلطم ، نیا  درادن . هیـضق  نیا  رب  یتلالد  چیه  ( 962) هدش دای 
. تساهنآ ِضقانت 

برغم زا  دیشروخ  ِعولط  هتکن 744 

يرهاظ يانعم  رگا  ياهدـیدپ ، نینچ  ِعوقو  تسا . برغم  زا  دیـشروخ  ِعولط  هدـش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  روهظ  ِياـههناشن  هلمج  زا 
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مکاح لوصا  اب  نیا ، دوب و  دهاوخ  یسمش  هموظنم  تکرح  رد  رییغت  ناهج و  مظن  ندیشاپ  مه  زا  نتخیر و  مه  رد  مزلتـسم  دشاب ، دارم  نآ 
لیکـشت ار  شیوخ  یناهج  تموکح  نیمز ، نیمه  يور  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  عطق  ِروط  هب  دراد . يراـگزاسان  تعیبط ، ماـظن  رب 

ِماظن هدودـحم  رد  هزجعم  اریز  تسین ، رّـسیم  دناهتـشادنپ ، یخرب  هکنانچ  هزجعم ، هنوگ  هب  هناـشن  نیا  قّقحت  ساـسا  نیارب  ( 963 .) دهدیم
مالـسلا هیلعيدـهم  ترـضح  برغم ، زا  دیـشروخ  ِعولط  زا  روظنم  دـسریم ، رظن  هب  ( 964 .) دریگیم تروص  ناـهج  تعیبـط و  رب  مکاـح 

نع ثیدـحلا  یف  اهبرغم  نم  سمـشلا  عولطب  ینک  هنأک  و  : » دـسیونیم هنیمز  نیا  رد  یتاـیاور  ِحیـضوت  رد  هللا  همحریناـشاک  ضیف  تسا .
، تسا مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِروهظ  زا  هیانک  برغم ، زا  دیشروخ  ِعولط  ایوگ ، ( 965 (؛ رابخالا ضعب  نم  رهظی  امک  مالسلا  هیلعهروهظ 

بلطم نیا  زین  تایاور  یخرب  زا  هدرک ، هراشا  هللا  همحرضیف  موحرم  هک  هنوگ  نامه  دوشیم .» هدافتسا  مه  رابخا  یخرب  زا  هک  هنوگنامه 
نیا رگنـشور  هک  تسا  ياهلمج  دـنکیم ، یفّرعم  روهظ  هناـشن  ِناونع  هب  ار  هثداـح  نیا  هک  هعـصعص ، تاـیاور  ِلـیذ  رد  دوشیم . هدافتـسا 

، دوب هدیـسرپ  کلذ .»... دعب  نوکی  امع  ینولءاست  ال   » هلمج زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  روظنم  زا  هک  يدرف  ِخـساپ  رد  ۀعـصعص  تسانعم .
ۀعلاطلا سمشلا  وه  مالسلا و  هیلعیلع  نب  نیسحلا  دلو  نم  عساتلا  ةرتعلا  نم  رشع  یناثلا  وه  میرم  نب  یسیع  هفلخ  یلـصی  يذلا  نا  : » تفگ

هیلع هللا  یلصربمایپ  ِنادناخ  زا  رفن  نیمهدزاود  درازگیم ، زامن  يو  رـس  ِتشپ  مالـسلا  هیلعیـسیع  ِترـضح  هک  یـسک  ( 966 (؛ اهبرغم نم 
ِعولط ساـسا ، نیا  رب  دـنکیم .» عوـلط  شهاـگبورغ  زا  هک  يدیـشروخ  تسوا  مه  تسا و  یلع  نب  نیـسح  ِنادـنزرف  زا  رفن  نیمهن  هلآو و 
هدـش هیبشت  شهاگبورغ  زا  دیـشروخ  ِعولط  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِروهظ  تقیقح  رد  دراد و  ییانک  ِيانعم  برغم ، زا  دیـشروخ 

نآ ِنشور  هعیلط  دردیم و  ار  یهایس  ِياههدرپ  هرابود  دشکیم ، ورف  بش  ِباقن  رد  هرهچ  هک  نآ  زا  سپ  دیشروخ ، هک  هنوگنامه  تسا .
راگزور ندـشيرپس  تیمورحم و  تنحم و  نارود  یط  زا  سپ  زین ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دـنکیم ، یناشفاوترپ  قفا  ياـههنارک  زا 

شخبتایح وترپ  اب  ار  یتلادعیب  متـس و  ملظ و  زا  هدـمآ  هوتـس  هب  تلادـع و  هنتف  ناهج  يدیـشروخ ، ناسب  دـنکیم  روهظ  راظتنا ، تبیغ و 
. دنکیم نشور  هدنز و  تلادع ،

ههبش کی  ِّلح  هتکن 745 

هجیتـن تاـیاور ، هنوـگ  نیا  زا  یخرب ، تسا . هدـمآ  تاـعفد  هب  هلئـسم  نیا  تاـیاور  رد  تسا . روـهظ  ياـههناشن  زا  داـسف  متـس و  يریگارف 
روهظ همدقم  هکلب  تسا ، یعیبط  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  زا  شیپ  ناهج ، رد  هماک  دوخ  ياهتموکح  داسف و  متس و  دوجو  هک  دناهتفرگ 

يدودـح ات  تایاور ، زا  تشادرب  نیا  رابنایز  ِياهدـمایپ  مینک . هزرابم  ترـضح  نآ  ِروهظ  همّدـقم  اب  دـیابن  ام  تسا و  ترـضح  نآ  جرف  و 
یناسک اب  دیاب  هکلب  تسین  زیاج  اهنت  هن  یسایس ، روما  رد  تلاخد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکفت ، نیا  ساسا  رب  اریز  تسا . نشور 

مدع اهنت  رّکفت ، نیا  همزال  اریز  دشاب ، مزتلم  دـناوتیمن  یهیقف  چـیه  تشادرب ، نیا  هجیتن  هب  درک . تفلاخم  دـنزادرپیم ، لئاسم  نیا  هب  هک 
روما رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دـشابن . زیاـج  ناـنآ  ِهاگدـید  زا  دـیاب  ياهناحلـصم  لـمع  ره  هکلب  تسین ، تموکح  تیعورـشم 

درف ره  رب  مالـسا و  تایرورـض  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نآ  لاح  رگمتـس . ياهتموکح  متـس و  اب  هزراـبم  اـت  هتفرگ  ییزج 
اشوخ : » دیامرفیم مالسلا  هیلعيدهم  نارظتنم  فیاظو  ِصوصخ  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نیا ، رب  نوزفا  تسا . بجاو  نآ  ماجنا  ناملـسم ،
نمشد وا  ِنمشد  اب  تسود و  وا  ِتسود  اب  هک  نآ  دشاب . وا  ِوریپ  زین ، وا  ِمایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دسرب و  مئاق  ِروضح  هب  هک  یسک  ِلاح  هب 

ِدزن رد  تّما  نیرتیمارگ  و  نم ، ِناتسود  نیـشنمه و  نانیا ، تسا ، تسود  زین  وا  زا  شیپ  رگتیاده  نایاوشیپ  ناربهر و  اب  تسا و  فلاخم  و 
نکمم هنوگچ  سپ  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دوخ  لطاب ، ِياهتموکح  روج  ملظ و  هیلع  زرابم ، نیرتگرزب  ( 967 «.) دنتسه نم 

. دوشن دننام  وا  هب  دنکن و  ادتقا  وا  هب  دعب  نیا  رد  رظتنم  هعماج  هک  تسا 

روهظ ِطرش  هتکن 746 
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، رتيوق نامیا  رد  درذگیم  ام  ِرمع  زا  هک  يزور  ره  میشوکب و  يزاسدوخ  رد  ام ، هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِروهظ  طرش 
یسک ار  ترـضح  روهظ  نامز  میـشاب . هتـشاد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  رتنازوس  یقـشع  رتشیب ، یـصالخا  رتنشور ، یقالخا  رتهب ، یتفرعم 

(968 .) دشاب کیدزن  روهظ  میراودیما  هک  مینیبیم  ییاههناشن  اّما  دنک ؛ نییعت  دناوتیمن 

هقلح نیرخآ  هتکن 747 

تروص قح  لـها  ِفرط  زا  رگید  ِياـهمایق  هلـسلس  کـی  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِروهظ  ماـیق و  همّدـقم  رد  یمالـسا  ِتاـیاور  ِرظن  زا 
ِنودـب هعفد و  کی  اهنایرج  نیا  تسا . اهمایق  هلـسلس  نیا  زا  ياهنومن  تسا ، هدـش  نایب  روهظ  زا  لـبق  یناـمی  ماـیق  ِماـن  هب  هچنآ  دریگیم .

هجرف یلاـعت  هَّللا  لـجع  يدـهم -  ِماـیق  اـت  هک  تسا  قح  ِلـها  زا  یتـلود  زا  نخـس  یمالـسا  ِتاـیاور  یخرب  رد  دـهدیمن . خر  یلبق  هنیمز 
نظ ِنسح  دوخ  ِرـصاعم  یعیـش » ِياهتلود   » زا یخرب  هب  هک  هعیـش » ياملع   » زا یـضعب  مینادیم  هکنانچ  دنکیم و  ادیپ  همادا  فیرّـشلا - 
دنچ ره  لامتحا  نیا  دشاب . یتلود  هلـسلس  نامه  تفای ، دهاوخ  همادا  دوعوم  يدهم  مایق  ات  هک  یقح  تلود  هک  دناهداد  لامتحا  دناهتـشاد ،

هک تسا  نیا  ِرگتیاکح  اّما  هدوب ، دوخ  نامز  یـسایس  عاضوا  هب  تبـسن  نانآ  حیحـص  شنیب  مدـع  یعامتجا و  تاـعالطا  فعـض  زا  یـشان 
مه رد  هرـسکی  دـیاب  نامیا  لدـع و  قح و  ِحانج  هک  هدوبن  نیا  يدـهم ، ِثیداـحا  راـبخا و  تاـیآ و  ِعومجم  زا  اهتیـصخش  نیا  ِطابنتـسا 

حالص و ِحانج  ِيزوریپ  ِتروص  هب  ار  نآ  هکلب  دوش ، رهاظ  يدهم  ِتلود  ات  دنامن  یقاب  نایقّتم  ناحلاص و  زا  يرثا  دوش و  دوبان  دنکـشب و 
دوعوم يدهم  ِمایق  هک  دوشیم  طابنتسا  تایاور  تایآ و  ِعومجم  زا  دناهدرکیم . یّقلت  يراب  دنبیب و  ملظ و  داسف و  ِحانج  رب  اوقت  لدع و 

. تسا هدوب  اپ  رب  ناهج  زاغآ  زا  هک  تسا  لطاب  قح و  تازرابم  ياـههقلح  ِعومجم  زا  هقلح  نیرخآ  فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  - 
(969 «.) تسا قح  هار  زرابم  نادرم  ءایلوا و  ءایبنا و  همه  لآ  هدیا  شخب  ققحت  دوعوم  يدهم  »

روهظ رد  ِتلادع  هتکن 748 

یملظ روج و  روجلا . هماـیا  یف  عـفترا  و  دـیامرفیم : ( 970) هغالبلا جـهن  رد  روهظ  زا  لـبق  عاـضوا  نوماریپ  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما 
، اهینماان نیا  ءاشنم  نوچ  دوشیم ، نما  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ، ِياههار  اههار ، همه  لبسلا  هب  تنما  و  تسین . راک  رد  نامز  نآ  رد  رگید 

ینماان هک  درادـن  لیلد  تسا ، تلادـع  ِترطف  رـشب  ِترطف  هک ] اجنآ  زا  ، ] دوشب رارق  رب  تلادـع  هک  یتقو  تساهیتلادـعیب . اـهیتحاران و 
اعـضوم ذئمؤی  مکنم  لجرلا  دـجی  و ال  دروآیم . نوریب  ار  شدوخ  تاکرب  ِمامت  نیمز  و  اهتاکرب . ضرالا  تجرخا  و  دـشاب . هتـشاد  دوجو 

هک تسا  نیا  طقف  مدرم  ِیتحاران  تسیچ ؟ تقونآ  مدرم  ِیتحاران  دـینادیم  ایآ  نیقتملل . ۀـبقاعلا  و  یلاـعت : هلوق  وه  و  هرب ...  ـال  هتقدـصل و 
ادیپ نیمز  ِيور  رد  ریقف  کی  دننکیمن ، ادـیپ  قحتـسم ]  ] رفن کی  دـننکب ، یـسک  هب  یکمک  کی  دـنهدب و  ياهقدـص  کی  دـنهاوخب  رگا 

(971 .) دش دهاوخن 

روهظ دیحوت و  هتکن 749 

هَّللا و اودحؤی  یتح  دیامرفیم : ( 972) هغالبلا جهن  رد  یهلا » دیحوت   » هب عجار  روهظ  زا  لبق  عاضوا  نوماریپ  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما 
، ناوتان نز  ریپ  کی  دحااهیذؤیال . برغملادیرت  قرشملانم  ۀفیعضلا  ةزوجعلا  جرخت  و  دیامرفیم : تینما »  » هب عجار  و  ائیـش . هب  كرـشی  ال 
، تسا هدش  هتفگ  تلادع  زا  نآ  رد  هک  یتایاور  تسا  دایز  یتیذا . رازآ و  نیرتکچوک  نودب  دنکیم  ترفاسم  ار  ایند  برغم  ات  قرشم  زا 
، تسا هدش  هتفگ  ناوارف  ِتکرب  تورث و  زا  تسا ، هدش  هتفگ  لماک  ِتینما  يدازآ و  زا  تسا ، هدش  هتفگ  یعقاو  ینعم  هب  افـص  حلـص و  زا 

ِندوبن زا  تسا ، هدش  هتفگ  دنفـسوگ  هویم و  زا  هریغ -  يرادماد و  لیاسو  لیاسو -  ِیناوارف  زا  تسا ، هدش  هتفگ  تورث  هنالداع  ِمیـسقت  زا 
نتفگ غورد  زا  رـشب  رگید  تشاد ، دهاوخن  دوجو  ییانز  رگید  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  يرمخ  برـش  رگید  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـسافم 
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مالـسا تسا ؟ ياهفـسلف  هچ  ساـسا  رب  اـهنیا  دراد . رفنت  ندرک  مـلظ  زا  دراد ؛ رفنت  ندز ، تـمهت  زا  دراد  رفنت  ندرک ، تـبیغ  زا  دراد ، رّفنت 
دوشیم یهتنم  اجنیا  هب  رشب  رکف  هک  تسا  نیا  طقف  دیآیم  تبقاع  رد  هک  یتلادع  نآ  دیوگیمن  اّما  تسا ، تلادع  رـشب  ِتبقاع  دیوگیم 

ینعی تسا ، دوبعم  کی  ِلثم  بوبحم و  رشب  ِيارب  تلادع  نامز ] نآ  رد  ، ] هن منک ، ظفح  ار  نارگید  ِعفانم  هک  تسا  نیا  رد  نم  ِتعفنم  هک 
یتسرپ ادخ  نامیا ، ِيانبم  رب  یناهج  ِلداع  ِتموکح  کی  هکنیا  زج  دوشیمن  نیا  و  دوشیم ، لماک  شتیبرت  دنکیم ، ادیپ  ءاقترا  شحور 

برغ ِيایند  رد  هک  ییاهینیبدـب  همهنیا  ِفالخ  رب  هک  میتقوشوخ  نیملـسم  ام  و  دـیآ ، دوجو  هب  نآرق  ِتموکح  ِيانبم  رب  یـسانشادخ و  و 
(973 .) میتسه نیبشوخ  تیرشب  هدنیآ  هب  هدمآ  دوجو  هب  تیرشب  يارب 

روهظ گنج و  هتکن 750 

ایداب قاـس ، یلع  مکب  برحلا  موقت  یتح  دـیامرفیم : ( 974) هغالبلا جـهن  رد  روهظ  زا  لبق  عاـضوا  نوماریپ  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما 
کی لثم  دهدیم  ناشن  ار  شدوخ  ِياهنادند  دتـسیایم ، شدوخ  ياپ  ِيور  گنج  اهتبقاع . امقلعاهعاضر  اولح  اهفالخا ، ةؤلمم  اهذجاون ،

دننکیم هاگن  گنج ، ِنازورفا  شتآ  نایوج و  هزیتس  نآ  ینعی  دهدیم ، ناشن  ار  شدوخ  ناتـسپ  ریـش  دهدیم ، ناشن  نادند  هک  ياهدـنرد 
، تسا ناشدوخ  ِررض  هب  گنج  نیا  ِتبقاع  هک  دننادیمن  اّما  دنکیم ، راک  ناشِعفن  هب  ینعی  دهدیم  ریش  بوخ  گنج  ِناتـسپ  نیا  دننیبیم 

نوفرعت امب ال  دغ  یتأیس  دغ و  یف  الا و  تسا . خلت  هداعلاقوف  شتبقاع  اّما  اهتبقاع  امقلع  اّما  تسا  نیریـش  یلیخ  شَندیـشود  اهعاضر  اولح 
دوخ اب  ادرف  تسه و  دینادب  یلو  دیتسین ، هاگآ  دیـسانشیمن و  دینکیمن ، ینیب  شیپ  چـیه  هک  تسا  ییاهزیچ  ِنتـسبآ  ایند  ادرف  هک  دـینادب 

(975 .) دروآ دهاوخ 

روهظ زا  لبق  ِعاضوا  هتکن 751 

يواسم یلع  اهلامع  اهریغ  نم  یلاولا  ذخای  دیامرفیم : ( 976) هغالبلا جهن  رد  روهظ  زا  لبق  عاضوا  نوماریپ  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما 
دـنکیم و حالـصا  ار  شدوخ  ناوعا  دریگیم ، کی  کی  ار  ماکح  لّامع و  هک  تسا  نیا  دـنکیم  یهلا  ِیلاو  نآ  هک  يراک  لّوا  اـهلامعا .
رد هک  یتبهوم  ره  نیمز  ینعی  دـهدیم  نوریب  ار  شدوخ  رگج  ِياههراپ  نیمز  اهدـبک . ذـیلافا  ضرـالا  هل  جرخت  و  دوشیم . حالـصا  اـیند 

. دهدیم نوریب  هدرک  هقیاضم  زورما  ات  هچ  ره  دهدیم ، نوریب  ار  همه  دینک ، رّوصت  امش  هک  يدادعتسا  ره  و  یندعم ، ره  زا  دراد ، شدوخ 
اهنیا دهدیم . رارق  وا  ِرایتخا  رد  ار  شدوخ  ِياهدیلک  تسا  میلـست  هکیلاح  رد  مالغ  کی  لثم  دیآیم  نیمز  اهدـیلاقم . املـس  هیلا  یقلت  و 
یقاب تعیبط  رد  یلوهجم  دوشیم ، فشک  وا  ِتسد  هب  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاـب  تعیبط  رد  يّرِـس  رگید  ینعی  تسا ؛ ناـیب  ریبعت و  همه 
یعقاو ِتلادع  هک  داد  دهاوخ  ناشن  امش  هب  وا  تقونآ  ةریسلا . لدع  فیک  مکیریف  ددرگیم . فوشکم  هرود  نآ  رد  هکنیا  رگم  دنامیمن 

حلـص زا  مد  هک  همهنیا  دوـب ، غورد  شاهمه  دـندزیم  يدازآ  رـشب و  قوـقح  هیمـالعا  زا  مد  هک  همهنیا  هـک  داد  دـهاوخ  ناـشن  هـچ ، ینعی 
كورتم هک  ار  تنـس  باتک و  نیناوق  ۀنـسلا . باتکلا و  تیم  ییحی  و  دوب . ییامن  مدـنگ  یـشورف و  وج  قافن و  غورد و  شاهمه  دـندزیم 

(977 .) لدعلاب مکح  مئاقلا  ماق  اذا  دومرف : زین  و  درک . دهاوخ  هدنز  تسا ، هتفر  نایم  زا  هدرم و  رهاظ  بسح  هب  هدنام و 

روهظ هرود  ِتالاوحا  هتکن 752 

هللا یلصترضح  دننیبیم . تیرـشب  ِلامک  هرود  ار  هرود  نآ  هدومن و  نشور  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  هرود  تالاوحا  ربمغیپ 
هک دیآیم  یطیارـش  کی  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  لزالزلا . سانلا و  نم  فالتخا  یلع  یتما  یف  ثعبی  يدـهملا  دومرف : هلآو  هیلع 

دراد رـشب  ِتسد  هب  نیمز  ًالـصا  تسین . ینیمز  ریز  ِّداوم  زا  یـشان  ِياههلزلز  دوصقم  تسا . رارق  رب  اههلزلزو  دیدش  رـشب  نایم  رد  فالتخا 
هنامیپ هکنآ  زا  دعب  اروج  املظ و  تلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  المیف  دنکیم . دیدهت  ار  تیرـشب  نیمز  يدوبان  رطخ  دروخیم و  ناکت 
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تسا و یضار  نامسآ  يادخ  مه  وا ، زا  ضرالا . نکاس  ءامسلا و  نکاس  هنع  یضری  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دش ، ُرپ  روج  ملظ و 
احاحص لاملا  مسقی  دومرف : دعب  دش . هاتوک  ام  ِرس  زا  اهملظ  نیا  ِّرش  هک  هِللدمحلا  دنیوگیم : نیمز . يور  ِمدرم  نامسآ و  يادخ  ِقلخ  مه 

هَّللا المی  و  دنکیم . میسقت  هیوّسلاب  هنالداع و  دومرف : ترضح  حیحص ؟ روط  هب  هچ  ینعی  دنتفگ : دنکیم . میسقت  حیحص  ِروط  هب  ار  تورث 
نامه اهنت  تورث  انغ و  نکن  لاـیخ  ینعی  دـنکیم . اـنغ  زا  ولمم  ار  مالـسا  ِتّما  ِلد  دـنوادخ  ( 978) ۀلدع مهعـسی  ینغ و  دّمحم  ۀما  بولق 

هدیـشک نوریب  اهلد  زا  همه  اهتداسح ، اههنیک و  اهیگراچیب و  اهتراقح و  اهزاین و  اهرقف و  دوشیم ، ینغ  اـهلد  تسا ؛ يّداـم  تورث 
(979 .) دوشیم

نامزلا رخآ  هیاسمه و  هتکن 753 

ِتّدش زا  يدرم  هک  دسر  ارف  ینامز  هک  نآ  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  : » دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  لوسر 
. دنهدیمن وا  هب  يزیچ  یلو  دننک ، کمک  وا  هب  هکلب  ات  دهد  دنگوس  يدنواشیوخ  هب  ار  نانآ  دنک و  هعجارم  دوخ  ِناگتـسب  ماوقا و  هب  رقف 

(980 «.) دنکیمن شکمک  هیاسمه  یلو  دهدیم ، دنگوس  یگیاسمه  ِّقح  هب  ار  وا  دبلطیم و  کمک  دوخ  هیاسمه  زا  هیاسمه 

نامّزلارخآ ِياهیگژیو  زا  هتکن 754 

لوسر تسا . نامزلا  رخآ  زراب  ِياهیگژیو  زا  يرهم  یب  یناسنا و  فطاوع  يدرـس  یتسود و  يدـنواشیوخ ، هداوناخ ، ِناـینب  ندـش  تسس 
ناتسدریز و هب  نارتگرزب  راگزور ، نآ  رد  : » درادیم نایب  نینچ  یفطاع  ِرظن  زا  ار  راگزور  نآ  ِتیعضو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ 

(981 «.) دهدیم مایق  ِنذا  وا  هب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دیامنیمن . مّحرت  فیعض  رب  يوق  دننکیمن و  محر  نارتکچوک 

نامزلا رخآ  ِعاضوا  زا  هتکن 755 

تمایق زور  هک  یعقوم  رد  تساهنامز  نیرتدب  هک  نامزلا  رخآ  رد  : » دندومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  مدینش  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
زا اهنآ  دننکیم ، دمآ  تفر و  یمومع  راظنا  رد  تسادیپ  اهنآ  ياهتنیز  هک  یلاح  رد  باجح ، نودب  دـنوشیم  رهاظ  ینانز  دوش  کیدزن 

يور اهییوجتّذل  تاوهـش و  يوس  هب  دـنوشیم و  دراو  زیگناهنتف  روما  هب  و  دنـشابیمن ) دـنبیاپ  ینید  ماکحا  هب   ) دـندرگیم جراخ  نید 
(982 «.) دنام دنهاوخ  مّنهج  رد  نانز  زا  هنوگنیا  دنرامشیم . لالح  ار  ادخ  ياهمارح  هدروآ و 

هیکز ِسفن  هتکن 756 

یکی يرآ ! تفگ : منکیمن . قیدصت  ار  نایعیـش  لوق  نم  اریز  يراد ؟ ربخ  يدهم  هب  عجار  ایآ  متفگ : دهاجم  هب  دـیوگیم : سیق  نب  رمع 
ماـیق هاـگ  نآ  دوش . هتـشک  هیکز  سفن  هکنیا  اـت  دـنکیمن  جورخ  يدـهم  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ِباحـصا  زا 

(983 .) دیامنیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنکیم و 

ییاهن ِدیما  هتکن 757 

، نآ زا  دعب  تسا . صخـش  نالف  امـش  ِدیما  هک : دنکیم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  دوش  هتـشک  هیکز  ِسفن  هک  یماگنه  دیوگیم : رـسای  راّمع 
(984 .) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  يدهم 

ثیبخ ِینایفس  هتکن 758 
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: دیوگیم تسا . ( 985) قرزا خرـس و  دوبک و  مدرم و  نیرتثیبخ  ینایفـس  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  دـیوگ : دـیزی  نب  رمع 
رد هدنز  هدـنز  تسا  دـنزرف  بحاص  وا  زا  هک  ار  يزینک  هک  تسا  نآ  شتَثابخ  زا  و  شتآ ! دـیوگیم : سپـس  نم ! ِنوخ  نم ! ِنوخ  ایادـخ 

(986 .) دهدب ناشن  ار  شَناکم  ادابم  هک  نآ  ِسرت  زا  دنکیم  روگ 

ینایفس تموکح  هتکن 759 

ِياهناتسا نوچ  يراد ؟ راک  هچ  شَمان  اب  دومرف : مدیـسرپ . ار  ینایفـس  ِمان  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگ : یلجب  روصنمیبا  نب  هَّللادبع 
لوط هب  هام  ُهن  شتموکح  ایآ  متفگ : دیشاب ! جرف  ِعّقوتم  دنک  فّرصت  ار  نیرسنق  ندرا و  نیطـسلف و  صمح و  قشمد و  ینعی  ماش  هناگ  جنپ 

(987 .) رتشیب يزور  هن  تسا و  هام  تشه  شتموکح  هن ! دومرف : دماجنایم ؟

ینایفس ِجورخ  هتکن 760 

دهاوخ عقاو  بجر  هام  رد  تسا و  موتحم  ِروما  زا  ینایفـس  ِجورخ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم 
(988 .) دش

هلصاف بش  هدزناپ  هتکن 761 

دهاوخ هلـصاف  بش  هدزناپ  هیکز  ِسفن  ِنتـشک  دّمحم و  لآ  مئاق  ِمایق  ِنیب  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دـیوگ : حـلاص 
(989 .) دوب

روهظ هناشن  جنپ  هتکن 762 

ینایفس ینامی و  دیآ : روهظ  هب  هناشن  جنپ  مالسلا  هیلعمئاق  ِمایق  زا  شیپ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نابلا  نومیم 
(990 .) هیکز ِسفن  ِنتشک  ءادیب و  رد  نیمز  نتفرورف  ینامسآ و  ِيدانم  و 

هیکز ِسفن  هتکن 763 

، نآ زا  دعب  تسا . صخـش  نالف  امـش  ِریما  هک : دنکیم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  دوش  هتـشک  هیکز  ِسفن  هک  یماگنه  دـیوگیم : رـسای  راّمع 
(991 .) دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  يدهم 

هیکز ِسفن  هتکن 764 

، يرآ تفگ : منکیمن . قیدـصت  ار  نایعیـش  لوق  نم  اریز  يراد ؟ يربـخ  يدـهم  هب  عجار  اـیآ  متفگ : دـهاجم  هب  دـیوگیم : سیق  نب  رمع 
نیمز دنکیم و  مایق  هاگ  نآ  دوش . هتـشک  هیکز  ِسفن  هک  نیا  ات  دنکیمن  جورخ  يدهم  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادـخ  لوسر  ِباحـصا  زا  یکی 

(992 .) دیامنیم داد  لدع و  زا  رپ  ار 

روهظ مئالع  زا  هتکن 765 

ِهام رد  ینامـسآ  هحیـص  نمی و  زا  ینامی  ِجورخ  ماش و  زا  ینایفـس  ِجورخ  ترـضح ، ِروهظ  ياهتمالع  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
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(993 .) دناوخیم شردپ  ِمان  شدوخ و  ِمان  هب  ار  وا  يدانم  هک  تسا  ینامسآ  ِيادن  ناضمر و 

روهظ ِعیاقو 

! یگنهرف ِبالقنا  کی  هتکن 766 

هک دناهتشون  ار  بلطم  نیا  غورد  هب  اهباتک  زا  یضعب  رد  دناهدرک و  نشخ  تاغیلبت  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هرابرد  دندمآ  اهیـضعب 
الاـب نوخ  يدـهم  ترـضح  باـکر  اـت  دریگیم و  ارف  ار  نیمز  هحفـص  نوخ  هک  دـشکیم  ار  دارفا  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 

گنرمک ار  ترـضح  اب  یفطاع  هطبار  هک  تسا  نیا  فدـه  تسا . نانمـشد  تسد  هتخادرپ  هتخاس و  نیغورد ، تایاور  لیبق  نیا  دـیآیم .
رد مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  بالقنا  تسا . تیناسنا  ّتبحم  هفطاع و  نوناک  تسادخ ، تمحر  غّلبم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دننک .
اذإ : » دیامرفیم هک  میراد  ییانعم  رپ  رایـسب  ثیدـح  ام  تسا . یگنهرف  بالقنا  کی  لوا  هجرد  رد  تسین ، یماظن  بالقنا  کی  لّوا  هجرد 

دراذگیم مدرم  رـس  رب  ار  يدهم  تسد  ادخ  دنکیم  روهظ  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  مانالا » سوؤر  یلع  هدی  هَّللا  عضو  يدهملا  رهظ 
يدـهم تموکح  لابقتـسا  هب  دوشیم و  ادـیپ  یگنهرف  لوحت  هک  تسا  ناـمز  نآ  دوشیم . لـماک  مدرم  لـقع  سپ  مهلوقع » اـهب  لـمکأف  »

. تسا یگنهرف  بالقنا  قیرط  زا  هیقب  ّالا  دـنتلادع و  قح و  نمـشد  هک  تسا  یهورگ  نآ  لاـم  دوشیم  عقاو  يراتـشک  رگا  سپ  دـنوریم !
زا فرح  ود  هزادنا  هب  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  ات  نیلوا  ياهشناد  مولع و  مامت  دیامرفیم : هک  تسا  نیا  نآ  میراد و  يرگید  ثیدح 

ینعی دنکیم ؛ راکشآ  ار  رگید  فرح  جنپ  تسیب و  دنکیم ، روهظ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  یماگنه  تسا . فرح  تفه  تسیب و 
یملع و بالقنا  بالقنا ، نیا  دوشیم . ادـیپ  تسا ، نیرخآ  نیلوا و  مولع  زا  رتشیب  ربارب  هدزاود  لداعم  هک  یملع  هداـعلا  قوف  شهج  کـی 

نایم دیابن  نانمشد  ظافلا  نیا  دراد ، هقالع  تیرشب  همه  هب  تساهلد و  بوبحم  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  تسا . یفطاع  یگنهرف و 
ُرپ ترایز  دنناوخب ، ار  ترایز  نیا  نارهاوخ  ناردارب و  هَّللاءاش  نا  هک  میراد  یبوخ  ترایز  کی  ام  دنکفیب . ییادـج  مدرم  ترـضح و  نآ 
نم هک  تساعد  کی  مه  شدعب  تسا ، نیسای  لآ  ترایز  نآ  دینادب و  هَّللاءاش  نا  مه  ار  شیانعم  هک  تسا  نیا  شطرـش  تسا و  ییاوتحم 
ریخ ِحِصانلا » ِِّیلَولَا  : » مییوگیم ام  يدهم ، ترـضح  هرابرد  اجنآ  رد  مناوخب . امـش  تمدخ  ار  شدعب  ياعد  ترایز و  نیا  زا  هلمج  هس  ود 
قرغ ار  دارفا  هک  نیا  هن  دـهدیم  تاجن  بآ  رد  ندـش  قرغ  زا  ار  ام  هک  تسا  یتاـجن  یتشک  ةاـجَّنلا ، ِۀَنیفَـس  تسا ؛ تیرـشب  ناـهج  هاوخ 

نادنزرف نیرتهب  يدَتْراَو  َصَّمَقَت  ْنَم  ِریَخ  « ؛ تسایند مدرم  مامت  نامـشچ  رون  يرَولا  راصبأ  رُون  « ؛ تسا تیاده  مچرپ  يدُـهلا  مَلَع  « ؛ دـنک
هفطاع و نوناک  ّتبحم ، نوناک  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نیاربانب  دربیم . نیب  زا  ار  اهیهاگآان  اهیی ، انیبان  یمَْعلا  یّلَُجم   » تسا و مدآ 

یـسک ناشیا  دنکیم . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  یگنهرف ، بالقنا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یـسک  رظن  ره  زا  تسا و  تیرـشب  همه  یهاوخ  ریخ 
ام ِثیداحا  رد  دننکفیب . ییادج  دنهاوخیم  هک  تسا  ینانمـشد  نانخـس  اهنیا  دسرب . شباکر  ات  نوخ  هک  دنزیرب  نوخ  ردقنآ  هک  دنتـسین 

. تسین هدـننک  دوبان  تسا و  هدـننک  تیبرت  هک  يرون  بات ؛ ملاع  باتفآ  رون  هب  لّوا ، هدـش : هیبشت  زیچ  ود  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِترـضح 
، تسا ندرک  هدـنز  شراک  هک  يراـج  بآ  ینعی  ( 994 «) ٍنیِعَّم ٍءآِمب  ْمُکِیتْأی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤآـم  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُْمتیَءَرَأ  ْلـُق   » نیعم ءاـم  هب  مّود ،
، ّتبحم تیادـه ، نوناک  ینعی  تسا ؛ باـتفآ  رون  يراـج و  بآ  يدـهم  دـناهدنز ، بآ  تکرب  زا  هدـنز  تادوجوم  نیا  همه  تسا ، تاـیح 

(995 .) دراد یتیعقوم  نینچ  کی  يدهم  ترضح  تسا . تیبرت  شرورپ و 

؟ تسا هناحّلسم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ِمایق  ایآ  هتکن 767 

، روهظ ِزاغآ  رد  دـنکیم و  توعد  نـالعا  تسخن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  نوچمه  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  مئاـق  ِماـما 
هب هدرک و  يرگهئطوت  ینکـشراک و  رگید  ياهّدـع  یلو  دـنریذپیم  ار  شتوعد  ياهّدـع  ناـیم  نیا  رد  دـناسریم ، ناـیناهج  هب  ار  شَماـیپ 
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رفن هک 313  یتقو  : » دومرف مالسلا  هیلعداوج  ماما  یثیدح  رد  دنکیم . هناّحلـسم  مایق  اهنیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعماما  دنزیخ ، یمرب  تفلاخم 
دزاسیم راکـشآ  نایناهج  هب  ار  شتوعد  ترـضح  دندیـسر ، هّکم  رد  شتمدـخ  هب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  صاخ  نارای 

جورخ . ) دــنکیم هناّحلــسم  ماـیق  لاــعتم  دــنوادخ  نذا  هـب  دیــسر ، رفن  هـب 10000  دادــعت  نـیا  هـک  یتــقو  و  دــنکیم ) روــهظ  ینعی  )
(996 .(«) دیامنیم

؟ تسیچ ترضح  نآ  ِتسد  هب  ناطیش  ِندش  هتشک  زا  روظنم  هتکن 768 

زور ات  ارم  ایادـخ  درک : ضرع  ادـخ  هب  نیطایـش ) ردـپ   ) سیلبا َنیِرَظنُْملا ؛ ْنِم  َکَّنِإ  َلاَـق  َنُوثَْعبی * ِمْوی  َیلِإ  ِینْرِظنَأ  َلاَـق  : » هدـمآ نآرق  رد 
، ناطیـش تساوخرد  دوشیم  مولعم  ریبعت  نیا  زا  ( 997 «.) دوشیم هداد  تلهم  مولعم  تقو  زور  ات  وت  هب  دومرف : دـنوادخ  هدـب  تلهم  تمایق 

فیرّـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  ِروهظ  ِتقو  نیعم ، تقو  زور  زا  روظنم  مالـسلا  مهیلعناماما  هدومرف  قبط  و  تسا ، هدـشن  تباجا 
تقولا موی   » هلمج دروم  رد  یـصخش  میناوخیم  تاـیاور  رد  اـم  دریمیم ؟ اـی  دوـشیم و  هتـشک  تقو  نیا  رد  ناطیـش  اـیآ  نیارباـنب  تسا ،

هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  ام  مئاق  هک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  درک ، لاؤس  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هدمآ  روکذم  هیآ  رد  هک  مولعملا »
: دیوگیم دنزیم و  نیمز  هب  وناز  دیآیم و  ترضح  نآ  روضح  هب  ناطیش  دجـسم ، نیا  رد  دیایب ، هفوک  دجـسم  هب  دنک و  روهظ  فیرّـشلا 

شندرگ دریگیم و  ار  ناطیش  یناشیپ  ِيوم  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  هاگنآ  زور .» نیا  زا  ياو  يا  مویلا ؛ اذه  نم  هلیو  ای  »
رد یلو  دوشیم ، هتشک  ناطیـش  نیاربانب  ( 998 .) تسا روکذـم ) هیآ  رد  ، ) مولعم تقو  زور  نیا  دـناسریم ، تکـاله  هب  ار  وا  دـنزیم و  ار 
رد دش ؟ دـنهاوخ  ادـخ  تعاطا  هب  روبجم  ناگتـشرف  نوچمه  دـنرادن و  هدارا  رد  يدازآ  مدرم ، رگید  سپ  دـیآیم ، شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا 

لماوع داـسف و  ِياـههشیر  هک  تسا  نیا  ناطیـش  نتـشک  زا  روظنم  دوشیمن ، هتفرگ  اـهناسنا  زا  راـیتخا  هدارا و  يدازآ  مییوـگیم : خـساپ 
نامیا لقع و  نآ  ِياج  هب  ددرگیم و  دوبان  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  تموکح  ناـشخرد  رـصع  رد  روج  ملظ و  فارحنا و 
رّدقم هکینامز  ات  ناطیش ! يا  وت  هدمآ : مالـسلا  هیلعربمایپ  سیردا  ِفحـص  رد  : » میناوخیم رگید  یثیدح  رد  هکنانچ  دنکیم ، تموکح 

هفیلخ و ار  اهنآ  دـنیآ  راک  يور  نامیا  اب  لدـکاپ و  قلاخ و  ناگدـنب  وت ) ياج  هب   ) نامز نیا  رد  یلو  دـش ، یهاوخ  هداد  تلهم  ماهدرک ... 
زور نآ  رد  دـنهدیمن . رارق  نم  ِکیرـش  ار  زیچ  چـیه  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  اهنآ  هک  مزاسیم ، راوتـسا  ار  ناِشنید  منکیم و  نیمز  ِمکاح 

(999 «.) میامنیم دوبان  ار  هراوس  هدایپ و  زا  َتنایرکشل  همه  و  ناطیش )  ) وت هک  تسا 

بولق ِفیلأت  هتکن 769 

فالتئا رگیدکی ، فلاخم  هدنکارپ و  ياهلد  ِنیب  نامّزلا  بحاص  ترضح  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
(1000 .) دشخبیم

نید ِدیدجت  هتکن 770 

ره هب  نید  دیدجت  ( 1001 .) تسا هتفر  نخس  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ِطّسوت  دیدج  نییآ  ِندمآ  نید و  ِدیدجت  زا  تایاور ، زا  يرایـسب  رد 
مهف یعقاو و  ماکحا  حرـش  ینید ، ياههدـش  شومارف  ندرک  راکـشآ  اهفیرحت ، اهفارحنا و  حیحـصت  هدـش : رّوصت  یناـعم  نیا  زا  کـی 

هب ینید  هشیدنا  روهظ ، زا  شیپ  هک  دنکیم  تیاکح  نیا  زا  نید ، تایح  دـیدجت  رد  اهنیا  همه  نامز و ... گنهرف  اب  بسانتم  نید ، تسرد 
تابوسر زا  اهنهذ  نتـساریپ  يزاسکاپ و  مالـسلا  هیلعماما  ِّمهم  ِياهتکرح  زا  هک  دـش  دـهاوخ  هتخیمآ  اـههیاریپ  اـهیتساک و  هب  ياهنوگ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دوب . دهاوخ  نیتسار  مالـسا  میلاعت  هرابود  يایحا  تیاهن ، رد  ینید و  رکف  يزاسزاب  هتـشذگ و  يرکف 
ضرع مالسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : يوار  ( (1002 كیم هدنز  ار  هتفر  نایم  زا  هدرم و  ِّتنس  باتک و  مالـسلا  هیلعيدهم 
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مالسلا هیلعيدهم  داد ، ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  ار  يراک  نامه  دومرف : تسیچ ؟ مالـسلا  هیلعيدهم  راتفر  هریـس و  مدرک :
زا ار  مالـسا  هاگ  نآ  دومن ، مدهنم  ار  تیلهاج  ساسا  مه  ادخ  لوسر  هچ  نانچ  دنکیم  بارخ  ار  دوجوم  ياهتعدـب  دـهدیم . ماجنا  مه 

. هلآو هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ِيایحا  ینعی  ترضح ، ِروهظ  ِنامز  رد  نید  ِدیدجت  سپ  ( 1003 .) دنکیم انب  ون 

دیدج ِماکحا  هتکن 771 

ّتنـس تایاور و  ِرهاوظ  اب  یهاگ  دوجوم و  ِیهقف  ِنوتم  اب  لّوا  ِرظن  رد  هک  یماکحا  دروآیم ؛ ار  يدـیدج  ماکحا  دوخ  ِروهظ  اـب  ترـضح 
دوس میرحت  ( 1005 ،) وگغورد مالعا  زامنیب ، درف  نتـشک  راوخبارـش ، نتـشک  ( 1004 ،) رذ ملاع  رد  ردارب  ثرا  نوناـق  درادـن . يراـگزاس 

زا هدننک  عنم  راکانز و  مالعا  ( 1008 ،) دجاسم فقس  نتشادرب  ( 1007 ،) دجاسم ياههرانم  ِيدوبان  ( 1006 ،) تالماعم رد  نمؤم  زا  نتفرگ 
دیدج و نید  دیدج ، ياعد  دیدج ، ّتنـس  دیدج ، ِياضق  دننام  یتارابع  اب  تارییغت  نیا  زا  تایاور  رد  تسا . هلمج  نآ  زا  ( 1009 ،) تاکز

. تسین يدّمحم  تنس  ِيایحا  زج  مادک  چیه  هک  تسا ، هدش  هدرب  مان  دیدج  باتک 

يدّمحم ِتّنس  يایحا  ات 775  هتکن 772 

، دـناهدش فرحنم  یعقاو  مالـسا  زا  مدرم  نوچ  هکلب  دـنکیمن ، هضرع  ناـهج  هب  ار  يدـیدج  نید  ماـما ، هک  دوـشیم  هدـیمهف  تاـیاور  زا 
ترـضح تقیقح  رد  درک و  توـعد  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ناـنچ  دـنکیم ؛ توـعد  نـید  نآ  هـب  هراـبود  ار  مدرم  ترـضح 

زا دـنچ  ره  یهلا ، ماـکحا  زا  یخرب   - 1 دوشیم : هدافتـسا  هتکن  دنچ  تایاور  نیا  زا  دنکیم . ایحا  ار  يدّمحم  ّتنـس  مالـسلا  هیلعيدـهم 
تسوا دوشیم و  مهارف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  نآ  يارجا  مالعا و  ِطیارش  یلو  تسا ، هدش  يزیر  هیاپ  دنوادخ  يوس 
ماکحا رد  یتافیرحت  اهینوگرگد و  نارگ ، فیرحت  نادنمروز و  هلیسو  هب  نامز ، تشذگ  اب   - 2 دنکیم . ارجا  مالعا و  ار  ماکحا  نآ  هک 

مکح طابنتـسا  رد  اهقف  نوچ   - 3 دنکیم . لیدعت  حیحـصت و  ار  اهنآ  روهظ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  تسا و  هدمآ  دـیدپ  یهلا 
دنچ ره  درادـن ؛ تقباطم  عقاو  ِمکح  اب  دـناهدرک  طابنتـسا  هک  ار  یمکح  یهاگ  دـنیوجیم ، هرهب  لوصا  دـعاوق و  هلـسلس  کی  زا  یعرش ،

ار یعقاو  ماکحا  ترـضح ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تموکح  رد  یلو  تسا ؛ یعرـش  تّجح  شنیدـّلقم  دـهتجم و  يارب  طابنتـسا ، نآ  هجیتن 
رد هک  تسا  هدش  مالعا  یعقاو  ریغ  ِتروص  هب  هیقت  ِيارب  يرارطضا و  صاخ و  یطیارـش  رد  یعرـش  ماکحا  زا  یخرب   - 4 دیامرفیم . نایب 

(1010 .) ددرگیم نایب  یعقاو  ِمکح  دوشیم و  هتشادرب  هیقت  ترضح ، ِراگزور 

مالسلا هیلعيدهم  تّما  هتکن 776 

عمج دوخ  هاشداپ  رود  هب  لـسع  ِروبنز  هک  دـنوشیم  عمج  وا  ِيوس  هب  روط  نآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِتّما  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(1011 «.) دوش

تلود نیرخآ  هتکن 777 

(1012 «.) تساه تلود  نیرخآ  ام  ِتلود  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

! هدژم هتکن 778 

فالتخا هنتف و  راگزور و  ِیتخس  ِماگنه  هب  نامزلا  رخآ  رد  وا  هک  مالسلا  هیلعيدهم  ِروهظ  هب  ار  امش  داب  هدژم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1013 «.) دیامنیم لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  دیآیم و  تینما  مدع  و 
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روهظ زا  سپ  تینما  هتکن 779 

یناـج یلاـم و  ِلـماک  ِتینما  رد  ار  دوـخ  مدرم ، هک  دوـشیم  ارجا  يزیر و  حرط  ياهنوـگ  هب  نیناوـق  اـههمانرب و  ترـضح ، ِروـهظ  زا  سپ 
زگره دربب ، يرگید  بیج  رد  تسد  یـسک  رگا  هک  دوشیم  ریگارف  ییاج  ات  یلاـم  تینما  ددـنبیمرب و  تخر  هعماـج  زا  يدزد  دـننیبیم .

رد زین  ار  نارادـناج  تاناویح و  هک  دـهدیم  تینما  هب  ار  شیاج  ناـنچ  ینمااـن  ددرگیم . هیجوت  وا  راـک  دوشیمن و  هداد  يدزد  لاـمتحا 
(1014 .) دننکیم یگدنز  مه  رانک  رد  گرگ  دنفسوگ و  هک  ياهنوگ  هب  دریگیمرب ؛

ناگدننک تعیب  دادعت  هتکن 780 

دوشیمن تفای  ادخ  زج  يدوبعم  نیمز  رسارس  رد  و  دنسریم ، رفن  رازه  هد  هب  ناگدننک  تعیب  ِدادعت  هّکم  رد  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
(1015 ...«.) دنریگیم شتآ  لطاب ، ياهدوبعم  همه  و 

ترضح هبطخ  نیلّوا  هتکن 781 

اعد زا  سپ  دروآیم و  ياج  هب  میهاربا  ماقم  هب  تشپ  هبعک و  هب  ور  زامن  تعکر  ود  دوشیم . مارحلا  دجسم  دراو  دوعوم  ِزور  رد  ترضح 
. دـناوخیم ار  دوخ  یخیرات  هبطخ  نیتسخن  هدرک و  ناـیناهج  هب  ور  دوسـالا  رجح  رب  هیکت  اـب  هتفر و  هبعک  کـیدزن  هب  دـنوادخ  هاـگرد  هب 

يرای امش -  زا  دنوادخ -  يارب  ام  مدرم ! يا  دیامرفیم : نینچ  شنادناخ  مرکا و  ربمایپ  ناتسآ  رب  تاولص  مالس و  دمح و  زا  سپ  ترضح 
و  ) نیرتراوازـس میتـسه و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصیفطصم  دّـمحم  ناـتربمایپ  ِنادـناخ  اـم  يرآ ، دـنک ؟ يراـی  ارم  هـک  تـسیک  میبـلطیم و 
میوا و هب  تبسن  مدرم  نیرتراوازـس  نم  دنک  وگتفگ  ثحب و  مدآ  اب  هطبار  رد  نم  اب  سک  ره  ناشیا . ادخ و  هب  تبـسن  مدرم  نیرتکیدزن )
. متـسه یلوا  مدرم  رگید  زا  مادک  ره  هب  هک  دنوادخ  ِباتک  ناربمایپ و  رگید  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  میهاربا و  حون و  هب  عجار  روط  نیمه 

ناـیناهج رب  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  تسا : هدوـمرفن  شباـتک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  رگم 
هدـیزگرب حون و  هریخذ  مدآ و  هدـنامزاب  نم  ( 1016 .) تساناد اونـش و  دنوادخ  دنرگید و  یـضعب  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  ینادناخ  دـیزگرب ،

مدرم نیرتراوازس  نم  دنک ، وگتفگ  ثحب و  نم  اب  ادخ  لوسر  ّتنس  هرابرد  سک  ره  ... متسه مالسلا  مهیلعدّمحم  ِدوجو  هراصع  میهاربا و 
لاعتم و دنوادخ  قح  هب  دناسرب ، نابیاغ  هب  هک  مهدیم  مسق  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  وا  دونشیم ، ارم  مالک  زورما  هک  ره  متسه . نآ  هب  تبـسن 
ار ام  امـش  مراد . امـش  ندرگ  رب  ار  ادخ  لوسر  يدنواشیوخ  قح  هک  دـینک ) ور  ام  هب   ) مهاوخیم امـش  زا  مدوخ ، قح  شایمارگ و  لوسر 

هتشاد رظن  رد  ام  هرابرد  ار  ادخ  دیسرتب و  ادخ  زا  .... دنتـسب غورد  ام  هب  لطاب  لها  هک  دینک  تیامح  دننکیم ، ملظ  ام  هب  هک  اهنآ  لباقم  رد 
دنلب نامسآ  هب  ار  ناشیاهتسد  ترـضح  سپـس  ( 1017 .) دنک يرای  ار  امـش  لاعتم  دـنوادخ  ات  دـینک  نامیرای  دـینکن . راوخ  ار  ام  دیـشاب .

(1018 «) ءوّسلا فِشکی  َو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْضُملا  ُبیجی  نَّمَا  : » درادیم هضرع  یهلا  ِهاگرد  هب  ار  هیآ  نیا  عّرضت ، اعد و  اب  هدرک و 

نخس نیتسخن  هتکن 782 

سپ فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  هک  ینخـس  نیتسخن  : » دنکیم لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هللا  همحرقودص  موحرم 
هکنیا رگم  دنکیمن  مالـس  وا  رب  سک  چیه  سپـس  متـسه . امـش  رب  ادخ  هفیلخ  تجح و  هَّللا و  ۀیقب  نم  تسا : نیا  دیامرفیم  دوخ  مایق  زا 

(1019 «.) ادخ ِنیمز  رد  ادخ  ماوداب ) هریخذ   ) هیقب يا  وت  رب  مالس  هضرا ؛ یف  هَّللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  : » دیوگیم

ناگتشرف ِدورف  هتکن 783 
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هب ردـب  رد  يرفن  رازه  جـنپ  هورگ  تروص  هب  هک  یناگتـشرف  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  هک  یماگنه  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1020 «.) دمآ دنهاوخ  دورف  دندمآ ، ربمایپ  يرای 

روهظ ِرصع  رد  تکرب  هتکن 784 

، وا ییاورنامرف  هیاس  رد  مدرم  هک : نیا  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  یفلتخم  تایاور  زین  روهظ  ماـگنه  اـهناسنا  ِيورین  رمع و  رد  تکرب  هراـبرد 
و ( 1021) ددرگیم درم  لـهچ  يورین  اـب  ربارب  ترـضح ، نایعیـش  زا  کـی  ره  ِيورین  ناوت و  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ، دـنهاوخ  زارد  يرمع 

(1022 .) دندرگیم نهآ  ِياههراپ  دننام  نانمؤم ،

تعیب هتکن 785 

تعیب وا  اب  دیامرفیم ...« : نینچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِنارای  ِتعیب  ِفصو  رد  ینالوط ، یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
یسک هناخ  هب  دننزن ، همطل  یسک  ِيوربآ  هب  دنزیرن ، قحان  هب  ار  یسک  ِنوخ  دنهدن ، مانـشد  ار  یناملـسم  دننکن ، يدزد  زگره  هک  دننکیم 

دنرادن نیقی  هک  يزیچ  ِدروم  رد  دـنروخن ، ار  میتی  ِلام  دـننکن ، هریخذ  وج  مدـنگ و  هرقن و  الط و  دـننزن ، قحان  هب  ار  یـسک  دـنربن ، موجه 
یـسک رب  ار  هار  دنرواین ، دورف  رـس  رز  میـس و  ِربارب  رد  دنـشوپن ، زخ  ریرح  دنروخن ، بورـشم  دننکن ، بارخ  ار  يدجـسم  دنهدن ، یهاوگ 

يدـیلپ زا  یکاپ و  ِرادـفرط  دـننک ، تعانق  مک  هب  دـننکن ، راـبنا  ار  یکاروخ  دـنیارگن ، يزاـب  سنجمه  درگ  دـننکن ، نمااـن  ار  هار  دـندنبن ،
ّقح ادـخ  هار  رد  دـنزاس ، دوخ  ياّکتم  ار  كاخ  دنـشوپب ، نشخ  ِياههماج  دـنراد ، زاب  اهیتشز  زا  دـنهد ، نامرف  یکین  هب  دنـشاب ، نازیرگ 
اهنآ بکرم  دننام  یبکرم  دنشوپب ، اهنآ  هماج  لثم  ياهماج  دورب ، اهنآ  ِهار  زا  هک : دنکیم  دّهعت  دوخ  ّقح  رد  زین  وا  دننک و ،... ادا  ار  داهج 

زا رپ  هک  نانچ  نآ  دنک ، تلادع  زا  رپ  ادخ  يرای  هب  ار  نیمز  دشاب ، عناق  یـضار و  مک  هب  دشاب ، دنهاوخیم  اهنآ  هک  نانچ  نآ  دوش ، راوس 
(1023 ... .) دنکن و رایتخا  نابهگن  نابرد و  دوخ  يارب  دنتسرپب ، تسا  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  ادخ  تسا ، هدش  متس 

روهظ ِرصع  رد  يزاین  یب  هتکن 786 

یلو دـننک ، قافنا  وکین  ياهویـش  هب  دـنراد  تسد  رد  هچ  نآ  زا  هدـش  هداد  هزاجا  ام  نایعیـش  همه  هب  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
ياهجنگ هک  تساهجنگ  نابحاص  رب  دنکیم ، مارح  ار  يزودنا  تورث  نازودـنا  تورث  همه  رب  دـنک  مایق  مالـسلا  هیلعام  مئاق  هک  یماگنه 

(1024 .) دوش جرخ  یمومع  ِيزاینیب  ِهار  رد  ات  دنروایب  وا  شیپ  ار  دوخ 

یهدب ِتخادرپ  هتکن 787 

تخادرپ ار  وا  ِیهدب  هکنآ  رگم  دنام  دهاوخن  یناملـسم  يارب  يراکهدـب  يدـهم ... تموکح  رد  : »... دـندومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
رگم دوشیمن  هتـشک  یـسک  دـنادرگ . دـهاوخزاب  قح  بحاص  هب  ار  نآ  دـشاب  هک  سک  ره  هّمذ  ندرگ و  هب  یّقح  هملظم و  دومن . دـهاوخ 

دومن و دهاوخ  تخادرپ  ترـضح  نآ  ار  وا  ياهیهدب  هکنیا  رگم  دش  دـهاوخن  هتـشک  یـسک  چـیه  تخادرپ . دـهاوخ  ار  نآ  هید  هکنیا 
ملظ و زا  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  نامه  هب  دنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  ات  درک  دـهاوخ  هرادا  هعماج  دارفا  ریاس  دـننامه  ار  شاهداوناخ 

(1025 ...«.) دشاب هدش  رپ  دادیب 

یناگمه ملع  تمکح و  هتکن 788 
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ِّتنـس ادـخ و  باـتک  اـب  اـههناخ  رد  ناـنز  هک  اـجنآ  اـت  دـنزومایب ، ملع  تمکح و  مدرم ، همه  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  تموـکح  ِناـمز  رد 
(1026 .) دننک تواضق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

مالسلا هیلعترضح  ِیشکرکشل  هتکن 789 

هب رکـشل  نآ  هک  نیمه  دیامرفیم ، مازعا  هینطنطـسق  حتف  ِروظنم  هب  ار  يرکـشل  : » دندومرف روهظ  زا  دـعب  ِعیاقو  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
اهنیا رگا  دـنیوگیم : دـنیبب  ار  اهنآ  ناـیمور  هک  یتقو  دـنوریم . هار  بآ  يور  رب  دنـسیونیم و  يزیچ  دوخ  ياـپ  فک  رب  دندیـسر ، اـیرد 
مکح دنتساوخ ، هک  هچ  ره  هدش و  دراو  اهنآ  هدرک و  زاب  اهنآ  يور  رب  ار  رهش  ياههزاورد  تقو  نآ  تسیک ؟ وا  دوخ  دنتسه ، وا  باحـصا 

(1027 «.) دننکیم

یمومع ِتلادع  هتکن 790 

راذگاو دارفا  هب  اوران  هب  اهتموکح  هک  ییاهنیمز  عیاطق و  دنکیم ، هرداصم  ار  عورـشمان  لاوما  یمومع ، تلادـع  داجیا  يارب  ترـضح ،
ار لاملا  تیب  هب  ییرمان  ياـهبقن  دـنکیم و  هاـتوک  یمومع  لاوما  زا  ار  ناراوخمارح  تسد  ( 1028 .) دنادرگیمرب لاملا  تیب  هب  دـناهدرک ،
هتسب و دنوریم  ادخ  هناخ  ِیّبحتـسم  ترایز  هب  هک  يدارفا  رب  ار  هار  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  تلادع ، يارجا  رد  ( 1029 .) دنکیم دودسم 

(1030 .) دهدیم رارق  تیولوا  رد  ار  بجاو  ِّجح 

يرورض ریغ  ِتانیئزت  هتکن 791 

تارییغت مارحلا  دجـسم  ربمایپ و  مرح  رد  ( 1031 .) دزاسیم كاپ  يرورض  ریغ  ِتانیئزت  زا  ار  دجاسم  ددنـسپیمن و  ار  ییامندجـسم  هویش 
فـشک دراد ، راـیتخا  رد  هک  ینیون  نیزاوم  اـهرایعم و  اـب  دریگیم و  شیپ  ار  يدوواد  هویـش  تواـضق ، رد  دراذـگیم . ءارجا  هب  ار  یّمهم 

(1032 .) دنکیمن افتکا  دنگوس  هنیب و  ینعی  هتشذگ ، ییاضق  هویش  هب  اهنت  دنکیم و  تقیقح 

قح هب  تواضق  هتکن 792 

، هدش عقاو  هیکاطنا  رد  هک  يراغ  زا  ار  ینامـسآ  ياهباتک  ِریاس  تاروت و  درک ، مایق  تیب  لها  مئاق  هک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
دهاوخ تواضق  نآرق  اب  نآرق  لها  ِنیب  روبز و  اب  روبز  ِلها  ِنیب  لیجنا ، اب  لیجنا  لها  نیب  تاروت ، اب  تاروت  لها  ِنیب  دیامنیم ، جارختـسا 

(1033 .) درک

نآرق ِزومر  هتکن 793 

. دیاشگیم مدرم  رب  ار  تفرعم  تمکح و  ِياهرد  هتخاس و  راکـشآ  ار  هدنام  ناهنپ  مدرم  رب  هک  يزومر  یناهنپ و  ِرارـسا  نآرق ، ِریـسفت  رد 
(1034 .) دزاسیم راکشآ  مدرم  رب  ار  نآ  تایآ  ناهنپ  زراب و  قیداصم  نآرق و  لیوأت 

ینامسآ ِتیاده  هتکن 794 

ینامـسآ ِتیاده  هب  ار  یناسفن  ِياهشهاوخ  دـنک ، روهظ  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  نوچ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
ِعبات ار  نآرق  هکنآ  زا  سپ  دـنک ، نآرق  ِوریپ  ار  راکفا  ارآ و  دنـشاب . هدـنادرگزاب  سفن  ِياوه  هب  ار  يراگتـسر  هکنآ  زا  سپ  دـنادرگزاب ،
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نـالوؤسم و وا  تـسا ، يزورما  ياـهتموکح  نادـناخ  زا  ریغ  هـک  درک  دـهاوخ  تموـکح  امـش  رب  یـسک  دنـشاب ... هدـنادرگ  دوـخ  يأر 
شور هک  داد  دـهاوخ  ناشن  امـش  هب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  سپ  داد ... دـهاوخ  رفیک  ناشدـب  لاـمعا  رب  ار  نارازگراـک 

(1035 «.) تخاس دهاوخ  هدنز  هدنام ، كورتم  تنس  باتک و  زا  هک  ار  هچنآ  تسا و  هنوگچ  تموکح  رد  هنالداع 

روهظ ِماگنه  رد  ترضح  ّنس  هتکن 795 

یتخس و ِماگنه  هب  تسا ؛ ربتـس  تخـس و  لیئارـسا  ینب  ِنادرم  نانوچ  شَمادنا  تسا ؛ نم  ِنادنزرف  زا  وا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هراپ نوچ  شتروص  دیامنیم ؛ هلاس  لهچ  ِدرم  نوچ  شاهفایق  دراد ؛ تهابـش  اهبرع  هب  شاهرهچ  ِگنر  دـنکیم ؛ مایق  نم  ِتّما  ِيراتفرگ 

(1036 ... «.) دوش متس  ملظ و  زا  هدنکآ  هک  هاگ  نآ  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دشخردیم ؛ هام 

ترضح ِتواضق  هتکن 796 

(1037 «.) دنک تواضق  عقاو ) نطاب و  بسحرب  ( ؛ دواد ترضح  ِدننام  مدرم  ِنیب  وا  دندومرف ...« : مالسلا  هیلعقداص  ماما 

! دنکیمن هاوگ  هبلاطم  هتکن 797 

دنکیم و يرواد  نامیلس  دواد و  ترضح  ِياهيرواد  ِساسا  رب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1038 «.) دنکیمن لیلد  هاوگ و  هبلاطم 

! تسین هوشر  هتکن 798 

(1039 «.) درادن هار  هوشر  شمکح  رد  دندومرف ...« : روهظ  ِماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تالاوحا  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

روهظ ِرصع  رد  هافر  هتکن 799 

دهاوخ راتفر  تلادع  هب  دنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  ِترـضح  هک  یماگنه  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد 
دوخ ِياههنیجنگ  نیمز  ماگنه  نآ  رد  درک و  دهاوخ  يرواد  مدرم  ِنایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  دواد و  ِترـضح  ِمکح  هب  و  دومن ...
ادـیپ ییاـج  دوخ ، تاّربـم  تاقدـص و  يارب  ناـسنا  ناـمز ، نآ  رد  داتـسرف . دـهاوخ  نوریب  ار  دوخ  ِتاـکرب  تخاـس و  دـهاوخ  راکـشآ  ار 

، یپایپ ِياـهناراب  اـهتمعن ، روفو  لاـم ، ِترثک  زا  نخـس  تاـیاور ، رد  ( 1040 .) دریگیم ارف  ار  ناـنمؤم  هـمه  يزاـین ، یب  اریز  دـنکیمن ،
نید ِيادا  نیضورقم و  ِمامت  ِضرق  ِيادا  نتفاین ، ندرک و  بلط  ِجنر  زا  یگدوسآ  ( 1041 ،) یگدنز ِنیگنس  ِياهراب  زا  ییاهر  يرابکبس و 

(1043 .) تساهیبارخ همه  يدابآ  و  ( 1042 ،) نید ِنابحاص  مامت 

ترضح ِرصع  رد  اهزور  هتکن 800 

وا راگزور  رد  زور  کی  رادقم  هک  ددرگب ، رتمارآ  هک  دـهدیم  نامرف  نودرگ  خرچ  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  نارود  رد  دـنوادخ 
(1044 .) تسام ِياهلاس  زا  لاس  هد  رادقم  هب  یلاس  ره  هام و  هد  رادقم  هب  یهام  ره  و  تسام . ياهزور  زا  زور  هد  لداعم 

كورتم ِتّنس  يایحا  هتکن 801 
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(1045 «.) درک دهاوخ  هدنز  هدنام ، كورتم  ّتنس  باتک و  زا  ار  هچنآ  وا  : » دندومرف مالسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

اهتعدب ِيدوبان  هتکن 802 

نیب زا  ار  اهیهارمگ  دزاسیم و  دوبان  ار  اهتعدـب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هلیـسو  هب  دـنوادخ  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
(1046 «.) دنکیم هدنز  ار  اهّتنس  دربیم و 

نیمز ِيایحا  هتکن 803 

راکـشآ وا  ِتسد  هب  ار  نید  دنادرگیم ، هدنز  ار  هدرم  ِنیمز  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هلیـسو  هب  دنوادخ  : » دندومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
(1047 «.) دنرادن شوخ  ناکرشم  هچرگ  دیامن ، قاقحا  ار  قح  و  هدومن ،

تّنس تعدب و  هتکن 804 

زج دنامیمن  یتّنـس  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  هکنیا  زج  دنامیمن  یتعدـب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1048 «.) درادیم اپرب  ار  نآ  هکنیا 

نید ییحم  هتکن 805 

وزرآ دروم  نآ  تسا  اجک  هلها ؛ نیدـلا و  ملاعم  ییحم  نیا  هدودـح ، باتکلا و  ءایحال  لـموملا  نیا  : » میناوخیم هبدـن  ِفیرـش  ِياـعد  رد 
»؟ نید لها  نید و  ياههناشن  هدننک  هدنز  تسا  اجک  نآ ؟ ِدودح  نآرق و  باتک  ندرک  هدنز  يارب 

ربمایپ هریس  اب  راتفر  هتکن 806 

رد دنکیم و  راتفر  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  هریس  اب  مدرم  ِنایم  رد  : » دندومرف مالسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1049 «.) دهدیم ماجنا  ار  وا  ِشور  هار و  اهنآ  ِنایم 

هویش هریس و  هتکن 807 

هویـش دنکیم و  يوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  شّدج  هریـس  زا  : » دندومرف مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1050 «.) تسا مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نوچمه  شایگدنز 

هزات يرما  هتکن 808 

مالسا ِردص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نانچ  دروآیم ، هزات  يرما  دنک  مایق  مئاق  هک  ینامز  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1051 «.) دروآ هزات  يرما 

روهظ ِماگنه  ِعضو  هتکن 809 

یتّما زگره  هک  دنوش  رادروخرب  تمعن  زا  نانچ  نم  ِتّما  مالسلا  هیلعرصع  ماما  روهظ  ِنامز  رد  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
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سک ره  دوش . هوبنا  لاوما ، درادن و  غیرد  نانآ  زا  ار  زیچ  چیه  دهد و  لوصحم  نیمز  ِرـساترس  دشاب ، هدـشن  رادروخرب  تمعن  زا  نانچ  نآ 
(1052 !«) ریگب دیوگیم  گنرد  یب  وا  هد ، یلام  نم  هب  دیوگب  دیآ و  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِدزن 

يراوخابر ِنتفر  نیب  زا  هتکن 810 

(1053 «.) دوریم نیب  زا  يراوخابر  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِتلود  رد  : » دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

دالب ِيدابآ  هتکن 811 

دابآ ار  اهرهـش  هک  دـهدیم  نامرف  دـالب  ِیماـمت  رد  دوخ  ِنارازگراـک  هب   » مالـسلا هیلعرـصع  ماـما  هک  دـندومرف  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(1054 «.) دنزاس

مکحم ِياهلد  هتکن 812 

نهآ ِياههراپ  نوچ  ار  ناشیاه  لد  دیادزب و  ام  نایعیـش  زا  ار  تفآ  ادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
(1055 «.) دزاس راوتسا ) )

نیمز یمّرخ  هتکن 813 

(1056 «.) دوشیم زبسرس  مرخ و  دابآ ، فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  هلیسو  هب  نیمز  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

نیمز ِيدابآ  هتکن 814 

رد دوشیم و  جارختسا  راکشآ و  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ِتموکح  رد  ینیمز  ریز  ياهجنگ  نداعم و  ِمامت  : » دندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(1057 «.) دوشیم دابآ  ترضح  نآ  هلیسو  هب  هک  نآ  رگم  دنامیمن ، یقاب  ياهبورخم  نیمز  ِيور 

تکرب یناوارف و  هتکن 815 

(1058 «.) دنوشیم ناوارف  اهماد  دنایوریم و  ار  دوخ  تاتابن  همه  نیمز  : » روهظ نامز  رد  دندومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

تکرب ناراب و  هتکن 816 

هاگن لد  رد  ار  یندییور  چیه  نیمز  دهد و  ناوارف  ناراب  نامسآ ، ترضح ، نآ  ِروهظ  ِماگنه  هب  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
(1059 «.) درادیمن

شرامش ِنودب  میسقت  هتکن 817 

(1060 «.) دنکیم میسقت  دیامن ، شرامش  هک  نآ  ِنودب  ار  لاوما  : » ترضح نآ  روهظ ، نامز  رد  دندومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

بصغ ِتشگرب  هتکن 818 
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رد دوخ  ِتیکلام  رد  روج  ِماّکح  نارادمامز و  هک  ییاهنیمز  هعطق  دنک ، مایق  ام  مئاق  هکینامز  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
(1061 «.) دوریم نیب  زا  دناهدرک  راذگاو  ای  هدروآ و 

مایق ِماگنه  هتکن 819 

ِنایم هک  دنکیم  تیوقت  ار  ام  نایعیـش  مشچ  شوگ و  نانچنآ  دنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
تسا شیوخ  ِناکم  رد  وا  هکیلاح  رد  دنیبیم  ار  وا  دونشیم و  ار  شنخـس  دیوگیم و  نخـس  اهنآ  اب  دوب . دهاوخن  ناسرهمان  مئاق  اهنآ و 

(1062 «.) رگید طاقن  رد  اهنآ  و 

مایق ِنامز  نمؤم و  هتکن 820 

یـسک نینچمه ، دنیبیم ، برغم  رد  ار  دوخ  ِردارب  تسا ، قرـشم  رد  هکیلاح  رد  مئاق  ِنامز  رد  نمؤم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1063 «.) دنیبیم قرشم  رد  ار  شردارب  تسا ، برغم  رد  هک 

داسف زا  دعب  حالصا  هتکن 821 

هک نآ  زا  سپ  ار  تّما  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ترـضح  هلیـسو  هب  دنوادخ  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
(1064 «.) دنکیم حالصا  دناهدش ، هابت 

روهظ ِعیاقو  زا  هتکن 822 

يور تعاـطا  تداـبع و  هب  مدرم  دوریم ، نیب  زا  يراوخاـبر  یلکلا و  ِتابورـشم  عورـشمان ، ِطـباور  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(1065 «.) دننامیم یقاب  حلاص  ِدارفا  دنوشیم و  دوبان  رورش  ِنامدرم  دننکیم ، تیاعر  یبوخ  هب  ار  اهتناما  دنروآیم ،

مدرم نیب  ِتاواسم  هتکن 823 

نامـسآ و ِنانکاس  فیرّـشلا . ...  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِندمآ  هب  مهدیم  هدژم  ار  امـش  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
ینعی حیحص  ِروط  هب  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  يدرم  دنکیم . میسقت  حیحص  ِروط  هب  ار  اههیامرس  وا  دنتسه . یضار  وا  زا  نیمز 

(1066 «.) دنکیم میسقت  مدرم  ِنایم  تاواسم  هب  ینعی  دومرف : هچ ؟

مالسلا هیلعرضخ  ترضح  هتکن 824 

هب هن  دینادرگ و  ینالوط  شتلاسر  رطاخ  هب  هن  ار  رضخ »  » ادخ حلاص  هدنب  نآ  رمع  دنوادخ  اّما  هک ...«  دناهدروآ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
ِرطاخ هب  هن  دـنک و  خـسن  ار  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  تعیرـش  وا ، تعیرـش  وا  هلیـسو  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  دـنک و  لزان  ودـب  هک  یباتک  رطاخ 

ِرمع دوب  هدومرف  هدارا  هک  لیلد  نادب  هکلب  دوب ، هتخاس  بجاو  وا  رب  ادخ  هک  یتعاط  رطاخ  هب  هن  دنیامن و  ادتقا  ودـب  شناگدـنب  هک  یتماما 
دنهاوخ لاکـشا  داریا و  وا  رمع  ِلوط  رب  شَناگدـنب  هک  تسنادیم  دزاس و  ینالوط  رایـسب  وا  تبیغ  نارود  رد  ار  مالـسلا  هیلعمئاـق  ِیمارگ 

هیبشت نادب  مالسلا  هیلعمئاق  رمع  دوش و  لالدتسا  نادب  هک  تخاس  ینالوط  ار  رـضخ »  » شیوخ ِحلاص  هدنب  نیا  ِرمع  تهج  نیمه  هب  دومن ،
(1067 .) ددرگ لطاب  ناشیدنا  دب  نانمشد و  داریا  لاکشا و  هلیسو  نیدب  ددرگ و 
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مالسلا هیلعرضخ  ترضح  هتکن 825 

، دوریمن ایند  زا  روص  ندش  هدیمد  ات  تسا و  هدنز  وا  دروخ ، تایح  بآ  زا  مالسلا  هیلعرـضخ  ِترـضح  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
همه دنکیم و  تکرـش  ّجـح  مسارم  رد  وا  مینیبیمن ، ار  شدوخ  میونـشیم و  ار  شیادـص  ام  دـنکیم ، مالـس  ام  رب  دـیآیم و  ام  شیپ  وا 

رد وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیوگیم . نیمآ  نانمؤم  ِياعد  يارب  دتـسیایم و  تافرع  نیمزرـس  رد  هفرع  زور  رد  دـهدیم ، ماجنا  ار  کسانم 
هک دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  ( 1068 .) دوشیم سنا  هب  لیدبت  شتـشحو  وا ، هلیـسو  هب  دنکیم و  تبرغ  عفر  ام  مئاق  زا  تبیغ ، نامز 

ِنامرف هب  روما  قتف  قتر و  دنتسه و  مالسلا  هیلعهَّللا  ۀیقب  ترضح  ِرضحم  رد  هراومه  هک  تسا  يرفن  یس  ءزج  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح 
(1069 .) تساهنآ ِتسد  رد  ترضح  نآ 

هنیکس ِتوبات  هتکن 826 

نآ ِهارمه  دوشیم و  هدروآ  نوریب  نیطسلف ) رد   ) هیربط هچایرد  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هلیـسو  هب  هنیکـس  توبات  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
فّرـشم مالـسا  هب  یگمه  دـننیبب  ار  نآ  نایدوهی  هک  یماگنه  دوشیم . هتـشاذگ  وا ، ِربارب  رد  سّدـقملا  تیب  رد  هدـیدرگ ، لمح  ترـضح 

ار هچ  نآ  هک  تـسا  لـقن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  ( 1070 .) دنروآیمن مالـسا  هک  كدنا  يدادـعت  زج  هب  دـنوشیم ،
زا عاس  هد  نوراه و  يابق  یـسوم و  ياصع  حاولا و  زین  تسا و  دوجوم  توباـت  نآ  رد  دناهتـشاذگ ، راـگدای  هب  نوراـه  یـسوم و  نادـناخ 
هاگ نآ  دشابیم . نآ  رد  دناهدرک ، هریخذ  دوخ  ِناگدنیآ  يارب  لییارـساینب ، هک  ینایرب  ِياهغرم  دمآ و  دورف  لییارـسا  ینب  رب  هک  ییاذـغ 

هدمآ هیآ 247  هرقب ، هکرابم  هروس  رد  ( 1071 .) دناهدرک نینچ  زین  وا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دیاشگیم ، ار  اهرهش  توبات ، نآ  کمک  هب 
َّنِإ ُۀَِکئاَلَْملا  ُُهلِمَْحت  َنوُراَه  ُلآَو  یَسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀیَِقبَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ْمُکِیتْأی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀیآ  َّنِإ  ْمُهِیبَن  ْمَُهل  َلاَقَو  : » تسا

هدام زا  قودنـص . زا  تسا  ترابع  توبات  دـسیونیم : نازیملا  ریـسفت  رد  هللا  همحرییابطابط  هماـّلع  َنِینِمُْؤم ؛ ُْمتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀـیَآل  َکـِلَذ  ِیف 
هدام زا  هنیکس » . » تسا هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  دوشیم ، هعجارم  قودنص  هب  یپ  رد  یپ  هک  نیا  تبـسانم  هب  تسا و  عوجر  ِيانعم  هب  بوی » »

شمارآ رارقتـسا و  دوخ  هدارا  مزع و  رد  ناسنا  ینعی  دوشیم . لامعتـسا  لد  شمارآ  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  شمارآ  ِياـنعم  هب  نوکـس » »
ترـضح هک  تسا  یقودنـص  هنیکـس ، توباـت  تسا : هدـمآ  ادـخهد  هماـن  تغل  رد  ( 1072 .) دـهدن هار  دوخ  هب  یبارطـضا  دـشاب و  هتـشاد 

. دوب طاریق  هس  مدق و  ود  شعافترا  ضرع و  طاریق و  ُهن  مدق و  هس  نآ  ِلوط  تخاس . میطش  بوچ  زا  یلاعت ، قح  ِرما  هب  مالسلا  هیلعیسوم 
، اههناخ نیرخآ  دوب ، نآ  رد  زبس  دـجربز  زا  ياهناخ  يربمغیپ  ره  ددـع  هب  هک  دوب  یتوبات  نآ  درک . هدیـشوپ  الط  هب  ار  شَنوردـنا  نوریب و 

(1073 .) دناهتفگ مه  دهع » توبات   » و تداهش » توبات   » ار توبات  نآ  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصتلاسر  ترضح  هناخ 

لطاب ِتلود  ِنتفر  نیب  زا  هتکن 827 

(1074 «.) دوریم نیب  زا  یلطاب  ِتلود  ره  دنک ، مایق  مئاق ، هک  یماگنه  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

یمالسا ِتموکح  طقف  هتکن 828 

(1075 «.) دوب دهاوخن  یمالسا  ِتموکح  زج  یتموکح ، روهظ ] ِماگنه   ] زور نآ  رد  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  نییآ  ِيریگارف  هتکن 829 

دیـسر و دهاوخ  دـسریم ، زور  بش و  هک  ياهطقن  ره  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ِنییآ  دـیدرت  ِنودـب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
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(1076 «.) دنامیمن نیمز  يور  كرش  زا  يرثا  رگید 

مالسلا هیلعيدهم  ِتلود  هتکن 830 

(1077 «.) دَناوخ ارف  ار  ناهج  برغ  قرش و  فیرّشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِتلود  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

نانمشد ِنتفر  نیب  زا  هتکن 831 

(1078 «.) ددرگ یضار  ادخ  ات  دشکیم  ار  ادخ  ِنانمشد   » مالسلا هیلعرصع  ماما  هک  دندومرف  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

تّوبن دیحوت و  ِرما  ِيریگارف  هتکن 832 

هک نآ  رگم  دـنامیمن ، یقاب  ینیمز  دـنک ، مایق  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  هک  یماـگنه  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(1079 «.) دوشیم نکفا  نینط  نآ  رد  هَّللا  لوسر  ادّمحم  نا  دهشا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  ِگنابلگ 

روهظ زا  شیپ  ِتایونعم  هتکن 833 

لوسر تسا . نامزلا  رخآ  ِزراب  ياهیگژیو  زا  يرهم  یب  یناسنا و  فطاوع  يدرـس  یتسود و  يدـنواشیوخ ، هداوناخ ، ِناـینب  ندـش  تسس 
ناتسدریز و هب  نارتگرزب  راگزور ، نآ  رد  درادیم : نایب  نینچ  یفطاع  رظن  زا  ار  راگزور  نآ  تیعـضو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ 

ترضح نآ  زین  ( 1080 .) دهدیم مایق  نذا  وا  هب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دیامنیمن . مّحرت  فیعـض  رب  يوق  دننکیمن و  محر  نارتکچوک 
هب ار  نانآ  دـنک و  هعجارم  دوخ  ناگتـسب  ماوقا و  هب  رقف  تّدـش  زا  يدرم  هک  دـسر  ارف  ینامز  هک  نآ  ات  دوشیمن  اپ  رب  تمایق  دـنیامرفیم :
هب ار  وا  دبلطیم و  کمک  دوخ  هیاسمه  زا  هیاسمه  دـنهدیمن . وا  هب  يزیچ  یلو  دـننک ، کمک  وا  هب  هکلب  ات  دـهد  دـنگوس  يدـنواشیوخ 

ياهدرتسگ ِروط  هب  يراـب  دـنب و  یب  داـسف و  راـگزور  نآ  رد  ( 1081 .) دنکیمن شکمک  هیاسمه  یلو  دـهدیم ، دـنگوس  یگیاسمه  ّقح 
روهظ تقو  هچ  امـش  مئاق  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  هب  دـیوگیم : ملـسم  نب  دّـمحم  دـباییم . شرتسگ 

دننک افتکا  نادرم  هب  نادرم  هک  هاگ  نآ  دنوش . نادرم  هیبش  نانز  دننک و  نانز  هیبش  ار  دوخ  اهدرم  هک  یماگنه  دومرف : ماما  درک ؟ دـهاوخ 
(1082 .) نانز هب  نانز  و 

روهظ زا  سپ  تیونعم  هتکن 834 

زادـنانینط مالـسا  ِياوآ  اج  همه  رد  دـنروآیم و  يور  تیونعم  هب  ياهقباس  یب  هنوگ  هب  مدرم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِتموکح  رد 
امرگ امرس و  هک  نانچ  دنکیم ؛ هنخر  يرداچ  خوک و  هناخ ، ره  رد  مالسا  تایاور ، زا  یخرب  ریبعت  هب  دنکیم . یّلجت  بهذم  راثآ  تسا و 

زا مدرم  لابقتسا  دوب . دهاوخ  هقباس  یب  ینید ، ياهراعـش  رهاظم و  هب  مدرم  شریذپ  لابقتـسا و  یطیارـش ، نینچ  رد  دیامنیم . ذوفن  نآ  رد 
هدنیآ رد  هک  يدجاسم  یتح  ینونک و  دجاسم  دش و  دهاوخ  ریگمشچ  ( 1085) هعمج زامن  ( 1084 ،) تعامج زامن  ( 1083 ،) نآرق شزومآ 
زامن راب  هدزاود  دجسم ، کی  رد  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  تیاور  رد  هچ  نآ  ( 1086 .) دوب دهاوخن  نانآ  ِزاین  هدننک  فرطرب  دوشیم ، هتخاس 

مالسلا هیلعقداص  ماما  تسا . ینید  رهاظم  تیونعم و  هب  تبـسن  مدرم ، شریذپ  هزادنا  رب  ینـشور  لیلد  ( 1087 ،) دوشیم هدناوخ  تعامج 
زامن رد  تکرـش  يارب  هعمج  زور  رازگزامن  درف  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ لصّتم  هریح  ـالبرک و  هناـخدور  هب  هفوک  ِياـههناخ  : » دـیامرفیم

، ناگدـنب رد  ِياههنیک  ندـش  هدودز  زا  نخـس  تاـیاور ، ياهراـپ  ( 1088 «.) دـسریمن نادـب  یلو  دوـشیم ، ورزیت  یبـکرم  رب  راوـس  هعمج 
هرخالاب و  ( 1092) اهناسنا رد  يزاینیب  ندش  رادـیدپ  ( 1091 ،) عـمط صرح و  نتفر  نیب  زا  ( 1090 ،) نادساف نافرحنم و  حالصا  ( 1089)

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


تمظع وا  هلیسو  هب  دتسرفیم و  ار  مالسلا  هیلعيدهم  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا . هدمآ  نایم  هب  تیونعم  دشر 
(1093 .) دراد نابز  رب  هَّللا  الا  هلا  رکذ ال  هک  نآ  زج  تسین ، یکاخ  هرک  رب  یسک  راگزور  نآ  رد  دنادرگیم ... زاب  نید  هب  ار 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  ِفحصم  هتکن 835 

توالت تسه ، هک  نانچ  نآ  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  باـتک  دـنک ، ماـیق  مالـسلا  هیلعمئاـق  نوچ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
: دیامرفیم مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  فحـصم  هرابرد  و  ( 1094 «) دروآیم نوریب  هتـشون  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  هک  ار  ینآرق  دـنکیم و 

یلاعت كرابت و  يادـخ  باتک  نیا  دومرف : درک و  هضرع  مدرم  رب  ار  نآ  دـش ، غراف  نآرق  نتـشون  زا  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  هک  یماگنه  »
میراد یفحصم  ام  دنتفگ : مدرم  ماهدروآ . درگ  داتـسرف ، ورف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  رب  شیادخ  هک  نانچ  نآ  حول  ود  زا  ار  نآ  تسا ،

زا سپ  رگید  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  میرادـن . امـش  نآرق  هب  يزاین  رگید  دراد ، رب  رد  ار  ینآرق  تاـیآ  همه  هک 
ار نآ  امــش  اـت  مـنک  هـضرع  امــش  رب  ار  نآ  مدـش ، غراـف  نآ  نتــشون  زا  هـک  یماـگنه  متــشاد  هـفیظو  نـم  دـید ! دـیهاوخن  ار  نآ  زورما 

(1095 .) دیناوخب

متس ینکهشیر  هتکن 836 

نما اـههار  هدـش و  نک  هشیر  متـس  وا  ِناـمز  رد  دـنک و  تموکح  دـنک ، ماـیق  تلادـع  هب  مئاـق  نوچ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(1096 ... «.) ددرگیم

لوقع ِلیمکت  هتکن 837 

ار ناِشقالخا  هتخاس و  زکرمتم  ار  اهنآ  ِلوقع  دراذگیم و  ناگدنب  رس  رب  ار  شتـسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
دوشیم و افوکش  اههشیدنا  اهزغم و  فیرّـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  ِتاداشرا  تایانع و  ِيوترپ  رد  دناسریم . لامک  هب 

نیب زا  تـسا ، یعاـمتجا  ياـهيریگرد  زا  يرایــسب  أـشنم  هـک  یقـالخا  لـیاذر  اـهيرظن و  گــنت  اــهینیب ، هتوـک  ماــمت  هلیــسو  نیدــب 
(1097 «.) دوریم

ملع تمکح و  هتکن 838 

(1098 .) دنزومایب ملع  تمکح و  مدرم  همه  هب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِتلود  رد  دندومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

دابع بلق  رد  يزاینیب  هتکن 839 

يزاینیب ناگدنب  بلق  رد  دنوادخ  دنک ، مایق  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  هکینامز  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
(1099 «.) دنکفا

هنیکیب ِياهلد  هتکن 840 

(1100 .) دور نوریب  اههنیس  زا  اههنیک  دنک ... مایق  ام  مئاق  رگا  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

نامیا هضرع  هتکن 841 
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ار نآ  یتسار  هب  رگا  دـنکیم ، هضرع  تیب ) لها  ِنمـشد   ) یبصان ره  رب  ار  نامیا  دـنک ، ماـیق  مئاـق ، نوچ  دـندومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
(1101 .) دنزیم ار  شندرگ  دریذپن ، رگا  درذگیم و  وا  زا  دریذپب 

مالسلا هیلعماما  ِتردق  هتکن 842 

؟ يزاس گنهرف  اب  ای  نتـشک  اب  دننکیم ، رپ  داد  لدـع و  زا  ار  ناهج  یتردـق  هچ  اب  هادـف -  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  كرابم  دوجو 
. دـنک انـشآ  نید  ِگنهرف  اـب  ار  مدرم  اـت  تسناد  دجـسم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  كراـبم  دوجو  ِتموکح  هنیمز  میرک  نآرق 

لداع مدرم  روطچ  و  هیامرـس ، مادـک  اـب  اـّما  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  هادـف -  اـنحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  كراـبم  ِدوجو 
رد یناوارف  ِتالکـشم  دینیبیم  امـش  اّما  دنتـسین  هعیـش  نیمزرـس  نیا  ِمدرم  ِتیرثکا  رگم  میرادن ، یمالـسا  تموکح  نآلا  رگم  دـنوشیم ؟

تالکـشم و نیا  دـمآیمن . شیپ  یلکـشم  رگید  میدوب  لدـع  هنـشت  اـم  همه  رگا  تسیچ ؟ اهتیـصعم  نیا  دوشیم ، تفاـی  ّتلم  تلود و 
زا ار  ناهج  یتردق  هچ  اب  هادف -  انحاورا  رصع -  یلو  ترضح  كرابم  دوجو  تسیچ ؟ تسا  نآ  راتفرگ  ام  عمج  ًانایحا  هک  ییاهیگدولآ 
مدآ رگید  درایلیم  شـش  نآ  دنـشکب  ار  نآ  درایلیم  کـی  رگا  تسا  دراـیلیم  ناهج 7  مدرم  هک  نآلا  نتـشک ؟ اـب  دـننکیم ، رپ  داد  لدـع و 
مدآ هدـنام  یقاب  دراـیلیم  هس  دنـشکب  ار  دراـیلیم  دراـیلیم 4  تـفه  نـیا  زا  رگا  تـسا و  يزیرنوـخ  لوا  تـسا ، رورت  لوا  هزاـت  دـنوشیم ؟

ضرالا ءالمی   » دـنوشیم و زوریپ  ياهلیـسو  هچ  اب  هادـف -  انحاورا   - رـصع یلو  ترـضح  كراـبم  دوجو  تسین ، نکمم  زگره  دـنوشیم ؟
تقو نآ  دننکیم  مدآ  دـننکیم ، لقاع  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  لوا  هزجعم  گنهرف . مهف و  لدـع و  اب  ای  نتـشک ، اب  راشف ، اب  ًالدـعو » ًاطـسق 

(1102 .) تسا رورپ  لدع  لقاع ، هعماج  هک  تسا 

نید ِتمظع  هتکن 843 

زاـب نـید  هـب  ار  تـمظع  وا  هلیـسو  هـب  دتـسرفیم و  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دـنوادخ  : » دوـمرف هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر 
(1103 «.) دراد نابز  رب  هَّللا  الا  هلاال  رکذ  هک  نآ  زج  تسین ، یکاخ  هرک  رب  یسک  راگزور  نآ  رد  دنادرگیم ...

مالسلا هیلعترضح  ِتموکح  تیونعم و  هتکن 844 

زادـنا نینط  مالـسا  ِياوآ  اج  همه  رد  دـنروآیم و  يور  تیونعم  هب  ياهقباسیب  هنوگ  هب  مدرم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  رد 
امرگ امرس و  هک  نانچ  دنکیم ؛ هنخر  يرداچ  خوک و  هناخ ، ره  رد  مالسا  تایاور ، زا  یخرب  ِریبعت  هب  دنکیم . یّلجت  بهذم  ِراثآ  تسا و 

زا مدرم  ِلابقتسا  دوب . دهاوخ  هقباس  یب  ینید ، ِياهراعـش  رهاظم و  هب  مدرم  ِشریذپ  لابقتـسا و  یطیارـش ، نینچ  رد  دیامنیم . ذوفن  نآ  رد 
هدنیآ رد  هک  يدجاسم  یّتح  ینونک و  ِدجاسم  دش و  دهاوخ  ریگمشچ  ( 1106) هعمج زامن  ( 1105 ،) تعامج زامن  ( 1104 ،) نآرق شزومآ 
زامن راب  هدزاود  دجسم ، کی  رد  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  تیاور  رد  هچ  نآ  ( 1107 .) دوب دهاوخن  نانآ  ِزاین  هدننک  فرطرب  دوشیم ، هتخاس 

مالسلا هیلعقداص  ماما  تسا . ینید  ِرهاظم  تیونعم و  هب  تبـسن  مدرم ، شریذپ  هزادنا  رب  ینـشور  ِلیلد  ( 1108 ،) دوشیم هدناوخ  تعامج 
زامن رد  تکرـش  ِيارب  هعمج  زور  رازگزامن  ِدرف  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ لصّتم  هریح  ـالبرک و  هناـخدور  هب  هفوک  ِياـههناخ  : » دـیامرفیم

، ناگدـنب رد  اههنیک  ندـش  هدودز  زا  نخـس  تاـیاور ، زا  ياهراـپ  ( 1109 «.) دـسریمن نادـب  یلو  دوشیم ، ورزیت  یبَـکرم  رب  راوـس  هعمج 
هرخالاب و  ( 1113) اهناسنا رد  يزاین  یب  ندش  رادیدپ  ( 1112 ،) عمط صرح و  نتفر  نیب  زا  ( 1111 ،) نادساف نافرحنم و  حالصا  ( 1110)

. تسا هدمآ  نایم  هب  تیونعم  ِدشر 

روهظ ِرصع  رد  هتکن 845 
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رادمامز نامیکح ، هک  دش  دـهاوخ  لئان  تداعـس  هب  يزور  نآ  ایند  دـیوگیم  دراد . هلـضاف » هنیدـم   » هیرظن ِمان  هب  یفورعم  هیرظن  نوطالفا 
دهاوخن ار  تداعـس  ِيور  ایند  رگید ، ياهقبط  رد  نارادـمامز  دنتـسه و  هقبط  کی  رد  نامیکح  هک  یتقو  اـت  میکح . نارادـمامز ، دنـشاب و 

ِروهظ ِرـصع  ینعی  تسا ؛ لـماک  ِلدـع  هرود  هک  تسا  يرـصع  نآ  رـشب  ِتداعـس  هرود  مییوگیم  نایعیـش  صخـألاب  اهناملـسم  اـم  دـید .
، نآ رد  هک  تسا  ياهرود  ینعی  تسا ؛ لقع  تموکح  هرود  هک  تسا  نیا  شاهصّخشم  نیلّوا  هک  ياهرود  نآ  مالسلا . هیلعتجح  ترضح 

دعب هـمکحلا  سأــک  نوـقبغی  و  دــیامرفیم : هـک  دراد  رــصع  نآ  هراــبرد  يریبـعت  مالــسلا  هیلعنینمؤـملاریما  تـسین . هدرب  ریــسا و  مـلِع 
تمکح و ِماج  زج  تسا . تفرعم  تمکح و  ِماـج  دنـشونیم  هک  یماـج  ناـهاگماش  ناهاگحبـص و  مدرم  رـصع ، نآ  رد  ( 1114) حوبصلا
دراذگیم و رشب  ِدارفا  ِرس  رب  ار  دوخ  ِتسد  ادخ  تجح ، ترـضح  ِروهظ  ِرـصع  رد  هک  تسه  یفاک  رد  دنـشونیمن . يرگید  ِماج  تفرعم 

(1115 .) دوشیم دایز  مدرم  ِلقع 

مالسلا هیلعمئاق  رب  مالس  هتکن 846 

دنک ومن  دشر و  ام  يدهم  ِبلق  رد  شربمایپ  ِّتنـس  یلاعتيادخ و  ِباتک  هب  ملِع  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج 
لها ای  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دیوگب دیاب  دنیبب  ار  وا  دـنامب و  هچنانچ  امـش  زا  سک  ره  دـننک و  ومن  دـشر و  هجو  نیرتهب  هب  تاتابن  هک  نانچمه 

ُمـالَّسلا : » تسا نینچ  مالـسلا  هیلعمئاـق  رب  ندرک  مالـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  ۀـَلاسِّرلا .» ِعِضوم  َو  ملِعلا  ندـْعَم  َو  ِةَّوـُبّنلا  َو  ِۀَـمْحَّرلا  تیب 
(1116 «.) هِضْرَا یف  ِهَّللا  ۀیَقب  ای  َکیَلَع 

مچرپ زازتها  هتکن 847 

زا دوـمرفیم : دوـب و  ربـنم  رب  وا  هک  دـنکیم  تیاور  نینچ  مالـسلا  مهیلعنینمؤـملاریما  زا  شدادـجا  ءاـبآ و  زا  رقاـب و  ماـما  زا  دوراـجلاوبا 
يوق شیاه  هناش  ربتس و  شیاهاپ  خارف و  شاهنیس  یخرـس و  هب  لیامتم  ِدیفـس  شگنر  هک  دنک  روهظ  يدنزرف  نامّزلارخآ  رد  نم  ِنادنزرف 

ناهن و یکی  دراد ، مان  ود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لاخ  ِهباشم  يرگید  شتـسوپ و  ِگـنر  هب  یکی  تسا ، لاـخ  ود  شتـشپ  رد  تسا و 
دـنک و نابات  ار  برغم  ات  قرـشم  زا  دـیآرد  زازتها  هب  شمچرپ  نوچ  تسا و  دّـمحم  راکـشآ  ِمان  دـمحا و  ناهن ، ِمان  اـّما  راکـشآ ، يرگید 
ره دهد و  يو  هب  درم  لهچ  ِییاناوت  دنوادخ  ددرگ و  راوتـسا  نهآ  هراپ  نوچ  نآ ، ِتکرب  زا  نانمؤم  ِلد  دهن و  ناگدنب  ِرـس  رب  ار  شتـسد 

(1117 .) دنهد رگیدکی  هب  ار  هیلع -  هَّللا  تاولص  مئاق -  ِروهظ  هدژم  دنور و  مه  ِرادید  هب  و  دوش ، داش  دشاب  روگ  رد  هچ  رگ  ینمؤم 

مئاق ِتامالع  هتکن 848 

یلو تسا  يریپ  ِّنس  رد  هک  تسا  نیا  شاهناشن  دومرف : تسیچ ؟ امش  مئاق  ِتامالع  متفگ : مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دیوگ : يوره  تلصوبا 
بش و تشذگ  هب  هک  تسا  نآ  شرگید  هناشن  تسا و  نآ  زا  رتمک  ای  هلاس و  لهچ  درادنپیم  هدـننیب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ناوج  شرظنم 

(1118 .) دسر ارف  شلجا  هک  نآ  ات  دوشن  ریپ  زور 

هدننکادن ِيادن  هتکن 849 

ای تسا  صاخ  ِيادن  متفگ  دناوخیم . مان  هب  ار  مالسلا  هیلعمئاق  ياهدننک  ادن  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هرارز 
ار وا  هک  یلاح  رد  دنکیم  تفلاخم  وا  اب  یسک  هچ  سپ  متفگ  دونشیم . ار  نآ  دوخ  ِنابز  هب  درف  ره  تسا و  ماع  يادن  دومرف : ماع ؟ يادن 

(1119 .) درادیم او  کش  هب  ار  مدرم  دنکیم و  ادن  بش  ِرخآ  رد  دنکیمن و  اهر  ار  نانآ  سیلبا  دومرف : دنناوخیم ؟ مان  هب 
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روهظ ِعیاقو  زا  هتکن 850 

باتفآ نیا  زا  ام  ِرما  دومرف : دز و  الاب  ار  همیخ  ِفرط  کی  ماما  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  همیخ  رد  نم  دـیوگ : ناـبلا  نومیم 
 - هَّللا ۀنعل  سیلبا -  دربیم و  ار  وا  ِمان  تسا و  نالف  رسپ  نالف  ماما  هک  دنکیم  ادن  نامـسآ  زا  ياهدننک  ادن  دومرف : سپـس  تسا . رتنشور 

(1120 .) درک ادن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ِلوسر  رب  هبقع  بش  رد  هک  نانچمه  دنک  ادن  نیمز  زا  زین 

تقو ِناگدننک  نییعت  هتکن 851 

غورد تقو  ناگدـننک  نییعت  دـمآ : خـساپ  دوب ؟ دـهاوخ  یک  جرف  هک  مدیـسرپ  متـشون و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ياهمان  دـیوگ : یلعوبا 
(1121 .) دنیوگیم

نینرقلاوذ مالسلا و  هیلعماما  ِشور  هتکن 852 

ار وا  یلاعتيادخ  هک  دوب  یحلاص  هدنب  نینرقلاوذ  دومرفیم : هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ِلوسر  زا  دیوگ  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 
رب یتبرـض  ضوع  رد  اهنآ  یلو  داد  نامرف  یهلا  ِياوقت  هب  ار  اهنآ  دناوخ و  ارف  یلاعتيادخ  هب  ار  شَموق  وا  داد و  رارق  تّجح  شَناگدنب  رب 
هب دش و  ادیپ  سپـس  تسا . هدش  كاله  ای  هدرم  وا  دنتفگ  هک  ییاج  هب  ات  دش  بیاغ  اهنآ  ِناگدید  زا  ینامز  زین  وا  دـندز . وا  ِرـس  زا  یفرط 

يراک ره  هلیسو  درک و  ردتقم  نیمز  رد  ار  نینرقلاوذ  یلاعتيادخ  دندز . وا  رس  ِرگید  ِفرطرب  رگید  یتبرـض  اهنآ  تشگزاب و  شموق  ِدزن 
نیمز برغ  قرـش و  هب  ار  وا  دزاسیم و  يراج  ام  ِنادنزرف  زا  مئاق  رد  ار  وا  ِشور  یلاعتيادخ  دیـسر . قرـشم  برغم و  هب  وا  داد و  ودب  ار 

نآ رب  زین  وا  هک  نآ  زج  دشاب  هداهن  ماگ  نآ  رب  نینرقلاوذ  هک  دشابن  تشد  هوک و  زا  یعـضوم  رابنا و  بآ  چیه  هک  یتیاغ  هب  ات  دـناسریم 
دنکیم و يرای  دنکفایم  نمشد  ِلد  رد  هک  یـسرت  هطـساو  هب  ار  وا  دنک و  راکـشآ  وا  يارب  ار  نیمز  نداعم  اهجنگ و  دنوادخ  دهن و  ماگ 

(1122 .) دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دیامنیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

یگشیمه روضح  هتکن 853 

اهیتسپ و یلاعتيادخ  دوش  رمالابحاص  هب  یهتنم  اهراک  نوچ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  لضفم 
ار نآ  دـشاب  ییوم  شتـسد  فک  رد  رگا  امـش  زا  کـی  مادـک  دوش ، شتـسد  فـک  هلزنم  هب  وا  ِدزن  اـیند  دـنک و  ربارب  ار  نیمز  ياهيدـنلب 

(1123 (؟ دنیبیمن

روهظ رد  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  هتکن 854 

ار نآ  دوخ  ِتردـق  هب  نم  هک  تسا  تشهب  رد  یتـخرد  دومرف : دـنوادخ  تسیچ ؟ یبوط  ایادـخ ! راـب  تفگ : مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح 
لیبجنز ِمعط  شَمعط  روفاک و  ِدـننام  نآ  یکنُخ  تسا . مینـست  زا  شَبآ  ناوضر و  زا  شاهشیر  دراد و  هیاس  تشهب  همه  رب  نآ  ماهتـشاک و 
ترضح نک ! باریـس  همـشچ  نآ  زا  ارم  ایادخ ! راب  تفگ : مالـسلا  هیلعیـسیع  ددرگن . هنـشت  زگره  دشونب  ياهعرج  نآ  زا  هک  ره  تسا و 
دنشونب نآ  زا  هک  تسا  مارح  اهتّما  رب  دشونب و  نآ  زا  ربمایپ  نآ  هک  نآ  ات  دشونب  همشچ  نآ  زا  هک  تسا  مارح  رشب  رب  یسیع ! يا  دومرف :

ات متـسرفیم  ورف  نیمز  هب  ناـمزلا  رخآ  رد  مربیم و  ـالاب  دوـخ  ِبناـج  هب  ار  وـت  نم  یـسیع ! يا  دـشونب ، نآ  زا  ربماـیپ  نآ  ِتّما  هک  نآ  اـت 
زامن ناشیا  اب  اـت  متـسرفیم  ورف  ةالـص  ِتقو  رد  ار  وت  ینک ، کـمک  نیعل  لاّـجد  ِعفد  رب  ار  اـهنآ  ینیبب و  ار  ربماـیپ  نآ  ِتّما  ِياـهیتفگش 

(1124 .) دنتسه هموحرم  ِتّما  اهنآ  هک  یتسار  هب  یناوخب .
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... فسوی و ِنهاریپ  هتکن 855 

ِيارب شتآ  نوچ  دومرف : ریخ ! متفگ : دوب ؟ هچ  فسوی  ِنهاریپ  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  لضفم 
دـیناسریمن و نایز  يو  رب  امرگ  امرـس و  نآ  هطـساو  هب  دـیناشوپ و  وا  رب  دروآ و  یتشهب  هماج  کی  شیارب  لیئربج  دـش ، هتخورفا  میهاربا 
تسب و بوقعی  يارب  ار  نآ  زین  قاحـسا  تسب ، قاحـسا  يوزاب  رب  داـهن و  يدـنبوزاب  رد  ار  نآ  دیـسر  ارف  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ِگرم  نوچ 

نوچ دش و  هدیـشک  اجنادـب  شراک  ات  دوب  هتـسب  يو  ِيوزاب  رد  نآ  تسب و  فسوی  يارب  ار  نآ  بوقعی  دـمآ ، ایند  هب  فسوی  هک  یماگنه 
ّینِإ  » هک تسا  یلاعتيادخ  ِلوق  نامه  نیا  درک و  مامشتسا  ار  نآ  هحیار  بوقعی  دیـشک ، نوریب  دنبوزاب  نآ  ِنایم  زا  ار  نهاریپ  نآ  فسوی 
یلقع مک  یناداـن و  هب  ارم  رگا  منکیم ، ساـسحا  ار  فـسوی  ِيوـب  نم  : » تـفگ بوـقعی ] ( ] 1125 (؛ ِنوُدِّنَُفت نَأ  َْول ال  فسوی  َحـیِر  ُدِـجَأل 

شَلها و هب  دومرف : دیسر ؟ هک  هب  نهاریپ  نآ  امش  ِيادف  متفگ  دیوگ : يوار  دوب . هدمآ  تشهب  زا  هک  دوب  نهاریپ  نیا  نآ  و  دیهدن »! تبسن 
و دیسر . مالسلا  هیلعدّمحم  لآ  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هب  همه  دُرب ، ثرا  هب  ار  يرگید  زیچ  ای  یملع  هک  يربمایپ  ره  دومرف : سپس 

ِهارمه مالسلا  هیلعنامیلس  ِمَتاخ  یـسوم و  ِياصع  تسوا و  َِرب  رد  فسوی  ِنهاریپ  دنک  روهظ  مالـسلا  هیلعمئاق  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 
(1126 .) تسوا

روهظ ِتالکشم  هتکن 856 

تالکـشم و اب  مدرم ، هیحاـن  زا  درک  ماـیق  اـم  مئاـق  یتقو  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاـب  ترـضح  زا  دـیوگیم : راـسی  نب  لیـضف 
نم دوب . هدشن  هِجاوم  رادقم  نآ  هب  تیلهاج ، ِرـصع  ِمدرم  ِبناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک  دوشیم  هجاوم  يدایز  ياهیتخس 
مئاق اّما  دندومنیم ، شتسرپ  ار  بوچ  گنـس و  مدرم  دش  ثوعبم  ربمغیپ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلعترـضح  روطچ ؟ مدرک : ضرع 

. دنیامنیم همِـصاخم  لالدتـسا و  يو  اب  نآرق  هلیـسو  هب  دـننکیم و  ریـسفت  لیوأت و  يو  ِّدـض  رب  ار  ادـخ  ِماکحا  مدرم  دـنک ، مایق  یتقو  ام 
(1127 .) دندرگیم لخاد  امرگ  امرس و  هک  نانچ  دوشیم ، لخاد  ناشیاههناخ  ِنوردنا  رد  مئاق  ِتلادع  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : سپس 

ترضح ِتیاده  هتکن 857 

هدش هنهک  هک  يزیچ  ِيوس  هب  دیامنیم و  توعد  مالسا  ِيوس  هب  ون  زا  ار  مدرم  دنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ترـضح 
دناهدـش رود  نآ  زا  مدرم  هک  يزیچ  هب  نوـچ  هدـش ، هدـیمان  يدـهم  باـنج  نآ  دـنکیم . تیادـه  دـناهداتفا  رود  هب  نآ  زا  مدرم  ِموـمع  و 

(1128 .) دنکیم مایق  قح  ِنتشاد  اپ  هب  ِيارب  نوچ  هدش ، هدیمان  مئاق  دوشیم و  تیاده 

روهظ ِتقو  ِنییعت  هتکن 858 

ره دومرف : هبترم  هس  خساپ  رد  ترضح  دراد ؟ ینیعم  ِتقو  يدهم  ِروهظ  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  دیوگیم : لیـضف 
(1129 .) دیوگیم غورد  دنک  نییعت  یتقو  روهظ  ِيارب  سک 

روهظ ِریخأت  ِلیالد  زا  هتکن 859 

: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  تسا : هدـش  نایب  ریز  تروص  هب  روهظ  رد  ریخأت  ياهّتلع  زا  یکی  مالـسلا  هیلعتیب  لها  تایاور  رد 
ِناردپ ِنتشک  زا  مالـسلا  هیلعیلع  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسا ، هداهن  هعیدو  ار  ینامیا  اب  ِدارفا  هفطن  ناِقفانم  نارفاک و  ِبلـص  رد  دنوادخ 

ترداـبم شلتق  هب  تفاـییم  تسد  ناـنآ  زا  کـی  ره  هب  نآ ، زا  دـعب  دـیآ و  دوجو  هب  ناـنآ  زا  نمؤم  ِدـالوا  اـت  دومنیم  يراددوخ  رفاـک ،
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نآ زا  دـعب  دـنوش . جراخ  نارفاک  ِبلـص  زا  یهلا  ِياهتناما  هک  نیا  ات  دوشیمن  رهاظ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اـم  مئاـق  نینچمه  درکیم .
(1130 .) دناسریم لتق  هب  ار  راّفک  دوشیم و  رهاظ 

روهظ زا  دعب  مالسلا  هیلعماما  یگدنز  ِتّدم  هتکن 860 

ِتّدم تسا ، مّلـسم  هچنآ  دنکیم . یگدنز  روهظ  زا  سپ  تّدـم  هچ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  دوشیم  حرطم  اج  نیا  رد  یـشسرپ 
ِداینب نآ  ِياج  رب  ددرگ و  ناریو  يرگمتـس  ملظ و  ِياههیاپ  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دیاب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تیمکاح  تموکح و 

نآ ار  روما  همه  هک  تسین  مه  انب  دـهاوخیم و  تصرف  دـبلطیم و  نامز  یـساسا ، هلأـسم  نیا  دـیدرت ، ِنودـب  ددرگ . راوتـسا  داد  لدـع و 
ینالوط یتّدم  ترضح  نآ  هک  دنکیم  اضتقا  يرگید  دهاوش  لقع و  نیاربانب  دربب ، شیپ  هب  يداع  ریغ  ِشور  هزجعم و  ِساسا  رب  ترـضح 

یمالـسا ِياهشزرا  مالـسا و  هب  ار  ناهج  دنک و  داجیا  ریگارف ، هبناج و  همه  یلّوحت  هدرتسگ ، ِيایند  نیا  رد  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  تایح 
: تسا نوگانوگ  هصاخ ، هماع و  قیرط  زا  هدراو  تایاور  تسین ، نشور  یلیخ  دـماجنایم ، لوط  هب  هزادـنا  هچ  تّدـم  نیا  اّما  دزاـس . انـشآ 

(1132 «) یعیش عبانم  رد  لاس ، هن  دصیس و  تسیب ، هدزون ، ( » 1131 «.) ّتنس ِلها  عبانم  رد  لاس ، لهچ  یس و  تسیب ، جنپ ، نامز  تدم  »

رفن نیرخآ  هتکن 861 

او تّجح  ِنودب  ار  وا  هک  دنکن  لالدتـسا  لجوزع  ادخ  رب  یـسک  ات  تسا  ماما  دریمب  هک  یـسک  نیرخآ  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1133 .) تسا هتشاذگ 

جورخ ِتقو  هتکن 862 

3؛ 5 ؛ 7 ؛ 9 ؛ دـننام : قاط  ياهلاس  رد  رگم  دـنکیمن  جورخ  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(1134 «.) 1

نارای باحصا و 

نآرق رد  يدهم  ترضح  ِنارای  ِياهیگژیو  ات 867  هتکن 863 

تسا هیآ  کی  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  هنومن  نارای  اب  هطبار  رد  نیرفآ  تکرح  زاس و  ناسنا  ِباتک  نیا  نآرق  رد 
هبناـج همه  يّدـج و  روـط  هب  رگا  هک  تسا  ییاـه  تیعقاو  قئاـقح و  رگناـیب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  تسا ، هدـنزاس  شخب و  دـیما  رایـسب  هک 

هب دنوادخ  هیآ 59  هدئام  هکرابم  هروس  رد  دـهدیم . تکرح  یناهج  حلـصم  لابقتـسا  هب  ار  ناهج  دراد و  ار  هار  رـس  ِعناوم  ددرگ ، بیقعت 
رد دنوادخ  تفر ، نوریب  مالسا  زا  دش و  دترم  امش  زا  سک  ره  نانمؤم ! يا  دیامرفیم : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانمؤم  میقتـسم ، روط 
رد - 2 دنراد . تسود  ار  ادخ  اهنآ  مه  دراد و  تسود  ار  نانآ  ادـخ  مه  - 1 دنتـسه : زایتما  دنچ  نیا  ياراد  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  هدنیآ 

داـهج و ادـخ  هار  رد  يریگ  یپ  روـط  هب  - 4 دندنمورین . تخـسرس و  نانمـشد ، ناکرـشم و  ربارب  رد  - 3 دـننابرهم . عضاخ و  نانمؤم  ربارب 
دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسا  ادخ  لضف  نیا  دنسارهیمن . ياهدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  هفیظو  ماجنا  ریـسم  رد  - 5 دننکیم . شالت 
قیداـصم هیآ  نیا  يارب  تاـیاور  رد  ( 1135 .) تسا هاگآ  زیچ  همه  رب  وا  تسا و  عیـسو  ادـخ  تمحر  لضف و  دـهدیم ، دـنیبب ) هتـسیاش  (و 

اب اهیگژیو  نیا  اب  هک  تسا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  نارای  ِدروم  رد  هیآ  نیا  هکنیا : هلمج  زا  هدش  نایب  یفلتخم 
فیرّـشلا و هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  لدـع  تموکح  يرارقرب  يارب  و  دنتـسیایم ، نانکـشراک  نیدـترم و  لباقم  رد  تردـق ، ماـمت 
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ترـضح  ) رما نـیا  بحاـص  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  یتراـبع  رد  و  ( 1136 .) دـننکیم شالت  ناـهج  ّلـک  رد  تلادـع  يرارقرب 
(1137 «.) تسا ظوفحم  روالد ) هاگآ و  نارای  نینچ  تیامح  رد   ) هیآ نیا  ِوترپ  رد  مالسلا ) هیلعيدهم 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ِنارای  ِیگژیو  ات 877 10  هتکن 868 

رانک هکنآ  زا  لبق  ترضح  نآ  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  روهظ  ماگنه  دربیم : رـس  هب  اهنآ  ِراظتنا  رد  مالـسلا  هیلعماما  -1
مان هب  یناکم  رد  دناسرب ، نایناهج  هب  هدرک و  دـنلب  ار  دوخ  يارآ  لد  يادـص  دـنک و  دـیحوت ) زکرم  نوناک و   ) هبعک رب  هیکت  دورب و  هبعک 

(1139 ... ) دندنویپیم ترضح  نآ  هب  دنیآیم و  اهنآ  هکنیا  ات  دنکیم ، فّقوت  شّصاخ  نارای  زا  رفن  ِراظتنا 313  رد  ( 1138 «) يوط يذ  »
فارطا زا  رفن  نیا 313  دـنوشیم : عمج  ناـهج  فارطا  زا  اـهنآ  - 2 ( 1140 ...) دـنوریم هبعک  ِرانک  هب  مالـسلا  هیلعماما  ِهارمه  اـجنآ  زا  و 
هیلعرقاب ماما  زا  یثیدـح  رد  هکنانچ  دـندنویپیم  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  مئاـق  ماـما  هب  هدـش و  عمج  اـههطقن  نیرترود  ناـهج و 

3 ( 1141 .) دنکیم عمج  ار  درم   313 ردب ، گنج  نارواگنج  دادعت  هب  اهرهش ، نیرترود  زا  مئاق  ترضح  ِيارب  دنوادخ  : » هدش نایب  مالسلا 
لیئربج زا  سپ  هک  یناسک  نیتسخن  روهظ ، ماگنه  دنتـسه : فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  اـب  ناگدـننک  تعیب  نیتسخن  اـهنآ  - 

هیلعرقاب ماما  ار  بلطم  نیا  هکنانچ  دنتـسه ، رفن  نیمه 313  دننکیم ، تعیب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  اب  مالـسلا  هیلعنیما 
روط هب  دـنرفن و  مالـسلا 313  هیلعنامز  ماما  نارای  روهظ ، زاـغآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  ( 1142 .) دومرف یثیدح  نمض  رد  مالـسلا 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  هکنانچ  دنـسریم ، رفن  هب 000/10  زاـغآ  ناـمه  رد  هک  يروط  هب  دوـشیم  هدوزفا  ترـضح  نآ  ناراـی  رب  عـیرس 
رفن زا 000/10  رتـمک  ناراـی  نـیا  و  دیــشر ، دــنمورین و  ناراـی  ِهارمه  رگم  دــنکیمن  روـهظ  جورخ و  مالــسلا  هیلعناـمز  ماـما  : » دوـمرف

نانمشد هک  دنتـسه  يروشحلـس  يزابناج و  راثیا و  تعاجـش و  زا  يّدح  رد  رفن  نیا 313  دنروشحلـس : نازابناج  اهنآ  - 4 ( 1143 .) دنتسین
هار رد  يزابناج  هنانامرهق و  عافد  اب  رفن  نیمه 313  دنناسرب ، لتق  هب  ار  ترضح  نآ  ات  دنوشیم  عمج  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق 
رد بلطم  نیا  هکنانچ  دنهدیم ، تسکش  هناحضتفم  دوخ ، موش  فده  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  نانآ  هدرک و  عفد  ار  نانمـشد  راوگرزب ، نآ 

تایاور رد  دارفا ، نیا  دـننیمز : يور  ِنامکاح  نارادـمچرپ و  اـهنآ  - 5 ( 1144 .) تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  زا  یثیدـح  نمض 
مالسا نانمشد  رافک و  رب  ار  گرزب  تسکش  نیتسخن  ردب ، گنج  رد  هک  دناهدش  يروشحلس  عاجش و  ناناملسم  رفن  هب 313  هیبشت  رایسب ،

، هوالع هب  دندرکیمن . ار  یتسکش  نینچ  رّوصت  ًالصا  و  دندوب ، هدروخن  مالـسا  زا  یتسکـش  نینچ  نانمـشد  تقو  نآ  ات  هک  دندروآ ، دراو 
نیا هک  دنکیم  نآ  زا  تیاکح  اهیگژیو  نیا  دنشابیم ، نیمز  رـسارس  رد  مدرم  رب  ادخ  نامکاح  و  نیمز ، يور  نارادمچرپ  رفن  نیا 313 

هک دـنراد  ار  نآ  یگتـسیاش  دـنراد و  ار  اـههعماج  يربـهر  تقاـیل  هک  هدوـب  شنیب  ملع و  ياراد  تعاجـش ، يروشحلـس و  رب  هوـالع  دارفا 
همه فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  يرارقرب  ماـگنه  تفگ : ناوتب  دـیاش  دنـشاب . اـهروشک  رادـمچرپ 

لصا هب  کنیا  دندرگ ، اجنآ  ربهر  گرزب  نادرم  نیا  اهناتسا  اهتلایا و  نیا  زا  کی  ره  رد  و  هدش ، میـسقت  ناتـسا  تلایا و  هب 313  ناهج 
هک مرگنیم  هفوک  ربنم  يالاب  رب  ار  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  ایوگ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  : » دـینک هجوت  تیاور 

نیمز رد  مدرم  رب  نامکاح  نارادمچرپ و  نارای  نیا  دناهتفرگ ، ار  شفارطا  ردب ، گنج  ناملسم  نارواگنج  دادعت  هب  درم  رفن  شنارای 313 
دیـشاب هک  اج  ره  : » میناوخیم نآرق  رد  دنتـسه : مکارتم  ياهربا  ياههراپ  نوچمه  دودعم و  تّما  اهنآ  - 6 ( 1145 «.) دنتسه ادخ  بناج  زا 

هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  نارای  روظنم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  ( 1146 «.) دنکیم رضاح  ار  امـش  همه  دنوادخ 
ادخ هب  دنتـسه ، اهنآ  هدمآ ) دوه  هکرابم  هروس  هیآ 8 ، رد  هک   ) هدودعم ِتّما  زا  روظنم  دنگوس ! ادـخ  هب  دـنرفن ، هک 313  دنتسه  فیرّشلا 

رد و  ( 1147 «.) ددرگیم مکارتـم  عمج و  داـب  رثا  رب  هک  يزییاـپ  ربا  ياـههراپ  نوچمه  دـنوشیم  عمج  یگمه  تعاـس  کـی  رد  دـنگوس !
يروآ عمج  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  تمایق  رد  ار  اهناسنا  هدنکارپ  ِتاّرذ  دراد  تردق  هک  ییادخ  دیوگیم : روکذـم  هکرابم  هیآ  تقیقح 

نیتسخن نتخورفا  يارب  يارب  تعاـس  کـی  زور و  کـی  رد  ار  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  ناراـی  دـناوتیم  یناـسآ  هب  دـنک 
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نینچمه و  ةدودعم »  ۀما   » ریبعت دیامن . عمج  متس  ملظ و  هب  نداد  نایاپ  یهلا و  لدع  یناهج  تموکح  سیسأت  روظنم  هب  بالقنا  ياههقرج 
نوچمه دنتـسه و  تّما »  » کـی دوخ  رفن  نیا 313  هک  تسا  یکاح  دـندرگیم ، مکارتم  عمج و  نآ  ياههدوت  هک  يزییاـپ  ربا  ياـههراپ  اـب 

: دـنامکحم نانابیتشپ  ریذـپان و  للخ  ِياههیاپ  اهنکر و  اهنآ  - 7 دنـشابیم . دنمورین  زاورپ و  زیت  ریذـپان و  للخ  مکارتم ، ياهربا  ِياههدوت 
راکهبت شکرس و  موق  هب  مالـسلا  هیلع  طول  ترـضح  هدمآ  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلعدوه  هروس  هیآ 80 ، ریسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 

اب هک  متسنادیم  هاگنآ   ) دوب نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متشاد  یتردق  امش  ربارب  رد  شاک  يا  سوسفا ) : ») تفگ دوخ 
زا رفن   313 مکحم ) نانابیتشپ  « ) دـیدش نکر   » زا روظنم  تسا و  جـع »   » مئاق نامه  هّوق »   » زا روظنم  دومرف : منک .» ) هچ  ناترطف  تسپ  امش 

یفاک و یمسج  یحور و  تردق  اب  مّمصم ، ینادرم  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  مالسلا  هیلع  طول  ِترـضح  يرآ ! ( 1148 .) دنتسه شنارای 
ار فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  يزکرم  هتـسه  هک  ینادرم  رفن  دننامه 313  دـنمورین  ياهنامیپ  مه 

اهنآ میناوخیم  تیاور  قبط  و  دـیامن . هزرابم  فارحنا  داسف و  اب  تردـق ، رب  هیکت  اب  دـنک و  ماـیق  اـت  تشاد  راـیتخا  رد  دـنهدیم ، لیکـشت 
نارای زا  یکی  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  رفن : نیا 313  زا  رگید  هناشن  دنچ  - 8 ( 1149 .) دنتسه راوتسا » مکحم و   » نهآ ياههراپ  نوچمه 

هب ار  ادـخ  دریگب ، روهظ  جورخ و  هزاجا  ادـخ  ِيوس  زا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاـق  ماـما  هک  یتقو  : » دومرف لّـضفم ]  ] صوصخم
ربا ياههراپ  دـننام  دنتـسه ، ماـما  تیـالو  لوبق  دروم  رد  نیتسخن  دارفا  زا  هک  شباحـصا  زا  رفن  دـناوخب و 313  یناربع  تغل  رد  ربـکا  مسا 

دنوشیم هدید  زور  رد  یعمج  دنشاب و  هّکم  رد  هاگحبص  و  دنوش ، دیدپان  دوخ  رتسب  زا  هاگنابش  یعمج  دنباتشیم ، وا  يوس  هب  هک  يزییاپ 
لزان اهنآ  هرابرد  ( 1150 «) دنکیم رـضاح  ار  همه  دـنوادخ  دیـشاب  اجک  ره   » هیآ نیا  دومرف : هک  اجنآ  ات  دـننکیم  تکرح  ربا  يور  رب  هک 

ار متـسد  ترـضح  نآ  مدوب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ِروضح  رد  هّکم  رد  مارحلادجـسم  رد  دـیوگیم : باحـصا  زا  یکی  ( 1151 .) تسا هدش 
اهنآ دادجا  ناردپ و  زونه  هک  دننادیم  هّکم  مدرم  دنک ، رـضاح  دجـسم  نیمه  رد  ار  رفن  لاعتم 313  دـنوادخ  يدوز  هب  : » دومرف تفرگ و 

روتسد هب  سپس  هدش ، هتشون  شبسن  فاصوا و  ردپ و  مان  صخش و  مان  يریشمش  ره  رب  هک  تسا  ییاهریـشمش  اهنآ  هارمه  دناهدشن ، قلخ 
مالـسلا و هیلعدواد  نوچمه  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  نیا  دـنکیم : مالعا  یـصخش  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  ماـما 

ياهریشمش رب  دیامرفیم : مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  نمـض  رد  و  ( 1152 .) دهاوخیمن یهاوگ  دنکتواضق و  مالسلا  هیلعنامیلس 
نیا : » دنک ادن  هک  دتسرفب  ياهّرد  ره  رد  ار  داب  ترضح ، نآ  تسا و  رگید  هملک  رازه  دیلک  نآ  هملک  ره  هک  هدش  هتـشون  هملک  رازه  نانآ 

زا یهاوگ  تسا و  مالـسلا  هیلعدواد  تموکح  تواضق و  نوچمه  شتموکح  تواضق و  هک  تسا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم 
تسا روای  رفن  ياراد 313  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هرخالاب  و  ( 1153 «.) دهاوخیمن نیفلختم 
بـسن فاصوا و  ردـپ و  مان و  هب  و  دـنوریم ، هار  هدـش و  راوس  ربا  يور  رب  زور  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  دنتـسه ، مجع »   » داژن زا  دارفا  نیا  هک 

هجرف یلاـعت  هَّللا  لّـجع  مئاـق  ماـما  ِروضح  هب  هّکم  رد  یلبق  هدـعو  نودـب  دـناهدیباوخ و  دوخ  رتسب  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  و  ( 1154) دنفورعم
زاتمم و ياهتیصخش  هتسیاش و  دارفا  یناسنا ، ِداعبا  همه  رد  رفن  هک 313  تسا  یکاح  تایاور  نیا  ( 1155 .) دندرگیم بایفرش  فیرّشلا 

يزکرم هتسه  دنشاب و  ترضح  نآ  هب  ناگدنورگ  هتسد  نیتسخن  هک  دنراد  ار  نآ  یگتسیاش  هدوب و  عیـسو  تاناکما  ِياراد  ریلد و  عطاق و 
يالاب ادخ  تسد  - 9 دنهدیم . لیکشت  ار  ناشیا  یناهج  بالقنا  شترا  نارـس  فیرّـشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ترـضح  تموکح 

ره وا  هار  رد  ات  دندنویپیم  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ماما  هب  یتسار  هب  هدازآ ، ِنادرم  نیا  هک  اجنآ  زا  شَنارای : مالسلا و  هیلعماما  ِرس 
نآرق هکناـنچ  دـنکیم . کـمک  ار  اـهنآ  شایبیغ  ياـهورین  اـب  تسا و  اـهنآ  رواـی  راـی و  زین  دـنوادخ  دـنیامنب ، ار  مزـال  يزاـبناج  هنوگ 

ِياهماگ دنکیم و  يرای  ار  امـش  دنوادخ  دینک ، يرای  ار  ادـخ  امـش  رگا  ( 1156 (؛ مکمادقا تبثی  مکرـصنی و  هَّللا  ورـصنت  نا  : » دیامرفیم
دصیـس و هارمه  هک  منیبیم  ار  مالـسلا ) هیلعمئاق  ترـضح   ) امـش بحاص  ایوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  درادیم .» راوتـسا  ار  امش 
پـچ و فرط  رد  مالــسلا  هیلعلـیئاکیم  تـسار و  فرط  رد  مالــسلا  هیلعلـیئربج  هدـش ، فرــشم  فـجن  هـب  هفوـک  تـشپ  رد  رفن  يدـنا 
زا یهورگ  چـیه  بناـج  هب  ار  مـچرپ  نآ  هتـشارفارب و  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  مـچرپ  تـسا ، وا  يور  شیپ  رد  مالـسلا  هیلعلیفارـسا 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتیاور  نمض  رد  زین  ( 1157 «.) دناسر یم  تکاله  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکن ، لیامتم  نافلاخم 
و دش ، مامت  نارگمتس  تّدم  مدرم ! يا  دنز : یم  دایرف  نامـسآ  زا  ادخ  يدانم  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  جورخ  ماگنه  : » دومرف

يدـهم هارمه  ادـخ  تسد  مینیبیم  بیترت  نیا  هب  ( 1158 «.) دـیوش هّکم  هناور  داتفا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  تّما  نیرتهب  تسدـب  راک 
دنوادـخ میناوخیم  تاـیاور  رد  یفرط  زا  تسا  یمتح  اـهنآ  يزوریپ  تروص  نیا  رد  تسا ، شناراـی  فیرّـشلا و  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع 
هیلعرقاب ماما  هدومرف  نومـضم  قبط  لاـح  ره  هب  ( 1159 .) دـشخبیم ناماس  بش  کی  رد  ار  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  مئاـق  جورخ 

(1160 .) ددرگ يراج  ندـب  رد  اهقرع  دوش و  هتخیر  اهنوخ  هار  نیا  رد  دـیاب  و  دراد ، دیـشر  نامرهق و  نارای  هب  زاین  بالقنا  نیا  مالـسلا 
لمح دوخ  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياههحلسا  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  هک  دنـشاب  یماما  فارطا  هتـسیاش  هک  ینارای 

رد نانز  شقن  - 10 ( 1161 .) دراد نت  هب  تشاد  نت  رد  دحا  گنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  يا  هدش  ینوخ  نهاریپ  و  دـنکیم ،
دنیآیم رفن  يدنا  دصیس و  ادخ ! هب  دنگوس  : » دومرف هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هکنیا  بلاج  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  بالقنا 

هک  ) تسا يزییاپ  ياهربا  نوچمه  ناشندمآ  دنـشاب ، هداد  هدعو  ًالبق  هکنآ  یب  دننک  یم  عامتجا  هّکم  رد  دنتـسه ، نز  رفن  ناشنایم 50  رد 
ترـضح صاخ ) نارای   ) باحـصا زا  رفن  هاجنپ  هدمآ  تایاور  رد  زین  ( 1162 («.) دندرگیم عمج  زکرم  نآ  رد  دـنیآیم و  دـنت  تاکرح  اب 

(1163 .) دنتسه نز  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  داتوا  هتکن 878 

نآ تمدـخ  رد  راوتـسا ، هوک  نوچمه  هک  دنتـسه  روـالد  صلاـخ و  رایـسب  نادرم  زا  ناراـی  نیا  تسا . خـیم  ینعم  هب  دـتو »  » ِعمج داـتوا » »
. دنرب یمرسب  ترضح 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  بئاصع  هتکن 879 

هتفگان دنشاب . نینچ  دیاب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  نارای  تسا . دنمورین  دیشر و  نادرمناوج  ینعم  هب  هبـصع  ِعمج  بئاصع » »
، دشابیم اهنیرتهب  ینعم  هب  هک  رایخا »  » ناونع اب  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  ِنارای  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  دـنامن 

(1164 .) دناهدش هدناوخ 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  لادبا  هتکن 880 

یتقو دنتسه ، نیمز  رد  هراومه  هک  دنـشابیم ، ناحلاص  زا  یعمج  اهنآ  دیوگیم : نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  موحرم  هکنانچ  لادبا  ِینعم 
ِياج رد  رفن  ای 30  دنتـسه و  ماـش  رد  رفن  ای 70  اهنیا 40  دراذگیم ، ار  رگید  حـلاص  صخـش  وا  ِلدـب  دـنوادخ  درک ، توف  اهنآ  زا  یکی 

هیلعاضر ترـضح  زا  یـصخش  هک  دـنامن  هتفگان  انمـض  دنتـسه . نیمز  يور  حـلاص  لماک و  صلاخ و  نادرم  اهنیا  نیاربانب  ( 1165 .) رگید
(1166 .) دنتسه ناربمایپ  ءایصوا  لادبا ، دومرف : ترضح  نآ  دیسرپ ، لادبا  دروم  رد  مالسلا 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  ءابجن  هتکن 881 

یپ يدهم  نارای  رگید  یگژیو  هب  تسا ، درمناوج  سفن و  شوخ  تشرـس و  كاپ  دارفا  ینعم  هب  بیجن  عمج  هک  ءابجن »  » ینعم هب  هجوت  اب 
. میربیم

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  ءاقفر  هتکن 882 
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ترـضح صلخم  ناراـی  رگید  یگژیو  هب  تساـهنآ  مکحم  دـنویپ  تیمیمـص و  افـص و  رگناـشن  هک  تقاـفر »   » و قفر »   » ِینعم هب  هّجوت  اـب 
. میربیم یپ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم 

مالسلا هیلعترضح  نارای  فاصوا  زا  مجاعا  هتکن 883 

نارای مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  مینیبیم ، ناتـسکاپ و ...  ناتـسناغفا و  ناریا ، رد  ار  شیاـههناشن  اـم  زین  نونکا  مه  هکناـنچ  برع ، ریغ  ینعی 
هَّللا لّجع  ماما  دنمورین  شترا  يزکرم  هتـسه  دنناوتیم  نیمه  دراد . یمجع  ياهروشک  نیا  رد  صلخم  ریذپان و  یگتـسخ  مواقم و  رایـسب 

. دننک يّدج  مادقا  نآ  هعسوت  هب  سپس  دنهد و  لیکشت  یمجع  ياهروشک  رد  ار  فیرّشلا  هجرف  یلاعت 

مالسلا هیلعيدهم  ِنارای  هتکن 884 

رد دنتـسه ، ناوج  همه  مالـسلا  هیلعيدهم  ِنارای  : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دعـس  نب  میکح 
نیرتمک تسا  مولعم  ناـگمه  رب  هک  روطناـمه  و  ماـعط ، رد  کـمن  مشچ و  رد  همرـس  هزادـنا  هب  رگم  دوشیمن  تفاـی  درمریپ  اـهنآ  ناـیم 

(1167 «.) دهدیم لیکشت  کمن  ار  اذغ  تمسق 

هعیش ِناناوج  هتکن 885 

کی رد  هورگ  هورگ  ار  اهنآ  ناهگان  دناهدیباوخ ، اهماب  تشپ  رب  هعیش ، ِناناوج  هکیلاح  رد  دیامرفیم : مالسلا  هیلعقداص  ماما  یثیدح  رد 
(1168 .) دنیآیم درگ  ترضح  دزن  هاگحبص  یگمه  هاگ  نآ  دنروآیم . ترضح  دزن  یلبق  هدعو  نودب  بش و 

مالسلا هیلعترضح  ِنارای  هتکن 886 

هک ار  هچ  نآ  دـندش ، ادـیپ  رفن  دـنچ  ود و  دصیـس و  دیـسر و  باصن  ّدـح  هب  هدـش  نییعت  ددـع  هاگره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعمظاک  ماما 
(1169 «.) دش دهاوخ  لصاح  ترضح ) روهظ   ) دیهاوخیم

نارای ِناحتما  هتکن 887 

اهرواب یناور ، یمسج و  ياهنومزآ  اب  ماما ، دوشیم . رتتخس  اهنومزآ ، اهورین ، ندمآ  درِگ  زا  سپ  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
دنهاوخ ناحتما  یگنـشت  اب  زین ، ماـما  ناراـی  دومزآ ، یگنـشت  اـب  ار  شنایهاپـس  هک  تولاـط  دـننامه  هلمج ، زا  دراذـگیم . شیاـمزآ  هب  ار 

(1170 «.) دش

نارای ندمآ  درگ  هتکن 888 

هارمه هک  ار -  شنارای  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  نآ ، ِنمض  رد  درک و  داریا  ياهبطخ  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 
هلآو هیلع  هللا  یلصيدهم  نارای  زا  رفن  هدزیس  دص و  یس  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دومرف : سپس  درمـشرب . دننکیم -  مایق  ترـضح 
رانک رد  نیمز ، برغم  قرشم و  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  ار ، نانآ  دنوادخ  دومرف : درمشرب و  نم  يارب  ار  ردب  نارای  دادعت  هب 

(1171 .) دروآیم درگ  هبعک 

نارای ِعمج  هتکن 889 
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دنوشیم و عمج  وا  رود  هب  دنتولاط  باحصا  ردب و  ِباحصا  هرامش  هب  هک  شَنارای  دنک  مایق  نوچ  : »... دیامرفیم مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
دننک هدارا  رگا ، هک  دنتسه  ینهآ  ياههراپ  دننام  دنیآ ، نوریب  دوخ  ِياههاگنیمک  زا  هک  دنتسه  یناریـش  اهنآ  همه  دنرفن . هدزیـس  دصیس و 

یگناگی هب  يدهم  هلیـسو  هب  ار  ادخ  هک  یناسک  دنناشیا  سپ  دننَکیم . دوخ  ياهاج  زا  ار  اهنآ  هنیآ  ره  دننَِکب  اج  زا  ار  تخـس  ياههوک  ات 
رد دنتـسه  ینارازگ  زامن  تسا  ادـخ  سرت  زا  هدرم  ناوج  ياهنز  ياهادـص  دـننام  ییاهادـص  اهبـش ، رد  ناـشیا  يارب  دـننکیم . شتـسرپ 

رگیدکی هب  نداد  دنپ  یتسود و  رد  ناشیاهلد  دناهدرک . تیبرت  ار  اهنآ  ردام  کی  ردپ و  کی  ایوگ  زور ، رد  دنتسه  یناراد  هزور  اهبش و 
(1172 «.) تسا یکی  مه  اب 

يدهم ناهارمه  ِياهیگژیو  زا  ییوجادخ  هتکن 890 

رد دیدرت  رابغ  تسا . نهآ  ياههراپ  ناشیاهلد  ایوگ  هک  ینادرم  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ِنارای  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
يدونــشخان زا  تـسا . ناراـب  روـن  ناـشیاهلد  اـیوگ  دــننازورف ، ياـهغارچ  دــننامه  دــیالآیمن .... ار  ناـشرطاخ  يادــخ ، سدــقم  تاذ 

(1173 «.) دنیادخ هار  رد  ندش  هتشک  دنموزرآ  دننکیم و  اعد  تداهش  يارب  دنراد . ساره  ناشراگدرورپ 

مالسلا هیلعيدهم  ِناهارمه  ِياهیگژیو  زا  یسانشادخ  هتکن 891 

ِيادـخ هک  ناقلاط  ِلاح  هب  اشوخ  : » دـنادیم ییادـخ  ِتفرعم  زا  هدـنکآ  ییاهجـنگ  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِنارای  مالـسلا  هیلعنانمؤملاریما 
ِنارای نانآ ، دناهتخانش . یگتـسیاش  هب  ار  يادخ  هک  دنانمؤم  ینادرم  اهجنگ ، نآ  هرقن . الط و  زا  رترب  دراد  هتفهن  ِياهجنگ  نآ  رد  گرزب 

«. دنتسه نامزلارخآ  رد  مالسلا  هیلعيدهم 

مالسلا هیلعيدهم  ِناهارمه  ِياهیگژیو  زا  یهاگآ  تریصب و  هتکن 892 

دنیوج هار  هنارایشوه  دننامیم ، ورف  نآ  رد  ناکریز  هک  ییاههنتف  رد  دندمآرس . يدنمدرخ  تیار و  تریصب ، رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ِنارای 
ادخ ِنامرف  نوچ  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  راک  هدامآ  دنباریس و  تمکح  ياهماج  زا  نانچ  دنـسانش . زاب  لطاب  زا  ار  قح  و 

. دـندرک راکـشآ  دنتـشاد  نید  راک  رد  هک  ار  یتریـصب  دـنتفرگ و  راکب  دـندرک و  هدامآ  قح  ِهار  رد  اهریـشمش  دروآ ، رـس  هب  ار  شیاـمزآ 
(1174 «.) دندینش ار  ناشظعاو  نامرف  دنتفریذپ و  ار  ناشراگدرورپ  ِتعاط 

مالسلا هیلعيدهم  ِناهارمه  ِياهیگژیو  زا  یگدنب  تدابع و  هتکن 893 

هک ینادرم  : » راسی نب  لیضف  هتفگ  هب  دنابش . نارگ  شیاین  زور و  ناریـش  دناشیاین ، تدابع و  نادرم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِنارای 
نارای هب  دیآرب ، فجن  زارف  رب  نوچ  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 1175 «.) نانک همزمز  لسع ، روبنز  ناسب  زامن ، رد  دـنباوخ و  کبس 

ادخ ِهاگرد  هب  دنناسریم و  رحـس  هب  ار  بش  هدجـس  رد  یخرب  عوکر و  رد  یخرب  نانآ  دـیروآ  زور  هب  تدابع  هب  ار  بشما  دـنک : باطخ 
ناشیاهسابل هدیـسر و  نایاپ  هب  ناشیاههشوت  مرگنیم ، فرـشا  فجن  رد  ار  شَنارای  مئاق و  ایوگ ، : » دیامرفیم ای  ( 1176 «.) دننکیم عّرضت 

(1177 «.) دنابش نابهار  زور و  ناریش  تسا . نایامن  ناشیناشیپ  رب  هدجس  ِياج  تسا . هتشگ  سردنم 

ادخ ِدودح  ناظفاح  هتکن 894 

تسا هار  رد  تکرح  زرم ، رد  تکرح  دنیادخ  نید  ياهزرم  تامرحم  تابجاو و  دراد . نوناق  نآ ، رد  زیچ  همه  تساهزرم و  نید  مالـسا ،
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: دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  تسا . ادخ  ِدودح  ِتظافح  نارای ، اب  مالسلا  هیلعماما  ِتعیب  ِطرش  نیتسخن  یهارمگ . ههاریب و  نآ ، زا  زواجت  و 
قحان هب  ار ، یـسک  نوخ  دـنیاشگن و  مانـشد  هب  نابز  دنـشاب  نمادـکاپ  كاپ و  تسد  هک  دـننکیم  تعیب  ناشماما  اب  طیارـش  نیا  اب  ناراـی  »

. دنـشوپن رخاف  ياهسابل  دـنوشن و  راوس  زاـتمم  ياـهبکرم  رب  دـنرازاین . قحاـن  هب  ار  یـسک  دـنربن و  موجه  مدرم  هاگتنوکـس  هب  دـنزیرن .
هدرکن تنایخ  تناما ، رد  دنشونن . بارش  دننکن . نماان  ار  یهار  دنرادن و  اور  متس  میتی  هب  دندنبن . هار  مدرم  رب  دننکن و  بارخ  ار  يدجسم 

ادخ هار  رد  دننک و  یگدنز  هداس  دنشکن . ار  حورجم  هدرکن ، لابند  ار  نایرارف  دنشکن . ار  هدنهانپ  دننکن و  راکتحا  دنشابن . نکش  نامیپ  و 
ادخ يرای  هب  دشاب و  عناق  كدنا  هب  دریگن . دوخ  يارب  نابرد  دنک ، یگدنز  نانآ  لثم  دوشیم ، دهعتم  زین ، ماما  دننک . داهج  یگتـسیاش  هب 

يارجا رب  نانآ  تبظاوم  دوخ و  ِنارازگراک  راتفر  رب  ماـما ، ( 1178 «.) دنک تدابع  یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  دشوکب و  تلادع  رارقتـسا  هار  رد 
(1179 .) دراد نادنچ  ود  تراظن  دوخ  فیاظو 

مالسلا هیلعيدهم  ِنارای  ِتعاجش  هتکن 895 

نامیا دنهدیمن . هار  لد  هب  یساره  نمـشد ، هوبنا  زا  دنراد و  دالوپ  نوچ  ییاهلد  دربن . ياهنادیم  نارواگنج  دندرم و  ریلد  يدهم ، ِنارای 
، ندیگنج هدارا  تسا . هدیشخب  توق  ناشناوزاب  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  هب  قشع  هدرک و  ریخـست  ار  ناشدوجو  همه  فده ، هب 

دنلب هوک  زا  ار  نانآ  تمه ، يدنلب  سفن و  تزع  تداهش . هب  قشع  دنراد و  ندرم  لد  دناشکیم . هاگمزر  هب  ار  نانآ  دننامه ، یب  یتعاجش 
. دـنرادن هار  ناـشعمج  رد  ناـنوبز ، ناـیوسرت و  هکدنتـسه  ینادرم  روـیغ  نادـنچ . ود  ناراکمتـس  هنیـس  رد  ار  ناـشتبیه  هدرک و  رتراوتـسا 

دنمزر نادیم  ناریش  دنراد . درم  لهچ  تّوق  شنارای  ( 1180 .) دراد هدیزرو  نیدالوپ و  ناوزاب  ربتس و  ياهنیس  هناناولهپ ، یمادنا  ناشیالوم ،
يادنلب رب  درم  يدنا  دصیـس و  مرگنیم ، ار  نانآ  ایوگ ، : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 1181 .) رتمکحم اراخ ، گنـس  زا  ناشیاهناج  و 

هیاـس نانمــشد  ياــهلد  رب  سرت  هار ، هاــم  کــی  تفاــسم  اــت  وـس ، ره  رد  دــنراد . دــالوپ  نوـچ  ییاــهلد  دناهداتــسیا . هفوـک  فـجن 
یلصربمایپ نانوچ  دنراد و  نت  رب  ناعاجـش  ناشن  هاگمزر  رد  سراوفلاریخ .» : » دنریظن یب  يزادناریت  يراک و  راوس  رد  ( 1182 «.) دنکفایم

(1183 .) دناهداهن رس  رب  هژیو  هناشن  ردب ، دربن  رد  هلآو  هیلع  هللا 

مالسلا هیلعيدهم  ِنارای  ِيربنامرف  هتکن 896 

شوگ ياهدنب  زا  رتهب  دنربیم و  نامرف  فلخ ، ینادنزرف  نانوچ  يو  زا  وا . هار  نازابکاپ  دـندوخ و  يالوم  ناقـشاع  مالـسلا  هیلعماما  ِنارای 
: هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدومرف  هب  دـنریگیم . یـشیپ  رگیدـکی  رب  يو ، ياهروتـسد  ماجنا  رد  دـننکیم . يوریپ  ترـضح ، زا  ناـمرف ، هب 

(1184 «.) دنیوا زا  يوریپ  رد  اشوک  رگشالت و  »

قشع ساسارب  يوریپ  هتکن 897 

رب تسد  كّربت  يارب  مچرپ ، ناشن و  اب  یناراوس  : » تسا مالسلا  هیلعيدهم  هب  یبلق  هقالع  قشع و  هکلب  روز ، زا  هتساخرب  هن  ماما ، زا  يوریپ 
تیافک دـنکیم . بلط  هچنآ  هدرک و  يرای  اـهگنج  رد  ار  وا  لد ، ناـج و  اـب  دنـشخرچ . رد  ماـما  درگرد  دـنیاسیم و  ماـما  بکرم  نیز 

(1185 «.) دننکیم

نارای زا  يدای  هتکن 898 

دای مالسلا  هیلعيدهم  ِصلخم  ِنارای  زا  هدومرف ، دوخ  ِدنزرف  هب  رمع ، ِياهزور  نیرخآ  رد  هک  ینانخس  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما 
زازتها هب  هبعک ، رانک  رد  دیفـس  درز و  ياهمچرپ  هک  منیبیم  ار  يزور  : »... تسا هداد  يرادلد  افو  اب  نادرم  نآ  دای  اب  ار  شدنزرف  هدرک و 
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هک دـناهدروآ  رد  بیترت  مظن و  هب  ناـنچ  ار  اـهراک  افـص ، اـب  ناتـسود  دناهدیـشک . فـص  یپ  رد  یپ  وـت ، ِتعیب  ِيارب  اـهتسد  هدـمآ ، رد 
رجح رانک  رد  وت ، تعیب  ِيارب  ناشیاهتسد  دناهدرک و  هطاحا  ار  تدوجو  ِعمش  دنریگ ، رارق  ياهتـشر  رد  هک  اهبنارگ  ّرد  ِياههناد  نوچمه 

. تسا هدیرفآ  اهبنارگ  هزیکاپ و  ياهشیر  كاپ و  یتشرـس  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنیآ  درگ  تاهناتـسآ  هب  یموق  دروخیم . مه  هب  دوسالا 
ناشراسخر هتساریپ ، ینمشد  هنیک و  زا  ناشیاهلد  دننتورف و  ینید  ِياهنامرف  هب  تسا . هزیکاپ  قاقـش  يدیلپ  قافن و  یگدولآ  زا  ناشیاهلد 

(1186 «.) دننکیم يوریپ  قح  لها  زا  دنتسرپیم و  ار  قح  ِنییآ  هتسارآ ، لامک  لضف و  رون  اب  ناشیامیس  تسا و  هدامآ  قح  شریذپ  يارب 

تاساوم راثیا و  هتکن 899 

رای و هداد و  دـنویپ  مه  اب  ار  ناشیاهلد  تین ، صالخا  دـصقم و  تدـحو  تسا . تاساوم  راـثیا و  يدـهم ، ناـهارمه  زراـب  ِياـهیگژیو  زا 
دنراد شیپ  دوخ  رب  ار  نارگید  یگدنز ، ياهییابیز  زا  يریگ  هرهب  رد  دننکفا و  جنر  هب  ار  دوخ  رگیدکی  يارب  نانآ  دنرگیدکی . راوخمغ 
هتسیاش ار  نارگید  دزرون ، رهم  دوخ ، تسود  رب  هک  نآ  دنک و  یگدنزاس  دناوتیمن  دشابن ، هتخاس  دوخ  هک  سک  نآ  دنشاب . نینچ  دیاب  و 

همشچ زا  مالسا  خیرات  هنارگحالصامایق  همه  دوب و  راکادف  رگراثیا و  نارای  ورگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  يزوریپ  دنیبن . محرت 
دیرب ( » 1187 .) تسا هدوب  راکادـف  قفاوم و  ناراـی  ندوب  كدـنا  ناـماما ، ندـش  نیـشن  هناـخ  لـماوع  زا  وس ، نآ  زا  تفرگ . هرهب  تاـساوم 
دنتسه نانچ  دومرف : درک . دنهاوخ  تعاطا  وت  زا  یهد  نامرف  رگا  دنرایـسب . هفوک  رد  نامنارای  دش : هتفگ  رقاب  ماما  هب  دنکیم : لقن  یلجع »

رد دـننک ، غیرد  لام  ِلذـب  زا  هک  نانآ  سپ  دومرف : ریخ ! تفگ  دـنک ؟ فرط  رب  ار  دوخ  يدـنمزاین  وا  لام  زا  هزاجا ، ِنودـب  ینید  ردارب  هک 
عنم ار  وا  سک  دریگرب و  دوخ  ِتجاح  هتفر ، ردارب  ِلام  ِغارـس  هب  درم  دـسر . ارف  تقاـفر  ِنارود  مئاـق ، ِماـیق  ِناـمز  دـنرتلیخب ... ناـج  ِراـثن 

لدمه ناتسود  ِيانعم  هب  تغل  رد  هک  ( 1189 ،) تساهدش هدرب  مان  اقفر ، هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ِنارای  زا  تایاور ، یخرب  رد  ( 1188 «.) دنکن
کی زا  ناشهمه  و  دـناینت . ِناردارب  ایوگ  هک  تسا  مکحم  نانچ  ناشیتسود ، اـهنآ  تسا . مزر  مزب و  ناتـسود  افـص ، فطل و  اـب  زارمه ، و 
(1190 «.) تسا هدنکآ  رگیدکی  هب  یهاوخ  ریخ  تبحم و  زا  نانآ  ياهلد  دناهدیرورپ . ار  نانآ  ردام  ردپ و  کی  ایوگ  : » دنردام ردپ و 

یتسیز هداس  دهز و  هتکن 900 

جورخ رد  باتـش  مایق و  يارب  ناتـسود  يراشفاپ  ِربارب  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . يدـهم  نارازگراک  تنیز  یتسیز ، هداـس  دـهز و 
، وا تموکح  رد  یگدـنز  تسا . زیچان  شیاذـغ  تشرد و  شـسابل  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیزرویم . باتـش  مئاق  جورخ  رد  ارچ  : » دومرف مئاق 

(1191 «.) تساریشمش هیاس  رد  گرم  ندیگنج و 

طابضنا مظن و  هتکن 901 

ار دوخ  ناوریپ  نادنزرف و  تداهـش ، ِیماگنه  هب  مالـسلا  هیلعیلع  تسا . یبایماک  ِزومر  زا  یناسنا و  ِياهشزرا  زا  راک ، یگدنز و  رد  مظن 
ماما نارای  زا  دـنایناهج . تموکح  اب  بسانم  یتالیکـشت  مظن و  ياراد  زین ، ناـمز  ماـما  ناراـی  ( 1192 .) دومرف شرافـس  اهراک  رد  مظن  هب 

ياهورین دننکیم . هدافتسا  ناسکی  سابل  ماما ، نایهاپس  دنهورگ . نیا  ِرایتخا  رد  نارگید ، ( 1193 .) دنراد یگدنیامن  تباین و  ِتمس  یخرب 
، مرگنیم ار  نانآ  ایوگ  : » دیاتـسیم هنوگ  نیا  ار  نانآ  مالـسلا  هیلعیلع  دنناهج . یمزر  ياهورین  نیرتمظنم  يدهم ، مّظنم  لکـشلادّحتم و 

دنراد یهدنامزاس  اهراک ، ِماجنا  زاغآ و  رد  ( 1194 «.) دنسابل مه  دننامه و  یگدنزارب  لامج و  رد  ربارب ، تماق  دق و  ناسکی ، یتأیه  يز و 
فیدر مظن و  هب  هنارهام  ار  اهراک  دنیافص و  اب  یناتسود  دننکیم . لمع  گنهامه  نانمـشد  اب  داهج  مایق و  هب  توعد  ماما و  اب  ِتعیب  رد  و 

(1195 .) دننکیم مهارف  ماما  ِيارب  ار  تکرح  ِتامّدقم  شیپاشیپ ، دناهدروآ و  رد 
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نارای هاگتساخ  هتکن 902 

ماما ِيرای  هب  هک  یمدرم  دنتسه . ناهج  رساترس  زا  نوگانوگ و  ياهداژن  اههورگ و  زا  هکلب  دنتسین ، ياهژیو  داژن  فنص و  زا  يدهم ، نارای 
رب ماما  يرازگتمدـخ  رد  یتیمها  رپ  ِشقن  مجع ، ِنامدرم  میظع ، ِتکرح  نیا  رد  دـندالبلا .» یـصقا  نم  « ؛» ضرـالا میلاـقا  نِم  ، » دنباتـشیم

(1196 .) دنراد هدهع 

ریشمش نارای و  هتکن 903 

(1197 «.) دوش یضار  لجوزع  يادخ  هک  نیا  ات  دنهنن ، نیمز  رب  ار  شیوخ  ِياهریشمش  مئاق ، ِنارای  : » دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

نارای ِفاصوا  رد  هتکن 904 

ِثیداحا رد  هکلب  ثیدح  کی  رد  طقف  هن  نم  هک  تسا  يریبعت  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترضح  ِباحـصا  ِفاصوا  رد 
بهار هّدع  کی  ِغارس  ییوگ  يوریم ، اهنآ  غارـس  هک  بش  دننابهار ؛ بش  رد  ( 1198) راهنلاب ثویل  لیللاب ، نابهر  ماهدید : ار  نآ  دّدعتم ،

ِناهارمه نارای و  ِيارب  ترـضح  ناراـی  ِیگژیو  ( 1199 .) ياهتفر ریـش  هّدع  کی  ِغارـس  ییوگ ]  ] يوریم ناشغارـس  هک  زور  یلو  ياهتفر ،
: زا دنترابع  اهنآ  ِّمها  هک  دناهدرک  رکذ  ییاهیگژیو  مالسلا  هیلعيدهم  ِترضح 

دیدرت رابغ  تسا . نهآ  ِياههراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  ینادرم  : » دیامرفیم نانآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  : » ییوجادخ هتکن 905 :
دنموزرآ دننکیم و  اعد  تداهـش  يارب  دنراد . ساره  ناشراگدرورپ  يدونـشخان  زا  دیالآیمن .... ار  ناشرطاخ  يادخ ، سّدقم  ِتاذ  رد 

(1200 «.) دنیادخ هار  رد  ندش  هتشک 

نایاپ هب  ناشاههشوت  مرگنیم ، فرـشا  فجن  رد  ار  شَنارای  مئاق و  ایوگ ، : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  یگدنب : تدابع و  هتکن 906 :
(1201 «.) بش ِنابهار  دنزور و  ِناریش  تسا . نایامن  ناشایناشیپ  رب  هدجس ، ِياج  تسا . هتشگ  سردنم  ناشیاهسابل  هدیسر و 

دنشاب كاپ  تسد  هک  دننکیم  تعیب  ناشِماما  اب  طرش  نیا  اب  نارای  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  ِترضح  یهلا : ِدودح  ِناظفاح  هتکن 907 :
هداس دنشوپن ... رخاف  ِياهسابل  دنوشن و  راوس  زاتمم  ِياهبکرم  رب  دنزیرن . قحان  هب  یسک ، ِنوخ  دنیاشگن و  مانـشد  هب  نابز  نمادکاپ . و 

(1202 ...«.) دنک یگدنز  ناهارمه  ِناس  هب  دوشیم ، دّهعتم  زین  مالـسلا  هیلعماما  دننک . داهج  یگتـسیاش  هب  ادخ  ِهار  رد  دننک و  یگدـنز 
(1203 .) دراد نادنچ  ود  ِتراظن  دوخ  ِفیاظو  ِيارجا  رب  نانآ  ِتبظاوم  دوخ و  ِنارازگراک  ِراتفر  رب  زین  مالسلا  هیلعماما 

ِهوبنا زا  و  ( 1204) تسا نهآ  ِياههراپ  ناشیاهلد  دربن . ِياهنادیم  ِنارواگنج  دندرم و  ریلد  مالسلا  هیلعيدهم  ِترضح  ِنارای  هتکن 908 :
زا ناشیاهناج  دنتسه و  مزر  نادیم  ِناریش  دنراد . درم  لهچ  ِتردق  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِنارای  دنهدیمن . هار  لد  هب  یساره  نمشد 

(1205 .) رتمکحم اراخ ، ِگنس 

یـشیپ رگیدکی  رب  يو ، ِياهروتـسد  ِماجنا  رد  وا و  ِهار  ِنازابکاپ  دندوخ و  ِيالوم  ِقشاع  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِنارای  هتکن 909 :
(1206 «.) دنیوا زا  ِيوریپ  رد  اشوک  رگشالت و  : » هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هدومرف  هب  دنریگیم .

هب نت  دنناوتیمن  دوریمن . رتارف  ناشیورد  ِتشیعم  زا  ناشایگدنز  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِنارازگراک  ِتنیز  دهز ، هتکن 910 :
وسمه نابلط  ترشع  اب  هک  نآ  هک  ارچ  دنهن ؛ شیوخ  رب  ناهج  ِحلـصم  ِمان  دنوش و  لفاغ  نامدرم  ِلاوحا  زا  دنراپـس و  یماکداش  شیاسآ و 

(1207 «.) دشاب داد  لدع و  ِتموکح  ِيارب  هتسیاش  يرازگراک  نید و  ِجّورم  دناوتیمن  ددنبیم ، عمط  زآ و  ِورگ  رد  لد  دوشیم و 
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نارای اب  تروشم  هتکن 911 

«. دنکیم تروشم  دوخ  ِنارای  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِترضح  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

اهنیرترب نیرتصلاخ و  هتکن 912 

اهنآ ِنایم  رد  و  دنتسه ، برع  ریغ  مجع  همه  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  ِناریزو  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1208 «.) دنتسه ناریزو  نیرترب  نیرتصلاخ و  اهنآ  دنیوگیم و  نخس  یبرع  هب  اّما  تسین ، برع  مه  رفن  کی  یّتح 

نارای هرمز  رد  هتکن 913 

هـشیپ ییاـسراپ  دـشاب و  رظتنم  دـیاب  دـشاب ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ِناراـی  زا  دراد  شوخ  سک  ره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
(1209 «.) دنک

يرادنید رب  تماقتسا  ربص و  هتکن 914 

ییابیکـش ربص و  شیوخ  يرادنید  رب  ناشِمایق  زا  لبق  هک  ناِشلاوحا  رب  اشوخ  هآ !! هآ  : » دندومرف مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما 
ناردـپ و ناشیا و  هب  ار  تیب  لها   ] ام يدوز  هب  دـنوادخ  و  متـسه ! ناِشتلود  ِروهظ  ِنامز  رد  ناشیا  رادـید  قاتـشم  ناوارف  هچ  و  دـندیزرو !

(1210 «.) دروآ دهاوخ  درگ  نیرب  ِتشهب  رد  ناِشنادنزرف  نارسمه و 

مالسلا هیلعنامز  ماما  مانمگ  ِناروای  هتکن 915 

!... ٍمیحر ِّبر  نم  ٍبیرق  ٍرصنب  رـشبأ  رِظتنت !؟ یتَم  ِءامآلا ! ِةَریِخ  َنب  ایَف  دندومرف ...« : مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
رد هب  راظتنا  هدرپ  زا  ( !؟ دنام یهاوخ  راظتنا  رد  یک  هب  ات  نازینک ! نیرتهب  ِدنزرف  يا  ًَۀلوهجَم ؛ ِضرالا  یف  مهُءامـسأ  ًۀلیلق  ٌةَّدِع  یّمأ  یبأبف و 

هیلعيدهم ناروای  زا   ) كدـنا هورگ  نآ  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  هد !! تراشب  رگـشیاشخب  راگدرورپ  بناج  زا  کیدزن  يزوریپ  هب  يآ و )
(1211 !«) دنمانمگ هتخانشان و  نیمز  يور  رد  هک  مالسلا )

مالسلا هیلعيدهم  ناروای  ِيوزرآ  تداهش ، هتکن 916 

دـنبلطیم و ار  تداهـش  دنـسارهیم ، ادـخ  زا  طقف  مالـسلا ] هیلعيدـهم  ِنارواـی  : ] دـندومرف مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 
(1212 «.) دنوش هتشک  ادخ  هار  رد  هک  دنراد  وزرآ  هراومه 

ترضح ِنارای  هتکن 917 

ایوگ : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا . هدش  دای  رفن  هدزیس  دصیس و  مالـسلا ، هیلعيدهم  ِترـضح  ِنارای  ِدادعت 
نومضم نیا  ( 1213 «.) دناهدمآ درگ  شَنوماریپ  هک  ردب  لها  رامش  هب  ار ، شنارای  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هفوکربنم و  رب  ار  مئاق  مرگنیم 

دای اهراب  رفن  هدزیس  دصیس و  مالسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  ِنارای  ِددع  رد  زین ، هّماع  ِنوتم  رد  تسا . هدیـسر  ام  هب  هّمئا  زا  ضیفتـسم  ِروط  هب 
ياهلقن رد  ( 1214 .) دریگیمن تروص  مایق  دنیاین  درگ  نانآ  ات  تسا و  هدش  دای  رفن  رازه  هد  يدهم  ِنارای  تایاور ، یخرب  رد  تسا . هدش 

رد مالـسلا  هیلعيدهم  : » دنکیم تیاور  مالـسلا  هیلعیلع  زا  نیزر  نبا  هلمج  زا  تسا . هدـش  دای  شیپ  زا  رتنوزف  یخرب  رد  رتمک و  رگید ،
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رکذ رفن  رازه  جنپ  زا  شیب  ناگدـننک  تعیب  ِرامـش  دوعـسم ، نبا  ِتایاور  رد  ( 1215 «.) درک دـهاوخ  مایق  روای  رازه  هدزناپ  ات  هدزاود  ِناـیم 
ماما ِکمک  هب  نیمز  قرـشم  هژیو  هب  ناهج ، نوگانوگ  ِطاقن  زا  هک  تسا  هدـش  هراشا  یهوبنا  ِياـههدوت  هب  رگید  ِثیداـحا  رد  تسا . هدـش 

رگناشن عومجم ، رد  دنرگیدکی و  ِلوط  رد  هکلب  دنرادن ، ضراعت  رگیدـکی  اب  هدـش  دای  ياهرامآ  تفگ : ناوتب  اسب  هچ  ( 1216 .) دنباتشیم
، هورگ نیا  ندـمآ  درگ  اب  دـناهدوب . دوعوم  روهظ  راظتنا  رد  هک  دنتـسه  ناگدـنورگ  نیتسخن  رفن ، هدزیـس  دصیـس و  دـننارای . یلماکت  ِریس 
ار بالقنا  ياهورین  یلـصا  ِياهنوتـس  هک  رفن ، رازه  هدزاود  اـی  هد  ناـمرحم ، هب  نآ  شرازگ  ربخ و  راـشتنا  زا  سپ  دوشیم . زاـغآ  توعد 
زا هوبنا ، ياههدوت  تضهن ، همادا  رد  دوشیم . زاغآ  زاجح  ِيزاسکاپ  نانآ ، ِعامتجا  اب  دـندنویپیم . ماـما  هب  تعرـس  هب  دـنهدیم ، لیکـشت 

مالـسلا هیلعقداص  ماـما  ( 1217 .) دوـشیم عورـش  ناربکتـسم  اـب  يراـبنوخ  گرزب و  يریگرد  دـندنویپیم و  ترـضح  هب  ناـهج  ِرـسارس 
ِراپـسهر سپـس  هدرک ، تماقا  هّکم  رد  رفن  رازه  هد  ندش  لماک  ماگنه  ات  وا  دـننکیم . تعیب  وا  اب  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  : » دـیامرفیم

ار اهورین  یلصا  ِياههتسه  زاغآ ، رد  هک  دنشاب  ماما  ناریزو  ناهدنامرف و  رفن ، هدزیـس  دصیـس و  دوریم  لامتحا  ( 1218 «.) ددرگیم هنیدم 
هورگ نیا  زا  دنوشیم . هداتـسرف  کیدزن  رود و  ِياهنیمزرـس  هب  يرازگراک  یـسرداد و  داشرا و  ِيارب  يزوریپ ، زا  سپ  دنراد و  هدهع  هب 

(1219 .) تسا هدش  ریبعت  هَّللارخُذ »  » و صاوخ » « » ءابقن  » هب

نارای هطلس  هتکن 918 

هک نآ  رگم  يزیچ  چیه  دناهدش و  ّطلسم  ملاع  ِبرغ  قرش و  رب  هک  منیبیم  ار  مالسلا  هیلعمئاق  ِنارای  ایوگ  : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
(1220 «.) دربیم نامرف  اهنآ  زا 

مالسلا هیلعمئاق  ِباحصا  هتکن 919 

دننک كرت  وا  ِيراـی  ِيارب  ار  دوخ  ِياـهرتسب  هک  یناـسک  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  یلباـک  دـلاخوبا 
هک تسا  یلاعتيادخ  ِلوق  نامه  نیا  دنناسر و  هّکم  هب  ار  دوخ  تسا و  ردب  گنج  باحصا  ِرامـش  نامه  هک  دنتـسه  نت  هدزیـس  دصیس و 

(1221 .) دنتسه مالسلا  هیلعمئاق  ِباحصا  نانآ  دنادرگ و  عمتجم  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  دیامرفیم :

نارای ِتکرح  هتکن 920 

زور یهورگ ، دناهّکم و  رد  نآ  ِيادرف  دنوشیم و  دیدپان  رتسب  رد  بش  نارای  یخرب  روهظ ، ِتقو  رد  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1222 «.) دنکیم تکرح  نامسآ  رد  هک  نآ  دومرف : تسا ؟ رتشیب  ناِشنامیا  کی  مادک  موش  تیادف  متفگ : دنراپسیم . هر  نامسآ  رد 

نارای هب  روتسد  هتکن 921 

نانآ هب  و  دنکیم ، هدنکارپ  اهرهش  همه  رد  ار  شَنارای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترضح  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
هک دهدیم  نامرف  نانآ  هب  دنادرگ و  ناهج  ياهروشک  نایاورنامرف  ار  نانآ  و  دـنزاس ، دوخ  هویـش  ار  ناسحا  لدـع و  هک  دـهدیم  روتـسد 

(1223 «.) دنزاس دابآ  ار  اهرهش 

نارای طّسوت  يرتسگتلادع  هتکن 922 

دهدیم روتسد  دتسرفیم و  اهرهش  هب  ار  دوخ  ِنایلاو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1224 «.) دننک هدایپ  مدرم  ِنایم  رد  ار  تلادع  هک 
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مالسلا هیلعماما  ِنارای  هتکن 923 

هک دـننکیم  جورخ  رفن  دـنچ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ِهارمه  هـب  دیـسرپ : مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  هفوـک  ِلـها  زا  یـصخش  دـیوگ : ریـصبوبا 
دنمورین یباحـصا  هارمه  هب  وا  دومرف : دنکیم . جورخ  تسا  ردـب  گنج  باحـصا  ِرامـش  هک  نت  هدزیـس  دصیـس و  هارمه  هب  وا  دـنیوگیم 

(1225 .) تسین نت  رازه  هد  زا  رتمک  نآ  دنکیم و  جورخ 

ناناوج مالسلا و  هیلعترضح  هتکن 924 

ناـِشنایم رد  ناریپ  دـنهدیم و  لیکـشت  طاـشن  رپ  كرحت و  رپ  ناـناوج  رتشیب  زین ، ار  يو  ِناراـی  دوشیم . رهاـظ  ناـناوج  ِّنس  رد  ترـضح 
کمن اذـغ  رد  زیچ  نیرتـمک  ماـعط و  رد  کـمن  اـی  مـشچ  رد  همرــس  ناـسب  كدــنا  ناریپ  دــنناناوج و  مئاـق ، ِناراـی  : » دنرامــش كدــنا 

(1226 «.) تسا

روهظ رد  نانز  ِشقن  هتکن 925 

رد نانز  تشاد . دنهاوخ  لاّعف  ِروضح  بالقنا  لحارم  همه  رد  دنراد و  يدنمهوکش  ِهاگیاج  مالسلا  هیلعترضح  ِگرزب  ِتضهن  رد  نانز 
مالـسلا هیلعرقاب  ماـما  دـننکیم . کـمک  مالـسلا  هیلعماـما  هب  اـهراک ، هرادا  رد  يزوریپ ، زا  سپ  ودـنراد  تکرـش  تکرح ، تامّدـقم  هیهت 

رد نانز  ِدوجو  ( 1227 «.) تسا نز  هاجنپ  نانآ  ِنایم  رد  دنیآیم  درگ  نیشیپ  هدعو  نودب  رفن ، يدنا  دصیس و  ادخ ! هب  دنگوس  : » دیامرفیم
هب تایاور  رد  هک  لجر »  » هملک تسا . یناهج  بالقنا  رد  ناوناب  يالاو  تمظع  جوا و  ِرگناشن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ناریزو  صاوخ و  نایم 

(1228 .) تسا هدش  دای  مالسلا  هیلعيدهم  ِتضهن  رد  نانز  ِدوجو  زا  زین  هّماع  تایاور  رد  رصح . هن  تسا ، بیلغت  ِتمالع  هتفر  راک 

نافلاخم ناقفاوم و  هتکن 926 

هدوب و خـیرات  تکرح  نیرتدنمهوکـش  يدـیحوت ، ياـهتضهن  دـنراد . يرتـشیب  نانمـشد  ناتـسود و  دنـشاب ، تمظع  اـب  هچره  اـهبالقنا ،
. دوـب دـهاوخ  نیـشیپ  شخب  ییاـهر  ياـهتضهن  زا  شیب  يدـهم ، تـضهن  باـتزاب  دناهتـشاد . يدـنمورین  فلاـخم  قـفاوم و  ياـهنایرج 

مه دـیرفآ و  دـهاوخ  مورحم  نامدرم  لد  رد  روش  مه  نآ ، لومـش  ناهج  زرم و  یب  يرتسگ  تلادـع  يزیتس و  كرـش  دـنلب ، ياـهنامرآ 
، دراد رانک  رد  افـص  اب  لدکی و  یناتـسود  هک  هنوگ  نامه  بضغ ، تمحر و  هتـشرف  نآ  تخیگنا . دهاوخ  رب  ار  لدـع  دـیحوت و  نانمـشد 

. تشاد دهاوخ  ربارب  رد  زین  كانرطخ  زرو و  هنیک  ینانمشد 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِنافلاخم  هتکن 927 

، اهینکشراک نیرتشیب  دنراد ، رارق  يدهم  هاپس  رهق  هحول  رس  رد  هک  رگدادیب  ناربکتـسم  ِياوس  دهدیم  ناشن  نافلاخم ، هرابرد  واک  دنک و 
هب هن  ار  ماما  نانیا ، دننادیم . مالسلا  هیلعيدهم  ِنارظتنم  زا  ار  دوخ  دنراد و  مالـسلا  هیلعماما  اب  تقفاوم  ِياعّدا  هک  تسا  یناسک  بناج  زا 

نوچ ماما ، هب  نتـسویپ  زا  سپ  دـنهاوخیم . دوخ  ِياهسوه  اهزورآ و  اب  ماما  ندرک  هارمه  يارب  هکلب  لیـصا ، مالـسا  ِندرک  هداـیپ  ِرطاـخ 
حالـس اب  دنروآیم و  يور  دوخ  فادـها  هیجوت  هب  دـنرذگرد ، دوخ  عورـشمان  ِعفانم  زا  دـنراچان  دـننیبیمن و  دوخ  دارم  قفو  رب  ار  اهراک 

یلو دنراد ، ار  وا  ِيوریپ  ِياعّدا  هک  یناسک  زا  رایـسب  هچ  : » مالـسلا هیلعقداص  ماما  هدومرف  هب  هک  دـنوریم  ماما  گنج  هب  بهذـم ، نید و 
(1229 «.) دننادرگیمرب يور  وا  زا  وا ، ِروهظ  زا  سپ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ِنافلاخم  زا  نابلط  تحار  هتکن 928 

ار اهنامیا  الب ، غیت  قرب  ناربکتسم ، اب  نامورحم  دربن  رد  دسریمن . يزوریپ  هب  نوخ  شتآ و  زا  نتشذگ  نودب  نامز ، ماما  یناهج  بالقنا 
زیواتـسد اب  نابلط  تحار  یلو  دـننکیم ، هدامآ  ایالب  يارب  ار  دوخ  هتفر و  لابقتـسا  هب  شیپاشیپ  نیتسار  نانمؤم  دروآیم . رد  شیاـمزآ  هب 

راظتنا دندوخ و  یگدـنز  رکف  رد  زیچ ، همه  زا  شیب  راظتنا ، نارود  رد  دنتـسه . شیوخ  هاگیاپ  عضو و  هیجوت  سپ  رد  بهذـم ، نداد  رارق 
. دسر نوخ  زرم  هب  هیقت ، رگا  تساهنوخ . ظفح  هیقت ، عیرـشت  هفـسلف  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دنیوجیم . اعد و .... رد  رتشیب  ار 

يرای ار  امـش  میناوتیمن  میتسه و  هیقت  رد  ام  تفگ : دیهاوخ  دیوش ، توعد  ام  يرای  يارب  امـش  رگا  دنگوس ، يادخ  هب  تسین . هیقت  ياج 
قح رد  داد و  دـهاوخن  شوگ  امـش  ياهییوگ  هوای  هب  دزیخ ، اپب  ام  مئاق  رگا  تسا . رتریزع  ناتیارب  نارداـم  ناردـپ و  زا  هیقت  اـنامه  میهد .

(1230 «.) تخاس دهاوخ  يراج  ار  دنوادخ  دودح  قفانم ، مدرم  امش  زا  يرایسب 

ناشیدنا دومج  هتکن 929 

ربمایپ رفاسم ، زامن  هزور و  هیآ  ِلوزن  نایرج  رد  دناهدوب . یعامتجا  تالّوحت  نید و  يایحا  ِعناوم  نیرتمهم  زا  نایارگرهاظ  مالسا ، ردص  زا 
همادا هزور  هب  دراد ، یباوث  یتخس  ره  دوخ ، هنابآم  سدقم  لایخ  هب  هک  یهورگ  یلو  دندوشگ ، هزور  دوخ  دنداد و  راطفا  روتسد  رفـس ، رد 

رود ماما و  تبیغ  دنامنبیصن . یب  ناوخ  نیا  زا  زین ، عیـشت  ملاع  ( » 1231 .) داد راکهانگ  ِبقلاهنآ  هب  درک و  دروخرب  نانآ  اب  ربمایپ  دـنداد .
هب مالسا  تاروتـسد  دوش و  زکرمتم  يدرف  لئاسم  ِّلح  رد  رتشیب  داهتجا  تکرح  هک  دش  ببـس  عامتجا ، تسایـس و  هصرع  زا  هعیـش  ندرک 
رب يرگيرابخا  ِرّکفت  نتخادـنا  هیاس  ( 1232 «.) دریگ رارق  سیردـت  قیقحت و  راک  رد  رتمک  يداصتقا و ... یعامتجا و  متـسیس  کـی  ناونع 

زکارم و  دنک . خوسر  هعیش  یملع  لفاحم  رد  ییارگ  هتشذگ  دومج و  یعون  هک  دش  ببـس  درک و  دیدشت  ار  هلأسم  املع  زا  یهورگ  راکفا 
نینیدتم زا  یخرب  هضراعم  هشیر  دنهد . ناشن  تبثم  شنکاو  رتمک  روهظ  ون  لئاسم  اب  دروخرب  رد  ریخا ، ياههدس  رد  هژیو  هب  نآ ، یگنهرف 

، ماما روهظ  ماگنه  هب  درک . وج  تسج و  مالسا ، لئاسم  رد  يرگن  وسکی  ییارگ و  هتـشذگ  رد  دیاب  ار  تّما  ماما  بان  ياههشیدنا  ربارب  رد 
تـسا نید  رگایحا  ماما ، دـباییم . رگید  ياههولج  روهظ  ون  ياههفافل  رد  هک  هتفرن  نایم  زا  اهنت  هن  یعامتجا ، راتفر  اههشیدـنا و  رد  رجحت 

هدوت رب  زارد ، ناراگزور  یط  رد  هک  ار  یتاروتسد  دنزیم و  تسد  یعیـسو  ياهینوگرگد  هب  مالـسا ، يدربراک  يرکف و  لئاسم  همه  رد 
(1233 .) دزاسیم راکشآ  دننکیم ، لمع  نآ  هب  هنایشان  مدرم  هدنام و  ناهنپ  مدرم 

هیرتب هقرف  هتکن 930 

مالسا رد  دنراد . هیدیز  ياههقرف  زا  رگید  یکی  هینامیلس ، اب  یهباشم  دیاقع  نانآ  دنشابیم . يّونلا  ریثک  ناوریپ  زا  هیدیز  ياههقرف  زا  یکی 
نانآ زا  یهورگ  دنتـسه . هفینحوبا  وریپ  رتشیب  یهقف ، عورف  رد  لازتعا و  ِبرـشم  يداقتعا ، لئاسم  رد  دنراد . دیدرت  فقوت و  نامثع  رفک  و 

هب دنک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  دـیامرفیم : هیرتب  هقرف  هرابرد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ( 1234 .) دنشابیم هعیـش  بهذم  ای  یعفاش  وریپ  زین 
ِيولج دـناهتفرگ ، شود  رب  حالـس  هک  یلاـح  رد  دـنمانیم ، هیرتب  ار  ناـنآ  هک  رفن  رازه  هد  دادـعت  اـجنآ  رد  دوشیم . راپـسهر  هفوک  ِيوس 

دشکیم ریشمش  ترضح  میرادن . يزاین  همطاف  ِنادنزرف  هب  ام  اریز  درگزاب ؛ ياهدمآ ، هک  اج  نامه  زا  دنیوگیم : دنریگیم و  ار  ترـضح 
راپـسهر هفوک  ِيوس  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  دـیامرفیم ...« : زین  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ( 1235 .) دــنارذگیم غـیت  مد  زا  ار  ناـنآ  یگمه  و 

هک دنتسه  ینید  نادنمشناد  نآرق و  نایراق  نانآ  دنتـسیایم ؛ ترـضح  ربارب  رد  حالـس  هب  زّهجم  هیرتب ، رفن  رازه  هدزناش  اجنآ  رد  دوشیم .
، درگزاب ياهدمآ  هک  هار  نامه  زا  همطاف ! دنزرف  يا  دنروآیمرب : دایرف  ادـص  کی  نانآ  تسا . هتـسب  هنیپ  دایز  تدابع  زا  نانآ  ياهیناشیپ 
ار همه  دـشکیم و  ریـشمش  نانآ  رب  هاگماش  ات  هبنـشود  زور  رهظ  زا  فجن ، رهـش  تشپ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  میرادـن . يزاـین  وت  هب  اریز 
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(1236 «.) دشکیم

اروشاع ترایز  هتکن 931 

، هلفان ندناوخ  روتـسد  دیـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  نینچ  ار  یتشر  دیـس  تیاکح  يرون  ثّدـحم  موحرم 
اروشاع ارچ  امـش  هلفان ! هلفان ، هلفان ، دـیناوخیمن ؟ هلفان  ارچ  امـش  دـیامرفیم : نآ  زا  سپ  دـهدیم و  ار  اروشاع  تراـیز  هعماـج و  تراـیز 

(1237 !) هعماج هعماج ، هعماج ، دیناوخیمن ؟ هعماج  ارچ  امش  اروشاع ! اروشاع ، اروشاع ، دیناوخیمن ؟

ترضح ِینید  ِتریس  هتکن 932 

ریز هب  رـس  دیاشگ و  ورف  شیوخ  ِلاب  هک  یماگنه  هب  باقع  نوچمه  تسا ، نتورف  دنوادخ  ِلالج  دنوادخ و  ِربارب  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم 
رد ادخ  تمظع  وادـخ  تسا . نتورف  عشاخ و  ناس  نیا  دـنوادخ  لالج  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  دـیآ . دورف  نامـسآ  جوا  زا  هتخادـنا ،

(1238 .) تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  وا  یتسه  همه  تسا و  یّلجتم  وا  ِدوجو 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  هناشن  هتکن 933 

ریگتخـس رایـسب  شیوخ  تلود  نارومأم  نارازگراک و  لاّمع و  هب  تبـسن  تسا  هدنـشخب  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هناشن 
(1239 .) تسا نابرهم  محرلد و  رایسب  نادنمتسم ، ناناوتان و  اب  دشاب و 

ترضح ِياههناشن  هتکن 934 

همه زا  وا  يزاین  یب  وا و  هب  همه  زاین  مارح و  لالح و  تخانش  هنیکس و  راقو و  اب  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  دندومرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
(1240 .) دیسانشیم

ادخ باتک  هب  لمع  هتکن 935 

، دنیبب ار  يرکنم  اجک  ره  دنکیم و  لمع  ادخ  ِباتک  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِترـضح  : » دندومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(1241 «.) دیامن راکنا  هدرمش و  دنسپان  تشز و  ار  نآ 

هاوخریخ ِتسرپرس  هتکن 936 

. هاوخریخ ِتسرپرس  حصاّنلا ؛ یلولا  مییوگیم : مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  باطخ  ِرمالا  بحاص  ِترایز  رد  نانجلا  حیتافم  ِفیرش  ِباتک  رد 

ناکین هیور  هتکن 937 

راـتفر ناـکین  هـیور  رب  فیرــشلا  هـجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  ِترــضح  : » دـندومرف مالــسلا  هـیلعیلع  ترــضح  نینمؤـملاریما ، ماـما 
(1242 «.) دیامنیم

مالسلا هیلعترضح  ِششخب  هتکن 938 
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زا شیپ  یسک  هک  دشخبیم  ار  لاوما  نانچ  وا  هک : نیا  هلمج  زا  تسا . هدمآ  يرایسب  تایاور  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  شـشخب  هرابرد 
ّتنس هب  ( 1245 ،) دوب دـهاوخ  اراوـگ  مدرم  رب  وا  ياهشـشخب  ( 1244 ،) دشخبیم شرامـش  ِنودـب  ار  لام  ( 1243 .) تسا هدرکن  ناـنچ  وا 

(1247 .) درامشیمن ار  نآ  دهدیم و  مدرم  هب  تشم  تشم  ار  لاوما  ( 1246 ،) دنکیم راتفر  هلآو  یلع هللا  یلصربمایپ 

ترضح ِششخب  هتکن 939 

قوقح راب  ود  یهام  ترـضح  نآ  دهدیم . مدرم  هب  ییایاطع  راب  ود  یلاس  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
مهـس تاکز ، ناگدـنراد  دوشیمن . تفای  هعماج  رد  تاکز ، هب  دـنمزاین  درف  هک  ياهنوگ  هب  دـنکیم ، راتفر  ناـسکی  مدرم  نیب  دـهدیم و 
هعیـش ِياههّلحم  رد  و  دنراذگیم ، لوپ  صوصخم  ِياههسیک  رد  ار  لاوما  راچان  هب  دنریذپیمن . نانآ  یلو  دـنروآیم ، نانآ  دزن  ار  ناریقف 

(1248 .) تسین يزاین  امش  ِياهمهرد  هب  ار  ام  دنیوگیم  نانآ  یلو  دنناخرچیم ،

یهلا نامرف  ِقیقد  ِيارجا  هتکن 940 

یـسک اب  دنکیم ، ارجا  ار  ادـخ  ِنامرف  ًاقیقد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم  ترـضح  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
ار لطاب  ِياهرد  دیاشگب و  ار  تقیقح  قح و  ِياهرد  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  و  دراذگن ... گنـس  يور  گنـس  درادـن ، يدـنواشیوخ  ِباسح 

(1249 «.) ددنبب

قح ِقاقحا  هتکن 941 

(1250 «.) دیامن قاقحا  ار  قح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  ِترضح  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

اذغ سابل و  هتکن 942 

زج وا  ِكاروخ  تشرد و  یکاشوپ  زج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ِسابل  دنگوس ! ادـخ  هب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1251 «.) تسین شروخیب  تخس و  ییاذغ 

نارای ِلثم  هتکن 943 

ياهماج دورب ؛ اهنآ  ِهار  زا  هک  دنکیم  دّهعت  دوخ  ِّقح  رد  وا  : » دندومرف مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِدروم  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  نینمؤملاریما 
هب ار  نیمز  دوش . ِعناق  یـضار و  مک ، هب  دـنهاوخیم و  مدرم  هک  هنوگنآ  دوش ؛ راوس  اهنآ  ِبکرم  ِدـننامه  یبَکرم  دـشوپب ؛ اهنآ  هماج  ِلثم 

نابهگن نابرد و  دوخ  ِيارب  دتسرپب و  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  ادخ  دشاب . هدش  متـس  زا  رپ  هکنانچ  دنک ، تلادع  زا  زپ  دنوادخ  ِيرای 
(1252 «.) دنکن رایتخا 

تریصب اوقت و  هتکن 944 

ماگ تیاده  تریـصب و  ِيور  زا  دزاسیم و  دوخ  هشیپ  ار  اوقت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1253 «.) درادیمرب

فوئر هدنشخب و  هتکن 945 
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نارازگراک و رب  دشخبیم ، روفو  هب  ار  لام  هک  تسا  ياهدنشخب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  : » دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 
(1254 «.) تسا نابرهم  فوئر و  رایسب  نایاونیب  رب  دریگیم ، تخس  رایسب  شیوخ  تلود  ِنالوؤسم 

... درادن یباسح  یسک  اب  هتکن 946 

اپارـس هک  دزیگنایمرب  نم  ِترتع  نیرتكاپ  نادنزرف و  نیرتهب  زا  ار  يدرم  دنوادخ  هاگنآ  دـندومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
ِباـسح یـسک  اـب  دـنکیم ، يوریپ  ار  ادـخ  ِناـمرف  وا  دـشوپیمن ... مـشچ  یــشکقح  نیرتکـچوک  زا  تـسا ، یکاـپ  تـکرب و  لدـع و 

([ 1255 .) دریگنرب يزیچ  ایند  ِعاتم  زا  «. ] دراذگن گنس  ِيور  یگنس  درادن و  يدنواشیوخ 

هنالداع ِتریس  هتکن 947 

هنوـگچ هنـالداع  ِتریـس  هک  داد  دـهاوخ  ناـشن  امـش  هـب  فیرّـشلا  هـجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  رـصع  ماـما  دـندومرف : مالـسلا  هـیلعیلع  ماـما 
(1256 .) تسا

ریگ همه  ِتلادع  هتکن 948 

(1257 «.) دریگیم ارف  ار  همه  شتلادع  : » دندومرف مالسلا  هیلعرصع  ماما  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یناگمه ِتلادع  هتکن 949 

ِدراو امرگ  امرـس و  هک  نانچ  مه  ار  تلادع  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1258 «.) دنک نامدرم  ِياههناخ  ِدراو  دوشیم ، اههناخ 

مالسلا هیلعماما  ِتوعد  هتکن 950 

نبا یلع  ِتیالو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِّتنـس  ادـخ ، ِباتک  ِيوس  هب  ار  مدرم  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
(1259 «.) دنکیم توعد  وا  ِنانمشد  زا  يرازیب  مالسلا و  هیلعبلاطیبا 

مالسلا هیلعماما  ِتّنس  تریس و  هتکن 951 

نم ِنییآ  نید و  رب  ار  مدرم  تسا . نم  ِّتنس  تریس و  وا  ِّتنس  تریس و  : » دندومرف مالسلا  هیلعرصع  ماما  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1260 «.) دنکیم توعد  مراگدرورپ  ِباتک  هب  ار  نانآ  تشاد و  دهاوخ  اپ  هب 

یناگمه ِلدع  طسق و  هتکن 952 

هدش ینمشد  متس و  رسارس  هک  هنوگنامه  دنکیم ، لدع  طسق و  رسارس  ار  نیمز  مالسلا  هیلعنامز  ماما  : » دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1261 «.) دوب

نایعیش ِلاوحا  تیعضو و  زا  یهاگآ  هتکن 953 
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ام رب  امـش  ِعاضوا  زا  زیچ  چـیه  میهاگآ و  امـش  ِلاوحا  رابخا و  رب  ام  تسا : هدـمآ  هدـش ، رداص  هللا  همحردـیفم  خیـش  ِيارب  هک  یعیقوت  رد 
(1262 .) دنامیمن یفخم  هدیشوپ و 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 954 

هیلعنیـسح دـنزرف  مالـسلا  هیلعيدـهم  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـنراد  مه  اـب  یکیدزن  رایـسب  طاـبترا  راوگرزب ، ماـما  ود  نیا 
(1263 .) تسا مالسلا 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 955 

(1264 .) تسا مالسلا  هیلعنیسح  ِهاوخنوخ  مالسلا  هیلعيدهم 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 956 

(1265 .) تسا مالسلا  هیلعنیسح  ِدای  مالسلا  هیلعيدهم  ِمالک  نیتسخن 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 957 

(1266 .) تسا مالسلا  هیلعنیسح  ِیهاوخنوخ  ِدایرف  مالسلا  هیلعيدهم  ِراعش 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 958 

(1267 .) دنکیرش ود  ره  دیدشلا » دیرط   » و روتوملارتو »  » و هَّللاراث »  » ِباقلا رد 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 959 

(1268 .) تسا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِترایز  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  بش  ِلامعا  نیرتتلیضف  اب 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 960 

رد ار  دوخ  تموکح  ررقم  تفر و  دهاوخ  هفوک  هب  هّکم  زا  زین  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تفر و  هفوک  هب  هّکم  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
(1269 .) داد دهاوخ  رارق  هفوک 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 961 

(1270 .) دنتسه مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ناروای  زا  دندمآ ، مالسلا  هیلعنیسح  يرای  هب  هک  ییاههتشرف 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 962 

(1271 .) دنکیم تعجر  هک  تسا  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

ترضح ِيراپسکاخ  هتکن 963 
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هیلعتّجح ترـضح  ِگرم  تفای ، رارقتـسا  مدرم  ياهلد  رد  ترـضح  هب  نامیا  تفرعم و  نوچ  دـیامرفیم ....«: مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
ار یصو  ّیصو ، زا  ریغ  زگره  دش و  دهاوخ  ناشیا  نفد  طونح و  نفک و  لسغ و  ّیلوتم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  سپ  دسریم . ارف  مالـسلا 

(1272 .) دنکیمن يراپسکاخ  هدامآ  زیهجت و 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 964 

و ( 1273 .) دوریم نیب  زا  لطاب  هنیآ  ره  دـنک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  دـنکرتشم . فدـه  رد  ماـما  ود  ره 
ییاهر یهارمگ  ینادان و  زا  ار  اهناسنا  ات  درک ، وت  میدقت  ار  دوخ  نوخ  تسا : هدمآ  نیعبرا  ترایز  رد  زین  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  فده 

(1274 .) دشخب

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 965 

. تسا رگیدـکی  ِهباشم  یناهج ، ِحطـس  رد  تعدـب  ینیدیب و  ِجاور  یعامتجا ، داسف  يرکف ، ِفارحنا  رد  مالـسلا  اـمهیلعماما  ود  نآ  هناـمز 
رد مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دنریذپان . شزاس  ود  ره  ( 1275 .) دـنرادروخرب دوخ  ِماما  هب  تبـسن  تعاطا  ّتبحم و  تفرعم ، زا  ود ، ره  ِنارای 

شزاس ِرَس  سک  چیه  اب  زین  مالسلا  هیلعيدهم  ِترضح  ( 1276 .) هلثم عیابیال  یلثم  دیوگیم : تیعطاق  اب  تعیب ، يارب  دـیزی  تساوخرد  ّدر 
هَّللا ءادعا  لتقی   » دسانشیم و ار  ریـشمش  طقف  وا  ( 1277 (؛ فیسلا ّالِإ  هنأش  سیل  : » دنیامرفیم مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  درادن ،

«. ددرگ یضار  ادخ  ات  دشکیم  ار  ادخ  ِنانمشد  1278 ؛) «) هَّللا یضری  یّتح 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 966 

هیلعيدـهم ترــضح  روـهظ  و  ( 1280) مالــسلا هیلعيدـهم  ترــضح  روـهظ  تـبیغ و  و  ( 1279) مالـسلا هیلعنیـسح  تداهـش  هب  تبـسن 
. تسا هدش  ییوگشیپ  ( 1281) مالسلا

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 967 

(1282 .) تسا مالسلا  هیلعنیسح  ِياثر  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  همانگوس  هسّدقم ، هیحان  ِترایز 

مالسلا امهیلعيدهم  نیسح و  هتکن 968 

ِدزن تفرگ و  ار  وا  تسد  شردـپ  هک  دوب  هلاس  هدراـهچ  اـی  هدزیـس  تشادـن ، نتفگ  نخـس  ِتردـق  دوب و  گـنگ  یکدوک  زا  هک  رورـس » »
نآ دوخ  هک  دنک  اضاقت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  زا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دروآ و  حور  نب  نیـسح  بانج  صاخ ، ریفـس  نیمّوس 
امـش هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تفگ : نانآ  هب  یکدـنا  زا  سپ  حور  نب  نیـسح  بانج  دـهاوخب . ادـخ  زا  ار  وا  نابز  يافـش  یمارگ ،

دندروآ و البرک  هب  شیومع  هارمه  هب  شردـپ  ار  گنگ  ناوج  نآ  دـیورب . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ِرّهطم  دـقرم  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد 
حیـصف و ینابز  اب  هاگان  هب  هک  رورـس »! : » دنتفگ دندرک و  ادص  مان  هب  ار  وا  شیومع  ردـپ و  نادیهـش ، ياوشیپ  ِرّونم  دـقرم  ترایز  زا  سپ 

(1283 !«) ناجردپ يرآ ! : » تفگ رورس  یتفگ »؟ نخس  مرسپ ! : » تفگ شردپ  کیّبل » : » تفگ هداشگ 

نانمشد ّرش  اهيراتفرگ و  زا  نایعیش  ِتاجن  ظفح و  هتکن 969 
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امش دای  هدرکن و  لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرس  یگدیسر و  رد  ام  : » تسا هدمآ  هدش ، رداص  هللا  همحردیفم  خیـش  ِيارب  هک  یعیقوت  رد 
نکهــشیر ار  امــش  نانمــشد ، و  دــمآیم ، دورف  امـــش  رب  اهتبیـــصم  اــهيراوشد و  دوــب ، نــیا  زج  رگا  هــک  میاهدربــن ، رطاــخ  زا  ار 

(1284 «.) دندومنیم

مدرم ِنایم  رد  روضح  هتکن 970 

ماگ ناشیاهـشرف  يور  دنکیم ، دمآ  تفر و  ناشیاهرازاب  رد  دورهار ، اهنآ  نایم  رد  رما ...  نیا  ِبحاص  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
(1285 «.) دنک یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  ات  دهد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  رگم  دنسانشیمن ، ار  وا  یلو  درادیمرب ،

مدرم ِنایم  رد  روضح  هتکن 971 

هچوک و رد  تسه ، نانآ  ِنایم  رد  ادـخ  ِتّجح  یلع ! ِيادـخ  هب  دـنگوس  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ماـما  زا  یتیاور  رد 
دونشیم ار  نامدرم  راتفگ  دزادرپیم و  تحایس  هب  ناهج  برغ  قرش و  رد  دوشیم و  دراو  نانآ  ِياههناخ  رب  درادیم و  رب  ماگ  اهنآ  ِرازاب 

(1286 ... «.) دنیبیم ار  نامدرم  وا  دهدیم . مالس  هدش ، دراو  نانآ  ِتاعامتجا  رب  و 

مدرم ِنایم  رد  روضح  هتکن 972 

زا هک  یتسه  یبیاغ  نآ  وت  تیادـف ! مناج  انع ؛ حزن  ام  حزان  نم  تنا  یـسفنب  انم ، لخی  مل  بیغم  تنا  یـسفنب  : » میناوخیم هبدـن  ياـعد  رد 
«. یتسین رود  ام  زا  هک  یتسه  ینطو  زا  هدش  رود  نآ  وت  تیادف ! مناج  یتسین ، نوریب  ام  ِنایم 

جح ِمسارم  رد  یگشیمه  روضح  هتکن 973 

یلو دــننیبیم  ار  وا  نارگید  اــّما  دسانـــشیم ، دـــنیبیم و  ار  ناــگمه  دـــباییم ، روــضح  جـــح  مسوــم  رد  لاــس  ره  ترـــضح  نآ  »
(1287 «.) دنسانشیمن

رگید ِروما  زا  هتکن 974 

، نانآ زا  یخرب  ِعییشت  رد  تکرش  نانمؤم ، ِيارب  اعد  یهاوخریخ و  جالعال ، ِنارامیب  ِيافـش  ناگدشمگ ، ِیبایهار  ناگدنامرد ، ِيریگتـسد 
هلمج زا  ( 1289 ...) دارفا و ینطاـب  ِيریگتـسد  ( 1288 ،) مهم ِياهدادـیور  ياهراـپ  زا  ندادربـخ  ءاـملع ، ِیملع  ِتالکـشم  زا  یـضعب  ِّلـح 

ای دریگ و  تروص  ترضح  نآ  دوخ  ِطّسوت  ًامیقتسم  هچ  و  دنسانشن ، هچ  دنـسانشب و  ار  وا  هچ  تسا ، نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  ياهراک 
. ترضح نآ  ِّصاوخ  نارای و  یخرب  طّسوت 

لامعا هدهاشم  هتکن 975 

هک تشاد  يرـسمه  يرارز  بلاغ  وبا  دوب . يرارز  شایلیماف  بلاغ و  وبا  شمان  هک  دوب  یناوج  اقآ  نیا  ییاقآ ، کـی  دوب و  یمناـخ  کـی 
نیا شردپ . هناخ  تفر  درک و  اهر  ار  هناخ  مناخ  نآ  اذـل  دوب ، مناخ  رتشیب  مه  رّـصقم  ًارهاظ  دـنتخاسیمن و  مه  اب  اهنآ  دوب . ناوج  مه  نآ 

 - رـصع ماما  موس  بیان  حور  نبنیـسح  مساقلاوبا  بانج  هک  دینـش  دوب . رثأتم  یلیخ  دوب  هدـنام  اهنت  هناخ  رد  ساـبع  شرـسپ  اـب  هک  ناوج 
تـسود کـی  دـمآ  نوریب  هفوک  زا  دوش . یجرف  هکلب  درک ، تیاکـش  تفر و  وا  رـضحم  هب  دوـشیم  درک  رکف  تسا . ءادـفلا -  هل  اـنحاورا 
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یلع نب  دّـمحم  ای  مساقلاوبا  بانج  ای  دنرـصع  ماما  اـب  هطبار  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  هب  ارم  ِتسد  تفگ : درک و  ادـیپ  ار  وا  تشاد  درمریپ 
وا هب  منادرگرـس ، تساـهنت و  ماهّچب  هتفر و  هناـخ  زا  منز  تفگن  تسیچ ، ملکـشم  تفگن  وا  هب  یلو  مراد . یلکـشم  نم  ناـسرب ، یناـغملش 

، دوب طابترا  رد  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  بانج  اب  هک  یناغملـش  یلع  نب  دّـمحم  نیمه  لزنم  هب  درمریپ ، نآ  شقیفر ، اـب  یلو  دزن  یفرح 
ياـههداون زا  يرارز  تـفگ : تـسا . يرارز  شبقل  بلاـغوبا و  شماـن  نـیا  تـفگ : درک . یفرعم  ار  ناوـج  نـیا  وا  درک و  مالـس  دیــسر و 

هیلعرـصع ماـما  هب  ماهدـمآ  نم  مراد  یلکـشم  تفگ  نیرفآ . دوـب  گرزب  يدرم  نیعأ  نبةرارز  تفگ  هلب . تـفگ  یتـسه ؟ نـیعا  نـبةرارز 
بانج تفگ و  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  بانج  هب  مه  وا  بوخ . رایـسب  تفگ  دنک . ّلح  ارم  لکـشم  هک  دیناسرب  ارم  لکـشم  نیا  مالـسلا 

زور دـنچ  الاح  هدـش . ربخ  هچ  مینیبب  میورب  تفگ : شدوخ  هب  يرارز  بلاغوبا  تشذـگ و  یتّدـم  درک . ضرع  ترـضح  هب  مه  مساـقلاوبا 
: تفگ تفر و  یناغملـش  یلع  نب  دّمحم  دزن  دشابیم . هتفر  گرزب  ردـپ  هناخ  هب  هک  شرـسپ  نارگن  هدـمآ و  نوریب  مه  هفوک  زا  هک  تسا 

دعب مناوخیم . کیکی  نم  دنتـساوخ  تاجاح  یـصاخشا  تفگ : دروآرد و  ار  هتـشون  مه  وا  دش ؟ هچ  نم  تجاح  منیبب  متـساوخیم  نم 
حلصأف ۀجوزلاو  جوزلاو  : » دوب نیا  ترابع  نآ  دوب . هتفگن  ار  شلکـشم  يدحا  هب  الاح  ات  وا  درک . لقن  ترـضح  زا  ار  ترابع  نیا  دناوخ و 

دیدرک یتشآ  مه  اب  امش  ناترسمه ، امش و  هرابرد  هدرک  اعد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسامـش  هرابرد  مایپ  نیا  تفگ  امهنیب .» تاذ  هَّللا 
، دیمهف اجک  زا  بجع ! تفگ  تسیچ ؟ هّصق  دمهفب  مه  شقیفر  تساوخیمن  یفرط  زا  دنام ، توهبم  ًالصا  وا  تسا . هدش  لح  ناتلکـشم  و 

هاگآ طلـسم و  ردقنیا  اهزیچ  همه  هب  هک  تسا  بیجع  دراد ، طلـست  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  بجع ! ماهتفگن . ار  ملکـشم  یـسک  هب  هک  نم 
رد شمناخ  دـید  دـش  هناخ  دراو  ات  هفوک ، تشگرب  وا  تسا . یتسه  روحم  ملاع و  بطق  نینچ  نیا  هک  تسا  یناسنا  هچ  نیا  ایادـخ  تسا .
درک روطخ  ملد  هب  هبترمکی  یلو  مردـپ  هناخ  متفر  مهاوخیم . رذـع  وت  زا  لزنم و  هب  متـشگرب  یتفر ، یتقو  تفگ : شمناـخ  تسا . لزنم 

مه هب  ام  یگدنز  هک  هدوب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  فطل  نیا  هدوب ، مالسلا  هیلعرـصع  ماما  ياعد  نیا  نادب  اّما  تفگ : وا  هب  درم  مدرگرب . هک 
هب ام  یگدنز  درک  اعد  ترضح  دوشب ، یشالتم  ام  یگدنز  يوش و  ادج  نم  زا  وت  رـسپ ، نیا  دوجو  اب  هک  مدوب  تحاران  یلیخ  نم  دروخن ،

، دیوشن ینابـصع  رگیدکی  تسد  زا  دیریگن ، هناهب  رگیدکی  زا  دیدومن ! جاودزا  هزات  هک  یناناوج  يا  نارتخد ، يا  نارـسپ و  يا  دزیرن . مه 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  تسین ، رـصع  ماما  ياضر  دروم  نیا  دیـشاپن ، مه  زا  ار  یگدنز  دینکن ، خلت  ار  یگدنز  دـینکن ، لکـشم  ار  یگدـنز 

ار ناشیا  فرط  کی  زا  دیراد و  ترضح  هب  هقالع  فرط  کی  زا  ارچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  دیهدیم  لد  هک  ییاقآ  مناخ و  وت  دنیبیم .
هب تبـسن  ارچ  دینک ؟ خلت  نینچنیا  تشز  ياهفرح  اب  ادتبا  رد  ار  یگدنز  ارچ  دینکیم ؟ هابت  ار  یگدنز  ارچ  دینکیم ؟ تحاران  دوخ  زا 

ار ام  ياهراک  ام ، لامعا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دیـشاب . هقالعیب  ناتیاههچب  تشونرـس  هب  تبـسن  دیـشاب ؟ هقالعیب  داقتعایب و  رگیدـکی 
نیا ِيانعم  تسا  نیا  دنکیم . اشامت  ار  همه  ار ، ام  راکفا  دنیبیم ، ار  ام  هعلاطم  باتک  دـنیبیم ، ار  هعلاطم  زیم  نیا  ینعی  دـنکیم ؛ هدـهاشم 

ار ام  لامعا  ادخ  تجح  دننیبیم ، دنالماک  ياهناسنا  هک  مه  نونمؤم  دنیبیم ، مه  ربمایپ  دنیبیم ، ادخ  ُُهلوُسَرَو ؛» ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَسَف   » هک
(1290 .) دنکیم اشامت 

ماما ِياعد  هتکن 976 

نب نیـسح  مساـقلاوبا  دیـسر ، ( 1291 «) یلـاله هـب  فورعم   » ییاـتربع لـاله  نـب  دـمحا  گرم  ربـخ  یتـقو  دـیوگیم : حـلاص  نـب  دّـمحم 
زا ياهماـن  ّیط  هک  دروآ  نوریب  ار  ياهقرو  باـنج  نآ  مدروآ و  ار  هتـسب  نآ  نم  رواـیب . ار  هتـسب  نآ  تفگ : دـمآ و  نـم  دزن  ( 1292) حور

ِیفوص نآ  دروم  رد  هک  ار  یبلاطم  اّما  دوب : هدش  هتشون  حور  نب  نیسح  هب  باطخ  فیرّـشلا ، -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  فرط 
ندـش مّلـسم  زا  سپ  دـیوگیم : يوار  تسا . هدرک  هاتوک  ار  شرمع  دـنوادخ  هک  نادـب  سپ  يدوب ، هدرک  حرطم  یلاله  ینعی  زاس ، رهاظ 

الاو و ِدنوادخ  میدرک و  ربص  اّما  دوب ، هدرک  تکرح  ام  اب  دربن  دصق  هب  وا  دوب : هدش  هتشون  هک  هدیسر  ترضح  زا  ياهمان  زین  یلاله  گرم 
. درک هاتوک  ار  شرمع  ام  تساوخرد  اعد و  اب  هبترم ، دنلب 
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ترضح ِتازجعم  زا  یخرب  ات 981  هتکن 977 

شیاهورین هب  دراد ، ار  هفوک  هب  تکرح  ِدصق  دنکیم و  روهظ  هّکم  ِرهش  رد  مئاق  ترضح  هک  یماگنه  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
فّقوت اـج  ره  دراد . هارمه  ار  مالـسلا  هیلعیـسوم  گنـس  ترـضح ، درادـنرب . دوخ  اـب  هار  هشوت  اذـغ و  بآ و  یـسک  هک  دـنکیم  مـالعا 

ره ددرگیم و  ریـس  نآ  ندیـشون  اب  دشاب  هنـسرگ  سک  ره  دشوجیم . بآ  ِياههمـشچ  نیمز  زا  دبوکیم و  نیمز  هب  ار  گنـس  دـننکیم 
زا نیمز  دنکیم ، روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ( 1293 .) دوشیم باریس  دشاب ، هنشت  سک 

هیاس هک  تسوا  دیامیپیم و  ار  اهریسم  تعرس ، اب  وا  دنکیم و  تکرح  تعرس  هب  ترـضح  ِياپ  ِریز  نیمز  دوشیم و  نشور  دنوادخ  ِرون 
تکرح هفوک  ِيوس  هب  دنک ، روهظ  مالسلا  هیلعنامز  ِماما  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  نامز : ِتکرح  يدنک  ( 1294 .) تشاد دهاوخن 

هیلعقداص ماما  بآ : زا  روبع  ( 1295 .) تسامـش ِنایلاس  زا  لاس  هد  ِربارب  نآ  ِلاس  ره  هک  دنکیم  تموکح  لاس  تفه  اجنآ  رد  دنکیم و 
هک هاگ  نآ  دتسرفیم . هینطنطسق  رهش  هب  ار  ینایهاپس  دنک ... مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هک  یماگنه  دومرف : مردپ  دیامرفیم : مالـسلا 

رگیدـکی هب  دـننیبیم  ار  هزجعم  نیا  یتقو  نایمور  دـنرذگیم . بآ  ِيور  زا  دنـسیونیم و  دوخ  ِياهاپ  ِيور  رب  ياهلمج  دنـسرب ، جـیلخ  هب 
(1296 .) دنیاشگیم نانآ  يور  هب  ار  اهرد  ور ، نیا  زا  دوب . دهاوخ  هنوگچ  ترضح  دوخ  دنشاب ، نینچ  نیا  ماما  ِنایهاپـس  یتقو  دنیوگیم :
رد يربا  ترـضح  نآ  ِرـس  رب  دـنکیم . روهظ  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ِترـضح  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ربا : ِيادـن 

نیا دهدیم ، ادن  راکشآ ، اسر و  يادص  اب  دنک و  ظفح  دیشروخ  ِشبات  زا  ار  ترـضح  ات  دوریم  زین  ربا  نآ  دورب ، اج  ره  تسا و  تکرح 
. دییامن هعجارم  مشش  باب  بقاّثلا  مجن  باتک  هب  دیناوتیم  ترضح ، تازجعم  باب  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  ( 1297 .) تسا يدهم 

مالسلا هیلعترضح  زا  یعیقوت  هتکن 982 

ِيارب مالسلا  هیلعترضح  يوس  زا  عیقوت  نیا  دش و  قارع  ِدراو  دیدرت  کش و  ِلاح  رد  هک  تسا  هدش  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دّمحم  زا 
ار یلاعتيادـخ  لوق  اـیآ  وگب  اـهنآ  هب  میدـیمهف ، يدرک  تیاـکح  ناـماس  نآ  ِناتـسود  زا  ار  هچنآ  وـگب  راـیزهم  هب  : » دـیدرگ رداـص  يو 
! دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ( 1298 (؛ ْمکنِم ِْرمَـألا  یلوُأ  َو  َلوسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  هَّللا  اوُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأی  : » دـیامرفیم هک  دیدینـشن 

ایآ تـسین ؟ تماـیق  زور  اـت  روتـسد  نـیا  اـیآ  ار »! ربماـیپ ] يایـصوا   ]= رمـالا وـلوا  ادـخ و  ربماـیپ  دـینک  تعاـطا  و  ار ! ادـخ  دـینک  تعاـطا 
 - هتـشذگ ِماما  ِناـمز  اـت  مالـسلا  هیلعمدآ  ِناـمز  زا  اـیآ  دـیوش ؟ هدـنهانپ  نادـب  هک  تسا  هدادـن  رارق  امـش  ِيارب  یهاـگهانپ  یلاعتيادـخ 

رگا دـیدرگن و  راکـشآ  يرگید  هناشن  دـش ، ناـهن  ياهناـشن  رگا  و  تسا ؟ هدادـن  رارق  امـش  ِيارب  تیادـه  ِمـالعَا  مالـسلا -  هیلعدّـمحموبا 
ار شقلخ  دوخ و  ِنیب  هطبار  وا  هک  دنتـشادنپ  درک  حور  ِضبق  ار  دّمحموبا  یلاعتيادخ  نوچ  و  دیـشخردن ؟ ياهراتـس  درک  لوفا  ياهراتس 
. دنشاب دونشخان  نانآ  دوش ، رهاظ  یلاعتيادخ  ِرما  زور  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخن  نینچ  تمایق  زور  ات  هدوبن و  نینچ  زگره  تسا . هدرک  عطق 

ایآ دراذگن . یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  یلاعت  يادخ  هک  هدـم  هار  دوخ  هب  کش  يدـمآ ، نآ  ِرطاخب  هک  يزیچ  ِيارب  میهاربا ! نب  دّـمحم  يا 
رید نوچ  و  دنک ؟ نزو  تسا  نم  ِدزن  هک  ار  ییاهرانید  نیا  هک  ینک  رضاح  ار  یسک  دیاب  نونکا  مه  تفگن : وت  هب  شتافو  زا  شیپ  تردپ 

هـسیک هس  وت  داد و  وت  هب  یگرزب  هسیک  نک و  نزو  دوخ  وت  ار  اـهنآ  تفگ : وت  هب  دریمب ، يدوز  هب  هک  دیـسرت  دوـخ  ِناـج  رب  خیـش  دـش و 
اهنآ مه  وت  تفگ  درک و  رهم  ار  اهنآ  دوخ  ِمَتاخ  اب  خیـش  يدرک و  نزو  ار  اهنآ  دوب ، نآ  رد  نوگانوگ  ِياهرانید  هک  هسیک  کی  یتشاد و 

صالخ ارم  زیهرپب و  ادـخ  زا  نم  هرابرد  ًایناث  دوخ و  هرابرد  ًالّوا  وت  مدُرم ، رگا  منک و  هچ  منادیم  دوخ  هک  مدـنام  هدـنز  رگا  نک ، رهُم  ار 
رانید يدنا  هد و  يدرک و  يادج  ام  ِباسح  زا  ًادقن  هک  ار  ییاهرانید  هک  دنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  مراد . نامگ  وت  هب  هک  شاب  نانچ  نک و 

(1299 «.) لیکَولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  َو  . » تسا تخس  رایسب  هنامز  هک  نک  درتسم  ار  اهنآ  دوخ  ِبناج  زا  نک و  نوریب  تسا 

مالسلا هیلعماما  زا  یعیقوت  هتکن 983 
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هب یعیقوت  دناسرب و  دوب  مراوشد  لئاسم  رب  لمتشم  هک  ار  ياهمان  مدرک  تساوخرد  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  زا  دیوگ : بوقعی  نب  قاحـسا 
نادـناخ و زا  نارکنم  هرابرد  هک  یلاؤس  اّما  درادـب ، رادـیاپ  دـنک و  داشرا  ار  وت  دـنوادخ  دـش : رداص  نینچ  نامّزلا  بحاص  ام  ِيالوم  ِّطخ 

ِدننام وا  ِهار  تسین و  نم  زا  دنک  راکنا  ارم  هک  یسک  تسین و  يدنواشیوخ  سک  چیه  یلاعتيادخ و  ِنیب  هک  نادب  يدرک ، ام  ِناگدازومع 
هک باملـش  ندیـشون  تسا و  مارح  وجبآ  ِندیـشون  اما  تسا . فسوی  ناردارب  ِهار  شنادـنزرف  رفعج و  میومع  ِهار  اّما  تسا ، حون  رـسپ  ِهار 

دهاوخ هک  ره  دتسرفب و  دهاوخ  هک  ره  دیزاس ؛ رهاط  ار  نآ  هک  نآ  رگم  مریذپیمن  ار  امـش  ِلاوما  اّما  درادن و  یعنام  تسا  تبرـش  یعون 
تسا و یلاعتيادـخ  اـب  جرف ، ِروهظ  اـّما  و  تسا . هداد  امـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  تسا  هداد  نم  هب  یلاعتيادـخ  هچ  نآ  هک  دـنک  عطق 
بیذـکت و رفک و  نآ  تسا  هدـشن  هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـیوگیم  هک  یـسک  ِداقتعا  اّما  و  دـنیوگیم . غورد  تقو  ناگدـننک  نییعت 

زین نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  ِتّجح  نانآ  هک  دـینک  عوجر  ام  ِثیدـح  ِنایوار  هب  لئاسم  نآ  هراـبرد  هعقاو ! ِثداوح  اـّما  و  تسا . یهارمگ 
نم ِباتک  وا  ِباتک  تسا و  نم  ِقوثو  ِدروم  داب  شردپ  وا و  رب  ادـخ  ِدورد  هک  يرمع  نامثع  نب  دّـمحم  اّما  و  متـسه . اهنآ  رب  ادـخ  ِتّجح 

هچنآ اّما  و  دزاس . فرطرب  ار  شّکـش  دروآ و  حالـص  هب  ار  وا  ِبلق  يدوز  هب  یلاعتيادخ  يزاوها ، رایزهم  نب  یلع  نب  دّمحم  اّما  و  تسا .
، میعن نب  ناذاش  نب  دّـمحم  اّما  و  تسا . مارح  هدـنناوخ  ِزینک  ِياهب  تسا و  رِهاط  هزیکاـپ و  هک  میریذـپیم  ور  نآ  زا  يداتـسرف  اـم  يارب  ار 

نکم تسلاجم  وا  ِنارکفمه  اب  دننوعلم و  شباحصا  وا و  عدجا ، تنیزیبا  نب  دّمحم  باطخلاوبا  اّما  و  تسا . تیبلها  ام  ِنایعیـش  زا  يدرم 
زا يزیچ  سک  ره  دنزیمآیم ، رد  ناشدوخ  ِلاوما  اب  ار  ام  ِلاوما  هک  یناسک  اّما  و  دـندوب . رازیب  اهنآ  زا  زین  مناردـپ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم  هک 
هب هچنآ  هطساو  هب  یلاعتيادخ  ِنید  رد  هک  یهورگ  ِینامیشپ  اّما  و  تسا .... هدروخ  شتآ  انامه  دروخب  ار  نآ  درامش و  لالح  ار  ام  ِلاوما 

ِّتلع اّما  و  تسین . ناگدـننک  کش  ِياطع  هب  يزاین  میتشادرب و  ار  ناِمتعیب  دـنک  تعیب  ِخـسف  هک  یـسک  ره  زا  ام  دـندرک ، کش  دـنداد  اـم 
ناـمیا هک  یناـسک  يا  ( 1300 (؛ ْمُکْؤسَت ْمَُکل  َدـُْبت  نِإ  َءایـشَأ  ْنَع  اُولَئـسَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : » دـیامرفیم یلاعتيادـخ  تبیغ : ِعوـقو 

هنامز ِناشکرس  ِتعیب  مَناردپ  همه  ِندرگ  رب  دنکیم »! تحاران  ار  امش  ددرگ ، راکـشآ  امـش  يارب  رگا  هک  دیـسرپن  ییاهزیچ  زا  دیاهدروآ !
تـسا دیـشروخ  زا  عافتنا  ِدننام  مَتبیغ ، رد  نم  زا  ِعاقتنا  ِهجو  اّما  و  تسین . مَندرگ  رب  یـشکرس  چـیه  ِتعیب  میامن ، جورخ  یتقو  نم  اّما  دوب 

هک يروما  زا  و  دنتسه . اهنامـسآ  ِلها  ِناما  ناگراتـس ، هک  نانچمه  مَنیمز  لها  ِناما  نم  و  دزاس . ناهن  ناگدید  زا  ار  نآ  ربا  هک  یماگنه 
اعد رایـسب  جرف  ِلیجعت  يارب  و  دینکفین . تمحز  هب  دناهتـساوخن  امـش  زا  هچنآ  ِنتخومآ  رد  ار  دوخ  دینکن و  شـسرپ  درادن  ناتیارب  يدوس 

(1301 .) داب تیاده  ِناوریپ  رب  وت و  رب  دورد  بوقعی ! نب  قاحسا  يا  تسامش و  ِجرف  نامه  هک  دینک 

لالح ِلام  طقف  هتکن 984 

نتفرگ تهج  يرْمَع ، نامثع  نب  دّمحم  ترضح ، هدنیامن  هب  مدیسرپ و  ترـضح  زا  ياهمان  ّیط  ار  یتالاؤس  دیوگیم : بوقعی  نب  قاحـسا 
ار اهنآ  هک  نیا  رگم  مینکیمن ، لوبق  زگره  ام  ار  امـش  لاوما  اّما  هک : دروآ  میارب  ترـضح  نآ  فرط  زا  ياهمان  ماما  هدـنیامن  مداد . باوج 

بوخ هک  دتـسرفب ، ياهیدـه  ام  ِيارب  طیارـش  نیا  اب  دوب  لیام  تساوخ و  سک  ره  سپ  نیا  زا  دـینک . صلاخ  هدرک و  كاپ  مارح  لاـم  زا 
ام يارب  امـش  هک  هچ  نآ  زا  تسا  رتـهب  تسا ، هدرک  تیاـنع  اـم  هب  دـنوادخ  هـک  ار  هـچ  نآ  لاـح  ره  هـب  دتـسرفن . تساوـخن  رگا  تـسا و 

(1302 .) دیتسرفب

رفج هتکن 985 

نیا رد  داد ، دـهاوخ  يور  هدـنیآ  رد  هچ  نآ  هداتفا و  قاّفتا  ناهج  رد  هچ  نآ  هک  اهریم  گرم و  اـیالب و  اـیانم و  ملع  لـماش  تسا  یباـتک 
(1303 .) دشابیم مالسلا  هیلعرصعّیلو  ترضح  ِكرابم  ِتسد  رد  نونکا  مه  باتک ، نیا  تسا . هدیدرگ  سکعنم  باتک 
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حاتتفا ياعد  هتکن 986 

ِقیرط زا  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  شندـناوخ  ( 1305) حابـصم بحاص  زین  و  ( 1304) لابقا بحاص  لـقن  ساـسا  رب  هک  ییاـهاعد  زا  یکی 
ندناوخ روتسد  هک  اعد  نیا  تسا . حاتتفا  فیرش  ياعد  تسا ، هدش  هیصوت  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح 

ندرک اعد  هویش  اب  ار  ياهدنناوخ  ره  نآ ، رد  هشیدنا  هک  دراد  يدنمشزرا  ياهزارف  تسا ، دراو  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  همه  رد  نآ 
سرتسد رد  نانجلا  حیتافم  فیرـش  باتک  رد  اعد  نیا  دـنکیم . انـشآ  تجاح  ندرک  حرطم  تیفیک  راگدرورپ و  هاگرد  رد  عّرـضت  ِعون  و 

نآ هک  متـساوخ  نامثع  نب  دـمحا  زا  دـیوگیم : تسا و  هدروآ  لاـبقالا  رد  يدانـسا  اـب  ار  اـعد  نیا  سوواـط  نب  دیـس  دـشابیم . ناـگمه 
. دروایب میارب  ار  دناوخیم  ناضمر  كرابم  هام  رد  ترضح  ِمّود  ّصاخ  بیان   ] يرْمَع دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  شیومع  هک  ار  ییاهاعد 

نآ زا  ماهدرک ، لقن  لابقالا  رد  هک  ار  ییاهاعد  زا  يرایـسب  نم  دوب و  هدش  هتـشون  نآ  رد  يدایز  ِياهاعد  هک  دروآ  زمرق  دـلج  اب  يرتفد  وا 
زا بش  ره  رد  یتقو  ار  اعد  نیا  دوب : هتـشون  رتفد  نآ  رد  تساهاعد . نامه  زا  یکی  مه  حاتتفا  فیرـش  ياعد  هک  دـشابیم ، تشاددای  رتفد 

لیذ حرـش  هب  اعد  نیا  نیوانع  دـننکیم . اعد  شاهدـنناوخ  يارب  دـنهدیم و  شوگ  اعد  نیا  هب  ناگتـشرف  یناوخب ، ناضمر  هاـم  ياـهبش 
ادخ 4 تردق  ربارب  رد  هدنب  تساوخرد  يزیچان  اعد 3 -  رد  دنوادخ  فیصوت  موزل  اعد 2 -  رد  دنوادخ  تمظع  هب  رارقا  موزل   - 1 تسا :

ندرک حرطم  بسانم  هویـش  اعد 6 -  ماگنه  مالـسلا  مهیلعموصعم  هدراـهچ  هب  لّـسوت  موزل  اعد 5 -  ماگنه  ادـخ  زا  يرازگـساپس  موزل  - 
اعد ماگنه  تجاح 

هبدن ياعد  هتکن 987 

 - فیرّـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  زا  نآ  ِندناوخ  ِروتـسد  اهلقن ، زا  يرایـسب  ربانب  هک  ییاهاعد  زا  رگید  یکی 
دیکأت هعمج ، زور  رطف و  دـیع  ناـبرق و  دـیع  ثعبم و  ياـهزور  ینعی  هناـگراهچ ، داـیعا  رد  هک  تسا  هبدـن  فورعم  ياـعد  تسا ، هدیـسر 

هدش يراددوخ  نآ  نتم  ندروآ  زا  دشابیم ، ناگمه  سرتسد  رد  فیرـش  ياعد  نیا  هکنیا  تهج  هب  تسا . هدـش  نآ  ندـناوخ  رب  ناوارف 
 - 1 ( 1306 :) تسا حرـش  نیا  هب  اعد  نآ  میاهدرک . رکذ  اـجنیا  رد  نتم ، بیترت  تیاـعر  اـب  ار  نآ  رد  هدـش  حرطم  ياـهعوضوم  یلو  تسا 

ماـقم و هلآو 3 -  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  تثعب  رطاخ  هب  دـنوادخ  شیاتـس  ناربمایپ 2 -  لاسرا  رطاخ  هب  دـنوادخ  زا  يرازگـساپس 
 - يدهم ترـضح  روهظ  راظتنا  رد  هلآو 5 -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادناخ  نادیهـش  يارب  يرادازع  مالسلا 4 -  هیلعیلع  ترـضح  تلزنم 

هارمه يوجتسج  رد   - 7 فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  رادید  يوجتسج  رد   - 6 فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 
 - 9 فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  قارف  رد  دنوادخ  اب  تاجانم   - 8 فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  رادید  يارب 

دنوادخ هاگشیپ  رد  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  نداد  رارق  هطساو 

تاربع ِياعد  هتکن 988 

نب دّمحم  نب  دّمحم  نیّدلا  ّیـضر  دیـس  موحرم  زا  هدروآ  هک  يدنـس  اب  حالّـصلا  جاهنم  باتک  رد  ( 1307) هرـس سدقیّلح  همالع  موحرم 
ار نادنز  زادایز  یتّدم  مدش و  نوغامرج  ناهاشداپ  زا  یکی  نادنز  راتفرگ  يراگزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یجواس »  » ياهوآ دّمحم 
مدرک و هیرگ  مدـید ، باوخ  رد  ار  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  یبش  هک  مدوب  هدـنارذگ  هّقاش  لامعا  اب 
؛ تاربعلا ءاعدـب  عدأ  دومرف : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاـص  ترـضح  نکب ! ملاـح  هب  يرکف  نم ! يـالوم  يا  متفگ :

باـتک ِياـهاعد  ِنیب  رد  اـعد  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  ماهدـیدن . نونکاـت  تسیچ ؟ تاربع  ِياـعد  مدرک : ضرع  ناوخب ! ار  تاربع  ياـعد 
نینچ اـّما  مدـناوخ ، ار  دّـجهتملا  حابـصم  ِباـتک  ِياـج  همه  نم ! ِيـالوم  يا  مدرک : ضرع  تسا . دوجوم  يراد ، دوخ  ِدزن  رد  هک  حابـصم 
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زا سپ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ماگنه  نیا  رد  ینکیم . ادیپ  نک ، ّتقد  باتک  رد  هدجت ؛ هرظنأ  دومرف : ترضح  نآ  تشادن . دوجو  يزیچ 
لهچ نم  تسا . هدـش  هتـشون  نآ  رب  اعد  نیا  هک  دراد  دوجو  نآ  نیب  رد  یقاروا  مدـید  مدرک ، زاب  ار  حابـصم  باتک  حبـص ، ِزامن  ِندـناوخ 

ترــضح دـش ، صّخــشم  مـیارب  ًادـعب  هـک  هنوـگ  نآ  دـش و  نادـنز  زا  نـم  یــصالخ  ثعاـب  اـعد ، ناـمه  مدــناوخ و  ار  اـعد  نآ  هـبترم 
دیدـهت ار  وا  داتـسرف و  هاش  يارب  دوب ، راکتـسرد  ینز  هک  هاش  نانز  زا  یکی  باوخ  قیرط  زا  ارم  يدازآ  روتـسد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

مهیلعتیب لها  مرح  ِنارئاز  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ِهّجوت  ( 1308 .) تخاس هناور  ارم  مارتحااـب  درک و  دازآ  ار  نم  مه  هاـش  و  درک .
یلع ماما  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  نییرکـسع  مرح  روما  زا  یـشخب  لوؤسم  دّـمحم ، اقآ  زا  يرون  نیـسح  ازریم  موحرم  مالـسلا 

بلغا دوب و  مرح  ياهمداخ  ِءزج  ّتنس ، لها  زا  دومحلا  یفطصم  مان  هب  یصخش  هک : تسا  هدرک  لقن  سّدقم  بادرس  مالسلا و  هیلعیقّنلا 
بادرـس هقطنم  هب  دوب ، ظـفح  ار  اـههمان  تراـیز  رتشیب  نوچ  تفرگیم و  لوپ  ناـنآ  زا  گـنرین ، هلیح و  اـب  تخادرپیم و  نارئاز  رازآ  هب 

تاملک تارابع و  یخرب  اعد ، ندناوخ  عقوم  رد  بلغا  هک  نارئاز  زا  دمآیم و  دوب ، یـساّبع  رـصان  هب  فورعم  هک  ياهرجنپ  تشپ  سّدقم ،
لاح زا  ار  اهنآ  درکیم و  ترپ  ار  نارئاز  ساوح  راک  نیا  اب  درکیم و  رارکت  حیحص  ترابع  هب  تفرگیم و  لاکشا  دندناوخیم ، طلغ  ار 

ات دیوگیم : وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  یبش  هک  نیا  ات  درکیم . جراخ  اعد 
سپ ( 1309 .) دنناوخب دنناوخیم ، هچ  ره  راذگب  راک ، نیا  رد  هلخادم  هب  هچ  ار  وت  دنناوخب ، ترایز  يراذگیمن  يرازآیم و  ار  راّوز  یک 

. دینشن ار  نارئاز  ندناوخ  رگید  تسا و  رَک  ششوگ  ود  ره  هک  دش  هّجوتم  ندش  رادیب  زا 

روهظ يارب  اعد  هتکن 989 

اب تلود  هک  میراد  دـیما  وت  زا  ایادـخ  ( 1310 (؛ هلها قافنلا و  اهب  لذـت  هلها و  مالـسالا و  اهب  زعت  ۀـمیرک  ۀـلود  یف  کـیلا  بغرن  اـنا  مهللا 
«. ینادرگ راوخ  لیلذ و  ار  قافن  و  یشخب ، تّزع  نآ  اب  ار  شلها  مالسا و  و  يروآ ، روهظ  هب  ار  نامز  ماما  تّمارک 

تبیغ ِياعد  هتکن 990 

ینفرعت مل  نا  ّکناف  کسفن ، ینفّرع  مهّللا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  يدرک  كرد  ار  تبیغ  ِنامز  رگا  دومرف : هرارز  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
مل نا  مّکناف  کتّجح  ینفّرع  مهّللا  کتّجح . فرعا  مل  کـلوسر  ینفرعت  مل  نا  کـّناف  کـلوسر ، ینفّرع  مهّللا  کـیبن . فرعا  مل  کـسفن 

(1311 «) ینید نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت 

نیسای لآ  ِترایز  هتکن 991 

هیلعيدهم ترضح  ِبوبحم  دیهاوخیم  رگا  دهدیم ، طخ  امش  هب  تسا ؛ یبوخ  ِترایز  رایسب  نآ  زا  دعب  ِياعد  نیـسای و  لآ  ِترایز  نیا 
ّیِنِا َّمُهّللَا   » مییوگیم دوشیم  هدناوخ  نیـسای  لآ  ِترایز  زا  دـعب  هک  اعد  نیا  ِزاغآ  رد  دـیناوخب . لد  ِمیمـص  زا  ار  اعد  نیا  دیـشاب  مالـسلا 

نیشناج تسرفب . دورد  تسا  تمحر  ربمایپ  هک  مالسا  ربمغیپ  رب  ایادخ ! َِکتَمْحَر ؛» ِّیبَن  هلآو  هیلع  هللا  یلصدَّمَُحم  یلَع  ِلَُصت  یّ ْنَأ  َُکلَئْـسَا 
اـضاقت ات  هد  ادـخ  زا  دـعب  تسا . ییانـشور  رون و  هنومن  هک  يربمغیپ  كِرُون » ِۀَِـملَک   » تسا و تمحر  ماما  مه  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  وا ،

َألْمَت ْنأ  : » لّوا مرامـشیم . امـش  يارب  ار  غورف  رپ  غارچ  هد  نیا  نم  نک . هدـنز  نم  دوجو  رد  غورفرپ  غارچ  روـن و  هد  مییوـگیم  مینکیم ،
تـشحو اـتکی  هناـگی و  يادـخ  زج  زیچ  چـیه  زا  دـشاب  نیقی  غارچ  نیا  یتـقو  هک  نک  نشور  نم  لد  رد  ار  نیقی  غارچ  ِنیِقْیلا ؛» َرُون  ِیبـْلَق 

میمـصت و رون  ارم  راکفا  ِتایِّنلا ؛» َرُون  يِرِْکفَو  : » مّوس نک . نامیا  رون  نوناک  ارم  هنیـس  ِنامیالا ؛» َرُون  يِرْدَـصَو  : » مّود مسرتیمن . مرادـن و 
تامیمـصت نآ  رب  ملع  غورف  رپ  غارچ  ملع و  رون  مریگیم  هک  یتامیمـصت  ِْملِْعلا ؛» َرُون  یِمْزَعَو  : » مراهچ هدب . رارق  صلاخ  كاپ و  ياهتین 

؛» ِقْدِّصلا َرُون  ِیناِسلَو  : » مشش دشاب . هدوب  نم  دوجو  رب  مکاح  لمع ، رون  مراد  یتردق  تّوق و  رگا  ِلَمَْعلا » َرُون  ِیتَُّوقَو  : » مجنپ دشاب . مکاح 
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نید و َكِْدنِع ؛» ْنِم  ِِرئاصَْبلا  َرُون  ِینیِدَو  : » متفه دوشن . يراج  نم  نابز  رب  یغورد  زگره  دشاب و  یتسار  قدـص و  غورف  رون و  نم  نابز  رد 
ار وت  تمظع  راثآ  هک  هدب  نم  هب  ینارون  یمشچ  ایادخ ! ِءایِّضلا ؛» َرُون  يِرََصبَو  : » متشه دشاب . راکشآ  نشور و  تریـصب ، رون  ریز  نم  نییآ 

مونشب ار  نامیکح  نانخس  هک  هدب  نم  هب  یشوگ  ایادخ ! ِۀَمْکِْحلا ؛» َرُون  یِعْمَسَو  : » مهن منیبب . ملاع  نیا  ياج  ياج  رد  نامسآ و  نیمز و  رد 
رگا ادـنوادخ ! هلآو ؛» هیلع  هللا  یلـصِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمل  ِةالاوُْملا  َرُون  ِیتَّدَوَمَو   » مینکیم یبوخ  ياعد  شرخآ  مهد : دوش . رپ  تمکح ، رون  زا  ات 
مکاح نم  دوجو  مامت  رب  ّتبحم  نیا  رون  ات  هدب  رارق  مالسلا  مهیلعربمغیپ  لآ  مرکا و  ربمغیپ  ّتبحم  ار  ّتبحم  نیا  تسا  یتبحم  نم  لد  رد 

(1312 .) دشاب

حاتتفا ياعد  هتکن 992 

. تسا هدومن  رـشتنم  وا  هداد و  میلعت  صاخ -  بیان  نیمود  نامثع - ) نب  دّـمحم   ) هب ار  نآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  تسا  ییاعد 
ناگتشرف دنناوخب . ناضمر  هام  بش  ره  هک  تسا  هتشون  نایعیش  يارب  ار  نآ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دروآیم : داعملاداز  رد  یـسلجم  همالع 

همیرک ِتلود  ناوـنع  هب  ترـضح  تموـکح  ِياـهیگژیو  هب  فیرـش ، ياـعد  نـیا  رد  دـننکیم . رافغتـسا  نآ  هدـنناوخ  يارب  دنونـشیم و 
(1313 .) تسا هدش  یتاراشا 

قیرغ ِياعد  هتکن 993 

مالـسلا هیلعقداـص  ماـما  تسا . قیرغ  ِياـعد  هدـش ، شرافـس  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِتبیغ  ِنارود  رد  نآ  ِندـناوخ  هک  ياهیعدا  زا 
هدننک تیادـه  ماما  نودـب  دیـشاب و  هدـید  هک  ياهناشن  نودـب  سپ  دـسریم ، امـش  هب  ینالوط ) تبیغ   ) یهبتـشم رما  يدوز  هب  : » دـندومرف

: دندومرف ترضح  تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياعد  دیوگیم : يوار  دناوخب .» ار  قیرغ  ِياعد  هک  یـسک  رگم  دباییمن ، تاجن  نآ  زا  دینامیم .
(1314 «) ِکنید یلع  یبلق  تِّبث  بولُقلا ، َبِّلقم  ای  میحر ، ای  ُنمحر  ای  هَّللا  ای  : » ییوگیم

نابعش همین  بش  رد  ترضح  ِيارب  اعد  هتکن 994 

لیاضف باقلا و  دهدیم و  مسق  نابعـش  همین  دولوم  ِّقح  هب  ار  دنوادخ  اعد  نیا  رد  دوشیم . هدناوخ  نابعـش  همین  ِبش  رد  هک  تسا  ییاعد 
رب تاولـص  رخآ  رد  ندوب و  ترـضح  نآ  ِنارای  زا  ترـضح و  روهظ  رد  روضح  ِيارب  اعد  هدـمآ و  ترـضح  رب  تاولـص  دـعب  ترـضح و 

(1315 .) تسا هدش  رکذ  ناشیا  نانمشد  رب  نعل  ناشیا و 

هعمج ِزور  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِيارب  اعد  هتکن 995 

هـلآو و هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  رب  ییاهتاولــص  ادـتبا  تـسا . هدــش  دراو  هـعمج  زور  ِلاـمعا  رد  هـک  تـسا  یتاولــص  لـصا  رد  اـعد  نـیا 
هیلعناـمز ماـما  رب  تاولـص  سپـس  تسا . مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همه  رب  یتاولـص  دـعب  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما 

فلتخم و عاونا  هب  ترضح  نایعیش  تیعر و  يارب  اعد  رورش و  عاونا  زا  ترضح  ظفح  ترضح و  رمع  لوط  يارب  اعد  دعب  تسا و  مالسلا 
(1316 .) تسا هدمآ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مالسلا و  مهیلعنت  جنپ  رب  یتاولص  رخآ  رد 

هسّدقم هیحان  ِترایز  هتکن 996 

، شّدـج ِياهجـنر  بئاصم و  رب  راوگرزب  نآ  ِدـنلب  هیثرم  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ترـضح  همانگوس  هیرگ و  نوخ  هسّدـقم ، هیحاـن  ِتراـیز 
تبرغ مالـسلا و  هیلعهَّللادـبعابا  تداهـش  ِياـههظحل  ِفیـصوت  میـسرت و  تراـیز ، نیا  تسا . اروشاـع  رد  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبعابا 
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ِدیـس ِهاوخنوخ  مقتنم و  موـصعم  ِناـبز  زا  هک  تسا  ياهضور  نیرتدـنلب  نیرتدنتـسم و  نیرتربـتعم ، مالـسلا و  مهیلعتیب  لـها  ِتیموـلظمو 
سپ زا  وا  تسوا و  ِهاگن  ِلباقم  زور  ره  اروشاع ، ِياههظحل  اههنحـص و  هک  تسا  یـسک  ناـبز  زا  هیثرم  نیا  تسا . هدیـسر  اـم  هب  نادـیهش 
هیحان ترایز  دنکیم . هراظن  ار  نویش  شتآ و  هناتسآ  رد  ییاههمیخ  تواسق و  رجنخ  يدنمزآ  رد  هدز  شطع  ياهرجنح  کشا ، ِياههدرپ 

لماش همان  ترایز  نیا  تسا . هدـش  فیـصوت  زین  ییزج  ِياههنحـص  قیاقد و  نآ ، رد  هک  تسا  یـشرازگ  تسا ؛ اروشاع  ِشرازگ  هسدـقم ،
4 مالسلا . هیلعنیسح  ماما  ترایز  يوزرآ   - 3 شراکادف . هباحص  دیهش و  ماما  رب  مالس   - 2 ایلوا . ایبنا و  رب  مالس   - 1 تسا : شخب  تشه 

سدــقم بـالقنا  تـضهن و  حرط   - 5 ترـضح . نآ  تداهـش  ریثأـت  مالـسلا و  هیلعنیــسح  ماـما  تریــس  اـهیگژیو و  فاـصوا ، حرط  - 
هثداح باتزاب  لـیلحت   - 7 ناریـسا . هلفاق  ناگدنامزاب و  بئاصم  اهجـنر و  تداهـش ، البرک ، هنحـص  فیـصوت   - 6 مالـسلا . هیلعهَّللادبعابا 

حرط اعد و  شیاـین ،  - 8 مالـسلا . هیلعهَّللادـبعابا  تداهـش  رد  تادوجوم  تانئاک و  يراوگوس  تداهـش و  زا  سپ  مالـسا  تبرغ  البرک و 
، راونالاراحب رد  زین  ص 573 و  سوواط ، نب  دیس  لابقا  باتک  رد  ترایز  نیا  ( 1317 .) راگدرورپ اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياهتساوخرد 

(1318 .) تسا هدش  لقن  ص 269  ج 98 ،

هبدن ِياعد  ِدنس  هتکن 997 

ره هئارا  زا  ار  ام  هدمآ ، فیرـش  ِياعد  نیا  رد  حیـصف  دنلب و  یتارابع  یقطنم و  اویـش و  عیدـب ، یبولـسا  اب  هک  نشور  ِیناعم  الاو و  ِفراعم 
رداص تیالو  لالز  همـشچرس  زج  یعبنم ، چـیه  زا  زگره  ناشخرد ، قیاقد  كانبات و  قیاقح  نینچ  هک  دـنکیم ، زاینیب  عبنم  دنـس و  هنوگ 
دروم ّقثوم و  درف  نیتسخن  میروآیم : ار  هبدـن  ِياـعد  مکحم  ِعباـنم  یخرب  ناقاتـشم ، ِياـهلد  ِتینارون  رتشیب و  نیقی  ِيارب  یلو  دوشیمن .
نایفـس نب  نیـسح  نب  دّمحم  رفعجوبا   » هدرک تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  بوتکم  رثا  رد  ار  هبدـن  فیرـش  ِياعد  هک  يدامتعا 

: دـسیونیم ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  تسا . هدرک  تیاور  وا  زا  یناوارف  هب  دـیفم  خیـش  تسا و  دـیفم  خیـش  ِناداتـسا  زا  يو  تسا . يرفوزب »
ياعد هک  يدانتسا  دامتعا و  دروم  ِدرف  نیمّود  ( 1319 .) دشابیم راکـشآ  وا  رب  ترفغم  بلط  و  وا ، زا  دیفم  خیـش  ناوارف  لقن  زا  وا ، ِتقاثو 
همّالع تسا . هدرک  لقن  يرفوزب  باتک  زا  ار  نآ  ءاعّدـلا »  » باتک رد  هک  تسا  هّرقیبا  نب  یلع  نب  دّـمحم  هدروآ ، دوخ  باـتک  رد  ار  هبدـن 

ِدنـس هب  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  تبیغ  رب  فّسأت  هّقح و  دیاقع  رب  تسا  لمتـشم  هک  هبدن  ِياعد  اّما  و  دـسیونیم : زین  هللا  همحریـسلجم 
يدنمشزرا ِتاکن  هب  هاتوک  ِزارف  نیمه  رد  هللا  همحریـسلجم  همّالع  ( 1320 .) تسا لوقنم  مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم 

دنس تسا و  ربتعم  دنس  رظن  زا  تسا . هدیسر  موصعم  زا  تسا و  روثأم  تسا ، هقح  دیاقع  رب  لمتشم  اوتحم  رظن  زا  هبدن  ياعد  دومرف : هراشا 
هیقف رقاب  دّمحم  خیـش  نیما ، نسحم  دیـس  یمق ، سابع  خیـش  جاح  نوچ  يرایـسب  ِياملع  ( 1321 .) دسریم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  نآ 

، یمظاک ردیح  ، يدزی ییابطابط  دّمحم  دیـس  ینادمه ، مالـسالاردص  يرون ، نیـسح  ازریم  یناهفـصا ، يوسوم  یقت  دّـمحم  ازریم  ینامیا ،
ندوب دنتـسم  رب  یلیلد  دناوتیم  زین  نیا  هک  دناهدرک  لقن  دوخ  دنمـشزرا  ياهباتک  رد  ار  هبدـن  ياعد  يدهـشم ، نبا  سوواط و  نبا  دـیس 

. دشاب نآ 

روهظ تراشب  ظفاح و  هتکن 998 

حتف دیون  دیسر  هاشداپ  روصنم  تیار  هک  ایب  تسا : هدمآ  راکشآ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  ِتراشب  يزاریـش ، ظفاح  لزغ ، نیا  رد 
دنک نونکا  شوخ  رود  رهپس ، دیسر  هاوخداد  دایرف  هب  لدع  لامک  تخادنا  باقن  رفظ ، يور  تخب ز  لامج  دیسر  هام  رهم و  هب  تراشب  و 

دیـسر هار  درم  هک  شناد  لد و  لفاوق  نمیا  دـنوش  نامز  نیا  قیرط  ناعطاق  دیـسر ز  هاش  هک  دـسر ، نونکا  لد  ماک  هب  ناهج  دـمآ  هاـم  هک 
نید يدهم  هک  زوسب  وگب  شک  دحلم  مشچ  لاّجد  یفوص  تساجک  دیسر  هام  جوا  هب  دمآرب  هاچ  رعق  رویغ ز  ناردارب  مغر  هب  رـصم  زیزع 

لوبق ز هاگراب  هب  ظفاح  هک  باوخب ! ورم  دیـسر  هاک  گرب  هب  شتآ  زک  دیـسر  نامه  قارف  ریـسا  نیا  هب  اهاش ! وت  يور  قوش  دیـسر ز  هانپ 
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دیسر هاگحبص  سرد  بش و  مین  درو 

هتشگمگ ِفسوی  هتکن 999 

تشگن ام  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود  روخم  مغ  ناتـسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک  روخم  مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتـشک  مگ  فسوی 
روخم مغ  ناهنپ  ياهيزاب  هدرپ  ردـنا  دـشاب  بیغ  رارـسا  يا ز  هن  فقاو  نوچ  دـیمونوشمناه  روخم  مغ  نارود  لاح  دـنامن  ناسکی  ًاـمئاد 

ظفاح روخم  مغ  نادرگ  يادخ  دنادیم  هلمج  بیقر  ماربا  ناناج و  تقرف  رد  ام  لاح 

ثایغلا هتکن 1000 

لآ مئاق  ثایغلا  ناماس  وت  یب  ار  ام  تسین  يرورـس  ره  هدرکرـس  رـس و  يا  ثایغلا  نامرد  هلمج  ار  اهدرد  ثایغلا  ناج  ِتحار  ار  اـم  وت  يا 
لامالام دیدرگ  یَملاع  ثایغلا  نامیا  نییآ  نک  هزات  مارخ  نوریب  دش  تسد  زا  عرش  راک  ثایغلا  نازیخ  ناتفا و  ماوت  یب  ریگ ! تسد  ربمایپ ،

سنوم قارف  ِيارحـص  گنتلد  دش  ضیف  ثایغلا  نارود  يداه  يدهم و  نایلاّجد  نیا  دـندروخ  ام  نوخ  ثایغلا  نایغط  روج و  افج و  زا  رش 
یناشاک ضیف  نسحمالم  ثایغلا  ناج  تحار  لد 

ذخآم عبانم و 

لهأ یلع  جاجتحالا  . 984 ات . یب  هیملع ، هعبطم  مق : م 1104ه ،)  ) نسح نب  دّمحم  یلماع  ّرح  خیـش  . ةادهلا تابثا  . 983 میرک . نآرق  . 982
، هوسا تاراـشتنا  نارهت : هب ، يداـه  دّـمحم  يرداـهب و  میهاربا  قیقحت : (م 620ه ،) یـسربط بلاطیبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنموبا  . جاـجللا

ۀیآ تاقیلعت  اـب  (م 1019ه ،) يرتشوش فیرـش  دیـس  نب  هَّللا  رون  یـضاق  دیهـش  . لطابلا قاـهزإ  ّقحلا و  قاـقحإ  . 985 ،1413ه .  لّوا پاچ 
هب بوسنم  . صاصتخالا . 986 1411ه .  لّوا ، پاچ  ، یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخاتک ، مق : یفجن ، یـشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  یمظعلاهَّللا 

تاراـشتنا رتفد  مق : يراّـفغ ، ربکا  یلع  قیقحت : (، (م413ه دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا 
.988 نارهت . اردـص ، تاراـشتنا  هللا ، همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا  رـشب . یگدـنزرد  یبیغ  ياهدادـما  . 987 ،1414ه .  لّوا پاچ  یمالـسا ،
: قیقحت (م413ه ،) دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  . دابعلا یلع  هَّللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرإلا 

فورعم یّلح ، یسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  . ۀنسلا یف  ةّرم  لمعی  امیف  ۀنسحلا  لامعألاب  لابقإلا  . 989 1413ه .   ، مالسلا مهیلعتیبلا  لآ  هسسؤم 
نب یلع  نبدّـمحم  رفعجوبا  . یلامألا . 990 ،1414ه .  لّوا پاچ  ، یمالـسا تاـغیلبت  رتفد  : مق ، یمویق داوج  قیقحت : (م664ه ،) سوواـط نبا  هب 

.991 ،1407ه .  لّوا پاـچ  تـثعب ، هسّـسوم  : مـق تـثعب ، هسّـسؤم  قـیقحت : (م381ه ،) قودـص خیـش  هـب  فورعم  یّمق ، هیوباـب  نـب  نیــسح 

.992 1414ه .  لّوا ، پاـچ  ۀـفاقثلاراد ، مق : تثعب ، هسـسوم  قیقحت : (م460ه ،) یـسوط خیـش  هب  فورعم  نسح  نب  دّمحم  رفعجوبا  . یلامألا
: مق ، يراّفغ ربکا  یلع  یلو و  داتُسا  نیـسح  : قیقحت (، (م413ه دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دّمحم  هَّللادـبعوبا  . یلامألا

مالسا . 994 نارهت . اردـص ، تاراشتنا  هللا ، همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا   . لـماک ناـسنا  . 993 1404ه .  مود ، پاچ  ، یمالـسا تاراشتنارتفد 
مهیلعراهطألا ۀّمئألا  رابخأ  رَرُدـل  ۀـعماجلا  راونالاراحب  . 995 نارهت . اردص ، تاراشتنا  هللا ، همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا   . نامز تایـضتقمو 

نب دّمحم  رفعجوبا  . ۀمامإلالئالد . 996 1403ه .  مود ، پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب : (م1110ه ،) یسلجم یقت  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  . مالسلا
، هللا همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا   . راـتفگ هد  . 997 ه .  1413 لّوا ، پاـچ  تثعب ، هسّـسؤم  مق : تثعب ، هسّـسؤم  : قـیقحت (م310ه ،) يربطریرج

حیحص . 999 نارهت . اردص ، تاراشتنا  هللا ، همحريرّهطم  دیهش  داتـسا  ( . 2و1  ) راهطا هّمئا  هریس  رد  يریـس  . 998 نارهت . اردص ، تاراشتنا 
 . 1412ه لوا ، پاچ  ثیدحلاارد ، هرهاق : یقابلادـبع ، داؤف  دّـمحم  : قیقحت م261ه ،)  ) يروباشین يریشق  جاّجح  نب  ملسم  نیسحلاوبا  . ملـسم

ثارتلا ءایحا 4074 راد  توریب : (م381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  . عئارشلا للع  . 1000

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


لآ قــیقحت : (م828ه ،) ینــسح یلع  نـب  دــمحا  هـبنع  نـبا  . بلاـط یبأ  لآ  باـسنأ  یف  بلاـطلا  ةدــمع  . 1001 1408ه .  لوا ، پاـــچ  ، 
میهاربا نب  یلع  نب  دّـمحم  ۀـینیدلا . ثیداحألا  یف  ۀـیزیزعلا  یلـآللا  یلاوع  . 1002 ش .  1362 مود ، پاچ  یـضر ، تاروشنم  : مق ، یناقلاط

،1403ه لوا پاچ  مالسلا ، هیلعءادهشلادیس  هناخپاچ  مق : ، یقارع یبتجم  خیـش  جاح  قیقحت : (م940ه ،) روهمجیبا نبا  هب  فورعم  یناسحا ،
دیس : قیقحت (م381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  . مالسلا هیلعاضرلا  رابخأ  نویع  . 1003 . 
نرق ) یطـساو یثیل  دّـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  . ظعاوملا مکحلا و  نویع  . 1004 ات .  یب  ، یملعا هسّـسؤم  توریب : يدروجال ، ینیـسح  يدهم 

نـسح نب  یلع  نب  نسح  نب  رفعجوبا  . ۀبیغلا . 1005 1376 ش . لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق : يدـنجریب ، ینـسح  نیـسح  قیقحت : مشش ه ،)
هَّللادبعوبا . ۀبیغلا . 1006 ،1411ه .  لوا پاچ  ، یمالسا فراعم  هسسوم  مق : حصان ، دمحا  یلع  ینارهط و  هَّللا  دابع  قیقحت : (م460ه ،) یسوط

بالقناو مایق  . 1007 ات .  یب  ، قودص یشورف  باتک  نارهت : ، يرافغ ربکا  یلع  قیقحت : (م350ه ،) ینامعن بتاکرفعج  نب  میهاربا  نب  دّمحم 
مالـسالا ۀـِقث  رفعجوبا  . یفاکلا . 1008 نارهت . اردـص ، تاراـشتنا  هللا ، همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا  دیهـش . همیمـض  هـب  مالـسلا  هیلعيدـهم 

، مراـهچ پاـچ  فراـعتلا ، راد  بعـص و  راد  توریب : يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیقحت : م 329ه ،)  ) يزار ینیلک  قاحـسا  نب  بوـقعی  نبدّـمحم 
نب رفعج  مساقلاوبا  . تارایزلا لماک  . 1010 نارهت . اردص ، تاراشتنا  هللا ، همحريرّهطم  دیهش  داتسا  ( . 2و1  ) خیرات هفسلف  . 1009 1401ه . 

رفعجوبا . هیقفلا هرـضحی  نم ال  باـتک  . 1011 1417ه .  لوا ، پاـچ  ۀـهاقفلا ، رـشن  مق : یمویق ،  داوج  : قـیحت م367ه ،)  ) هیولوق نب  دّـمحم 
، یمالـسا تاراشتنا  رتفد  مق : يراـفغ ، ربکا  یلع  : قیقحت (م 381ه ،) قودـص خیـش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم 
: قیقحت مراهچ ،) نرق   ) یمق زاّزخ  نب  دّمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  . رـشع ینثإلا  ۀّمئألا  یلع  صّنلا  یف  رثألا  ۀـیافک  . 1012 ات .  یب  مود ، پاچ 

نب یلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  . ۀـمعنلا مامت  نیدـلا و  لاـمک  . 1013 1401ه .  رادـیب ، تاراشتنا  مق : يرمک ، هوک  ینیـسح  فیطللادـبع  دـیس 
 . ،1405ه لوا پاچ  یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يراـفغ ، ربکا  یلع  قیقحت : م 381ه ،)  ) قودص خیـش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیـسح 

پاچ مالـسلا ، هیلعنینمؤملا  ریما  یتاقیقحت  هسـسوم  مق : یتشد ، دّمحم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نانخـس  گنهرف  ةایحلا : جهن  . 1014
ةوفص : حیحصت م975ه ،)  ) يدنه نیدلا  ماسح  نب  یقتم  یلع  نیدلا  ءالع  . لاعفألا لاوقألا و  ننس  یف  لاّمعلازنک  . 1015 ش . 1384 ه . لّوا ،

یـسلبارط یکجارک  ناـمثع  نب  یلع  نـب  دّـمحم  حـتفلاوبا  دـیاوفلازنک . . 1016 ه . 1397، لوا پاچ  مالـسالا ، ثارتلا  ۀـبتکم  توریب : ، اـقس
، هللا همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا   . يوـنعم ياـهراتفگ  . 1017 ،1410ه .  لوا پاـچ  رئاخذـلاراد ، مق : ۀـمعن ، هَّللادـبع  حیحـصت : (م449ه ،)

پاچ یـضر ، فیرـش  تاراشتنا  مق : ناگدنـسیون ، زا  یهورگ  هّمئألا .) تایفو  .) ۀّـمئألا تایفو  ۀـعومجم  . 1018 نارهت . اردـص ، تاراشتنا 
، ثیدحلاراد مق : دنمـشوه ، يدـهم  قیقحت : متفه ،) نرق  ) یـسربط یلع  لضفلاوبا  رابخألا . ررغ  یف  راونألا  ةاکـشم  . 1019 1415ه .  مود ،
(، (م381ه قودـص خیـش  هب  فورعم  ، یمق هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نبدّـمحم  رفعجوـبا  . راـبخألا یناـعم  . 1020 1418ه .  لوا ، پاـچ 

نیسح ازریم  . لئاسملا طبنتسم  لئاسولا و  كردتـسم  . 1021 ،1361 ش . لوا پاچ  یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يرافغ ، ربکا  یلع  : قیقحت
دنسم . 1022 1407ه .  لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلعتیبلا  لآ  هسسوم  : مق مالسلا ، مهیلعتیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : م1320ه ،)  ) یسربط يرون 

حابصم . 1023 ،1414ه .  مود پاچ  رکفلاراد ، توریب : شیورد ، دّـمحمهَّللادبع  قیقحت : (م241ه ،) ینابیش لبنح  نب  دّمحم  نبدمحا  . دمحأ
پاچ هعیشلا ، هقف  هسـسوم  : توریب دیراورم ، رغـصا  یلع  قیقحت : م460ه ،)  ) یـسوط نسح  نب  یلع  نب  نسح  نبدّمحم  رفعجوبا  . دّـجهتملا

بوـشآ رهـش  نب  یلع  نب  دّـمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعجوـبا  بوـشآ .) رهـش  نبـال  بقاـنملا  . ) بلاـط یبأ  لآ  بقاـنم  . 1024 ،1411ه .  لوا
یـسوم نـب  نیـسح  نـب  دّـمحم  یـضر  فیرـش  نسحلاوـبا  هغـالبلا . جـهن  . 1025 اــت . یب  هـیملع ، هناــخپاچ  مـق : م 588ه ،)  ) یناردــنزام

(، م1104ه  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دّمحم  هعیـشلا . لئاسو  . 1026 ،1416ه .  فراعملا ۀسسوم  توریب : هدبع ، دّمحم  : حرـش (م406ه ،) يوسوم
1409 م. لّوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلعتیبلا  لآ  هسسوم  مق  مالسلا ، مهیلعتیب  لآ  هسسوم  قیقحت :

اه تشون  یپ 
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79 ات 1

لبج نسحم  دیس  هینسلا  سلاجملا  ( 2 یمالـسا 21/8/79 . يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  يوسنارف .) فوسلیف   ) نبروک يرناه  روسفورپ  ( 1
: یسوط خیش  تبیغ  ( 6 . 395 ةادهلاةابثا 6 :  304 و  نیّدلالامک 1 :  ( 5 . 138 رابخالایناعم 1 :  ( 4 123 یسوط : خیش  تبیغ  ( 3 . 5 یلماع : 
، یتیاور ِنمض  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ( 10 باب 25 و 34 . رثالا  بختنم  ( 9 476  : نیدلا 2 لامک  ( 8 . 505 یفاکلا 1 :  ( 7 122

نب دّـمحموبا  دـنادیم . رتاوتم  رابخا  نیمه  دوجو  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اب  ساّبعینب  هیماینب و  ِيریگ  عضوم  تفلاخم و  للع  زا  یکی 
انیلع مهفویـس  سابع  ینب  هیما و  ینب  عضو  دـق  لاـق :  مالـسلا  هیلعدّـمحمیبا  نع  بتاـکلا ، دعـس  نب  نیـسحلا  نب  هَّللادـبعیبا  نع  ناذاـش ،
اوناـک اـنم و  مئاـقلا  دـی  یلع  ۀـملظلا  ةریاـبجلا و  کـلم  لاوز  نا  یلع  ةرتاوتملا  راـبخالا  نم  اوفقو  دـق  مهنا  اـمهیناث  و  امهدـحا ... نیتـلعل ،

عنم یلا  لوصولا  نم  مهنم  اعمط  هلـسن  ةدابا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تیب  لها  لتق  یف  اوعـسف  ۀملظلا ، ةربابجلا و  مهنا  نورکـشیال 
هب 28 ؛ راونالاراحب 51 :  ( 13 . 248 ۀیصولا :  تابثا  ( 12 . 291 رثالا :  بختنم  ( 11 . 291 رثالا :  بختنم  هلتق )...  وا  مالسلا  هیلع  مئاقلا  دلوت 

ۀبیغلا ( 14 دـشابیم . لوق  نیا  ِفعـض  هب  هراشا  هک  هدروآ  لـیق »  » ِتروص هب  ار  لوق  نیا  دیهـش ، هک  تسا  رکذ  ناـیاش  سوردـلا . زا : لـقن 
ماما تبیغ  یسایس  خیرات  ( 17 . 12 راونالاراحب 51 :  89 ؛ نیّدلالامک 2 :  ( 16 . 390 داشرالا :  ( 15 . 431 نیّدلالامک :  241 و  یسوّطلل : 

(21 . 17 راونالاراحب 51 : ( 20 . 242 يرغّصلا :  ۀبیغلا  خیرات  ( 19 . 432 نیّدلالامک :  ( 18 . 114 نیسح :  مساج  رتکد  مالسلا  هیلعمهدزاود 
خیراـت ر.ك :  تیاور ، نیا  یـسررب  دـقن و  دروم  رد  . 317 نیّدـلالامک :  ( 23 . 114  - 113 ناـهج : رتسگداد  ( 22 . 25 راونألاراحب 51 :

 : راونالاراحب 51 ( 26 . 432 نیّدلالامک :  ( 25 . 243 يرغّـصلا :  ۀبیغلا  خیرات  ( 24 . 114-115 مالسلا :  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس 
(32 . 427-428 نیدلا :  لامک  ( 31 . 345 رثألا : بختنم  ( 30 . 430 یفاکلا 2 :  ( 29 . 345 داشرالا :  ( 28 . 432 ةادهلا 6 : تابثا  ( 27 . 15

لامک 329 ؛ یفاکلا 1 :  ( 35 . 16 راونالاراحب 51 :  ( 34 . 514 یفاکلا 1 :  ( 33 دـنراد . رظن  قاـّفتا  زور  نیا  ِنییعت  رد  هعیـش  ذـخآم  رثکا 
هک يرگید  ِياـهلاس  هیقب  زا  لاـس  نیا  يرمق  يرجه  لاس 255  زا  سپ  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  . 231 ۀیـصولا :  تابثا  432 ؛ نیّدلا : 

نیا یسررب  يارب  ( 37 . 23 راونالاراحب 51 :  437 ؛ ۀّمغلا 2 :  فشک  ( 36 یقرواپ . . 88 تیب :  لها  خیرات  ر.ك :  تسا . رتروهشم  هدش  رکذ 
زا یخرب  نایم  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  . 115-122 مالسلا :  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  ر.ك : کی ، ره  رابتعا  هزادنا  لاوقا و 

ِتایاور اب  اهنت  هن  نخس  نیا  دناهتسناد . مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ِتلحر  زا  سپ  هام  ار 8  ماما  ِّدلوت  هک  دناهدوب  یناسک  يرعشا  ِياههقرف 
. مهدزیس هقرف  ، 114 قرفلا :  تالاقملا و  درادن . قفاوت  تّجح ، زا  نیمز  ِندوبن  یلاخ  رب  ینبم  زین  هعیـش  هدـیقع  اب  هک  دراد  ضراعت  يدایز 
 : یفاکلا 1 هبـسن ، یف  یفخ  ریغ  اشنملا ، ةدالولا و  یفخ  انم ، امالغ  رمالا  اذـهل  هَّللا  ثعبی  یّتح  دـنیامرفیم ... : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ( 38
 : هللا همحریئاهب  خیش  دصاقملا ، حیضوت  ( 41 . 320 رثالا : بختنم  ( 40 . 18-20 یمیکح :  اضردّمحم  برغم  دیشروخ  ر.ك :  ( 39 . 341

. میرک نآرق  زا  هروس  نیمشش  یس و  ( 45 میرک . نآرق  زا  هروس  نیملهچ  ( 44 . 322 راونالاراحب 51 :  ( 43 . 162 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 42 . 532
یماما هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 49 هیآ 5 . صـصق ، هکرابم  هروس  ( 48 . 424-426 نیّدلالامک :  ( 47 هیآ 5 و 6 . صـصق  هکرابم  هروس  ( 46

(52 . 430 ةادـهلا 6 : تابثا  ( 51 . 141  : یسوّطلا خیّـشلل  ۀبیغلا  ( 50 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناشاک 
تابثا 292 ؛  : ةادهلا 7 تابثا  ( 55 . 117  - 116 نیّدلا 2 :  لامک  ( 54 . 197 ۀیصولا : تابثا  . 18 ةادهلا 7 : تابثا  ( 53 . 117 نیّدلا 2 :  لامک 

راونالاراحب ( 60 . 77 یسوّطللۀبیغلا :  ( 59 . 432 ةادهلا 6 : تابثا  ( 58 . 343 رثالا :  بختنم  ( 57 . 431 ةادهلا 6 : تابثا  ( 56 . 197  : ۀیصولا
ماـما رب  نایعیـش ، تینهت  کـیربت و  رگناـیب  هک  ار  تاـیاور  زا  ياهتـسد  لاـمتحا  نـیا  ِيارب  ( 62 . 15 كردـم 13 :  نامه  ( 61 . 19  : 12

دنرادن یتلالد  تایاور ، هنوگ  نیا  ام ، رظن  هب  .[ 434 نیّدلالامک :  251 ؛ ، 230 یسوّطللۀبیغلا :  ، ] دناهدروآ دهاش  تسا ، مالسلا  هیلعنسح 
ربخ هدمآ و  ایند  هب  يرگید  ِّلحم  رد  دراد ، ناکما  اریز  ریخ ؛ ای  هدمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِلزنم  رد  مالسلا  هیلعيدهم  هک  نیا  رب 

یتایاور مّود  ِدهاش  دناهتفر . اّرماس  رد  مالسلا  هیلعماما  لزنم  هب  کیربت ، يارب  نانآ  دشاب و  هدیسر  صاخ  نارای  باحصا و  هب  يو ، تدالو 
ِبـش رد  ناـشیا  زا  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  توعد  هلمج : زا  تسا ، هدـش  لـقن  نوتاـخ ، همیکح  ناـبز  زا  نوگاـنوگ ، ِتراـبع  هب  هک  تسا 
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. اّرماس رد  نآ ، زا  سپ  تدالو و  ماگنه  هب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هدهاشم  نوتاخ و  سجرن  هب  کمک  يارب  مالـسلا  هیلعيدهم  تدالو 
زا هتـسد  نیا  ِربارب  رد  اریز ، درک ، داـمتعا  ناوـتیمن  مه  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا  هب  اـم  ِرظن  هـب  .[ 429 نیّدـلالامک :  232 ؛ یـسوّطللۀبیغلا :  ]
هب هنیدم  رد  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ِتافو  زا  سپ  یـصخش  : » تسا هدش  لقن  ًالثم  دراد . ضراعت  اهنآ  اب  هک  تسا  يرگید  تیاور  تایاور ،
زا یلاخ  نیمز  دهدیم : خساپ  ناشیا  تسیک ؟ مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  سپ  ِماما  دسرپیم : ناشیا  زا  دـسریم و  نوتاخ  همیکح  ِتمدـخ 

: دیوگیم دیاهدینش ؟ ای  دیاهدید  ار  ناشیا  ِدنزرف  امـش  هک  دسرپیم  يوار  تسوا . ِنیـشناج  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ِدنزرف  تسین و  تّجح 
و دنتـسین . نشور  دـنراد و  بارطـضا  تسا ، هدیـسر  هراـبنیا  رد  همیکح  ِقـیرط  زا  هـک  یتاـیاور  ًـالوصا ، .[ 501 نیّدلالامک :  . ] ماهدـینش
زا یهورگ  ِطّسوت  ناـمز ، ماـما  ِندـید  ِرگناـیب  هک  تسا  یتاـیاور  مّوس  ِدـهاش  درک . لالدتـسا  لاـمتحا ، نیا  ِتاـبثا  ِيارب  اـهنآ  رب  ناوتیمن 
دنچ تاـیاور  زا  هنومن  نیا  رد  .[ 703 راحبلا 2 :  ۀنیفس  435 ؛ نیّدلا :  لامک  : ] تسا مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ِلزنم  رد  باحـصا ،

، يدعب ياهدمآ  تفر و  رد  دناهتشادن و  رادید  هبترمکی  زا  شیب  دناهدید ، مهدزای  ماما  هناخ  رد  ار  ترضح  هک  یصاخشا  . 1 تسا : هتکن 
مالسلا هیلعيدهم  ِترضح  ناشیا ، زا  دعب  هک  نیا  تّجح و  ِمامتا  ِيارب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هک  دراد  لامتحا  دناهدیدن . ار  ترـضح  نآ 

، دـشیم يرادـهگن  درکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک  یّلحم  هب  سپـس  دـنروایب و  اّرماس  هب  ار  ترـضح  نآ  هداد  روتـسد  تسا ، نایعیـش  ماـما 
هک تشاد  یعنام  هچ  دنتـشاد ، دمآ  تفر و  مه  قوثو  دروم  باحـصا  تسیزیم و  اّرماس  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  رگا  . 2 دندنادرگرب .

نـسح ماما  رب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ، 271 ۀیصولا :  تابثا  رد  يدوعـسم  ( 63 دنبایب . يرتشیب  نانیمطا  دـننیبب و  رگید  راب  ار  ترـضح  نآ 
دیس و تدالو  ربخ  یتقو  نم ! رورس  متفگ  دنراد ؟ دیدرت  نآ  رد  مدرم  هک  ياهلئسم  رد  دیاهنوگچ  دومرف : مدش . دراو  مالسلا  هیلعيرکسع 

زگره ادـخ  تّجح  زا  نیمز  هک  دـینادیمن  ایآ  دومرف : ماما  دـنتفریذپ . ار  نآ  ام ، گرزب  کچوک و  نز و  درم و  دیـسر ، اـم  هب  اـم ، يـالوم 
هیلعنسح ماما  ِردام   ] دوخ ِردام  اب  هارمه  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  لاس 259  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  نیا ، زا  سپ  دـنامیمن . یلاـخ 

ِثداوح زا  شردام  هب  تشاذگاو و  يو  هب  ار  تماما  هب  طوبرم  روما  درک و  ار  مزال  ياهشرافـس  داتـسرف و  جـح  هّکم و  ِيوس  هب  مالـسلا 
زا يرایسب  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  ربخ  . 1 دـیآیم : تسد  هب  هتکن  دـنچ  تیاور  نیا  زا  داد . ربـخ  لاس 260 ]  ] هدـنیآ لاس 

ترـضح ّدلوت  هرابرد  نایعیـش  . 2 دـندوب . هدـش  رادربـخ  هلئـسم  نیا  زا  نئمطم ، دارفا  اـی  هماـن و  هلیـسو  هب  ناـنآ  دوب و  هدـش  هداد  ناـیعیش 
، تدالو زا  سپ  یتّدم  . 3 دندش . فارحنا  شزغل و  ِراچد  هلئسم  نیمه  هطساو  هب  يرایـسب  دندوب و  دیدرت  تریح و  رد  مالـسلا  هیلعيدهم 
زا شیپ  لاـس  کـی  یگلاـس و  راـهچ  رد  لـقن ، نـیا  ِربارب  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  . 4 تسا . هدوب  اّرماـس  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما 
نآ زا  هدرک و  تفایرد  ردپ  زا  نامز  نامه  رد  ار  تماما  رارـسا  اهشرافـس و  هدرک و  كرت  ار  اّرماس  رهـش  ناشراوگرزب ، ردپ  تشذـگرد 

، نما ِيداو  نآ  رد  دناهتفر و  هّکم  ِيوس  هب  دوخ ، هّدج  ِیهارمه  هب  ترـضح ، نآ  . 5 تسا . هدرکن  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  سپ ،
رد یّلحم  يوط ،» يذ   » ار مالـسلا  هیلعيدـهم  ِترـضح  ِنکـسم  ناکم و  هک  تسا  یتایاور  لاـمتحا ، نیا  ِدـیؤم  دـناهدنکفا . تماـقا  ِلـحر 

مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هب  درک . هماقا  یخیرات  ِتاشرازگ  تایاور و  ناوتیم  لاـمتحا ، ود  نیا  رب  ( 64 دناهتسناد . هّکم ، یکیدزن 
متفگ سرپب . دومرف : ماما  مزاس ؟ حرطم  ار  نآ  دیهدیم  هزاجا  تسا . نم  ندیسرپ  عنام  امش  يراوگرزب  یلو  مراد ، یشسرپ  میدرک : ضرع 

 : یفاکلا 1 . ] هنیدم دومرف : تفای ؟ ار  وا  ناوتیم  اجک  دش  يدـمآ  شیپ  رگا  متفگ : يرآ . دومرف : تسه ؟ يدـنزرف  ار  امـش  ایآ  مرورـس ، : 
. تسا هدوبن  اّرماس  رد  هدمآ و  ایند  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  مالـسلا ، هیلعنسح  ماما  ِتایح  ِنامز  رد  هک  تسا  نآ  هحیحـص  نیا  ِرهاظ  .[ 328

ینعم نیا  هب  تسا ، هنیدـم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  هک  نیا  دـنک . هیقت  وا  زا  مالـسلا  هیلعماما  هک  تسا  هدوبن  یناـسک  زا  مه  مشاـهیبا 
دوجو تسین و  تّجح  زا  یلاخ  نیمز  هک  تسنادیم  هدـننک  لاؤس  اریز  دـیریگب ؛ هنیدـم  رد  ار  وا  غارـس  نم  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  تسین 
نارگن دوشیم و  يرادـهگن  هنیدـم  رد  تّجح ، نآ  دومرف : باوج  رد  مه  مالـسلا  هیلعماـما  تسا ، يرورـض  مهدزاـی  ماـما  زا  دـعب  تّجح 

هیلعيدـهم هار  هب  مشچ  رتشیب ر.ك : هعلاطم  ِيارب  . ] درک هماـقا  ناوتیم  لاـمتحا  نیا  رب  تاـیاور  زا  مه  يرگید  تادـیؤم  دیـشابن . هدـنیآ 
ِتـسد زا  مالـسلا  هـیلعتّجح  ِترـضح  هـک  دوـب  نـیا  رب  رارق  رگا  مـه  اـم  ِرظن  هـب  .[ 255 هزوـح :  هـّلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  مالــسلا ،
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، نارود نیا  يارب  اج  نیرتهب  دراذگب ، رـس  تشپ  ار  دوخ  دشر  یکدوک و  نارود  یعیبط  هنوگ  هب  دـنامب و  ناما  رد  نافلاخم  نارگهئطوت و 
ياهژیو ِتیعقوـم  هاـگیاپ و  زا  هنیدـم  رد  مشاـهینب ، هداوناـخ  مه  هدوـب و  رود  هب  ءاّرماـس ]  ] تفـالخ ِزکرم  زا  مه  اریز  تسا ؛ هدوـب  هنیدـم 

، نیا و  دنامب . نوصم  تافآ  ثداوح و  دنزگ  زا  ات  دننک ، تظفاحم  هجو  نیرتهب  هب  دوعـسم ، دولوم  نیا  زا  دنتـسناوتیم  دندوب و  رادروخرب 
، رگید ِيوـس  زا  دراد . يراـگزاس  زین ، .[ 57 لوقعلاةآرم 4 :  341 ؛ یفاکلا 1 :  « ] ءاشنملا ةدـالولا و  یفخ   » ترـضح نآ  هک  نیا  لـصا  اـب 
هدوب و نکمم  ریغ  مالسلا ، هیلعماما  هناخ  هب  تبسن  نمشد  ِدیدش  لرتنک  هب  هّجوت  اب  یلومعم ، يداع و  هنوگ  هب  اّرماس ، رد  ترـضح  ِروضح 
ای هدش و  ّدلوتم  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلعماما  هک  هتکن  نیا  نتفریذـپ  مینک . لح  تّمارک  هزجعم و  لصا  اب  ار  زیچ  همه  هک  درادـن  مه  یموزل 

راگزاس رتشیب  یتینما ، لوصا  اب  هداهن ، رـس  تشپ  ار  یکدوک  دـشر و  نارود  اجنآ  رد  هتفای و  لاـقتنا  اـجنآ  هب  تدـالو ، زا  سپ  مک ، تسد 
370؛ نیّدلالامک :  180 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  ( 68 . 199 بهّذلاجورم 4 :  ( 67 . 11 راونألاراحب 51 :  ( 66 . 185 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 65 تسا .

مالسلا هیلعقداص  ماما  هک  دنامن  هتفگان  ( 71 هیآ 29 . میرم ، هکرابم  هروس  ( 70 هیآ 12 . میرم ، هکرابم  هروس  ( 69 . 703 راحبلاۀنیفس 2 : 
ام همانرب  زا  ریغ  ياهمانرب  تسا و  تموکح ) تردـق و   ) ریـشمش بحاص  مهدزاود ) ماما   ) مئاق نآ  یلو  میتسه  مئاق  ناماما ، ام  همه  دومرف :
رد يرگید  هیمست  ِهجو  باـتک ص 169  نیمه  رد  زین  110 و  ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 73 . 30 راونالاراحب 51 :  ( 72 . 127 ةادهلا 7 :  ةابثا  دراد .

ترـضح دـناهدرک و  مگ  ار  نیتسار  مالـسا  نامز  نآ  مدرم  هکنیا :  حیـضوت  تسا . هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  يدـهم  هژاو  ِدروم 
راحب 184-182 ؛ رثـالا :  بختنم  ر.ك :  ( 74 .[ 512 دصاقملا : حیـضوت  . ] دنکیم تیاده  بان  ِمالـسا  ِنید  هب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلعيدهم 

338؛ راونالا 52 :  راحب  ( 76 رردلا . دـقع  زا : لقن  هب  27 ؛ یشیرقلا :  فیرـش  رقاب  مالـسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ةایح  ( 75 . 2 راونالا 51 : 
.28-43 راونالا 51 :  راحب  27 ؛ یشرقلا :  فیرش  رقاب  مالسلا ، هیلعيدهملا  دّمحم  مامالا  ةایح  44 ؛ ۀعیّشلا 2 :  نایعا  ( 77 . 384 داشرالا 2 : 
.44 ۀعیّشلا 2 :  نایعا  ( 79 . 27-28 یشرقلا :  فیرش  رقاب  مالسلا ، هیلعيدهملا  دّمحم  مامالا  ةایح  28-31 ؛ راونالا 51 :  راحب  ر.ك :  ( 78

171 ات 80

ةابثا ( 83 506 و 510 . هللا :  همحریئاهب  خیـش  دصاقملا  ةابثا  ( 82 49 و 48 . بقاثلا :  مجنلا  ( 81 ات 132 . هحفـص 55  زا  بقاّثلا ، مجن  ( 80
(86 هجولا . نسح  ۀـماقلا  عوبرم  ٌباـش  ثیدح 6 ، ، 36 راونالاراحب 51 :  ( 85 ثیدح 19 . ، 39 راونالاراحب 51 :  ( 84 . 185 ةادهلا 7 : 

قزّاللا ریصقلاب  خماشلا و ال  لیوطلاب  سیل  481 ؛ لامآلا 2 :  یهتنم  ( 87 هجولا . نسح  ۀماقلا  عوبرم  ٌباش  ثیدح 6 ، ، 36 راونالاراحب 51 : 
سلاجملا ( 91 . 238 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 90 . 481 لامآلا 2 :  یهتنم  ( 89 . 41 راونالاراحب 51 :  481 ؛ لامآلا 2 :  یهتنم  ( 88 ۀماقلا . عوبرم  لب 

هتخیر شیاهـشود  رب  شرـس  ِيوم  هیبکنم ؛ یلع  هرعـش  لیـسی  هدـمآ : نینچ  تاـیاور  یخرب  رد  ( 92 . 5 یلماع :  لبج  نسحم  دیـس  هینـسلا 
هیلعيدهم ترضح  ِتایصوصخ  لیامـش و  زا  رتشیب  یهاگآ  ِيارب  ( 93 . 426 ۀّمغلا 2 :  فشک  44 ؛ ۀعیشلا 2 :  نایعا  185 ؛ رثالا :  بختنم 

(94 . 470  - 464 ۀّمغلا 2 :  فشک  212 ؛ باب 13 :  ینامعّنلل ، ۀبیغلا  44 ؛ ۀعیشلا 2 :  نایعا  ات 25 ؛ باب 4  رثالا ، بختنم  ر.ك :  مالـسلا ،
فشک 407 ؛  يرولا :  مالعا  48 ؛ نیّدلالامک 2 :  ( 97 440 و 520 . ةادهلا 3 :  تابثا  ( 96 . 20 ةادهلا 7 :  تابثا  ( 95 . 311  : ةادهلا 2 تابثا 

(101 506 و 510 . هللا :  همحریئاهب  خیش  دصاقملا  ةابثا  ( 100 . 285 راونالاراحب 52 :  ( 99 . 142 نتفلا :  محالملا و  ( 98 . 314 ۀمغلا 3 : 
ةابثا ( 105 . 407 يرولا :  مالعا  445 ؛ ۀمغلا 3 :  فشک  ( 104 . 279 راونألاراحب 52 :  ( 103 . 4.3 يرولا :  مالعا  ( 102 . 290 يرولا :  مالعا 
مازلا ( 108 . 5 یلماع :  لبج  نسحم  دیـس  هینـسلا  سلاجملا  ( 107 . 208 ةادـهلا 4 :  ةابثا  376 ؛ ۀـمغلا 3 :  فشک  ( 106 . 103 ةادهلا 7 : 

بختنم ( 111 . 273 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 110 . 309 رثالا :  بختنم  127 ؛ ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 109 . 10 بصاّنلا : 
(116 . 156 نتفلاو :  محالملا  ( 115 . 185 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 114 . 360 ةادهلا 7 : تابثا  ( 113 . 425 ةادـهلا 6 : تابثا  ( 112 . 158 رثألا : 
. تسا هیعدا  رد  ترـضح  ِباقلا  هلمج  زا  لـّموملا  مئاـقلا  دـهاجملا و  حاـجحلا  ( 118 . 184 ةادـهلا 7 :  ةابثا  ( 117 . 184 ةادـهلا 7 :  ةابثا 

لایکم اـعکار . ادـجاس و  موجنلا  یعری  ۀـلیل  نم  یباـب  ( 119 حاتتفا . ِفیرـش  ِياعد  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماما  ِيارب  اـعد  ناـنجلا :  حـیتافم 
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.108  : نتفلاو محالملالا  ۀبارقبرتغیال  وذح  یلع  هَّللانم  نوکی  :158 ؛ رردلادقع هحانجلرسنلا ؛ عوشخک  هَّلل  عشاخ  ( 120 . 122 مراکملا 1 : 
ِياعد رد  ( 123 . 310 نیّدـلالامک :  بویا . ربـص  هیلع  ( 122 . 354 راونالاراحب 52 :  بشجلا . الا  هماعط  ام  ظـیلغلا و  ـالا  هساـبل  اـم  ( 121

هیبن ۀنـس  هَّللا و  باتکب  ملعلا  نا  115 ؛ راونالاراحب 51 :  املع . مکرثکا  افهک و  مکعـسوا  ( 124 رظتنملا . لدعلا  تسا : هدـمآ  حاتتفا  ِفیرش 
، یتیرذ راربا  یترتع و  بیاطا  نم  الجر  هَّللا  ثعب  ذا  ( 125 . 653 نیّدلالامک 2 :  هتابن . نسحا  یلع  عرزلا  تبنی  امک  انیدهم  بلق  یف  تبنیل 
(129 . 307 رثـالا :  بختنم  ( 128 . 309 رثـالا :  بختنم  ( 127 . 309 رثـالا :  بختنم  ( 126 . 108 نتفلا :  محالملالا و  ایکز . اـکرابم  الدـع 

ُهَدَّحَو نَم  مُِکبَأدـَب و  هَّللا  َدارَا  نَم  ( 132 . 431 ةّدوملا :  عیبانی  39 ؛ لاّمعلازنک 6 :  ( 131 . 310 رثالا :  بختنم  ( 130 . 310 رثالا :  بختنم 
هعماج تراـیز  هَّللا .» َّبَحأ  دَـقَف  مُکَّبَحا  نَم  ( 133 مالـسلا . هیلعيداه  ماما  زا  هریبک  هعماج  تراـیز  مُِکب ،» َهَّجََوت  ُهَدَـصَق  نَم  مُکنَع و  َلـِبَق 
یْنفِّرَع َّمُهّللَا  ( 135 . 331 راونالاراحب 22 :  ًۀـیلِهاج » ًۀَـتیِم  َتام  ِِهنامَز  َماـِما  ْفِْرعی  َْمل  َو  َتاـم  ْنَم  ( 134 مالـسلا . هیلعيداه  ماـما  زا  هریبک 

.435 نیّدلالامک :  ( 137 . 498 ۀعیّشلا 11 :  لئاسو  ( 136 . 18 راونالاراحب 53 :  ینید ، ْنَع  ُتَلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِاَف  کَتَّجُح ،
468-465؛ یناحبـس : رفعج  لاجرلا  ملع  یف  تایلک  167-125 ؛ ینارهت 2 :  گرزب  اقآ  خیـش  ۀعیـشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ر.ك : ( 138

مالـسلا هیلعمهن  ماما  کیدزن  رایتسد  يزاوها ، رایزهم  نب  یلع  ([ . 139 . 72-76 ینیـسح :  فورعم  مشاه  يرفعجلا ، هقفلل  ۀماعلا  يدابملا 
نیا نانچمه  مالـسلا  هیلعمهد  ماـما  تماـما  ِنارود  رد  درک و  بوصنم  زاوها  رد  دوخ  هدـنیامن  ِناونع  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  دوب .

لاجر ر.ك : دریگیم . رارق  ثحب  دروم  ریـشمش  اـب  وا  ِماـیق  ماـما و  ِتبیغ  مئاـقلا ،  محـالملا و   ] وا ِباـتک  ود  رد  دوب . رادهدـهع  ار  هفیظو 
ماما ِيـالکو  دّـمحم ، میهاربا و  شرـسپ : ود  ياـهلاس 260-329  ِنیب  ور ، نـیا  زا  . 226 یـسوطلا :  خیّـشلل  تسرهفلا  191 و  یـشاّجنلل : 

ِياـهشور هراـبرد  ار  یّمهم  ِتاـعالّطا  اـهنآ  هتـشون  ِدانتـسا  هب  هللا  همحرقودـص  هللا و  همحرینیلک  موـحرم  دـندش . زاوـها  رد  مـهدزاود 
نیدنچ تبیغ ، ِعوضوم  رد  دوخ  ِرثا  نیا  رد  دارس ، بوبحم  نب  نسح  ( 140 دنهدیم . هیماما  ِیفخم  ِياهتیلاعف  رد  هدافتسا  دروم  یطابترا 

رد هیماما  دوجوم  ذـخآم  رد  نآ  زا  ییاهلوق  لـقن  یلو  هتفر  نیب  زا  رثا  نیا  دـنک . یم  تبث  تسا  بوسنم  ناـماما  هب  بلغا  هک  ار  تیاـکح 
مالـسلا هیلعمهدزای  ماما  ِمیرکت  مارتحا و  ِدروم  دوب ، هیماما  ِفورعم  ياـملع  زا  یکی  هک  يروباـشین  ناذاـش  نبا  لـضف  ( 141 تسا . تسد 

زا هام  ود  زا  سپ  ناذاش ، نب  لضف  هک  اجنآ  زا  . 467 رثالا :  بختنم  ر.ك :  دومن . يروآدرگ  ۀـبیغلا  ِناونع  ِتحت  یباتک  يو  تشاد ، رارق 
ماـما دـنکیم و  لـقن  هـک  یثیداـحا  رد  وا  ِرثا  ِتـیمها  تـسا ، هتــشذگرد  يرمق  يرجه  ِلاـس 260  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  ِتلحر 

نب لضف  ِباتک  رب  ۀـبیغلا  ِباتک  رد  یـسوط  خیـش  نوچمه  يدـعب  ِناگدنـسیون  زا  يرایـسب  تسا . هدـش  هتفهن  دـنادیم ، مئاـق  ار  مهدزاود 
. تسا هدرک  يروآدرگ  ناذاـش  نب  لـضف  ِرثا  صیخلت  اـب  ۀـبیغلا  ِناونع  ِتحت  يرثا  زین  790 ه.ق   ] یلیت نیدـلا  ءاهب  دـناهدرک . هیکت  ناذاش 

یف يدهملا  ۀیافک  ِدننام  يراثآ  دـسریم  رظن  هب  نکل  تسا ، هتفر  نیب  زا  ناذاش  نب  لضف  ِرثا  هک  نآ  مغر  یلع  . 201 ۀعیرذلا 20 :  ر.ك :
نیا ِیسیونور  قه ] 1320  ] يرون نیـسح  ازریم  زا  راتـسالا  فشک  و  يرمقيرجه ، مهدزاود  نرق  ِياّفوتم  یحولریم  هتـشون  يدهملا ، ۀفرعم 

يرمق يرجه  ِلاـس 262  رد  ق ] 286 ه .  ] يدنواهن قاحـسا  نب  میهاربا  ( 142 . 467 رثـالا :  بختنم  82 و  ۀعیرذلا 16 :  ر.ك :  دنـشاب . رثا 
ِهاگدـید هک  تشون  تبیغ  ِباـب  رد  یباـتک  يو  . 300 راونالا 51 :  راحب  ر.ك :  دـش . دادـغب  رد  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماما  ِتباین  ِیعّدـم 

ياهدرتسگ ِتروص  هب  ۀبیغلا ]  ] دوخ ِفورعم  ِباتک  رد  ار  يدـنواهن  تاعالّطا  ق ] 360 ه .  ] ینامعن نآ  زا  سپ  دنکیم . سکعنم  ار  تالُغ 
سپ و  دوب ، مالـسلا  امهیلعمهدزای  مهد و  ماما  ِکیدزن  ِنارایتسد  زا  یکی  يو  هک  هدـش  هتفهن  هتکن  نیا  رد  وا  رثا  ِتیمها  ( 143 دروآ . رد 

زا تنیزیبا ، نبا  هب  فورعم  رفعج ، نب  میهاربا  نب  دّمحم  ینامعن ، ( 144 دش . مالسلا  هیلعمهدزاود  ماما  مّود  لّوا و  باّون  رازگراک  نآ  زا 
329 ه.  ] ینیلک ِیتسرپرـس  ِتحت  ار  ثیدـح  لقن  اجنآ  رد  درک و  ترجه  دادـغب  هب  يو  دوب . طساو  ياههیرق  زا  یکی  هینامعن ، رهـش  یلاها 

ِتلحر زا  سپ  تشذگ . رد  اجنآ  رد  يرمق  يرجه  ِلاس 360  ِدودح  رد  تفر و  هیروس  هب  سپس  وا  تخومآ . ق ] 333 ه .  ] هدقع نبا  و  ق ]
یباتک ینامعن  ور  نیا  زا  دوب ، دوهـشم  هعیـش  ناـیم  رد  یتفگـش  تریح و  زا  ياهلاـه  يرمق  يرجه  ِلاس 260  رد  مالـسلا  هیلعمهدزای  ماما 

مهیلعهّمئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  یثیداحا  تیاور  اب  ار  مهدزاود  ماما  تبیغ  ِترورـض  ات  دیـشوک  يو  تشون . ۀـبیغلا  ِناونع  تحت 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک هرابنیا  رد  هک  یمیدق  ِناگدنـسیون  زا  ار  دوخ  ِتاعالّطا  ِرثکا  وا  دنک . تابثا  دناهدرک  ینیب  شیپ  ار  راوگرزب  نآ  تبیغ  هک  مالـسلا 
، بوبحم نب  نسح  یمیدق ، ِناگدنـسیون  نیا  ِنایم  رد  دومن . بسک  ناشیا  ِینیئآ  یتدیقع و  ياههاگدید  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دناهتـشون ،
286  ] یلاغ يدنواهن ، قاحسا  نب  میهاربا  ق ،  263 ه .  ] یفقاو هعامس ، نب  نسح  ق ،  260 ه .  ] یماما ناذاش ، نب  لضف  ق ،  224 ه .  ] یماما

ۀبیغلا ر.ك : دنوشیم . هدـید  ق ] 345 ه .  ] يدوعــسم و  ق ،  333 ه .  ] يدـیز روهـشم  هیقف  هدـقع ، نبا  ق ،  329 ه .  ] یماـما ینیلک ، ق ،  ه .
ثیداحا ریسفت  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ق ] 345 ه .  ] يدوعـسم زا  سپ  هک ، تسا  نیا  رد  ینامعن  هدنزرا  ِمهـس  86-82 و 100 . ینامعّنلل : 

تبیغ تشاد ؛ دـهاوخ  یپ  رد  تبیغ  ود  مئاق ، هک  دراد  تلالد  مهم  نیا  رب  روکذـم  ثیداحا  درک . يروآدرگ  ینیلک  زا  ار  هّمئا  هب  بوسنم 
و تسا ، هتشاد  همادا  يرمق  يرجه  ِلاس 329  ات  زاغآ و  يرمق  يرجه  ِلاس 260  زا  تسا و  مهدزاود  ماما  بیان  راـهچ  ِنارود  هک  يرغص 

راثآ ساسا  وا  ریـسفت  و 92 .  91 ۀـبیغلا :  ر.ك :  دوـشیم . زاـغآ  يرمق  يرجه  ِلاـس 329  رد  ریفـس  نیمراـهچ  ِتلحر  زا  سپ  مّود  ِتبیغ 
و نیـسح » نب  یلع  : » تسا هعیـش  گرزب  ياهقف  زا  نت  هس  هینک  لاجر ، ِياملع  فرع  رد  ( 145 تفرگ . رارق  عوضوم  نیا  رد  هیماما  يدـعب 
هب بوسنم  یـسراف ، تسا  ياهملک  تسا ، ناشیا  ِيالعا  ِّدـج  مان  هک  هیوباب  قودـص .» دـمحم  رفعج  وبا  نیـسح و  هَّللادـبع  وبا   » شرـسپ ود 

نیـسح نب  یلع  . » تسا هیوباب » نبا   » هب فورعم  قودص ، خیـش  نامه  هیوباب ،» نیـسح  نب  یلع   » ِدـنزرف دّـمحم ، ریپ . ردـپ ، اباب ، ینعی  وباب » »
نب نیـسح   » هب ياهمان  دـشن . شبیـصن  يدـنزرف  وا  زا  اّما  درک ، جاودزا  هیوباب ) نب  یـسوم  نب  دـمحم  رتخد   ) دوخ يومع  ِرتخد  اـب  هیوباـب »

هیحان زا  دـنک . تیانع  وا  هب  هیقف  ینادـنزرف  ادـخ  ات  دـیامرفب  اـعد  هک  درک  اـضاقت  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا  وا  هلیـسو  هب  تشون و  حور »
رسپ ود  يوشیم و  کلام  ار  یملید  يزینک  يدوز  هب  یلو  تشاد ، یهاوخن  يدنزرف  دوخ  یلعف  رـسمه  زا  هک  دمآ  خساپ  مالـسلا  هیلعماما 

هب نسح ، دندش و  هیقف  ود  ره  نیسح ، دمحم و  نسح .) نیسح و  دمحم ،  ) درک ادیپ  رسپ  هس  هیوباب ، نبا  دش . دهاوخ  وت  بیـصن  وا  زا  هیقف 
رایسب تافیلأت  بحاص  يرجه و  مراهچ  ِنرق  رد  هعیـش  گرزب  ِياملع  زا  هیوباب » نبا  .[ » 188 یسوّطلل :  ۀبیغلا  . ] دش لوغشم  دهز  تدابع و 

ریسفت و لوصا و  هقف و  باوبا  رد  ًاتدمع  تافیلأت  نیا  هک  دراد  فیلأت  دصیس  دودح  دسیونیم : یمق  ثدحم  موحرم  تسا . يدنمـشزرا  و 
هیلعبیاغ ماما  روهظ  مئالع  تبیغ و  راـبخا  تیب و  لـها  لـئاضف  راـبخا  جاـجتحا و  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریس 

دیحوت هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  اهباتک : نآ  هلمج  زا  تسا . دالب  ریاس  ياملع  تالاؤس  هب  خساپ  هفرـشم و  دـهاشم  ترایز  بادآ  مالـسلا و 
ِتّوق شناد و  تعـسو  رد  هعیـش  ياملع  ِعامجا  هب  قودص  تسا . اضّرلا و ... رابخا  نویع  نیدلا ، لامک  لاصخ ، تاداقتعا ، هلاسر  قودص ،

رد قودص  موحرم  تسا . زاتمم  هعیش  ِياملع  ریاس  نایم  رد  يواتف  ناقتا  ِتّحص  ثیداحا و  عمج  تافیلأت و  ترثک  يرکف و  مظن  هظفاح و 
نب یلع   ) شردپ هربقم  و  تسا . نوفدم  تسا  هیوباب » نبا   » هب فورعم  نونکا  مه  هک  یناتسربق  رد  ير  رهـش  رد  تافو و  يرجه ، لاس 381 

یباتک هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  .[ 70 یقرواپ :  قح ، هار  رد  هسـسؤم  هیریرحت  تأیه  مهدزاود ، ياوشیپ  . ] دراد رارق  مق  رد  هیوباب ) نیـسح 
هک هعیش  ِیلصا  ذخآم  رب  اریز  هدوب ، دنمشزرا  رایـسب  باتک  نیا  ِياوتحم  تشون . ۀمعّنلا  مامت  نیدلا و  لامک  ناونع  ِتحت  تبیغ  هلئـسم  رد 
اب تسا  ییاور  فراعملا  ةرئاد  کـی  باـتک  نیا  . 19 نیدـلا :  لاـمک  ر.ك : دراد . هیکت  هدـش  يروآدرگ  يرمق  يرجه  ِلاس 260  زا  لـبق 
هب فورعم  نامعن ، نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ( 146 مالـسلا . هیلعمهدزاود  ماما  هب  طوبرم  تاعوضوم  نوماریپ  بساـنم  یبیترت  يدـنب و  هتـسد 

، ور نیا  زا  دـش . زاغآ  تبیغ  یمالک  ثحابم  رد  قّمعت  هک  دوب  نامز  نامه  رد  دوب . هیماما  نایعیـش  ِدـیلقت  ِعجرم  وا  ق ] 413 ه .  ] دیفم خیش 
. درک يروآدرگ  ۀـبیغلا  یف  ةرـشعلا  لوصفلا  ِناونع  تحت  ار  يا  هناگادـج  رثا  تشون و  مهدزاود  ماما  تبیغ  زا  عافد  رد  ار  هلاقم  جـنپ  يو 

هتفای هطاحا  يرمق  يرجه  لاس 260  زا  لبق  مهدزاود  ماما  یناهنپ  یگدنز  رب  هک  یخیرات  ِطیارـش  هرابرد  ار  يدنمـشزرا  ِتاعالّطا  رثا  نیا 
ماما ِتشذگرد  زا  سپ  هیماما  نایم  رد  هک  یفلتخم  هاگدید  زا 15  ار  یمق  دعس  یتخبون و  هباشم  يریوصت  زین  دیفم  دهدیم . تسد  هب  دوب 

ِلاس 373 اـت  هورگ ، نتفر 15  نیب  زا  ِدروـم  رد  يدـهاوش  وا  دـنکیم . هئارا  دوـب  هدوـمن  خوـسر  يرمق  يرجه  مالسلا 260  هیلعيرکـسع 
رد دیفم  دربیم . رس  هب  تبیغ  هدرپ  رد  تسا و  مهدزاود  ماما  ناشربهر  دندقتعم  هک  یماما  هدزاود  ِنایعیـش  زج  هب  دروآیم ، يرمق  يرجه 

دـیامنیم و تابثا  ار  مهدزاود  ماما  دوجو  زیچ  ره  زا  لبق  يو  درکیم . لابند  ثیدـح  ِلقن  رد  ار  ینامعن  ینیلک و  شور  داـشرالا ، ِباـتک 
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ماما یـسایس  خـیرات  زا : لقن  هب  . ] دـنک هیجوت  ار  هتفر  رتارف  یلومعم  صاخـشا  رمع  لوط  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  رمع  ندوب  ینالوط  سپس 
دوخ ِراثآ  رد  ار  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  هلأـسم  460 ه.ق   ] یسوط نسح  نب  دّمحم  هعیـش ، ِفورعم  ملاع  ( 147 .[ 26 مهدزاود : 

دنکیم تباث  یلقع  ِلالدتـسا  اب  مه  ثیداحا و  زا  هدافتـسا  اب  مه  نآ ، رد  هک  دـشابیم  ۀـبیغلا  باتک  اهنآ  ِنیرتمهم  یلو  دومنیم ، حرطم 
مالـسلا هیلعبلاطیبا  نبیلع  هک  هعیـش  ِياههورگ  رگید  ِياعّدا  وا  درب . رـس  هب  تبیغ  هدرپ  رد  دیاب  هک  تسا  مئاق  يدـهم  مهدزاود  ماما  هک 

خیـش دـنکیم . در  دنتـسنادیم ، مئاـق  ار  مالـسلا  هیلعمظاـک  یـسوم  ماـما  لیعامـسا و  نـب  دّـمحم  مالـسلا ، هیلعقداـص  ماـما  هـیفنح ، نـبا 
ياهدـش دوقفم  باتک  زا  لقن  اب  مهدزاود  ماما  هدـنیامن  راهچ  یفخم  ِياهتیلاعف  ِدروم  رد  ار  یّقثوم  یخیرات  ِتاـعالّطا  هللا  همحریـسوط 

هیماما يدعب  ناگدنسیون  یلصا  ِذخأم  یسوط  خیش  رثا  دهدیم . تسد  هب  يرصب  حون  نب  دمحا  هتـشون  ۀعبرالا  ءالکولا  رابخا  ناونع  ِتحت 
ِنایاش ( 148 . 27 مهدزاود :  ماما  یـسایس  خیرات  ر.ك : دـش . راونالا  راحب  رد  ق ] 1111 ه .  ] یـسلجم هژیو  هب  مهدزاود  ماما  تبیغ  هرابرد 

449  ] یکجارک دّمحم  و  ق ] 436 ه .  ] يدهلا ملع  یضترم  دیس  وا  هتسجرب  ِدرگاش  ود  هللا ، همحردیفم  خیـش  موحرم  زا  سپ  هک  تسا  رکذ 
نیا رد  هک  اجنآ  زا  اّما  دنتشون . نامزلا  بحاص  مامالا  رمع  لوط  ۀحـص  یلع  ناهربلا  ۀبیغلا و  یف  ةزیج  ۀلاسم و  ِياهمان  هب  باتک  ود  ق ،  ه .

رد مهدزاود  ماما  هب  طوبرم  یخیرات  تاعالطا  هنوگره  دـقاف  هتخادرپ و  یلالدتـسا  شور  هب  مهدزاود  ماما  رمع  لوط  هلأـسم  هب  باـتک  ود 
نب دّمحم  ( 149 . 29 مهدزاود :  ماما  یسایس  خیرات  ر.ك : دش . يراددوخ  اهنآ  ِرکذ  زا  دنشابیم ؛ يرمق  يرجه  نیب 329-260  ِياهلاس 

يدنقرمس دوعسم  نب  دّمحم  هیماما  ملاع  تیبرت  میلعت و  تحت  اج  نامه  رد  يو  دشابیم . دنقرمس  یکیدزن  رد  شک  یلاها  زا  یشک ، رمع 
. تشذـگرد يرمق  يرجه  لاس 368  رد  وا  یـسوط ، خیـش  هتفگ  هب  اـنب  دومن . يرپس  رهـش  نآ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  رـسارس  تفرگ و  رارق 

نب دّمحم  نب  یلع  وا  یلصا  ذخأم  یلو  هدرک ، لقن  يوار  رفن  هس  هاجنپ و  زا  ار  دوخ  تاعالطا  یشک  . 458 لاجرلا :  288 ؛ یشاجن :  لاجر 
لجع مهدزاود -  ماما  ِيالکو  اب  یکیدزن  هطبار  هدوب و  يرغص  ِتبیغ  اب  رـصاعم  وا  .[ 197 یشاجن :  لاجر  ر.ك :  . ] تسا يروباشین  هبیتق 

ار نآ  خیش  دش . یسوط  خیش  دننام  هیماما ؛ يدعب  ياملع  يارب  یّمهم  ِذخأم  یشکرثا  تسا . هتشاد  ناسارخ  رد  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا 
یسوط خیش  راثآ  ( 150 .[ 52 یناحبـس :  رفعج  لاجّرلا ، ملِع  یف  تایلک  ر.ك :  . ] داد نآ  هب  لاجرلا  ۀـفرعم  راـیتخا  ِناونع  درک و  هصـالخ 
روآدای دنتـسه  ّقثوم  هک  ار  یفلتخم  دانـسا  يو  تسا . لاجر  رد  هیماما  یلـصا  باـتک  راـهچ  زا  باـتک  ود  لاـجّرلا  تسرهفلا و  هب  موسوم 

ماما یـسایس  خـیرات  دـنک . فشک  يرغـص  تبیغ  رد  ار  نآ  ِيالکو  هیماـما و  ِياـملع  نیب  ِطـباور  اـت  دزاـسیم  رداـق  ار  هدـنناوخ  و  هدـش ،
زا ق ] 450 ه .  ] یشاجن یلع  نب  دمحا  ار  نآ  هک  تسا  ۀعیـشلا  یفنـصم  ءامـسا  تسرهف  هیماما  یلاجر  رثا  نیمراهچ  ( 151 . 29 مهدزاود : 

یضترم دیس  اب  اجنآ  رد  دش . دادغب  راپـسهر  هاگنآ  تفرگ و  ارف  اجنآ  رد  ار  هعیـش  میلاعت  وا  تسا . هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  هفوک  یلاها 
ياملع زا  نت  جنپ  لهچ و  اب  ات  دش  بجوم  رهـش  ود  نیا  رد  يو  تماقا  دـیدرگ . هارمه  هیماما ، هدـننک  يربهر  ِياملع  زا  یکی  ق ] [436 ه .
تماما داهن  رد  فلتخم  بتارم  ذخأم  نیا  دزاس . رارقرب  سامت  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  يرغـص  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  كرادم  هک  ياهیماما 

نامه . ) دهدیم تسد  هب  هدمآ  مهارف  قه  لاس 260  زا  دعب  لبق و  تبیغ ، هرابرد  هک  يراثآ  رد  ار  يدـیفم  تاعالطا  دزاسیم و  نشور  ار 
اهباتک نیرتهب  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  هدش و  همجرت  یسراف  هب  یهللا  تیآ  یقت  دّمحم  دیس  رتکد  ِياقآ  طسوت  باتک  نیا  ( 152 .( 29 : 

هیلعيدـهم ماما  همان  باتک  ( 155 . 18 یلمآ :  هداز  نسح  همـالع  ینیوکت ، تیـالو  ( 154 هحفص 271 . ( 153 دـشابیم . دوخ  عوضوم  رد 
ۀمغلا فشک  435 ؛ نیّدلالامک :  ( 157 . 124 مالسلا :  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  ( 156 . 62 روپ :  يدهم  ربکا  یلع  مالـسلا ؛

 : رثالا بختنم  ر.ك :  دنتفای . راب  ترـضح  تمدـخ  هب  هرود  نیا  رد  هک  یناسک  همه  زا  رتشیب  ِعالّطا  يارب  25 ؛ راونالاراحب 52 :  527 ؛  : 2
247 و 253. ۀیصولا :  تابثا  ( 160 . 429 نیّدلالامک :  ( 159 . 124 مالسلا :  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  ( 158 . 358  - 355

هنیدـم نامه  هنیدـم ، زا  دوصقم  تسا : رکذ  نایاش  . 328 یفاکلا 1 :  ( 162 . 124 مالـسلا :  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  ( 161
هیلعداوج ماما  زا  زین  یتایاور  نآ  رب  هوالع  ، 2 یسلجم 4 :  همالع  لوقعلا ، ةارم  ر.ك :  دنداقتعا . نیمه  رب  ناققحم  زا  يرایسب  تسا .  هبیط 

ۀنیدـم له  هذـه و  انتنیدـم  لاقف  ندـملا ؟  يا  تلقف  ۀـنیدملا ، یلا  لاقف  . 1856 یناـمعّنلل :  ۀـبیغلا  ر.ك :  تسا . بلطم  نیا  ِدـیوم  مالـسلا 
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162؛ یـسوّطللۀبیغلا :  ( 165 . 266 یـسوّطللۀبیغلا :  ( 164 . 124  - 125 مالـسلا :  هیلعمهزاود  ماـما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  ( 163 اهریغ ؟
هیلعيدـهم هار  هب  مشچ  ر.ك : ( 168 . 182 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 167 . 182 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 166 . 340 یفاکلا 1 :  153 ؛ راونالاراحب 52 : 

(171 . 109 صنلا : ةراشالا و  باب  یفاـکلا ؛ ( 170 . 198 ۀیصولا : تابثا  . 78 ةادهلا 7 : تابثا  . 22 راونالا 51 : راحب  ( 169 . 251 مالسلا : 
.328 راونألاراحب 50 : 

343 ات 172

(176 . 322 راونـالاراحب 51 :  ( 175 . 475 نیّدـلالامک :  ( 174 . 475 نیّدـلالامک :  ( 173 . 505 یفاکلا 1 :  324؛ داـشرالا 3 :  ( 172
بیاغ دروم  رد  دعب  هب   322 راونالاراحب 51 :  314 و  نیرّونلا :  عماج  زا  سابتقا  ( 178 . 322 راونالاراحب 51 :  ( 177 . 322 راونالاراحب 51 : 
ینثالا ۀمئالا  ةریس  ( 179 تسا . هدمآ  یبلاطم   728 هینسلا 5 :  سلاجم  باتک  رد  نانمـشد  قرغ  نایرج  بادرـس و  رد  ترـضح  نآ  ندش 

.176 یفاکلا :  ( 183 . 505 یفاکلا 1 :  ( 182 . 475 نیّدلالامک 2 :  ( 181 . 505 یفاکلا 1 :  ( 180 . 534 ینسحلا 2 :  فورعم  مشاه  رشع ،
تیآ مالسلا ، هیلعيدهم  یناهج  تموکح  زا  سابتقا  ( 184 مالـسلا . هیلعهلآ  انیبن و  یلع  فسوی  ةوخا  لیبسف  هدلو  رفعج و  یمع  لیبس  اّما 
جهن ( 187 شرامش . ( 186 نهمتاف . ... تاـملکب  ّهبر  میهاربا  یلتبا  اذا  هیآ 124 ؛ هرقب ، هکرابم  هروس  ( 185 . 16-38 يزاریش :  مراکم  هَّللا 

.286 راونالاراحب 36 :  ( 190 . 123 راونالاراحب 18 :  ( 189 هیآ 76 . ماعنا ، هکراـبم  هروس  ( 188 . 17 یلمآ :  هداز  نسح  همـالع  ۀـیالولا ،
دّمحم دیس  دیهش  هلاقم  ( 195 . 501 نامه :  ( 194 . 361 نیّدلالامک 2 :  ( 193 . 220 مالسا :  رد  هعیش  ( 192 . 368 راونالاراحب 36 :  ( 191

، فارعالا هکرابم  هروس  َنیِقَّتُْمِلل .» ُۀَِـبقاَْعلاَو  ( 197 . 6 مالـسلا :  هیلعيدهم  بالقناو  مایق  ( 196 . 80 هرامش 14 :  دوعوم  هیرـشن  ردص ، رقاب 
اهيوار زا  یضعب  دیوگیم  جرفلاوبا  ( 200 . 95 رـشب :  یگدنزرد  یبیغ  ياهدادما  ( 199 هیآ 105 . ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 198 هیآ 128 .

مه هب  ار  عضو  نیا  دـنکیمن و  تقفاوم  دـیایب  وا  رگا  اریز  دـیتسرفن ؛ رفعج  ِلابند  هن ، تفگ : هَّللادـبع  اجنیا  رد  هک  دـناهدرک  لـقن  روطنیا 
ناـمه نیا  منادیمن  ( 201 دزن . یفرح  نینچ  هَّللادبع  دناهتفگ  یـضعبو  دنداتـسرف ، هرخالاب  و  دـیتسرفب ، هن ، دـنتفگ : نارگید  یلو  دـنزیم ،

هک تسا  تیرشب  یجنم  کی  دوصقم  ( 203 . 151 هللا 1 :  همحرراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 202 رگید . ِسک  ای  تسا  فورعم  ِهیقف  يرهز ،
(206 ح 14 . رثألا ف 2 :  بختنم  ( 205 . 201 خیرات 1 :  هفسلف  ( 204 تسا . هدش  یفرعم  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  ِناونع  هب  مالـسا  رد 

هکرابم هروس  ( 209 ح 78 . ب 1 ، ف 2 ، رثالا ، بختنم  ( 208 ب 1 ح 2 . ف 9 ، رثالا ، بختنم  ( 207 ح1 . ب 12 ، رثألا ف 7 ، بختنم 
رد همجرت : هیآ 105 . ءایبنا ، هکرابم  هروس  ( 212 . 213 يونعم 1 :  ِياهراتفگ  ( 211 هیآ 41 . موّرلا ، هکرابم  هروس  ( 210 هیآ 17 . دیدحلا ،

مهیلعراهطا هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 213 دش »! دـنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  : » میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز » »
هک دیز  هب  عجار  دش . دیهـش  درک و  مایق  دیز  دنراد . دـیز  ِمان  هب  يرـسپ  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  ِترـضح  ( 214 . 297 مالسلا 1 : 

دوشیم هدافتسا  هعیش  ِتایاور  زا  هک  هچنآ  قباطم  یلو  تسه  ییاهفرح  هدوبن  یبوخ  مدآ  ای  هدوب  یبوخ  ِمدآ  تسا ، هدوب  یمدآ  هنوگچ 
. تفر ایند  زا  دیهـش  دیز  مسق  ادخ  هب  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاکلا  تیاور  رد  دناهدرک . لیلجت  ار  دیز  ام  هّمئا 

نیز ماـما  زا  دـعب  ار  وا  ناـشرتشیب  اـی  همه  دنتـسه ، نمی  رد  نـالا  هـک  يدـیز  ِنایعیـش  ینعی  اهيدـیز  هـک  تـسا  یـسک  ناـمه  دـیز  نـیا 
ِمایق ام ، ِتایاور  ِقباطم  تسا . هدوب  يایقّتم  دهاز و  ِدرم  تسا ، هدوب  یبوخ  ِدرم  لاح  ره  هب  شدوخ  دـننادیم . ماما  مالـسلا ، هیلعنیدـباعلا 

يرهز ( 215 تسا . یحلاص  فیرش و  درم  ام  ِرظن  زا  دیز  نیاربانب  تماما . ِياعّدا  ِمایق  هن  تسا  هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِمایق  وا ،
كرد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ِباحـصا  هک  دنتـسه  یناـسک  ینعی  دنتـسه . نیعباـت  زا  رفن  ود  یبعـش  يرهز و  تـسا . نّنـست  ِلـها  زا 

 : مالسلا 1 مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 216 دنتـسه . ناشدوخ  ِرـصع  ِگرزب  ِياملع  خیاشم و  زا  اهنیا  و  ار ، ربمغیپ  ِدوخ  هن  دناهدرک 
سّدـقم دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یلمآ  يداوـج  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 218 . 278 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریـسرد  يریـس  ( 217 . 286

یتقو چـیه  مالـسلا  هیلعيدـهم  روهظ  ناـمز  يارب  مالـسا ، ِردـص  زا  دیـشاب : هتـشاد  هّجوت  مه  ار  نیا  ( 219 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ،
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ِدالوا زا  يدهم  دومرف : ردقنیمه  ربمغیپ  هک  یتایاور  رد  یلو  تسا ، یسک  هچ  رـسپ  دنتـسنادیم  یّـصاوخ  کی  هّتبلا  تسا . هدشن  صّخـشم 
 : مالسلا 1 مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 220 تشادن . دوجو  دیامن  صّخـشم  زین  ار  نآ  ِخیرات  هک  ینخـس  دنک . روهظ  دـیاب  ًامتح  نم 

مهیلعراهطا هّمئا  هریسرد  يریس  ( 223 . 278 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 222 هیآ 105 . ءایبنا ، هکرابم  هروس  ( 221 . 281
(227 . 288 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 226 . 46 نیّدلا 1 : لامک  ( 225 . 250 نیّدلا 2 :  لامک  ( 224 . 269 مالسلا 1 : 

همالع هتکن ، کی  رازه و  ( 229 . 267  : 1 هللا ، همحريرهطم  دیهش  مالسلا ، مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 228 . 201 ناهج : رتسگداد 
32 و صـصق ، هکرابم  هروس  ( 232 هیآ 69 . ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 231 و 48 .  38 دوه :  هکراـبم  هروس  ( 230 . 139 یلمآ :  هداز  نـسح 

هروس ( 235 ات 34 .  27 میرم ، هکراـبم  هروس  ( 234 . 91 ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 233 . 32 ارعـش ، هکراـبم  هروس  20 و  هط ، هکراـبم  هروس 
(238 . 220 هلآو 2 :  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( 237 هیآ 158 . ءاسن ، هکرابم  هروس  ( 236 هیآ 14 . توبکنع ، هکرابم 

 - 308 نیّدلا 2 :  لامک  ( 241 . 201 بهّذلا 1 : جورم  ( 240 . 125 هللا :  همحرییابطابط  همالع  مالسا ، رد  هعیش  ( 239 . 67 یناهج :  حلصم 
273؛ لحن 1 : للم و  ( 244 . 62 هعیشلا : قرف  256 ؛ لحن 1 : للم و  ( 243 . 355 یتخبونلل : هعیشلا  قرف  242 ؛ لحن 1 : للم و  ( 242 . 309

یف ۀیلجلا  تاهیبنت  ( 247 . 67 هعیشلا : قرف  279 ؛ لحن 1 : للم و  ( 246 . 83  - 80 هعیشلا : قرف  278 ؛ لحن 1 : للم و  ( 245 . 67 هعیّشلا : قرف 
خیرات ( 251 . 164 یجولمدلل : ۀیدیزیلا  ( 250 . 279 لحن 1 : للم و  ( 249 . 245 لحن 1 : للم و  ( 248 . 245  - 40 ۀینطابلا : رارسالا  فشک 

قرف ( 254 . 72 ۀعیّشلا : قرف  170 ؛ مالسالا : یف  ۀیدهملا  ( 253 96 و 97 . ۀعیّشلا : قرف  284 ؛ لحنو 1 : للم  ( 252 . 181 افصلا 4 : ۀضور 
تّوبن رهُم  ار  نآ  هک  دنتـشاد  ناشکرابم  هناـش  رد  لاـخ  کـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ( 256 . 97 ۀعیّـشلا : قرف  ( 255 . 47 ۀعیّشلا :
يریس ( 259 . 287 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 258 . 286 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 257 دندیمانیم .

هکرابم هروس  ( 262 . 218 نازیملا 15 :  ریسفت  همجرت  ( 261 هیآ 55 . رون ، هکرابم  هروس  ( 260 . 287 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد 
هکرابم هروس  ( 265 هیآ 5 . صـصق ، هکرابم  هروس  ( 264 هیآ 15 . ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 263 هیآ 9 . فص ، هکراـبم  هروس  هیآ 33 ؛ هبوت ،
دجـسم رد  هَّللا  هظفح  یلمآ  يداوج  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 267 . 6 هللا :  همحريرّهطم  داتـسا  يدـهم ، بالقنا  مایق و  ( 266 . 128 فارعا ،

هیلعنامز ماـما  ِيامیـس  ك : ر . ( 270 . 318 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 269 . 318 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 268 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم 
، هرقب هکرابم  هروس  ( 273 . 52 راونالاراحب 51 :  ( 272 هیآ 2 و 3 . هرقب ، هکرابم  هروس  ( 271 روپ . يدهم  ربکا  یلع  نآرق ، هنییآ  رد  مالسلا 
(277 . 549 ةادهلاتابثا 3 :  50 ؛ ءاضیبلاۀّجحملا :  ( 276 هیآ 83 . نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  ( 275 . 235 ةّدوملا 3 :  عیبانی  ( 274 هیآ 155 .

هروس هیآ 28 و  حـتف ، هروس  رد  زین  هیآ 33 . هبوت ، هکرابم  هروس  ( 279 . 834 نایبلا 4 :  عمجم  ریسفت  ( 278 هیآ 39 . لافنا ، هکرابم  هروس 
هروس ( 283 . 192 راونالاراحب 52 :  ( 282 هیآ 86 . دوه ، هکرابم  هروس  ( 281 . 38 نایبلا 5 :  عمجم  ریسفت  ( 280 تسا . هدمآ  هیآ 9  فص ،

نیّدلالامک 2 220 ؛  رثالا :  بختنم  ( 286 . 38 هیآ 36 -  رجح ، هکرابم  هروس  ( 285 . 242 ةّدوملا 3 :  عیبانی  ( 284 هیآ 5 . میهاربا ، هکرابم 
هیآ 75. میرم ، هکرابم  هروس  ( 290 . 63 تارایّزلالماک :  ( 289 . 128 ءاضیبلاۀّجحملا :  ( 288 هیآ 33 . ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 287 . 371 : 
(295 هیآ 29 . هدجـس ، هکراـبم  هروس  ( 294 . 220 ناهرب 3 :  ریـسفت  ( 293 هیآ 5 . صـصق ، هکراـبم  هروس  ( 292 . 43 یفاـکلا 1 :  ( 291
، ۀبوتلا هکرابم  هروس  ( 298 . 208 ءاضیبلاۀجحملا :  ( 297 هیآ 28 . حتف ، هکرابم  هروس  ( 296 . 174 ءاضیبلا :  ۀّجحملا  470 ؛ رثالا :  بختنم 

همین نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناشاک  یماـما  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 300 هیآ 115 . ماعنا ، هکراـبم  هروس  ( 299 هیآ 105 .
هیلعيدهملا ثیداحا  مجعم  ( 303 . 274 مالـسلا 5 :  هیلعيدهملا  ثیداحا  مجعم  ( 302 هیآ 35 . رون ، هکراـبم  هروس  ( 301 نابعش 1426 .

َفَلْخَتْسا اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسَیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  . » هیآ 55 رون ، هکرابم  هروس  ( 304 . 274 مالسلا 5 : 
هب دنوادخ  همجرت : ًایَش » ِیب  َنوُکِرْشی  َال  ِینَنوُُدبْعی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ِم  ْنّ مُهََّنلِّدَبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا 

، درک دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهدیم  هدـعو  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 
دهاوخ رادهشیر  اجرباپ و  هدیدنـسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ؛ ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه 
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و تخاس . دـنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  هک  نانچنآ  دـنکیم ، لّدـبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  و  تخاـس ؛
هظفح يزاریش  مراکم  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 306 هیآ 25 . ةرقبلا ، هکرابم  هروس  ( 305 دنناقـساف .» اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک 
نامیا هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  همجرت : هیآ 55 . رون ، هکراـبم  هروـس  ( 307 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا 

ناینیـشیپ هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهدیم  هدعو  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و 
تینما هب  ار  ناشسرت  و  تخاس ؛ دهاوخ  رادهشیر  اجرباپ و  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیشخب ؛ ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ 

، دنوش رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  تخاس . دنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  هک  نانچنآ  دنکیم ، لّدبم  شمارآ  و 
(309 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریـش  مراـکم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 308 دنناقـساف .» اهنآ 
َو ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوسَر  َلسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » حـتفلا هکراـبم  هروس  هیآ 28  نیا  ِهباـشم  هیآ 33 . ۀـبّوتلا ، هکراب 

ادخ هک  تسا  یفاک  و  دنک ؛ زوریپ  نایادا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  ًادیِهش ؛ هَّللِاب  یَفَک 
َهِرَک َْول  َو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوسَر  َلسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » فّصلا هکرابم  هروس  هیآ 9  و  دشاب »! عوضوم  نیا  هاوگ 

ناکرـشم دـنچ  ره  دـنادرگ ، بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ، قح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  َنوُکِرـشُْملا ؛
رد َنوُِحلصلا ؛ يِداَبِع  اَُهثِری  ضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  یف  اَْنبَتک  ْدََقل  َو  . » هیآ 105 ءایبنا ، هکرابم  هروس  ( 310 دنشاب »! هتشاد  تهارک 

هیآ 5. صـصقلا ، هکرابم  هروس  ( 311 دش »! دـنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  : » میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز » »
یَسُوم َلاَق  . » 128 فارعالا ، هکراـبم  هروس  ( 312 َنِیثِراَوـْلا .» ْمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  »

(314 . 7 مالسلا :  هیلعيدهم  بالقناو  مایق  ( 313 َنیِقَّتُْمِلل .» ُۀَِبقاَْعلاَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشی  ْنَم  اَُهثِروی  ِِهَّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْسا  ِهِمْوَِقل 
هروس ( 317 . 14 دیما :  حبـص  باتفآ  ( 316 هیآ 69 . رمز ، هکراـبم  هروس  ( 315 . 274 ةّدوملا 3 :  عیباـنی  و 3 ؛ هیآ 2  هرقب ، هکراـبم  هروس 
هدهع زا  یبوخ  هب  وا  و  دومزآ . ینوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دـنوادخ ، هک  یماگنه  دـیروآ ) رطاخ  هب  : ) همجرت هیآ 124 . هرقب ، هکرابم 

یناماما زین   ) نم نامدود  زا  : » درک ضرع  میهاربا  مداد »! رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  : » دومرف وا  هب  دنوادخ  دمآرب . اهشیامزآ  نیا 
نیا هتسیاش  دنـشاب ، موصعم  كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  هتـسد  نآ  اهنت  و  ! ) دسریمن ناراکمتـس  هب  نم ، نامیپ  : » دومرف دنوادخ  هدب »)! رارق 

هکرابم هروس  هیآ 28  نیا  ِهباشم  هیآ 33 . ۀبّوتلا ، هکرابم  هروس  ( 319 . 126 رابخالا :  یناعم  120 ؛ نیلقثلارون 1 :  ریسفت  ( 318 دناماقم .»)
تیاده اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  ًادیِهش ؛ هَّللِاب  یَفَک  َو  ِهِّلک  ِنیِّدلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْهلِاب  َُهلوسَر  َلسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » حتفلا

: فّصلا هکرابم  هروس  هیآ 9  و  دشاب »! عوضوم  نیا  هاوگ  ادـخ  هک  تسا  یفاک  و  دـنک ؛ زوریپ  نایادا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتـسرف  قح  نید  و 
تیاده و اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یسک  وا  َنوُکِرشُْملا ؛ َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلک  ِنیِّدلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقحلا  ِنیِد  َو  يَدُْهلِاب  َُهلوسَر  َلسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

مهیلعراهطا هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 320 دنـشاب »! هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دزاس ، بلاغ  ناـیدا  همه  رب  ار  وا  اـت  داتـسرف  قح  نید 
لامک ( 324 هیآ 158 . ماعنالا  هکراـبم  هروس  ( 323 . 554 نیّدلا 2 :  لامک  ( 322 هیآ 155 . ةرقبلا ، هکراـبم  هروس  ( 321 . 278 مالسلا 1 : 

28 هیآ ، نیا  ِهباشم  هیآ 33 . ۀبّوتلا ، هکرابم  هروس  ( 327 . 586 نیّدلا 2 :  لامک  ( 326 هیآ 17 . دیدح ، هکرابم  هروس  ( 325 . 39 نیّدلا 2 : 
هک تسا  یـسک  وا  ًادیِهـش ؛ هَّللاـِب  یَفَک  َو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوـسَر  َلـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  : » حـتفلا هکراـبم  هروـس 

هیآ 9 و  دشاب »! عوضوم  نیا  هاوگ  ادـخ  هک  تسا  یفاک  و  دـنک ؛ زوریپ  نایادا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شلوسر 
هک تسا  یـسک  وا  َنوُکِرـشُْملا ؛ َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهظِیل  ِّقحلا  ِنیِد  َو  يَدُْـهلِاب  َُهلوسَر  َلـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » فّصلا هکراـبم  هروـس 

لامک ( 328 دنـشاب »! هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دزاس ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  دوخ  لوسر 
(333 . 9 نیّدلا 1 :  لامک  ( 332 . 7 نیّدلا : لامک  ( 331 . 585 نیّدلا 2 :  لامک  ( 330 هیآ 16 . دیدح ، هکرابم  هروس  ( 329 . 589 نیّدلا 2 : 
زا هک  ياهدیکشخ  لگ  زا  ار  يرـشب  نم  : » تفگ ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) و . » هیآ 26 رجح ، هکرابم  هروس 

.20  - 19 نیّدلا 1 :  لامک  ( 336 . 19 نیّدلا 1 :  لامک  ( 335 . 19  - 17 نیّدلا 1 :  لامک  ( 334 منیرفآیم .» هدش ، هتفرگ  ییوبدـب  لگ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


19 نیّدلا 1 :  لامک  ( 340 هیآ 44 . ةرقبلا ، هکرابم  هروس  ( 339 هیآ 105 . ءاسن ، هکرابم  هروس  ( 338 هیآ 52 . فسوی ، هکرابم  هروس  ( 337
الَأ کَعَنَم  اَم  َلاَق  : » فارعالا هکراـبم  هروس  هیآ 12  هب  هراشا  ( 343 . 24 نیّدلا 1 :  لامک  ( 342 . 22  - 21 نیّدلا 1 :  لامک  ( 341 . 20 - 
هچ مداد ، نامرف  وت  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دومرف وا ) هب  دـنوادخ  ( ؛ ٍنیِط نِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍراَّن  نِم  ینَتْقَلَخ  ُْهنِّم  ٌریَخ  اـَنَأ  َلاَـق  کـُتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجـسَت 
ٌریَخ اَنَأ  َلاَق  : » هیآ 76 هروس ص ، و  لگ »! زا  ار  وا  ياهدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب ؛ وا  زا  نم  : » تفگ ینک »؟ هدجس  هک  دش  عنام  ار  وت  زیچ 

!« لگ زا  ار  وا  ياهدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب ؛ وا  زا  نم  : » تفگ ٍنیِط ؛ نِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍراَّن  نِم  ینَتْقَلَخ  ُْهنِّم 

497 ات 344

باتکلا کلذ  ملا  ( 347 . 23  - 22 نیّدلا 1 :  لامک  ( 346 هرقب . هکرابم  هروس  ییادـتبا  ِتایآ  ( 345 . 27  - 26 نیّدـلا 1 :  لامک  ( 344
لوق کلذ  دهاش  بئاغلا و  ۀجحلا  ومهف  بیغلا  مالسلا و  هیلع  ّیلع  ۀعیش  نوقّتملا  لاقف : بیغلاب » نونموی  نیّذلا  نیقّتملل *  ًيده  هیف  بیرال 

زا ياهزجعم  ارچ  : » دنیوگیم َنیِرِظَتنُْملا ؛ َنِّم  مُکَعَم  ینِإ  اوُرِظَتناَف  ِهَّلل  بیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَّر  نِّم  ٌۀـیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َْول ال  َنُولوُقی  َو  : » ّلجوّزع هَّللا 
امش اب  مه  نم  دیشاب ، راظتنا  رد  امش  تسا ! وا ) نامرف  هب  و   ) ادخ يارب  اهنت  تازجعم ) و   ) بیغ : » وگب دوشیمن »!؟ لزان  وا  رب  شراگدرورپ 

هروس ( 348 . 37  - 36 نیّدـلا 1 :  لامک  امـش »)! تازاجم  راظتنا  رد  مه  نم  و  دیـشاب ، هنایوجهناهب  تازجعم  راظتنا  رد  امـش  ! ) مراظتنا رد 
هروس ( 352 . 37 نیّدلا 1 :  لامک  ( 351 هیآ 158 . ماعنالا  هکرابم  هروس  ( 350 . 58  - 57 نیّدلا 2 :  لامک  ( 349 هیآ 20 . نامقل ، هکرابم 

(356 . 595 نیّدلا 1 :  لامک  ( 355 هیآ 30 . کلملا ، هکراـبم  هروس  ( 354 . 594 نیّدـلا 1 :  لامک  ( 353 . 15 هیآ 19 -  ریوکت ، هکراـبم 
(360 . 565 نیّدـلا 2 :  لامک  ( 359 . 41  - 40 نیّدـلا 2 :  لامک  ( 358 هیآ 124 . ةرقبلا ، هکراـبم  هروـس  ( 357 . 43 نیّدـلا 2 :  لامک 

نویع ( 364 هیآ 164 . ماعنا ، هکرابم  هروس  ( 363 . 63 تارایزلا :  لماک  ( 362 هیآ 33 . ءارـسا ، هکرابم  هروس  ( 361 . 322 ینامعّنللۀبیغلا : 
17 و تایآ 12 و 9 /  رومزم 37 ، ریمازم ، باتک  قیتع ، دهع  ( 366 121 همان :  بساماج  ( 365 . 72 بصاّنلا 1 :  مازلا  212 ؛ اضرلا :  رابخا 

بصاّنلا مازلا  85 ؛ مود :  باب  بقاثلا ، مجن  ( 369 هیآ 36 و 35 . لصف 12 ، اقول ، لیجنا  ( 368 . 2 تایآ 10 -  لصف 11 ، تاروت ، ( 367 . 18
ِباتک نیمه  رد  . 37 راونالاراحب 52 :  256 ؛ نیّدلالامک 1 :  ( 372 . 29 راونالاراحب 51 :  ( 371 . 66 راونالاراحب 51 :  ( 370 . 481  : 1

هک ییادصرپ  ِياهبکرم  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  بابسالا ؛ یف  یقری  و  هدمآ ...« : نینچ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  فیرش 
یمیکح اضردّمحم  برغم ، دیشروخ  زین ر.ك : و  دنکیم . رفس  اهنامـسآ  همه  هب  دوشیم و  راوس  تسا ، هدش  هیبعت  اهنآ  رد  رون  شتآ و 

نویع 366 ؛ نیّدلالامک 1 :  ( 376 . 409 نیّدلا 2 :  لامک  ( 375 . 402 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 374 تسا . نیموصعم  ِتماـما  روظنم  ( 373 . 39 : 
محالملالا و ( 380 . 512 نیّدلالامک 2 :  ( 379 . 179 یفاکلا 1 :  ( 378 . 147 راصق :  تاملک  هغالبلا ، جـهن  ( 377 . 262 اضّرلا 1 :  رابخا 
 : مالـسلا 1 هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 384 . 9 بصاّنلا :  مازلا  ( 383 . 261 یفاکلا 1 :  ( 382 . 362 نودلخ :  نبا  همّدـقم  ( 381 . 48 نتفلا : 

(388 . 158 رردلادقع :  ( 387 . 81 راونالاراحب 86 :  ( 386 . 309 رثالا :  بختنم  115 ؛ راونالاراحب 51 :  114 ؛ ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 385 . 170
 : یفاکلا 1 ( 391 . 36 مالسلا 1 :  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 390 . 290 هیودهم :  هفیحص  310 ؛ عوبسالا :  لامج  ( 389 . 10 بصاّنلا :  مازلا 

دوادیبا 2 حیحص  ( 396 . 4 نیّدلا 2 :  لامک  ( 395 . 3 نیّدلا 2 :  لامک  ( 394 . 74 يذمرت 9 :  حیحص  ( 393 . 334 یفاکلا 1 :  ( 392 . 334
311 نودلخ :  نبا  همدـقم  ( 400 . 28 دمحا 3 :  دنسم  ( 399 . 519 هجام 2 :  نبا  حیحـص  ( 398 . 208 دوادیبا 2 :  حیحص  ( 397 . 207 : 

ةّدوملا عیباـنی  رد  ( 404 . 309 رثـالا :  بختنم  317 ؛ راونالاراحب 52 :  ( 403 . 245 ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 402 . 441 نیّدـلالامک 2 :  ( 401
دنسم ر ك :  ( 406 . 92 لبنح 5 :  نب  دمحا  دنسم  ( 405 دنتـسه .» مشاهینب  زا  نانآ  همه  ٍمِشاه ؛ ِیَنب  ْنِم  ْمُهُّلُک   » هک تسا  هدـمآ  روطنیا 

. تسا هدوب  باتک  بحاـص  دادـجا  زا  هک  هیوّمَح  هب  تسا  بوسنم  ییوّمح  هدومرف :  باـقلالا  ینکلا و  رد  ( 407 . 92 لبنح 5 :  نب  دمحا 

هیآ 90. ماعنا ، هکراـبم  هروس  ( 411 . 446 هّدوملا :  عیبانی  ( 410 . 487 هّدوملا :  عیبانی  ( 409 ثیدح 562 . . 312 نیطمسلادئارف 2 :  ( 408
(414 . 180 فاحتالا :  ( 413 دننادیم . ینیسح  یمطاف و  ار  ترضح  نآ  زین  ّتنس  لها  هنرگو  تسا  نیمه  یعون » ِيدهم   » زا روظنم  ( 412
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(417 . 289 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 416 . 50 دوعوم 11 و 10 :  هیرشن  ( 415 . 59 281 و 7 :  هغالبلا 1 :  جهن  حرش 
تاصّخشم نیا  اب  ناشهمه ، نّنست  ِلها  هک  تسا  یقیقد  ِتاصّخشم  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ِدوجو  دراد ، هعیش  هب  راصحنا  هچنآ  هتبلا 

تمکح 147. هغالبلا ، جهن  ( 419 . 290 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 418 دنراد . لوبق  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دـنرادن ، لوبق 
(422 . 279 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 421 عاعر . جـمه  و  ةاجن ، لیبس  یلع  ملعتم  و  ینابر ، ملاعف  ۀـثالث : سانلا  ( 420
. یـسراف نابز  هب  هَّللا  هظفح  یناگیاپلگ  یفاص  هَّللا  ۀیآ  ِفیلأت  رثالا  بختنم  ِباتک  یبرع و  نابز  هب  ردـص ، هَّللا  ۀـیآ  فیلأت  يدـهملا  باتک 
 : نیّدلا 2 لامک  ( 425 . 270 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 424 . 278 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 423

محالملالا ( 429 . 241  - 240 نیّدلا 2 :  لامک  ( 428 . 179 یفاکلا 1 :  ( 427 هانلزنا . ّانا  نأش  یف  باب  ۀّجحلا ، باتک  یفاکلا ، ( 426 . 240
(434 . 310 نیّدلا 2 :  لامک  ( 433 . 585 نیّدلا 2 :  لامک  ( 432 . 7 نیّدلا 2 :  لامک  ( 431 . 79 نیّدـلا 2 :  لامک  ( 430 . 42 نـتفلا :  و 
 : نیّدلا 2 لامک  ( 438 . 378 نیّدلالامک 2 :  ( 437 . 122 نیّدلا 2 :  لامک  ( 436 . 124 نیّدلا 2 :  لامک  ( 435 . 126 نیّدلا 2 :  لامک 
 : نیّدلا 1 لامک  ( 440 تسا . هدـش  لقن  هَّللا  هظفح  یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  فیلأت  رثالا  بختنم  ِباتک  زا  هییاـصحا  نیا  نیع  ( 439 . 121

َو : » تسا هدش  دراو  نینچ  نآرق  تایآ  رد  بلطم  نیا  ( 443 . 56 نیّدلا 1 :  لامک  ( 442 . 303  - 302 نیّدلا 1 :  لامک  ( 441 . 474  - 473
َلِیبس ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلصَأ  َو  یِمْوَق  یف  ینُْفلْخا  َنوُرَه  ِهیِخَأل  یسُوم  َلاَق  َو  ًۀَلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  تَقیِم  َّمَتَف  ٍرشَِعب  اَهَنْمَْمتَأ  َو  ًۀَلَیل  َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاو 
لهچ رد  شراگدرورپ  ِنیعم  تقو  هکنآ  ات  میدرک . مامت  رگید  بش  َهد  اب  ار  نآ  میتشاذـگ و  هدـعو  بش  یـس  یـسوم ، اـب  و  َنیِدِـسْفُْملا ؛

حالصا ار ] نانآ  راک   ] و شاب ، منیشناج  نم  موق  نایم  رد  : » تفگ نوراه  شردارب  هب  روط ] هوک  هب  نتفر  ماگنه   ] یسوم و  دمآ . رس  هب  بش 
َو ِهِدَْعب  نِم  َلْجِْعلا  ُمتْذَختا  َُّمث  ًۀَلَیل  َنیَِعبْرَأ  یـسُوم  اَنْدَـعَو  ْذِإَو  . » هیآ 142 فارعالا  هکراـبم  هروس  نکم .» يوریپ  ار  نارگداـسف  هار  و  نک ،
هک یلاح  رد  دیتفرگ ، شتسرپ ] هب   ] ار هلاسوگ  امش  يو ، بایغ  رد  هاگنآ  میتشاذگ ؛ رارق  بش  لهچ  یـسوم  اب  هک  هاگنآ  و  َنوُِملظ ؛ ُْمتنَأ 
َلاَق یـسوُمی *  کِمْوَق  نَع  کَلَجْعَأ  اَم  َو  : » تسا هّصق  نیمه  رگنایب  ریز  تاـیآ  ِنتم  ( 444 هیآ 51 . ةرقبلا  هکرابم  هروس  دـیدوب .» راکمتس 
ِهِمْوَق یلِإ  یـسُوم  َعَجَرَف  يِِرماسلا *  ُمُهَّلـضَأ  َو  كِدـَْعب  نِم  کَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَـق  اَّنِإَف  َلاَق  یـضْرِتل *  َبر  کـَیلِإ  ْتلِجَع  َو  يَِرثَأ  یلَع  ِءـالوُأ  ْمُه 

* يِدِعْوَّم ُمتْفَلْخَأَف  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌبضَغ  ْمُکیَلَع  َّلِحی  نَأ  ْمُّتدَرَأ  ْمَأ  ُدْهَْعلا  ُمکیَلَع  َلاطَف  َأ  ًانسَح  ًادْعَو  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِعی  َْمل  َأ  ِمْوَقی  َلاَق  ًافِسَأ  َنَبـضَغ 
ٌراَوُخ ُهَّل  ًادسَج  ًالْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف  يِِرماسلا *  یَْقلَأ  ِکلَذَکَف  اَهَْنفَذَقَف  ِمْوَْقلا  ِۀَـنیِز  نِّم  ًاراَزْوَأ  اَْنلِّمُح  اَّنَِکل  َو  اَنِْکلَِمب  كَدِـعْوَم  اَنْفَلْخَأ  اَم  اُولاَق 
ُْلبَق نِم  ُنوُرَه  ْمَُهل  َلاَق  ْدََـقل  َو  ًاعْفَن * َو ال  ارـض  ْمَُهل  ِکلْمی  َو ال  ًالْوَق  ْمِهَیلِإ  ُعِجْری  الَأ  َنْوَری  الَف  َأ  َیـسَنَف * یـسُوم  َُهلِإ  َو  ْمکَُهلِإ  اَذَـه  اُولاَـقَف 

اَم ُنوُرَهی  َلاَـق  یـسُوم * اَـنَیلِإ  َعِجْری  یتَح  َنیِفِکَع  ِهیَلَع  َحَربَّن  َنل  اُولاَـق  يِْرمَأ *  اوُعیِطَأ  َو  ینوُِعبَّتاَـف  ُنَمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  َو  ِِهب  ُمتِنُتف  اَـمَّنِإ  ِمْوَقی 
یَنب َنَیب  ْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  تیِـشَخ  ینِإ  یـسْأَِرب  ـال  َو  یتـیِْحِلب  ْذُـخَْأت  ـال  َّمُؤَْنبی  َلاَـق  يِْرمَأ *  تیـصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت  ـالَأ  اوُّلـض * ْمُهَتیَأَر  ْذِإ  کَـعَنَم 

ِکلَذک َو  اَُهتْذَبَنَف  ِلوسَّرلا  َِرثَأ  ْنِّم  ًۀْضبَق  تضَبَقَف  ِِهب  اوُرـْصبی  َْمل  اَِمب  تْرـَصب  َلاَق  يِرِمـسی *  ُکبطَخ  اَمَف  َلاَق  یلْوَق *  ُبقَْرت  َْمل  َو  َلیِءرـسِإ 
ِهیَلَع ْتلظ  يِذَّلا  کَِهلِإ  یلِإ  ْرظنا  َو  ُهَفَلْخت  نَّل  ًادِـعْوَم  َکل  َّنِإ  َو  ساسِم  َلوُقَت ال  نَأ  ِةویَْحلا  یف  َکل  َّنِإَف  بَهْذاَف  َلاَـق  یـسْفَن *  یل  َتلَّوس 

ْدَق اَم  ِءاَبنَأ  ْنِم  کیَلَع  صُقَن  ِکلَذَک  ًاْملِع *  ٍءْیش  َّلک  َعِسَو  َوُه  الِإ  ََهلِإ  يِذَّلا ال  هَّللا  ُمُکَُهلِإ  اَمَّنِإ  ًافسَن *  ِّمْیلا  یف  ُهَّنَفِسنََنل  َُّمث  ُهَّنَقِّرَُحنَّل  ًافِکاَع 
!؟ ینک هلجع  ( روط هوک  هب  ندمآ  يارب   ) و يریگ ، یـشیپ  تموق  زا  هک  دـش  ببـس  زیچ  هچ  یـسوم ! يا  ًارکِذ »* اَّنُدَّل  نِم  کَنیَتآ  ْدَـقَو  َقَبس 
زا دعب  ار  وت  موق  ام  : » دومرف يوش »! دونـشخ  نم  زا  ات  مدرک ، باتـش  وت  يوس  هب  نم  و  دنتـسه ؛ نم  یپ  رد  نانآ  اراگدرورپ ! : » درک ضرع 

رگم نم ! موق  يا  : » تفگ تشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمـشخ و  یـسوم  تخاس »! هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدومزآ و  وت ،
امـش رب  ناتراگدرورپ  بضغ  دیتساوخیم  ای  دیماجنا ، لوط  هب  امـش  زا  نم  ییادج  تّدم  ایآ  دادن !؟ امـش  هب  ییوکین  هدـعو  ناتراگدرورپ 

ياهرویز زا  يرادقم  هکلب  میدرکن ؛ فّلخت  وت  هدـعو  زا  دوخ  هدارا  لیم و  هب  ام  : » دـنتفگ دـیدرک »!؟ تفلاخم  نم  هدـعو  اب  هک  دوش  لزان 
هلاسوگ يادص  نوچمه  ییادص  هک  ياهلاسوگ  همّـسجم  نانآ  يارب  و  درک ... اقلا  نینچنیا  يرماس  و  میدـنکفا »! میتشاد  دوخ  اب  هک  ار  موق 

ادخ اب  هک  ار  ینامیپ   ) درک شومارف  وا  و  تسا »! یـسوم  يادخ  و  امـش ، يادخ  نیا  : » دنتفگ رگیدکی ) هب   ) و دروآ ؛ دـیدپ  تشاد  یعقاو ) )
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شیپ و  تسین !؟ اهنآ  يارب  ینایز  دوس و  هنوگ  چیه  کلام  و  دهدیمن ، نانآ  هب  یخـساپ  چیه  هلاسوگ ) نیا   ) هک دننیبیمن  ایآ  دوب !) هتـسب 
! تسا نامحر  دنوادخ  امـش  راگدرورپ  دـیاهتفرگ ! رارق  شیامزآ  دروم  هلیـسو  نیا  هب  امـش  نم ! موق  يا  : » دوب هتفگ  اهنآ  هب  نوراه  نآ ، زا 

همادا هلاسوگ  شتـسرپ  هب  و   ) میدرگیم نآ  درگ  نانچمه  ام  : » دـنتفگ اهنآ  یلو  دـییامن »! تعاطا  ار  مناـمرف  و  دـینک ، يوریپ  نم  زا  سپ ،
يوریپ نم  زا  دـندش ... هارمگ  اـهنآ  يدـید  هک  یماـگنه  ارچ  نوراـه ! يا  : » تفگ یـسوم ) !« ) ددرگزاـب اـم  يوس  هب  یـسوم  اـت  میهدیم )

وت ییوگب  مدیسرت  نم  ریگم ! ارم  رس  شیر و  ردارب ]! يا  ! ]= مردام دنزرف  يا  : » تفگ نوراه ) ( »!؟ يدومن نایصع  ارم  نامرف  ایآ  يدرکن !؟
يا يدرک ، ار  راک  نیا  ارچ  وت  : » تفگ درک و ) يرماس  هب  ور  یـسوم  !« ) یتسبن راک  هب  ارم  شرافـس  و  یتخادـنا ، هقرفت  لیئارـسا  ینب  ناـیم 

و مدـنکفا ، ار  نآ  سپـس  متفرگ ، ار  ادـخ ) هداتـسرف  و   ) لوسر راثآ  زا  یتمـسق  نم  دـندیدن ؛ اهنآ  هک  مدـید  يزیچ  نم  : » تفگ يرماس »!؟
اب سک  ره   ) هک تسا  نیا  ایند  یگدـنز  رد  وت  هرهب  هک  ورب ، : » تفگ یـسوم ) !« ) داد هولج  مرظن  رد  ار  راـک  نیا  نم  سفن  ياوه )  ) نینچنیا

نیا هب  رگنب  نونکا ) ! ) دش دهاوخن  فّلخت  زگره  هک  يراد ، ادـخ ) باذـع  زا   ) يداعیم وت  و  ریگن »! سامت  نم  اب   » ییوگب دوش ) کیدزن  وت 
امـش دوبعم  میـشاپیم ! ایرد  هب  ار  نآ  تاّرذ  سپـس  مینازوسیم ؛ تسخن  ار  نآ  ام  نیبب  و  يدرکیم ! شتـسرپ  ار  نآ  هتـسویپ  هک  تدوبعم 

وت يارب  ار  نیـشیپ  راـبخا  زا  یـشخب  هنوـگ  نیا  تسا »! هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وا  ملع  و  تسین ؛ يدوـبعم  وا  زج  هک  تـسا  يدـنوادخ  اـهنت 
هکرابم هروس  هیآ 16  هب  هراشا  ( 445 . 83 هیآ 99 -  هط ، هکراـبم  هروس  میداد ! وت  هب  ینآرق ) و   ) رکذ دوخ ، دزن  زا  اـم  و  مینکیم ؛ وگزاـب 

ُدَمَألا ُمِهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  نِم  بَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاک  اُونوُکی  َو ال  ِّقحلا  َنِم  َلََزن  اَم  َو  هَّللا  ِرکِِذل  ْمُهبُوُلق  َعشْخت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأی  َْملَأ  : » دـیدح
تسا هدرک  لزان  ّقح  زا  هچنآ  ادخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  َنوُقِـسَف *  ْمُهنِّم  ٌرِیثَک  َو  ْمُهبُوُلق  تسَقَف 

ناشیاهبلق تشذگ و  اهنآ  رب  ینالوط  ینامز  سپس  دش ، هداد  ینامسآ  باتک  اهنآ  هب  هتشذگ  رد  هک  دنشابن  یناسک  دننام  و  ددرگ !؟ عشاخ 
لامک ( 448 . 36  - 34 نیّدلا 1 :  لامک  ( 447 هرقب . هکرابم  هروس  ییادتبا  ِتایآ  ( 446 دنراکهنگ »! اهنآ  زا  يرایسب  و  درک ؛ ادیپ  تواسق 

ةّدوملا 2: عیبانی  ( 452 . 323 ةادهلا 7 : تابثا  ( 451 . 526 نیّدلا 1 :  لامک  ( 450 . 536 نیّدلا 1 :  لامک  ( 449 . 574  - 569 نیّدلا 1 : 
لامک ( 457 . 57 نتفلا :  محـالملا و  ( 456 . 148 ةادـهلا 7 : تابثا  ( 455 . 552 ةادـهلا 2 : تابثا  ( 454 . 49 ةادـهلا 7 : تابثا  ( 453 . 197

333 و ةادهلا 2 : تابثا  133 ؛ راونألاراحب 51 : ( 460 . 555 ةادهلا 2 : تابثا  ( 459 . 539  - 538 نیّدلا 1 :  لامک  ( 458 . 562 نیّدلا 1 : 
ۀبیغلا ( 465 . 559 ةادهلا 2 : تابثا  ( 464 . 592 نیّدلا 1 :  لامک  ( 463 . 135 راونألاراحب 51 : ( 462 . 584 نیّدـلا 1 :  لامک  ( 461 . 339
نیّدلا لامک  ( 468 . 259 رثالا :  بختنم  105 ؛  یسوّطللۀبیغلا :  ( 467 . 404 ةادهلا 6 : تابثا  143 ؛ راونألاراحب 51 : ( 466 . 145 ینامعّنلل : 

(473 هیآ 13 . ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 472 . 21 نیّدلا 2 :  لامک  ( 471 . 19 نیّدلا 2 :  لامک  ( 470 . 130 نیّدلا 2 :  لامک  ( 469 . 487  : 1
راونألاراحب 52: ( 476 . 44  - 43 نیّدلا 2 :  لامک  ( 475 . 417 ةادهلا 6 : تابثا  151 ؛ راونألاراحب 51 : ( 474 . 33  - 31 نیّدلا 2 :  لامک 

ینکلو رمالا  اذـه  بحاص  انا  لاقف : رمالا ؟ اذـه  بحاص  تنا  مالـسلا : هیلعاضرلل  تلق  لاق  تلـصلا  نب  ناـیر  . 420 ةادـهلا 6 : تابثا  322 ؛
یف ناک  جرخ  اذا  يذـلا  وه  مئاقلا  نا  و  یندـب ؟ فعـش  نم  يرتام  یلع  کلذ  نوکا  فیک  اروج و  تئلم  امک  الدـع  اهءالما  يذـلاب  تسل 

تکدک دـتل  لابجلا  نیب  حاص  ول  اهعلقل و  ضرالا  هجو  یلع  ةرجـش  مظعا  یلا  هدـیدم  ول  یتح  هندـب  یف  ایوق  نابـشلا  رظنم  خویـشلا و  نس 
اطسق ضرالا  هب  ءالمیف  هرهظی  مث  هَّللا  ءاشام  هرتس  یف  هَّللا  هبیغی  يدلو  نم  عبارلا  کلذ  نامیلس . متاخ  یـسوم و  اصع  هعم  نوکی  اهورخص 

 : نیّدلالامک 5 ( 480 . 3 نتفلاو :  محالملا  ( 479 . 59 نیّدلا 2 :  لامک  ( 478 . 59 نیّدلا 2 :  لامک  ( 477 ًاملظ . ًاروج و  تئلم  امک  الدع  و 
(485 . 4 نـتفلا :  محـالملالا و  ( 484 . 655 نیّدـلالامک 2 :  ( 483 . 58 نـتفلا :  محــالملا و  ( 482 . 271 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 481 . 371
هک دشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  دیاش  نیّدلا 1:525 . لامک  ( 487 . 420 ةادهلا 6 : تابثا  156 ؛ راونألاراحب 51 : ( 486 . 5 نتفلا :  محالملالا و 

.427 ةادهلا 6 : تابثا  160 ؛ راونألاراحب 51 : ( 489 . 59 ناهج : رتسگداد  ( 488 دنـسریم . نامز  ره  ماما  ِتمدـخ  هب  هکئالم  بش  نیا  رد 
 : نیّدلالامک 2 ( 494 . 75 یسوّطللۀبیغلا :  ( 493 . 73 راونالاراحب 51 :  ( 492 . 356 نیّدلالامک :  ( 491 . 117 ۀـمکحلا 8 :  نازیم  ( 490
 : راونالاراحب 51 ( 496 . 141 يرافغ :  ربکا  یلع  قیقحت  یناـمعّنلل ، ۀـبیغلا  ( 495 . 91 راونالاراحب 5 :  267 ؛  - 266 رثـالا :  بختنم  482 ؛

مالسلا هیلعنامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  www.Ghaemiyeh.comرازه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


.133 راونالاراحب 52 :  ( 497 . 133

685 ات 498

(502 . 132 راونالاراحب 51 :  ( 501 . 141 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 500 . 336 یفاکلا 1 :  204 ؛ یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 499 . 337 یفاکلا 1 :  ( 498
درکیم دومناو  هیقت  ناونع  هب  وـلو  ینعی  ( 505 هیآ 101 . هدـئام  هکرابم  هروس  ( 504 . 480 نیّدلالامک 2 :  ( 503 . 135 راونالاراحب 51 : 

ۀبیغلا ( 507 . 203 یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 506 دوبن . ندیگنج  يارب  یهار  چیه  هک  دوب  يروط  نامز  طیارـش  ای  درادن و  ار  وا  اب  ندیگنج  دـصق 
يدهم نایاوشیپ ، هریـس  382 ؛  - 353 مظعالا : هَّللا  ۀـیقب  هژیو  ، 70 هزوـح ش 71 -  هّلجم  ك :  تـبیغ ر . هفـسلف  هراـبرد  . 203 یسوّطلل : 

.337 یفاکلا 1 :  ( 511 171 و177 . رثالا :  بختنم  ( 510 . 337 یفاکلا 1 :  ( 509 . 480 نیّدلالامک 4 :  ( 508 . 672  - 669 ییاوشیپ : 
هیآ فهک ، هکرابم  هروس  ( 515 هیآ 25 . دیدح ، هکرابم  هروس  ( 514 149 و 148 . نتفلاو :  محالملا  ( 513 . 670 نایاوشیپ :  هریس  ( 512

هیآ 32. هبوت /  هروس  ( 519 هیآ 33 . هبوت ، هکرابم  هروس  ( 518 هیآ 10 . دلب ، هکرابم  هروس  ( 517 هیآ 3 . ناسنا ، هکراـبم  هروس  ( 516 . 29
هکراـبم هروس  ( 523 هیآ 75 . ءاـسن ، هکراـبم  هروس  ( 522 هیآ 106 . نونمؤم ، هکراـبم  هروـس  ( 521 هیآ 79 . ءاـسن ، هکراـبم  هروـس  ( 520

هروس ( 527 هیآ 82 . سی ، هکراـبم  هروس  ( 526 هیآ 31 . رثدـم ، هکرابم  هروس  ( 525 هیآ 4 . حـتف ، هکراـبم  هروس  ( 524 هیآ 25 . دیدح ،
یلمآ يداوج  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 530 هیآ 32 . هبوت ، هکراـبم  هروس  ( 529 هیآ 33 . هبوت ، هکراـبم  هروس  ( 528 هیآ 17 . لافنا ، هکراـبم 

سّدـقم دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناـشاک  یماـما  هَّللا  تـیآ  تاـنایب  زا  ( 531 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هـظفح 
 : يزاریش مراکم  هَّللا  تیآ  ۀیهقفلا ، دعاوقلا  ( 534 . 76 نیّدلا 2 :  لامک  ( 533 . 164 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 532 نابعش 1426 . همین  نارکمج ،

لاق ملسم  نب  دّمحم  . 350 ةادهلا 6 : تابثا  ( 538 . 393 ةادهلا 6 : تابثا  ( 537 . 206 ۀیصولا : تابثا  ( 536 . 52 ةادهلا 7 : تابثا  ( 535 . 124
ثیدـح نیا  لـیذ  ، 127 ناـهج : رتـسگداد  باـتک  رد  اـهورکنتالف . ۀـبیغ  مکبحاـص  نع  مکغلب  نا  لوـقی : مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا  تـعمس 

.357 یسوطلا : خیّـشلل  لاجر  193 ؛ یشاّجنلل : لاجر  ( 539 دراد . دوجو  نومـضم  نیمه  هب  زین  رگید  ِثیدح  تشه  داتـشه و  دـیامرفیم :
: یسوطلا خیشلل  لاجر  215 ؛ یشاّجنلل : لاجر  ( 543 . 28 یشاّجنلل : لاجر  ( 542 . 28 یشاّجنلل : لاجر  ( 541 . 194 یشاّجنلل : لاجر  ( 540

قاحسا ( 546 . 420 یسوطلا : خیشلل  لاجر  235 ؛ یشاجنلل : لاجر  ( 545 . 419 یسوطلا : خیشلل  لاجر  195 ؛ یشاّجنلل : لاجر  ( 544 . 384
نم ۀصاخ  اهیف  هناکمب  ملعی  یلوالاف  ةریـصق  يرخالا  ۀلیوط و  امهیدـحا  ناتبیغ  مئاقلل  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللادـبعابا  تعمـس  لاق : رامع  نب 

هکرابم هروس  ( 547 . 155 راونألاراحب 52 : و  . 69 ةادـهلا 7 : تابثا  هنید -  یف  هیلاوم  ۀـصاخالا  اهیف  هناکمب  ملعی  الف  يرخـالا  اـّما  هتعیش و 
(550 دـندوب . نویعلا  قرز  هک  تسا  یمور  ِناـمالغ  روظنم  ًارهاـظ  مشچ . دوـبک  قرزا : ( 549 . 62 نیّدـلا 1 :  لامک  ( 548 هیآ 30 . رمز ،

 - 287 نیّدلا 1 :  لامک  ( 553 . 273  - 271 نیّدلا 1 :  لامک  ( 552 هیآ 75 . فارعالا ، هکرابم  هروس  ( 551 . 265  - 254 نیّدلا 1 :  لامک 
(557 . 483 نیّدـلالامک 2 :  ( 556 . 131 هللا :  همحرییاـبطابط  همـالع  مالــسا ، رد  هعیــش  ( 555 . 302 نیّدـلا 1 :  لاـمک  ( 554 . 288
(562 . 141 یفاکلا 2 :  ( 561 . 239 رثالا :  بختنم  ( 560 هیآ 20 . نامقل ، هکرابم  هروس  ( 559 نانجلا . حیتافم  ( 558 . 351 نیّدلالامک 2 : 

کیدزن نارای  زا  نت  یـس  اب  هارمه  يربک ، تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  لاوقا ، زا  یـضعب  رباـنب  ( 563 . 140 یفاکلا 2 : 
جاجتحالا ( 567 . 139 یفاـکلا 2 :  ( 566 . 134 یفاـکلا 2 :  ( 565 . 138 یفاـکلا 2 :  ( 564 دراد . تماـقا  مولعماـن ، یناـکم  رد  شیوخ 

(571 . 340 داشرالا 2 :  ( 570 لاس ]؟ ای 75   70 يرغص ؛ تبیغ  ِتّدم   ] هتکن هب  ر.ك : ( 569 . 101 یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 568 . 121 یسربطلل : 
ردص دّمحم  دیس  ( 573 . 115  - 114 یشرقلا :  فیرـش  رقاب  مالـسلا ، هیلعيدهملا  دّمحم  مامالا  ةایح  ( 572 . 345 يرغصلا :  ۀبیغلا  خیرات 

ای نیا  دوب . لاس  راهچ  داتفه و  مالـسلا ، هیلعتّجح  ِترـضح  ِيارغـص  تبیغ  ِتّدـم  هک  تسا  هدـش  لقن  یخرب  زا  : » دـسیونیم هرابنیا  رد 
يرمق يرجه  ِلاـس 255  ینعی  مالـسلا ؛ هیلعيدـهم  ماـما  تدـالو  ماـگنه  زا  ار  يرغـص  تبیغ  زاـغآ  هـک  نآ  اـی  تـسا و  حـماست  رب  ینبم 

نیا یلو  دوب ، یفخم  شایمارگ  ردپ  ِتایح  نامز  رد  هچرگ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  اریز  تسا . حماست  رب  ینبم  اعّدا  نیا  هّتبلا  و  دناهتسناد .
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ار تماما  ِتیلوئسم  شراوگرزب  ردپ  تایح  ِنامز  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  نوچ  دروآ . باسح  هب  يرغـص  تبیغ  ءزج  دیابن  ار  افتخا 
: ردص دّمحم  دیس  يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  تسا . هدیدرگ  لوکوم  ترضح  نآ  هب  بصنم  نیا  ردپ ، زا  دعب  تروص  ره  هب  تشادن . شود  رب 
ر. ( 576 . 33 هدازراّفغ :  یلع  مالسلا ،  هیلعنامز  ماما  ِّصاخ  ِباّون  ِیناگدنز  ِنوماریپ  یـشهوژپ  ( 575 . 216 یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 574 . 341
، رگید یخرب  . 26-27 بویا :  میهاربا  رتکد  یسابعلا ،  خیراتلا  ( 577 . 122  - 72 مظعالا :  هَّللا  ۀیقب  هژیو  ، 70 ش 71 -  هزوح ، هّلجم  ك : 
هیوـب و لآ  اـه ، كرت  ذوـفن  هرود  لـماش  ار  مود  رـصع  دـننک و  یم  میـسقت  مود  نایـسابع  لوا ،  نایـسابع  هرود  ود  هـب  ار  نایـساّبع  ِرـصع 
، حافس زا : دنترابع  رـصع  نیا  يافلخ  ( 578 . 46-47 رفص :  ینسح  ۀیدان  رتکد  یناثلا ، یـسابعلا  رـصعلا  علطم  ر.ك :  دننادیم . نایقوجلس 
، یساّبعلا خیراتلا  20 ؛ نسح 2 :  میهاربا  نسح  رتکد  مالـسالا ، خیرات  قثاو ر.ك :  مصتعم ، نومام ، نیما ، دیـشر ، يداه ، يدهم ، روصنم ،
، ردتقم یفتکم ، دضتعم ، دمتعم ، يدتهم ، زتعم ، نیعتسم ، رصتنم ، لّکوتم ، زا : دنترابع  رصع  نیا  يافلخ  ( 579 . 100 بویا :  میهاربا  رتکد 

يدّدعتم ِلاوقا  اّرماس  هب  رهـش  نیا  ِندش  هدـیمان  ِّتلع  رد  ( 580 . 141 یـسابعلا :  خیراتلا  2 ؛ مالـسالا :  خیرات  ر.ك :  یقتم . یـضار ، رهاق ،
لماکلا 6 ( 582 . 54 بهّذلا 4 :  جورم  335 ؛ ءافلخلا :  خیرات  ( 581 . 173 نادلبلا 3 :  مجعم  382-381 ؛ مالسالا 2 :  خیرات  ر.ك :  تسا .

يارب ( 585 نایگنز . ( 584 . 10 فیعض :  یقوش  رتکد  یناثلا ، یسابعلا  رصعلا  ( 583 . 174 نادلبلا 3 :  مجعم  55 ؛ بهّذلا 4 :  جورم  452 ؛ : 
. دش لئاق  توافت  دیاب  ّتنـس  لها  ثیدح و  ِلها  نیب  ( 587 ةامعبرا . لوصا  ( 586 مّوس . لصف  تبیغ : رـصع  خیرات  رتشیب ر.ك : ِتاعالطا 
رادرک و لامعا و  هب  لئاق  نآ ، رب  هوالع  ّتنس  ِلها  هکیلاح  رد  دننکیم ، کّسمت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِياههتفگ  هب  اهنت  ثیدح  ِلها 

خیرات ّتنـس و  لها  حالطـصا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  زین  و  . 162 نسح 2 :  میهاربا  نسح  رتکد  مالـسالا  خیرات  دنـشابیم . مه  ربمایپ  ِریرقت 
 : ك ر . ( 588 . 219  - 218 و ج 3 :  ، 470 613 و 468 -   - 162 نامه 2 :  ك :  ر . نآ ، ِقوف  زین  نایـساّبع و  ِدهع  رد  نآ  ِمظن  شیادیپ و 

هلئسم نیا  رد  . 418 نسح 1 :  میهاربا  نسح  رتکد  مالـسالا ، خـیرات  ( 589 . 183  - 174 یناحبـس 3 :  رفعج  لّحنلا ،  لـلملا و  یف  ثوحب 
 : ك ر . ( 590 . 470  - 165 یناحبس 3 :  رفعج  لحنلا ، للملا و  یف  ثوحب  ك :  زین ر . و  . 419 نامه :  تسا . هدش  رکذ  زین  يرگید  ِهوجو 

يدادعت . 434-479 نیّدلالامک :  رد  هللا  همحرقودص  خیش  موحرم  ( 591 . 316 یسبط :  داوج  دّمحم  مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالا  ةایح 
ماما تبیغ  یـسایس  خیرات  ( 593 . 156 مالـسلا :  هیلعمهدزاود  ماـما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  ر.ك :  ( 592 تـسا . هدرب  ماـن  ار  دارفا  نـیا  زا 
لاجر ( 595 . 312 یلعوبلل : لاجر  ( 594 نیدلا 2:510 . لامک  . 362 یسوطلل : ۀبیغلا  . 183 فیرّـشلا :-  هجرف  یلاعتهَّللالّجع  مهدزاود - 

(598 . 302 ةادـهلا 7 : تاـبثا  326 ؛ راونـألاراحب 51 : ( 597 . 362 راونـألاراحب 51 : ( 596 . 294 ةادـهلا 7 : تاـبثا  200 ؛ یناقماملل 1 :
.91  : ینامعّنلل ۀبیغلا  ( 601 . 149 یناقماملل 3 : لاجر  ( 600 . 149 یناقماملل 3 : لاجر  305 ؛ لاقملا : جـهنم  ( 599 . 360 راونألاراحب 51 :
(606 . 582  - 581 نیّدـلا 1 :  لامک  ( 605 . 304 یناقماملل 2 : لاـجر  ( 604 . 340 ةادـهلا 7 : تابثا  ( 603 . 180 نیدـلا 2 : لامک  ( 602

مامالا ةایح  ك :  ر . ( 610 . 372 رثالا :  بختنم  ( 609 . 340 داشرالا 2 :  ( 608 . 391 یسوّطللۀبیغلا :  ( 607 122 و 123 . یتخبون :  نادناخ 
هروس هیآ 36  هب  هراـشا  ( 612 . 440 نیّدلالامک 2 :  337 ؛ یفاکلا 1 :  ( 611 . 120  - 115 یشرقلا :  فیرـش  رقاب  مالـسلا ، هیلعيدهملا 

هک هداد  تصخر  ادخ  هک  ییاههناخ  رد  ِلاصْآلاَو ؛ ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَسی  ُهُمْـسا  اَهیف  َرَکْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  هَّللا  َنِذَأ  ٍتوُیب  یف  : » تسا رون  هکرابم 
: زا سابتقا  ( 613 دننکیم . شیاین  ار  وا  هاگماش  دادماب و  ره  اه  هناخ ]  ] نآ رد  دوش . دای  اهنآ  رد  شمان  دبای و  تعفر  اهنآ  تلزنم ] ردـق و  ]
(616 . 28 جاـجتحالا :  ( 615 . 93 راونالاراحب 52 :  ( 614 . 45  - 44 مالـسلا :  هیلعمظعـالا  هَّللا  ۀـیقب  هژیو  ، 70 ش 71 -  هزوـح ، هلجم 

یناسک تسد  هب  هاگ ، دـنچ  ره  ار ، راگزور  ِتلود  ام  سانلا ؛...  نیب  اهلوادـن  مایالا  کـلت   » هیآ هب  تسا  هراـشا  ( 617 . 459 جاجتحالا 2 : 
ۀمایقلا موی  یلا  ییایلوا  مایالا  نلوادـال  ( 618 هیآ 140 . نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  ددرگ . مولعم  ناحتما  هب  ناـمیا  لـها  ماـقم  اـت  میهدیم 

(622 . 472 یسوطلل :  ۀبیغلا  ( 621 . 274 ینامعنللۀبیغلا :  ( 620 . 483 نیّدلالامک 2 :  ( 619 . 256 نیّدلالامک 1 :  312 ؛ راونالاراحب 52 : 
لتاقم ( 626 . 35 ۀعیّشلا 11 :  لئاسو  ( 625 . 297 یفاکلا 8 :  عورف  ( 624 . 34 لئاسولا 11 :  كردتـسم  ( 623 . 37 ۀعیشلا 11 :  لئاسو 

.298 راونالاراحب 41 :  ( 628 . 37 لئاسولاكردتسم 11 :  36 ؛ ۀعیّـشلا 11 :  لئاسو  ( 627 . 165  - 157 یناهفـصا ، جرفلا  یبا  نیبلاّطلا ،
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یفاکلا 2 ( 633 . 38 لئاسولاكردتسم 11 :  ( 632 . 37 كردم :  نامه  ( 631 . 36 ۀعیّشلا 11 :  لئاسو  ( 630 . 304 كردم :  نامه  ( 629
ۀعیّشلا 11 لئاسو  273 ؛ یفاکعورف 8 :  ( 637 . 38 ۀعیّشلا :  لئاسو  ( 636 ۀغالبلا خ 233 . جهن  ( 635 . 38 ۀعیشلا 11 :  لئاسو  ( 634 . 242 : 

نامه ( 641 . 466 ۀعیّشلا 11 :  لئاسو  ( 640 ۀغالبلا خ 5 . جهن  ( 639 . 113  : 13 دیدحلایبا ، نبا  ۀغالبلا ، جهن  حرـش  ( 638 . 37  - 36 : 
لئاسو ( 643 . 117 ، 114 يرجات :  نیـسح  بالقنا ، رذـب  راظتنا  زا  لقن  هب  ، 134 نامز :  نیدعاق  بزح  تخانـش  رد  ( 642 . 467 كردم : 

، یلح سیردا  نبا  رئارسلا ، ( 646 . 483 ۀعیّشلا 11 :  لئاسو  ( 645 . 133 نامز :  نیدعاق  بزح  تخانش  رد  ( 644 . 465 ، 461 ۀعیّشلا 11 : 
 : كردم نامه  ( 649 . 130 كردم :  نامه  ( 648 . 135 راونالاراحب 52 :  ( 647 . 172 راونالاراحب 46 :  39 ؛ ۀعیّشلا 11 :  لئاسو  ، 569  : 3
هب مشچ  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  ( 652 ثیدح 1922 . ملسم  حیحص  ( 651 . 334 لاّمعلا 14 :  زنک  524 ؛ ملسم 3 :  حیحص  ( 650 . 125

ییوگیم مه  نالا  : » میناوخیم  122 نیدعاق :  بزح  تخانـش  رد  ِباتک  رد  ( 653 هزوح . ناگدنسیون  زا  یعمج  مالـسلا ، هیلعيدهم  هار 
سوه و يوه و  هک  وا  دشاب . هانگ  زا  موصعم  هک  وا  دـیهدب ، ناشن  ار  یمالـسا  مکاح  ِقادـصم  نآ  امـش  تسا !؟ بوخ  یمالـسا  ِتموکح 
هب دتفایم  ّتلم  دتفیب ، ولج  نادیم  دیایب  وا  دیهدب . ناشن  دنکن ، رثا  وا  رد  هجو  چیه  هب  یـسفن  ِتالیامت  بضغ و  ترهـش و  تسایر و  ِّبح 

.142 نوسح 1 :  دّـمحم  قیقحت  یکرک ، ققحم  لئاسر  ( 655 . 421  : 15 یفجن ، نسح  دّمحم  خیـش  مالکلا ، رهاوج  ( 654 شیاپ .» كاخ 
161؛  - 160 سمخلا :  باتک  ینادـمه ، اضر  اـقآ  جاـح  هیقفلا ، حابـصم  . 359 مـالکلا 21 :  رهاوج  ( 657 . 270 كردـم :  ناـمه  ( 656
 : ر.ك ( 660 . 951 همان 13 :  كردم  نامه  ( 659 . 951 همان 38 :  ۀغالبلا  جهن  ر.ك : ( 658 . 234 مولعلارحب 3 :  دمّحم  دیس  هیقفلاۀغلب ،

نارازگراک يامیس  43 ؛ ، 41 همان 40 ، ۀغالبلا  جهن  ( 661 . 189 نآ :  هتـسباو  مولع  هقف و  رد  یـشواک  ش 131 ؛ . 57  - 56 هزوـح :  هّلجم 
نانآ اب  زین  ار  مالسلا  هیلعیلع  ِدروخرب  هدروآ و  لیصفت  حرش و  اب  ییاههنومن  هنیمز  نیا  رد  هدنسیون  يرکاذ . ربکا  یلع  بلاطیبا ، نب  یلع 

تیالو ( 663 یناقلاط 78-77 . دومحم  دیس  تاقیلعت  همّدقم و  اب  ینیئان  دّمحم  خیـش  همالع  ۀّلملا ، هیزنت  ۀمالا و  هیبنت  ( 662 تسا . هدنایامن 
مالسا رد  یـسایس  هشیدنا  ( 665 . 366 مالـسلا :  هیلعيدـهم  هار  هب  مـشچ  ر.ك : ( 664 مق . يدازآ ، تاراـشتنا  ، 27 ینیمخ :  ماـما  هـیقف ،

نانآ داقتعا  باسح  هب  دیابن  ار  يرون ...، هَّللا  لضف  خیـش  ِتفلاخم  يروآدای :  . 290 یهاشمرخ :  نیدلا  ءاهب  همجرت  تیانع ، دیمح  رصاعم 
(666 تسا . هدـمآ  دوخ  ياـج  رد  هک  هتـشاد  يریگ  تهج  ناـنآ ، تفلاـخم  هکلب  تشاذـگ ، تبیغ  هرود  رد  تموـکح  ندوـبن  عورـشم  هب 
 : رون 2 هفیحص  هلمج ر.ك :  زا  تسا . هتخادرپ  نآ  دقن  هب  هدرک و  حرطم  ار  هورگ  نیا  رّکفت  اهراب  اهراب و  هللا ، همحرینیمخ  ماما  موحرم 

ۀیالو یف  تاسارد  300 ؛  - 271 ینیما :  میهاربا  ناـهج  رتسگداد  . 189  : 2 یناجنز ، دیمع  یـسایس  هقف  ك : هعلاطم ر .  يارب  ( 667 . 196
حیضوت يارب  ( 669 مق . يدازآ ، تاراـشتنا  ، 27 هللا :  همحرینیمخ  ماما  هیقف ، تیـالو  ( 668 . 254  - 205  : 1 يرظتنم ، یلعنیـسح  هیقفلا ،
تامدخ ( 670 یلضفلا . يداهلادبع  رتکد  یمالسالا ، عیرشتلا  خیرات  یـسّردم و  نیـسح  دیـس  رتکد  هعیـش ، هقف  رب  ياهمّدقم  ك :  رتشیب ر .
هکرابم هروس  ( 673 نابعش 1426 . همین  ( 672 . 29 یمیکح :  اضردّمحم  برغم ، دیـشروخ  ( 671 . 126  - 125 ناریا 2 :  مالسا و  لباقتم 

يدزی حابـصم  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 676 هیآ 123 . نارمع ، لآ  هکراـبم  هروـس  ( 675 هیآ 60 . رفاـغ ، هکراـبم  هروس  ( 674 هیآ 3 . هدئام ،
.108 هبوت ، هکراـبم  هروس  ( 678 هیآ 200 . نارمع ، لآ  هکراـبم  هروس  ( 677 نابعـش 1425 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح 
نابعـش 1425. همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یلمآ  يداوج  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 680 هیآ 24 . لافنا ، هکراـبم  هروس  ( 679
.25  - 24 نیّدلا 2 :  لامک  ( 682 نابعـش 1425 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریـش  مراکم  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 681

.257 ناهج :  رتسگداد  ( 685 . 49 ةادهلا 7 :  تابثا  ( 684 . 235  - 234 نیّدلا 2 :  لامک  ( 683

886 ات 686

(688 . 263 یلماـع :  یـضترم  رفعج  دیـس  ءارــضخلا ، ةریزجلا  روـهظلا و  تاـمالع  یف  ۀـسارد  ( 687 . 260  - 252 بقاــّثلامجن :  ( 686
ةریزجلا روهّظلا و  تامالع  یف  ۀسارد  ( 690 . 108 ینارهت 5 :  گرزب  اقآ  خیش  ۀعیّشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرّذلا  ( 689 . 159 راونالاراحب 52 : 
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(694 . 371 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 693 . 13 نامه :  ( 692 . 211 راد :  هقیرط  لضفلوبا  تیعقاو ، ای  هناسفا  ءارضخ ، هریزج  ( 691 . 264 ءارضخلا : 
هیآ 111. هرقب ، هکرابم  هروس  ( 695 دـیناوخب . ادومرب  ثلثم  ِباتک  رد  ات 99 و   84 رظتنم :  لدـع  باتک  رد  ار  ارجام  نیا  زیمآرارـسا  ِحرش 
(698 . 389 بقاّثلا :  مجن  274 ؛ راونألاراحب 53 :  378 ؛ ةادهلا 7 :  تابثا  ( 697 . 161 یلمآ :  هداز  نسح  همالع  تفرعم ، نامـسآ  رد  ( 696

يرقبع 267و 268 ؛ بقاّثلا :  مجن  804 ؛ لامآلا 2 :  یهتنم  62 ؛ راونألاراحب 52 :  ( 699 تسا . هّلح  رهش  فارطا  ِياهاتـسور  زا  یکی  ْلقَرِه 
(701 . 81 زجاعملا 8 :  ۀنیدم  297 ؛ راونألاراحب 51 :  695 ؛ جئارخلا 2 :  352 ؛ دـیفملل :  داشرالا  519 ؛ یفاکلا 1 :  ( 700 . 27 ناسحلا : 
.120 یلمآ :  هداز  نسح  همالع  یـسراف ، هلاسر  هد  ( 703 ط 1 . هحفص 164 ، ( 702 . 24 یلمآ 3 :  هداز  نسح  همالع  هملک ، کـی  رازه و 

هَّللا تیآ   ] سفن اـب  داـهج  ( 705 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناحبـس  رفعج  هَّللا  تـیآ  تاـنایب  زا  ( 704
تیاکح 54. يوأملا ، ۀّنج  تیاکح 79 ؛ بقاّثلا ، مجن  ( 707 . 65 فیراعم 3 :  فراعم و  ( 706 432 و 433 . هَّللا 1 و 2 : هظفح  يرهاظم 
. هَّللا هظفح  یقیدص  مظاک  خیش  داتـسا  ترـضح  زا  لقن  هب  ( 710 . 68 ناسحلا 2 :  يرقبع  ( 709 . 200 یمرک 2 :  یلع  رای ، رادـید  ( 708

ياهتشذگرس ( 714 . 100 ناملس :  وچمه  ( 713 . 274  - 271 نادنمشناد 8 : هنیجنگ  ( 712 خـیرات 18/8/79 . هب  تلاسر  همانزور  ( 711
، يزاریـش يرئاح  نیدلا  ییحم  هَّللا  تیآ  اب  وگتفگ  راظتنا ، یتیبرت  راثآ  ( 716 . 7  - 4 نیّدلا 1 :  لامک  ( 715 . 86 ماما 6 : یگدنز  زا  هژیو 

دجسم رد  هَّللا  هظفح  یلمآ  يداوج  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 719 . 372 یفاکلا 1 :  ( 718 222 یفاکلا 2 :  ( 717 . 15 هرامش 6 :  دوعوم  هیرشن 
(722 . 100 ةادهلاتابثا 7 :  228 ؛ ناهرب 2 :  ریـسفت  ( 721 هیآ 80 . دوه ، هکراـبم  هروـس  ( 720 نابعـش 1425 . همین  نارکمج ، سّدـقم 
رد هَّللا  هظفح  یناگیاپلگ  یفاـص  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 724 . 21/8/79 يروهمج ، همانزور  ( 723 خـیرات 21/8/79 . هب  يروهمج  همانزور 

همین نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناگیاپلگ  یفاص  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 725 نابعش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم 
بالقناو ماـیق  ( 728 یئوخ . لیعامـسا  ِرثا  یعّدـم  اـب  لادـج  ر.ك : ( 727 . 30 مالـسلا :  هیلعيدـهم  بالقناو  ماـیق  ( 726 نابعش 1426 .

رد . » هیآ 105 ءایبنا ، هکرابم  هروس  ( 731 هیآ 5 . صصقلا ، هکرابم  هروس  ( 730 هیآ 55 . رون ، هکرابم  هروس  ( 729 . 61 مالسلا :  هیلعيدهم 
.128 فارعالا ، هکراـبم  هروس  ( 732 دـش »! دـنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  : » میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز » »
(736 هیآ 103 . نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  ( 735 . 8 مالسلا :  هیلعيدهم  بالقناو  مایق  ( 734 . 67 مالسلا :  هیلعيدهم  بالقناو  مایق  ( 733

ربانب هک  تسا  ریز  تیاور  هّلظ -  ّدم  داتسا -  دوصقم  ( 738 . 276 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 737 . 122 راونالاراحب 52 : 
اعد رایـسب  جرف  لیجعت  يارب  ْمُکَجَرَف . َکلذ  َّنِاَف  ِجَرَفلا ؛ ِلیْجعَِتب  َءاعُّدلا  اوِرثکأ  دومرف : فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ترـضح -  لوقنم 

جئارخلا 452 ؛ يرولا : مالعا  469 ؛ جاجتحالا 2 :  180 ؛  : 53 92 ؛ راونألاراحب 52 :  ر.ك : تسامـش . روما )  ) شیاـشگ نیمه  هک  دـینک ؛
 : راونألاراحب 52 ( 739 . 122 راونـألا :  بختنم  نیّدـلا 4832 ؛ لامک  531 ؛ ۀّـمغلا 2 : فشک  290 ؛ یـسوطلل :  ۀبیغلا  113 ؛ يدنوارلل 3 : 

روتـسد ناـمه  هب  ْمَُکل ؛ َنیَبی  یَّتَـح  ِهیَلَع  ُْمْتنَأ  يذَّلا  ِلَّوَأـْلا  ِْرمَأـْلِاب  اُوکَّسَمَت  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نتم  159 ؛ ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  133 ؛
 : نیّدلا 2 لامک  ( 741 . 23 تجهب 1 :  رضحم  رد  ( 740 ددرگ . نشور  امـش  يارب  بلطم  هک  نیا  ات  دینک  لمع  دـیتسه  نآ  رب  هک  تسخن 

لامک ( 746 . 357 نیدلا 2 : لامک  ( 745 . 420 ةادهلا 6 : تابثا  ( 744 . 6  - 5 نیّدلا 2 :  لامک  ( 743 . 547 نیّدلا 2 :  لامک  ( 742 . 548
ناـمه هک  هتـشون  يور  زا  اـهنآ  ینعی  تسا . ذـغاک  يدیفـس ،   ] ضاـیب زا  ملق و  ِبّکرم  یهایـس ،   ] داوـس زا  روـظنم  ( 747 . 358 نیّدلا 2 :

لامک ( 750 . 358 نیدلا 2 : لامک  ( 749 . 538 نیّدلا 1 :  لامک  ( 748 دـناهدروآ . نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  تسا  تایاور و ...
نیّدلا 1 لامک  ( 754 . 268  - 265 نیّدلا 1 :  لامک  ( 753 . 207 یسوطلا : خیشلل  ۀبیغلا  ( 752 . 106 ینامعّنلل : تبیغ  ( 751 . 357 نیدلا 2 :
(759 هیآ 77 . ناـقرف ، هکراـبم  هروس  ( 758 . 132 یفاکلا 2 :  ( 757 . 361 نیّدلالامک 2 :  ( 756 . 350 نیّدـلالامک 2 :  ( 755 . 292 : 
 : نیّدلالامک 2 ( 762 . 127 یفاکلا 2 :  ( 761 ثیدح 232 . هفیرـش ، هیآ  ِلیذ  مّوس  دلج  نیلقّثلا ، رون  ریـسفت  ( 760 . 371 نیّدلالامک 2 : 

هروس ( 766 . 179 یفاکلا 1 :  ( 765 . 278 یسربطلل 2 :  جاجتحالا  ( 764 راصتخا . یمک  ِتیاعر  اـب  353 ؛ نیّدـلا 2 :  لامک  ( 763 . 357
(771 . 200 یفاکلا 1 :  ( 770 . 62 مراکملالایکم 1 :  ( 769 . 144 یفاکلا 1 :  ( 768 . 149 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 767 هیآ 23 . يروش ، هکرابم 
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(775 . 35 یفاکلا :  هضور  ( 774 هیآ 7 .  ءایبنا ، هکرابم  هروس  ( 773 . 270 نیّدلالامک 1 :  187 ؛  یفاکلا 1 :  لوصا  ( 772 . 390 نامه : 
(780 . 372 ةّدوملا 2 :  عیبانی  ( 779 . 104 مراکملا 2 :  لایکم  ( 778 . 339 داشرالا :  ( 777 . 37 یفاکلا 1 :  ( 776 . 56 مراکملا 1 :  لایکم 
.95 ۀعیّشلا 18 :  لئاسو  ( 784 . 535 یفاکلا 6 :  ( 783 . 321 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 782 . 199 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 781 . 200 ینامعّنلل :  ۀبیغلا 
. دشابیم فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  تّجح -  ترـضح  دوصقم  ( 787 . 176 یـسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 786 . 483 نیّدـلا 2 :  لامک  ( 785

اورثـکأ دومرف : فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  ترـضح -  لوقنم  رباـنب  هک  تسا  ریز  تیاور  تجهب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  دوصقم  ( 788
ك: ر . تسامـش . روما )  ) شیاشگ هیام )  ) نیمه هک  دـینک ؛ اـعد  رایـسب  جرف ، لـیجعت  يارب  مُکجَرَف ؛ َکـلذ  َّنءاَـف  جرفلا ؛ ِلـیجعَِتب  َءاعُّدـلا 

ۀّمغلا فشک  290 ؛  یسوّطلل :  ۀبیغلا  1113 ؛  جئارخلا 3 :  452 ؛ يرولا :  مالعا  469 ؛  جاجتحالا 2 :  180 ؛ ج 53 :  92 ؛ راونالاراحب 52 : 
تروـص نیا  هب  تیاور  نتم  . 159 ینامعّنللۀبیغلا :  133 ؛ راونالاراحب 52 :  ( 789 . 122 راونـالا :  بختنم  483 ؛ نیّدلالامک 2 :  531 ؛  : 2

بلطم هک  نیا  ات  دـینک  لمع  دـیتسه ، نآ  رب  هک  تسخن  روتـسد  ناـمه  هب  مَُکل ؛ َنیَبی  یّتح  ِهیلع ، متنأ  يذـّلا  لّوَـألا  ِرمـألاب  اوکَّسَمَت  تسا :
هروس هیآ 157 ؛ ءارعـش ، هکراـبم  هروس  هیآ 68 ؛ دوه ، هکراـبم  هروـس  ( 791 . 23 تجهب 1 :  رـضحم  رد  ( 790 ددرگ . نـشور  امـش  يارب 

 : ینامعّنللۀبیغلا ( 795 هیآ 1 . لحن ، هکرابم  هروس  ( 794 . 368 یفاکلا 1 :  ( 793 . 12 تجهب 1 :  رضحم  رد  ( 792 هیآ 14 . سمش ، هکرابم 
هیآ 30. هرقب ، هکراـبم  هروس  ( 798 . 72 هرامش 18 :  دوعوم ، هیرـشن  ( 797 . 221 یفاکلا 1 :  هیآ 105 ؛ هبوت ، هکراـبم  هروس  ( 796 . 104

ۀبیغلا 484 ؛ نیّدـلا :  لامک  ( 800 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یلمآ  يداوـج  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 799
هب جاجتحالا  رد  دینک و  عوجر  ام  ِثیداحا  ِنایاور  هب  هعقاو  ِثداوح  رد  اّما  و  . 181 راونألاراحب 53 :  543 ؛ جاجتحالا 2 :  291 ؛ یسوّطلل : 

(803 . 290 مالـسلا 1 :  مهیلعراـهطا  هّمئا  هریـسرد  يریـس  ( 802 . 118 راــتفگ 1 :  هد  ( 801 تـسا . هدروآ  انثیدـح » « » اـنثیداحا  » ِياـج
 : ینامعّنلل ۀبیغلا  ( 807 . 200 ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 806 . 372 هّدوملا 2 :  عیبانی  ( 805 . 104 مراکملا 2 :  لاـیکم  ( 804 . 320 نیّدلالامک : 

یسوّطلل ۀبیغلا  ( 812 . 483 نیّدلا 2 :  لامک  ( 811 . 95 هعیّشلا 18 :  لئاسو  ( 810 . 535 یفاکلا 6 :  ( 809 . 321 ینامعن :  ۀبیغ  ( 808 . 199
ةادهلا 6: تابثا  ( 815 . 12 تجهب 1 :  رضحم  رد  ( 814 هیآ 14 . سمش  هروس  هیآ 157 ؛ ءارعش  هروس  هیآ 68 ؛ دوه  هروس  ( 813 . 176 : 
: سانلا رثکا  لوقی  یتح  ینم  هیهلا  دوهعم  دهعب  يدلو  نم  مئاقلا  نبیغیل  اریشب  قحلاب  ینثعب  يذلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  لاق  . 386

نع هلیزیف  هّکشب  الیبس  هیلع  ناطیشلل  لعجی  هنیدب و ال  کسمتیلف  هنامز  كردا  نمف  هتدالو  یف  نورخآ  کشیو  ۀجاح  دّمحم  لآ  یف  هللاام 
لامک ( 816 نونمویال . نیذلل  هَّللا  ءایلوا  نیطایـشلا  لعج  لجوزع  هَّللا  نا  لبق و  نم  ۀنجلا  نم  مکیوبا  جرخا  دـقف  ینید  نم  هجرخی  یتّلم و 

هکرابم هروس  ( 818 نابعش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجسم  رد  هَّللا  هظفح  یناشاک  یماما  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 817 . 309 نیّدلا 2 : 
 - 602 نیّدلا 1 :  لامک  ( 822 . 28 نیّدلا 2 :  لامک  ( 821 . 42 نیّدلا 2 :  لامک  ( 820 . 61  - 60 نیّدلا 2 :  لامک  ( 819 هیآ 4 . ءارعش 

نیّدلا 1: لامک  ( 826 . 517 رثالا :  بختنم  هیآ 86 . دوه ، هکراـبم  هروس  ( 825 . 81 بصانلا : مازلا  ( 824 . 81 بصانلا : مازلا  ( 823 . 603
نابعـش 1426. همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناشاک  یماما  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 828 . 23 نیّدلا 2 :  لامک  ( 827 . 535

هَّللا تیآ  تانایب  زا  ( 830 نابعش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجسم  رد  هَّللا  هظفح  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 829
یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 831 نابعش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریـش  مراکم  یمظعلا 

سّدـقم دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریـش  مراـکم  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 832 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هـظفح 
(834 نابعش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریش  مراکم  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 833 نابعش 1426 . همین  نارکمج ،
هینسلا 5 سلاجملا  ( 836 دیرگنب . دعب  هب   497 یئاهب :  خیش  دصاقملا  حیضوت  هب  ( 835 . 86 ةادهلا 7 :  ةابثا  ات 122 ؛  101 راونالاراحب 52 : 
؛  361 داـشرالا :  ( 840 . 31 لوـقعلا :  فـحت  ( 839 دـعب . هب   256 راونـالاراحب 52 :  ( 838 . 705 هینـسلا 5 :  سلاـجملا  ( 837 . 705 : 

تمکح هغالبلا ، جهن  ( 843 . 480 صالخلا :  موی  443 ؛  رثالا :  بختنم  ( 842 . 375 لئاسولاكردتسم 11 :  ( 841 . 449 یسوّطللۀبیغلا : 
هب فالتخا ، یمک  اـب  ، 185 بصاـّنلا :  مازلا  80 ؛ مالسالاةراشب :  ( 846 . 430 رثـالا :  بختنم  ( 845 . 36 نتفلا :  محـالملالا و  ( 844 . 102
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 : راونالاراحب 51 ( 850 . 192 لاّمعلازنک 11 :  ( 849 . 192 لاّمعلازنک 11 :  ( 848 . 192 راونالاراحب 52 :  ( 847 ییاهر . راگزور  زا  لـقن 
.578 ةادهلا 3 :  ةابثا  ( 853 . 129 نتفلا :  محـالملا و  163 ؛ رثالا :  بختنم  ( 852 . 278 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 851 . 484 رثالا :  بختنم  117 ؛

داشرالا ( 859 . 340 داشرالا :  ( 858 . 134 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 857 . 339 داشرالا :  ( 856 340 داشرالا :  ( 855 . 267 یسوّطللۀبیغلا :  ( 854
.294 ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 863 . 294 ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  368 ؛ یفاکلا 1 :  ( 862 . 338 داشرالا :  ( 861 . 277 یـسوّطللۀبیغلا :  ( 860 . 338 : 

یناتسجسلا ثعشالا  نب  نامیلس  دوادوبا  ننس  ( 867 . 255 كردم :  نامه  ( 866 . 251 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 865 . 372 نیّدلالامک 2 :  ( 864
.472 ردص 2 :  دّمحم  دیـس  يربکلا ، ۀبیغلا  خـیرات  ( 870 . 105 راونالاراحب 52 :  ( 869 كردـم . نامه  ( 868 ثیدح 4292 . ، 109  : 4
 : راونالاراحب 52 ( 873 . 475 ردص 2 :  دّمحم  دیـس  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  ( 872 . 474 ردص 2 :  دّمحم  دیـس  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  ( 871

125؛  - 94 دواد 4 :  نبأ  ننس  ، 386 ، 348 ، 206 ، 205 يدنه 11 :  نیّدـلا  ماسح  لاّمعلازنک ، ( 875 . 536 یفاکلا 1 :  ( 874 . 211 ، 210
.248 يربکلا 2 :  ۀبیغلا  خیرات  ( 877 . 209 راونالا 52 :  راحب  ( 876 . 281 ۀمغلا 3 :  فشک  1370 ؛ هجام 2 :  نبا  ننس  525 ؛ نیدلالامک : 
زا یعمج  يدـهم ، رون  ( 880 . 205 لاّمعلازنک 11 :  227 ؛ راونالاراحب 2 :  134 ؛ هجام 2 :  نبا  ننـس  ( 879 . 476 كردـم :  نامه  ( 878
 : داشرالا 2 ( 883 . 182 راونالاراحب 52 :  ( 882 . 452 رثالا :  بختنم  ( 881 قافآ . رشن  . 70 هَّللا :  هظفح  یناود  داتسا  هلاقم  ناگدنـسیون ،

368؛ داشرالا 2 :  ( 885 . 106 دوادیبا 4 :  ننس  205 ؛ لاّمعلازنک 11 :  180 ؛ راونالاراحب 52 :  421 ؛  - 469 رثالا :  بختنم  ( 884 . 379
.279 راونالاراحب 52 :  ( 886 دیفم . هرازه  هرگنک  ، 122 هللا 3 :  همحردیفم  خیش  تافّنصم  رد  هدش  پاچ  رشعلا ، لئاسملا 

1059 ات 887

یمثیه رجح  نبدـمحا  هقرحملا ، قـعاوصلا  مق ؛ ماـیخ ، هعبطم  ، 183 يدـنه :  نیدـلاءالع  نامزلا ، رخآ  يدـهم  تامالع  یف  ناـهربلا  ( 887
(890 . 282 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 889 . 289  - 280 نیّدـلا :  لاـمک  256 ؛ راونـالاراحب 52 :  ( 888 مـق . هیدّـمحم ، ، 167  - 161 یّکم : 

مان نیرسنق  ( 894 . 199 يربک :  تبیغ  خـیرات  ( 893 . 282 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 892 . 217 راونالاراحب 52 :  ( 891 . 249 راونالاراحب 52 : 
چوک سرت ، زا  نآ  نامدرم  دـش و  ناریو  رهـش ، نآ  رب  ناـیمور  ِيـالیتسا  ِناـمز  رد  لاـس 315 ه.ق . رد  هک  بلح  یکیدزن  رد  دوـب  يرهش 

.215 راونالاراحب 52 :  651 ؛ نیّدلالامک :  ( 895 . 1126 عالطالا 3 :  دصارم  ر.ك : دنامن . یقاب  ییارـس  ناوراک  زج  رهـش  زا  دـندرک و 
 : رثالا بختنم  ( 898 . 520  - 518 يربک :  تبیغ  خـیرات  272 ؛ لاّمعلازنک 14 :  ( 897 . 215 راونالاراحب 52 :  651 ؛ نیدلا :  لامک  ( 896

(901 . 457 رثـالا :  بـختنم  205 ؛ راونـالاراحب 52 :  ( 900 . 546  - 545 لاـجّرلا :  ۀـفرعم  راـیتخا  ، 156 ةاوّرلا 2 :  عماــج  ( 899 . 459
(903 . 206 راونـالاراحب 52 :  ( 902 . 426 يراّـفغ :  ربـکا  یلع  قـیقحت  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  يروـلا ، مـالعا  442 ؛ یـسوّطللۀبیغلا : 

هدش پاچ  ةرشعلا  لیاسم  442 ؛ یفاولا 2 :  239 ؛ عالطالا 1 :  دصارم  ( 905 . 67 روظنم 9 :  نبا  برعلاناسل ، ( 904 . 182 راونالاراحب 52 : 
 : يربکلا ۀبیغلا  خیرات  252 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  459 ؛ رثالا :  بختنم  ( 906 . 252 ینامعن :  تبیغ  122 ؛ دیفم 3 :  خیش  تافّنـصم  ِعومجم  رد 

(909 هیآ 51 . أبس ، هکرابم  هروس  ( 908 . 502  - 449 يربکلا :  ۀبیغلا  خیرات  252 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  459 ؛ رثالا :  بختنم  ( 907 . 502  - 449
(913 . 459 رثالا :  بختنم  ( 912 . 185 بصانلا :  مازلا  148 ؛  ینامعن :  ۀبیغ  ( 911 . 521 يربک :  تبیغ  خیرات  ( 910 . 427 ةّدوملاعیبانی : 
(916 . 459 رثــالا :  بـختنم  ( 915 . 178 ، 168 روـهظلا :  دـعبام  خــیرات  262 ؛ ، 258 ، 257 ینامعّنللۀــبیغلا :  ( 914 . 443 یفاوـلا 2 : 
هّمغلا 3 فشک  ( 919 . 176 روهّظلا :  دعب  ام  خیرات  ( 918 . 288 راونالاراحب 52 :  454 ؛ ، 453 یسوّطللۀبیغلا :  ( 917 . 354 ینامعّنللۀبیغلا : 
 : یسوّطللۀبیغلا ( 921 . 204 راونالاراحب 52 :  651؛ نیّدلالامک :  371 ؛ داشرالا 2 :  435 ؛ یسوّطللۀبیغلا :  ( 920 . 445 یفاولا 2 :  160 ؛ : 

193؛ رونالاراحب 52 :  ( 923 . 814 ملسم 18 :  حیحص  115 ؛ دوادیبا 4 :  ننس  507 ؛ يذمرت 4 :  ننس  ( 922 . 464 رثالا :  بختنم  453 ؛
داشرالا 2 ( 924 . 122 هللا 3 :  همحردیفم  خیش  تافّنصم  هعومجم  رد  هدش  پاچ  رشعلا ، لئاسم  281 ؛ ۀمغلافشک 3 :  526 ؛ نیّدلالامک : 
.200 لامعلازنک 14 :  ( 927 . 200 لامعلازنک 14 :  ( 926 . 198 لاّمعلازنک :  209 ؛ راونالاراحب 52 :  ( 925 . 121 دوادیباننس 4 :  371 ؛ : 
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(932 . 205 راونالاراحب 52 :  ( 931 . 463 یسوّطللۀبیغلا :  ( 930 هیآ 18 و 22 . ِباب 2 ، انحوی ، هلاسر  ( 929 . 231 كردم :  نامه  ( 928
(934 . 536  - 532 يربـک :  تـبیغ  خـیرات  ( 933 دـناهداد . رادـشه  لاّـجد  هراـبرد  دوخ  ِموق  هب  ناربماـیپ  یماـمت  197 ؛ كردـم :  ناـمه 
(937 . 452 كردم :  نامه  ( 936 . 452 یسوّطللۀبیغلا :  217 ؛ راونالاراحب 52 :  431؛ ةّدوملاعیبانی :  ( 935 525 و 526 . نیّدلالامک 2 : 
.271 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 940 . 251 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 939 . 458 يربک :  تبیغ  خـیرات  ( 938 . 262 ۀّمغلافشک 3 :  432 ؛ ةّدوملاعیبانی : 
 : رثالا بختنم  ( 944 . 272 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 943 . 441 رثـالا :  بختنم  ( 942 . 160 روهّظلا :  دـعب  ام  خـیرات  444 ؛ رثـالا :  بختنم  ( 941

، مالسلا هیلعيدهم  ِبالقنا  مایق و  ( 948 . 260 راونالاراحب 52 :  ( 947 . 320 راونالاراحب 51 :  ( 946 . 107 دوادیبا 4 :  ننس  ( 945 . 441
راونالاراحب ( 952 . 263 لاّمعلازنک 14 :  ( 951 . 460 ۀمغلا 3 :  فشک  ( 950 . 61 نتفلا :  محالملا و  ( 949 . 66 هللا : ، همحريرّهطم  دیهش 

دعب ام  خیرات  ( 957 . 432 يرولامالعا :  ( 956 . 449 یسوّطللۀبیغلا :  ( 955 . 370 داشرالا 1 :  ( 954 . 243 راونالاراحب 52 :  ( 953 . 84  : 51
353؛ هجام 2 :  نبا  ننس  121 ؛ رثألا :  بختنم  ( 960 . 388 ، 251 ، 246 راونالاراحب 52 :  ( 959 . 547 ةاوّرلاعماج 1 :  ( 958 . 191 روهّظلا : 
، ءایبنا هکرابم  هروس  هیآ 94 ؛ فهک ، هکرابم  هروس  ( 961 . 526 يربکتبیغ :  خیرات  338و343 ؛ لامعلازنک 14 :  199 ؛ ملسم 8 :  حیحص 
(965 . 446 یفاولا 2 :  ( 964 . 220 ناهج :  رتسگداد  ( 963 . 371 داشرالا 2 :  252 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  194 ؛ راونالاراحب 52 :  ( 962 هیآ 96 .
، نارکمج سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریـش  مراکم  هَّللا  تیآ  تانایب  زا  ( 967 . 130 راونالا 52 :  راحب  ( 966 . 195 راونالاراحب 52 : 

مهیلعراهطا هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 970 هبطخ 138 . هغالبلا  جـهن  ( 969 . 69 مالـسلا :  هیلعيدـهم  بالقناو  مایق  ( 968 نابعش 1425 . همین 
هبطخ 138. هغالبلا  جهن  ( 973 . 275 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 972 هبطخ 138 . هغالبلا  جهن  ( 971 . 274 مالسلا 1 : 
 : مالسلا 1 مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریس  ( 976 هبطخ 138 . هغالبلا  جهن  ( 975 . 272 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 974
 : راونألاراحب 52 ( 980 . 271 یلامألا 2 :  ( 979 . 271 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  هّمئا  هریسرد  يریـس  ( 978 . 401 يرولا :  مالعا  ( 977 . 273

لامک ( 985 مشچ . دوبک  قرزا : ( 984 . 44 نتفلا :  محالملالا و  ( 983 . 171 نتفلا :  محـالملالا و  ( 982 . 426 رثالابختنم :  ( 981 . 380
.554 نیّدلا 2 :  لامک  ( 989 . 554 نیّدلا 2 :  لامک  ( 988 . 556 نیّدلا 2 :  لامک  ( 987 . 558 نیّدلا 2 :  لامک  ( 986 . 557 نیّدلا 2 : 
زا ( 994 هیآ 30 . کلم ، هکرابم  هروس  ( 993 . 598 نیّدلا 1 :  لامک  ( 992 . 171 نتفلا : محالملا و  ( 991 . 44 نتفلا : محالملالا و  ( 990

هروس ( 996 . 283 راونالاراحب 52 :  ( 995 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  يزاریـش  مراکم  هَّللا  تیآ  تانایب 
ناطیش يدوبان  ندش و  هتشک  هکنیا  رتشیب  حیضوت  384 ؛ راونالاراحب 52 :  ( 998 . 101 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 997 هیآ 37 و 38 . رجح ، هکرابم 
گرم وا و  ذوفن  عطق  نامه  الاب  دروم  رد  وا  ندش  هتشک  دوش  هتشک  ات  درادن  مسج  ام  لثم  ناطیش  تسین . ام  ِيدوبان  ندش و  هتشک  ِدننامه 

، مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  ( 1001 . 231 ینامعّنللۀبیغلا :  383 ؛ داشرالا 2 :  ( 1000 . 334 یفاکلا 1 :  ( 999 دشابیم . وا  ریوزت  تموکح و 
نم 455 ؛ ناـمه :  ( 1005 . 561 ةادهلاتابثا 3 :  ( 1004 . 133 باب 3 :  لاـصخلا ، ( 1003 . 352 راونـالاراحب 52 :  ( 1002 هبطخ 138 .

 : ۀعیشلا 3 لئاسو  153 ؛ هیقفلا 1 :  هرـضحیال  نم  ( 1007 . 355 يرولا :  مـالعا  123 ؛  یسوّطللۀبیغلا :  ( 1006 . 200 هیقفلا 3 :  هرضحیال 
 : یسبط نیّدلا  مجن  مالـسلا ، هیلعيدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ( 1009 . 133 باب 3 :  لاصخلا ، 495 ؛  ةادهلاتابثا 3 :  ( 1008 . 488

(1014 . 152 نتفلا :  محالملا و  ( 1013 . 171 رثالا :  بختنم  ( 1012 . 516 ةادهلا 3 :  تابثا  ( 1011 . 54 نتفلا :  محالملا و  ( 1010 . 150
هیآ 62. لمن ، هکراـبم  هروس  ( 1017 . 121 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 1016 هیآ 33 . نارمع ، لآ  هکراـبم  هروـس  ( 1015 . 261 ۀمغلا 3 :  فشک 
(1020 . 19 يدـهملا 4 :  مامالا  ثیداحالا  مجعم  244 ؛ ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 1019 دوه . هکراـبم  هروس  هیآ 86  لیذ  یفاص  ریـسفت  ( 1018

راگزور 49 ؛ نتفلا :  محالملا و  469 ؛ رثالا :  بختنم  ( 1022 . 507 لاصخلا :  ( 1021 . 541 قودّصلل 2 :  لاصخلا  317 ؛  ینامعّنللۀبیغلا : 
ۀبیغلا ( 1026 . 352 راونالاراحب 52 :  ( 1025 . 224 راونالاراحب 52 :  ( 1024 . 22 بصاّنلا :  مازلا  61 ؛  یفاکلا 3 :  ( 1023 . 465 ییاهر 1 : 

 - 473 یسوّطللۀبیغلا :  ( 1030 . 427 یفاکعورف 4 :  ( 1029 . 338 راونالاراحب 52 :  ( 1028 . 305 رثالا :  بختنم  ( 1027 . 240 ینامعنلل : 
(1034 . 336  - 364 راونالاراحب 52 :  ( 1033 . 299 دیما :  نیرخآ  زا  لقن  هب  125 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1032 . 397 یفاکلا 1 :  ( 1031 . 475
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: زا لـقن  هب  و 259 ؛  240 مالـسالا :  ةراشب  ( 1037 . 338 راونالاراحب 52 :  ( 1036 . 142 نـتفلا :  محـالملا و  ( 1035 . 138 ۀغالبلا :  جـهن 
(1041 . 123 نامه :  ( 1040 . 290 يرولا 2 :  مالعا  384 ؛ داشرالا 2 :  ( 1039 . 269 راونالاراحب 52 :  ( 1038 . 645 ییاهر 2 :  راگزور 

یفاکلا ( 1045 خ 138 . ۀغالبلا ، جهن  ( 1044 . 368 یفاکلا 3 :  ؛  283 یسوّطللۀبیغلا :  ( 1043 . 331 نیّدلالامک :  ( 1042 . 390 نامه 52 : 
ۀنیفس 391 ؛ داشرالا :  ( 1048 . 62 ةّدوملا 3 :  عیبانی  ( 1047 . 86 ییاهر 1 :  راگزور  زا : لـقن  هب  384 ؛ يرولا :  مـالعا  ( 1046 . 412  : 1

و 338.  292 راونالاراحب 52 :  123 ؛ ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 1050 . 354 راونالاراحب 52 :  277 ؛ یـسوّطلل :  ۀـبیغلا  ( 1049 . 705  : راحبلا 2
راگزور ( 1053 . 474 رثـالا :  بحتنم  ( 1052 . 88 راونالاراحب 51 :  366 ؛ یقابلادـبع 2 :  داؤف  دّـمحم  قیقحت : هجاـم ، نبا  ننـس  ( 1051

.315 راونالاراحب 52 :  ( 1057 . 482 رثـالا :  بختنم  ( 1056 . 157 رثـالا :  بختنم  ( 1055 . 541 لاصخلا 2 :  ( 1054 . 650 ییاهر 2 : 
.39 ملسم 1 :  حیحص  ( 1059 توافت . یکدنا  اب  . 83 راونالاراحب 52 :  163 ؛ بصاّنلا :  مازلا  ( 1058

1284 ات 1060

. دومن لیوأت  ار  ثیدح  نیا  ناوتب  دـیاش  يزورما  تاناکما  اب  تسا  یهیدـب  . 336 راونالاراحب 52 :  ( 1061 . 309 راونالاراحب 52 :  ( 1060

.83 راونالاراحب 51 :  ( 1063 تسا . هیجوت  لباق  يزورما  ِتاناکما  لـیاسو و  اـب  مه  تیاور  نیا  . 483 رثالا :  بختنم  ( 1062 دینک ! تقد 

.357 نیّدلالامک 3 :  ( 1066 . 313 دئواّزلا 7 :  عمجم  147 ؛ رثـالا :  بختنم  ؛  81 راونالاراحب 51 :  ( 1065 . 474 رثـالا :  بختنم  ( 1064
محالملا 489 و 541 ؛  ةادهلاتابثا 3 :  ( 1070 . 150 نتفلاو :  محالملا  ( 1069 . 99 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1068 . 390 نیّدلالامک 2 :  ( 1067

محالملالا و ( 1074 . 278 یفاکلا 8 :  ( 1073 . 5335 ادخهد 4 :  همان  تغل  ( 1072 . 407 نازیملا 2 :  ریسفت  همجرت  ( 1071 . 66 نتفلا :  و 
(1077 . 331 نیّدلالامک 1 :  ( 1076 . 602 ییاهر 2 :  راگزور  78 و 132 ؛ ةّدوملا 3 :  عیبانی  157 ؛ رثـالا :  بختنم  ( 1075 . 66 نتفلا : 
 : نیّدلالامک 1 ( 1081 . 271 یلامالا 2 :  ( 1080 . 380 راونالا 52 :  راحب  ( 1079 . 340 راونالاراحب 52 :  ( 1078 . 32 یـسوّطلل :  ۀبیغلا 

.427 یفاکلا 4 :  ( 1085 . 112 یفاولا 2 :  295 ؛ یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 1084 . 159 رردلا :  دقع  ( 1083 . 364 راونالا 52 :  راحب  ( 1082 . 331
 : نتفلا محالملالا و  ( 1090 . 524 ةادهلاتابثا 3 :  ( 1089 . 152 نتفلا :  محالملالا و  ( 1088 . 295 یسوّطللۀبیغلا :  ( 1087 نامه . ( 1086
 : یفاکلا 2 ( 1093 . 218 ۀعجرلا 1 :  ۀعیشلا و  65 ؛ مالـسلا :  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 1092 نامه . ( 1091 . 27 ۀعجرلا 1 :  ۀعیشلا و  71 ؛

336؛ راونالاراحب 52 :  مالسلا ، هیلعرقاب  ماما  ( 1096 . 338 راونالاراحب 52 :  308 ؛ رثالا :  بختنم  ( 1095 . 633 یفاکلا 2 :  ( 1094 . 633
هدروآ مهمالحا » « » مهقالخا  » ياج هب  ، 338 راونالاراحب 52 :  675 ؛ نیّدـلالامک 2 :  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  . 482 رثالا :  بختنم 

هنوگ نیا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا   25 یفاک 1 :  لوصا  رد  و  دـناسریم . تیماـمت  هب  ار  ناـنآ  ِیگنازرف  مئاـق  ترـضح  ینعی  تسا ؛ هدـش 
 : راونالاراحب 52 ( 1097 مهمالحا . اهب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  داـبعلا  سو  ؤر  یلع  هدـی  هَّللا  عضو  اـنمئاق  ماـق  اذا  تسا : هدـش  تیاور 

. ینغ دّمحم  ۀـما  بولق  هَّللا  ءالمی  91 ؛ راونـالاراحب 51 :  ك :  زین ر . 71 و  نتفلا :  محـالملالا و  ( 1098 ینامعن . ۀـبیغلا  زا : لقن  هب  352 ؛
هَّللا تیآ  تانایب  زا  ( 1101 . 629 ییاهر 2 :  راگزور  زا  لقن  هب  239 و 261 ؛ مالسالا :  ةراشب  ( 1100 . 474  - 473 رثالا :  بختنم  ( 1099

ۀعجرلا 1 ۀعیشلا و  65 ؛ مالسلا :  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 1102 نابعش 1425 . همین  نارکمج ، سّدقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یلمآ  يداوج 
.427 یفاکلا 4 :  ( 1106 . 112 یفاولا 2 :  295 ؛ یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 1105 . 159 رردلا :  دقع  ( 1104 . 364 راونألاراحب 52 :  ( 1103 . 218 : 
 : نتفلا محالملا و  ( 1111 . 524 ةادهلا 3 :  تابثا  ( 1110 . 152 نتفلا : محالملالا و  ( 1109 . 295 یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 1108 نامه . ( 1107

لامک ( 1115 . 50 نامز 1 :  تایضتقمو  مالـسا  ( 1114 هبطخ 148 . هغالبلا  جـهن  ( 1113 نامه . ( 1112 . 27 ۀعجرلا 1 :  ۀعیـشلا و  71 ؛
 : نیّدلا 2 لامک  ( 1119 . 556 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1118 . 558 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1117 . 560 نیّدـلا 2 :  لامک  ( 1116 . 561 نیّدلا 2 : 
 - 317 نیّدلا 1 :  لامک  ( 1123 . 596 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1122 . 95  - 94 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1121 . 236 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1120 . 555

ۀمغلا 3: فشک  ( 1127 . 347 راونالاراحب 52 : ( 1126 . 284  - 283 نیّدلا 1 :  لامک  ( 1125 . 94 هیآ فسوی ، هکرابم  هروس  ( 1124 . 318
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هنع لضف  رثد  دق  رما  یلا  مهاده  ادیدج و  مالـسالا  یلا  سانلا  یعد  مئاقلا  ماق  اذا  مالـسلا  هیلعهَّللادبعوبا  لاق  . 343 دیفملل : داشرالا  254 ؛
ۀبیغلا 484 ؛ نیّدـلا : لامک  ( 1128 قحلاب . همایقل  مئاقلاب  یمـس  هنع و  لولـضم  رما  یلا  يدـهی  هنـال  ایدـهم  مئاـقلا  یمـس  اـمنا  روهمجلا و 

اذهل له  مالسلا : هیلعرفعجابا  تلئـس  تلاق  لیـضفلا  نع  . 294 ینامعّنلل ۀبیغلا  543 ؛ جاجتحالا 2 : 181 ؛ راونألاراحب 53 : 291 ؛ یسوّطلل :
مالعا ( 1131 . 116 دوادیبا 4 :  ِننس  ( 1130 . 105 ةادهلا 7 : تابثا  ( 1129 نوتاقولا . بذک  نوتاقولا  بذک  نوتاقولا  بذـک  تقو ؟ رمالا 

همحریئاهب خیش  دصاقملا ، ةابثا  ( 1133 . 254 یفاکلا 1 :  ( 1132 . 299 ، 280 راونالاراحب 52 :  474 ؛ ، 471 یسوّطللۀبیغلا :   434 يرولا : 
.208 نایبلا 3 :  عمجم  297 ؛ ناهرب 1 :  ریسفت  ( 1135 فوسف ...  هنید  نع  مکنم  دـتری  نم  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  ( 1134 506 و 510 . هللا : 
. يوط هدام  نیرحبلا  عمجم  تسا . هتفرگ  رارق  میعنت  ِهار  رد  هّکم  یخسرف  کی  ِدودح  رد  يوط  يذ  ( 1137 . 497 ناهرب 1 :  ریسفت  ( 1136

راونالاراحب ( 1140 . 92 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 1139 304 و 307 . راونالاراحب 52 :  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ثیدح  نیا  ( 1138
دتسیایم و مرح  رد  رانک  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  هک  نایب  نیا  اب  هدش  لقن  176 ؛ ةادهلا 7 :  ةابثا  باتک  رد  نومضم  نیمه  هب  . 310  : 52
(1141 دروآیم . مه  درگ  هب  اـجنآ  رد  نیمز  طاـقن  نیرترود  زا  ار  شناراـی  رفن  بش 313  کی  رد  دـنوادخ  دـبلطیم  ار  شنارای  دایرف  اب 

هکرابم هروس  ( 1145 . 436 راونالاراحب 52 :  ( 1144 . 306 راونالاراحب 52 :  ( 1143 . 323 راونالاراحب 52 :  ( 1142 . 317 راونالاراحب 2 : 
ریسفت ( 1147 . 342 راونالاراحب 52 :  50 ؛ ةادـهلا 7 :  ةابثا  یفاک و  هضور  زا  لقن  هب  139 ؛ نیلقثلا 1 :  رون  ریسفت  ( 1146 هیآ 148 . هرقب ،

.94 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 1150 هیآ 148 . هرقب ، هکرابم  هروس  ( 1149 . 343 راونالاراحب 52 :  ( 1148 ةادهلا 7 ص 100 . ةابثا  228 ؛ ناهرب 2 : 
ةادهلا 7 ةابثا  ( 1154 . 24 هینسلا 5 :  سلاجملا  370 ؛ راونالاراحب 52 :  92 ؛ ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 1153 . 90 نامه :  ( 1152 90 نامه :  ( 1151

ةابثا ( 1158 . 113 ةادـهلا 7 :  ةابثا  ( 1157 . 113 ةادـهلا 7 :  ةابثا  ( 1156 هیآ 7 . هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هکراـبم  هروـس  ( 1155 . 92 : 
 : هینسلا 5 سلاجملا  ( 1162 . 301 راونالاراحب 52 :  ( 1161 . 301 راونالاراحب 52 :  ( 1160 . 358 راونالاراحب 52 :  ( 1159 . 113 ةادهلا 7 : 

222؛ یسوّطللۀبیغلا :  ( 1166 لدب .) هدام   ) راحبلا ۀنیفـس  ( 1165 لدـب . هدام  نیرحبلا ؛ عمجم  ( 1164 . 699 ةادهلا 5 :  ةابثا  ( 1163 . 551
.316 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1169 . 108 ینامعن :  تبیغ  ( 1168 . 198 مالـسالا :  ةراشب  316 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1167 . 333 راونالاراحب 52 : 
، ۀغالبلا جهن  ( 1173 . 308 راونالاراحب 52 :  ( 1172 . 114 روهظلا 2 :  مئالع  یف  روهّدـلا  بئاون  ( 1171 . 146 نتفلا :  محـالملا و  ( 1170
.149 نتفلاو :  محـالملا  ( 1177 . 7 راونالاراحب 52 :  ( 1176 . 344 راونالاراحب 52 :  ( 1175 . 308 راونالاراحب 52 :  ( 1174 هبطخ 150 .
 : 2 ياهرمک ، همجرت  قودـصلللاصخلا ، ( 1180 . 271  : 13 یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ۀّـمغلا ، فشک  ( 1179 . 311 رثـالا :  بختنم  ( 1178

.308 راونالاراحب 52 :  ( 1184 . 63 اضّرلا 1 :  راـبخا  نویع  ( 1183 . 310 راونالاراحب 52 :  ( 1182 . 343 راونالاراحب 52 :  ( 1181 . 318

.433 ةّدوملاعیباـنی :  ( 1188 . 372 راونالاراحب 52 :  24 ؛ صاـصتخالا :  ( 1187 . 174 یفاکلا 2 :  ( 1186 . 35 راونالاراحب 52 :  ( 1185
محالملالا ( 1193 . 167 یفاکعورف 8 :  ( 1192 همان 47 . ۀغالبلا ، جهن  ( 1191 . 233 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1190 . 20 بصاّنلامازلا 2 :  ( 1189

(1197 . 327 راونالاراحب 52 :  ( 1196 . 315 ینامعّنللۀبیغلا :  449 ؛ ةّدوملاعیبانی :  ( 1195 . 35 راونالاراحب 52 :  ( 1194 . 148 نـتفلا :  و 
محالملالا و ( 1201 . 7 راونألاراحب 53 :  ( 1200 . 308 راونألاراحب 52 :  ( 1199 153 لماک 1 :  ناسنا  ( 1198 بحص . هدام  راحبلا  ۀنیفس 
.63 اضرلا 1 :  راـبخا  نویع  ( 1205 . 318 لاصخلا 2 :  ( 1204 . 308 راونألاراحب 52 :  ( 1203 . 311 رثـألا :  بختنم  ( 1202 . 149 نتفلا :
.130 ج 2 :  یفاـکلالا ، ( 1209 . 200 ینامعّنللۀـبیغلا :  ( 1208 . 201 بصاـّنلا :  مازلا  ( 1207 . 110 راصق : تاملک  هغـالبلا  جـهن  ( 1206

ۀبیغلا ( 1213 . 672 نیّدـلا 2 : لامک  ( 1212 . 52 نـتفلا :  محــالملالا و  ( 1211 . 134 دـیدحلایبا 6 :  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  ( 1210
(1217 . 366 مالـسلا :  هیلعيدهم  هار  هب  مشچ  ( 1216 . 316 راونألاراحب 60 :  ( 1215 . 65 نتفلا : محـالملالا و  ( 1214 . 307 ینامعّنلل : 
 : راونالاراحب 52 ( 1221 . 562 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1220 . 485 نیّدلالامک :  ( 1219 . 7 راونألاراحب 53 :  ( 1218 . 383 دیفملل 2 :  داشرالا 

.316 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1225 . 561 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1224 و 228 .  202 بصاـّنلا :  مازلا  ( 1223 . 271 يدـهملا :  مامالا  ( 1222 . 356

.483 ۀعیّـشلا 11 :  لئاسو  ( 1229 . 292 ۀـمکحلا 1 :  نازیم  ( 1228 . 134 يواـتفلليواحلا 2 :  ( 1227 . 223 راونـالاراحب 52 :  ( 1226
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.383 دیفمللداشرالا 2 :  ( 1232 . 8 داهتجا :  ِلّوحت  اـب  هارمه  هلاـقم  ردـص ، دیهـش  راـثآ  هعومجم  ( 1231 . 165 نیلقّثلا 1 :  روـن  ( 1230
(1236 . 516 ةادهلاتابثا 3 :  283 ؛  یسوّطللۀبیغلا :  ( 1235 . 431 يرولا :  مالعا  364 ؛ داشرالا :  ( 1234 . 161 لحن 1 :  للم و  ( 1233
(1239 . 277 دوعوملا 1 :  يدهملا  ( 1238 . 280 دوعوملا 1 :  يدهملا  ( 1237 هعماج . ترایز  زا  دعب  نانجلا  حـیتافم  60 ؛  بقاّثلا :  مجن 

نبا نتف  ( 1243 . 237 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1242 خ 150 . ۀغالبلا ، جهن  ( 1241 141 و 378 . راونالاراحب 51 :  ( 1240 . 127 ینامعّنللۀبیغلا : 
(1246 . 108 دوادیبا 4 :  ننـس  ( 1245 . 207 ۀعجرلا 1 :  هعیـشلا و  248 ؛ قحلا 13 :  قاـقحا  ( 1244  . 5 دمحا 3 :  دنـسم  98 ؛ داّمح : 
 : يرولا مالعا  ( 1249 . 108 نتفلا :  محالملالا و  ( 1248 . 135 يراخب 2 :  حیحص  238 ؛ ینامعّنللۀبیغلا :  ( 1247 . 69 نتفلا :  محالملا و 

یقتلاب و ریسی  269 ؛ راونالاراحب 52 : . ( 1252 . 469 رثالا :  بختنم  ( 1251 . 354 راونالاراحب 52 :  122 ؛ ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 1250 . 384
جهن ( 1255 . 108 نتفلا :  محـالملالا و  ( 1254 . 137 نتفلا :  محـالملالا و  ( 1253 تسا . هدمآ  ریـشی »  » خسن یـضعب  رد  يدـهلاب . لمعی 

(1259 . 177 بصاّنلا :  مازلا  ( 1258 . 362 راونالاراحب 52 :  ( 1257 . 114 یسوّطلل :  ۀبیغلا  75 ؛ راونالاراحب 51 :  ( 1256 ۀغالبلا خ 138 .
(1263 . 264  - 254 139 ؛   - 140 رثالا :  بختنم  ( 1262 . 596 جاجتحالا 2 :  ( 1261 . 32 یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 1260 . 411 نیّدلالامک 2 : 

ترایز نانجلا ، حیتافم  318 ؛ نیّدلالامک 1 :  ( 1266 . 469 بقاّثلا :  مجن  ( 1265 . 282 بصانلا 2 :  مازلا  ( 1264 . 150 راونالاراحب 10 : 
(1270 . 285 راونالاراحب 52 :  ( 1269 . 225 راونالاراحب 52 :  ( 1268 نابعـش . همین  بش  لامعا  ناـنجلا ، حـیتافم  ( 1267 رمالابحاص .
 : راونالاراحب 52 ( 1274 نیعبرا . ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 1273 . 278 یفاکلا 8 :  ( 1272 . 206 یفاکلا 8 :  ( 1271 . 62 راونالاراحب 53 : 

.295 راونالاراحب 41 :  ( 1278 . 32 یسوّطللۀبیغلا :  ( 1277 . 331 نیّدلالامک 1 :  ( 1276 . 325 راونالاراحب 44 :  ( 1275 و 386 .  308
جاجتحالا ( 1283 . 188 یسوّطللۀبیغلا :  ( 1282 . 269 راونالاراحب 98 :  ( 1281 . 629 رثالا :  بختنم  ( 1280 . 629 رثالا :  بختنم  ( 1279

هب ای  و  يو ، ِصوصخم  ِنارای  طیاسو و  قیرط  زا  ای  و  راوگرزب ، نآ  ِدوخ  طّسوت  ًامیقتـسم  تسا  نکمم  اهالب  اـهيراتفرگ و  ِعفد  . 596  : 2
. تسا ةوعّدلا  باجتسم  ترـضح ، هک  مینادیم  . 153 ردص :  دّمحم  دیس  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  دریگ . تروص  ترـضح  نآ  ِياعد  هلیـسو 

راونالاراحب تارابع ؛) رد  توافت  یکدنا  اب  ، ) 336 یفاکلا 1 :  ، 84 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 1284 هبدن . ياعد  اعد ، اذا  باجی  يذلا  رطضملا  نیا 
.375 مراکملا 2 :  لایکم  154 ؛ 142 و 52 :   : 51

1321 ات 1285

ۀبیغلا خـیرات  ك : ر . روکذـم ، ِدراوم  زا  ییاههنومن  زا  یهاـگآ  يارب  ( 1287 . 440 نیّدلالامک 2 :  ( 1286 . 72 ینامعّنلل :  ۀـبیغلا  ( 1285
نایم رد  ار  بیاغ  ماما  روضح  هفـسلف  هک  دراد  زغن  ینایب  هنیمز  نیا  رد  ییابطابط  همّـالع  ( 1288 . 130  - 122 ردص :  دّمحم  دیـس  يربکلا ،

ییاوشیپ ِتمس  زین  نطاب  رد  نانچمه  تسا ، امنهار  اوشیپ و  مدرم  لامعا  ِرهاظ  هب  تبـسن  هک  نانچ  ماما  : » دیوگيو دنکیم . نشور  هعماج 
 - 183 مالـسا :  رد  هعیـش  ك :  ر . دـنکیم .» ریـس  ادـخ  ِيوس  هب  نطاب  هار  زا  هک  یناسنا  ناوراک  ِرالاس  هلفاـق  هک  تسوا  دراد و  يربهر  و 

لاله نب  دـمحا  ( 1290 نابعـش 1426 . همین  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  رد  هَّللا  هظفح  یناـشاک  یماـما  هَّللا  تیآ  تاـنایب  زا  ( 1289 . 187
دّمحم تلاکو  رکنم  لوا ، بیان  تافو  زا  سپ  يو  تسا . هدوب  مود  بیان  نارود  رد  تباین  نیغورد  نایعّدـم  زا  يدادـغب » یخرک  ییاتربع 

خیش و  .[ 410 یـسوطلل :  لاجر  . ] دـننادیم یئاتربع »  » هب بّقلم  ار  وا  یلاجر  بتک  رتشیب  تفرگ . شیپ  ار  یفارحنا  طخ  دـش و  ناـمثع  نب 
يو .[ 410 یسوّطلل :  لاجر  . ] تسا هدش  هتفگ  وا  هرابرد  زین  يدادغب »  » و .[ 399 یسوّطلل :  ۀبیغلا   ] هدرک يراذگ  مان  یخرک »  » ار وا  یسوط 

لاجر . ] تفر ایند  زا  لاس 267 ه.ق  رد  دش و  دـلوتم  تسا  دادـغب  ناورهن  یحاون  زا  گرزب و  ییاتـسور  هک  اتربع »  » رد لاس 180 ه.ق  رد 
وا تسا . هدشیم  بوسحم  یقّتم  یفراع  هتسجرب و  یملاع  هدوب و  رادروخرب  ییالاو  تیـصخش  زا  شَفارحنا  زا  لبق  وا  .[ 218 یشاّجنلل 1 : 
وا يالاو  ماقم  رب  تلالد  لاجر  ياملع  زا  یـضعب  تارابع  و  يرغـص ، تبیغ  زا  هتـشذگ  لاس  تفه  ات  هدوب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رـصع  زا 

و ۀـلیلو » ٌموـی   » باـتک تـسا ، هدرک  رکذ  يو  يارب  باـتک  ود  تـسا و  ۀـیاوّرلا » حـلاص   » وا دـیوگیم : شیوـخ  لاـجر  رد  یــشاجن  دراد .
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هدومن جح  هدایپ  ياپ  اب  ار  نآ  زا  تبون  تسیب  تسا و  هتفر  جـح  هب  راب  راهچ  هاجنپ و  لاله  نب  دـمحا  .[ 218 یشاجنلل 1 :  لاجر  «.] رداون »
 - مّوس بیان  حور -  نب  نیـسح  تسد  هب  هک  هسدقم  هیحان  زا  .[ 399 یسوّطلل :  ۀبیغلا   ] یعیقوت رد  .[ 816 لاجرلا 2 :  ۀفرعم  رایتخا  . ] تسا

لاجر مجعم  رد  هللا  همحرییوخ  هَّللا  تیآ  دنیوج . يرود  يو  زا  هک  دوب  هدرک  رما  نایعیـش  هب  هدرک و  تنعل  ار  يو  ترـضح  دـش ، رداص 
وا یگدـنز  زا  هکلب  تسین ، دامتعا  لباق  تسا و  دـساف  هدـیقع  ِرظن  زا  لـاله  نب  دـمحا  هک  تسین  یّکـش  : » دنـسیونیم . 348 ثیدحلا 2 : 
«. تسا هدـشیم  رهاظ  وا  زا  ندوب  یبصان  لامعا  یهاـگ  هدرکیم و  ّولغ  یهاـگ  اذـِل  تسا ؛ هدوبن  دـنب  ياـپ  يزیچ  هب  هک  دوشیم  هدافتـسا 

یّـصاخ ِراهتـشا  زا  دادـغب ، نایعیـش  نایم  رد  يو  تسا . یتخبون » حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا   » هعبرا باّون  زا  صاـخ  بیاـن  نیمّوس  ( 1291
« یلع نب  لیعامـسا  لهـسوبا   » زا دعب  تفریم . رامـش  هب  يرمع » نامثع  نب  دّـمحم   » دامتعا نانیمطا و  دروم  دارفا  زا  یکی  دوب و  رادروخرب 
هک تسا  یگرزب  ینید  ماقم  هطساو  هب  وا  راهتشا  هدمع  تسا و  رحبیبا  نب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  یتخبون ، نادناخ  دارفا  نیرتروهـشم 
رد يو  ِّدلوت  خـیرات  .[ 212 یتخبون :  نادـناخ  .] دوشیم بوسحم  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هعبرا  باّون  زا  دراد و  هیماـما  هعیـش  ناـیم  رد 
يو نارازگراک  زا  یکی  نامثع » نب  دّمحم   » تایح نامز  رد  هک  تسا  نشور  رادـقم  نیمه  تسا و  هدـشن  صّخـشم  لاجر  خـیرات و  بتک 

یخرب تسا . هدوب  نایعیـش  ماما و  ناـیم  هطـساو  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  بیاـن  ناونع  هب  326 ه.ق  ِياـهلاس 305 - نیب  رد  تـسا و  هدوـب 
خیرات رد  .[ 831 لاجّرلا 2 :  ۀفرعم  رایتخا  . ] دنکیم رکذ  یمق  هب  بّقلم  ار  وا  یّـشک  تیاور  تسا . هدوب  یمق  حور » نب  نیـسح   » دـناهتفگ

زا هلبآ »  » نابز هب  يو  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  190 ؛ یبهذ :  مالسالا  خیرات  . ] تسا هدش  وا  ندوب  یمق  هب  هراشا  یبهذ ، مالسالا 
ود زا  یکی  هب  مّوس ، بیاـن  ندوب  یمق »  » ندوب و یتـخبون »  » نیب نیا ، دوجو  اـب  .[ 503 نیدـلا 2 :  لاـمک  . ] تسا هدرکیم  ملکت  مق  یحاون 

. تسا هدـش  هدـیمان  یتخبون  رداـم ، ِفرط  زا  هدوب و  یمق  لـصا ، رد  يو  - 1 درک : عمج  ار  اـهنآ  درک و  رارقرب  طاـبترا  دوشیم ، تروـص 
ترجاهم دادـغب  هب  ریفـس ، نیتسخن  ناـمز  رد  هدوب و  مق  تخبون » ونب   » هخاـش زا  يو  - 2 .[ 414 یتخبون :  نادـناخ  371 ؛ یـسوطلل :  ۀبیغلا  ]

ِتافو زا  لبق  لاس  هس  ای  ود  زا  نامثع » نب  دّـمحم   » فیرّـشلا ُهجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  مهدزاود - ماـما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  . ] تسا هدرک 
زا يو  تباین  يارب  ار  هنیمز  دندربیم ، وا  شیپ  نآ  ریغ  ماما و  مهـس  زا  یلاوما  هک  حور » نب  نیـسح   » هب نایعیـش  زا  یـضعب  عاجرا  اب  دوخ ،

لاس 305 رد  تفای ، رودص  هسّدقم  هیحان  زا  حور » نب  نیسح   » هب عجار  هک  یعیقوت  نیتسخن  دومنیم . راومه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  فرط 
رورـسم ار  وا  هک  دراد  یهاـگیاج  ماـقم و  اـم  ِدزن  رد  تساـم و  ناـنیمطا  قوـثو و  دروـم  ًـالماک  وا  : » تـسا هدـمآ  عـیقوت  نآ  رد  دوـب . ه.ق 
تیلاـعف يو  رظن  ریز  یگمه  تشاد و  دادـغب  رد  رگید  ِلـیکو  ُهن  حور » نب  نیـسح   » زا ریغ  ناـمثع » نب  دّـمحم   » هـک نـیا  اـب  دـنادرگیم .»
يرایشوه يرابدرب ، ندوب ، هیقف  مّلکتم و  رب  هوالع  نآ  ّتلع  دش . باختنا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تباین  هب  حور » نب  نیسح   » اّما دندرکیم ،

راک یمالسا ، دالب  ریاس  يالکو  اب  دادغب و  رد  لیکو  هد  يراکمه  اب  حور » نب  نیـسح  . » دوب یـسایس  ّصاخ  تیعقوم  نآ  رد  وا  صالخا  و 
زا نمـشد ، تسود و  ناـیم  رد  یقطنم ، هنـالوقعم و  شور  اـب  تسناوت  درک و  عورـش  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تباـین  تمـس  رد  ار  شیوخ 
زا تسا و  هدوب  دوخ  ناـمز  ساـنلا » لـقعا   » وا مّدـقتم ، نیثدـحم  هیلوا و  نورق  نیخّروم  تداهـش  رباـنب  دـشاب . رادروخرب  ییـالاب  تیلوبقم 

لاس 326 ه.ق نابعش  هام  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  ترـضح  تباین  لاس  کی  تسیب و  حور » نب  نیـسح  . » تفریم رامـش  هب  دارفا  نیرتاناد 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  ِّصاخ  باّون  یناگدـنز  . ] تسا دادـغب  یبرغ  ِبناج  رد  هیتخبون »  » رد وا  ربق  .[ 221 یتخبون :  نادـناخ  . ] تفای تافو 

.365 دـیفملل :  داشرالا  ( 1294 . 372 نیّدـلا 2 :  لامک  408 ؛ يرولا : مـالعا  ( 1293 . 231 یفاـکلا 1 :  ( 1292 .[ 278 هدازراـفغ :  یلع 
، ءاسّنلا هکرابم  هروس  ( 1297 . 615 ةادهلا 3 :  تابثا  265 ؛ ۀمغلا 3 :  فشک  ( 1296 . 573 ةادهلا 3 :  تابثا  159 ؛ ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 1295
(1301 . 240  - 239 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1300 هیآ 101 . ةدـئاملا ، هکرابم  هروس  ( 1299 . 243  - 240 نیّدلا 2 :  لامک  ( 1298 هیآ 59 .
7 و9. بصاّنلا :  مازلا  239 ؛  یفاکلا 1 :  ( 1302 . 180 راونألاراحب 53 :  543 ؛ جاجتحالا 2 :  290 ؛ یسوّطلل :  ۀبیغلا  484 ؛ نیّدلا :  لامک 
104؛ راونألاراحب 99 :  342 ؛ رئاّزلا :  ۀفحت  578 ؛ لامعالا :  لابقالا  ( 1305 . 577 دّجهتملا :  حابصم  ( 1304 . 317 لامعالا :  لابقا  ( 1303

يدهشم نبا  زا   230 رد :  رئازلا  حابصم  رد  سوواط  نبا  تسا و  هدومن  لقن   190 رازملا :  رد  يدهشم  نبا  ار  اعد  نیا   » 230 رئاّزلا :  حابصم 
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